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ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU
Sevgili Mezitlililer;
Şahsım ve ekibim ile sizlere bir dönem daha hizmet edecek olmanın heyecanı ve gururu içindeyim.
Geçmiş dönemde, tüm paydaşlarımız ve çalışanlarımız ile sosyal belediyecilik anlayışı içinde kenti
yaşanabilir kılarak güler yüzlü çözüm odaklı, tarihle teknolojiyi buluşturup koşulsuz hizmet sunan bir
belediye olmaya çalıştık. Hep birlikte yöneterek Kadın Üretici Pazarları ve Jakaranda Korulukları gibi
projelerle birçok ilke imza attık. Mezitlimizin adını dünyaya duyurduk.
Şimdi bıraktığımız noktadan çok daha ileriye gitme zamanı. Çünkü Mezitli İlçesi, gelişmeye ve
büyümeye devam eden; bu nedenle de sürekli olarak değişen, değiştikçe ihtiyaç ve beklentileri artan
dinamik bir yerleşmedir. Özellikle küresel iklim değişikleri ve nüfusunun hızlı artışı; doğal
kaynaklarımızın mümkün olan en iyi şekilde kullanılmasını zorunlu hale getirmiştir.
Bu amaçla Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında yürütülecek çalışmaların sadece yerel ve
bölgesel değil, ulusal ve uluslararası her düzeyde geliştirildiği sürece başarıya ulaşma şansı vardır.
Mevcut kaynakların korunması ile etkili ve verimli kullanılması, mali ve idari sorunlar dikkate
alındığında, kamu idarelerinin faaliyetlerini planlı bir şekilde yerine getirmelerini önemli hale
getirmiştir.
Yaklaşık 194.019 nüfusa sahip Mezitlimizde hepimiz için hayati önem taşıyan birçok projeye öncülük
etmeye sağlıklı, yaşanabilir mekanlar, sürdürülebilir bir çevreler oluşturmaya kararlıyız.
Çünkü Dünya nüfusunun 2050 yılı itibariyle dokuz milyarı aşacağını ve üçte ikisinin şehirlerde
yaşayacağı tahminiyle, sürdürülebilir kalkınmanın başarılması, yoksulluğun ve açlığın ve önlenebilir
hastalıkların ortadan kaldırılması için çabalamak gerektiğini biliyoruz.
Temel amacımız halkımızın sadece ifade ettiği değil ifade etmediği ihtiyaçlarını da öngörerek yatırım
ve hizmetlerimizi planlamak ve kaynaklarımızı yönetmektir. İlçemiz sahip olduğu güzelliklerle
Uluslararası çekim merkezi olmaya adaydır.
İlçemizin geleceğini planladığımız yol haritamız olan Mezitli Belediyesi 2020-2024 Dönemi Stratejik
Planının ilk yıllık dilimini oluşturan “Mezitli Belediyesi 2020 Yılı Performans Programı” nın başarı ile
hayata geçirilmesini diler, planın hazırlanmasına katkı sağlayan başta Meclis Üyelerimiz ve
Muhtarlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza, Programın hazırlanmasında emeği geçen
yöneticilerim ve çalışanlarıma teşekkürlerimi sunarım.
Sevgi ve saygılarımla,

Neşet TARHAN
Mezitli Belediye Başkanı
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I-GENEL BİLGİLER
A-Yetki Görev ve Sorumlulukları
Büyükşehir Belediyesi statüsündeki yerlerdeki ilçe belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları 5393
sayılı Belediye Kanunu’nun 14 ve 15. , 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun ise 7.
maddelerinde sıralanmış olup, buna göre Mezitli Belediye Başkanlığı; mahalli ve müşterek nitelikte
olmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun münhasıran Büyükşehir Belediyelerine
vermiş olduğu görev ve yetkilerin dışında kalmaları kaydıyla;
✓ İmar, kentsel alt yapı, coğrafi ve kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı
atık, zabıta, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik, defin, ağaçlandırma, park ve
yeşil alanlar, konut, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve
yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini
yapmak, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açmak,
✓ Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapmak veya
yaptırmak, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılamak, sağlıkla ilgili her türlü
tesisi açmak ve işletmek, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi
bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım
ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa
etmek. Gerektiğinde öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği
sağlamak, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı
müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla
ödül vermek, Gıda Bankacılığı yapmak,
✓ Kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahalli müşterek nitelikteki
diğer görev ve hizmetleri de yapmak veya yaptırmak,
✓ Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkartmak, belediye yasakları
koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek,
✓ Gerçek ve tüzel kişiler ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek,
✓ Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılım paylarının tarh,
tahakkuk ve tahsilini yapmak, vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre
tahsili gereken hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak,
✓ Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve
depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak,
✓ Mahalli 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 ayni hak tesis etmek,
✓ Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşma ile tasfiyesine
karar vermek,
✓ Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla, izinsiz satış
yapan seyyar satıcıları ticaretten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların ticaretten
men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda
bankalarına, cezası ödenmeyerek 30 gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları da yoksullara
vermek,
✓ Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek,
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✓ Belde sakinlerinin belediye hizmetleri ile ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla
kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak,
✓ Kanunlarla münhasıran Büyükşehir Belediyesi’ne verilen görevler ile 5216 sayılı yasanın 7.
maddesinin 1. fıkrasında sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
✓ Büyükşehir katı atık yönetim planına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma
istasyonuna taşımak,
✓ Sıhhi işyerlerini, 2. ve 3. sınıf gayrisıhhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence
yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek,
✓ Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
şeklinde sıralanan hizmetlerini yapmak, yaptırmak, yürütmek, işletmek, işlettirmek görev, yetki ve
sorumluluğuna sahip bulunmaktadır.

B-Teşkilat Yapısı
Mezitli Belediye Organları ve Örgüt Şeması
- 31 üyeli Belediye Meclisi,
- Belediye Başkanı,
- 3 atanmış, 3 seçilmiş ve Belediye Başkanı olmak üzere 7 üyeli Belediye Encümeni
- 5’er üyeli
✓ İmar ve Bayındırlık Komisyonu,
✓ Plan ve Bütçe Komisyonu,
✓ Çevre ve Sağlık Komisyonu,
✓ Gençlik ve Spor Komisyonu,
✓ Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu,
✓ Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu,
✓ Tarım ve Hayvancılık Komisyonu,
✓ Denetim Komisyonu mevcuttur
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Tablo 1. Örgüt Şeması
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C-Fiziksel Kaynaklar
HİZMET ALANI

23 Temmuz 2004 tarih ve 25531 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5216 Sayılı Büyükşehir Kanunun,
büyükşehir belediyelerinin sınırları genişleten geçici 2. maddesine göre uygulanan 20 km yarı çaplık
bölgede kalan alanların büyükşehir belediyesine dâhil edilmesi ile 1968 yılından beri ilçe belediyesi
olan Mezitli ve yanı sıra Çiftlik, Kuyuluk, Davultepe ve Tece Belediyeleri Mersin Büyükşehir
Belediyesine bağlanmıştır.
22 Mart 2008 tarih ve 26824 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 5747 Sayılı Büyükşehir
Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun ile Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 4 ilçe belediyesi kurulmuş; Mezitli İlçesi Yenişehir,
Akdeniz ve Toroslar ilçelerinden sonra 4. merkez ilçe olmuştur.
Aynı yasal düzenleme ile ilk kademe belediyeleri tüzel kişilikleri 2009 mahalli idareler seçiminde
kaldırılarak ilçe belediyelerine bağlanmış; bu uygulama sonucunda Çiftlik, Kuyuluk, Davultepe ve
Tece Belediyeleri kapatılmış ve bu belediyeler Mezitli Belediyesine dâhil edilmiştir.
12 Kasım 2012 gün ve 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu’nda
yapılan düzenlemeler ile büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırlarına kadar genişletilmiştir.
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Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan 4 ilçe belediyesinin yanı sıra, diğer tüm
ilçeler Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluk alanına girmiştir. Yasal düzenleme aynı
zamanda ilçe belediyelerinin de sorumluluk alanlarını genişletmiş; ilçe sınırları dâhilinde bulunan
belde belediyelerinin tüzel kişilikleri 2014 mahalli idareler seçimlerinde sonlandırılmış ve bağlı
bulundukları ilçelere mahalle olarak bağlanmış; yine ilçe belediyesi sınırları dâhilinde bulunan köy
statüsündeki tüm kırsal yerleşmeler ilçe belediyelerine bağlı mahallelere dönüştürülmüştür.
Bu uygulamalara istinaden Mezitli Belediyesi yetki sınırı tüm ilçe sınırı olmuş; belde belediyeler
kapatılmış ve 15 adet köy mahalle statüsüne geçirilmiştir. Son katılımlar ile Mezitli ilçesinde 40
mahalleden oluşan toplam 194.019’luk nüfusa hizmet verilmektedir.
Mezitli belediyesi, vatandaşların en iyi şekilde hizmet alabilmesi ve çalışanların işlemlerinin
kolaylaşması açısından her ayrıntının düşünüldüğü her katta oluşturulan teras bahçeleri ile kent
içerisinde nefes alacak alanlara sahip ekolojik ve çevre dostu olarak tasarlanan Mezitli Belediyesi Ana
Hizmet Binasının yanı sıra 41652 ha’lık geniş fiziki alanda hizmet verebilmek için ilçe bütününe
yayılmış diğer hizmet binaları, tesis ve şantiye vb. gibi aşağıda detayları verilen fiziki kaynaklara
sahiptir.

Tablo 2. Mezitli Belediyesi Taşınmaz Listesi
YER
Eğitim Havuzu 1

MEZİTLİ BELEDİYESİ TAŞINMAZLAR
ADRES
ATATÜRK MAH. 31045 SOKAK NO:12

Eğitim Havuzu 2

YENİ MAH. 33181 SOKAK NO:1

Aquapark
Mezitli Meski Binası
Eski Mezitli Belediye Binası

YENİ MAH. 33151 SOKAK NO:11
MERKEZ MAH. G.M.K. BULVARI NO:760
VİRANŞEHİR MAH. G.M.K. BULVARI NO:707

Eski Kuyuluk Belediye Binası

ÇAMLICA MAH. FINDIKPINARI CAD.NO:147

Eski Davultepe Belediye Binası

DAVULTEPE MAH. G.M.K. BULVARI NO:945

Eski Tece Bld. Binası+Kadın Danışma Evi

DENİZ MAH. G.M.K. BULVARI NO:1111

Eski Tepeköy Belediye Binası
Yeni Mezitli Belediye Binası

TEPEKÖY MAH. ÇINARLI SOKAK NO:93
ATATÜRK MAH. SANAYİ CADDESİ NO:24

Park Bahçeler Şantiye Alanı

YENİ MAHALLE 33205 SOKAK NO:4

Fen İşleri Şantiye Alanı
Temizlik İşleri Şantiye Alanı

MERKEZ MAH. 52177 SOKAK NO:3
CUMHURİYET MAH. OSMAN GAZİ CADDESİ NO:5

Destek Hizmetleri Şantiye Alanı

ESKİ MEZİTLİ MAH. 61412 SOKAK NO:2

Mehmet Altunören Gençlik Merkezi
Kütüphane ve Gençlik Merkezi

MERKEZ MAH. ESKİ KÖY CADDESİ NO:17
ATATÜRK MAH. V. ŞENOL ENGİN CADDESİ NO:13

İnteraktif Çocuk Kütüphanesi (Kitap
Okuyan Çocuklar Oyun Kitaplığı)
Amfi Tiyatro
Güneş Park Enerji Kompleksi
Sanat Evi
Taş Mektep

MENDERES MAH. BARBAROS HAYRETTİN PAŞA
CAD. NO:16
AKDENİZ MAH. ZEYTİNLİ CADDESİ NO:27
MERKEZ MAH. İSMET İNÖNÜ BULVARI NO:102
FATİH MAHİ. BABİL CADDESİ NO:9
ESENBAĞLAR MAH. 71050 SOKAK NO:1

Aktif Yaş Alma Merkezi

DAVULTEPE MAH. 42001 SOKAK NO:20

Gülbahar Özmen Aktif Yaş Alma Evi

MERKEZ MAH. 52129 SOKAK NO:8

Sosyal Tesisler ve Down Kafe

MENDERES MAH. TURUNÇ CAD. NO:14

Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ve
Evlendirme

VİRANŞEHİR MAH. 34381 SOKAK NO:14
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Yeni Mahalle Spor Okulu ve Halı Saha
Eski Zabıta Binası
Kent Konseyi ve STK Merkezi

YENİ MAH. 33174 SOKAK NO:5
MENDERES MAH. 35427 SOKAK NO:12
VİRANŞEHİR MAH. 34348 SOKAK NO:7

Balık Pazarı
Kız Öğrenci Evi
Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım
Evi
Davultepe Ö. Aslan Kapalı Spor Sal.
Fitnat Gürsoy Cafe Kütüphane
Bale Okulu ve Bale Cafe
Aşevi
Emekli Evi
Örgü Evi
Okçuluk Tesisi
Trafik Park (Kirada)
Kır Kütüphanesi
Sevgi Apartmanı Altı
Özgür Kafe

VİRANŞEHİR MAH. 34342 SOKAK NO:1/1 - 1/6
ATATÜRK MAH. 31045 SOKAK NO:12/A
FATİH MAH. 30042 SOKAK NO:5
DAVULTEPE MAH. K. KARABEKİR CAD. NO:15
YENİ MAH. GMK BULVARI NO:754/1
MENDERES MAH. B. HAYRETTİN PAŞA CAD.NO:28
MERKEZ MAH. 52000 SOKAK NO:3/1
VİRANŞEHİR MAH. 34348 SOKAK NO:7/1
MENDERES MAH. 35402 SOKAK NO:17
MENDERES MAH. 35413 SOKAK NO:16
MERKEZ MAH. 52133 SOKAK NO:8
DEMİRIŞIK MAH. YILDIRIM SOKAK
MENDERES MAH. 35427 SOKAK NO:2B
MENDERES MAH. BARBAROS HAYRETTİN PAŞA
CAD. NO:18

Tablo 3. Mezitli Belediyesi’ne ait Gönüllü Evleri
MEZİTLİ BELEDİYESİ’NE AİT GÖNÜLLÜ EVLERİ
SIRA NO.

MAHALLE

CADDE-SOKAK

M2

1
2

TECE
75. YIL

100
80

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ESENBAĞLAR
YENİ
AKDENİZ
MENDERES
DENİZ
AKDENİZ
ESKİ MEZİTLİ
TAKANLI
VİRANŞEHİR
ATATÜRK

KIBRIS CAD.
GURBETÇİLER CAD. - 1 İSTİKLAL
CAD.
71019 SK.- 71048 SK.
33171 SK.
AKDENİZ CAD. - 39648 SK.
BAKANLIK CAD. - 35421 SK.
GAZİPAŞA CAD. - 49253 SK.
G.M.K. BULVARI-39610 SK.
MUHTARLIK YANI
MUHTARLIK YANI
34323 SK. - 34324 SK.
MUHTARLIK YANI 31104 SK.- 31067
SK.
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45
80
80
115
40
45
130
45
70
60

Tablo 4. Mezitli Belediyesine ait İş Makineleri ve Araç Parkı ile Alan Bilgileri

MEZİTLİ BELEDİYESİ ARAÇ
LİSTESİ
BİNEK OTOMOBİL
PİCK-UP
KAMYON
KAMYON (ASFALT DİSP.)
TANKER
YIKAMA MAKİNESİ
KAMYONET
OTOBÜS
MOTORSİKLET
ATV MOTORSİKLET
TRAKTÖR
CENAZE NAKİL ARACI
CENAZE YIKAMA ARACI
İŞ MAKİNASI
VİDANJÖR
KOVALI ARAÇ
ARAZÖZ
ÇEKİCİ
YARI RÖMORK
SÜPÜRME ARACI
ÇÖP KAMYONU
ELEKTRİKLİ MOTORSİKLET
TIR
KANTEYNER YIKAMA VE
DEZENFEKSİYON ARACI
DAL ÖĞÜTME MAKİNESİ
KEPÇE

TEMİZLİK İŞLERİ VE
PARK VE BAHÇE
MÜDÜRLÜĞÜNE AİT
Garaj VE ATÖLYELER
PARK VE BAHÇELER
MÜDÜRLÜK GARAJI
FİDANLIK
DEPOLAR VE ATÖLYE
MEVSİMLİK ÇİÇEK
ÜRETİM SERASI
PREFABRİK BİNA
MÜDÜRLÜK GARAJI
FİDANLIK
DEPOLAR VE ATÖLYE
MEVSİMLİK ÇİÇEK
ÜRETİM SERASI
PREFABRİK BİNA
TEMİZLİK İŞLERİ
MÜDÜRLÜK GARAJI
DEPO

17
1
26
2
1
1
26
13
5
1
22
3
2
24
1
2
3
3
5
2
14
2
1
1
1
2

Tablo 5. Mezitli Belediyesi Cenaze Ekibine bağlı Malzeme Lisesi
CENAZE EKİBİ MALZEME LİSTESİ
ŞEMSİYE (AKTİF KULLANILAN)

40

SANDALYE (AKTİF KULLANILAN)

4.600

YAZISIZ SANDALYE

250

MASA (AKTİF KULLANILAN)

315

SEMAVER (AKTİF KULLANILAN)

20

12'LİK ÇADIR
10'LUK ÇADIR

1
4

8'LİK ÇADIR

20

6'LIK ÇADIR

4

ETKİNLİK ÜNEŞLİĞİ

30

MEYVE SUYU MAKİNESİ

2

ŞEMSİYE (AKTİF KULLANILAN)

40

SANDALYE (AKTİF KULLANILAN)

4.600

YAZISIZ SANDALYE

250

12

ALAN
MİKTARI

4.400 M²
9.000 M²
560 M²
1.000 M²
2 ADET
4.400 M²
9.000 M²
560 M²
1.000 M²
2 ADET
2000M2
1 ADET

D-İnsan Kaynakları
Tablo 6. Mezitli Belediyesi Personel Durumu
Mezitli Belediyesi Bünyesinde toplam 122 memur, 82 daimi işçi, 10 sözleşmeli, 469 (KHK’lı) . şirket
personeli ve 82 şirket personeli olmak üzere toplam 765 kişi görev yapmaktadır.
DAİMİ İŞÇİ

MEMUR

TAHSİL
DURUMU
OKURYAZAR
İLKÖĞRETİM
ORTAOKUL
LİSE
ÖN LİSANS
3 YILLIK
FAKÜLTE
LİSANS
YÜKSEK
LİSANS
TOPLAM
GENEL
TOPLAM

KADIN

ERKEK

KADIN

ERKEK

SÖZLEŞMELİ

ŞİRKET PERS.
(KHK)

KADIN

KADIN

ERKEK

1

8

13
8
35
26

150
98
108
22

ERKEK

1
5
24
23
1

3

58

1
3
7

4

11
4

23
3

30
1

1

1

5
1

2

37

85
122

8

74
82

6

4
10

2

83

ŞİRKET PERS.
KADIN

ERKEK

6
1
8
6

21
3
20
1

11

5

32

50
82

386
469

Tablo 7.. Mezitli Belediyesi Personelin Eğitim Durumu

PERSONELİN EĞİTİM DURUMU
3 YILLIK FAKÜLTE
%0

LİSANS
%10

YÜKSEK LİSANS
%1

OKUR YAZAR
%1

ÖN LİSANS
%13
İLKÖĞRETİM
%33

LİSE
%27

ORTAOKUL
%15

13

Tablo 8. Mezitli Belediyesi Kadrosuna Göre Personel Durumu

KADROSUNA GÖRE PERSONEL DURUMU
ŞİRKET PERSONELİ
%11

MEMUR
%16

KHK'LI PERSONEL
%61
DAİMİ İŞÇİ
%11
SÖZLEŞMELİ
%1

ŞİRKET PERSONELİ

MEMUR

DAİMİ İŞÇİ

SÖZLEŞMELİ

KHK'LI PERSONEL

Tablo 9. Mezitli Belediyesi Memur Ve Sözleşmeli Personel Cinsiyet Dağılımı

MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL CİNSİYET DAĞILIMI

KADIN
%33

ERKEK
%67

1
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2

E-Bilişim Sistemleri
Mezitli Belediyesi hizmet binaları; 21.yüzyıla yakışır teknolojik ve bilişim uygulamaları ile
donatılmıştır. Modern hizmet binamız ile çağdaş, engelsiz erişilebilir, şeffaf, sosyal ve doğa dostu
yapılaşmalara adım atılmıştır.
Tablo 10. Mezitli Belediye’sine ait Bilişim ve Teknolojik kaynakların listesi
BİLİŞİM VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
BİLİŞİM EKİPMANLARI

ADET

100 KW GÜÇ KAYNAĞI

2

160 TB DEPOLAMA ÜNİTESİ

1

200 KW GÜÇ KAYNAĞI

1

40 TB DEPOLAMA ÜNİTESİ

1

64 KANAL DVR NVR KAYIT CİHAZI

1

80 TON ELEKTRİK TIR BASKÜLÜ

1

APD JENERATÖR (BÜYÜK)

17

CEP TELEFONU

20

ÇİZİM MAKİNESİ

1

DİGİTAL PİYANO

1

EL JENERATÖR (KÜÇÜK)

