Bu memlekette çalışmak isteyenler, bu memleketi idare etmek isteyenler
memleketin içine girmeli, bu milletle aynı şartlar içinde yaşamalı ki ne yapmak
gerekeceğini ciddi olarak hissedebilsinler.
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değerlendirildiğinde, kalkınmanın, sürdürülebilir çevrenin ve yaşanabilir şehir
oluşturularak gelecek nesillere aktarmanın bugünün yerel yönetimlerinin etkin bir
planlama yapmaları, yapmış oldukları planlarda ise mevcut kısıtlı kaynaklarını azami
olarak vatandaşlarımızın bugünü ve gelecek nesillerimizin yaşam şartlarını
karşılayacak şekilde yönetme zorunluluğu getirmiştir.
5018 Sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunları ile
de belediyemize kaynaklarının etkin verimli kullanarak hizmet üretebilmesi
maksadıyla stratejik plan hazırlama zorunluluğu getirilmiştir.
Buradan hareketle öncelikli olarak ekip arkadaşlarımızla birlikte yapmış
olduğumuz program dâhilinde stratejik plan çalışmalarına başlanılmıştır.
Hazırladığımız stratejik planda ana hedefimiz en çok katılım sağlayarak her türlü
fikirler alınarak en iyi stratejiyi belirleme üzerine odaklanılmıştır. Bu çalışmaların
sonucunda çok iyi verim alınmış ve Belediyemiz tarafından 2020-2024 yılları
arasında uygulanacak stratejik plan hazırlanmıştır.
Hazırlanan planda Anamur’un ana geçim kaynağı olan tarım ile turizm bir
bütün olarak değerlendirilerek, gelecek nesillere sürdürülebilir ve yaşanabilir bir şehir
oluşturmak ana prensip olarak benimsenmiştir.
Hazırlamış olduğumuz planda emeği geçen tüm katılımcılara ve mesai
arkadaşlarıma teşekkür ediyor ve Ortak Akılla Yaşanabilir Ve Sürdürülebilir Bir
Anamur için katkılarınızın devamını diliyorum.
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1.BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN:
Anamur Belediyesi 2020-2024 yılı stratejik plan beş amaç ve on sekiz hedeften
oluşmaktadır. Stratejik plan, dünyadaki belediyecilik anlayışı ve ülkemizdeki sorunların
tamamı göz önüne alınarak bütüncül bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Bu plan ile Anamur’un
gelecek beş yıl içerisinde il olabilecek altyapılara uygun zemin oluşturulması amaçlanmıştır.
Yapılan hazırlık çalışmalarında, belediyenin kurumsal bir yapıya kavuşması, sürdürülebilir
(sağlıklı) bir şehir oluşturulması, tarım ve turizm birlikte değerlendirilerek ekonomik
kalkınmanın sağlanması, geçmiş değerlerimizin korunması ve toplumun barışçıl bir ortamda
yaşayabilmesi amaçları doğrultusunda tüm projelendirmeler yapılmıştır. Bütün bu
çalışmalara dayanak olarak yapılan anket çalışmaları, belediyemizden ve diğer kurumlardan
elde ettiğimiz somut veriler ile Anamur’da yaşayan insanların refah ve huzur ortamlarına
uygun olarak projeler üretilmiştir.
Hazırlanan bu stratejik planın önümüzdeki beş yıl içerisinde hayata geçirilecek olan
projeler ile şehrimizin eksik olarak görülen hususların birçok sorunu çözüme kavuşmuş
olacaktır. Gelecek beş yıl tamamlandığında Anamur’da değişimin olduğu gözlemlenecektir.

2.TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
Belediyemiz tarafından hazırlanan stratejik planın tamamında temel performans çıktısı
olarak vatandaşlarımızın üretilen projeler ve hizmetler sonucunda ne kadarlık bir kısmının
sorunlarının çözümlendiği ve sorunlarının sıfıra indirilmesi prensip olarak kabul edilmiştir.
Burada tüm performanslar için bir proje gerçekleşmeden ortak bir akılda buluşularak
dünümüz, bugünümüz ve yarınlarımızın yapılacak projelerden nasıl etkileneceği ve bu
etkilenme sonucunda ise nasıl bir yansıma olacağı değerlendirilerek proje performansları
ölçülecektir. Performans değerlendirilmesinde ölçülemeyen değerler yanı sıra yapılan yolun
uzunlukları, artırılan yeşil alan miktarları, dikimi yapılan fidan sayısı, topluma kazandırılan
dezavantajlı gruplar, Anamur’a kazandırılan kültürel miras ile belediyemiz içerisindeki yapılan
kurumsal çalışma sonucunda vatandaşlarımıza belediyenin ulaşım hızı sayısal olarak
performans değerlerine yansıtılacak ve bu doğrultuda performans göstergeleri
oluşturulacaktır.
Üretilen bir hizmetin/yapının ya da projenin girdi maliyetleri ile somut oluşan ürün
sonucundaki faydaları performans değerlerinin ölçümü yapılacaktır. Ölçümü yapılamayan
soyut kavramlarda ise anket yapılarak vatandaşlarımızın memnuniyet oranına göre bir
değerlendirme yöntemi ile performans ölçümleri yapılacaktır.

3.STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ:
Anamur Belediye Başkanlığının 2020-2024 stratejik plan çalışmalarına,
25.06.2019 Tarih ve 4999 sayılı yazısı ile başlanmıştır. İkinci dönem Stratejik Plan
hazırlık süreci beş aşamalı yürütülecektir. Bu aşamalar: Hazırlık Dönemi
Çalışmaları ve Hazırlık Programı, Durum Analizi, Geleceğe Bakış, Strateji
Geliştirme, İzleme ve Değerlendirme aşamalarından oluşur. Tüm bu stratejik plan
çalışmaları Mustafa BÖLÜKBAŞI koordinatörlüğünde ve aşağıda belirtilen strateji
geliştirme ve strateji planlama ekibi tarafından hazırlanacaktır. Hazırlık aşamasında
öncelikle mevcut durum değerlendirilecek ve mevcut duruma göre ulaşmak istenilen
hedefler ortaya konulacaktır. Stratejik plan tam katılımcılık ilkesi ile aşağıda
belirtilen programa uygun olarak yürütülerek sonuçlandırılacaktır.
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Tablo: Strateji Geliştirme Kurulu ve Strateji Planlama Ekibi
STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU
S.Nu Adı ve Soyadı
Görevi
Açıklama
1
Hidayet KILINÇ
Belediye Başkanı
Başkan
2
Ahmet ÇETİN
Başkan Yardımcısı
Üye
3
Türkan
Başkan Yardımcısı
Üye
KASAPOĞLU
4
Mehmet TUĞRUL
Başkan Yardımcısı
Üye
5
Mustafa
Üye
BÖLÜKBAŞI
STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ
S.Nu Adı ve Soyadı
Görevi
Açıklama
1
Ahmet ÇETİN
Başkan Yardımcısı
Ekip Başkanı
2
Mustafa
Üye
BÖLÜKBAŞI
3
Mehmet AFACAN
Mali Hizmetler Md.Vek.
Üye
4
Fatma AYDIN
İnsan Kay. ve Eğt.Md.
Üye
5
Muhammet YİĞİT
Destek Hizmetleri Md.Vek.
Üye
6
Cüneyt ÖZDEMİR
Zabıta Müdürü
Üye
7
Şule AYTAÇ
Avukat
Üye
8
Hüseyin ÖZDEMİR Yazı İşleri Müdürü
Üye
9
Ülkü ÖĞÜR
İmar ve Şehircilik Müdürü
Üye
10
Hasan OKTAR
Fen İşleri Md.Vek.
Üye
11
Sevil PARLAK
Park Bahçeler Md.Vek.
Üye
12
Alper ERDEM
Spor İşl.Md.Vek.
Üye
13
Özcan YILMAZ
Temizlik İşleri Md.Vek.
Üye
14
Kemal DÜNDAR
Yapı Kontr.Md.Vek.
Üye
15
M.Hanifi
Kültür ve Sosyal İşler
Üye
YURDAGÜL
Md.Vek.
16
Hüseyin BATUN
Basın Yay.ve Halka İlş.
Üye
Md.Vek.
17
Mustafa KAYA
Muhtarlık İşl.Md.Vek.
Üye
18
Mehmet SOLAK
Makine İkm.Bkm.ve
Üye
Onr.Md.Vek.
19
Aziz ÖZİNAL
Şirket Müdürü
Üye
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Tablo: Stratejik Plan Çalışmaları
Stratejik Plan
Ana Aşamaları

Stratejik Planlama Alt
Aşamaları

Sorumlusu

Hazırlık Dönemi
Çalışmaları ve
Hazırlık Programı

Strateji Geliştirme Kurulu ve
Planlama Ekibinin
Oluşturulması

Belediye Başkanı

Stratejik Plan Genelgesinin
Duyurulması

Durum Analizi
Süreci

Hazırlık Programının
Hazırlanması

Stratejik Planlama Ekibi
Strateji Geliştirme Kurulu
Mustafa BÖLÜKBAŞI
(Danışman olarak)

Eğitim İhtiyacının
Belirlenmesi
Kurumsal Tarihçe

Mustafa BÖLÜKBAŞI

Uygulanmakta olan Stratejik
Planın

Strateji Geliştirme Kurulu
Stratejik Planlama Ekibi
Harcama Birimleri Mustafa
BÖLÜKBAŞI (Danışman
olarak)

Değerlendirilmesi
Mevzuat Analizi
Üst Politika Belgeleri Analizi
Faaliyet Alanları ile Ürün ve
Hizmetlerin Belirlenmesi
Paydaş Analizi
Kuruluş İçi Analiz
PESTLE Analizi
GZFT Analizi
Tespitler ve İhtiyaçların
Belirlenmesi
Geleceğe Bakış

Misyonun Belirlenmesi
Vizyon Bildirimi

Strateji
Geliştirme

Temel Değerler
Stratejik Amaçlar
Belirlenmesi
Stratejik Hedefler
Belirlenmesi
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Belediye Başkanı Stratejik
Planlama Ekibi Harcama
Birimleri Mustafa
BÖLÜKBAŞI(Danışman
olarak)
Belediye Başkanı Stratejik
Planlama Ekibi Harcama
Birimleri Mustafa
BÖLÜKBAŞI(Danışman
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Performans Göstergeleri
Belirlenmesi

olarak)

Faaliyet ve Projeler
Hedef Riskleri ve Kontrol
Faaliyetleri
Maliyetlendirme
Nihai Stratejik
Plan

Taslak Stratejik Plan’ın
Belediye Encümen’ine
sunulması

Mustafa BÖLÜKBAŞI

Taslak Stratejik Plan’ın
Belediye Meclis’ine
sunulması
Onaylanan Stratejik Planın
Kamuoyuna Duyurulması

Mustafa BÖLÜKBAŞI

Stratejik Planın Kitap Haline
Getirilmesi
Stratejik Planın
Cumhurbaşkanlığı Strateji
ve Bütçe Başkanlığı’na
gönderilmesi

Basın Yayın ve Halkla
İlişkiler Müdürlüğü
Destek Hizmetleri
Müdürlüğü
Mustafa BÖLÜKBAŞI
Mustafa BÖLÜKBAŞI

Stratejik Plan Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’na
gönderilmesi
İzleme ve
Değerlendirme

Stratejik Plan İzleme
Raporları Stratejik Plan
Değerlendirme Raporları
Faaliyet Raporları
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Belediye Başkanı
Mali Hizmetler Md.lüğü
Harcama Birimleri
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Tablo: Stratejik Plan Çalışma Takvimi
2019
STRATEJİK PLAN
AŞAMALARI

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım Aralık

Eylül

Ekim

Kasım Aralık

Hazırlık Dönemi
Çalışmaları ve Hazırlık
Programı
Durum Analizi Süreci

Geleceğe Bakış

Strateji Geliştirme

Nihai Stratejik Plan
2020-2021-2022-2023-2024
STRATEJİK PLAN
AŞAMALARI

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

İzleme ve
Değerlendirme
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4. DURUM ANALİZİ:
4.1.KURUMSAL TARİHÇE:
4.1.1. ANAMUR’UN TARİHÇESİ:
Tarihin geçmiş antik çağlarına uzanan bu kentte Luviler, Arzavalar, Klikyalılar,
Kueler, Selefkozlar, Kızuvatnalılar, Hititler, Asurlular, Finikeliler, Persler, Romalılar,
Bizanslılar,Araplar egemenlik sürdürmüştür. Türkler ise kente 11. ve 12. asırlarda
gelmiştir. 12. yüzyılda kent Türk egemenliğine geçmiştir.
Anamur, Karamanoğulları beyliğinden sonra 15. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı
İmparatorluğu’nun idaresine geçmiştir. 1804 yılına kadar beyliklerle idare edilen
Anamur, Osmanlı idaresinde bu tarihlerde vilayetlerin kurulması ile Mut, Glindire
(Aydıncık) ve Ermenek’ten meydana gelen sancağa dâhil edildi. Bu sancağın bağlı
olduğu merkez Konya olmakla birlikte, sancak idare merkezi Ermenek (Elmanak) idi.
1811 yılında sancak Konya’dan alınarak merkezi Silifke olan sancağa
bağlanmıştır. Anamur 1859 yılında Osmanlı idare teşkilâtında müdürlüktü. Zaman
zaman kaza merkezi olmuşsa da 1869 yılında kesin olarak ilçe ve kaymakamlık
olmuştur.
1869 yılındaki süreç öncesinde Konya sancağına bağlı iken kayıt, tapu ve diğer bazı
idari işler Ermenek’te yapılmıştır.1869 yılında Kaymakamlık olduğunda merkezi,
bugünkü Nasrettin (Ören beldesinin mahallesi) köyünde idi. Ancak zamanın beyleri
idarenin kendi işlerine karışmaması için Kaymakamlık merkezini şimdiki Çorak
denilen yere taşıttırmışlardır. Çorak'ta o zaman Rumlar yaşamakta idi. Ancak
Rumların buraları terk etmeleri üzerine onlardan kalan bir kilise yıkılarak, hükümet
binası inşa edilmiş ve artık Anamur buraya kurulmuştur. Bu bina uzun süre hükümet
binası olarak hizmet vermiş, daha sonra da Anadolu Lisesi’ne, Mersin Üniversitesi
Meslek Yüksek Okulu’na verilmiş, hâlihazırda da Anamur İlçe Sağlık Müdürlüğü
olarak hizmet vermektedir.
Eski tarihlerde idare merkezinin Mamure Kalesi yakınlarına taşınması için yapılan
girişimler sonuçsuz kalmıştır. Anamur halkının yaşlı kişileri eskileri anarken hâlâ ilçe
merkezinden konu açılınca kentin adını “Çorak(verimsiz yer-tarla)” diyerek sözlerinde
belirtirler.
Anamur'a gelen ilk Türk boylarının Orta Asya üzerinden İç Anadolu Bölgesi'ne, daha
sonra da Gülnar ilçesi üzerinden Anamur'a geldikleri araştırmalarla ortaya çıkmıştır.
Gelinen yollar ve yerleşim alanlarının adı Taşeli bölgesidir. Günümüzde Anamur’da
ve Taşeli yaylalarında yaşayan töre, gelenek ve görenekleri, Türkmen kıyafetleri,
yapı, davranış, hürmet, saygı, misafirperverlikleriyle, şehrin o çılgın yaşantılarını hiç
umursamayışları ile Yörükler, insanı başka diyarlara alıp götürürler. Bu insanlar
Torosların gerçek sahipleridir. Ve bu bölgeye 1200’lü yıllardan beri yerleşmiş ve
kendilerine bu toprakları yurt yapmışlardır. Burada insanlar; Taşeli' nin ladin, katran,
kekik, sümbül kokan yaylalarında, karlı dağ yamaçlarına, beyaz bulutlara eşlik ederek
mutlu bir hayat sürerler.
‘’6360 Sayılı Kanun On üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun’’ gereğince; Ören ve Çarıklar Beldeleri ile daha önceki dönemde köy
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statüsünde bulunan 37 Mahallenin tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleye
dönüştürülmüştür. Hali hazırda şehirde toplam 56 mahalle bulunmaktadır. İlçemizin
doğusunda Bozyazı- Kuzeyinde Karaman-Batısında ise Antalya illerinin sınırları
arasında kalmaktadır. Anamur nüfusu 66.000’dir.
Anamur’da geçmiş dönemlerde buğday, arpa, susam, çavdar, nohut, pamuk, mısır,
çeltik, harnup, patates, soğan, fasulye, narenciye, tütün, üzüm yetiştirilmekte,
bunların bir kısmı ihraç edilmekteydi. Ayrıca 2500 ton tuz, güherçile (barut
hammaddesi) madeni, Anamur limanından iç ve dış tüketime sunulmakta, ayrıca
İskeleden Kıbrıs ve Suriye gibi pazarlara kereste ihracatı yapılmaktaydı.
İlçemiz şu anda ise ekonomik kaynağı olarak muz başta olmak üzere tarıma dayalı
bir ekonomik hayat yaşanmaktadır. İlçemizin turizm potansiyeli olmasına rağmen
Antalya-Mersin D-400 yolunun bitmemiş olması nedeniyle turizm den istenilen
seviyede gelir alamamaktadır.
4.1.2.ANAMUR BELEDİYESİNİN KURUMSAL TARİHÇESİ:
Osmanlı zamanında, limanıyla, ihracatıyla, üstün kültürüyle, bir ticaret ve çekim
merkezi olmuştur. 16. yüzyılda yirmi ayda bir değişen kadılarca yönetilmiştir. Tespit
edebildiğimiz ilk Kaymakam 1869’da Hafız Mustafa Efendi’dir. Belediye yönetimi
Reis, Reis muavini ve altı üyeden oluşmuştur. Belediye başkanları seçimle işbaşına
gelen meclis içinden seçilmekteydi. Belediye meclisi imar, su, temizlik işleri, yol –
kaldırım yapımı ve onarımı, ölçü – tartı aletlerinin denetimi, narh işleri, yangın
tulumbalarının bakımı, iskele – meydan gibi mesire yerlerinin düzenlenmesi işleriyle
uğraşmaktaydı.
Anamur Belediyesi 1909 yılında kurulmuştur. İlk belediye binası Tahsin Soylu
Caddesi üzerinde bulunan bugünkü İlçe Sağlık Müdürlüğü binası karşısında
hizmetleri yürütmüştür. Belediye hizmet binası daha sonra bugünkü Anamur
Belediyesi Kültür Merkezi olarak kullanılmakta olan binaya taşınmıştır. 2003 yılında
ise belediye hizmet binası Yeşilyurt Mahallesi 29 Ekim Caddesi NU:5/A adresine
taşınmış ve hali hazırda hizmetlerine burada devam etmektedir.
Osmanlı zamanında kazada tespit edebildiğimiz başkanlar şunlardır: 1868-1871
Ali Rıza Efendi, 1876-1878 Ali Efendi, 1879 Abdullah Efendi, 1888-1891 Mehmet
Rıfat Efendi, 1894-1903 Yusuf Efendi, 1912-1916 Memiş Çavuş, 1916-1920 Yusuf
Efendi’dir.
Cumhuriyet döneminin ilk belediye başkanı 1920-1924 Dr. Hayrettin
NASUHOĞLU’DUR. 1924-1940 arası Ahmet Tahir YAVUZ, 1940-1943’te Hamdi
BAL, 1943-1945’te Abdullah Hamdi Ferit DOĞAN, 1945-1948’de Mustafa Rıfat
ERDEM, 1948-1952’de Osman SİNANOĞLU, 1952-1954’te Esat KARAKAYA, 19541955’te Mustafa IŞIK, 1955-1956’da Mehmet Hayri DURDU, 1956-1960’da Hasan
Adil CENKÇİMENOĞLU, 1960-1963’te Tahsin SOYLU, 1963-1968’de Kemal BAZ,
1968-1973’te Nuri SİNANOĞLU, 1973-1977’de Yalçın Kaya KILIÇ, 1977-1980’de
Şevket ERKAN, 1980-1984’te Mustafa KIR, 1984-1989’da Enis TURGAY, 1989Anamur Belediyesi 2020-2024 Stratejik Plan
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1994’te yeniden Hasan Adil CENKCİMENOĞLU, 1994-2004’te Süreyya ÇELİK,
2004-2009’ da Mehmet Suphi ALP, 2009-2019 Mehmet TÜRE, 2019-…. Hidayet
KILINÇ’dır.
Anamur Belediyesi 31.03.2014 tarihine kadar 17 mahalleye hizmet vermekte iken
6360 Sayılı Kanun Kapsamında Anamur Belediyesinin sınırları ilçe mülki sınırlarına
taşınmış ve toplam 56 mahalleye hizmet vermeye başlamıştır. 6360 Sayılı Kanun ile
birlikte içme suyu, ulaşım, mezbaha, hal hizmetlerinin tamamı Mersin Büyükşehir
Belediyesine devir edilmiştir.
Anamur Belediyesi tarafından 2015 yılında bir adet belediye şirketi kurulmuştur.
2019 yılında ise belediye içi işletme kurulmuştur. Belediye teşkilatımız 15 müdürlük,
beş başkan yardımcılığı ile faaliyetlerini yürütmektedir.
4.2.UYGULANMAKTA OLAN STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Anamur Belediyesi tarafından 2019-2020 yıllarında gerçekleştirilmek üzere, 15
stratejik amaç ve bu amaçların altında 35 adet stratejik hedef tespit edilmiştir.
Bu hedeflerden;
 Türk Büyükleri Anıtı Meydan Projesi: Projelendirmeleri tamamlanmış ancak
yapılacak olan alanın kamulaştırma işlemleri tamamlanamadığı için proje
gerçekleştirilememiştir.
 C Tipi Mesire Yeri Projesi(Esentepe) Projesi: Proje hazırlıklarına başlanılmış,
yapılacak olan alanın tahsisi talep edilmiştir. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı
tarafından söz konusu alanın tahsis veya kiralama işlemi yapılmadığından proje
gerçekleştirilmemiştir.
 A Tipi Mesire yeri projesi(Radar) Projesi: Proje ile ilgili olarak, Tarım ve
Orman Bakanlığından tahsis veya kiralama talebinde bulunulmuş, ancak söz konusu
alanın tahsis ve kiralama işlemi yapılmadığından proje gerçekleştirilememiştir.
 Kıyı Düzenleme Uygulama Projelerinin Hazırlanması: Kıyı düzenlemesinin
projeleri hazırlanmış, hazırlanan projeler Mersin Büyükşehir Belediyesine teslim
edilmiş olup, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kıyı düzenleme projesi
gerçekleştirilmemiştir.
 Hilal Kart Projesi: Hilal Kart projesi, projenin birinci aşaması olan sosyal
yardıma ihtiyaç duyan Anamur genelinde yaklaşık olarak 250 ailenin tespiti
yapılmıştır. Ancak proje kapsamında verilecek olan yardımların işleyişi
tamamlanamamıştır.
 Pullu Yaşayarak Öğrenme Merkezi Projesi: Pullu yaşayarak öğrenme
merkezi projesinin yapılacağı alanın tahsis işlemi Tarım ve Orman Bakanlığınca
verilmediği için proje gerçekleştirilememiştir.
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 Anamurlu
yapılamamıştır.