10

EL TERMİNALİ

9

ELEKTRONİK TERAZİ

2

ELEKTRONİK TERMOMETRE

2

EVRAK İMHA MAKİNASI

1

FAKS + YAZICI

47

FİBER SWİTCH

6

FOTOĞRAF MAKİNESİ

4

GEÇMİŞ TURNİKESİ

8

GENİŞ FORMAT TARAYICI

1

GÜÇ KAYNAĞI

4

GÜRÜLTÜ ÖLÇME CİHAZI

1

HAVA TEMİZLEYİCİ

4

HAVUZ TEMİZLEME ROBOTU

1

IP KAMERA

82

IP TELEFON MAKİNESİ

2

KAMERA

2

KAYIT CİHAZI

18

KLİMA
KYOCERA ÇOK FONKSİYONLU RENKLİ
YAZICI
KYOCERA ÇOK FONKSİYONLU SİYAH
BEYAZ
LAPTOP

99

LAZER KART OKUTUCU

10

LAZER METRE
LED PANO
MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR

4
2
220

5
11
3

15

METRO İNTERNET SWİTCH
MONİTÖR
NAVİGASYON CİHAZI

2
60

NOKTADAN NOKTAYA VPN

11

1

ÖLÇÜM CİHAZI

2

PARA SAYMA MAKİNASI

2

PARMAK İZİ VE RFID OKUYUCULU PANEL

9

PLOTER

1

POWER MİXER

2

PROJEKSİYON CİHAZI

8

SAYISAL SANTRAL CİHAZI

8

SERVER

4

SMART 50 AKILLI KART YAZICI

3

SUN SUNUCU

2

ŞİFRELİ ANAHTAR DOLABI

2

TELEVİZYON

4

TÜNEL CİHAZI
YAKA MİKROFONU
YAKA KAMERASI

11
3
10

XR TARAYICI

1

Kurum içi bilgi ve iletişim teknolojileri, Mezitli Belediyesi kentsel hizmetlerinde; Mezitli Kart, Edevlet, ilçe merkezi noktalarında ve tüm belediye hizmet binalarında ücretsiz on-line wifi hizmeti, online tahsilat ve mobil ödeme aracı vb. uygulamalarla aktif olarak kullanılmaktadır. Kentsel hizmetlerin
kullanımında iyi uygulama örneklerimiz arasında mobil ödeme ve Mezitli Kart hizmetleri
bulunmaktadır. Ayrıca stratejik plan vizyonumuzda, amaç ve hedeflerimizde de belirttiğimiz üzere 4.
Endüstri dönemine girerken daha aktif ve etkin teknoloji kullanımının tasarruf edileceği alanlar ve
süreçler gerçekleştirilecektir.
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II- PERFORMANS BİLGİLERİ
A. Temel Politika ve Öncelikler
On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023)
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kalkınma planı olan On Birinci Kalkınma Planı (20192023), uzun vadeli bir perspektifle ülkemizin kalkınma vizyonunu ortaya koyarak, milletimizin temel
değerlerini ve beklentilerini karşılamak, ülkemizin uluslararası konumunu yükseltmek ve halkımızın
refahını artırmak için temel yol haritası olacaktır.
15 yıllık bir perspektifin ilk beş yıllık dilimi olarak tasarlanmış olan Kalkınma Planı, her alanda
topyekûn bir değişim ve atılımın başlatılarak, uzun vadeli bir perspektifte kesintisiz bir şekilde
kararlıkla uygulanmasını öngörmektedir. Plan döneminde ekonominin yapısı uzun vadede istikrarı ve
sürdürülebilirliği sağlayacak şekilde dönüşüme tabi tutularak, eğitim hamlesiyle beşeri sermayenin,
milli teknoloji hamlesiyle teknoloji ve yenilik kabiliyetinin artırılması hedeflenmektedir.
Kalkınma Planı, her alanda rekabetçiliği ve verimlilik artışını sağlamaya odaklanmıştır. Plan, istikrarlı
ve güçlü ekonomi, rekabetçi üretim ve verimlilik, nitelikli insan ve güçlü 2 toplum, yaşanabilir şehirler
ve sürdürülebilir çevre ile hukuk devleti, demokratikleşme ve iyi yönetişim gelişme eksenleri olmak
üzere beş temel eksenden oluşmaktadır.

2019-2021 Orta Vadeli Program (Yeni Ekonomi Programı)
Program içinde yer alan 7no’lu Program ve Projeler (Finansal Sistem, İşgücü Piyasası, Adalet, Çevre
ve Şehircilik, Eğitim, Sağlık, Gençlik ve Toplum, Kamu Düzeni ve Güvenliği) değerlendirmeye
alınmıştır.
Orta Vadeli Mali Plan (2019-2021)
Kamuda kaynakların verimli kullanılması, maliyetlerin ve harcamaların azaltılması, gelirlerin
kalitesinin arttırılması amacıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Kamu Maliyesi Dönüşüm ve
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Değişim Ofisi kurulacak, bu ofis tarafından hazırlanacak ve takibi yapılacak Tasarruf ve Gelir
Dönüşüm Programı ile kamu maliyesinde kalıcı iyileştirmeler sağlanacaktır.

2014-2023 Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi
Bölgesel Gelişme Ulusal Strateji belgesinin 2023 yılı hedefi ise, “sosyo-ekonomik ve mekânsal olarak
bütünleşmiş, rekabet gücü ve refah düzeyi yüksek bölgelerden oluşan topyekûn kalkınmış bir Türkiye
yaratmak” olarak belirlenmiştir.
2014-2023 Çukurova Bölge Planı
Bölgesel Gelişme Ulusal Strateji belgesinin 2023 vizyonu, “sosyo-ekonomik ve mekânsal olarak
bütünleşmiş, rekabet gücü ve refah düzeyi yüksek bölgelerden oluşan topyekûn kalkınmış bir Türkiye”
olarak belirlenmiştir.
Bu bölgesel vizyona ulaşmak için Planın ana eksenlerini oluşturan yedi stratejik amaç ise;
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Uluslararası çekim merkezi ve üretim üssü olmak,
Bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak,
Sosyal uyum sorunlarını çözmek,
Beşeri sermayeyi geliştirmek,
Yeşil büyümek ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak,
Kentsel yaşam kalitesi yüksek cazip metropollere sahip olmaktır.

Mezitli Kent Sağlık Gelişim Planı
Dünya Sağlık Örgütü temel dokümanları, Sağlıklı Kentler Ağı VI. Faz temel dokümanı Sağlık 2020
hedefleri ve T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Stratejileri kapsamında Mezitli Kent Sağlık Gelişim
Planı hazırlanmıştır. Bu kapsamda Mezitli’nin Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Kentler Ağı’na girmek
üzere çalışmalara başlamasına karar verilmiştir. Bu dökümana göre Sağlıklı Kent Mezitli vizyonu;
aktif birey, kapsayıcı toplum, yaşanabilir çevre ve katılımcı yönetim olarak belirlenmiştir.
Mezitli Belediye Başkanlığı’nın 2020-2024 dönemini kapsayan Stratejik Planı yukarıda bahsedilen
politikalar ve diğer üst planlar ile uyumlu olarak hazırlanmıştır.
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B- Amaç ve Hedefler
Mezitli Belediyesi 2020-2024 Dönemi Stratejik Planında yer alan Misyon ve Vizyonumuz aşağıda
tanımlanmıştır.
Misyonumuz;

Vizyonumuz;
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Temel Değerlerimiz;
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Sürdürülebilirlik
Yenilikçilik
Hedef Odaklılık
Eşitlik
Katılımcılık
Vatandaş Odaklılık
Hoşgörülü, kapsayıcı ve birlikte yöneten belediyecilik
Sosyal Belediyecilik
Doğaya Duyarlılık
Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğüne Saygı
Kültür ve Tarihi Mirasa Saygı

Mezitli Belediyesi, faaliyet ve kaynaklarının planlanmasında, iş süreçlerinin yapılandırılmasında ve
insan kaynaklarının yetkinleştirilmesinde dikkate alınacak stratejik amaç ve hedefler mevcut durum
çevre ve senaryo analizi dikkate alınarak, üst yönetimle yapılan grup çalışmaları neticesinde
belirlemiştir. Mezitli Belediyesi 2020 - 2024 dönemini kapsayan Stratejik Planı’nda 9 stratejik amaç
ve 33 performans hedefi belirlenmiştir. Anılan hedeflere ulaşmak için 121 faaliyet/proje ile 121
performans göstergesi bulunmaktadır.
2020 Performans Programını oluşturan stratejik alanlar, stratejik amaçlar ile bu amaçlara ulaşılmasını
sağlayan stratejik hedefler aşağıda yer almaktadır.
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Stratejik Alanlar
A-Kurumsal Yapı
B-Kentsel Gelişme Ve Yapılanma
C-Çevre Temizliği Ve Halk Sağlığı
D-Eğitim, Sosyal Ve Kültürel Yaşam

Stratejik Amaçlar
STRATEJİK AMAÇ 1
Kurumsal yapının güçlendirilmesi ve kurumsal kapasitenin arttırılması
STRATEJİK AMAÇ 2
Ulusal ve uluslarası Gündemi gören, takip eden, gündem yaratan belediyecilik anlayışı ile hizmet
sunulması
STRATEJİK AMAÇ 3
İmar planları, yapı kontrol ve çevre düzenlemeleri ile yaşanabilir sağlıklı ve sürdürülebilir
mekanlar oluşturulması
STRATEJİK AMAÇ 4
Yaşanabilir sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre için park ve yeşil alanların miktarının arttırılması,
mevcut park ve yeşil alanların bakım ve onarımlarının yapılması, park donatı elemanlarının
yenilenmesi ve eksiklerin tamamlanması
STRATEJİK AMAÇ 5
Kültür ve sanatta öncü bir Mezitli için kültür, sanat, eğitim, sağlık, spor ve sosyal tesislerin
yapılması ve yapımı devam eden projelerin tamamlanması
STRATEJİK AMAÇ 6
Yaşanabilir mekanlar oluşturmak için kentsel altyapı ve üst yapı faaliyetlerinin yapılması ve
eksikliklerin giderilmesi
STRATEJİK AMAÇ 7
Temizlik hizmet kalitesinin arttırılması, yaygınlaştırılması ve kentsel atıkların ekonomiye
kazandırılarak koruyucu ve tedavi edici halk sağlığı hizmetlerinin yaygınlaştırılması
STRATEJİK AMAÇ 8
Sağlıklı kent Mezitlide eğitimi, sanatı, sosyal ve kültürel yaşamı ile aktif bireyler oluşturmak,
faaliyetleri sürdürülebilir kılarak toplumun her kesimine yayarak mezitli belediyesinin uluslar
arası tanınırlığının sağlanması
STRATEJİK AMAÇ 9
Özel ilgi grupları ile sosyal güçsüzlere yönelik sosyal ve ekonomik yardım projelerinin
kapsamının geliştirilmesi
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Stratejik Hedefler
STRATEJİK HEDEF 1.1
İdarenin paydaşlarına kaliteli hizmet sunumu için kurum kaynaklarının etkililiğinin arttırılması
STRATEJİK HEDEF 1.2
İlçe halkının şikayet, görüş, öneri ve taleplerinin alınması, takibi ve karşılanması ve
memnuniyetlerinin ölçümü
STRATEJİK HEDEF 1.3
Hizmet üretimine hız kazandırılması ve kaynak israfının önlenmesi bakımından ileri
teknolojiden yararlanılması
STRATEJİK HEDEF 1.4
Stratejik yönetim anlayışını yaygınlaştırılarak hizmet sunumunda verimliliği sağlayarak
kamuoyunun bilgilendirilmesi
STRATEJİK HEDEF 1.5
Karar alma süreçlerinin ve danışma birimlerince desteklenmesi ve sivil savunma hizmetlerinin
yürütülmesi
STRATEJİK HEDEF 2.1
Basın ve yayının düzenli, etkin ve profesyonelce takip edilmesi
STRATEJİK HEDEF 2.2
Belediyenin proje ve etkinliklerinin kamuoyuna tanıtılması
STRATEJİK HEDEF 2.3
Mezitli belediyesinin uluslararası tanınırlığının sağlanması
STRATEJİK HEDEF 3.1
1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonların hazırlanması, uygulaması ve planlama
faaliyetlerinde bilişim teknolojilerinden maksimum düzeyde yararlanılması
STRATEJİK HEDEF 3.2
Çevre düzenleme planlarının yapılması
STRATEJİK HEDEF 3.3
Yapıların ruhsata bağlanması, kaçak yapıların yıkılması, yeşil alanların işgallerden
arındırılması
STRATEJİK HEDEF 4.1
Park ve yeşil alanların miktarının arttırılması
STRATEJİK HEDEF 4.2
Mevcut park ve yeşil alanların bakımlarının yapılması
STRATEJİK HEDEF 4.3
Park donatı elemanlarının yenilenmesi ve eksiklerin tamamlanması
STRATEJİK HEDEF 5.1
Kültür ve sanat merkezlerinin yapılması, yapımı süren projelerin tamamlanması
STRATEJİK HEDEF 5.2
Eğitim, sağlık ve diğer merkezlerin yapılması
STRATEJİK HEDEF 5.3
Sosyal hizmet alanlarının yapılması, yapımı devam eden projelerin tamamlanması
STRATEJİK HEDEF 5.4
Spor sahaları, spor tesisleri engelsiz plaj ve ve soğuk hava deposu yapılması
STRATEJİK HEDEF 6.1
Mevcut hizmet binaları ve tüm belediye tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılması, donanım
eksikliklerinin giderilmesi
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STRATEJİK HEDEF 6.2
Yeni açılacak ulaşım ağına esas yolların ve yaya yollarının yapımı için zemin kaplama
malzemelerinin temini ve uygulaması
STRATEJİK HEDEF 6.3
Belediyeye ait alanların istinat duvarlarının yapılması, fiziksel bariyerlerin temini ve
uygulaması, tehlike arz eden alanlarda çevre güvenliğinin sağlanması
STRATEJİK HEDEF 6.4
Belediyenin tüm hizmet alanlarında hizmet akışının sağlanması, gereksinim duyulan araç ve
ekipmanların temini ve hizmete hazır durumda bulundurulması
STRATEJİK HEDEF 7.1
Görüntü kirliliğinin, atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermesinin önlenmesi ve güvenli
atık toplama noktaları ve sisteminin oluşturulması – kollektif temizlik bilincinin oluşturulması
STRATEJİK HEDEF 7.2
Çevre sağlığı ve temizlik hizmetlerinin yerine getirilmesinde insan sağlığına odaklanırken,
ekolojik dengenin de korunması
STRATEJİK HEDEF 7.3
Hizmet üretiminde kaynakların ekonomik kullanımı ve tasarruf bilincinin yerleştirilmesi
STRATEJİK HEDEF 7.4
Okul ve gıda üretim ve satış yerlerinde koruyucu halk sağlığına yönelik yaygın sağlık
hizmetlerinin verilmesi
STRATEJİK HEDEF 7.5
Çevre ve insanlığı tehdit eden unsurlarla mücadelenin etkinleştirilerek sürdürülmesi
STRATEJİK HEDEF 8.1
Mevcut örgün ve mesleki kurs hizmetleri ile eğitim ve istihdam desteğinin geliştirilerek
yürütülmesi
STRATEJİK HEDEF 8.2
Mezitli’nin tarihi ve kültürel mirasını koruyarak bölgesel değerlerini tanıtmak için geniş halk
katılımlarının sağlanacağı kültürel ve sanatsal açık hava etkinliklerinin düzenlenmesi ve
kentlilik bilincini arttırılması
STRATEJİK HEDEF 8.3
Her yaş grubuna hitap edecek sanatsal faaliyetler konusunda farkındalık yaratılması
STRATEJİK HEDEF 8.4
Sağlıklı kent Mezitli’de sosyal aktiviteler, spor ve sağlık hizmetleri ile güvenli yaşamlar
sunulması
STRATEJİK HEDEF 9.1
Dezavantajlı gruplar, özellikle kadınların üretime dahil edilerek iş gücüne katılımının ve
ekonomik büyümeye katkısının sağlanması
STRATEJİK HEDEF 9.2
Sosyal güçsüzlere karşı, sosyal devlet ilkesi sorumluluğunun yerine getirilmesi

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler
Tablo 11. Performans Hedefi Tablosu

23

A-KURUMSAL YAPI
İdare Adı

Mezitli Belediyesi

Amaç 1

Kurumsal yapının güçlendirilmesi ve kurumsal kapasitenin arttırılması

İdarenin paydaşlarına kaliteli hizmet sunumu için kurum kaynaklarının etkililiğinin
arttırılması
İdarenin paydaşlarına kaliteli hizmet sunumu için kurum kaynaklarının etkililiğinin
arttırılması
Açıklamalar: Yerel yönetimlerde insan kaynağının uzmanlaşma düzeyi ve kapasitesi artırılacak, çalışan
personelin niteliğini artırmaya yönelik eğitimler verilecektir. Ayrıca yerel yönetimlerin mali yapılarını
güçlendirmek amacıyla öz gelirleri artırılacaktır
Performans Göstergeleri
2018
2019
2020
1.1.1
Farklı alanlarda verilecek eğitim sayısı(ad)
10
1.1.2
Bütçe Gerçekleşme Oranı(%)
100
1.1.3
Kurum alacaklarının, yapılan tahsilata oranı(%)
90
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)
Hedef 1.1

Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

1-Görev yapan personelin ilgili olduğu hizmet alanlarında
yetkinleşmesine yönelik eğitim verilmesi
2-Bütçe denkliği sağlanması(Gelir bütçesinin gider bütçesi
gerçekleşmesi ile denkliğinin sağlanması)
3-Kurum alacaklarının takibinin Yapılması
Genel Toplam

500.000

İdare Adı
Amaç 1
Hedef 1.2

Mezitli Belediyesi
Kurumsal yapının güçlendirilmesi ve kurumsal kapasitenin arttırılması
İlçe halkının şikayet, görüş, öneri ve taleplerinin alınması, takibi ve karşılanması ve
memnuniyetlerinin ölçümü
Performans
İlçe halkının şikayet, görüş, öneri ve taleplerinin alınması, takibi ve karşılanması ve
Hedefi
memnuniyetlerinin ölçümü
Açıklamalar: Kamu hizmetlerinin vatandaşa en yakın idari birimler eliyle yürütülmesi ve vatandaş
memnuniyetinin üst düzeye çıkarılması için yerel yönetimlerin hizmet sunma kapasitesinin artırılması, daha
şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturulması amaçlanmaktadır. Kamusal alanların erişim ve
güvenliğinin artırılması için mahalle bazında kırılgan kesimlere yönelik olarak yerel yönetimlerin ihtiyaç
analizi yaptırması ve hizmet kalitesinin artırılması desteklenecektir.
Performans Göstergeleri
2018
2019
2020
1.2.1 Şikayet, istek ve öneri sayısının geri dönüş sayısına
oranı(%)
1.2.2 Düzenlenen halk günü sayısı (ad)
1.2.3 Bir yıl içinde yapılacak anketlerin değerlendirme sayısı
Faaliyetler

100
12

1
Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)
Bütçe

1-Başkanlık Makamına gelen konukların en iyi şekilde
ağırlanması ve bu ağırlama esnasında konuklar tarafından dile
getirilen, istek şikayet ve önerilerin değerlendirmeye alınması.
2-Mahalle buluşmalarının düzenlenerek, mahallenin ve
vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması.
3-Belediyemizin hizmetlerinden yararlanan ilçe halkının
şikayet, görüş, öneri ve taleplerinin karşılanması sonrasında
Hizmet memnuniyet anketi doldurtulup raporlanmasının
sağlanması veya hizmet birimlerine dilek şikayet, öneri kutusu
konulması.
Genel Toplam

24

Bütçe Dışı

Toplam

500.000

İdare Adı

Mezitli Belediyesi

Amaç 1

Kurumsal yapının güçlendirilmesi ve kurumsal kapasitenin arttırılması

Hizmet üretimine hız kazandırılması ve kaynak israfının önlenmesi bakımından ileri
teknolojiden yararlanılması
Performans
Hizmet üretimine hız kazandırılması ve kaynak israfının önlenmesi bakımından ileri
Hedefi
teknolojiden yararlanılması
Açıklamalar: Kamu hizmet sunumu teşkilat ve yöntemler bakımından gözden geçirilerek, hizmetlerin daha
etkin ve verimli bir şekilde sunumuna imkân veren ve daha az sayıda idari birimden oluşan kamu yönetimi
yapısı oluşturulacak, yeni ortaya çıkacak hizmetlerin yeni birimler kurmak yerine mevcut kamu idarelerince
yerine getirilmesi sağlanacak, e-devlet uygulamaları yaygınlaştırılacak, böylece kamu harcamalarında
verimlilik artırılacak, Kurumsal olgunluk ve insan kaynağı yetkinlik modelleri geliştirilerek kamu
kurumlarında yaygınlaştırılacaktır. Teknoloji odaklı girişimlerin fikir aşamasından, ölçeklenerek
kurumsallaşma safhasına kadar tüm aşamalardaki ihtiyaçlarına hitap etmesi sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri
2018
2019
2020
1.3.1 Bağlantı sayısı(ad)
1
1.3.2 İstihdamı sağlanan teknik personel sayısı(ad)
1
1.3.3 Güncelleme sayısı(ad)
1
1.3.4 Uygulamaya geçilmesi(%)
100
1.3.5 Elektronik ortama aktarılan Dijital arşiv oranı (%)
20
1.3.6 Kullanıcı Sayısı(%)
25
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)
Bütçe
Bütçe Dışı Toplam
1-Bilgi İşlem Hizmetlerinin donanım ve network alt yapısı
ve uzak şube bağlantılarının güncel teknolojilere taşınması
2-Bilgi İşlem Hizmetleri Donanım Destek Hizmetleri için
gerekli ve yeterli teknik personelin istihdam edilmesi
3-Belediyemizde kullanılan uygulamaların, Network Ağının,
Firewall ve anti virüs yazılım programlarının
güncellemelerinin yapılarak güvenliğin en üst seviyede
tutulması
4- Belediyelerin e-İçişleri kapsamında geliştirilen Elektronik
Belge Yönetim Sistemi ve elektronik imzaya geçişlerinin
sağlanarak kâğıtsız ofis uygulamasına geçilmesi
5-Belediyenin fiziksel arşivindeki dokümanların elektronik
ortama aktarılarak dijital arşiv sistemine geçilmesi ve
sistemin yetkili kullanıcıların erişimine açılması
6-Belediye-vatandaş, belediye-kurumlar arası ilişkilerde
interaktif uygulamaların yaygınlaştırılması, Mezitli kartın
on-line platformlara taşınarak dijital uygulamaya
dönüştürülüp yaygınlaştırılması
Genel Toplam
2.500.000
Hedef 1.3