Şehitler

Parkı

Projesi:

Anamurlu

şehitler

parkı

projesi

 Hayvan Barınağı Projesi: Hayvan barınağı projesi, Mersin Büyükşehir
Belediyesi tarafından Anamur ve Bozyazı ilçelerinin ihtiyacını karşılayacak şekilde
yapılmış olup, Anamur Belediyesince ayrıca bir hayvan barınağı yapılmasına ihtiyaç
kalmadığından proje gerçekleştirilmemiştir.
 Anamur İmar Planın Revize Edilmesi: Anamur imar planın revize edilmesi
kısmı olarak gerçekleştirilmiş ancak halen devam etmektedir. Planlama sürecinde
tamamlanmaması mevzuattan kaynaklanan sorunlardan meydana gelmektedir.
 İnsan İşgücünü Azaltacak Şekilde İş Makinelerinin Alınması: İnsan
işgücünü azaltacak şekilde iş makinelerinin alınması kapsamında alımı
gerçekleştirilecek olan iş makineleri için kredi talep edilmiş ancak ülkemizde yaşanan
ekonomik sorunlar nedeniyle kredi kullanılamamıştır. Kredi kullanılmadığı için iş
makineleri alınamamıştır.
 Tarihi Anamur Evleri Restorasyon Çalışmaları: Tarihi Anamur Evleri
restorasyon çalışmalarına başlanılmış olup, mülkiyet sahiplerinin talep etmiş olduğu
kamulaştırma bedelleri için yeterli ödenek tahsis edilemediğinden proje
gerçekleştirilememiştir.
 Kent Bilgi Sisteminin Anamur İmar Planına Uygun Olarak, İnteraktif Halde
Kullanılmasının Sağlanması İçin Hizmet Alımı Yapılması: Kent bilgi sisteminin
Anamur imar planına uygun olarak, interaktif halde kullanılmasının sağlanması için
hizmet alımı yapılamamıştır.
 Kentsel Dönüşüm Projesi: Kentsel dönüşüm projesi ile ilgili olarak çalışmalara
başlanılmış ancak sonuçlandırılamamıştır.
 Kent Estetiği Projesi: Kent estetiği projesi ile ilgili kent estetik komisyonu
kurulmuş çalışmalarına başlamışlardır. Ancak ilerleyen süreçte kentin estetiği ile ilgili
herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
 Park Ve Bahçelerin Enerji Verimliliğine Uygun Halde Aydınlatılması: Park
ve bahçelerin enerji verimliliğine uygun halde aydınlatılması projesi
gerçekleştirilmemiştir.
 Belediye Öğrenci Yurdu Projesi: Belediye öğrenci yurdu projesi, kapsamında
tüm projeler hazırlanmıştır. Hazırlanan projelerin inşaat aşaması tasarruf tedbirleri
nedeniyle başlanarak tamamlanamamıştır.
 Çözüm Masası Alo 153 Etkin Halde Kullanılması İçin Bilişim Alt Yapısının
Geliştirilmesi: Çözüm masası alo 153 etkin halde kullanılması için bilişim alt
yapısının geliştirilmesi projesi, ulusal düzeyde 112 sistemin Mersin ilinde pilot olarak
uygulanmaya konulması ve Mersin Büyükşehir Belediyesince de 153 zabıta hattının
devreye alınması nedeniyle hayata geçirilmemiştir.
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 Kocaçay (Dragon Çayı) Islah Projesi: Kocaçay (Dragon Çayı) ıslah projesi ile
ilgili olarak Devlet Su İşleri tarafından çayın ıslahı yapılmadığından proje
gerçekleştirilememiştir.
Sonuç olarak, 2015-2019 yılları stratejik plan incelendiğinde 35 hedeften 18
projenin arsa sorunlarının çözülememesi, kamulaştırma maliyetlerinin çok yüksek
olması ve daha önceden düzenleme yapması gereken kurumların düzenleme
yapmamaları nedeniyle gerçekleştirilemediği değerlendirilmektedir. Bunun yanı sıra
stratejik planında yer alan diğer hedeflerin tamamı gerçekleştirilerek Anamur’a
kazandırılmıştır.
4.3.MEVZUAT ANALİZİ
Belediyenin Görev ve Yetkileri:
Belediyelerin görev ve sorumlulukları 5393 sayılı belediye kanunun 14.
maddesinde açıklanmıştır. İlgili maddeye göre belediye, mahalli müşterek nitelikte
olmak şartıyla;
a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi
sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım,
kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve
yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve
yükseköğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası,
belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile
ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yükseköğrenim
öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve
onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri
kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.
(Mülga son cümle: 12/11/2012- 6360/17 md.) (…) (Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17
md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve
çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve
hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.
b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını
yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir;
sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını
yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem
taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve
onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden
inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu
teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni
ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları
düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan
öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla
ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.
(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.)
Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla
yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri
için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer
belediyeler için binde on ikisini geçemez.
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(İptal fıkra: Anayasa Mahkemesinin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5
sayılı Kararı ile. )
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve
hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle
sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun
yöntemler uygulanır.
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye
meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu
havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.
Belediyenin yetkileri ve imtiyazları
Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:
a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla
her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye
yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya
ruhsatı vermek.
d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma
paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel
hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı
alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu
sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli
tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya
işlettirmek.
f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı
sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve
işlettirmek.
g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan
kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve
mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak
veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak
tesis etmek.
i) Borç almak, bağış kabul etmek.
j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili
mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu
yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla
tasfiyesine karar vermek.
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l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini
ruhsatlandırmak ve denetlemek.
m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla
izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar
satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri
alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde
geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan
diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm
alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri,
odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve
yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma
araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını
belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler
üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek;
kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri
yürütmek.
r) (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde
5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve
655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni
verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı
estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret
karşılığında yer seçim belgesi vermek,
s) (Ek: 4/4/2015-6645/84 md.) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı
kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan
asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik
kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak,
gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.
(Ek fıkra: 4/4/2015-6645/84 md.) (s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik
kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip
olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol
ücretleri Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk
Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir.
Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.
(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi
karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca
belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim
belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve
ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî
müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir
ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.
Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay’ın görüşü ve
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere
imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel
oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma
hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma
yoluyla yerine getirebilir.
İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il
belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık,
sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon,
doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar
geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında
yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek
projelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle
amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. (Ek cümle:
12/11/2012-6360/18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere,
eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya
da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini
tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır.
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları
hakkında da uygulanır.
Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve
kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi,
resim ve harç gelirleri haczedilemez.
(Ek fıkra: 10/9/2014-6552/121 md.) İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce
belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir (…)(1) .
On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi,
alacak miktarını aşacak (…)(1) şekilde yapılamaz.
Belediyeye Tanınan Muafiyet:
Madde16- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına
açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları katma değer
vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı
paylarından muaftır.
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa Göre İlçe ve İlk Kademe
Belediyelerin Görev ve Yetkileri: 7. madde üçüncü fıkra:
İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci
fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve
aktarma istasyonuna taşımak.
c) Sıhhî işyerlerini, 2’nci ve 3’üncü sınıf gayri sıhhî müesseseleri, umuma açık
istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri
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ile parkları yapmak; yaşlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal
ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim,
kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve
tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve
işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.
e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
f) (Ek: 12/11/2012-6360/7 md.) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği
açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak.
(Değişik son fıkra: 1/7/2006-5538/23 md.) 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri
Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan
yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaşımına açık havaalanları ve bu havaalanları
bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.
(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/7 md.) Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve
hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.
Alt Yapı Hizmetleri :
Madde 8- Büyükşehir içindeki alt yapı hizmetlerinin koordinasyon içinde
yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin
başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel
kuruluşların temsilcilerinin katılacağı alt yapı koordinasyon merkezi kurulur.
Büyükşehir ilçe (…)(1) belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların
görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar.
Alt yapı koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde
üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır. Alt yapı koordinasyon
merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından büyükşehir içinde
yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma plânı ve yıllık programlara uygun olarak
yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla,
kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar alt yapı koordinasyon merkezinin
isteyeceği coğrafî bilgi sistemleri dâhil her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar.
Kesin programlarda birden fazla kamu kurum ve kuruluşu tarafından aynı anda
yapılması gerekenler ortak programa alınır. Ortak programa alınan alt yapı hizmetleri
için belediye ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan
ödenekler, alt yapı koordinasyon merkezi bünyesinde oluşturulacak alt yapı yatırım
hesabına aktarılır.
Ortak programa alınan hizmetler için kamu kurum ve kuruluş bütçelerinde yeterli
ödeneğin bulunmadığının bildirilmesi durumunda, büyükşehir belediyesi veya ilgisine
göre bağlı kuruluş bütçelerinden bu hizmetler için kaynak ayrılabilir. Kamu kurum ve
kuruluşları alt yapı ortak yatırım hizmetleri için harcanan miktarda ödeneği, yeniden
değerleme oranını da dikkate alarak ertesi yıl bütçesinde ayırır. Ayrılan bu ödenek
belediye veya ilgili bağlı kuruluşunun hesabına aktarılır. Bu bedel ödenmeden ilgili
kamu kurum veya kuruluşu, büyükşehir belediyesi sınırlarında yeni bir yatırım
yapamaz.
Ortak programa alınmayan yatırımlar için bakanlıklar, ilgili belediye ve diğer kamu
kurum ve kuruluşları alt yapı koordinasyon merkezi tarafından belirlenen programa
göre harcamalarını kendi bütçelerinden yaparlar.
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Koordinasyon merkezleri tarafından alınan ortak yatırım ve toplu taşımayla ilgili
kararlar, belediye ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.
Alt yapı koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak
kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çıkarılacak bu
yönetmeliğin, alt yapı yatırım hesabının kullanılması ve ödenek tahsisi ve
aktarmasına ilişkin kısımları hakkında, Maliye Bakanlığı ve Devlet Plânlama Teşkilâtı
Müsteşarlığının görüşünü alır.
Ulaşım hizmetleri
Madde 9- (Değişik birinci fıkra: 12/11/2012-6360/8 md.) Büyükşehir içindeki kara,
deniz, su, göl ve demiryolu üzerindeki her türlü taşımacılık hizmetlerinin
koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da
görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve
kuruluşları ile, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği
ilgili odanın temsilcisinin katılacağı Ulaşım Koordinasyon Merkezi kurulur. İlçe
belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde
koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım Koordinasyon Merkezi
toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili üye olarak belirlenmeyen ulaşım
sektörü ile ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ihtisas meslek
odalarının temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.
Bu Kanun ile büyükşehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama,
koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve
araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile büyükşehir sınırları dahilinde
il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır.
Ulaşım koordinasyon merkezi kararları, büyükşehir belediye başkanının onayı ile
yürürlüğe girer.
Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar,
belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.
Koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu
kurum ve kuruluş temsilcileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı
tarafından müştereken çıkarılan yönetmelikle belirlenir.
Büyükşehir belediyelerine bu Kanun ile verilen görev ve yetkilerin
uygulanmasında, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun bu
Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.
5393 ve 5216 Sayılı Kanunlar Çerçevesinde Anamur Belediyesi’nin Görev Yetki ve
Sorumlulukları: 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile belediyelerin görev ve sorumlulukları
artmış, yetki ve imtiyaz alanları genişlemiş, ancak görev alanları ile orantılı olarak
gelir kaynakları artmamıştır. Diğer taraftan, yeni yasal düzenlemelerle, Anamur
Belediyesi’nin, büyükşehir ilçe belediyesi olmasından kaynaklanan yeni sorun
alanları ortaya çıkmıştır.
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4.4.ÜST POLİTİKA BELGELERİ ANALİZİ:
4.4.1.Üst Politika Belgeleri Listesi:
Tablo: Üst Politika Belgeleri:
S.Nu

Üst Politika Belgeleri Listesi
Üst Politika Belgesi

1

Cumhurbaşkanlığı On Birinci Kalkınma Planı

2

3

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Orta Vadeli Programlar 20 Eylül 2018
tarih ve 108 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yeni Ekonomi
Programı
Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı 2018-2020 Orta Vadeli Program

4

e-İhracat Strateji ve Eylem Planı (2018-2020)

5

Kadının Güçlendirilmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı(2018-2023)

6

Tasarım Strateji ve Eylem Planı(2018-2020)

7

Ulusal Geniş bant Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2020)

8

Türkiye Nanoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2018)

9

Öğretmen Strateji Belgesi (2017-2020)

10
11

Türkiye Makine Sektörü ve Strateji Belgesi (2017-2020)
Türkiye Yazılım Sektörü Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2019)

12

Ulusal Standardizasyon Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2017-2020)

13

Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı(2016-2019)

14

Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2016-2021)

15
16

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı (20162019)
Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı (2016-2019)

17

Türkiye Biyoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı (2016-2019)

18

Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018)

19

KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı(2015-2018)

20

Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı(2015-2018)

21
22

Türkiye Tekstil, Hazır giyim ve Deri Ürünleri Sektörleri Strateji Belgesi ve
Eylem Planı (2015-2018)
Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018)

23

Ulusal Metroloji Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018)

24

Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2015-2018)

25

Çölleşme ile Mücadele Ulusal Stratejisi (2015-2023)
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S.Nu

Üst Politika Belgeleri Listesi
Üst Politika Belgesi

26

Kırsal Kalkınma Eylem Planı (2015-2018)

27
28

Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı
(2015-2018)
Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2015-2018)

29

Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi(2015-2018)

30

Ulusal Coğrafi İşaret Stratejisi Belgesi ve Eylem Planı (2015-2018)

31

Gap Eylem Planı (2014-2018)

32

Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) ve Eylem Planları (2014-2018)

33
34

Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi (2014-2023) ve Eki Eylem Planı
(2014-2016)
Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023)

35

Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2018)

36

Ulusal Havza Yönetim Stratejisi (2014-2023)

37

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023)

38

Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Stratejisi Belgesi ve Eylem Planı (2014-2018)

39

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Eylem Planı (2014-2018)

40

Doğru Karadeniz Projesi (Dokap) Eylem Planı (2014-2018)

41

Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (2014-2020)

42

Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı (2012-2020)

43

Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (2023)

44

Türkiye Ulaşım ve İletişim Stratejisi

45

KENTGES Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı

46

Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi

47

AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi

48

Türkiye Turizm Stratejisi (2023)

49

2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı

50

Çukurova Bölge Planı (2014-2023)

51

Mekânsal Alan Kullanım Durumu Ve Mekânsal Planlar

52

Anamur Belediyesi Beş Yıllık İmar Uygulama programı
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4.4.2.Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı On Birinci Kalkınma Planı (20192023):
On birinci kalkınma planı incelenmiş ve incelenen kalkınma planında, Yaşanabilir
Şehirler, Sürdürülebilir Çevre başlığı altında;
Bölgesel Gelişme, Şehirleşme, Konut, Kentsel Dönüşüm, Kentsel Altyapı, Kırsal
Kalkınma, Çevrenin Korunması ve Afet Yönetimi ana başlıkları ile alt maddelerini
incelenmiş ve incelenen maddelerin tamamı 2020-2024 stratejik plana dâhil
edilmiştir.
İlçemiz açısından büyük önem arz eden Antalya-Mersin Karayolunun (Sahil Yolu)
on birinci kalkınma planına dâhil edilmesi ilçemizin turizm ve ticaret ile ulaşım
sorunlarına çözüm olacağı değerlendirilmektedir.
On birinci kalkınma planı hedefleri arasında yer alan 2464 sayılı belediye gelirler
kanunu ile belediye mevzuatlarının güncellenecek olması aynı zamanda mevcut icra
sistemin daha etkin hale getirilecek olması belediyemizin tahsilat oranı ile gelirlerin
artırılacağı değerlendirilmektedir.
On birinci kalkınma planı hedefleri arasında sayılan 6360 sayılı yasa ile ilçe
belediyeleri ile büyükşehir belediyeleri arasındaki uyuşmazlıkların ortadan
kaldırılması maksadıyla düzenlenecek olan mevzuat ile büyükşehir ile ilçe
belediyeleri arasındaki uyuşmazlıkların çözümleneceği değerlendirilmektedir.
On birinci kalkınma planı hedefleri arasında e-belediyecilik uygulanmasının
yaygınlaştırılarak tamamlanacağı belirlenmiş olup, bu hedefin tamamlanması halinde
tüm belediyelere ve belediyemize ekonomik ve zaman olarak büyük kazanımlar
sağlayacağı değerlendirilmektedir.
On birinci kalkınma planında insan odaklı, doğal hayata ve tarihi mirasa saygılı
temel kentsel hizmetlerin adil ve erişilebilir şekilde sağlandığı, yerel hizmetlerin
yerindelik ilkesiyle yürütüldüğü, yaşam kalitesi yüksek ve dayanıklı yerleşimlerin
oluşturulmasına
yönelik
politikalar
doğrultusunda
şehirlerin
yönetilmesi
hedeflenmiştir.
On birinci kalkınma planı bütünsel olarak incelendiğinde ise ülkemiz nüfusunun
artış hızına oranla nitelikli insan gücü aynı oranda artmadığı bunun sonucunda ise
toplumun birinci öncelikli olarak nitelikli insan gücüne olan ihtiyacın karşılanması
hedefler içerisinde yer almaktadır.
4.4.3.Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Orta Vadeli Programlar 20 Eylül
2018 tarih ve 108 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yeni Ekonomi
Programı(2019-2021):
Orta vadeli program kapsamında, taşınmaz değerleme sistemi kurularak tapuda
işlem yapılan satışlar ile emlak vergisinin gerçek satış değerleri üzerinden
vergilendirilmesi hedef olarak belirlenmiştir. Bu projenin hayata geçirilmesi ile birlikte
belediyemizin emlak gelirlerinin artacağı değerlendirilmektedir.
İmar planı revizyonları ile oluşan değer artışlarının kamu kaynaklarına artırılacak
olması hedef olarak belirlenmiş olup, bu değer artışlarından belediyelere pay
verilmesi halinde belediyelerin ekonomileri düzenli hale gelecektir.
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Kamu maliyesinin en büyük kalemlerini oluşturan mal, hizmet ve cari transferde
azaltılma gelirlerde artış hedefi ortaya konulmuş olup, bu hedefin belediyemizce
uygulanarak gelir artışı sağlanabileceği değerlendirilmektedir.
4.4.4.Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı 2018-2020 Orta Vadeli Program:
Orta vadeli program hedefleri arasında iş yeri ruhsatlarında istenilen belge ve bilgi
sayısının azaltılması ile belediyeler arasında uygulanmakta olan ruhsatta esas
mevzuat düzenlemesi yapılması ruhsatların verilme süresi ile iş ve işlemlerin
azaltacağı değerlendirilmektedir.
Orta vadeli program kapsamında
düzenlenmesi hedeflenmiştir.

büyükşehir

belediye

kanunu

yeniden

Orta vadeli program kapsamında, belediyelerin aldığı kararlar ve kaynak
kullanımında yerindeliğin sağlanması için vatandaşların bilgilendirilmesi ve
görüşlerinin alınması suretiyle denetim rolü güçlendirilecektir.
Orta vadeli plan kapsamında, mahalli idarelerin harcamalarının kalitesinin
artırılmasını teminen, harcama disiplinine yönelik düzenlemeler hayata geçirilecektir.
Orta vadeli plan kapsamında, kamulaştırma işlemlerinden ziyade projelerin yerlerin
değiştirilmesi yoluna gidilerek kamulaştırma maliyetleri düşürülecektir.
Orta vadeli plan kapsamında mahalli idarelerin özerkliğini artıracak tedbirler
alınacaktır.
4.4.5.Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı 2019 Yılı Yıllık Program:
Tablo: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı 2019 Yılı Yıllık Program Çizelgesi:
İlgili Bölüm/Referans

Verilen Görev/İhtiyaçlar

Tedbir 25. Acil sağlık hizmet
sunumu kapsam ve kapasite olarak
güçlendirilecek, acil servis tedavi
hizmetleri geliştirilecek, doğal
afetlerde ve olağanüstü
durumlarda hızlı ve etkin sağlık
hizmetine erişim sağlanacaktır

Acil sağlık istasyonları nitelik ve nicelik
açısından iyileştirilecek, acil sağlık
istasyonlarının yenilenmesi ve yeni acil
sağlık istasyonlarının yapılması, acil sağlık
ambulans sayısı artırılacak, güvenlik
hizmetlerinde kullanılacak olan kasa tipi
ambulans kullanımı sağlanacaktır.

Tedbir 85. Gençlerin sosyal medya
bağımlılığı konusunda mücadele
mekanizmaları geliştirilecektir.

İlgili paydaşlarla gençlerin sosyal medya ve
dijital oyun bağımlılığı konusunda mücadele
mekanizmaları geliştirilecektir.

Tedbir 94. Sivil toplumun sosyal
hizmet ve yardımlara katılımına
yönelik tanıtım faaliyetleri
artırılacak, sivil toplumun ve
vatandaşların gönüllü olarak katkı
sağlamaları teşvik edilecektir.

Koruyucu aile hizmetleri başta olmak üzere
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
tarafından sunulan sosyal hizmetlerin ve
sosyal yardımların tanıtımı yapılacak ve bu
hizmetlerin geliştirilmesinde gönüllülüğün
önemini vurgulayan kamu spotu gibi
bilgilendirici ve tanıtıcı faaliyetler
yürütülecektir
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İlgili Bölüm/Referans

Verilen Görev/İhtiyaçlar

Tedbir 95. Mahalli idarelerin sosyal
yardım faaliyetlerini kamu sosyal
yardım kuruluşlarıyla işbirliği
halinde yürütmeleri sağlanacaktır.

Mahalli idarelerin Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı bünyesinde oluşturulan
Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri
Sistemine dâhil edilerek sisteme zorunlu veri
girişi yapmaları ve sistemden bilgi
alabilmeleri sağlanacaktır

Tedbir 100. Engellilere yönelik
bakım ve destek hizmetlerinin
etkinliği, yaygınlığı ve denetimi
artırılacak, bakım ve rehabilitasyon
kuruluşlarının fiziki şartları
iyileştirilecektir.

Ev tipi sosyal hizmet birimleri ile ilgili
mevzuat çalışmaları tamamlanacak, 2019
yılında engellilere yönelik ev tipi kuruluş
sayısı artırılacak ve evde destek hizmeti
yaygınlaştırılarak bu hizmetlerin denetimi
artırılacaktır.

Tedbir 101. Engellilerin ekonomik
ve sosyal hayata katılımlarının
artırılması için sosyal ve fiziki
çevre şartları iyileştirilmeye devam
edilecektir
Tedbir 102. Yaşlılara yönelik bakım
ve destek hizmetlerinin etkinlik,
yaygınlık ve denetimi artırılacak,
kuruluşların fiziki şartları
iyileştirilecektir.

Fiziki çevre şartlarının engellilere uygun hale
getirilmesine yönelik olarak 5378 sayılı
Kanun’da öngörülen idari para cezası
uygulanmaya başlanacaktır.

Tedbir 154. Belediyelere yönelik
stratejik planlama rehberi
yayımlanacaktır

İlgili kurumlarla görüş alışverişi
tamamlanarak Belediyeler İçin Stratejik
Planlama Rehberi yayımlanacaktır.

Tedbir 249. Yüksek katma değer
oluşturacak makro yatırım
projelerine yönelik eylem planları
oluşturulacak ve uygulamaya
konulacaktır.

Çeşitli parametrelerin değerlendirilmesi için
oluşturulan sektöre! ve proje bazlı
önceliklendirmeler dikkate alınarak,
Türkiye'nin sanayisinde yüksek katma değer
oluşturacak makro yatırım projeleri
belirlenecektir. Bu projelerin eylem planları
oluşturulacak ve bir program çerçevesinde
uygulamaya konulacaktır.
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Yalnız yaşayan yaşlılar başta olmak üzere,
günlük ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için
yaşlılara evlerinde sağlık, temizlik, günlük
bakım, alışveriş gibi konularda destek
verilmesine yönelik Yaşlı Destek Programı
(YADES) uygulanmaya devam edilecektir.
Yaşlılara yönelik yatılı ve gündüzlü bakım
hizmetlerinin sunulduğu kuruluşların sayısı
ve niteliği artırılacaktır. Ayrıca yerel
yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının bu
konudaki rolleri güçlendirilecektir.
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İlgili Bölüm/Referans

Verilen Görev/İhtiyaçlar

Tedbir 317. Toptancı hallerinin
daha etkin çalıştırılmasına ve
modernizasyonuna yönelik
mevzuat çalışmaları
tamamlanacak, modernizasyona
yönelik yatırımlar desteklenecektir

Toptancı hallerinin dünya standartlarına
uygun modernize edilmesi, tüccar sayısı ve
işlem hacminin artırılması, üreticilerin
hallerde daha fazla yer almasını teminen
gerekli mevzuat çalışmaları tamamlanarak
bu konuda yapılacak düzenlemelere uyumu
sağlamak üzere yatırımlar desteklenecektir

Tedbir 321. Mera, yaylak ve
kışlakların dâhil olduğu köy
statüsü yeniden tanımlanarak ilgili
mevzuat yeniden düzenlenecektir.

6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi
ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunla statüsü kaldırılan
ve mahalleye dönüştürülen köylerde tarımsal
üretimin temel girdilerinden olan arazi, mera,
yaylak ve kışlakların kullanımındaki mülkiyet
ve kullanım hakkı sorunları tarımsal üretimi
ve kırsal kalkınmayı destekleyecek şekilde
yeniden ele alınarak çözülecektir.

Tedbir 339. Raylı sistem araçlarının
yüksek teknolojiye sahip kritik alt
bileşenlerinin yerli ve milli
imkânlarla üretilebilmesi amacıyla
yol haritası belirlenecek ve üretime
yönelik kurumsal yapı
oluşturulacaktır.

Raylı sistem araçları ile elektrifikasyon ve
sinyalizasyon sistemlerindeki kritik
bileşenlerin Ar-Ge çalışmalarının yurt içinde
yapılarak tasarım, imalat, satış ve pazarlama
faaliyetlerinin yerli ve milli imkânlarla
gerçekleştirilmesinin sağlanması için yol
haritası oluşturulacak ve kurumsal yapı tesis
edilecektir.

Tedbir 394. İçme suyu ve
kanalizasyon yatırım taleplerinin
sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesi
için ilgili kurumların mali
yapılarının sürdürülebilir olmasına
yönelik finansman modelleri
geliştirilecektir
Tedbir 395. Atıksu arıtma tesisi
yönetim modeli geliştirilecektir.

Artan yatırım talebinin sağlıklı bir şekilde
yönetilebilmesi için DSİ Genel Müdürlüğünün
içme suyu proje finansmanının sürdürülebilir
bir yapıya kavuşturulmasına yönelik
finansman modeli geliştirilecektir.
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Mevcut evsel atıksu arıtma tesisleri
incelenerek Türkiye genelinde uygulanacak
evsel atıksu arıtma tesislerinin finansmanı,
işletilmesi ve denetimine yönelik model
ortaya konulacaktır.
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İlgili Bölüm/Referans

Verilen Görev/İhtiyaçlar

Tedbir 396. Katı atık yönetiminde
mahalli idare birliklerinin etkin
çalışmasına yönelik mevzuat
düzenlemesi yapılacaktır.

Mahalli idare birlikleri tarafından kurulan
tesislerin işletilmesi sırasında yaşanan
sıkıntıların giderilmesi amacıyla ilke ve
esaslar belirlenecek ve gerekli mevzuat
değişiklikleri yapılacaktır.

Tedbir 397. Sıfır Atık Projesi
uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.

Atıkların kaynağında ayrıştırılarak geri
dönüşüme kazandırılması amacıyla
başlatılan Sıfır Atık Projesi uygulamalarının
kamu kurumlarında yaygınlaştırılması
planlanmaktadır.

Tedbir 400. Topografyası uygun
şehirlerde standartlarla uyumlu
bisiklet yolları inşa edilecek ve
bisiklet paylaşım sistemleri
kurulacaktır.
Tedbir 401. Küçük ölçekli
belediyelerin sosyal donatı
projeleri için finansman modeli
geliştirilecektir.

Motorsuz ulaşım modlarının geliştirilmesi
kapsamında topografyanın uygun olduğu
şehirlerde bisiklet yolu yapımlarına destek
sağlanacaktır.

Tedbir 402. Mahalli idarelerde
çalışan personelin niteliğini
artırmaya yönelik eğitimler
verilecektir

Son kurulan büyükşehir belediyeleri başta
olmak üzere mahalli idare personeline
yönelik eğitim ihtiyaçları belirlenecek ve bu
kapsamda gerekli olan eğitim faaliyetleri
düzenlenecektir

Tedbir 403. Büyükşehir
belediyelerinin hizmet sunum
yöntemleri yeni bir model
çerçevesinde değerlendirilerek
gerekli idari, kurumsal ve mevzuat
düzenleme çalışmaları
sürdürülecektir.

Büyükşehir belediyelerinin genişletilen alan
ve yetkileri çerçevesinde vatandaşların
hizmete erişimini kolaylaştırmak, hizmetlerin
sunumunda maliyetleri düşürmek, ekolojik
dengeyi ve çevreyi korumak, yerindelik
ilkesini güçlendirmek gibi amaçlarla hizmet
sunum yöntemleri geliştirilecektir. Bu
kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından çeşitli projeler yürütülecektir.
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Mali gücü yetersiz ve borçlanma kapasitesi
olmayan küçük ölçekli ve mali durumu
yetersiz belediyelerde sosyal donatı ihtiyaç
analizi çalışması yapılacaktır. Bu çalışma
çerçevesinde finansman modeli
geliştirilecektir.
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İlgili Bölüm/Referans

Verilen Görev/İhtiyaçlar

Tedbir 404. Mahalli idarelerin
asgari hizmet standartlarının
tespitine yönelik teknik standart
belirlenerek mevzuat düzenlemesi
yapılacaktır.

Ülke genelinde hizmet kalite ve
standartlarının sağlanabilmesi amacıyla
gerekli ilke ve kriterlerin ilgili bakanlıklarca
belirlenmesi ve mahalli idarelerin bu
standartlara uygun hizmet vermesi için
gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Bu
kapsamda yürütülen projeler çerçevesinde
standartlar tespit edilerek mevzuat değişikliği
gerçekleştirilecektir.