25

İdare Adı

Mezitli Belediyesi

Amaç 1

Kurumsal yapının güçlendirilmesi ve kurumsal kapasitenin arttırılması

Stratejik yönetim anlayışını yaygınlaştırılarak hizmet sunumunda verimliliği sağlayarak
kamuoyonun bilgilendirilmesi
Performans
Stratejik yönetim anlayışını yaygınlaştırılarak hizmet sunumunda verimliliği sağlayarak
Hedefi
kamuoyonun bilgilendirilmesi
Açıklamalar: Kamuda stratejik yönetimin uygulama etkinliğinin artırılması ve hesap verebilirlik anlayışının,
planlamadan izleme ve değerlendirmeye kadar yönetim döngüsünün tüm aşamalarında hayata geçirilmesi.
Hedef 1.4

2018

Performans Göstergeleri
1.4.1 Hazırlanan rapor sayısı(ad)
1.4.2 Gerçekleşen ortaklık sayısı(ad)
1.4.3 Koordinasyon sağlanması
Faaliyetler

2019

2020
2
75
75

Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)
Bütçe

1-Stratejik Planın 6 aylık periyotlarla izlenerek üst yöneticilere
sunulması, yıl bitiminde değerlendirilerek ilgili mercilere
gönderilmesi
2- Uluslararası, ulusal ağlara üyelik ve iş birliklerinin
korunarak, dirençli bir Mezitli için gerekli yeni iş birliklerinin
ve ortaklıkların, üyeliklerin takip edilerek gerçekleştirilmesi
3- Stratejik Planda yer alan vizyonel projelerin uygulanmasının
belediye ilgili birimleri ile koordinasyonun sağlanması
Genel Toplam
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Bütçe Dışı

Toplam

100.000

İdare Adı

Mezitli Belediyesi

Amaç 1

Kurumsal yapının güçlendirilmesi ve kurumsal kapasitenin arttırılması

Karar alma süreçlerinin denetim ve danışma birimlerince desteklenmesi ve sivil
savunma hizmetlerinin yürütülmesi
Performans
Karar alma süreçlerinin denetim ve danışma birimlerince desteklenmesi ve sivil
Hedefi
savunma hizmetlerinin yürütülmesi
Açıklamalar: Kamu hizmet sunumu teşkilat ve yöntemler bakımından gözden geçirilerek, hizmetlerin daha
etkin ve verimli bir şekilde sunumuna imkân veren ve daha az sayıda idari birimden oluşan kamu yönetimi
yapısı oluşturulacak, yeni ortaya çıkacak hizmetlerin yeni birimler kurmak yerine mevcut kamu idarelerince
yerine getirilmesi sağlanacak, e-devlet uygulamaları yaygınlaştırılacak, böylece kamu harcamalarında
verimlilik artırılacak, Kurumsal olgunluk ve insan kaynağı yetkinlik modelleri geliştirilerek kamu
kurumlarında yaygınlaştırılacaktır. Teknoloji odaklı girişimlerin fikir aşamasından, ölçeklenerek
kurumsallaşma safhasına kadar tüm aşamalardaki ihtiyaçlarına hitap etmesi sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri
2018
2019
2020
1.5.1 Encümen/Meclis Kararları(ad)
200/125
1.5.2 Belediye tarafından açılan veya belediye aleyhine
açılan davaların takibi(ad)
160
1.5.3 Talep karşılama oranı(%)
100
1.5.4 Acil Eylem Planı sayısı(ad)
1
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)
Bütçe
Bütçe Dışı Toplam
1-Meclis, Encümen ve İhtisas toplantılarının sağlıklı bir
şekilde yürütülmesini sağlayarak, Encümen, Komisyon
rapor ve kararların arşivlenerek elektronik ortamlara
aktarılması.
2-Belediyede gereksinim duyulan her konuda hukuksal
görüşün saptanması ve belediye birimlerinin hukuksal görüş
istemlerine yanıt verilmesi.
3-Memur ve Diğer Kamu görevlileri hakkında yapılan ihbar
ve şikâyete konu olan eylem ve işlemlerinin hukuki
durumunun tespiti amacıyla Ön İnceleme (Soruşturma)
işlemlerinin yapılması.
4-Sivil Savunma Hizmetlerini mevzuata uygun bir şekilde
uygulayarak olağanüstü durumlar için acil eylem planlarının
oluşturulması.
Genel Toplam
1.000.000
Hedef 1.5
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İdare Adı
Amaç 2
Hedef 2.1

Mezitli Belediyesi
Ulusal ve uluslarası Gündemi gören, takip eden, gündem yaratan belediyecilik anlayışı
ile hizmet sunulması
Basın ve yayının düzenli, etkin ve profesyonelce takip edilmesi

Performans
Basın ve yayının düzenli, etkin ve profesyonelce takip edilmesi
Hedefi
Açıklamalar: Mezitli Belediyesinin gündemi takip eden ve hizmetleri ile gündem yaratan bir belediye olması,
hizmetlerini etkili ve verimli sunmasının yanında hizmet memnuniyetinin üst düzeyde sunulmasının
sağlanması.
Performans Göstergeleri
2018
2019
2020
2.1.1 Derlenen haber sayısı(ad)
2.1.2 Alımı yapılan gazete ve dergi sayısı(ad)
Faaliyetler

1440
1480
Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)
Bütçe

Bütçe Dışı

1-Ulusal ve yerel yayın yapan gazeteler ve televizyon
kanallarından belediyemizi ilgilendiren siyasi, ekonomik ve
sosyal olaylarla ilgili haber ve kupürlerin derlenerek
çoğaltılması ve ilgili birimlere dağıtılması.
2-Güncel olayların takibi için yerel ve ulusal ölçekte yayın
yapan gazete ve dergi alımlarının yapılması
Genel Toplam

İdare Adı
Amaç 2

Toplam

250.000

Mezitli Belediyesi
Ulusal ve uluslarası Gündemi gören, takip eden, gündem yaratan belediyecilik anlayışı
ile hizmet sunulması
Belediyenin proje ve etkinliklerinin kamuoyuna tanıtılması
Belediyenin proje ve etkinliklerinin kamuoyuna tanıtılması

Hedef 2.2
Performans
Hedefi
Açıklamalar: Mezitli Belediyesinin gündemi takip eden ve hizmetleri ile gündem yaratan bir belediye olması,
hizmetlerini etkili ve verimli sunmasının yanında, hizmet memnuniyetini üst düzeyde sunması.
2018

2020
150
20
65000
30000
1623
5000
Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)
Bütçe
Bütçe Dışı Toplam

Performans Göstergeleri
2.2.1 Hazırlanan ve yayınlanan film sayısı(ad)
2.2.2 Düzenlenen basın toplantısı sayısı(ad)
2.2.3 Hazırlanan materyal sayısı(ad)
2.2.4 Basılı dergi sayısı(ad)
2.2.5 Fotoğraf ve Video (GB)
2.2.6 Paylaşım ve etkileşim sayısı(ad)
Faaliyetler
1-Belediye hizmetlerini anlatan tanıtım filmleri hazırlanması
ve yayımlatılması
2-Önemli projelerin kamuoyu ile paylaşılması için düzenli
basın toplantılarının düzenlenmesi
3-Belediye faaliyetleri, projeler ve etkinliklerinin
duyurulması, basılı materyaller hazırlanması
4-Belediye faaliyetleri ve hizmetlerini kapsayan ve üç aylık
periyotlarla hazırlanan dergi materyalinin basılıp dağıtılması
5- Açılış, ziyaret vb. ortamlarda fotoğraf ve görüntü
alınması, yayımlanması ve arşivlenmesi
6-Sosyal medya kanalı üzerinden belediye ile ilgili hizmet
faaliyet ve projelerin duyurulması
Genel Toplam
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2019

500.000

İdare Adı

Mezitli Belediyesi

Amaç 2

Ulusal ve uluslarası Gündemi gören, takip eden, gündem yaratan belediyecilik anlayışı
ile hizmet sunulması
Mezitli belediyesinin uluslararası tanınırlığının sağlanması

Hedef 2.3

Performans
Mezitli belediyesinin uluslararası tanınırlığının sağlanması
Hedefi
Açıklamalar: Başta Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini gerçekleştirebilmek amacıyla mevcut ulusal ve
uluslararası işbirliklerini devam ettirmek ve güçlendirmek; kardeş şehir, ikili iş birliği ilişkileri olmak üzere
yeni işbirlikleri oluşturmak ve mevcutları geliştirerek korumak.
Performans Göstergeleri
2018
2019
2020
2.3.1 Panel, Konferans, vb. etkinlik sayısı(ad)
15
2.3.2 Eğitim ve sertifika programları sayısı(ad)
3
2.3.3 Proje Girişim sayısı(ad)
3
2.3.4 Girişim sayısı(ad)
5
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)
Bütçe
Bütçe Dışı Toplam
1-Ulusal ve Uluslararası platformlarda, finans, işbirlikleri,
inovasyon, atık yönetimi, yenilenebilir enerji, vb. vizyonel
güncel konularda panel, sempozyum, toplantı, konferans vb.
etkinliklere katılarak farklı platformlarda belediyenin
tanıtımının sağlanması
2-Uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel eğitim ve sertifika
programlarına katılım
3-Uluslararası, ulusal finansman kaynaklarına belediye
adına, ortaklığında veya iştirakçi olarak projelere
girişimlerde bulunulması
4-Uluslararası, ulusal kentsel ağlara, paktlara, sözleşmelere
yeni katılımlar ve mevcut katılımların takibi için
çalışmaların yürütülmesi, Dünya yerel yönetimleri ve
kurumları ile bağlantılar kurulması, ortak proje üretimi, iş
birliği konularının görüşülmesi, karşılıklı girişimlerde
bulunmak üzere girişimlerde bulunulması
Genel Toplam
500.000
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İdare Adı
Amaç 3

Mezitli Belediyesi
İmar planları, yapı kontrol ve çevre düzenlemeleri ile yaşanabilir sağlıklı ve
sürdürülebilir mekanlar oluşturulması

1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonların hazırlanması, uygulaması ve
planlama faaliyetlerinde bilişim teknolojilerinden maksimum düzeyde yararlanılması
Performans
1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonların hazırlanması, uygulaması ve
Hedefi
planlama faaliyetlerinde bilişim teknolojilerinden maksimum düzeyde yararlanılması
Açıklamalar: 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının oluşturularak, planların uygulama araçlarıyla
zenginleştirilecek ve plan bütününde yapılacak imar uygulamaları yaygınlaştırılacaktır. Kamuda stratejik
yönetimin uygulama etkinliğinin artırılması ve hesap verebilirlik anlayışının, planlamadan izleme ve
değerlendirmeye kadar yönetim döngüsünün tüm aşamalarında hayata geçirilmesi.
Performans Göstergeleri
2018
2019
2020
Hedef 3.1

3.1.1 Yapılan 1/1000 ölçekli imar planı revizyonları ve
uygulamaları(hektar)
3.1.3 Taranan dosya oranı(%)
Faaliyetler

5100
20
Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)
Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

1-1/1000 Ölçekli uygulama imar planı revizyonlarının ilgili
yasa ve yönetmelik çerçevesinde Mersin Büyükşehir
Belediyesi tarafından onaylanan Akdeniz-Toroslar-YenişehirMezitli ilçeleri 1/5000 ölçekli ilave revizyon nazım imar planı
kararlarına uygun bir şekilde üretilmesi
3-Mevcut İmar arşivimizin yeni oluşan evrakları ile tamamının
dijital hale getirilmesi
Genel Toplam

1.000.000

İdare Adı

Mezitli Belediyesi

Amaç 3

İmar planları, yapı kontrol ve çevre düzenlemeleri ile yaşanabilir sağlıklı ve
sürdürülebilir mekanlar oluşturulması
Çevre düzenleme planlarının yapılması

Hedef 3.2

Performans
Çevre düzenleme planlarının yapılması
Hedefi
Açıklamalar: Yoğun yapılaşma nedeni ile yürüyüş ve bisiklet yolu alanlarının yetersiz kalması,
Kentsel ulaşım alanlarına daha çok ihtiyaç duyulması.
Performans Göstergeleri

2018

3.2.1 Çevre düzenleme planlarının yapılması(%)
Faaliyetler

10
Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)
Bütçe

2019

Bütçe Dışı

2020

Toplam

1-“Mezitli Deresi Kenar Düzenlemesi” yapımı
Genel Toplam

1.500.000
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B-KENTSEL GELİŞME VE YAPILANMA
İdare Adı
Amaç 3

Mezitli Belediyesi
İmar planları, yapı kontrol ve çevre düzenlemeleri ile yaşanabilir sağlıklı ve
sürdürülebilir mekanlar oluşturulması
Hedef 3.3
Yapıların ruhsata bağlanması, kaçak yapıların yıkılması, yeşil alanların işgallerden
arındırılması
Performans
Yapıların ruhsata bağlanması, kaçak yapıların yıkılması, yeşil alanların işgallerden
Hedefi
arındırılması
Açıklamalar: İnsan odaklı, doğal hayata ve tarihi mirasa saygılı, temel kentsel hizmetlerin adil ve erişilebilir
bir şekilde sağlandığı, yaşam kalitesi yüksek ve değer üreten şehirler ve yerleşimler oluşturulması
hedeflenmektedir.
Performans Göstergeleri
2018
2019
2020
3.3.1 Ruhsat ve yıkım sayıları (%)
100
3.3.2 Ruhsat süresi sonunda iskan alanların almayanlara
oranı(%)
90
3.3.3 Ruhsat çıkma oranı(%)
100
3.3.4 Yapı Kullanma İzin Başvuruların toplam
başvurulara oranı(%)
70
3.3.5 Tapu Tescil sayısı(ad)
20
3.3.6 Yol yapılacak hale getirilen sokak sayısı(ad)
15
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)
Bütçe
Bütçe Dışı Toplam
1-Her türlü inşaatın ruhsata bağlanması, 3194 sayılı yasa
kapsamında olup yıkım kararı bulunan ve ruhsata bağlanması
mümkün olmayan yapıların yıkım hizmetlerinin yapılması
veya yaptırılması
2-Ruhsatlı binaların ruhsat eki projelerine uygun olarak
tamamlanması için gerekli denetimlerin yapılarak ruhsat
süresi sonunda iskan(Yapı Kullanma İzin Belgesi)nin
alınmasını sağlamak
3-Başvurulan ruhsat taleplerinin tamamının ilgili kanun ve
yönetmelikler çerçevesinde yapı ruhsatların düzenlenmesi
4-Başvurulan Yapı Kullanma dilekçelerine ilgili kanun ve
yönetmelikler çerçevesinde Yapı kullanma izni düzenlenmesi.
5-Belediye İmar Planında, belediye hizmet alanı, park alanı,
sosyal tesis alanı vs. gibi kamuya tahsisli alanlardaki
vatandaşlara ait hisselerin bedelli veya bedelsiz olarak
kamulaştırma veya hibe işlemlerinin yapılarak belediyemiz
adına tapu tescillerinin yapılması
6-İhtiyaç olan bölgelerde kapalı olan imar uygulaması yapılan
alanlarda vatandaşın talebi üzerine, imar yoluna isabet eden
örtülerin kamulaştırma veya hibe yolu ile kaldırılarak yol
yapılacak hale getirilmesi
Genel Toplam
3.000.000
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İdare Adı

Mezitli Belediyesi

Amaç 4

Yaşanabilir sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre için park ve yeşil alanların miktarının
arttırılması, mevcut park ve yeşil alanların bakım ve onarımlarının yapılması, park
donatı elemanlarının yenilenmesi ve eksiklerin tamamlanması
Park ve yeşil alanların miktarının arttırılması

Hedef 4.1

Performans
Park ve yeşil alanların miktarının arttırılması
Hedefi
Açıklamalar: Nüfus artışına göre park sayısı ve yeşil alanların yetersiz kalışı. Vizyonumuza uygun daha yeşil
bir Mezitli oluşturmak hedeflenmektedir.
2018

2020
5
1
2000
2
Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)
Bütçe
Bütçe Dışı Toplam

Performans Göstergeleri
4.1.1 Yeni yapılan park sayısı (ad)
4.1.2 Yeni hobi bahçeleri oluşturulması(ad)
4.1.3 Dikilen fidan sayısı(ad)
4.1.4 Tamamlanmış fidanlık sayısı(ad)
Faaliyetler
1-Yeni parkların yapılması
2-Mevcut "Hobi Bahçeleri"ne yenilerinin eklenmesi
3-Park ve yeşil alanlar ile yollara fidan temin edilmesi ve
dikilmesi
4-Bölge ikliminin elverdiği ölçüde her türlü bitkinin
yetiştirildiği "Belediye Fidanlığı"a ek bir Sera yapılması
Genel Toplam

2019

2.000.000

İdare Adı

Mezitli Belediyesi

Amaç 4

Yaşanabilir sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre için park ve yeşil alanların miktarının
arttırılması, mevcut park ve yeşil alanların bakım ve onarımlarının yapılması, park
donatı elemanlarının yenilenmesi ve eksiklerin tamamlanması
Mevcut park ve yeşil alanların bakımlarının yapılması
Mevcut park ve yeşil alanların bakımlarının yapılması

Hedef 4.2
Performans
Hedefi
Açıklamalar: Nüfus artışına göre park sayısı ve yeşil alanların yetersiz kalışı. Vizyonumuza uygun daha yeşil
bir Mezitli oluşturmak hedeflenmektedir.
Performans Göstergeleri
2018
2019
2020
4.2.1 Bakımı yapılarak hizmete sunulan park sayısı(ad)
5
4.2.2 Yenilenen sert zemin miktarı (m2)
8000
4.2.3 Yenilenen çim alan miktarı (m2)
15000
4.2.4 Sulama Sistemi Sayısı (ad)
5
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)
Bütçe
Bütçe Dışı Toplam
1-Var olan park ve yeşil alanların bakımlarının yapılması ve
işlevsel olarak halkın hizmetine sunulması
2-Park ve yeşil alanlardaki sert zeminlerin yenilenmesi
3-Park ve Yeşil alanlardaki çim alanlarının yenilenmesi
4-Sulama sistemi olmayan park ve yeşil alanlara sulama
sistemleri yapılması
Genel Toplam
2.000.000
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İdare Adı

Mezitli Belediyesi

Amaç 4

Yaşanabilir sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre için park ve yeşil alanların miktarının
arttırılması, mevcut park ve yeşil alanların bakım ve onarımlarının yapılması, park
donatı elemanlarının yenilenmesi ve eksiklerin tamamlanması
Park donatı elemanlarının yenilenmesi ve eksiklerin tamamlanması

Hedef 4.3

Performans
Park donatı elemanlarının yenilenmesi ve eksiklerin tamamlanması
Hedefi
Açıklamalar: Göçle gelen nüfusun hızlı artışına bağlı kullanımdan kaynaklı park donatı alanlarının ekonomik
ömrünü tamamlaması durumunda gerekli çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.
2018

2020
10
20
150
300
Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)
Bütçe
Bütçe Dışı Toplam

Performans Göstergeleri
4.3.1 Yenilenen çocuk oyun gurubu sayısı(ad)
4.3.2 Parklara konulan yeni takım sayısı(ad)
4.3.3 Yenilenen oturma elemanı sayısı(ad)
4.3.4 Takılan çöp kovası sayısı(ad)
Faaliyetler
1-Parklarda var olan Çocuk Oyun Gruplarının yenilenmesi
2-Parklara Yeni Oyun Grubu ve Spor Aletlerinin konulması
3-Oturma elemanlarının yenilenmesi
4-Park ve yeşil alanlara katı atık kutularının konulması
Genel Toplam

2019

2.000.000

İdare Adı

Mezitli Belediyesi

Amaç 5

Kültür ve sanatta öncü bir Mezitli için kültür, sanat, eğitim, sağlık, spor ve sosyal
tesislerin yapılması ve yapımı devam eden projelerin tamamlanması
Kültür ve sanat merkezlerinin yapılması, yapımı süren projelerin tamamlanması

Hedef 5.1

Performans
Kültür ve sanat merkezlerinin yapılması, yapımı süren projelerin tamamlanması
Hedefi
Açıklamalar: Sivil toplum kuruluşlarının, basın mensuplarının birlikte daha aktif ve iletişim içinde
olabilecekleri mekanları oluşturmak; kültür yapılarının, şehir yaşamında üçüncü mekân olarak benimsenmesi
için ulaşılabilir, yaygın ve cazip yapılar tasarlanması hedeflenmektedir.
Performans Göstergeleri
2018
2019
2020
5.1.1 Kültür Merkezinin Hazır hale getirilmesi(%)
100
5.1.3 İnşaatın tamamlanma Oranı(%)
100
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)
Bütçe
Bütçe Dışı Toplam
1-“Kültür Merkezi”nin tamamlanması
3-“Basın Merkezi”nin yapılması
Genel Toplam

9.000.000
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İdare Adı

Mezitli Belediyesi

Amaç 5

Kültür ve sanatta öncü bir Mezitli için kültür, sanat, eğitim, sağlık, spor ve sosyal
tesislerin yapılması ve yapımı devam eden projelerin tamamlanması
Eğitim, sağlık ve diğer merkezlerin yapılması
Eğitim, sağlık ve diğer merkezlerin yapılması