Üst Politika strateji ve eylem planları incelenmiş olup, yapılan inceleme
neticesinde Anamur Kıyı Kesmi Turizm Kenti olması 2023 turizm strateji planına dahil
edilmiştir. Bunun haricindeki strateji belgeleri ve eylem planlarında belediyemizi
ilgilendirilen hususların tamamı stratejik amaç ve hedeflerimize dahil edilmiştir.
4.4.6.Çukurova Kalkınma Ajansı Bölge Planı (2018-2023)
Çukurova Bölge Planı Adana ve Mersin illerinin oluşturduğu TR62 Düzey 2
Bölgesinin önümüzdeki 10 yılına ilişkin temel hedef ve stratejileri belirlemektedir.
Bölgeye ilişkin bu hedef ve stratejilerin belirlenmesi sürecinde gözetilen temel
planlama prensipleri; katılımcılık, hedef odaklılık, özgünlük, sürdürülebilirlik, eşitlikçilik
olarak tanımlanabilir.
2014-2023 Bölge planında Çukurova Bölgesi için ortaya konulan vizyon; “stratejik
konumunu ve zengin kaynaklarını değere dönüştüren, Doğu Akdeniz’in lider bölgesi
olmak” tır. Bu bölgesel vizyona ulaşmak için Planın ana eksenlerini oluşturan altı
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.
Bölge Planı kapsamında belirlenen ilk stratejik amaç, “uluslararası çekim merkezi
ve üretim üssü olmak” tır. İktisadi kalkınmanın gerçekleştirilmesi için önümüzdeki 10
yıllık dönemde bölgenin hedef ve tedbirlerinin yer aldığı bu temel eksen altındaki
öncelikler; enerji üretim ve dağıtım merkezi olmak, bölgenin stratejik konumunu
lojistik avantaja dönüştürmek, imalat sanayinde rekabet gücünü artırmak, tarımdan
elde edilen katma değeri yükseltmek, bölgenin turizm potansiyelini harekete
geçirmek ve bölgenin Ar-Ge ve yenilik kapasitesini geliştirmek ve girişimcilik ortamını
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iyileştirmektir. Orta gelir tuzağı riski taşıyan bölgeler arasında sayılan Çukurova
Bölgesinde orta ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracat içerisindeki
paylarının artırılması, uluslararası çekim merkezi ve üretim üssü olmak amacına
yönelik en önemli tedbir alanlarından biri olarak belirlenmiştir.
“Bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması” stratejik amacıyla, Çukurova
Bölgesinde ilçeler ve alt bölgeler arasında var olan sosyo-ekonomik gelişmişlik
farklarının en aza indirilmesi hedeflenmektedir. Bunun gerçekleştirilmesi için
belirlenen iki öncelik, ilçelerin içsel potansiyelini harekete geçirerek doğal kaynakların
endüstriye kazandırılması yoluyla kırsal ekonomiyi çeşitlendirmek ve kırsal alanlarda
fiziki altyapıyı iyileştirmektir. Bu stratejik amaç ile bölgenin kırsal kesiminde gelir
getirici ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve kırsal yaşam kalitesinin
yükseltilmesi hedeflenmektedir.
Planın üçüncü stratejik amacı, “sosyal uyum sorunlarını çözmek” olarak
belirlenmiştir. Bölgenin sosyal kalkınma alanındaki hedeflerini ortaya koyan bu temel
eksen çerçevesinde üç öncelik alanı tespit edilmiştir. Bu öncelik alanları, sosyal
bütünleşmeyi sağlamak, sosyal içermeye yönelik politikaları etkinleştirmek ve sosyal
sermayeyi geliştirmektir. Göçle bölgeye gelen nüfusun sosyo-ekonomik ve kültürel
uyumu, mevsimlik tarım işçilerinin sosyal ve mekânsal bütünleşmesi bu stratejik
amaç altında ele alınan önemli tedbir alanları arasındadır.
Onuncu Kalkınma Planı’nda ortaya konulmuş olan ulusal önceliklerden biri nitelikli
insan ve güçlü toplumdur. Ulusal Planda belirlenen bu önceliğin bölgesel düzeyde
yansıması olarak ifade edilebilecek olan planın dördüncü stratejik amacı, beşeri
sermayeyi geliştirmektir. Nitelikli insan yetiştirmeyi ve bölgenin ihtiyacına yönelik
özelliklerde istihdam sağlamayı hedefleyen bu stratejik amaç altında belirlenen
öncelikler, eğitimde erişilebilirliği ve kaliteyi artırmak, mesleki ve teknik eğitimin
altyapı ve kalitesini iyileştirmek ile kaliteli istihdamı sağlamaktır. Diğer bir deyişle,
beşeri sermayeyi geliştirmek temel ekseni, eğitim ve istihdam alanında niteliksel ve
niceliksel gelişmeyi öngörmektedir.
Bölge Planı kapsamında tespit edilen beşinci temel eksen, “yeşil büyümek ve
çevresel sürdürülebilirliği sağlamak”tır. Bölgesel iktisadi ve sosyal kalkınmanın
gerçekleştirilmesi sürecinde çevresel faktörlerinde dikkate alınmasını hedefleyen bu
stratejik amaç çerçevesinde belirlenen öncelikler, çevresel altyapıyı iyileştirmek,
çevre dostu teknoloji ve yenilikçi uygulamalar yoluyla yeşil üretimi geliştirmek, iklim
değişikliğine adaptasyonu sağlamak ve koruma-kullanma dengesini gözetmektir.
Yeşil büyümekle çevresel sürdürülebilirliği sağlamak stratejik amacı çerçevesinde
özellikle çevresel altyapının iyileştirilmesine yönelik bölgesel ve bütüncül bir
yaklaşımın izlenmesi hedeflenmektedir.
Planın altıncı ve son stratejik amacı, “kentsel yaşam kalitesi yüksek cazip
metropoller oluşturmak “olarak belirlenmiştir. Bölgedeki metropolleri daha yaşanabilir
kılmayı hedefleyen bu stratejik amaç altında belirlenmiş olan öncelikler, kentlerde
fiziki çevre kalitesini yükseltmek ve insan odaklı planlama yaklaşımıyla yaşanabilir
kentleri oluşturmaktır. Bu temel gelişme ekseni ile bölgede yaşam kalitesini azaltan
kentsel altyapı sorunlarının çözümü hedeflenmektedir.
4.4.7.Mekansal Alan Kullanım Durumu ve Mekansal Planlar:
4.4.7.1.Kentsel Alan Kullanımı ve Altyapı:
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Bugünkü kentsel alan kullanımı ve altyapı başlığı altında; Anamur’un imar planı
bulunan alan içerisinde yapılan arazi çalışmaları sonucu elde edilen ‘Arazi Kullanım’
paftasının kentsel kullanım fonksiyonları alansal olarak incelenmiştir. Elde edilen
paftanın içinde yer alan fonksiyonların alansal büyüklükleri, tüm alanın yüzde olarak
oranlarını gösteren tablo aşağıdaki gibi oluşmuştur.
Tablo: Anamur İlçesi Bugünkü Arazi Kullanım Durumu:
S.nu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Kentsel Kullanımlar

Alan (ha)

Konut Alanı
Müştemilat
İnşaat Alanı
Eğitim Tesis Alanı
Yüksek Öğretim Alanı
Yurt Alanı
Sosyal Tesis Alanı
Sağlık Tesis Alanı
Kültürel Tesis Alanı
Spor Alanları
Dini Tesis Alanı
Park-Yeşil Alan
Ağaçlık Alan
Mezarlık
Pazar Alanı
Ticaret Alanı
Turizm Tesis Alanı
Resmi Kurum Alanı
Belediye Hizmet Alanı
Akaryakıt İstasyon Alanı
Askeri Alan
Sanayi Alan
Depolama
Sahil
Tarım Alanı
Kumluk Alan
Kayalık Alan
Su Yüzeyi
Harabe
Kentsel Boş Alan
Meydan
Teknik Altyapı Alanı
Otopark
Terminal Alanı

427.84
31.382,00
11.414,00
15.88
15.342,00
24.838,00
0,52
2,55
0.57
6,08
20.852,00
43.623,00
430.11
43.521,00
0.87
50.19
32.964,00
23.255,00
25.600,00
16.834,00
26.634,00
12.966,00
0.22
62.17
2295.07
0.46
25.55
66.55
43.801,00
791.63
0.74
44.287,00
20.121,00
16.072,00
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Toplam Alan
%si
18.872,00
0.29
0.10
0.35
0.03
0.04
0.01
0.06
0.01
0.14
0.06
0.16
20.699,00
0.56
0.02
43.800,00
0.11
0.21
0.06
0.05
0.28
0.16
0.00
13.881,00
50.99
0.01
0.57
0,17
0.05
17.59
0.02
0.09
0.06
0.03

İçerisindeki
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35
Kale
36
Sit Alanı
37
Yollar
Toplam

29.618,00
33.96
190.36
4500.93

0.06
0.75
0,45
100

4.4.7.1.1.Konut Yerleşme Alanları:
Planlama alanı içerisinde konut yerleşim alanları 427,84 hektar alan kaplamakta
ve bu alan tüm yerleşme alanının %9,644’ünü meydana getirmektedir. Yerleşmede,
konut alanlarının gelişimini sınırlayıcı topoğrafik eşikler (dik yamaçlar, dereler,
çevredeki tarım alanları) bulunmaktadır. Anamur genelinde planlı bulunan alan
içerisinde 132 inşaat halinde ve 267 harabe yapı bulunmaktadır.
Tablo:Planlı Alanlardaki Mahallelerdeki Bina Sayıları(Grafik)
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Tablo: Planlı Alanlardaki Mahallerin Yoğunlukları (kişi/ha)(Grafik)

Merkezi Yerleşme Alanı Akarca, Akdeniz, Bahçe, Bahçelievler, Bozdoğan,
Çarıklar, Çeltikçi, Esentepe, Fatih, Göktaş, Güzelyurt, İskele, Kalınören, Kaşdişlen,
Köprübaşı, Ören, Sağlık, Saray, Sultan Alaaddin, Yalıevleri, Yeşilyurt, Yıldırım
Beyazıt, Toroslar olmak üzere 23 mahalleden oluşmaktadır. Ören mahallesi 5222
binayla, Çarıklar mahallesi 1584 binayla, Güzelyurt 1447 binayla en fazla binaya
sahip mahallelerdir ve Kaşdişlen, Toroslar ve Çeltikçi en az sayıda binaya sahip
mahallelerdir. Kent Merkez ve çevre alanının toplam nüfusu 66.000 kişidir. Yeşilyurt,
Sağlık ve Toroslar nüfus yoğunluğu en fazla olan mahallelerken Köprübaşı nufüs
yoğunluğu en düşük mahallelerdir.
4.4.7.1.2.Kentsel, Bölgesel Merkez, Merkezi İş Alanları
İlçe merkezinde bulunan ticari fonksiyonlar genel olarak Belediye çevresi ile
Atatürk Bulvarı, Alparslan Türkeş Caddesi ve Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde
yoğunlaşmıştır. İlçenin iç kısımlarında ve mahallelerde kullanıcıların günlük
ihtiyaçlarını karşılayacakları ticari fonksiyonlar da bulunmaktadır. Ticaret alanları kent
merkezi ve çevre alanının %1.13’ünü oluşturmaktadır. Ayrıca Akdeniz mahallesinde
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1,47 ha büyüklüğünde Hal ve 0,27 ha büyüklüğünde 1 adet Yalıevleri mahallesinde,
0,6 ha büyüklüğünde 1 adet de Esentepe mahallesinde, bir adet Akdeniz
Mahallesinde olmak üzere 3 adet Pazar alanı bulunmaktadır.
4.4.7.1.3.Sanayi Alanları:
İlçede çalışma alanının %0.17‘sini oluşturan 1 adet Küçük Sanayi Sitesi
bulunmaktadır. Doluluk oranı %96,15 olup ilçenin ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır.
İlçede Tarımsal üretime bağlı olarak gıda sanayi ile depolama ve taşımacılığı
destekleyici faaliyetler görülmektedir. İlçede 121 adet Muz sarartma ve paketleme
tesisi bulunmaktadır.
4.4.7.1.4.Kentsel Yeşil Alanlar:
İlçe merkezinde, halkın yararlanabileceği yeterli aktif yeşil alan bulunmamaktadır.
Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, Farklı Nüfus Gruplarında Asgari Sosyal ve
Teknik Altyapı Alanlarına ilişkin standartlar ve asgari alan büyüklüklerine göre; açık
ve yeşil alan miktarı kişi başına 10 m² olması gerekirken, çalışma alanında bulunan
park ve yeşil alan miktarı kişi başına 1,43 m²’dir. Buna göre, çalışma alanında 7,06
hektar olan açık ve yeşil alanlar, belirtilen standartların altında kalmaktadır.
4.4.7.1.5. Kentsel Sosyal Donanım:
4.4.7.1.5.1. Eğitim Alanı:
Anamur ilçesinde 1 adet anaokulu, 23 adet ilköğretim okulu,19 adet ortaokul, 12
adet ortaöğretim olmak üzere toplamda 55 adet resmi okul, 1 adet anaokulu 1 adet
ilköğretim- ortaokul, 1 adet ortaokul ve 5 adet ortaöğretim olmak üzere toplamda 8
adet özel okul bulunmaktadır. Ayrıca 1 Adet Mesleki Eğitim Merkezi ve 1 Adet Halk
Eğitim Merkezi bulunmaktadır.
Eğitim tesisi alanları 15,88 ha alan kaplamaktadır ve kent merkez alanının
%0,35’ini oluşturmaktadır. Kişi başına düşen eğitim alanı 3,23 m²’dir. Eğitim alanı
açısından yerleşmede bulunması gereken asgari standartları sağlamamaktadır.
4.4.7.1.5.2.Sağlık Tesis Alanları:
Kent merkez alanında 16 adet sağlık tesisi bulunmakta olup, sağlık tesislerinin
çalışma alanı içindeki oranı %0,06’dır. Kent içerisinde Sağlık mahallesinde bulunan
Anamur Devlet Hastanesi ve Bahçelievler mahallesinde bulunan Özel Anamed
Hastanesi olmak üzere iki adet hastane bulunmaktadır.
İmar planlarına göre 2,55 hektar sağlık alanı mevcuttur.Mekânsal Planlar Yapım
Yönetmeliği, Farklı Nüfus Gruplarında Asgari Sosyal ve Teknik Altyapı Alanlarına
ilişkin standartlar ve asgari alan büyüklüklerine göre sağlık alanlarının durumuna
bakıldığında kişi başına 1,50 m² olması gereken değer 0.51 m²/kişi ile standart
değerin altında kalmaktadır.
4.4.7.1.5.3.Resmi Kurum Alanları:
Kent merkezinde resmi kurum alanlarında yönetim birimi olarak başta Anamur
Belediyesi olmak üzere; Kaymakamlık, Adliye, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İlçe
Emniyet Müdürlüğü, Tarım İlçe Müdürlüğü, Karayolları 51. Şube Şefliği, DSİ ve
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Ticaret ve Sanayi Odası bulunmaktadır. Ayrıca, resmi kurumlara bağlı belediye
hizmet alanı kapsamında 1 adet itfaiye binası ve Mersin Büyükşehir Belediyesine ek
hizmet binaları yer almaktadır. İlçede bulunan tüm resmi kurumlar Akdeniz, Sağlık,
Yeşilyurt ve Bahçe mahallerinde yoğunlaşmakta olup toplam resmi kurum alanı 4,90
hektardır.
4.4.7.1.5.4.Sosyal Kültürel Tesis Alanı:
Kent merkezinde toplamda 1,09 hektar sosyal ve kültürel tesis alanı olup; bunun
0,23 hektarı yurt alanıdır. Bu kapsamda 1 adet halk eğitim merkezi, 2 adet sosyal
tesis, 1 adet öğretmen evi, 3 kütüphane ile 3 adet öğrenci yurdu ve Ören
Mahallesinde 1 adet sinema salonu bulunmaktadır. Sosyal tesis alanları imar planı
bulunan alanın %0,01’ini, kültürel tesis alanları imarlı alanın %0,01 ini
oluşturmaktadır.
Sosyal kültürel tesis alanları için Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, farklı nüfus
gruplarında asgari sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve asgari alan
büyüklüklerine bakıldığında olması gereken asgari değer 0,50 m²/kişi olup; planlama
alanında bu değer 0,11 m²/kişi ile standartların altındadır.
4.4.7.1.5.5.Dini Tesisler
İmar planı bulunan alanda toplamda 2,57 hektar alanda 30 adet dini tesis
bulunmaktadır. Planlama alanı Mekânsal Planlar Yönetmeliği’nde bulunan
standartlara göre ibadet yeri bakımından olması gereken 0,50 m²/kişi asgari değerini,
0,52 m²/kişi ile sağlamaktadır.
4.4.7.1.5.6.Kentsel Spor Alanları:
Planlama alanında toplamda 6,08 hektar alanda 5 adet spor alanı bulunmaktadır.
Spor alanları Güzelyurt, Yalıevleri, İskele, Ören ve Kalınören mahallelerinde
bulunmaktadır.
4.4.7.1.6. Tarım:
Kent Merkez alanında yapılan arazi çalışması ve kurumdan gelen alana ilişkin
görüş neticesinde ortaya çıkan ‘Arazi Kullanım’ paftasına göre çalışma alanında
2295,07 hektar tarım alanı bulunmaktadır ve çalışma alanının %50,99’ini
oluşturmaktadır. Çalışma alanındaki tarım arazilerinin büyük bölümünde örtü altı
üretim yapılmaktadır.
4.4.7.1.7.Orman:
Anamur ilçesinde 142.468,2 hektar orman alanı bulunmakta olup bu sahanın
59.147,2 hektarı (%42’si)verimli orman alanı, 30.245 hektarı (%21) bozuk orman
alanı, 53.076 hektarı ise (%37) açıklık alan vasfındadır. Anamur ilçesinde bulanan
Orman İşletme Müdürlüğü Mersin Bölge Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren 8
Orman İşletme müdürlüğünden biridir.
4.4.7.1.8.Askeri Alanlar:
Anamur ilçesinde 2 adet Askeri alanın toplam büyüklüğü 12.72 hektardır. 0,25
hektar olan Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı Sağlık mahallesinde bulunmaktadır.
Ayrıca Yalıevleri mahallesinde lojman alanlarıyla birlikte 12,5 hektar olan kıyıda yer
alan bir askeri alan bulunmaktadır.
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4.4.7.1.9.Mezarlıklar:
Anamur kent meskun alanında toplam 25,02 hektarlık alan kaplayan 39 adet
mezarlık alanı bulunmaktadır. Mezarlık alanları Ören, Kalınören, Yalıevleri,
Bozdoğan, Bahçe, Çarıklar, Çeltikçi, Köprübaşı ve Kaşdişlen mahallelerinde
bulunmaktadır.
4.4.7.2.Kentsel Ulaşım Ve Teknik Altyapı:
4.7.2.1. Ulaşım-Haberleşme:
4.7.2.1.1. Karayolu:
İlçede 76 km uzunluğunda il yolu, 47 km uzunluğunda devlet yolu olmak üzere 123
km’lik yol ağına sahiptir.
Tablo: İlçe Yol Ağı, 2018
İl Yolu
Devlet Yolu
Otoyol