Hedef 5.2
Performans
Hedefi
Açıklamalar: Eğitim, sağlık ve kültürel faaliyetlerin arttırılması için temel kamu hizmetlerinin daha nitelikli,
yaygın ve kolay erişilebilir olmasını sağlamak amacı ile tesisler yapılması öngörülmektedir.
Performans Göstergeleri
5.2.1 Okul Sayısı(ad)

2018

Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)
Bütçe
Bütçe Dışı Toplam

1-“(3-6) Yaş Arası Çocukların Eğitim Faaliyetleri İçin Okul”
yapılması
Genel Toplam

2019

2020
1

3.000.000

İdare Adı

Mezitli Belediyesi

Amaç 5

Kültür ve sanatta öncü bir Mezitli için kültür, sanat, eğitim, sağlık, spor ve sosyal
tesislerin yapılması ve yapımı devam eden projelerin tamamlanması
Sosyal hizmet alanlarının yapılması, yapımı devam eden projelerin tamamlanması
Sosyal hizmet alanlarının yapılması, yapımı devam eden projelerin tamamlanması

Hedef 5.3
Performans
Hedefi
Açıklamalar: Kültürel ve sanatsal faaliyetler, eğitim, sağlık, spor ve sosyal açıdan vatandaşlarımızın
ihtiyaçları doğrultusunda yukarıda bahsedilen hizmetlere daha kolay erişimin sağlanması ve Mezitli
içerisinde gerçekleşen faaliyetlerin arttırılmasının gerekliliği nedeni ile bu projeler gündeme konu olmuştur.
Performans Göstergeleri
2018
2019
2020
5.3.2 Yapım tamamlanma Oranı(%)/Eklenen
bungalov sayısı (ad)
50/6
5.3.3 Yapım tamamlanma Oranı (%)
50
5.3.4 İnşaatı tamamlanan konuk evi (ad)
1
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)
Bütçe
Bütçe Dışı Toplam
2-Mutlu Yaşam Köyündeki Mevcut 5 Bungalova 12 Adet
Bungalov Eklenmesi ve “Mutlu Yaşam Köyü Projesi”nin
tamamlanması
3-“Hediyelik Eşya Çarşısı”nın yapılması
4-“Kadın Konuk Evi” yapılması
Genel Toplam
3.000.000
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İdare Adı

Mezitli Belediyesi

Amaç 5

Kültür ve sanatta öncü bir Mezitli için kültür, sanat, eğitim, sağlık, spor ve sosyal
tesislerin yapılması ve yapımı devam eden projelerin tamamlanması
Spor sahaları, spor tesisleri engelsiz plaj ve ve soğuk hava deposu yapılması

Hedef 5.4

Performans
Spor sahaları, spor tesisleri engelsiz plaj ve ve soğuk hava deposu yapılması
Hedefi
Açıklamalar: Kültürel ve sanatsal faaliyetler, eğitim, sağlık, spor, sosyal ve tarımsal açıdan vatandaşlarımızın
ihtiyaçları doğrultusunda yukarıda bahsedilen hizmetlere daha kolay erişimin sağlanması ve Mezitli
içerisinde gerçekleşen faaliyetlerin arttırılmasının gerekliliği nedeni ile bu projeler gündeme konu olmuştur.
Performans Göstergeleri
2018
2019
2020
5.4.1 Düzenlenen alan miktarı(%)İnşaatı tamamlanan Pazar sayısı(ad)
20
5.4.3 Yapılan çim sahası(ad)
1
5.4.5 Tamamlanma oranı(%)
100
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)
Bütçe
Bütçe Dışı Toplam
1-Deniz Mahallesinde “76 Dekarlık Alanda Spor Sahaları
Düzenleme” çalışmalarının yapılması
3-“Yeni Suni Çim Futbol Sahaları”nın yapılması
5-“Engelsiz Plaj” yapımı
Genel Toplam
İdare Adı

5.000.000
Mezitli Belediyesi

Yaşanabilir mekanlar oluşturmak için kentsel altyapı ve üst yapı faaliyetlerinin
yapılması ve eksikliklerin giderilmesi
Hedef 6.1
Mevcut hizmet binaları ve tüm belediye tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılması,
donanım eksikliklerinin giderilmesi
Performans
Mevcut hizmet binaları ve tüm belediye tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılması,
Hedefi
donanım eksikliklerinin giderilmesi
Açıklamalar: İlçemiz sınırları içerisinde yer alan, İdaremize ait ve İdaremiz sorumluluğunda olan kamu,
kurum ve kuruluşlarındaki hizmetin can ve mal kaybına yol açmadan sürekli bir şekilde verilmesini
sağlamak temel amaçtır.
Performans Göstergeleri
2018
2019
2020
6.1.1 Bakım ve onarım işi sayısı(%)
100
6.1.2 Bina, tesis ve inşaat bakım sayısı(ad)
6
6.1.3 Bakım onarımı yapılan tesis sayısı(%)
100
6.1.4 Bakım ve onarımı yapılan okul yüzdesi (%)
100
6.1.5 Bakım ve onarımı yapılan ibadethane yüzdesi(%)
100
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)
Bütçe
Bütçe Dışı Toplam
1- Mevcut Hizmet Binalarının fiziki bakım ve onarımlarının
yapılması
2- Belediyeye ait bina, tesis ve inşaat bakım- onarımlarının
yapılması
3- Mevcut Spor Alanları İle Tesislerinin bakım-onarımlarının
yapılması
4- Devlet okullarından ihtiyacı olanların boya, bakım, onarım
ve tadilat taleplerinin karşılanması
5- İbadethanelerin; boya, bakım, onarım ve tadilatlarının
yapılması
Genel Toplam
1.500.000
Amaç 6
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İdare Adı

Mezitli Belediyesi

Yaşanabilir mekanlar oluşturmak için kentsel altyapı ve üst yapı faaliyetlerinin
yapılması ve eksikliklerin giderilmesi
Hedef 6.2
Yeni açılacak ulaşım ağına esas yolların ve yaya yollarının yapımı için zemin kaplama
malzemelerinin temini ve uygulaması
Performans
Yeni açılacak ulaşım ağına esas yolların ve yaya yollarının yapımı için zemin kaplama
Hedefi
malzemelerinin temini ve uygulaması
Açıklamalar: İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan nüfusun düzenli olarak artması ile birlikte iskan edilen
alanların daha büyük alanlara ulaşması nedeni ile yol ağının genişletilmesinin zorunluluk teşkil etmesi.
Amaç 6

Performans Göstergeleri
6.2.1 Açılan ve bakımı yapılan kilit taşı metrajı(m2)
6.2.2 Açılan ve bakımı yapılan yol metrajı (m2)
6.2.3 Açılan ve bakımı yapılan yol metrajı (m2)
6.2.4 Bakım ve onarımı yapılan yaya yolu metrajı (m2)
6.2.5 Özel ilgi grubu ulaşım düzenleme oranı(%)
Faaliyetler
1- Yeni açılacak yollar için kilit taşı alımı ve uygulamasının
yapılması, mevcut kilit taşlarının bakım ve onarımı
2- Yeni açılacak yollar için sıcak asfalt alımı ve serimi işinin
yapılması, mevcut yolların bakım ve onarılması
3- Yeni açılacak yollar için soğuk asfalt alımı ve serimi işinin
yapılması, mevcut yolların bakımı ve onarılması
4- Yaya yollarının(Kaldırım) yapım, bakım ve onarımlarının
yapılması
5- Özel ilgi gruplarına uygun ulaşım düzenlemelerinin
hedefler ve talepler doğrultusunda yapılması
Genel Toplam
İdare Adı

2018

2019

2020
10000
50000
60000
10000
100
Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)
Bütçe
Bütçe Dışı Toplam

20.000.000

Mezitli Belediyesi

Yaşanabilir mekanlar oluşturmak için kentsel altyapı ve üst yapı faaliyetlerinin
yapılması ve eksikliklerin giderilmesi
Hedef 6.3
Belediyeye ait alanların istinat duvarlarının yapılması, fiziksel bariyerlerin temini ve
uygulaması, tehlike arz eden alanlarda çevre güvenliğinin sağlanması
Performans
Belediyeye ait alanların istinat duvarlarının yapılması, fiziksel bariyerlerin temini ve
Hedefi
uygulaması, tehlike arz eden alanlarda çevre güvenliğinin sağlanması
Açıklamalar: İlçemiz sınırları içerisinde yaşamlarını sürdürmekte olan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini
arttırmak, can ve mal kayıplarını engellemek ve çevresel veya dış faktörlerin vatandaşlarımız üzerinde
bırakabileceği olumsuz risk faktörlerini minimuma indirgemek için bu düzenleme ve yapıların yapılmasının
gerekliliği.
Performans Göstergeleri
2018
2019
2020
6.3.1 İstinat duvarı ve korkuluk miktarı(%)
20
6.3.2 Sınır elemanı sayısı (%)
100
6.3.3 Çevre emniyeti sağlanan bina sayısı(ad)
100
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)
Bütçe
Bütçe Dışı Toplam
1- Yeni istinat duvarları ve/veya korkulukların yapılması;
mevcutların bakım ve onarımı
2- Trafik akışının iyileştirilmesi için uygun yerlere sınır
elemanlarının yerleştirilmesi
3- Tehlike arz eden binaların çevre emniyetlerinin sağlanması
Genel Toplam
1.000.000
Amaç 6

36

İdare Adı

Mezitli Belediyesi

Yaşanabilir mekanlar oluşturmak için kentsel altyapı ve üst yapı faaliyetlerinin
yapılması ve eksikliklerin giderilmesi
Hedef 6.4
Belediyenin tüm hizmet alanlarında hizmet akışının sağlanması, gereksinim duyulan
araç ve ekipmanların temini ve hizmete hazır durumda bulundurulması
Performans
Belediyenin tüm hizmet alanlarında hizmet akışının sağlanması, gereksinim duyulan
Hedefi
araç ve ekipmanların temini ve hizmete hazır durumda bulundurulması
Açıklamalar: Vatandaşa sunulan hizmetin etkili ve verimli olmasının yanında, hizmette süreklilik esasının
yerine getirilmesi için yaklaşık 194.019’luk nüfus ile 41652 ha’lık alana hizmet verebilmek için gereksinim
duyulan araç ve ekipmanlarının temini ve bakımının sağlanması. Vatandaşın en acı günlerinde ise taleplere
göre cenaze defin ve taziye hizmetlerinin sunulması.
Performans Göstergeleri
2018
2019
2020
6.4.1 Temin edilen araç sayısı(ad)
6
6.4.2 Bakım ve onarım yapılan araç yüzdesi(%)
100
6.4.3 Hizmet verilen cenaze sayısı(ad)
600
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)
Bütçe
Bütçe Dışı Toplam
1-Gereksinim duyulan araçların ve iş makinelerinin temini
2-Mevcut araçların periyodik bakım ve onarımlarının
yapılması
3- Yetki dâhilindeki cenaze, defin ve taziye hizmetlerinin
sağlanması
Genel Toplam
5.000.000
Amaç 6

37

C-ÇEVRE TEMİZLİĞİ VE HALK SAĞLIĞI
İdare Adı

Mezitli Belediyesi

Temizlik hizmet kalitesinin arttırılması, yaygınlaştırılması ve kentsel atıkların
ekonomiye kazandırılarak koruyucu ve tedavi edici halk sağlığı hizmetlerinin
yaygınlaştırılması
Hedef 7.1
Görüntü kirliliğinin, atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermesinin önlenmesi ve
güvenli atık toplama noktaları ve sisteminin oluşturulması – kollektif temizlik bilincinin
oluşturulması
Performans
Görüntü kirliliğinin, atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermesinin önlenmesi ve
Hedefi
güvenli atık toplama noktaları ve sisteminin oluşturulması – kollektif temizlik bilincinin
oluşturulması
Açıklamalar: Nüfusa paralel olarak artan atık miktarının kentten doğru yöntemlerle uzaklaştırılarak
ekonomiye geri kazanımın sağlanması ve atık sisteminin sürdürülebilir hale getirilmesi ihtiyacı.
Amaç 7

2018

2020
10000
50
100
1000
70
Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)
Bütçe
Bütçe Dışı Toplam

Performans Göstergeleri
7.1.2 Yazılı materyal ve ilan sayısı(ad)
7.1.3 Düzenleme yapılan duvar sayısı(ad)
7.1.4 Merkezin Kurulması(%)
7.1.6 Yenilenen konteyner sayısı(ad)
7.1.7 Temizliğine katkı sağlanan ibadethane sayısı (ad)
Faaliyetler

2019

2- Katı atıkların ayrışımlı toplanabilmesi için eğitici ve
yönlendirici kitap, broşür, afiş gibi yazılı materyallerin
hazırlanarak dağıtımının yapılması
3-Uygun duvarlara çevre bilincini geliştirici sloganlar
yazılması, resimler yapılması
4-“Atık Getirme Merkezi”nin Kurulması.
6- Mevut çöp konteynırlarının her yıl yaklaşık %20'sinin
yenilenmesi
7-Cami, Kilise, Cemevi gibi ibadet yerlerinin temizliğinin
katkı sağlanması
Genel Toplam

İdare Adı

3.000.000

Mezitli Belediyesi

Temizlik hizmet kalitesinin arttırılması, yaygınlaştırılması ve kentsel atıkların
ekonomiye kazandırılarak koruyucu ve tedavi edici halk sağlığı hizmetlerinin
yaygınlaştırılması
Hedef 7.2
Çevre sağlığı ve temizlik hizmetlerinin yerine getirilmesinde insan sağlığına
odaklanırken, ekolojik dengenin de korunması
Performans
Çevre sağlığı ve temizlik hizmetlerinin yerine getirilmesinde insan sağlığına
Hedefi
odaklanırken, ekolojik dengenin de korunması
Açıklamalar: Halkın huzur, sukun ve sağlığını koruyup kollamak.
Amaç 7

2018

2020
15
200
Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)
Bütçe
Bütçe Dışı Toplam

Performans Göstergeleri
7.2.1 Denetimi yapılan iş yeri sayısı(ad)
7.2.2 Yapılan denetim sayısı(ad)
Faaliyetler
1-Şikayet üzerine canlı müzik yapan iş yerlerindeki gürültü
kirliliğine karşı cihazlarla denetim yapılması
2-Çevre korumaya yönelik denetimlerin arttırılabilmesi için
gerekli denetimin yapılması
Genel Toplam

38

2019

100.000

İdare Adı

Mezitli Belediyesi

Temizlik hizmet kalitesinin arttırılması, yaygınlaştırılması ve kentsel atıkların
ekonomiye kazandırılarak koruyucu ve tedavi edici halk sağlığı hizmetlerinin
yaygınlaştırılması
Hedef 7.3
Hizmet üretiminde kaynakların ekonomik kullanımı ve tasarruf bilincinin
yerleştirilmesi
Performans
Hizmet üretiminde kaynakların ekonomik kullanımı ve tasarruf bilincinin
Hedefi
yerleştirilmesi
Açıklamalar: İl, ilçe ve belde belediyelerinin açık alan aydınlatmasında enerji tasarrufu yapmasına ve yerli
üretim teçhizatın kullanılmasına ilişkin düzenleme yapılarak yeni nesil aydınlatma cihazlarının yerli üretimi
desteklenecektir.
Performans Göstergeleri
2018
2019
2020
7.3.1 Eski tip armatürlerin yerine yeni LED armatürlerin
takılması(ad)
500
7.3.2 Üretilen Enerji Miktarı(KW)
160
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)
Bütçe
Bütçe Dışı Toplam
1-Belediyemize ait hizmet binaları tesisler ve belediyemize ait
park ve yürüyüş yollarının Tasarruflu Ampullerle donatılması
2-Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından yararlanmak için
“GES(Güneş Enerjisi Santrali)”nin uygulamaya konulması
Genel Toplam
1.000.000
Amaç 7

39

İdare Adı

Mezitli Belediyesi

Temizlik hizmet kalitesinin arttırılması, yaygınlaştırılması ve kentsel atıkların
ekonomiye kazandırılarak koruyucu ve tedavi edici halk sağlığı hizmetlerinin
yaygınlaştırılması
Hedef 7.4
Okul ve gıda üretim ve satış yerlerinde koruyucu halk sağlığına yönelik yaygın sağlık
hizmetlerinin verilmesi
Performans
Okul ve gıda üretim ve satış yerlerinde koruyucu halk sağlığına yönelik yaygın sağlık
Hedefi
hizmetlerinin verilmesi
Açıklamalar: Halkın huzur, sukun ve sağlığını koruyup kollamak hedeflenmekedir.
Amaç 7

2018

2020
400
200
1000
Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)
Bütçe
Bütçe Dışı Toplam

Performans Göstergeleri
7.4.1 Denetim yapılan okul sayısı(ad)
7.4.2 Denetim yapılan seyyar ve iş yeri sayısı(ad)
7.4.3 Denetim sayısı(ad)
Faaliyetler
1-İlk ve orta dereceli okullarda kantin ve yemekhanelerin fiyat
ve ruhsat denetimlerinin yapılması
2-İlk ve orta dereceli okullarda madde bağımlılığı ile ilgili
seyyar satıcılar ve okul kenarındaki iş yerlerinin denetiminin
sağlanması
3-İş yerlerinin ve semt pazarlarının halk sağlığı, fiyat ve etiket
açısından etkin denetiminin yapılması
Genel Toplam

2019

100.000

İdare Adı

Mezitli Belediyesi

Amaç 7

Temizlik hizmet kalitesinin arttırılması, yaygınlaştırılması ve kentsel atıkların
ekonomiye kazandırılarak koruyucu ve tedavi edici halk sağlığı hizmetlerinin
yaygınlaştırılması
Çevre ve insanlığı tehdit eden unsurlarla mücadelenin etkinleştirilerek sürdürülmesi
Çevre ve insanlığı tehdit eden unsurlarla mücadelenin etkinleştirilerek sürdürülmesi

Hedef 7.5
Performans
Hedefi
Açıklamalar: Bulaşıcı olmayan hastalık risklerine yönelik olarak, sağlıklı yaşam tarzı teşvik edilecek;
koruyucu ve tedavi edici hizmet kapasitesi geliştirilecek; çevre sağlığı, gıda güvenilirliği, fiziksel aktiviteye
elverişli sahalar, sağlık okuryazarlığı, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında sektörler ve kurumlar arası işbirliği
ve koordinasyon artırılacaktır.
Performans Göstergeleri
2018
2019
2020
7.5.1 Zabıta Personeline verilen eğitim(saat)
8
7.5.2 Koordinasyon Toplantısı Sayısı(ad)
12
7.5.3 Denetleme sayısı(ad)
100
7.5.4 Alınan önlem ve denetim sayısı(ad)
100
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)
Bütçe
Bütçe Dışı Toplam
1-Seyyar satıcıların ilçe genelinde usulsüz faaliyet
göstermelerini engellemek için zabıta personelinin
bilgilendirilmesi
2-Büyükşehir ve diğer ilçe belediyeleri ile koordinasyon
toplantılarının gerçekleştirilmesi
3-Hayvan kesim yerlerinin etkin biçimde denetlenmesi
4-Doğal yaşamı korumak ve doğal yaşam içerisindeki tüm
canlıların korunması için gerekli önlemlerin alınması ve
denetimin yapılması
Genel Toplam
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100.000

D-EĞİTİM, SOSYAL VE KÜLTÜREL YAŞAM
İdare Adı

Mezitli Belediyesi

Sağlıklı kent Mezitlide eğitimi, sanatı, sosyal ve kültürel yaşamı ile aktif bireyler
oluşturmak, faaliyetleri sürdürülebilir kılarak toplumun her kesimine yayarak Mezitli
belediyesinin uluslar arası tanınırlığının sağlanması
Hedef 8.1
Mevcut örgün ve mesleki kurs hizmetleri ile eğitim ve istihdam desteğinin geliştirilerek
yürütülmesi
Performans
Mevcut örgün ve mesleki kurs hizmetleri ile eğitim ve istihdam desteğinin geliştirilerek
Hedefi
yürütülmesi
Açıklamalar: Tüm bireylerin kapsayıcı ve nitelikli bir eğitime ve hayat boyu öğrenme imkânlarına erişimi
sağlanarak düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, özgüven ve sorumluluk duygusu ile
girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip, demokratik değerleri ve milli kültürü özümsemiş, paylaşıma
ve iletişime açık, sanat ve estetik duyguları güçlü, teknoloji kullanımına yatkın, üretken ve mutlu birey
yetiştirmek temel amaçtır.
Performans Göstergeleri
2018
2019
2020
8.1.1 Katılan kursiyer sayısı(ad)
22000
8.1.2 Müracat ederek Yardım alan öğrenci sayısı(%)
100
8.1.3 Etkinlik Sayısı(ad)
1
8.1.4 Her karne dönemi dağıtılan kitap/ kırtasiye sayısı(ad)
2000
8.1.5 Eğitim, öyleşi, panel sayısı(ad)
6
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)
Bütçe
Bütçe Dışı Toplam
Amaç 8

1-Belediyemiz bünyesinde. yürütülen eğitim ve kurs
faaliyetlerinin belediyeye verilen görevler kapsamında
sürdürülmesi ve kurslara katılımın arttırılması
2- Eğitime destek kapsamında Mezitli’de ikamet eden ve
üniversiteyi kazanan öğrencilere eğitim yardımı yapılması
3-Kitap Okuyan Çocuklar Oyun Kitaplığıına katılımın
arttırılması için etkinlik düzenlenmesi
4-Okumayı teşvik için her karne dönemi kitap ve kırtasiye
dağıtılması
5-Halkı bilinçlendirmek için eğitim, program, panel ve
söyleşi yapılması
Genel Toplam
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2.000.000

İdare Adı

Mezitli Belediyesi

Sağlıklı kent Mezitlide eğitimi, sanatı, sosyal ve kültürel yaşamı ile aktif bireyler
oluşturmak, faaliyetleri sürdürülebilir kılarak toplumun her kesimine yayarak Mezitli
belediyesinin uluslar arası tanınırlığının sağlanması
Hedef 8.2
Mezitli’nin tarihi ve kültürel mirasını koruyarak bölgesel değerlerini tanıtmak için geniş
halk katılımlarının sağlanacağı kültürel ve sanatsal açık hava etkinliklerinin
düzenlenmesi ve kentlilik bilincini arttırılması
Performans
Mezitli’nin tarihi ve kültürel mirasını koruyarak bölgesel değerlerini tanıtmak için geniş
Hedefi
halk katılımlarının sağlanacağı kültürel ve sanatsal açık hava etkinliklerinin
düzenlenmesi ve kentlilik bilincini arttırılması
Açıklamalar: Mezitli İlçesindeki Soli-Pompeipolis vb tarihi ve turistik alanları ulusal ve uluslarası düzeyde
tanıtmak, kent sakinlerini kültürel sanatsal faaliyetlere dahil ederek kentlilik bilincini arttırmak.
Performans Göstergeleri
2018
2019
2020
8.2.1 Yıl içinde düzenlenen Festival/ Festivallere bağlı
etkinlik sayısı(ad)
5/6
8.2.2 Kazı sayısı (ad)
1
8.2.3 Etkinlik sayısı(ad)
3
8.2.4 Gezici tiyatro götürülen mahalle sayısı(ad)
6
8.2.5 Yıllık katılımcı sayısı(ad)
800
8.2.6 İzleyici sayısı(ad)
20000
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1-Başta Güneş Festivali olmak üzere, Üzüm Festivali, Dans
Festivali ve Kitap Festivali vb festvallerini STK’lar ve diğer
paydaşlarımızla organize ederek geniş halk katılımlarının
sağlanacağı kültürel ve sanatsal açık hava etkinliklerinin
düzenlenmesi (Konser, defile, gösteri stant vb)
2-Soli-Pompeipolis Kazılarının yılda bir ay desteklenmesi.
3-Oda tiyatrosunda oynanan mevcut iki oyuna her yıl iki oyun
daha ekleyerek, izleyici sayısının arttırılması
4- Her yıl öncelikli olarak kırsal mahallelere gezici tiyatronun
götürülmesi
5- Kırsal bölgelerde yılda 3 tiyatro, 3 sinema etkinliği
düzenlenmesi
6-Her yıl Yazlık Sinemada farklı konsepte yerli ve yabancı
filmlerin izlenmesinin sağlanması
Genel Toplam
2.000.000
Amaç 8
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İdare Adı

Mezitli Belediyesi

Amaç 8

Sağlıklı kent Mezitlide eğitimi, sanatı, sosyal ve kültürel yaşamı ile aktif bireyler
oluşturmak, faaliyetleri sürdürülebilir kılarak toplumun her kesimine yayarak Mezitli
belediyesinin uluslar arası tanınırlığının sağlanması
Her yaş grubuna hitap edecek sanatsal faaliyetler konusunda farkındalık yaratılması
Her yaş grubuna hitap edecek sanatsal faaliyetler konusunda farkındalık yaratılması

Hedef 8.3
Performans
Hedefi
Açıklamalar: Mezitli İlçesinde özellikle kültürel ve sanatsal faaliyetlere dikkat çekerek, her yaş grubundan
vatandaşın katılımını sağlayarak aktif bireyler oluşturulması, milli kültür ve ortak değerlerin etkinliklerle
yaşatılması.
Performans Göstergeleri
2018
2019
2020
8.3.1 Her yıl yapılacak çalıştay sayısı(ad)
1
8.3.2 Durak ve sokak sayısı(ad)
3
8.3.3 Tertiplenen gezi sayısı(ad)
3
8.3.4 Düzenlenen yarışma sayısı(ad)
1
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1-Kültür ve Sanata dikkat çekmek için Çalıştaylar düzenlenmesi
2-Sanat Durağı ve Temalı Sokak sayılarının arttırılması
3-Anıtkabir ziyareti, Hacıbektaş-ı Veli Şenlikleri, Şeb-i Aruz
Töreni vb kültürel amaçlı geziler tertiplenmesi
4- Müzikle uğraşan genç grupların teşvik edilmesi amacı ile
yarışmalar düzenlenmesi
Genel Toplam

İdare Adı

250.000

Mezitli Belediyesi

Sağlıklı kent Mezitlide eğitimi, sanatı, sosyal ve kültürel yaşamı ile aktif bireyler
oluşturmak, faaliyetleri sürdürülebilir kılarak toplumun her kesimine yayarak Mezitli
belediyesinin uluslar arası tanınırlığının sağlanması
Hedef 8.4
Sağlıklı kent mezitlide sosyal aktiviteler, spor ve sağlık hizmetleri ile güvenli yaşamlar
sunulması
Performans
Sağlıklı kent mezitlide sosyal aktiviteler, spor ve sağlık hizmetleri ile güvenli yaşamlar
Hedefi
sunulması
Açıklamalar: Her yaş grubundan vatandaşın sportif, sanatsal, kültürel ve bilimsel aktivitelere yönelmesini
özendirmeye yönelik uygulamalar geliştirmek amaçlanmaktadır.
Performans Göstergeleri
2018
2019
2020
8.4.1 Turnuva Sayısı(ad)
4
8.4.2 Kursiyer sayısı(ad)
40000
8.4.3 Düzenlenen yürüyüşü sayısı(ad)
2
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1-Spor Turnuvaların sayı ve çeşitliliğinin artırılması sayılarının
arttırılması
2- Her yaş grubundan vatandaşların, Su Parkından
yararlanmasının sağlanması
3-Mezitli Halkı ile kaynaşmak adına her yıl bir doğa yürüyüşü
düzenlenmesi
Genel Toplam
500.000
Amaç 8
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İdare Adı

Mezitli Belediyesi

Özel ilgi grupları ile sosyal güçsüzlere yönelik sosyal ve ekonomik yardım projelerinin
kapsamının geliştirilmesi
Hedef 9.1
Dezavantajlı gruplar özellikle kadınların üretime dahil edilerek iş gücüne katılımının ve
ekonomik büyümeye katkısının sağlanması
Performans
Dezavantajlı gruplar özellikle kadınların üretime dahil edilerek iş gücüne katılımının ve
Hedefi
ekonomik büyümeye katkısının sağlanması
Açıklamalar: Mezitli ilçesinde yaşayan kadın nüfus oranı, Türkiye kadın nüfus oranının üzerinde olduğundan
dezavantajlı gruplar ve özellikle kadınların istihdamına yönelik faaliyetler belirlenmiştir.
Performans Göstergeleri
2018
2019
2020
9.1.1 Üretilen dokuma sayısı(ad)
100
9.1.2 Hazırlanan ve yürütülen proje sayısı(ad)
1
9.1.3 Kırsalda sağlık taraması yapılan kadın sayısı(ad)
100
9.1.4 Psikolojik ve Hukuki destek oranı(%)
100
9.1.5 İstihdam edilen kişi sayısı(ad)/Mor bayraklı işyeri sayısı(ad)
50/50
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Amaç 9

1-Mezitli Belediyesi Sanat Evinde kurulan atölyede tarihi 2500
yıl öncesine dayanan Mezitli Dokumasının geliştirilerek
pazarlanmasının sağlanması
2-Merkezi İdare - Belediye - Sivil Toplum Örgütleri işbirliği
çerçevesinde dezavantajlı grupları topluma kazandırmaya
yönelik projelerin hazırlanması ve yürütülmesi
3- KETEM ile işbirliği yaparak kırsaldan kadınlara sağlık
taraması yaptırılması
4-Şiddet gören kadın ve çocuklar için psikolojik ve hukuki destek
sağlanması
5-Dezavantajlı grupların ticaret hayatına kazandırılması için
teşvikler yapılması
Genel Toplam
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100.000

İdare Adı

Mezitli Belediyesi

Amaç 9

Özel ilgi grupları ile sosyal güçsüzlere yönelik sosyal ve ekonomik yardım projelerinin
kapsamının geliştirilmesi
Sosyal güçsüzlere karşı sosyal devlet ilkesi sorumluluğunun yerine getirilmesi
Sosyal güçsüzlere karşı sosyal devlet ilkesi sorumluluğunun yerine getirilmesi

Hedef 9.2
Performans
Hedefi
Açıklamalar: Mersinde 65 yaş ve üzeri nüfusun ile kadın nüfusun toplam nüfus içerisindeki payındaki artış
eğiliminin devam ettiği gözlenmektedir. Bu nedenle Mezitli ilçesi daha çok kadın ve yaşlıların yaşamak için
gerek ilçenin sahip olduğu güzellikler gerekse belediyenin sunduğu hizmetler açısından tercih edilmektedir.
Belediyemiz bu demografik yapıyı göz önünde bulundurarak hizmette önceliğini belirlemekte ve anılan
faaliyetleri yürürlüğe koymaktadır.
Performans Göstergeleri
2018
2019
2020
9.2.1 Yemek verilen aile/gıda koli Sayısı(ad)
6500
9.2.2 Ücretsiz nikah hizmeti verilen çift sayısı(ad)
10
9.2.3 Kurulan Gönüllü Evi/Okutulan öğrenci sayısı(ad)
1/10
9.2.4 Bakımı yapılan yaşlı sayısı(ad)
600
9.2.5 Bakımı ve hastane transferi yapılan yaşlı sayısı(ad)
600
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1-Belediye aşevinden her gün belirli sayıda ihtiyaç sahibi aileye
en az iki çeşit yemek verilmesi ve gıda yardımı yapılması
2-Her yıl ihtiyaç sahibi ve evlenmek isteyen belirli sayıda çifte
ücretsiz nikah hizmeti verilmesi
3-Sosyal sorumluluk kapsamında kurulan 12 Gönüllü Evi
sayısını her yıl birer arttırarak STK işbirliği ve Gönüllü
Evlerindeki satışlarla ihtiyacı olan öğrencilerin okutulması
4-2. Aktif Yaş Alma Merkezinde 1.Grup Yaşlılara Bakım
Hizmeti verilmesi
5-Bakıma muhtaç 1. Kademe Yaşlı Bireylere Yerinde Bakım ve
hastane transferi ile destek sağlanması
Genel Toplam
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1.000.000

Tablo 12. Birim Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı

Mezitli Belediyesi

Performans Hedefi

Hedef (H1.1) İdarenin paydaşlarına kaliteli hizmet sunumu için kurum
kaynaklarının etkililiğinin arttırılması
1-Görev yapan personelin ilgili olduğu hizmet alanlarında yetkinleşmesine
yönelik eğitim verilmesi
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi
Veya Birimleri
Açıklamalar: Kurumda çalışan personelin yapılacak eğitim ihtiyaç analizi sonrasında belirlenecek eğitime
katılarak yetkinliğinin arttırılması için, 2020 yılında farklı 10 alanda eğitim verilmesi ayrıca eğitimler
sonrasında verilen eğitimlerin etkinliğinin ölçülmesi hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Al m Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Toplam Kaynak İhtiyacı
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı

2020
25.505.000,00
4.125.000,00
30.120.000,00

Bütçe
Dışı
Kaynak

250.000,00

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı

60.000.000,00
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İdare Adı

Mezitli Belediyesi

Performans Hedefi

Hedef (H1.1) İdarenin paydaşlarına kaliteli hizmet sunumu için kurum
kaynaklarının etkililiğinin arttırılması
1-Bütçe denkliği sağlanması(Gelir bütçesinin gider bütçesi gerçekleşmesi ile
denkliğinin sağlanması)
2-Kurum alacaklarının takibinin Yapılması
Mali Hizmetler Müdürlüğü

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi
Veya Birimleri

Açıklamalar: Mezitli Belediyesi Stratejik Planının ilk yıllık dilimini oluşturan 2020 yılında kurumun mali
yapısını güçlendirmek amacıyla, öz gelirleri arttırması ve bu kapsamda bütçe denkliği ile kurum alacaklarının
takibinin yapılması yönünde çalışmalar yürütülmesi, bütçe gerçekleşme oranıın % 100, kurum alacaklarının,
yapılan tahsilata oranının ise % 90 olması hedeflenmektedir.
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Al m Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
09
Yedek Ödenekler
Toplam Kaynak İhtiyacı
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı

2020

290.000,00
3.750.000,00
3.180.000,00

Bütçe
Dışı
Kaynak

14.750.000,00

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı

21.970.000,00
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İdare Adı

Mezitli Belediyesi

Performans Hedefi

Hedef (H1.2) İlçe halkının şikayet, görüş, öneri ve taleplerinin alınması, takibi
ve karşılanması ve memnuniyetlerinin ölçümü
1-Başkanlık Makamına gelen konukların en iyi şekilde ağırlanması ve bu
ağırlama esnasında konuklar tarafından dile getirilen, istek şikayet ve
önerilerin değerlendirmeye alınması
2-Mahalle buluşmalarının düzenlenerek, mahallenin ve vatandaşların ihtiyaç
ve beklentilerinin karşılanması
Özel Kalem Müdürlüğü

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi
Veya Birimleri
Açıklamalar: Kamu hizmetlerinin vatandaşa en yakın idari birimler eliyle yürütülmesi ve vatandaş
memnuniyetinin üst düzeye çıkarılması için belediyemizin hizmet sunma kapasitesinin artırılması, daha şeffaf
ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturulması amaçlanmaktadır. Kamusal alanların erişim ve güvenliğinin
artırılması için mahalle bazında kırılgan kesimlere yönelik olarak yerel yönetimlerin ihtiyaç analizi yaptırması
ve hizmet kalitesinin artırılması desteklenecektir. Bu amaçla vatandaştan gelen şikayet, istek ve önerilerin
tümünün değerlendirilerek geri dönüş sağlanması ayrıca Belediye Başkanımızın ilgili birim müdürleri ile
hazır bulunacağı, 2020 yılında her ay düzenlenmesi hedeflenen ve vatandaşların istek, şikayet ve önerilerinin
dinleneceği halk günü tertip edilmesi hedeflenmektedir.
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Al m Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Toplam Kaynak İhtiyacı
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı

2020

Bütçe
Dışı
Kaynak

1.250.000,00

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı

1.250.000,00
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İdare Adı
Performans Hedefi
Faaliyet Adı

Mezitli Belediyesi
Hedef (H1.2) İlçe halkının şikayet, görüş, öneri ve taleplerinin alınması, takibi
ve karşılanması ve memnuniyetlerinin ölçümü
1-Belediyemizin hizmetlerinden yararlanan ilçe halkının şikayet, görüş, öneri
ve taleplerinin karşılanması sonrasında Hizmet memnuniyet anketi
doldurtulup raporlanmasının sağlanması veya hizmet birimlerine dilek şikayet,
öneri kutusu konulması

Sorumlu Harcama Birimi
Strateji Geliştirme Müdürlüğü (Proje ve İş Geliştirme Koordinatörlüğü)
Veya Birimleri
Açıklamalar: Kamusal alanların erişim ve güvenliğinin artırılması için mahalle bazında kırılgan kesimlere
yönelik olarak yerel yönetimlerin ihtiyaç analizi yaptırması ve hizmet kalitesinin artırılması desteklenecektir.
Bu amaçla Özel Kalem Müdürlüğü tarafından yapılması hedeflenen mahalle buluşmalarının düzenlenerek,
mahallenin ve vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması, vatandaştan gelen şikayet, istek ve
önerilerin tümünün değerlendirilerek geri dönüş sağlanmasının yanı sıra; Belediyemizin hizmetlerinden
yararlanan ilçe halkının şikayet, görüş, öneri ve taleplerinin bilinerek karşılanması adına yılda bir kez Hizmet
Memnuniyet Anketi yapılması hedeflenmektedir.
İdare Adı

Mezitli Belediyesi

Performans Hedefi

Hedef (H1.4) Stratejik yönetim anlayışını yaygınlaştırılarak hizmet
sunumunda verimliliği sağlayarak kamuoyonun bilgilendirilmesi
1-Stratejik Planın 6 aylık periyotlarla izlenerek üst yöneticilere sunulması, yıl
bitiminde değerlendirilerek ilgili mercilere gönderilmesi
2- Uluslararası, ulusal ağlara üyelik ve iş birliklerinin korunarak, dirençli bir
Mezitli için gerekli yeni iş birliklerinin ve ortaklıkların, üyeliklerin takip
edilerek gerçekleştirilmesi.
3- Stratejik Planda yer alan vizyonel projelerin uygulanmasının belediye ilgili
birimleri ile koordinasyonun sağlanması
Strateji Geliştirme Müdürlüğü (Proje ve İş Geliştirme Koordinatörlüğü)

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi
Veya Birimleri
Açıklamalar:2019 yılı içinde ilgili mevzuat ve “Belediyeler için Stratejik Plan Hazırlama Rehberi”
kapsamında hazırlanan “Mezitli Belediyesi 2020 Yılı Stratejik Planı”nın 6 aylık periyotlarla izlenmesi, yıllık
peryotlarla ise raporlanarak ilgili mercilere gönderilmesi, Uluslararası, ulusal ağlara üyelik ve iş birliklerinin
korunarak, dirençli bir Mezitli için gerekli yeni iş birliklerinin ve ortaklıkların, üyeliklerin takip edilerek
gerçekleştirilmesi ile Stratejik Planda yer alan vizyonel projelerin uygulanmasının belediye ilgili birimleri ile
koordinasyonun % 75 oranında gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
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İdare Adı
Performans Hedefi
Faaliyet Adı

Mezitli Belediyesi
Hedef (H2.3) Mezitli belediyesinin uluslararası tanınırlığının sağlanması
1-Ulusal ve Uluslararası platformlarda, finans, işbirlikleri, inovasyon, atık
yönetimi, yenilenebilir enerji, vb. vizyonel güncel konularda panel,
sempozyum, toplantı, konferans vb. etkinliklere katılarak farklı platformlarda
belediyenin tanıtımının sağlanması
2-Uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel eğitim ve sertifika programlarına
katılım
3-Uluslararası, ulusal finansman kaynaklarına belediye adına, ortaklığında
veya iştirakçi olarak projelere girişimlerde bulunulması
4-Uluslararası, ulusal kentsel ağlara, paktlara, sözleşmelere yeni katılımlar ve
mevcut katılımların takibi için çalışmaların yürütülmesi, Dünya yerel
yönetimleri ve kurumları ile bağlantılar kurulması, ortak proje üretimi, iş
birliği konularının görüşülmesi, karşılıklı girişimlerde bulunmak üzere
girişimlerde bulunulması
Strateji Geliştirme Müdürlüğü (Proje ve İş Geliştirme Koordinatörlüğü)

Sorumlu Harcama Birimi
Veya Birimleri
Açıklamalar: Başta AB ülkeleriyle olmak üzere uluslararası ve ulusal platformlarda yerel yönetim faaliyet ve
hizmet konularında bölgesel ve küresel düzeyde işbirlikleri geliştirilecek; kardeş şehir ilişkileri arttırılarak
sürdürülecek; Mezitli’nin tanıtımı ve görünürlüğünün arttırılması için faaliyetlerde bulunulması
hedeflenmektedir.
Bu kapsamda 2020 yılında Ulusal ve Uluslararası platformlarda ortalama 15 adet Panel, Konferans, vb.
etkinlik, yine Uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel eğitim ve sertifika programlarına ortalama 3 adet katılım,
Uluslararası, ulusal finansman kaynaklarına belediye adına, ortaklığında veya iştirakçi olarak yürütülecek
projelere 3 adet girişim, Uluslararası, ulusal kentsel ağlara, paktlara, sözleşmelere yeni katılımlarla 3 adet
işbirliği hedeflenmektedir.
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Al m Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Toplam Kaynak İhtiyacı
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı

2020

Bütçe
Dışı
Kaynak

45.000,00

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı

45.000,00
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İdare Adı

Mezitli Belediyesi

Performans Hedefi

Hedef (H1.3) Hizmet üretimine hız kazandırılması ve kaynak israfının
önlenmesi bakımından ileri teknolojiden yararlanılması Mezitli belediyesinin
uluslararası tanınırlığının sağlanması
1-Bilgi İşlem Hizmetlerinin donanım ve network alt yapısı ve uzak şube
bağlantılarının güncel teknolojilere taşınması
2-Bilgi İşlem Hizmetleri Donanım Destek Hizmetleri için gerekli ve yeterli
teknik personelin istihdam edilmesi
3-Belediyemizde kullanılan uygulamaların, Network Ağının, Firewall ve anti
virüs yazılım programlarının güncellemelerinin yapılarak güvenliğin en üst
seviyede tutulması
4- Belediyelerin e-İçişleri kapsamında geliştirilen Elektronik Belge Yönetim
Sistemi ve elektronik imzaya geçişlerinin sağlanarak kâğıtsız ofis
uygulamasına geçilmesi
5-Belediyenin fiziksel arşivindeki dokümanların elektronik ortama aktarılarak
dijital arşiv sistemine geçilmesi ve sistemin yetkili kullanıcıların erişimine
açılması
6-Belediye-vatandaş,
belediye-kurumlar
arası
ilişkilerde
interaktif
uygulamaların yaygınlaştırılması, Mezitli kartın on-line platformlara taşınarak
dijital uygulamaya dönüştürülüp yaygınlaştırılması
Bilgi İşlem Müdürlüğü