76 km
47 km
-

Toplam

123 km

Anamur ilçe merkezi ve Mersin il Merkezi arası 215 km’lik karayolu ile
bağlanmaktadır. Mersin- Erdemli-Silifke-Taşucu-Aydıncık-Anamur- Antalya yolu 489
km uzunluğundadır. Yeni ulaşım projeleri ile yolun 26 km kısalması sağlanarak
mesafe 463 kilometreye düşecektir. Proje kapsamında 28.3 km uzunluğunda 27 adet
tünel ve 5340 m uzunluğunda 17 adet viyadük bulunmaktadır. Proje
tamamlandığında Mersin –Antalya yolunun seyahat süresi 8 saatten 5 saate
düşecektir. Ayrıca Gazipaşa istikametinde(Anamur- Demirören arası) 16.7 km çift yol
yapılmıştır. 16.5 km eski yolun ihale edilmesiyle Antalya ili sınırı ulaşılabilir durumda
olacaktır.16.5 km’lik kesimde 6570 m uzunluğunda 6 adet tünel ve 2690 uzunluğunda
7 adet viyadük yapılacaktır.
4.7.2.1.2. Denizyolu:
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü
Adana 5. Bölge Müdürlüğü tarafından Anamur’da inşa edilmekte olan iskelenin 2019
yılında bitirilmesi planlanmaktadır. İskelenin Deniz otobüsü ve feribot seferlerine
uygun olacak şekilde, tekneler ve deniz uçaklarının da yanaşabileceği bir alan olması
planlanmaktadır. Ayrıca iskele projesiyle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden
gelen turist sayısının artması beklenmektedir ve Gümrük Müdürlüğü kurulması
planlanmaktadır.
4.7.2.1.3. Havayolu:
Gazipaşa havalimanının hizmete girmesiyle birlikte ilçedeki havayolu kullanımı
Gazipaşa havalimanından sağlanmaktadır.
4.7.2.2. Haberleşme:
İlçede bir adet PTT şubesi ve muhtelif özel telefon operatör firmalarına ait bayiler
bulunmaktadır. İletişim sabit telefon ve cep telefonları ile sağlanmaktadır. Telefon
şebekesi internet kullanımına uygun haldedir ve internet yaygın olarak kamu
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kurumlarında ve konutlarda kullanılmaktadır.
4.7.2.3.Enerji
İlçede elektrik şebekesi yer üstünde yer almaktadır. Alan içerisinde birçok farklı
noktada trafo bulunmaktadır.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 22.12.2017 tarihli 3174 sayılı yazısında mevcut
imar planındaki hatların ve trafo yerlerinin korunmasını talep etmektedir. Ayrıca görüş
ekinde planlama alanında yer alan kuruma ait tesis ve elektrik hatları verilmiş olup;
plan sürecinde değerlendirilmek üzere analiz çalışmalarında değerlendirilmiştir.
4.7.2.4.Su
İlçede bulunan 56 mahallenin de içme suyu yeterli durumdadır. 55 mahallenin
şebekeli içme suyu varken, Uçarı mahallesi şebekesiz içme suyu
kullanmaktadır.Çalışma alanı içinde işletme aşamasında olan Anamur sulaması ve
DSİ tarafından planlama ve proje aşamasında olan Alaköprü içme suyu projesi
bulunmaktadır. Devlet Su İşlerinin 09.04.2018 tarihli 224229 sayılı görüş yazısında
ve eklerinde çalışma alanı içerisindeki sulanabilir araziler belirtilmiştir.
İlçede KKTC İçme Suyu Temini Projesi kapsamında Dragon Çayı üzerine
Alaköprü Barajı inşa edilmiştir. Proje, 80 km uzunluğundaki borularla Anamur’dan
KKTC’ye sulama ve içme suyu aktarılmasını kapsamaktadır.
İçme suyunun kuyulardan çekilmesi nedeni ile özellikle yaz aylarında sık kesintiler
yaşanmaktadır. Ayrıca; suyun iletim enerji maliyetleri çok yüksek olduğu için suyun
İlçe sınırları içerisinde bulunan Sugözü Mahallesi’nden doğal cazibe ile yerleşim
bölgelerine ulaştırılması gerekmektedir.
4.7.2.5.Kanalizasyon
İlçede sadece ilçe merkezindeki 16 mahallede kanalizasyon altyapısı
bulunmaktadır, kanalizasyonu olmayan 40 mahalle bulunmaktadır. İlçe de
kanalizasyon ve atık suların deşarjı gibi alt yapı hizmetlerin bulunmadığı mahallelere
ulaştırılması gerekmektedir. Fatih mahallesinde 2.46 ha alan kaplayan atık su arıtma
tesisi bulunmaktadır. Ancak atıklar düzensiz depolanmaktadır. Ayrıca ilçede
içmesuyu ishale hattı revizyon projesi yapılmıştır.
4.7.2.6. Doğalgaz
Çalışma alanında Aksagaz Doğalgaz Dağıtım Şirketinin 14.04.2017 tarihli 15643
sayılı görüş yazlarında belirtildiği gibi imalatı yapılmış veya planlanan doğalgaz
dağıtım projesi bulunmamaktadır.
4.7.3.Mülkiyet Durumu-Kentsel Arazi Değerleri:
Anamur kent merkez alanında kamu arazilerinin 40.68 hektarı Anamur
Belediyesine ait olmak üzere toplamda 2323,87 hektardır. Kamu arazilerinin büyük
bir kısmı Maliyeye aittir. Anamur Belediyesine ait olan arazilerin büyük bir kısmı
Ören, Göktaş, Bahçe ve Saray mahallerinde bulunmaktadır. Maliyeye ait arazilerin
büyük bir kısmı Köprübaşı, Bozdoğan ve Çarıklar Mahallelerinde bulunmaktadır.
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Tablo 66: Anamur ilçesi Kamu Arazileri Mülkiyet Durumu
Mülkiyet

Alan (ha)

Anamur Belediyesi

47.68

Maliye

2283.19

Anamur İlçesine ait en yüksek arazi değerleri Akdeniz Mahallesi ve Yeşilyurt
Mahalleleri ve Alparslan Türkeş Bulvarı aksındadır. Alparslan Türkeş Bulvarı ve Fahri
Görgülü akslarının arazi değerleri, sahip olduğu ticaret fonksiyonunun da etkisiyle
m²’si 500-1000 TL arasındadır.
Güzelyurt, İskele ve Yalıevleri mahallerinin kıyı kesimlerinde de hem ticari hem
konaklama faaliyetlerinin yoğunluğundan dolayı arazi fiyatları m2’si 500-1000 TL
civarındadır. Güzelyurt mahallesinin Alparslan Türkeş bulvarına dayanan kuzey sınırı
civarında arazi 500- 1000 TL arasında iken Alparslan Türkeş caddesinin güneyine
doğru gidildikçe arazi fiyatları önce 400-800 TL arasına düşerken tarım alanlarının
yoğunlaştığı ve plan dışı alanların olduğu kısımlarda arazi fiyatları 50-100 TL ye
kadar düşmektedir. İskele ve Güzelyurt mahallerinin de kuzey kısımları tarım
alanlarının yoğunlaşması ve plan dışında olması sebebiyle arazi fiyatları m 2 başına
50-100 TL arasında değişmektedir.
Yeşilyurt, Sağlık, Esentepe ve Bahçe mahallelerinde Alparslan Türkeş Bulvarı
aksından uzaklaştıkça, ticaretin yoğunlaştığı bölgelerden çeperlere doğru gidildikçe
arazi fiyatları m2 başına 300-500 TL ve 400-800 TL arasında değişmektedir.
Ören Mahallesinde Alparslan Türkeş Bulvarı aksı boyunca arazi fiyatları m 2 başına
400-800 TL arasında değişirken bu akstan uzaklaştıkça arazi fiyatları m 2 başına 50100 Tl’ye kadar düşmektedir. Çalışma alanının çeperindeki Çarıklar, Bozdoğan,
Kaşdişlen, Köprübaşı, Kalınören mahallerinde arazi fiyatları 50-100 TL civarındadır.
Bahçelievler mahallesinin kıyı kesimlerinde arazi fiyatları m2 başına 500-100 TL
civarındayken kuzeyinde fiyatlar 50-100 TL civarına düşmektedir.
4.7.4.Önceki Plan Kararları:
Anamur Merkez imar planı ilk olarak 24.12.1987 İller Bankası tarafından
yapılmıştır. 07.01.1988 yılında 1 sayılı meclis kararıyla Anamur belediyesi tarafından
onaylanmıştır. 01.01.2005 tarihinden önce onaylandığı tarihteki mevzuat hükümlerine
göre ve İller Bankası tarafından geri görüşü alınarak onaylanmıştır.
09.07.2010 yılında ise merkez planın plan revizyonu onaylanmıştır. 04.03.2011
tarihi 19 sayılı meclis kararıyla Kalınören mahallesinin merkez plana ilave edildiği,
mevcut planın da revize edildiği ilave revizyon imar planı Toprak Koruma Kurulu
kararı ve kamu yararı kararı alınarak Anamur Belediye meclisince onaylanmıştır.
Yürürlükteki Anamur 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının kapsadığı alan 2844
hektardır. Planda ağaçlandırılacak alan, akaryakıt servis alanı, askeri alan, atıksu
arıtma tesisi, belediye hizmet alanı, depolama alanı, eğitim tesisi alanı, sağlık tesisi
alanı, ibadet alanı, sosyal ve kültürel tesis alanları, günübirlik tesis alanı, fuar alanı,
iskele, karma kullanım alanları, konut alanları, ticaret alanları, sanayi ve küçük sanayi
alanı, pazar alanı, spor alanı, park alanı, tarım alanı ve teknik altyapı tesisleri gibi
alan kullanımları yer almaktadır. Alan kullanımlarının kapladığı alanlar ve toplam alan
içindeki oranları Tablo’da verilmiştir.
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Tablo: 2011 Merkez ve 2004 Ören Mahallesi Yılı Onaylı Nazım İmar Planı Alan
Kullanımları
Kullanım Alanı
Alanı (Hektar)
%
Ağaçlandırılacak Alan

3,86

0.14

Akaryakıt Servis Alanı

3,25

0.11

Askeri Alan

12,22

0.44

Atıksu Arıtma Tesisi

0.30

0.01

Belediye Hizmet Alanı

26,11

0.92

Depolama

3,87

0.14

Eğitim Alanı

24,00

0.85

Fuar Alanı

1,03

0.04

Günübirlik Tesis Alanı

0.68

0.02

İbadet Alanı

2,44

0.09

İskele

1,21

0.04

Kamu Hizmet Alanı

34.76

1,22

Karma Kullanım

88.74

3,12

Konut Alanı

221.23

7,78

Küçük Sanayi

0.89

0.03

Kültürel Tesis Alanı

4,35

0.15

Pazar Alanı
Sağlık Alanı

0.01
4,15

0.00
0.15

Sanayi Alanı

5,48

0.19

Sosyal Tesis Alanı

2,96

0.10

Spor Alanları

14,36

0.50

Tarımsal Niteliği Korunacak Alan

0,08

0.00

Teknik Altyapı Alanı

1,41

0.05

Ticaret Alanı

22,62

0.80

Turizm Alanı

99,06

3,48

Yeşil Alanlar

105,12

3,70

Su Yüzeyi
Yollar
Toplam

3,48
1230.00
2844,00

0,12
43,25
100.00
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Anamur ilçesinde çalışma alanı sınırları içindeki onaylı diğer imar planları
şunlardır:
-Bozdoğan Mahallesi İlave İmar Planı 09.05.2001 yılında iller bankası tarafından
gerekli görüşleri alınarak yapılmıştır. 22.02.2001 tarihinde 16 sayılı meclis kararıyla
01.01.2005 tarihinden önce onaylandığı tarihteki mevzuat hükümlerine uygun olarak
Anamur Belediye Meclisinde onaylanmıştır.
-Çarıklar beldesi İmar Planı 17.09.1996 yılında iller bankası tarafından gerekli
görüşleri alınarak yapılmıştır. 15.07.1996 tarihinde 11 sayılı meclis kararıyla
01.01.2005 tarihinden önce onaylandığı tarihteki mevzuat hükümlerine uygun olarak
Anamur Belediye Meclisinde onaylanmıştır.
-Çarıklar mahallesi Kocadut köyü Köşekli mevkii 220 ada 132 (eski ada 209 ada 4
parsel, eski 1040 parsel) ve 158(eski 218 ada, parsel, eski 1041 parsel) nolu
parseller İmar planı 09.02.2012 yılında 28 sayılı kararla Özelleştirme Yüksek Kurulu
tarafından onaylanmıştır.
-Ören İmar planı 16.07.2004 tarihinde Ören belediyesi tarafından onaylandığı
tarihteki mevzuat hükümlerine uygun olarak onaylanmıştır.
-Ören İlave İmar planları 07.12.2007 89 sayılı meclis kararıyla ve 04.07.2012
tarihlerinde 34 sayılı meclis kararıyla Ören belediyesi tarafından onaylanmıştır.
-Akine- Ormancık- Sarıağaç İmar planı 16.07.2014 tarihinde 3091 sayılı kararla
Çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Mevzuat ve hukuki açıdan
uygunluğunun ilgili idaresinden sorulması gerekmektedir.
4.7.4.1. Anamur- Bozyazı- Aydıncık Alt Bölgesi:
2010-2013 Çukurova Bölge Planı kapsamında, TR62 Bölgesi alt bölge analizi
yapılmış, ilçeler sosyo-ekonomik benzerlikleri ve coğrafi yakınlıkları dikkate alınarak
gruplanmıştır.
Bu
çerçevede
ilçelerin
sosyo-ekonomik
benzerliklerinin
belirlenmesinde K-Ortalama Kümeleme Tekniği kullanılmıştır. Bunun yanında,
yerleşim merkezleri arasındaki ilişki ağı ortaya koyulmuş, ilçelerin coğrafi uzaklıkları
ve alt bölgelerin yönetilebilir ölçekte olması gibi etkenlerde dikkate alınarak Çukurova
Bölgesi Alt Bölge Analizi tamamlanmıştır.
Anamur- Bozyazı- Aydıncık alt bölgesi coğrafi koşullardan dolayı erişilebilirlik
anlamında sıkıntılar yaşamaktadır. Bununla ilgili olarak ulaşımı büyük ölçüde
güçlendirecek olan Mersin, Erdemli, Silifke, Anamur, Gazipaşa, Alanya ve Antalya'yı
birbirine bağlayacak Akdeniz Sahil Yolu Projesi çalışmaları devam etmektedir. 23
tüneli içeren ve Mersin Antalya arasını 5-5,5 saate indirecektir. Ayrıca, Gazipaşa
Havalimanı’nın hizmete girmesi ile birlikte alt bölgedeki ticaret ve turizmin ivme
kazanması beklenmektedir.
Mersin’in batı kıyıları ekolojik açıdan önemli bir bölgedir. Nesli tehlike altındaki
Akdeniz fokunun önemli yaşam alanlarından olan Alanya ile Taşucu arasındaki
kıyılar birinci alt bölgeyi içine almaktadır. Bununla birlikte Anamur kıyıları nesli tehlike
altında olan deniz kaplumbağalarının yaşama ve yuvalama alanlarındandır.
Anamur Kent nüfusu yüksek, sosyo-ekonomik gelişmişlik sırasına göre TR62
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Bölgesi’nin gelişmiş ilçeleri arasında yer almaktadır. İlçe tarihsel özelliklerinin yanı
sıra yerel sosyo-ekonomik ilişkilerin sonucu olarak da öne çıkmakta ve yerel düzeyde
merkez olma özelliği gösteren bir yapıya sahiptir. Kişi başına düşen hekim sayısı,
ortalama eğitim süresi, okur-yazar oranı gibi değişkenlerde bölge ortalamasının
üzerindedir. İlçede sosyal altyapı gelişmiş durumdadır.
Anamur ilçesi ekonomisinde ormancılık, tarım ve turizm ana faaliyet alanlarıdır.
Tarımsal üretime bağlı olarak gıda sanayi ile depolama ve taşımacılığı destekleyici
faaliyetler de görülmektedir. Seracılığın yoğun olduğu ilçede muz, çilek, narenciye,
kivi gibi subtropik iklim ürünleri yetiştiriciliğinde ön plana çıkmaktadır. Turizm altyapısı
Bozyazı, Aydıncık gibi yakın ilçelere göre daha gelişmiştir. Mersin’de bulunan altı
turizm merkezinden biri olan Melleç Turizm Merkezi ilçede yer almaktadır. Ayrıca
Anamur’un kuzey kısımları güneş enerjisi yatırımları için yüksek potansiyel
taşımaktadır.
4.7.4.2.Mersin İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
Mersin-Adana 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Planlama Bölgesi, Çukurova
havzasında bulunmaktadır. Planlama Bölgesi, ekolojik değerlerin yanı sıra önemli
doğal ve kültürel değerler ile istihdam olanakları içermekte ve bu özellikleri nedeni ile
çeşitli nüfus hareketlerine sahne olmaktadır. Bölgede, kentleşme ve sanayileşme ile
birlikte turizm gelişmelerine paralel olarak nüfus hareketlilikleri ya da göçler
yaşanmaktadır. Her iki ilde, Akdeniz Bölgesi’nde önemli demografik yığılmalara
sahne olmuş ve halen olma potansiyeline sahip bir ildir. Bölgenin uluslararası liman
ve serbest bölgeye sahip olması, bölgesel, ulusal ve uluslararası ilişkilerin önemli bir
parçası durumuna getirmiştir. Bölgenin, yurtiçinde Çukurova Bölgesi, GAP Bölgesi, İç
Anadolu ve yurtdışında Türk Cumhuriyetleri, Rusya, İslam Ülkeleri, Kuzey Afrika,
Kıbrıs ve Doğu Akdeniz ülkeleri ile ticari bağları vardır.
4.7.4.1.1.Amaç
Mersin-Adana Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 2025 yılı
hedef alınarak, Mersin ve Adana İlleri bütününde, sürdürülebilir, yaşanabilir bir çevre
yaratılmasını; tarımsal, turistik ve tarihsel kimliğin korunmasını ve Türkiye’nin
kalkınma politikaları kapsamında, sektörel gelişme hedeflerine uygun olarak
belirlenen planlama ilkeleri doğrultusunda, planlı bir gelişme ve büyümeyi
amaçlamaktadır.
Mersin-Adana Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 2025 yılı
hedef alınarak, Mersin ve Adana İlleri bütününde, sürdürülebilir, yaşanabilir bir çevre
yaratılmasını; tarımsal, turistik ve tarihsel kimliğin korunmasını ve Türkiye’nin
kalkınma politikaları kapsamında, sektörel gelişme hedeflerine uygun olarak
belirlenen planlama ilkeleri doğrultusunda, planlı bir gelişme ve büyümeyi
amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşmak için hedefler şöyle sıralanmıştır:
-Bölgede koruma-kullanma dengelerini kurmak,
-Bölgenin doğal, tarihsel, kültürel, sosyal ve ekonomik değerlerini geliştirerek ve
katma değerlerini artırarak korumak,
-Koruma-kullanma