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi
Veya Birimleri
Açıklamalar: Kamu hizmet sunumu teşkilat ve yöntemler bakımından gözden geçirilerek, hizmetlerin daha
etkin ve verimli bir şekilde sunumuna imkân veren ve daha az sayıda idari birimden oluşan kamu yönetimi
yapısı oluşturulacak, yeni ortaya çıkacak hizmetlerin yeni birimler kurmak yerine mevcut kamu idarelerince
yerine getirilmesi sağlanacak, e-devlet uygulamaları yaygınlaştırılacak, böylece kamu harcamalarında
verimlilik artırılacak, Kurumsal olgunluk ve insan kaynağı yetkinlik modelleri geliştirilerek kamu
kurumlarında yaygınlaştırılacak, teknoloji odaklı girişimlerin fikir aşamasından, ölçeklenerek kurumsallaşma
safhasına kadar tüm aşamalardaki ihtiyaçlarına hitap etmesi sağlanacaktır.
Bilgi İşlem Müdürlüğü bu kapsamda ilgili hedefe bağlı olarak yukarıda ifade edilen 6 faaliyeti belirlemiş
olup; Bilgi İşlem Hizmetlerinin donanım ve network alt yapısı ve uzak şube bağlantılarının güncel
teknolojilere taşınması için 2020 yılında 1 adet bağlantı, Donanım Destek Hizmetleri için 1 adet yetkin
teknik personel istihdamı, anti virüs yazılım programlarının güncellemelerinin yapılarak güvenliğin en üst
seviyede tutulması için 1 adet güncelleme hedeflenmektedir. Yine ilgili birimce, Elektronik Belge Yönetim
Sistemi ve elektronik imzaya geçişlerinin sağlanarak kâğıtsız ofis uygulamasına tamamen geçilmesi,
Belediyenin fiziksel arşivindeki dokümanların % 20 oranında elektronik ortama aktarılması ve Belediyevatandaş, belediye-kurumlar arası ilişkilerde interaktif uygulamalarda kullanıcı sayısının % 25 oranında
arttırılması hedeflenmektedir.
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Al m Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Toplam Kaynak İhtiyacı
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı

2020

2.050.000,00

Bütçe
Dışı
Kaynak

200.000,00

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı

2.250.000,00
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İdare Adı

Mezitli Belediyesi

Performans Hedefi

Hedef (H1.5) Karar alma süreçlerinin denetim ve danışma birimlerince
desteklenmesi ve sivil savunma hizmetlerinin yürütülmesi
1-Meclis, Encümen ve İhtisas toplantılarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini
sağlayarak, Encümen, Komisyon rapor ve kararların arşivlenerek elektronik
ortamlara aktarılması.
Yazı İşleri Müdürlüğü

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi
Veya Birimleri
Açıklamalar: İdarenin işlem ve eylemlerinin kamuoyu tarafından şeffaf bir şekilde izlenmesine yönelik
mekanizmalar artırılması ile karar alma süreçlerinin Denetim ve Danışma Birimlerince desteklenmesi
sağlanacaktır. Bu kapsamda, Mezitli Belediyesinin Meclis, Encümen ve İhtisas toplantılarının sağlıklı bir
şekilde yürütülmesi, Encümen, Komisyon rapor ve kararların arşivlenerek elektronik ortamlara aktarılması
hedeflenmektedir. 2020 mali yılı için ortalama 200 Encümen, 125 Meclis kararının arşivlenmesi
öngörülmektedir.
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Al m Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Toplam Kaynak İhtiyacı
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı

2020

Bütçe
Dışı
Kaynak

100.000,00

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı

100.000,00
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İdare Adı
Performans Hedefi
Faaliyet Adı

Mezitli Belediyesi
Hedef (H1.5) Karar alma süreçlerinin denetim ve danışma birimlerince
desteklenmesi ve sivil savunma hizmetlerinin yürütülmesi
1-Belediyede gereksinim duyulan her konuda hukuksal görüşün saptanması ve
belediye birimlerinin hukuksal görüş istemlerine yanıt verilmesi

Sorumlu Harcama Birimi
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Veya Birimleri
Açıklamalar: İdarenin işlem ve eylemlerinin kamuoyu tarafından şeffaf bir şekilde izlenmesine yönelik
mekanizmalar artırılması ve karar alma süreçlerinin Denetim ve Danışma Birimlerince desteklenmesi
sağlanacaktır. İdarenin her türlü genel düzenleyici işlemlerinin belirlilik, ölçülülük, nesnellik ve kazanılmış
hakların korunması gibi hukukun temel ilkelerine uygun olarak oluşturulmasına yönelik mekanizmalar ve
usuller geliştirilecektir. Bu kapsamda, İdarenin her türlü genel düzenleyici işlemlerinin belirlilik, ölçülülük,
nesnellik ve kazanılmış hakların korunması gibi hukukun temel ilkelerine uygun olarak oluşturulmasına
yönelik mekanizmalar ve usuller geliştirilecektir. 2020 yılında Belediye tarafından açılan veya belediye
aleyhine açılan yaklaşık 160 davanın takibinin yapılması hedeflenmektedir.
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Al m Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Toplam Kaynak İhtiyacı
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı

2020

Bütçe
Dışı
Kaynak

200.000,00

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı

200.000,00
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İdare Adı
Performans Hedefi
Faaliyet Adı

Mezitli Belediyesi
Hedef (H1.5) Karar alma süreçlerinin denetim ve danışma birimlerince
desteklenmesi ve sivil savunma hizmetlerinin yürütülmesi
1-Memur ve Diğer Kamu görevlileri hakkında yapılan ihbar ve şikâyete konu
olan eylem ve işlemlerinin hukuki durumunun tespiti amacıyla Ön İnceleme
(Soruşturma) işlemlerinin yapılması
Teftiş İşleri Müdürlüğü

Sorumlu Harcama Birimi
Veya Birimleri
Açıklamalar: İdarenin işlem ve eylemlerinin kamuoyu tarafından şeffaf bir şekilde izlenmesine yönelik
mekanizmalar artırılması ve karar alma süreçlerinin Denetim ve Danışma Birimlerince desteklenmesi
sağlanacaktır. İdarenin her türlü genel düzenleyici işlemlerinin belirlilik, ölçülülük, nesnellik ve kazanılmış
hakların korunması gibi hukukun temel ilkelerine uygun olarak oluşturulmasına yönelik mekanizmalar ve
usuller geliştirilecektir. Bu kapsamda Teftiş Kurulu Müdürlüğünce 2020 yılı içinde Memur ve Diğer Kamu
görevlileri hakkında yapılan ihbar ve şikâyete konu olan eylem ve işlemlerinin tamamının
hukuki
durumunun tespiti amacıyla Ön İnceleme (Soruşturma) işlemlerinin yapılması öngörülmektedir.
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Al m Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Toplam Kaynak İhtiyacı
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı

2020

Bütçe
Dışı
Kaynak

10.000,00

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı

10.000,00
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İdare Adı
Performans Hedefi
Faaliyet Adı

Mezitli Belediyesi
Hedef (H1.5) Karar alma süreçlerinin denetim ve danışma birimlerince
desteklenmesi ve sivil savunma hizmetlerinin yürütülmesi
1-Sivil Savunma Hizmetlerini mevzuata uygun bir şekilde uygulayarak
olağanüstü durumlar için acil eylem planlarının oluşturulması
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü (Sivil Savunma Amirliği)

Sorumlu Harcama Birimi
Veya Birimleri
Açıklamalar: İdarenin işlem ve eylemlerinin kamuoyu tarafından şeffaf bir şekilde izlenmesine yönelik
mekanizmalar artırılması ve karar alma süreçlerinin Denetim ve Danışma Birimlerince desteklenmesi
sağlanacaktır. Bu kapsamda idaremizde afet yönetiminden sorumlu Sivil Savunma Amirliğinin teknik ve
idari kapasitesinin güçlendirilerek yılda 1 kez “Acil Eylem Planı” hazırlanması hedeflenmektedir.
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Al m Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Toplam Kaynak İhtiyacı
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı

2020

Bütçe
Dışı
Kaynak

15.000,00

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı

15.000,00
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İdare Adı
Performans Hedefi
Faaliyet Adı

Mezitli Belediyesi
Hedef (H2.1) Basın ve yayının düzenli, etkin ve profesyonelce takip edilmesi
1-Ulusal ve yerel yayın yapan gazeteler ve televizyon kanallarından
belediyemizi ilgilendiren siyasi, ekonomik ve sosyal olaylarla ilgili haber ve
kupürlerin derlenerek çoğaltılması ve ilgili birimlere dağıtılması
2-Güncel olayların takibi için yerel ve ulusal ölçekte yayın yapan gazete ve
dergi alımlarının yapılması
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Sorumlu Harcama Birimi
Veya Birimleri
Açıklamalar: Vatandaş memnuniyetini esas alan, şeffaf, hesap verebilir, etkin, özel sektör ve sivil toplumla
katılımcı bir yaklaşımla çalışan ve toplumsal potansiyeli güçlü bir biçimde harekete geçiren demokratik bir
yönetim anlayışıyla kamuda demokratik müessese ve usullerin güçlendirilmesi için basın yayın ve halka
ilişkiler etkin bir şekilde kullanılacaktır. Mezitli Belediyesinin gündemi takip eden ve hizmetleri ile gündem
yaratan bir belediye olması, hizmetlerini etkili ve verimli sunmasının yanında hizmet memnuniyetinin üst
düzeyde sunulmasının sağlanması adına 2020 yılı içinde ortalama 1440 haber derlenmesi, 1480 adet gazete ve
dergi alımı hedeflenmektedir.

İdare Adı
Performans Hedefi
Faaliyet Adı

Mezitli Belediyesi
Hedef (H2.2) Belediyenin proje ve etkinliklerinin kamuoyuna tanıtılması
1-Belediye hizmetlerini anlatan tanıtım filmleri hazırlanması ve
yayımlatılması.
2-Önemli projelerin kamuoyu ile paylaşılması için düzenli basın
toplantılarının düzenlenmesi.
3-Belediye faaliyetleri, projeler ve etkinliklerinin duyurulması, basılı
materyaller hazırlanması.
4-Belediye faaliyetleri ve hizmetlerini kapsayan ve üç aylık periyotlarla
hazırlanan dergi materyalinin basılıp dağıtılması.
5- Açılış, ziyaret vb. ortamlarda fotoğraf ve görüntü alınması, yayımlanması
ve arşivlenmesi.
6-Sosyal medya kanalı üzerinden belediye ile ilgili hizmet faaliyet ve
projelerin duyurulması
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Sorumlu Harcama Birimi
Veya Birimleri
Açıklamalar: Vatandaş memnuniyetini esas alan, şeffaf, hesap verebilir, etkin, özel sektör ve sivil toplumla
katılımcı bir yaklaşımla çalışan ve toplumsal potansiyeli güçlü bir biçimde harekete geçiren demokratik bir
yönetim anlayışıyla kamuda demokratik müessese ve usullerin güçlendirilmesi için basın yayın ve halka
ilişkiler etkin bir şekilde kullanılacaktır. Mezitli Belediyesinin gündemi takip eden ve hizmetleri ile gündem
yaratan bir belediye olması, hizmetlerini etkili ve verimli sunmasının yanında hizmet memnuniyetinin üst
düzeyde sunulmasının sağlanması adına 2020 yılı içinde belediye hizmetlerini anlatan ortalama 150 adet
filmin hazırlanarak yayımlanması, önemli projelerin kamuoyu ile paylaşılması için 20 adet basın toplantısı,
Belediye faaliyetleri, projeler ve etkinliklerinin duyurulması için 65000 adet basılı materyal hazırlanması,
Belediye faaliyetleri ve hizmetlerini kapsayan ve üç aylık periyotlarla hazırlanan 30000 adet dergi
materyalinin basılıp dağıtılması, açılış, ziyaret vb. ortamlarda 1623 (GB) fotoğraf ve görüntü alınması,
yayımlanması ve arşivlenmesi, sosyal medya kanalı üzerinden 5000 adet paylaşım ile belediyenin hizmet
faaliyet ve projelerinin duyurulması hedeflenmektedir.
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Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Al m Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Toplam Kaynak İhtiyacı
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı

2020

Bütçe
Dışı
Kaynak

500.000,00

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı

500.000,00
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İdare Adı

Mezitli Belediyesi

Performans Hedefi

Hedef (H3.1) Hedef (H3.1) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonların
hazırlanması,
uygulaması
ve planlama faaliyetlerinde bilişim
teknolojilerinden maksimum düzeyde yararlanılması Basın ve yayının düzenli,
etkin ve profesyonelce takip edilmesi
1-1/1000 Ölçekli uygulama imar planı revizyonlarının ilgili yasa ve
yönetmelik çerçevesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan
Akdeniz-Toroslar-Yenişehir-Mezitli ilçeleri 1/5000 ölçekli ilave revizyon
nazım imar planı kararlarına uygun bir şekilde üretilmesi
Plan ve Proje Müdürlüğü

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi
Veya Birimleri
Açıklamalar: Bütüncül yaklaşımla; sağlıklı kentsel yapılar, kentsel alanlar oluşturarak yaşanılabilir çevreler
tasarlamak için 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının oluşturularak, planların uygulama araçlarıyla
zenginleştirilecek ve plan bütününde yapılacak imar uygulamaları yaygınlaştırılması öngörülmektedir. Bu
kapsamda 2020 yılında 5100 hektar 1/1000 ölçekli imar planı revizyonları ve uygulamaları hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Al m Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Toplam Kaynak İhtiyacı
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı

2020

Bütçe
Dışı
Kaynak

250.000,00

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı

250.000,00
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İdare Adı

Mezitli Belediyesi

Performans Hedefi

Hedef (H3.1) Hedef (H3.1) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonların
hazırlanması,
uygulaması
ve planlama faaliyetlerinde bilişim
teknolojilerinden maksimum düzeyde yararlanılması Basın ve yayının düzenli,
etkin ve profesyonelce takip edilmesi
1-Mevcut İmar arşivimizin yeni oluşan evrakları ile tamamının dijital hale
getirilmesi

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Veya Birimleri
Açıklamalar: Bütüncül yaklaşımla; sağlıklı kentsel yapılar, kentsel alanlar oluşturarak yaşanılabilir çevreler
tasarlamak için 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının oluşturularak, planların uygulama araçlarıyla
zenginleştirilecek ve plan bütününde yapılacak imar uygulamaları yaygınlaştırılması öngörülmektedir. Bu
kapsamda 2020 yılında mevcut imar arşivimizin yeni oluşan evrakları ile dijital hale getirilmesi için taranan
dosya sayısının % 20 oranında geçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

İdare Adı
Performans Hedefi
Faaliyet Adı

Mezitli Belediyesi
Hedef (H3.3) Yapıların ruhsata bağlanması, kaçak yapıların yıkılması, yeşil
alanların işgallerden arındırılması
1-Başvurulan ruhsat taleplerinin tamamının ilgili kanun ve yönetmelikler
çerçevesinde yapı ruhsatların düzenlenmesi
2-Başvurulan Yapı Kullanma dilekçelerine ilgili kanun ve yönetmelikler
çerçevesinde Yapı kullanma izni düzenlenmesi
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Sorumlu Harcama Birimi
Veya Birimleri
Açıklamalar: İmar uygulamalarında alt düzeydeki imar planlarının bütünlüğü korunacak, planlar uygulama
araçlarıyla zenginleştirilecek ve plan bütününde yapılacak imar uygulamaları yaygınlaştırılacaktır. Yatırımlara
ilişkin izin, lisans, ruhsat gibi işlemleri sonuçlandırma süreleri ilgili idare tarafından önceden belirlenecek ve
ilan edilecektir. 2020 yılında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce, başvurulan ruhsat taleplerinin tamamının ilgili
kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yapı ruhsatların düzenlenmesi ve başvurulan yapı kullanma
dilekçelerine ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yapı kullanma izni düzenlenmesi için gerekli
çalışmaları yürütecektir. İlgili birimce, ruhsat çıkma oranının % 100, Yapı Kullanma İzin Başvuruların
toplam başvurulara oranının % 70 oranında gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Al m Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Toplam Kaynak İhtiyacı
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı

2020

Bütçe
Dışı
Kaynak

750.000,00

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı

750.000,00
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İdare Adı

Mezitli Belediyesi

Performans Hedefi

Hedef (H3.3) Yapıların ruhsata bağlanması, kaçak yapıların yıkılması, yeşil
alanların işgallerden arındırılması
1-Her türlü inşaatın ruhsata bağlanması, 3194 sayılı yasa kapsamında olup
yıkım kararı bulunan ve ruhsata bağlanması mümkün olmayan yapıların yıkım
hizmetlerinin yapılması veya yaptırılması
2-Ruhsatlı binaların ruhsat eki projelerine uygun olarak tamamlanması için
gerekli denetimlerin yapılarak ruhsat süresi sonunda iskan(Yapı Kullanma
İzin Belgesi)nin alınmasını sağlamak
Yapı Kontrol Müdürlüğü

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi
Veya Birimleri
Açıklamalar: İmar uygulamalarında alt düzeydeki imar planlarının bütünlüğü korunacak, planlar uygulama
araçlarıyla zenginleştirilecek ve plan bütününde yapılacak imar uygulamaları yaygınlaştırılacaktır. Yapıların
ruhsata bağlanması, kaçak yapıların yıkılması, yeşil alanların işgallerden arındırılması adına 2020 yılında
Yapı Kontrol Müdürlüğünce, her türlü inşaatın ruhsata bağlanması ve 3194 sayılı yasa kapsamında olup yıkım
kararı bulunan ve ruhsata bağlanması mümkün olmayan yapıların yıkım hizmetlerinin yapılması veya
yaptırılması, ruhsatlı binaların ruhsat eki projelerine uygun olarak tamamlanması için gerekli denetimlerin
yapılarak ruhsat süresi sonunda iskan (Yapı Kullanma İzni)’nin alınması hedeflenmektedir. İlgili birimce;
ruhsat ve yıkım oranı % 100, ruhsat süresi sonunda iskan alanların almayanlara oranı % 90 olarak
hedeflenmiştir.
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Toplam Kaynak İhtiyacı
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı

2020

Bütçe
Dışı
Kaynak

50.000,00

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı

50.000,00
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İdare Adı
Performans Hedefi
Faaliyet Adı

Mezitli Belediyesi
Hedef (H3.3) Yapıların ruhsata bağlanması, kaçak yapıların yıkılması, yeşil
alanların işgallerden arındırılması
1-Belediye İmar Planında, belediye hizmet alanı, park alanı, sosyal tesis alanı
vs. gibi kamuya tahsisli alanlardaki vatandaşlara ait hisselerin bedelli veya
bedelsiz olarak kamulaştırma veya hibe işlemlerinin yapılarak belediyemiz
adına tapu tescillerinin yapılması
2-İhtiyaç olan bölgelerde kapalı olan imar uygulaması yapılan alanlarda
vatandaşın talebi üzerine, imar yoluna isabet eden örtülerin kamulaştırma veya
hibe yolu ile kaldırılarak yol yapılacak hale getirilmesi
Emlak-İstimlak Müdürlüğü

Sorumlu Harcama Birimi
Veya Birimleri
Açıklamalar: İmar uygulamalarında alt düzeydeki imar planlarının bütünlüğü korunacak, planlar uygulama
araçlarıyla zenginleştirilecek ve plan bütününde yapılacak imar uygulamaları yaygınlaştırılacaktır. Bu amaçla
kamuya tahsisli alanlardaki vatandaşlara ait hisselerin bedelli veya bedelsiz olarak kamulaştırma veya hibe
işlemlerinin yapılarak belediyemiz adına tapu tescillerinin yapılması ve ihtiyaç olan bölgelerde kapalı olan
imar uygulaması yapılan alanlarda vatandaşın talebi üzerine, imar yoluna isabet eden örtülerin kamulaştırma
veya hibe yolu ile kaldırılarak yol yapılacak hale getirilmesi çalışmaları yürütülecektir.
2020 yılında Emlak-İstimlak Müdürlüğünce, her türlü inşaatın ruhsata bağlanması ve ruhsatlı binaların ruhsat
eki projelerine uygun olarak tamamlanması için gerekli çalışmaları yürütecektir. Emlak-İstimlak Müdürlüğü
tarafından yürütülecek çalışmalarla 2020 yılında Tapu Tescil Sayısının ortalama 20 adet, yol yapılacak hale
getirilen sokak sayısının ise 15 adet olması hedeflenmektedir.
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Toplam Kaynak İhtiyacı
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı

2020

320.000,00

Bütçe
Dışı
Kaynak

4.130.000,00

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
4.450.000,00
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İdare Adı
Performans Hedefi
Faaliyet Adı

Mezitli Belediyesi
Hedef (H4.1) Park ve yeşil alanların miktarının arttırılması
1-Yeni parkların yapılması.
2-Mevcut "Hobi Bahçeleri"ne yenilerinin eklenmes.i
3-Park ve yeşil alanlar ile yollara fidan temin edilmesi ve dikilmesi.
4-Bölge ikliminin elverdiği ölçüde her türlü bitkinin yetiştirildiği "Belediye
Fidanlığı"a ek bir Sera yapılması.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Sorumlu Harcama Birimi
Veya Birimleri
Açıklamalar: Başta açık ve yeşil alanlar olmak üzere şehirlerdeki kamusal alanların korunması; erişim ve
güvenliğinin artırılması; kadınlara, çocuklara, yaşlılara, engellilere duyarlı olarak insan tabiat ilişkisi
çerçevesinde yeniden kurgulanması sağlanacaktır. Aile bireylerinin birlikte güvenli zaman geçirebilecekleri
ve paylaşımlarını artırabilecekleri erişilebilir mekânlar yaygınlaştırılması, Vizyonumuza uygun daha yeşil bir
Mezitli oluşturulması hedeflenmektedir
Park ve yeşil alanların miktarının arttırılması için 2020 yılında yeni 5 park, 1 hobi bahçesi yapılması, ortalama
2000 adet fidan dikilmesi ve 2 fidanlık tamamlanması hedeflenmektedir.