ilkesi

çerçevesinde
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geçirilmesini sağlamak,
-Bölge sınırları içinde gelişme potansiyelleri ve iç dinamikler çerçevesinde
yerleşmeler arasında kademelenmeyi sağlamak,
-İllerdeki ve bölgedeki potansiyellerin değerlendirilmesi sonucu oluşacak katma
değerin adil dağılımını desteklemek,
-Planlama Bölgesi’nde mevcut ve gelişmesi olası sektörlerde uzmanlaşacak
merkezler oluşturmak,
-1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın onaylanmasını takiben, tüm bölgede bu
üst ölçekli plana uygun alt ölçekli planların yaptırılmasını sağlamaktır.
4.7.4.1.2.Genel Yaklaşım:
Mersin-Adana Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın genel
yaklaşımı beş temel kavram üzerine kurulmuştur: Bütünlük, Koruma, Gelişme,
Planlama ve Katılım olarak belirlenmiştir.
Bu çerçevede, Mersin-Adana Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni
Planı’ndaki genel yaklaşımlar şu şekilde özetlenebilir:
-Mersin ve Adana İllerini kapsayan Planlama Bölgesi havza ölçeğinde bir bütün
olarak irdelenip, değerlendirilmiştir.
-Ekonomik kalkınma, sosyo-kültürel kalkınma, gelişmişlik düzeyi ve korumakullanma dengesinin sağlanmasının kalkınmada bir bütün olduğu ilkesi
benimsenmiştir.
-Çevrenin sürdürülebilirliğine yönelik olarak, ekolojik öneme sahip hassas alanlar,
milli parklar, tabiat parkları, tabiatı koruma alanları, yaban hayatı geliştirme sahaları,
doğal yaşam alanları olarak adlandırılan sulak alanlar, deniz kaplumbağaları
yuvalama kumsalları, önemli bitki ve kuş vb gibi alanlar mutlak korunacak alanlar
olarak kabul edilmiştir.
-Kültürel ve doğal mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak üzere,
arkeolojik, kentsel ve doğal sit alanları mutlak korunacak alanlar olarak kabul
edilmiştir.
-Kalkınma sürecinde büyük öneme sahip olan tarım arazilerinin sürdürülebilirliğini
sağlamak amacıyla ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde değerlendirilmesi ve
korunması fikri benimsenmiştir.
-Su havzaları koruma kuşakları mutlak korunacak alanlar olarak kabul edilmiştir.
-Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri, turizm merkezleri ve özel çevre
koruma bölgeleri için yetkili idarelerce yapılmış/yapılacak planlarda 1/100.000 ölçekli
çevre düzeni planının ana prensip kararlarına uymaları büyük önem taşımaktadır.
-Mevcut 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planları sınırları
içinde tarım, orman ve jeolojik sakıncalı alanlar olarak planlanmış ve planlamada eşik
oluşturan kullanımlar korunmuştur.
-Planlamada verilecek mekânsal kararların, ekonomik sektörler ve sektörler
arasındaki eşgüdüm ya da koordinasyona bağlı olarak üretilmesi gerekliliği kabul
edilmiştir.
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-Mekânsal planlama kararlarının, istihdam alternatiflerinin yaratılması amacıyla,
potansiyel sunan öz kaynaklar doğrultusunda üretilmesi ilkesi benimsenmiştir.
4.7.4.4.3.Mersin İli Ve İlçeleri Nüfus Projeksiyonu:
Planın hedef yılı 2025 olarak kabul edilmiştir. Planlama Bölgesi’nde yer alan tüm
yerleşimler için, üç farklı yöntemin kullanıldığı nüfus projeksiyonları yapılmıştır. Bu
yöntemler; En Küçük Kareler Yöntemi, Bileşik Faiz Yöntemi ve Üssel Artış
Yöntemidir.
Yerleşimlerin hedef yılı nüfus kabulleri, nüfus projeksiyonlarının ortalamaları,
onaylı imar planlarının nüfus taşıma kapasiteleri ile bu plan kapsamında yerleşimler
için belirlenen kimlikler ve bu doğrultuda yerleşimlere yüklenen fonksiyonlar dikkate
alınarak saptanmıştır.
Planlama Bölgesi’ndeki nüfus hesaplarında il, ilçe ve belde merkezleri nüfusları
“kentsel”; köy nüfusları ise “kırsal” nüfus statüsünde değerlendirilmiştir. Ayrıca,
bölgedeki yaz ve turizm nüfusları da hesaplamalara dahil edilmiştir.
Nüfus öngörüleri yapılırken iki ilde de nüfus potansiyelinin büyük bir bölümünü
barındıran büyükşehirler belirleyici olmaktadır. Planın hedef yılı olan 2025’de Mersin
Büyükşehir’in nüfusu 1-750.000-2.054.400 kişi aralığında, toplam nüfusu ise
3.341.190- 4.471.290 kişi aralığında öngörülmüştür.
Tablo: Mersin İli ve İlçeleri Nüfus Projeksiyonları
İlçe Adı

Kentsel Nüfus

Kırsal Nüfus

Toplam Nüfus

Merkez

1.723.0002.027.400

27.000

1.750.0002.054.400

Anamur

96.000-244.000

31.830

127.800-256.600

Aydıncık

20.000-25.000

2.400

22.400-27.400

Bozyazı

45.000-105.800

810

45.810-106.610

Çamlıyayla

20.000-41.500

4.380

24.380-31.380

Erdemli

285.900-491.600

35.800

321.700-527.400

Gülnar

44.500-67.400

10.300

56.100-77.700

Mut

67.500-128.000

33.400

100.900-161.400

Silifke

248.400-399.700

24.400

272.800-424.100

Tarsus

574.500-732.500

57.300

631.800-789.800

Kaynak: Mersin İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Açıklama Raporu
Planlama alanının bulunduğu Anamur ilçesinin 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni
Planı Plan Açıklama Raporunda 2025 yılı kentsel nüfusu 96.000-244.000 aralığında,
kırsal nüfusu ise, 31.380 kişi olmak üzere 2025 yılı toplam nüfusun 127.800-256.600
aralığında olacağı hesaplanmıştır. Açıklama raporunda ayrıca Ören ve Çarıklar
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mahallerinin de kentsel nufüs projeksiyonları yapılmıştır. Buna göre 2025 yılı için
Çarıklar mahallesinin kentsel nüfusu 7.000-11.000 kişi aralığında, Ören mahallesinin
kentsel nüfusu ise 10.000- 28.800 kişi aralığında hesaplanmıştır.
4.7.4.4.4.Mersin İli Mekânsal Yapı ve Yerleşmeler Sistemi:
Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Mersin, 1980’li yıllardan sonra hızlı ve kontrolsüz
kentleşme-sanayileşme süreci geçirmiş ve geçirmekte olan bir ildir. Bu dönemde,
Mersin, büyük ölçüde sanayi sektörünün yarattığı istihdam kaynakları nedeni ile
yoğun göç almıştır. Ayrıca, Mersin deniz turizmine bağlı olarak ikinci konut talebinin
yoğun olarak yaşandığı bir il olmuştur. Bu süreçten en fazla etkilenen yerleşmeler
Merkez, Tarsus ve Erdemli İlçeleri olmuş; Erdemli- Tarsus arasındaki aksta yerleşik
alanlar birleşerek büyük bir şehirsel alan oluşturmuştur. Bu bölge, günümüzde taşıma
kapasitesinin çok üstüne çıkmış bir mekânsal gelişim göstermiştir.
Mersin uluslararası öneme sahip, Türkiye’nin en önemli liman kentlerinden biridir
ve serbest bölge ile ekonomik kalkınma açısından güçlü yönlere sahiptir. Bununla
birlikte, sanayi sektörü ve ikinci konut gelişimine bağlı olarak ilde tarım topraklarının
önemli bir tehditle karşı karşıya olduğu da bir gerçektir. Hızlı ve kontrolsüz kentsel
gelişim, çevre sorunlarını da gündeme getirmiştir ki, bu durum turizm sektörü
gelişimini tehdit etmektedir. Nitekim son yıllarda ikinci konutların hızla boşaldığı
bilinmektedir.
2025 yılı hedef alınarak hazırlanan 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı ana
kararlarında Mersin İli, hizmetler ve sanayi sektörünün ön planda olacağı, ancak
tarım ve sanayi sektörlerinin eşgüdümünün sağlanması yönünde tarımsal sanayinin
destekleneceği bir il olarak belirlenmiştir. Mersin’in deniz turizmi potansiyelinin yanı
sıra, kalkınmada önemli fırsatlar sunan kültür, inanç ve doğa turizmi potansiyelleri ile
birlikte değerlendirileceği bir gelişim göstermesi desteklenmektedir.
Mersin İli fiziksel yapısı ve ekonomik faaliyetlere dayalı benzerlikler açısından iki
farklı bölgeden oluşmaktadır. Bu bölgelerden ilki, ilin doğusunda, Silifke’den başlayıp,
Tarsus’a kadar devam eden ve özellikle Erdemli ’den sonra mekânsal gelişmenin
birleşmiş olduğu, D.400 Karayolu boyunca sanayi ve yoğun kentsel doku niteliği
taşıyan ikinci konut gelişmelerinin bulunduğu bölgedir. Farklı mekânsal ve sektörel
kimliğe sahip olmasına rağmen Çamlıyayla İlçesi de bu bölgede kalmaktadır. İkinci
bölge ise Silifke’den başlayıp Anamur’a kadar uzanan, Aydıncık, Bozyazı, Gülnar ve
Mut ilçelerini kapsayan bölgedir. Burası kıyılardaki ikinci konut ve turizm tesisleri
gelişimine rağmen, ilin doğusundaki bölgeye göre, koruma-kullanma dengesinin
bozulmadığı, ulaşımın zor olduğu bir bölgedir.
Merkez İlçe, plan döneminde ilin doğusundaki yerleşmeler için kentsel hizmetlerin
sunulduğu bir merkez olarak gelişmeye devam ederken; Tarsus, Silifke ve Erdemli
İlçeleri de bu bölgedeki diğer kentsel merkezler olarak gelişecektir. İlin batısındaki
bölgede ise Anamur kentsel merkez niteliği taşıyacaktır. Doğu aksında Merkez İlçe,
Tarsus ve Erdemli birbirleriyle; aynı bölgede kalan Çamlıyayla ise Tarsus’la etkileşim
halinde gelişmeye devam edecektir. Batı aksında ise Anamur, Aydıncık, Bozyazı,
Gülnar ve Mut İlçeleri arasında etkileşim artacaktır. Mersin İli genelinde Merkez İlçe
geniş çaplı sanayi; Mut, Gülnar ve Bozyazı tarımsal sanayi gelişim odakları olarak
tespit edilmiştir. Tarsus İlçesi’nin inanç ve kültür turizmi ağırlıklı gelişimi
desteklenirken; sahil kesiminde yer alan ilçelerde, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Silifke
ve Erdemli ’de deniz turizmi; Çamlıyayla, Gülnar ve Mut gibi ilin iç kesimlerinde,
dağlık arazilerde yer alan ilçelerde ise doğa ve yayla turizmi potansiyellerinin
değerlendirilmesi önerilmektedir. Bunun dışında tüm ilçelerde tarım ve turizme
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yönelik hizmetler sektörünün eşgüdüm halinde olacağı bir gelişim desteklenmektedir.
İl genelinde mekânsal planlama kararları bu çerçevede üretilmiştir.
4.4.8.Anamur Belediyesi Beş Yıllık İmar Programı:
Anamur Belediyesi Meclisi’nin 02/07/2019 tarih ve 48 sayılı kararı ile onaylanmış
olan 5 yıllık imar programı hükümleri aşağıda belirtilmiştir.
4.4.8.1. Anamur geneli 1/1.000 ö|çekli uygulama imar planlarının nazım imar planları
ve üst ölçekli planlara uygun bir şekilde yapılması, revize ediImesi ve ilave planların
yapılması.
4.4.8.2. Kırsal yerleşmelerin köy yerleşik alanlan kapsamında nazım ve uygulama
imar planlarının yapılması için gerekli hazırlıkların yapılması.
4.4.8.3. İmar planlarına esas, hali hazır harita ve jeolojik-jeoteknik etüt raporlarının
hazırlanması.
4.4.8.4. Ören-Bozdoğan arasında bütünleşik kıyı düzenlemesi amaçlı nazım ve
uygulama imar pIanlarının hazırlanması.
4.4.8.5. Ören Antik Kent ve Mamure Kalesi arası sahil hattı boyunca yaya, bisiklet ve
yürüyüş parkuru düzenlenmesine yönelik planlama yapılması.
4.4.8.6. İmar planları revizyonu ile birlikte kent geneli bisiklet ulaşım güzergahı
planlaması
yapılması.
4.4.8.7. Anamur genelinde İmar Kanunu 18.madde uygulamalarının yapılması
4.4.8.9.E- Kent Merkezi ve kıyı bölgesi ulaşımında, 19 Mayıs Caddesi ve Mareşal
Fevzi Çakmak Caddesi ile birlikte, 3. bir cadde/bulvar planlamasının ve imar
uygulamasının yapılması.
4.4.8.10. Şehir merkezi (eski cumhuriyet meydanı)-eski belediye kuzeyindeki
alanlarda açık, katlı otopark -yeraltı otoparkı yol ve trafik düzenlemesinin yapılması.
4.4.8.11. Yol yapım çalışmalarına malzeme temin etmek üzere parke ve asfalt tesisi
kurulması.
4.4.8.12. Sorumluluğumuz alanlarındaki trafik yollarının asfalt ve kaldırımları ve yaya
yollarının düzenlemesinin yapılması.
4.4.8.13. Oren ve Çarıklar mahallelerinde açık pazar alanlarının oluşturulması.
4.4.8.14. Eski hava radar tesisleri alanında mesire yeri ve millet parkı düzenlemesi
yapılması.
4.4.8.15. Esentepe mağarası bölgesinde mesire alanı-piknik alanı olarak düzenleme
yapılması.
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4.4.8.16. Kültür varlığı olarak tescili bulunan yapılarda restorasyon işlemleri ve
arkeolojik sit
alanlarında koruma amaçlı imar planlarının yaptırılması ve çevre düzenleme
projelerinin ve uygulamasının yaptırılması.
4.4.8.17. Kent içerisinde meskun alanlarda dağınık ve düzensiz bir şekilde bulunan,
gayrisıhhi niteIikte olan müesseselerin, faaliyet koluna göre, mevcut sanayi alanına
ilave olarak yapılacak sanayi alanında ya da belirlenecek konut dışı kentseI çalışma
alanlannda faaliyet gösterecek şekilde planlama yapılması.
4.4.8.18. Dragon çayı ıslahı ile birlikle çevre düzenlemesinin yapılması.
4.4.8.19. Kentimizin, faaliyet halinde bulunan sahil/kıyı turizminin yanında; potansiyeli
bulunan doğa, yayla, kültürel, tarihi vb. turizm altematiflerinin entegre edildiği bir
"Turizm Master Planı"nın hazırlanması.
4.4.8.20. Genç nüfusun ihtiyaç duyacağı aktivite alanlan, spor alanları, sosyal donatı
ve tema parkı vb. alanların planlanmasına yönelik çalışmaların yapılması.
4.4.8.21. Kentimiz sınırları dâhilinde, yapılaşması risk teşkil eden alanlarla birlikte,
kent merkez alanında iyileştirme yapılması amacıyla kentsel yenileme ve dönüşüm
yapılması.
4.5.FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ:
Belediyemiz tarafından “yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi” bölümünde
sayılan mevzuatlar doğrultusunda sunulacak hizmetler ve elde edilecek çıktılar 10
başlık halinde aşağıda gruplandırılmıştır.
4.5.1.Kent Planlama Hizmetleri:
 1/5000 ölçekli nazım imar planları doğrultusunda 1/1000 ölçekli imar ve
revizyon planlarıyla parselasyon planları yapmak,
 Doğal, kültürel ve diğer kaynakların toplum yararına akılcı kullanımını planlamak
kent estetiğine uygun yapılaşmayı sağlamak,
 Parselasyon planlarını tescil edilmek suretiyle Tapu kadastro Müdürlüğü’ne
bildirmek,
 Mimari ve mühendislik projelerini incelemek ve onaylamak,
 İmar planlarında değişiklik yapmak,
 Yasalara uygun yapılaşmaya hazır imarlı alanlar üretmek,
 Parselasyon planlarıyla mahalli müşterek alanların tüm hak sahiplerinden eşit
olarak alınarak sosyal adaleti ve dengeyi sağlamak,
 İnşaat izni ve inşaatın bitiminde yapı kullanım izin belgesi vermek,
 İmar planına aykırı ve kaçak yapılaşmayı önlemek ve aykırı inşaatları yıkmak,
 İmar planlarına uygun yapılaşmayı hızlandıracak tedbirler almak,
 Yapı denetim firmalarının yasa ve yönetmeliklerden doğan iş ve işlemlerini
yapmak,
 Belediyeye ait taşınmaz malların kayıtlarını düzenli olarak tutmak, alanda takip
ve kontrol etmek,
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 Kamuya ayrılmış alanların kamuya terkini ya da kamulaştırma işlemini yapmak,
 İlgili yasalar çerçevesinde hazineye ait gecekondulara tapu vermek ve
bedellerini tahsil etmek,
 Belediyemiz ile hisseli parsellerin izale-i şüyu çalışmaları yapmak,
 Kamu yararı gerektiği hallerde gerçek ve tüzel kişilere ait malların kamulaştırma
işlerini yapmaktır.
4.5.2.Altyapı ve Yapım
 İlçe sınırları içindeki imarlı-imarsız bölgelerde yeni yollar açmak,
 Tüm yol ve sokaklar ile sanat yapılarının, bakım ve onarımı ve asfaltlama işlerini
yapmak,
 Yaya yolları, merdivenli yol ile bu yollar için bordür, plak taş, kilit taş, mantar taşı
gibi elemanlar üretmek,
 Yaya bölgesi olarak düzenlenen alanları kent mobilyalarıyla donatmak,
 Belediyeye ait iş makineleriyle diğer tüm makine, araç ve gereçlerin bakımonarım, yedek parça ve sarf malzemelerini temin etmek,
 Tehlikeli bölgelerde istinat duvarları yapmak,
 Belediyeye ait bina, park, bahçe, çocuk oyun alanları, spor tesisleri ile diğer
kültürel ve sosyal tesislerin projelendirilmesini ve organizasyonu yapmak,
 Belediyeye ait sosyal tesislerin bakım ve onarım işlerini yapmak,
 İhale yöntemlerine göre yapılacak inşaat işleri için ihale dosyası hazırlamaktır.
4.5.3.Açık Alanlar
 Belediyemizin sorumluluk alanı içindeki mevcut parklar, yürüme yolları,
dinlenme alanları, çocuk oyun alanları, sokak ağaçları, refüj yeşil alanlar ile spor
alanları ve diğer yeşil ve rekreasyon alanlarının günlük /aylık /mevsimlik tüm bakım,
onarım, sulama çimlendirme vb. gibi işlerini yapmak,
 İmar planlarında yeşil alan, park, bahçe, çocuk bahçesi, spor tesisi, yaya
bölgesi ve rekreasyon alanı olarak tanımlanan alanların mülkiyetini araştırarak bu
alanların etüt proje uygulamalarını yapmak,
 Revize peyzaj mimari projelerinin planları ile uzun ve orta vadeli park alanlarının
master planlarını yapmak,
 Park ve yeşil alanların ihtiyacı olan bitkisel materyal, toprak, gübre, çiçek, çalı
ve ağaçları üretmek,
 Park mobilyaları, oyun aletleri, basket potası, çöp kovası ve aydınlatma
elemanlarını yapmak ve yerleştirmek,
 İmara yeni açılan ve altyapı çalışması tamamlanmış sokakların
ağaçlandırılmasını yapmak,
 Mevcut sokak ağaçlarının budanması ve bakımını yapmak,
 Park ve yeşil alanlar için sera ve fidanlıklar kurmak ve işletmek,
 Park ve bahçelerin bakımıyla ilgili olarak halka yönelik kurslar açmak,
bilgilendirici kitap, broşür hazırlamak,
 Belediye sınırları içindeki kamu kurum ve kuruluşlarına, okullar, kreşler vb.
kurumlara bank, çöp kovası, yeşil alan, spor alanı vs. konularında yardım etmek,
 Halkın huzur ve güven içinde soluklanabileceği yeni yeşil alanlar üretmektir.
4.5.4.Çevre Koruma Hizmetleri:
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 Sağlıklı bir toplum ve sağlıklı bir kent için gerekli olan çevre bilincini geliştirecek
önlemler almak ve bu doğrultuda hizmet üretmek,
 Ambalaj atıkları geri kazanımını sağlamak,
 ÇED yönetmeliği kapsamında alınan izin, ruhsat ve yatırımların inşaat
başlangıcında, işletme aşamasında gözlemek, kontrol etmek ve sonrasında da
denetlemek,
 Kömür depolarıyla, katı yakıt kullanan veya kirli duman çıkartarak havayı ve
çevreyi kirleten konut ve işyerlerini denetlemek,
 Bitkisel atık yağların kontrolü yönetmeliği gereğince kullanılmış kızartmalık
yağların geri kazanımını sağlamak,
 Görünüm ve ses kirliliğini önleyici tedbirler almak,
 Konut, işyeri ve açık alanları ilaçlamak,
 Çevre konusunda halkı bilinçlendirmektir.
4.5.5.Temizlik Hizmetleri
 Ev ve işyeri atıklarının toplayarak depolama alanlarına nakletmek,
 İlçe sınırları içindeki bulvar, cadde ve sokakları temizlemek ve çöplerini almak;
semt pazarlarını, ibadet yerlerini, cadde ve sokakları yıkamak ve temizlemek,
 Kanalizasyonu olmayan bölgelerde ev ve işyeri fosseptik kuyularını boşaltmak,
 Park, bahçe ve oyun alanlarını temizlemektir.
4.5.6.Eğitim, Toplumsal ve Sosyal Hizmetler:
 Koruyucu sağlık önlemleri alarak toplum sağlığına katkıda bulunmak,
 Cenaze hizmetlerini yapmak,
 Sıhhi ve gayrısıhhi işyeri ile konutların ve halkın toplu kullanımına açık olan
alanların yasal çerçevede ve sağlığa uygun koşullarda çalışmasını ve kullanmasını
sağlayıcı denetimler yapmak,
 Sahipli-sahipsiz tüm hayvanların bakımını, barınmasını ve sağlıklarının
korunmasını sağlamak ve üremesini kontrol altına almak,
 Toplumu bulaşıcı hayvan hastalıklarından koruyucu önlemleri almak,
 Gündüz çocuk bakım ve etüt merkezlerini nitelik ve nicelik olarak arttırmak,
 Kadınları, çocukları ve yaşlıları koruyacak önlemleri almak, eğitimler
gerçekleştirmek,
 Yoksul ve dar gelirli yurttaşlara yardım ederek sosyal eşitsizliği gidermek,
 Mesleki eğitim projeleriyle işsizliği önleyici tedbirler almak ve istihdamı artırmak,
 Sivil toplum örgütlerin, toplum gönüllülerinin ve semt sakinlerinin enerjilerini
birleştirerek toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı yaygınlaştırmak, alandaki
örgütlerle işbirliği yapmak,
 Engelli yurttaşlara iş ve eğitim olanakları sağlamak, danışmanlık hizmeti
vermek,
 Engellilerin kent yaşamına katılımını kolaylaştırıcı projeler geliştirmek,
 Hemşerilerimizin evlendirme iş ve işlemlerini yapmak,
 Gençlere yönelik eğitim/öğretim ve istihdam sağlayıcı faaliyetleri
gerçekleştirmek, projeler üreterek uygulamaktır.
4.5.7.Kentsel Ekonomik Hayatın Düzenlenmesi ve Denetlenmesi
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 İlçemiz sınırları içindeki halka açık dinlenme, çalışma ve eğlenme yerleri dahil,
tüm işyerlerine işyeri açma, çalışma izni, gıda, sicil belgesi, hafta tatili izin belgesi
vermek,
 İşyerlerinde kullanılan ölçü ve tartı aletlerini kontrol etmek, kira rayiç bedellerini
tespit etmek,
 Esnaf ve çevre denetimi ile pazaryeri denetimi yapmak,
 İşportacılığı önlemek,
 Üretici ve tüketici haklarını korumak,
 Kayıt dışı ve merdiven altı üretimleri kayıt altına almak,
 Üretici ve tüketiciyi buluşturacak projeler geliştirmek,
 Ekonomik hayatı canlandıracak alternatif hizmetler üretmek,
 Belli merkezlerde trafikten arındırılmış yeni yaya alanları düzenleyerek bu
alanlarda sosyo-ekonomik canlılığı arttırmaktır.
4.5.8.Kültür Sanat Hizmetleri





Kültürel hizmetleri gerçekleştirmek,
Sanatsal hizmetleri gerçekleştirmek,
Semtlerde çok amaçlı kültür sanat merkezlerini yaygınlaştırmak,
Tarihi yapıları ve alanları korumak,

4.5.9.Kırsal Kalkınma ve Doğal Kaynaklar
 Belediyemiz sınırları içinde bulunan köy ve diğer kırsal anlardaki doğal
kaynakları koruyucu önlemler almak,
 Bu bölgelerin ve dolayısıyla ilçemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak
organik tarım projelerini destekleyerek uygulanmasına yardımcı olmak,
 Bu bölgelerin kalkınması için ulaşım sorununu çözmek,
 Organik tarım ve buna bağlı olarak organik tarım turizminin ve hayvancılığın
gelişmesine yönelik projeleri hayata geçirmek üzere çalışmalar yapmaktır.
4.5.10.Kurumsal Yapı ve Yönetim
 Belediye başkanının; ağırlama, temsil, ziyaret, tören vb. protokol ve
koordinasyonu ile hizmet birimleri ve personelle ilişkiler gibi özel kalem hizmetlerini
yürütmek,
 Belediye hizmetlerinin tanıtımı, halkın bilgilendirilmesi, halk ve belediye
arasında iletişimin sağlanması ve çeşitli yayınlarla belediye yaklaşımını anlatmak gibi
basın ve halkla ilişkiler ve tanıtım hizmetlerini yürütmek,
 Belediyemizin genel olarak dış paydaşlarımızı doğrudan ilgilendirmeyen özel
olarak kurumun kendi iç hizmetleri kapsamında belediye birimlerinin teftiş, denetim
ve soruşturmaları, adli ve idari yargıda belediyemiz aleyhine açılan davaları izlemek
ve sonuçlandırmak,
 Belediyemizin ana hizmet binasıyla, diğer hizmet birimlerinin temizlik,
aydınlatma, ısınma, ulaşım, güvenlik ve personelin yemek vb. ihtiyaçlarını
karşılamak,
 657 ve 4857 Sayılı Yasalara bağlı olarak belediye personelinin atama, kadro,
sicil, emeklilik, izin gibi özlük hakları ile hizmet içi eğitim ile maaş, ikramiye vb.
tahakkuk işlerini yapmak,
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 Belediye Meclisi ile Belediye Encümeninin çalışmalarına ilişkin tüm iş ve
işlemleri yapma, alınan kararları ilgili birime göndererek gerçekleşmesini sağlama,
kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapma, gelen-giden evrak akışını düzenlemek,
 Belediye hizmetlerinin ve iş süreçlerinin şeffaf, katılımcı bir ortamda topluma
sunulmasını (e-belediye) sağlamak,
 Belediyemize bağlı şirketin verimliliğini arttırmak, iş akışını koordine etmek,
 Belediyemizin beş yıllık stratejik planı ile kurumsal stratejilerini hazırlamak,
 Belediye bütçesini hazırlamak,
 Belediye faaliyetleri ile çalışanların performans ölçütlerini hazırlamak,
 Vergi, gelir-gider, taşınır malların kayıt ve kontrolü gibi mali ve idari hizmetler
savaş, deprem, sel ve yangın gibi çeşitli yıkımlar öncesinde ve sonrasında savunma
planları hazırlamak, ekipler oluşturmak, eğitim ve tatbikat yapmak gibi sivil savunma
hizmetlerini yapmaktır.
4.6.PAYDAŞ ANALİZİ
4.6.1. İÇ PAYDAŞ ANALİZİ
Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya (varsa)
ilgili/bağlı kuruluşlardır. Belediyemizin iç paydaşları üç gruba ayrılmıştır.
Bunlardan birincisi belediyemiz yönetim kademesinde bulunan ve müdür seviyesindeki
personellerin tamamı ile toplantı yapılarak personelimize stratejik planınla ilgili görüş ve
önerilerinin bildirilmesi talep edilmiştir.
Bunlardan ikincisi ise, belediye meclis üyelerimizdir. Belediye meclis üyelerimizin
tamamına anket gönderilerek görüş ve önerilerinin bildirilmesi istenmiştir.
Bunlardan üçücüsü ise, belediyemiz çalışanlarıdır. Belediyemiz çalışanların tamamına
anket yapılarak görüş ve önerileri alınmıştır.
4.6.2. DIŞ PAYDAŞ ANALİZİ
Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup veya kurumlardır.
Anamur Belediyesi’nin etkileşim içinde olduğu tarafların görüşlerinin dikkate alınması ve
stratejik planın sahiplenilmesinin sağlanması amacıyla Anamur Belediyesi ürün ve hizmetleri
ile ilgisi olan, kurumu doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya
etkileyen kurumlardan görüş alınmıştır.
Dış paydaşlar üç gruba ayrılmıştır. Bunlardan birincisi muhtarlar ve sivil toplum
kuruluşlarıdır. Muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları ile toplantı düzenlenmiş ve toplantıda
stratejik planla ilgili görüş alışverişinde bulunulmuştur. Ayrıca tüm muhtarlarımıza ve sivil
toplum kuruluşu yetkileri 2020-2024 yıllarına ait stratejik plan ile ilgili anket yapılmıştır.
Tablo:Sivil Toplum Örgütü Listesi
S.Nu Sivil Toplum
Kuruluşları
1

Anamur
Ticaret ve
Sanayi Odası

S.Nu
22

Sivil Toplum
Kuruluşları

Anamur Tarım,
Çevre ve Doğa
Derneği
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S.Nu Sivil Toplum
Kuruluşları
43

Anamur
Verem Savaş
Derneği

S.Nu Sivil Toplum
Kuruluşları
64

Anamur
Fenerbahçeliler
Derneği
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S.Nu Sivil Toplum
Kuruluşları

S.Nu

Sivil Toplum
Kuruluşları

S.Nu Sivil Toplum
Kuruluşları

S.Nu Sivil Toplum
Kuruluşları

2

Anamur Ziraat
Odası

23

Mamure
Eğitim ve
Yardımlaşma
Derneği

44

Anamur
Engellileri ve
Engelli Aileleri
Dayanışma
Derneği

65

Anamur İlk
Adım Spor
Kulubü Derneği

3

Anamur Ziraat
Mühendisleri
Odası

24

Zümrüt
Anamur
Eğt.Kültür,
Yardımlaşma
ve Dayanışma
Derneği

45

Kadirler Obası
Kültür
Dayanışma ve
Yardımlaşma
Derneği

66

Anamur Avcılar
Doğa ve Su
Sporları
Derneği

4

Anamur İnşaat
Mühendisleri
Odası

25

Anamur Kurs
Okul
Talebelerine
Yardım
Derneği

46

Anamur BRİÇ
Spor Kulubü
Derneği

67

Eğitime Gönül
Verenler ve
Dayanışma
Derneği

5

Anamur
Mimarlar
Odası

26

Türk Hava
Kurumu
Anamur Şubesi

47

Anamur
Sanayiciler ve
İş Adamları
Derneği

68

Anamur Rotary
Kulubü Derneği

6

MUZ-BİR

27

Anamur Okul
Öğrencilerine
Yardım
Derneği

48

Anamur Kükür
Köyleri Kültür
ve
Yardımlaşma
Derneği

69

Anamu BARO
Temciliği

7

Eczacılar Odası

28

Anamur İlim
ve Kültürel
Hizmet
Derneği

49

Anamur Yaş,
Meyve Sebze
Komisyoncular
Derneği

70

Türk EğitimSen İlçe
Temsilciği

8

Şoförler Odası

29

Anamur Tahsil
Çağındaki
Talebelerine
Yardım
Derneği

50

Anamur
Yüksekokul
Eğitim ve
Öğretimi
Güçlendirme
Derneği

71

Türk Sağlık-Sen
İlçe Temsilciği
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S.Nu Sivil Toplum
Kuruluşları

S.Nu

Sivil Toplum
Kuruluşları

S.Nu Sivil Toplum
Kuruluşları

S.Nu Sivil Toplum
Kuruluşları

9

Esnaf ve
Sanatkarlar
Odası

30

DereköyİshaklarYarmasuyu
Kültür ve
Yardımlaşma
Derneği

51

Anamur ile
Kardeş Kentler
İşbirliği,
Koordinasyon
Dostluk ve
Dayanışma
Derneği

72

Türk Tarım
Orman-Sen İlçe
Temsilciği

10

Esnaf ve
Sanatkarlar
Kredi ve
Kefalet
Kooperatifi

31

Çeltikçi
Mahallesi
Güzelleştirme
ve Kalkındırma
Derneği

52

Anamur Sivil
Toplumu
Destekleme
Derneği

73

Türk İmar-Sen
İlçe Temsilciği

11

Terziler Odası

32

Anamur
Folklor Eğitim
Merkezi
Gençlik ve
Spor Kulübü
Derneği

53

Anamur
Sanayi Esnafı
Cami Yaptırma
ve Yaşatma
Derneği

74

Türk Büro-Sen
İlçe Temsilciği

12

Serbest
Muhasebeciler
Odası

33

Türkiye
Yardımseverler
Derneği

54

Vefa Yolu
Eğitim, Kültür
ve
Yardımlaşma
Derneği

75

Türk Diyanet
Vakıf-Sen İlçe
Temsilciği

13

Tabipler Odası

34

Anamur Önder
İmamhatipliler
Derneği

55

Anamur
Avcılar Atıcılar
Derneği

76

Türk Yerel
Hizmet-Sen İlçe
Temsilciği

14

Anamur Kızılay
Şubesi

35

Anamur
Musiki Derneği

56

Anamur Muz
Spor Kulubü
Derneği

77

Türk Haber-Sen
İlçe Temsilciği

15

Atatürkçü
Düşünce
Derneği

36

Türkiye Emekli
Astsubaylar
Derneği
Anamur Şubesi

57

Alevi Kültür
Derneği
Anamur
Şubesi

78

Milliyetçi
Hareket Partisi
Anamur İlçe
Başkanlığı
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S.Nu Sivil Toplum
Kuruluşları