İdare Adı
Performans Hedefi
Faaliyet Adı

Mezitli Belediyesi
Hedef (H4.2) Mevcut park ve yeşil alanların bakımlarının yapılması
1-Var olan park ve yeşil alanların bakımlarının yapılması ve işlevsel olarak
halkın hizmetine sunulması.
2-Park ve yeşil alanlardaki sert zeminlerin yenilenmesi.
3-Park ve Yeşil alanlardaki çim alanlarının yenilenmesi.
4-Sulama sistemi olmayan park ve yeşil alanlara sulama sistemleri yapılması.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Sorumlu Harcama Birimi
Veya Birimleri
Açıklamalar: Başta açık ve yeşil alanlar olmak üzere şehirlerdeki kamusal alanların korunması; erişim ve
güvenliğinin artırılması; kadınlara, çocuklara, yaşlılara, engellilere duyarlı olarak insan tabiat ilişkisi
çerçevesinde yeniden kurgulanması sağlanacaktır. Aile bireylerinin birlikte güvenli zaman geçirebilecekleri
ve paylaşımlarını artırabilecekleri erişilebilir mekânlar yaygınlaştırılması, Vizyonumuza uygun daha yeşil bir
Mezitli oluşturulması hedeflenmektedir. 2020 yılında Park ve Bahçeler Müdürlüğünce 5 adet parkın hizmete
sunulması, 8000 m2 sert zemin yenilenmesi, yenilenen çim alan miktarı 15000 m2 çim alanı yenilenmesi ve
sulama sistemi olmayan park ve yeşil alanlara 5 adet sulama sistemi öngörülmüştür.

İdare Adı
Performans Hedefi
Faaliyet Adı

Mezitli Belediyesi
Hedef (H4.3) Park donatı elemanlarının yenilenmesi ve eksiklerin
tamamlanması
1-Parklarda var olan Çocuk Oyun Gruplarının yenilenmesi.
2-Parklara Yeni Oyun Grubu ve Spor Aletlerinin konulması.
3-Oturma elemanlarının yenilenmesi.
4-Park ve yeşil alanlara katı atık kutularının konulması
Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Sorumlu Harcama Birimi
Veya Birimleri
Açıklamalar: Göçle gelen nüfusun hızlı artışına bağlı kullanımdan kaynaklı park donatı alanlarının ekonomik
ömrünü tamamlaması durumunda gerekli çalışmaların yapılması ve çevre ve doğal kaynakların korunması,
kalitesinin iyileştirilmesi, etkin, entegre ve sürdürülebilir şekilde yönetiminin sağlanması, her alanda çevre ve
iklim dostu uygulamaların gerçekleştirilmesi, toplumun her kesiminin çevre bilinci ile duyarlılığının
artırılması hedeflenmektedir
Park donatı elemanlarının yenilenmesi ve eksiklerin tamamlanması için 2020 yılında 10 adet çocuk oyun
gurubu yenilenmesi, parklara 20 adet yeni takım konulması, 150 adet oturma elemanı yenilenmesi, yine
ekonomik ömrünü tamamlamış çöplerin yerine 300 adet çöp kovası takılması hedeflenmektedir.
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Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Toplam Kaynak İhtiyacı
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı

2020

Bütçe
Dışı
Kaynak

6.000.000,00

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı

6.000.000,00
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İdare Adı
Mezitli Belediyesi
Performans Hedefi
Hedef (H3.2) Çevre düzenleme planlarının yapılması
Faaliyet Adı
1-“Mezitli Deresi Kenar Düzenlemesi” yapımı
Sorumlu Harcama Birimi
Fen İşleri Müdürlüğü
Veya Birimleri
Açıklamalar: Sürdürülebilir Kallkınma Hedeflerinden “Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları” ile “Sağlıklı
Bireyler” oluşturmak adına; ulaşım, gezinti ve spor yapmak amacıyla yürüyüş yolları ve bisikletlerin
emniyetli bir şekilde kullanıldığı alanların arttırılması, yeşil alanlar ve sosyal- kültürel donatı alanlarının
yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.
2020 yılında, “Mezitli Deresi Kenar Düzenlemesi” yapımına % 10 oranında başlanması hedeflenmektedir.

İdare Adı
Performans Hedefi
Faaliyet Adı

Mezitli Belediyesi
Hedef (H5.1) Kültür ve sanat merkezlerinin yapılması, yapımı süren projelerin
tamamlanması
1-“Kültür Merkezi”nin tamamlanması.
2-“Basın Merkezi”nin yapılması

Sorumlu Harcama Birimi
Fen İşleri Müdürlüğü
Veya Birimleri
Açıklamalar: Sivil toplum kuruluşları ve basın mensupları için ortak kullanım alanı oluşturulması; kültürel
zenginlik ve çeşitliliğin korunup geliştirilerek gelecek nesillere aktarılması, kültür ve sanat faaliyetlerinin
yaygınlaştırılması, millî kültür ve ortak değerler etrafında toplumsal bütünlüğün ve dayanışmanın
güçlendirilmesi ile kültürün kalkınmadaki çok boyutlu etkisinin artırılması hedeflenmektedir.
2020 yılında “Kültür Merkezi” ile “Basın Merkezi” inşaatlerinin tamamlanarak, hazır hale getirilmesi
hedeflenmektedir.

İdare Adı
Mezitli Belediyesi
Performans Hedefi
Hedef (H5.2) Eğitim, sağlık ve diğer merkezlerin yapılması
Faaliyet Adı
1-“(3-6) Yaş Arası Çocukların Eğitim Faaliyetleri İçin Okul” yapılması
Sorumlu Harcama Birimi
Fen İşleri Müdürlüğü
Veya Birimleri
Açıklamalar: İlçemiz sınırları içerisinde yer alan, eğitim ve sağlık alanında hizmet sunmakta olan, özel kurum
ve kuruluşların sayısının yetersiz olması ve maddi anlamda vatandaşa ciddi külfet oluşturması nedeni ile
İdaremiz tarafından eğitim, sağlık ve diğer merkezlerin sayısının arttırılması hedeflenmektedir.
Eğitim, sağlık ve diğer merkezlerin yapılması hedefini gerçekleştirmek adına 2020 yılında 1 adet “(3-6) Yaş
Arası Çocukların Eğitim Faaliyetleri i çin Okul” yapılması hedeflenmektedir.
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İdare Adı

Mezitli Belediyesi

Performans Hedefi

Hedef (H5.3) Sosyal hizmet alanlarının yapılması, yapımı devam eden
projelerin tamamlanması
1-Mutlu Yaşam Köyündeki Mevcut 5 Bungalova 12 Adet Bungalov
Eklenmesi ve “Mutlu Yaşam Köyü Projesi”nin tamamlanması
2-“Hediyelik Eşya Çarşısı”nın yapılması
3-“Kadın Konuk Evi” yapılması
Fen İşleri Müdürlüğü

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi
Veya Birimleri
Açıklamalar: Kültürel zenginlik ve çeşitliliğin korunup geliştirilerek gelecek nesillere aktarılması, kültür ve
sanat faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, millî kültür ve ortak değerler etrafında toplumsal bütünlüğün ve
dayanışmanın güçlendirilmesi ile kültürün kalkınmadaki çok boyutlu etkisinin artırılması temel amaçtır.
Kültürel ve sanatsal faaliyetler, eğitim, sağlık, spor ve sosyal açıdan vatandaşlarımızın ihtiyaçları
doğrultusunda yukarıda bahsedilen hizmetlere daha kolay erişimin sağlanması ve Mezitli içerisinde
gerçekleşen faaliyetlerin arttırılmasının gerekliliği nedeni ile anılan projeler gündeme konu olmuştur.
Sosyal hizmet alanlarının yapılması, yapımı devam eden projelerin tamamlanması hedefini gerçekleştirmek
adına 2020 yılında “Mutlu Yaşam Köyü Projesi”nin % 50 oranında tamamlanması, mevcut 5 bungalova 6
adet bungalov eklenmesi, “Hediyelik Eşya Çarşısı”nın %50 oranında tamamlanması, 1 adet “Kadın Konuk
Evi”nin inşaatinin tamamlanması, hedeflenmektedir.
İdare Adı

Mezitli Belediyesi

Performans Hedefi

Hedef (H5.4) Spor sahaları, spor tesisleri engelsiz plaj ve ve soğuk hava
deposu yapılması
1-Deniz Mahallesinde “76 Dekarlık Alanda Spor Sahaları Düzenleme”
çalışmalarının yapılması
2-“Yeni Suni Çim Futbol Sahaları”nın yapılması
3-“Engelsiz Plaj” yapımı.
Fen İşleri Müdürlüğü

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi
Veya Birimleri
Açıklamalar: Kültürel zenginlik ve çeşitliliğin korunup geliştirilerek gelecek nesillere aktarılması, kültür ve
sanat faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, millî kültür ve ortak değerler etrafında toplumsal bütünlüğün ve
dayanışmanın güçlendirilmesi ile kültürün kalkınmadaki çok boyutlu etkisinin artırılması temel amaçtır.
Kültürel ve sanatsal faaliyetler, eğitim, sağlık, spor ve sosyal açıdan vatandaşlarımızın ihtiyaçları
doğrultusunda yukarıda bahsedilen hizmetlere daha kolay erişimin sağlanması ve Mezitli içerisinde
gerçekleşen faaliyetlerin arttırılmasının gerekliliği nedeni ile anılan projeler gündeme konu olmuştur.
Spor sahaları, spor tesisleri engelsiz plaj ve soğuk hava deposu yapılması hedefini gerçekleştirmek adına
2020 yılında Deniz Mahallesinde “76 Dekarlık Alanda Spor Sahaları Düzenleme” çalışmalarının % 20
oranında tamamlanması, 1 adet “Yeni Suni Çim Futbol Sahası” nın yapılması ve “Engelsiz Plaj”ın
tamalanması hedeflenmektedir
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İdare Adı
Performans Hedefi
Faaliyet Adı

Mezitli Belediyesi
Hedef (H6.1) Mevcut hizmet binaları ve tüm belediye tesislerinin bakım ve
onarımlarının yapılması, donanım eksikliklerinin giderilmesi
1-Belediyeye ait bina, tesis ve inşaat bakım- onarımlarının yapılması.
2-Mevcut Spor Alanları İle Tesislerinin bakım-onarımlarının yapılması
3-Devlet okullarından ihtiyacı olanların boya, bakım, onarım ve tadilat
taleplerinin karşılanması
4-İbadethanelerin; boya, bakım, onarım ve tadilatlarının yapılması
Fen İşleri Müdürlüğü

Sorumlu Harcama Birimi
Veya Birimleri
Açıklamalar: İlçemiz sınırları içerisinde yer alan, İdaremize ait ve 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında
sorumlu olduğumuz diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait diğer yapıların da hizmetleri aksatmadan sunmaya
imkan vermesini sağlamak amacıyla periyodik olarak bu yapıların bakım, onarım, ve yenileme çalışmalarının
gerekliliği.
2020 yılında Mevcut hizmet binaları ve tüm belediye tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılması adına
Belediyeye ait bina, tesis ve inşaatlerden 6 adetinin bakım- onarımlarının yapılması, mevcut Spor Alanları ile
Tesislerinin bakım-onarımları, Devlet okullarından ihtiyacı olanların tümünün boya, bakım, onarım ve tadilat
taleplerinin karşılanması ve talebi olan İbadethanelerin; boya, bakım, onarım ve tadilatlarının yapılması
hedeflenmektedir.
Mezitli Belediyesi
İdare Adı
Performans Hedefi
Faaliyet Adı

Hedef (H6.2) Yeni açılacak ulaşım ağına esas yolların ve yaya yollarının
yapımı için zemin kaplama malzemelerinin temini ve uygulaması
1- Yeni açılacak yollar için kilit taşı alımı ve uygulamasının yapılması,
mevcut kilit taşlarının bakım ve onarımı
2- Yeni açılacak yollar için sıcak asfalt alımı ve serimi işinin yapılması,
mevcut yolların bakım ve onarılması
3- Yeni açılacak yollar için soğuk asfalt alımı ve serimi işinin yapılması,
mevcut yolların bakımı ve onarılması
4- Yaya yollarının(Kaldırım) yapım, bakım ve onarımlarının yapılması
5- Özel ilgi gruplarına uygun ulaşım düzenlemelerinin hedefler ve talepler
doğrultusunda yapılması
Fen İşleri Müdürlüğü

Sorumlu Harcama Birimi
Veya Birimleri
Açıklamalar: İlçemiz sınırları içerisindeki yaşanabilir yeni mekanlar oluşturulurken en önemli
parametrelerden olan yol ağının genişletilmesi gerekliliği nedeni ile günümüz yol üst yapı tekniklerine uygun
olarak imar planlarında belirlenen yolların açılması ve bakım, onarımlarının gerçekleştirilmesi gerekliliği.
2020 yılında yeni açılacak yollar için yaklaşık 10000 m2 kilit taşı alımı ve uygulamasının yapılması, mevcut
kilit taşlarının bakım ve onarımı, 50000 m2 yeni açılacak yollar için sıcak asfalt alımı ve serimi işinin
yapılması, mevcut yolların bakım ve onarılması, yeni açılacak yollar için 60000 m2 soğuk asfalt alımı ve
serimi işinin yapılması, mevcut yolların bakımı ve onarılması, yine yaklaşık 10000 m2’lik yaya
yolunun(Kaldırım) yapımı, bakım ve onarımlarının yapılması ile hedefler ve talepler doğrultusunda, özel ilgi
gruplarına uygun ulaşım düzenlemelerinin yapılması hedeflenmektedir.
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İdare Adı
Performans Hedefi
Faaliyet Adı

Mezitli Belediyesi
Hedef (H6.3) Belediyeye ait alanların istinat duvarlarının yapılması, fiziksel
bariyerlerin temini ve uygulaması, tehlike arz eden alanlarda çevre
güvenliğinin sağlanması
1-Yeni istinat duvarları ve/veya korkulukların yapılması; mevcutların bakım
ve onarımı.
2-Trafik akışının iyileştirilmesi için uygun yerlere sınır elemanlarının
yerleştirilmesi.
3-Tehlike arz eden binaların çevre emniyetlerinin sağlanması.
Fen İşleri Müdürlüğü

Sorumlu Harcama Birimi
Veya Birimleri
Açıklamalar: İlçemiz sınırları içerisinde yaşamlarını sürdürmekte olan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini
arttırmak, can ve mal kayıplarını engellemek ve çevresel veya dış faktörlerin vatandaşlarımız üzerinde
bırakabileceği olumsuz risk faktörlerini minimuma indirgemek için bu düzenleme ve yapıların yapılmasının
gerekliliği.
2020 yılında yeni istinat duvarları ve korkulukların yapılması ile mevcutların bakım ve onarımının % 20
oranında gerçekleştirilmesi ayrıca trafik akışının iyileştirilmesi için uygun yerlere sınır elemanlarının
yerleştirilmesi ile tehlike arz eden binaların çevre emniyetlerinin % 100 oranında sağlanması
hedeflenmektedir.
İdare Adı
Performans Hedefi
Faaliyet Adı

Mezitli Belediyesi
Hedef (H7.3) Hizmet üretiminde kaynakların ekonomik kullanımı ve tasarruf
bilincinin yerleştirilmesi.
1-Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından yararlanmak
için “GES(Güneş
Enerjisi Santrali)”nin uygulamaya konulması.
Fen İşleri Müdürlüğü

Sorumlu Harcama Birimi
Veya Birimleri
Açıklamalar: İl, ilçe ve belde belediyelerinin açık alan aydınlatmasında enerji tasarrufu yapmasına ve yerli
üretim teçhizatın kullanılmasına ilişkin düzenleme yapılarak yeni nesil aydınlatma cihazlarının yerli üretimi
desteklenmesi hedeflenmiştir.
2020 yılında Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından yararlanmak için “GES(Güneş Enerjisi Santrali)”nin
uygulamaya konulması faaliyeti kapsamında, 160 KW Enerji üretilmesi hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Al m Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Toplam Kaynak İhtiyacı
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı

2020

18.650.000,00

Bütçe
Dışı
Kaynak

9.350.000,00

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı

28.000.000,00
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İdare Adı
Performans Hedefi
Faaliyet Adı

Mezitli Belediyesi
Hedef (H6.1) Mevcut hizmet binaları ve tüm belediye tesislerinin bakım ve
onarımlarının yapılması, donanım eksikliklerinin giderilmesi
1- Mevcut Hizmet Binalarının fiziki bakım ve onarımlarının yapılması.

Sorumlu Harcama Birimi
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Veya Birimleri
Açıklamalar: İlçemiz sınırları içerisinde yer alan, İdaremize ait ve 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında
sorumlu olduğumuz diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait diğer yapıların da hizmetleri aksatmadan sunmaya
imkan vermesini sağlamak amacıyla periyodik olarak bu yapıların bakım, onarım, ve yenileme çalışmalarının
gerekliliği.
2020 yılında Mevcut hizmet binaları ve tüm belediye tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılması adına
mevcut Hizmet Binalarının fiziki bakım ve onarımlarının yapılması hedeflenmektedir.
İdare Adı
Performans Hedefi
Faaliyet Adı

Mezitli Belediyesi
Hedef (H6.4) Belediyenin tüm hizmet alanlarında hizmet akışının sağlanması,
gereksinim duyulan araç ve ekipmanların temini ve hizmete hazır durumda
bulundurulması
1-Gereksinim duyulan araçların ve iş makinelerinin temini.
2-Mevcut araçların periyodik bakım ve onarımlarının yapılması.
3- Yetki dâhilindeki cenaze, defin ve taziye hizmetlerinin sağlanması.
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Sorumlu Harcama Birimi
Veya Birimleri
Açıklamalar: Vatandaşa sunulan hizmetin etkili ve verimli olmasının yanında, hizmette süreklilik esasının
yerine getirilmesi için yaklaşık 194.019’luk nüfus ile 41652 ha’lık alana hizmet verebilmek için gereksinim
duyulan araç ve ekipmanlarının temini ve bakımının sağlanması. Vatandaşın en acı günlerinde ise taleplere
göre cenaze defin ve taziye hizmetlerinin sunulması.
2020 yılında Belediyenin tüm hizmet alanlarında hizmet akışının sağlanması, gereksinim duyulan araç ve
ekipmanların temini ve hizmete hazır durumda bulundurulması adına yaklaşık 6 adet yeni araç ve iş
makinasına gereksinim duyulacağı öngörülmüş olup; mevcut araçların tümünün periyodik bakım ve
onarımlarının yapılması ile vatandaşın en acı günlerinde belediyemizin yetkisi dahilindeki defin ve taziye
hizmetlerine devam edilmesi hedeflemektedir. Program yılında belediyemizin yetkisi dâhilinde yaklaşık 600
cenaze, defin ve taziye hizmetinin sunulacağı öngörülmektedir.
İdare Adı
Performans Hedefi
Faaliyet Adı

Mezitli Belediyesi
Hedef (H7.3) Hizmet üretiminde kaynakların ekonomik kullanımı ve tasarruf
bilincinin yerleştirilmesi.
1-Belediyemize ait hizmet binaları tesisler ve belediyemize ait park ve
yürüyüş yollarının Tasarruflu Ampullerle donatılması.
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Sorumlu Harcama Birimi
Veya Birimleri
Açıklamalar: İl, ilçe ve belde belediyelerinin açık alan aydınlatmasında enerji tasarrufu yapmasına ve yerli
üretim teçhizatın kullanılmasına ilişkin düzenleme yapılarak yeni nesil aydınlatma cihazlarının yerli üretimi
desteklenmesi hedeflenmiştir.
2020 yılında Belediyemize ait hizmet binaları tesisler ve belediyemize ait park ve yürüyüş yollarının
tasarruflu ampullerle donatılması faaliyeti kapsamında, eski tip armatürlerin yerine yaklaşık 500 adet yeni
LED armatürlerin takılması hedeflenmiştir.
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Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Toplam Kaynak İhtiyacı
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı

2020

13.565.000,00

Bütçe
Dışı
Kaynak

1.435.000,00

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı

15.000.000,00

70

İdare Adı
Performans Hedefi
Faaliyet Adı

Mezitli Belediyesi
Hedef (H7.1) Görüntü kirliliğinin, atıkların çevre ve insan sağlığına zarar
vermesinin önlenmesi ve güvenli atık toplama noktaları ve sisteminin
oluşturulması – kollektif temizlik bilincinin oluşturulması
1-Katı atıkların ayrışımlı toplanabilmesi için eğitici ve yönlendirici kitap,
broşür, afiş gibi yazılı materyallerin hazırlanarak dağıtımının yapılması
2-Uygun duvarlara çevre bilincini geliştirici sloganlar yazılması, resimler
yapılması
3-“Atık Getirme Merkezi”nin Kurulması
4-Mevut çöp konteynırlarının her yıl yaklaşık %20'sinin yenilenmesi
5-Cami, Kilise, Cemevi gibi ibadet yerlerinin temizliğinin katkı sağlanması
Temizlik İşleri Müdürlüğü

Sorumlu Harcama Birimi
Veya Birimleri
Açıklamalar: Nüfusa paralel olarak artan atık miktarının kentten doğru yöntemlerle uzaklaştırılarak
ekonomiye geri kazanımın sağlanması ve atık sisteminin sürdürülebilir hale getirilmesi ihtiyacı.
2020 yılında görüntü kirliliğinin, atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermesinin önlenmesi ve kollektif
temizlik bilincinin oluşturulması adına yaklaşık 10000 adet katı atıkların ayrışımlı toplanabilmesi için eğitici
ve yönlendirici kitap, broşür, afiş gibi yazılı materyallerin hazırlanması, uygun duvarlara yaklaşık 50 adet
çevre bilincini geliştirici sloganlar yazılması, resimler yapılması, “Atık Getirme Merkezi”nin kurularak
hizmete alınması, mevut çöp konteynırlarının her yıl yaklaşık % 20'sine tekabül eden 1000 adet konteynerin
yenilenmesi, Cami, Kilise, Cemevi gibi ibadet yerlerininden % 70’inin temizliğinin katkı sağlanması
öngörülmüştür.
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Toplam Kaynak İhtiyacı
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı

2020

Bütçe
Dışı
Kaynak

4.000.000,00

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı

4.000.000,00
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İdare Adı
Performans Hedefi
Faaliyet Adı

Mezitli Belediyesi
Hedef (H7.2) Çevre sağlığı ve temizlik hizmetlerinin yerine getirilmesinde
insan sağlığına odaklanırken, ekolojik dengenin de korunması
1-Şikayet üzerine canlı müzik yapan iş yerlerindeki gürültü kirliliğine karşı
cihazlarla denetim yapılması.
2-Çevre korumaya yönelik denetimlerin arttırılabilmesi için gerekli denetimin
yapılması.
Zabıta Müdürlüğü

Sorumlu Harcama Birimi
Veya Birimleri
Açıklamalar: Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetiminin geliştirililmesi, yerel düzeyde katılımın
ve vatandaş denetiminin, diğer denetleme mekanizmalarıyla birlikte tesis edilmesi ile sosyal içerme,
sürdürülebilir büyüme ve çevre korumaya imkân sağlayacak düzenlemeleri içeren kentsel gelişme planlarının
hazırlanması, halkın huzur, sükun ve sağlığını koruyup kollanması hedeflenmiştir.
2020 yılında bu amaçla, şikayet üzerine canlı müzik yapan yaklaşık 15 işyerinde gürültü kirliliğine karşı
cihazlarla denetim yapılması, çevre korumaya yönelik denetimlerin arttırılabilmesi için ise ortalama 200
denetim yapılması öngörülmektedir.
İdare Adı
Performans Hedefi
Faaliyet Adı

Mezitli Belediyesi
Hedef (H7.4) Okul ve gıda üretim ve satış yerlerinde koruyucu halk sağlığına
yönelik yaygın sağlık hizmetlerinin verilmesi
1-İlk ve orta dereceli okullarda kantin ve yemekhanelerin fiyat ve ruhsat
denetimlerinin yapılması.
2-İlk ve orta dereceli okullarda madde bağımlılığı ile ilgili seyyar satıcılar ve
okul kenarındaki iş yerlerinin denetiminin sağlanması.
3-İş yerlerinin ve semt pazarlarının halk sağlığı, fiyat ve etiket açısından etkin
denetiminin yapılması.
Zabıta Müdürlüğü

Sorumlu Harcama Birimi
Veya Birimleri
Açıklamalar: Bulaşıcı olmayan hastalık risklerine yönelik olarak, sağlıklı yaşam tarzı teşvik edilecek;
koruyucu ve tedavi edici hizmet kapasitesi geliştirilecek; çevre sağlığı, gıda güvenilirliği, fiziksel aktiviteye
elverişli sahalar, sağlık okuryazarlığı, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında sektörler ve kurumlar arası işbirliği
ve koordinasyon artırılacaktır, halkın huzur, sükun ve sağlığını koruyup kollanması hedeflenmiştir.
2020 yılında bu amaçla, ortalama 400 ilk ve orta dereceli okulda, kantin ve yemekhanelerin fiyat ve ruhsat
denetimlerinin yapılması, ortalama 200 ilk ve orta dereceli okulda, madde bağımlılığı ile ilgili
seyyar
satıcılar ve okul kenarındaki iş yerlerinin denetiminin sağlanması ayrıca yaklaşık 1000 İş yeri ve semt
pazarının halk sağlığı, fiyat ve etiket açısından etkin denetiminin yapılması hedeflenmektedir.
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Mezitli Belediyesi
İdare Adı
Performans Hedefi
Faaliyet Adı

Hedef (H7.5) Çevre ve insanlığı tehdit eden unsurlarla mücadelenin
etkinleştirilerek sürdürülmesi
1-Seyyar satıcıların ilçe genelinde usulsüz faaliyet göstermelerini engellemek
için zabıta personelinin bilgilendirilmesi.
2-Büyükşehir ve diğer ilçe belediyeleri ile koordinasyon toplantılarının
gerçekleştirilmesi.
3-Hayvan kesim yerlerinin etkin biçimde denetlenmesi.
4-Doğal yaşamı korumak ve doğal yaşam içerisindeki tüm canlıların
korunması için gerekli önlemlerin alınması ve denetimin yapılması.
Zabıta Müdürlüğü

Sorumlu Harcama Birimi
Veya Birimleri
Açıklamalar: Bulaşıcı olmayan hastalık risklerine yönelik olarak, sağlıklı yaşam tarzı teşvik edilecek;
koruyucu ve tedavi edici hizmet kapasitesi geliştirilecek; çevre sağlığı, gıda güvenilirliği, fiziksel aktiviteye
elverişli sahalar, sağlık okuryazarlığı, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında sektörler ve kurumlar arası işbirliği
ve koordinasyonun arttırılması, halkın huzur, sükun ve sağlığının korunup kollanması hedeflenmiştir.
2020 yılında bu amaçla, seyyar satıcıların ilçe genelinde usulsüz faaliyet göstermelerini engellemek için
zabıta personeline yıllık 8 saat eğitim verilmesi, Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyeleri ile her ay
koordinasyon toplantılarının gerçekleştirilmesi, hayvan kesim yerlerinin etkin biçimde denetlenmesi, ile doğal
yaşam içerisindeki tüm canlıların korunması için gerekli önlemlerin alınması ve denetimin yapılması
öngörülmektedir.
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Toplam Kaynak İhtiyacı
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı

2020

265.000,00

Bütçe
Dışı
Kayna
k

50.000,00

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı

315.000,00
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İdare Adı
Performans Hedefi

Mezitli Belediyesi
Hedef (H8.1) Mevcut örgün ve mesleki kurs hizmetleri ile eğitim ve istihdam
desteğinin geliştirilerek yürütülmesi

Faaliyet Adı

1-Belediyemiz bünyesinde. yürütülen eğitim ve kurs faaliyetlerinin
belediyeye verilen görevler kapsamında sürdürülmesi ve kurslara katılımın
arttırılması
2-Eğitime destek kapsamında Mezitli’de ikamet eden ve üniversiteyi kazanan
öğrencilere eğitim yardımı yapılması
3-Kitap Okuyan Çocuklar Oyun Kitaplığıına katılımın arttırılması için etkinlik
düzenlenmesi
4-Okumayı teşvik için her karne dönemi kitap ve kırtasiye dağıtılması.
5-Halkı bilinçlendirmek için eğitim, program, panel ve söyleşi yapılması
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Sorumlu Harcama Birimi
Veya Birimleri
Açıklamalar: Daha kaliteli eğitim ve yaygınlaştırılmış mesleki ve odaklı eğitim olanaklarıyla işgücünün
yetkinlikleri ve iş hayatıyla uyumu geliştirilecek, yürütülen eğitim faaliyetleri yaygınlaştırılarak, temel finans
kavramlarına yönelik hane halklarına eğitim desteği sağlanması hedeflenmiştir.
2020 yılında bu amaçla, Belediyemizce 22 alanda verilen kurslara, yaklaşık 22000 kursiyerin katılması,
eğitime destek kapsamında Mezitli’de ikamet eden ve üniversiteyi kazanan öğrencilerin tümüne eğitim
yardımı yapılması, Kitap Okuyan Çocuklar Oyun Kitaplığına katılımın arttırılması için 1 etkinlik
düzenlenmesi, her karne dönemi okumayı teşvik için her karne dönemi 2000 adet kitap ve kırtasiye
dağıtılması ile 6 eğitim, söyleşi veya panel yapılması hedeflenmektedir.

İdare Adı
Performans Hedefi

Faaliyet Adı

Mezitli Belediyesi
Hedef (H8.2) Mezitli’nin tarihi ve kültürel mirasını koruyarak bölgesel
değerlerini tanıtmak için geniş halk katılımlarının sağlanacağı kültürel ve
sanatsal açık hava etkinliklerinin düzenlenmesi ve kentlilik bilincini
arttırılması
1-Başta Güneş Festivali olmak üzere, Üzüm Festivali, Dans Festivali ve
Kitap Festivali vb festvallerini STK’lar ve diğer paydaşlarımızla organize
ederek geniş halk katılımlarının sağlanacağı kültürel ve sanatsal açık hava
etkinliklerinin düzenlenmesi (Konser, defile, gösteri stant vb)
2-Soli-Pompeipolis Kazılarının yılda bir ay desteklenmesi
3-Oda tiyatrosunda oynanan mevcut iki oyuna her yıl iki oyun daha ekleyerek,
izleyici sayısının arttırılması
4-Her yıl öncelikli olarak kırsal mahallelere gezici tiyatronun götürülmesi.
5-Kırsal bölgelerde yılda 3 tiyatro, 3 sinema etkinliği düzenlenmesi
6-Her yıl Yazlık Sinemada farklı konsepte yerli ve yabancı filmlerin
izlenmesinin sağlanması
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Sorumlu Harcama Birimi
Veya Birimleri
Açıklamalar: Kültürel zenginlik ve çeşitliliğin korunup geliştirilerek gelecek nesillere aktarılması, kültür ve
sanat faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, millî kültür ve ortak değerler etrafında toplumsal bütünlüğün ve
dayanışmanın güçlendirilmesi ile kültürün kalkınmadaki çok boyutlu etkisinin artırılması temel amaçtır. Bu
amaçla, Mezitli İlçesindeki Soli-Pompeipolis vb tarihi ve turistik alanları ulusal ve uluslarası düzeyde
tanıtmak, kent sakinlerini kültürel sanatsal faaliyetlere dahil ederek kentlilik bilincinin arttırılması
hedeflenmiştir.
2020 yılında, 5 festival ve bu festivallere bağlı 6 etkinlik düzenlenmesi, Soli-Pompeipolis Kazılarının bir ay
boyunca desteklenmesi, Oda tiyatrosunda oynanan mevcut oyunlara her yıl iki oyun daha ekleyerek en az 3
oyun ile izleyici sayısının arttırılması, öncelikli olarak 6 kırsal mahalleye gezici tiyatronun götürülmesi, kırsal
bölgelerde en az 800 kişinin izleyeceği 3 tiyatro, 3 sinema etkinliği düzenlenmesi, Mezitli Belediyesi Yazlık
Sinemasında yaklaşık 20000 vatandaşın farklı konsept’te yerli ve yabancı filmleri izlemesi için gerekli
çalışmaların yürütülmesi hedeflenmektedir.
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İdare Adı
Performans Hedefi

Mezitli Belediyesi
Hedef (H8.3) Her yaş grubuna hitap edecek sanatsal faaliyetler konusunda
farkındalık yaratılması

Faaliyet Adı

1-Kültür ve Sanata dikkat çekmek için Çalıştaylar düzenlenmesi.
2-Sanat Durağı ve Temalı Sokak sayılarının arttırılması.
3-Anıtkabir ziyareti, Hacıbektaş-ı Veli Şenlikleri, Şeb-i Aruz Töreni vb
kültürel amaçlı geziler tertiplenmesi
4- Müzikle uğraşan genç grupların teşvik edilmesi amacı ile yarışmalar
düzenlenmesi
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Sorumlu Harcama Birimi
Veya Birimleri
Açıklamalar: Mezitli İlçesinde özellikle kültürel ve sanatsal faaliyetlere dikkat çekerek, her yaş grubundan
vatandaşın katılımını sağlayarak aktif bireyler oluşturulması, milli kültür ve ortak değerlerin etkinliklerle
yaşatılması hedeflenmiştir.
2020 yılında, kültür ve sanata dikkat çekmek için en az 1 Çalıştay düzenlenmesi, sanat durağı ve temalı sokak
sayısının 3 sokak oluşturulması, yılda en az 3 kültürel amaçlı gezi düzenlenmesi, müzikle uğraşan genç
grupların teşvik edilmesi amacı ile en az 1 müzik yarışması düzenlenmesi hedeflenmektedir.
İdare Adı
Performans Hedefi
Faaliyet Adı

Mezitli Belediyesi
Hedef (H8.4) Sağlıklı kent Mezitli’de sosyal aktiviteler, spor ve sağlık
hizmetleri ile güvenli yaşamlar sunulması
1-Spor Turnuvaların sayı ve çeşitliliğinin artırılması sayılarının arttırılması.
2- Her yaş grubundan vatandaşların, Su Parkından yararlanmasının
sağlanması.
3-Mezitli Halkı ile kaynaşmak adına her yıl bir doğa yürüyüşü düzenlenmesi.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Sorumlu Harcama Birimi
Veya Birimleri
Açıklamalar: Her yaş grubundan vatandaşın sportif, sanatsal, kültürel ve bilimsel aktivitelere yönelmesini
özendirmeye yönelik uygulamalar geliştirilmesi hedeflenmiştir.
2020 yılında, Spor Turnuvaların sayı ve çeşitliliğinin artırılması için 4 adet spor turnuvası düzenlenmesi,
ortalama her yaş grubundan 40000 vatandaşın Su Parkından yararlanmasının sağlanması ve Mezitli halkı ile
kaynaşmak adına her yıl en az 2 doğa yürüyüşü düzenlenmesi hedeflenmektedir.

İdare Adı
Performans Hedefi
Faaliyet Adı

Mezitli Belediyesi
Hedef (H9.1) Dezavantajlı gruplar özellikle kadınların üretime dahil edilerek
iş gücüne katılımının ve ekonomik büyümeye katkısının sağlanması
1-Mezitli Belediyesi Sanat Evinde kurulan atölyede tarihi 2500 yıl öncesine
dayanan Mezitli Dokumasının geliştirilerek pazarlanmasının sağlanması
2-Merkezi İdare - Belediye - Sivil Toplum Örgütleri işbirliği çerçevesinde
dezavantajlı grupları topluma kazandırmaya yönelik projelerin hazırlanması
ve yürütülmesi
3-KETEM ile işbirliği yaparak kırsaldan kadınlara sağlık taraması yaptırılması
4-Şiddet gören kadın ve çocuklar için psikolojik ve hukuki destek sağlanması

Sorumlu Harcama Birimi
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Veya Birimleri
Açıklamalar: Gençlerin, kadınların ve sosyal yardım alanların işgücü piyasasına katılımını sağlamaya yönelik
hedef grup, sektör, bölge odaklı aktif işgücü programlarının uygulanması ve kursiyerler ile katılımcıların
programlar sonrasında istihdam edilmelerini kolaylaştırmaya yönelik beceriler kazanmaları sağlanması,
özellikle Mezitli ilçesinde yaşayan kadın nüfus oranının, Türkiye kadın nüfus oranının üzerinde olması
nedeniyle, dezavantajlı gruplar ve özellikle kadınların istihdamına yönelik faaliyetler öngörülmüştür.
2020 yılında, Mezitli Belediyesi Sanat Evinde kurulan atölyede, tarihi 2500 yıl öncesine dayanan Mezitli
Dokumasının geliştirilerek ortalama 100 dokumanın üretilerek pazarlanması, Merkezi İdare - Belediye - Sivil
Toplum Örgütleri işbirliği çerçevesinde dezavantajlı grupları topluma kazandırmaya yönelik en az 1 projenin
hazırlanarak yürütülmesi, KETEM ile işbirliği yaparak kırsaldan yaklaşık 100 kadına sağlık taraması
yaptırılması, şiddet gören kadın ve çocuklar için psikolojik ve hukuki destek sağlanması hedeflenmektedir.
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İdare Adı

Mezitli Belediyesi

Performans Hedefi

Hedef (H9.2) Sosyal güçsüzlere karşı sosyal devlet ilkesi sorumluluğunun
yerine getirilmesi
1-Belediye aşevinden her gün belirli sayıda ihtiyaç sahibi aileye en az iki çeşit
yemek verilmesi ve gıda yardımı yapılması
2-Her yıl ihtiyaç sahibi ve evlenmek isteyen belirli sayıda çifte ücretsiz nikah
hizmeti verilmesi
3-Sosyal sorumluluk kapsamında kurulan 12 Gönüllü Evi sayısını her yıl
birer arttırarak STK işbirliği ve Gönüllü Evlerindeki satışlarla ihtiyacı olan
öğrencilerin okutulması
4-2. Aktif Yaş Alma Merkezinde 1.Grup Yaşlılara Bakım Hizmeti verilmesi
5-Bakıma muhtaç 1. Kademe Yaşlı Bireylere Yerinde Bakım ve hastane
transferi ile destek sağlanması
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi
Veya Birimleri
Açıklamalar: Mersinde 65 yaş ve üzeri nüfusun ile kadın nüfusun toplam nüfus içerisindeki payındaki artış
eğiliminin devam ettiği gözlenmektedir. Bu nedenle Mezitli ilçesi daha çok kadın ve yaşlıların yaşamak için
gerek ilçenin sahip olduğu güzellikler gerekse belediyenin sunduğu hizmetler açısından tercih edilmektedir.
Belediyemiz bu demografik yapıyı göz önünde bulundurarak hizmette önceliğini belirlemekte ve anılan
faaliyetleri yürürlüğe koymaktadır.
2020 yılında bu amaçla, Belediye aşevinden her gün ortalama 6500 ihtiyaç sahibi aileye en az iki çeşit yemek
verilmesi ve gıda yardımı yapılması, ortalama 10 ihtiyaç sahibi çifte ücretsiz nikah kıyılması, program
yılında kurulması hedeflenen 1 adet Gönüllü evi ve mevcuttaki 12 Gönüllü evinden elde edilen gelirle ihtiyacı
olan yaklaşık 10 öğrencinin okutulması, Aktif Yaş Alma Merkezinde ortalama 600 1.grup yaşlıya bakım
hizmeti verilmesi, yine bakıma muhtaç 1. Kademe 600 yaşlı bireye, yerinde bakım ve hastane transferi ile
destek sağlanması hedeflenmektedir.
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Toplam Kaynak İhtiyacı
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı

2020

Bütçe
Dışı
Kayna
k

4.750.000,00

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı

4.750.000,00
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İdare Adı
Performans Hedefi
Faaliyet Adı

Mezitli Belediyesi
Hedef (H9.1) Dezavantajlı gruplar özellikle kadınların üretime dahil edilerek
iş gücüne katılımının ve ekonomik büyümeye katkısının sağlanması
1-Dezavantajlı grupların ticaret hayatına kazandırılması için teşvikler
yapılması

Sorumlu Harcama Birimi
İşyeri Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Veya Birimleri
Açıklamalar: Gençlerin, kadınların ve sosyal yardım alanların işgücü piyasasına katılımını sağlamaya yönelik
hedef grup, sektör, bölge odaklı aktif işgücü programlarının uygulanması ve kursiyerler ile katılımcıların
programlar sonrasında istihdam edilmelerini kolaylaştırmaya yönelik beceriler kazanmaları sağlanması,
özellikle Mezitli ilçesinde yaşayan kadın nüfus oranının, Türkiye kadın nüfus oranının üzerinde olması
nedeniyle, dezavantajlı gruplar ve özellikle kadınların istihdamına yönelik faaliyetler öngörülmüştür.
Bu amaçla 2020 yılında 50 kişinin istihdam edilmesi ve mor bayraklı işyerlerinin arttırılması adına 50 adet
mor bayraklı iş yeri açılmasının sağlanması hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Toplam Kaynak İhtiyacı
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı

2020

Bütçe
Dışı
Kayna
k

50.000,00

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı

50.000,00
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2020
Spor İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Toplam Kaynak İhtiyacı
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı

Bütçe
Dışı
Kayna
k

30.000,00

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı

30.000,00

Muhtarlıklar Müdürlüğü
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Toplam Kaynak İhtiyacı
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı

2020

Bütçe
Dışı
Kayna
k

15.000,00

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı

15.000,00

C- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı
Tablo 13. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

79

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (2020)

İdare Adı

MEZİTLİ BELEDİYESİ

Ekonomik Kod

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Genel Toplam
(TL)

0,00

0,00

25.505.000,00

0,00

4.125.000,00

0,00

4.125.000,00

83.275.000,00

0,00

0,00

83.275.000,00

Faiz Giderleri

0,00

3.750.000,00

0,00

3.750.000,00

05

Cari Transferler

0,00

0,00

3.430.000,00

3.430.000,00

06

Sermaye Giderleri

15.165.000,00

0,00

0,00

15.165.000,00

07

Sermaye Transferleri

0,00

0,00

0,00

0,00

08

Borç verme

0,00

0,00

0,00

0,00

09

Yedek Ödenek

14.750.000,00

0,00

0,00

14.750.000,00

138.695.000,00

7.875.000,00

3.430.000,00

150.000.000,00

Döner Sermaye

0,00

0,00

0,00

0,00

Diğer Yurt İçi

0,00

0,00

0,00

0,00

Yurt Dışı

0,00

0,00

0,00

0,00

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı

0,00

0,00

0,00

0,00

138.695.000,00

7.875.000,00

3.430.000,00

150.000.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Bütçe Dışı Kaynak

Diğer İdarelere Transfer
Edilecek Kaynaklar Toplamı

25.505.000,00

Bütçe Kaynak İhtiyacı

01

Genel Yönetim Giderleri
Toplamı

Faaliyet Toplamı

Toplam Kaynak İhtiyacı
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D- Diğer Hususlar

III-EKLER

81

82