S.Nu

Sivil Toplum
Kuruluşları

S.Nu Sivil Toplum
Kuruluşları

S.Nu Sivil Toplum
Kuruluşları

16

Anamur
Gençlik ve
Spor Kulübü
Derneği

37

Anamur
Avcılık, Atıcılık,
Doğa Sporları
ve Amatör
Balıkçılık Spor
Kulubü
Derneği

58

Akdeniz
Anamur
Görme
Engelliler ve
Bedensel
Engeliler
Derneği

79

Adalet ve
Kalkınma
Partisi Anamur
İlçe Başkanlığı

17

Anamur
Dereköy
Esnafları
Yardım
Derneği

38

Anamur Tenis,
Dağcılık ve Su
Sporları
Kulubü
Derneği

59

Anamur
Hayvanları
Koruma
Derneği

80

Cumhuriyet
Halk Partisi
Anamur İlçe
Başkanlığı

18

Anamur Polis
Sosyal
Yardımlaşma
Hizmet
Geliştirme
Derneği

39

Anamur
Belediye Spor
Kulubü
Derneği

60

Kaşpazarı
Yaylası Kültür
ve
Yardımlaşma
Derneği

81

İYİ Parti
Anamur İlçe
Başkanlığı

19

Havacılık ve
Extrem Spor
Kulubu
Derneği

40

Anamur Kültür
Derneği

61

Dünya
Yörükler Obası

82

Demokrat Parti
Anamur İlçe
Başkanlığı

20

Anadolu
Kimsesizler
Derneği

41

Anamur Türk
Musuki
Yaşatma
Derneği

62

Dünya
Avrasya Tarım
Derneği

83

Vatan Partisi
Anamur İlçe
Başkanlığı

21

Anamur
Turizm ve
Kültür Derneği

42

Anamur
Yaşlıları ,
Engelileri
Koruma ve
Huzurevi
Yaptırma ve
Yaşatma
Derneği

63

Anamur
Gazeticiler
Cemiyeti
Derneği
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Tablo:Muhtarlar Listesi
S.Nu
1

Mahalle Adı
Akarca
Mahallesi

Ad Soyad
Ahmet ÇAĞLAR

S.Nu
29

Mahalle Adı
İskele Mahallesi

Ad Soyad
Hayrettin
HABER

2

Akdeniz
Mahallesi

Şahlar AŞIKOĞLU

30

Kalınören
Mahallesi

Sezai ULU

3

Akine Mahallesi

Süleyman DUMAN

31

Karaağa
Mahallesi

Durmuş UKÇİN

4

Alataş Mahallesi

Hayri DENİZ

32

Karaçukur
Mahallesi

Şerafetin ÇAKI

5

Anıtlı Mahallesi

Sunay ASLAN

33

Karadere
Mahallesi

Soner ÖZ

6

Aşağı kükür
Mahallesi

İsmail SOFU

34

Karalarbahşiş
Mahallesi

Murat AYDIN

7

Bahçe Mahallesi

Hidayet POÇULU

35

Kaşdişlen
Mahallesi

İbrahim
ERDEM

8

Bahçelievler
Mahallesi

İbrahim GÜMÜŞ

36

Kılıç Mahallesi

Osman
GÜLTEKİN

9

Boğuntu
Mahallesi

Mehmet OKTAR

37

Kızılaliler
Mahallesi

Mehmet SARI

10

Bozdoğan
Mahallesi

Mevlüt YILMAZ

38

Korucuk
Mahallesi

Halit ŞİMŞEK

11

Çaltıbükü
Mahallesi

Nazım SAYDAM

39

Köprübaşı
Mahallesi

Şahabettin
DOĞAN

12

Çamlıpınar
Mahallesi

Ömer ALATAŞ

40

Lale Mahallesi

Mehmet Ali
ALTUN

13

Çamlıpınaralanı
Mahallesi

Mehmet YILMAZ

41

Malaklar
Mahallesi

Mehmet
GÜZEL

14

Çarıklar
Mahallesi

Zeyni ERDEM

42

Ormancık
Mahallesi

Mevlüt GÜL

15

Çataloluk
Mahallesi

Mehmet Tevfik
KADINCIK

43

Ovabaşı
Mahallesi

Gani İMDAT

16

Çeltikçi
Mahallesi

Mustafa AYTUĞAN

44

Ören Mahallesi

Mehmet Uysal
ŞAHİN

17

Çukurabanoz
Mahallesi

Bekir GÜCÜK

45

Sağlık Mahallesi

Mevlüt BATUN

18

Demirören
Mahallesi

Yalçın ŞAHİN

46

Saray Mahallesi

Tacittin BAZ

19

Emirşah
Mahallesi

Tahsin
KADİROĞLU

47

Sarıağaç
Mahallesi

Hüseyin
ÖZÜLKÜN

20

Esentepe
Mahallesi

İlhan YILDIRIM

48

Sarıdana
Mahallesi

Bayram Ali
TUFAN

21

Evciler
Mahallesi

Neşat SARI

49

Sugözü
Mahallesi

Kasım İbrahim
CEDİT

22

Fatih Mahallesi

Abdulkerim
ÇETİNKAYA

50

Sultanalaaddin
Mahallesi

Mustafa
TOPŞAR
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S.Nu
23

Mahalle Adı
Gercebahşiş
Mahallesi

Ad Soyad
Nahit TUNA

S.Nu
51

Mahalle Adı
Toroslar
Mahallesi

Ad Soyad
Nail MELEK

24

Göktaş
Mahallesi
Güleç Mahallesi

Ali KİRAZ

52

Ucarı Mahallesi

CeyhanYILDIZ

53

Yalıevleri
Mahallesi

Muzaffer
ÇETİN
Sami OKTAN

26

Güneybahşiş
Mahallesi

Çelebi DAHIN

54

Yeşilyurt
Mahallesi

İsmet BAKİ

27

Güngören
Mahallesi

Murat TERE

55

Yıldırımbeyazıt
Mahallesi

Gürkan ADİL

28

Güzelyurt
Mahallesi

Şahap ÖZEN

56

Yukarıkükür
Mahallesi

Gülbey ALMAZ

25

Dış paydaşlardan ikinci grup ise, kamu kurum ve kuruluşlardır. Belediyemizle ile iştigal
olan kamu kurum ve kuruluşlara dış paydaş anketi düzenlenerek gönderilmiş ve geriye
göndermeleri talep edilmiştir.
 Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına,
 Mersin Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne,
 Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne,
 Mersin İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğüne,
 Mersin Üniversitesi Rektörlüğü(Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve
Araştırma Merkezi Müdürlüğü),
 Anamur Kaymakamlığına,
 MersinÜniversitesi Rektörlüğüne(Anamur Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü),
 Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne(Anamur Uygulamalı Teknoloji Ve
İşletmecilik Yüksekokulu Müdürlüğü),
 Anamur İlçe JandarmaKomutanlığına,
 Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğüne,
 Anamur İlçeSağlık Müdürlüğüne,
 Anamur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne,
 Anamurİlçe Müftülüğüne,
 Anamur İlçe Nüfus Müdürlüğüne,
 Anamur VergiDairesi Müdürlüğüne,
 Anamur İlçe Gıda, Tarım Ve HayvancılıkMüdürlüğüne,
 Anamur Orman İşletme Müdürlüğüne,
 Anamur TapuMüdürlüğüne,
 Anamur Limanı Mülki İdare Amirliğine,
 AnamurGençlik Hizmetleri Ve Spor İlçe Müdürlüğüne,
 Anamur SosyalGüvenlik Merkezi Müdürlüğü ,
 Anamur Sosyal Yardımlaşma VeDayanışma Vakfı Başkanlığına,
 Kültür Ve Turizm Bakanlığına(MersinAnamur Müze Müdürlüğü),
 Karayolları Genel Müdürlüğüne(Karayolları 51. Şube Şefliği),
 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne(DSİ KKTC İçme Suyu Temin Şube Müdürlüğü),
 Mersin İl Afet Ve AcilDurum Müdürlüğüne,
 Mersin Bilim, Sanayi Ve Teknoloji İlMüdürlüğüne,
 Mersin Kadastro Müdürlüğüne(Anamur KadastroŞefliğine),
 Mersin Ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği Başkanlığına,
 Orman Genel Müdürlüğüne(Anamur Ağaçlandırma Ve Toprak Muhafaza Şefliği),
 Anamur Cumhuriyet Başsavcılığına,
 Anamur Hizmet Merkezi Şube Müdürlüğüne,
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 Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına(Anamur İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı),
 Anamur Malmüdürlüğüne,
 Türkiye Noterler Birliği Başkanlığına(AnamurNoterliği),
 Anamur Meteoroloji Müdürlüğüne, Ulaştırma Ve AltyapıBakanlığına(Anamur Liman
Başkanlığı),
 Anamur Ptt MerkezMüdürlüğüne,
 Anamur Sulama Birliği Başkanlığına,
 Anamur TarımKredi Kooperatifi Müdürlüğüne,
 Anamur T Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğüne,
Dış paydaşlardan üçüncü grup ise, vatandaşlarımızdır. Vatandaşlarımıza belediyemiz
internet sistesi üzerinden anket yapılarak 2020-2024 yıllarına ait stratejik plan ile ilgili görüş
ve önerileri alınmıştır.
Dış ve iç paydaşlardan alınan görüş ve önerilerinin tamamı
değerlendirilerek
belediyemizin stratejik amaç ve hedefleri ile yapılan bu öneri, şikayet ve taleplerin çözülmesi
hedeflenmiştir.

4.7.KURULUŞ İÇİ ANALİZ:
4.7.1.İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi:
Anamur Belediyesi, Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm
Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğine göre C-8 Norm Kadro Standartı
uygulanmaktadır. Belediyemize ait teşkilat yapılanma şeması aşağıda belirtilmiştir.
Tablo:Anamur Belediyesi Organizasyon Şeması
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Belediyemizde çalışan personelimize ait kadro mevcut ve ihtiyaç çizelgesi aşağıda
belirtilmiştir.
Tablo:Anamur Belediyesi Kadro-Mevcut-İhtiyaç Çizelgesi
MEGİP
Personeli

İHTİYAÇ

Mevcut
Kadro

Mevcut
Memur

Mevcut
Sözleşme
li

153

39

1

113

37

12

9

16

2

1

1

12

-

12

12

-

12

TOPLAM

325

109

Mevcut
İşçi

696 Sayılı
KHK
Personeli

Kadro
Açıkla
ması
Genel
İdari
Hizmet
Teknik
Hizmet
Avukatlık
Hizmeti
Sağlık
Hizmeti
Yardımcı
Hizmetle
r
Kadrolu
İşçi
696
Sayılı
KHK işçi
MEGİP
İşçi

67

-

42
149

51

11

67

149

-

51

-

51

-4

Belediyemizin insan kaynakları yetkinlik analizi değerlendirildiği sayısal çoğunluk
olmasına rağmen nitelikli iş gücünde yetersiz olduğu değerlendirilmektedir. Özellikle
teknik personel kadrosunda görev yapan personel incelendiğinde herhangi bir
projeyinin A-Z’ye olarak tabir edilen projelendirimesi, yaklaşık maliyet tespiti ve ihale
dosyasının hazırlanmasını konusunda geliştirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.
Büro içerisinde istihdam edilmekte olan personelin eğitim ve yetkinlik düzeyleri
yeniden değerlendirilerek eğitime tabi tutulması ve eğitim ile eksik olan hussuların
geliştirilmesi gerekmektedir. Belediyemize ait iş analizleri yeniden yapılarak kurumsal
sorunların çözümlenmesi için prosürlerin her kesimin anlayacağı hale getirilmesi
gerekmektedir. İş gücü dağılımları yapılarak gereksiz personel yığılması yapılan
müdürlüklerin personel ihtiyaçlarına uygun olarak planlanması gerekmektedir.
Belediyeye yeni başlayan personelin oryantasyon eğitimine tabi tutularak belediyenin
genel yapısı anlatırak kendi görevinin gereklerini algılaması sağlanmalıdır.
4.7.2.Kurum Kültürü Analizi:
Belediye çalışanlarının karar alma süreçlerine katılımları bulunmamaktadır.
Belediye çalışanların karar alma süreçlerine katılımı sağlayacak herhangi bir
mekanizma mevcut değildir. Üst yöneticiler katılımcılara desteklemek istemekle
birlikte destek olma konusunda istenilen düzeyde değildir.
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Belediye çalışanlarının ve yöneticilerin bilgi paylaşımı ve işbirliğine açıklığı
bulunmamaktadır. Çalışanlar genellikle uygulanmaya başlanıldığında fark etmektedir.
Belediye çalışanlarının takım çalışmasına yatkınlıkları olayın kendi açılarından
değerlendirilmesine göre değişmektedir. Genel olarak da takım çalışmalarında yeterli
düzeyde başarı sağlanamamaktadır. Verilen görevler ile ilgili olarak işbirliği ve
koordinasyon sağlanamamaktadır. Birimler arası herhangi bir koordinasyon söz
konusu değildir. Birimler kendi işleyişleri doğrultusunda işlemlerini değerlendirmekte
ve sonuçlandırmaktadır.
Belediye çalışanları arasında bilgi yayılımı yeterli olmasına rağmen bilginin yayılım
ve paylaşılmasında ifade açılık düzeyi yeterli değildir. Bilginin çalışanlara ve birimlere
iletilmesi sağlanmakta ancak bilginin ilgili kişi ve birimler arasında incelenip
beklenilen sürede cevaplandırılması neredeyse imkânsız haldedir. Belediyedeki
alınanın özellikle sözlü kararların hiçbirinde bilgi desteklenmesi yapılmamaktadır.
Yazılı olarak alınan kararlarda ise bir analiz yapılarak karar alınması yerine evraklar
içiresindeki veriler incelenmeden karar alınmaktadır.
Belediyemizde sürekli ilerlemeyi teşvik eden bir insan kaynakları dağılımı mevcut
değildir. Çalışanlar bir birleriyle bilgi ve becerilerine ihtiyaca binaen paylaşmakta ki bu
da bir bilgi paylaşımı olarak değerlendirilemez. Yöneticilerin kendilerini
geliştirebilecekleri en iyi mekanizma seminer ve eğitimlere katılmalardır. Ancak
yöneticiler mevcut yoğunluktan dolayı bu faaliyeti tam olarak yerine getirdiği
değerlendirilmektedir.
Belediyemizde çalışanlar arasında yatay iletişim bulunmamaktadır. Bunun yerine
dikey iletişim yöntemi kullanılmaktadır. Çalışanlar arasındaki iletişimin tamamı resmi
olarak
yapılmaktadır.
Çalışanlar
yöneticilere
ulaşabilmektedir.
İletişim
mekanizmaların katılım ve işbirliğini sağlamada düşüncelerini tam olarak ifade etme
fırsat ve zamanı bulan kişiler işbirliğini desteklemektedir.
Hizmetlerin sunumu ve karar alma süreçlerinde paydaşların genellikle görüşleri
alınmamakta ya da yeterli düzeyde bilgilendirme yapılamamaktadır. Hizmet
uygulamaya konulduktan sonra paydaşlara yansımasına göre yeniden
değerlendirilmekte ya da iptal edilmektedir. Bu durum da maliyet ve zaman israfına
yol açmaktadır. Belediyemizde paydaş yönetim stratejisi bulunmamaktadır.
Belediyemiz stratejik plan hakkında tüm paydaşları bilgilendirmekte ancak
paydaşlardan geri döngü alamamaktadır.
Yeni fikirler ve farklı görüşler yönetim tarafından desteklenmektedir Uygulamaya
geçirilmesinde yeterli düzeyde analiz edilmediğinden yeni fikirler fikir aşamasında
kalmaktadır. Dış çevrede meydana gelen değişiklikler belirli bir birim tarafından takip
edilmemektedir. Bunun yerine bir kişi veya kurum fikir sunmakta ancak yönetimin
planları arasında bu fikre uyumlu bir plan yoksa değerlendirmeye alınmamaktadır.
Var olan kuralların değişimi desteklenmektedir. Ancak değişim sonucu ve belediye
çalışanların bu olaylara bakış açısı konusu değerlendirilmektedir. Çalışanlar müdür
düzeyinde karar ve inisiyatif kullanabilmekte sonuçları olumsuz olan konularda
inisiyatif kullanan müdür ve personel desteklenmemektedir.
Üst yönetim stratejik planı yapılma aşamasında sahiplenmekle birlikte uygulanma
aşamasında plan dışında hareket etmeyi tercih etmektedir. Bunun sonucunda ise
stratejik bir yönetim anlayışı yerine gündelik bir yönetim anlayışı benimsenmektedir.
Stratejik planın uygulanması mümkün olmamaktadır. Belediye çalışanlarından rutin
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işler dışında stratejik plana kesinlikle odaklanılmamaktadır. Hatta stratejik plandaki
hedeflerin gereksiz olduğu değerlendirilmektedir. Çalışanlar stratejik plandaki
sorumlulukların farkında değildir.
Belediyemizde ödül ve ceza sistemi mevzuatın öngördüğü şekilde mevcut olup,
uygulanması istenilen seviyede değildir. Çalışanların motivasyonunu artırmaya
yönelik herhangi bir mekanizma mevcut değildir. Yenilikçi uygulamaların
geliştirilmesinde üst yönetim hataları telafi etmektedir.
Belediyemizdeki çalışanlar ile üst yönetim ve hizmet sunduğumuz vatandaşlarımız
arasında sürekli olarak iletişim ve istişare halinde olması prensip olarak kabul
edilmiştir. 2020-2024 yılları arasında mutlu personel mutlu vatandaş olacak şekilde
prensip belirlenmiştir. Bu kapsamda; öncelikli olarak müdürlüklerin çalışma
yönetmelikleri yeniden elden geçirilecektir. Müdürlüklerin bünyesinde faaliyet
gösteren personellerin kadro ihtiyaç dağılımı yapılacaktır. İş analizleri yapılarak işler
eşit olarak paylaştırılacaktır. Her personelin görevleri netleştirilecektir. Kurumsal
mükemmellik hedefimiz olacaktır. Personel arasındaki iş yükü dengesizliği
kaldırılacak ödül ve ceza sistemi işletilecektir. Başarısız olan, işinde yetersiz olan tüm
personelin eğitimleri yapılacak planlamaya göre verilecektir. İnsan kaynakları
yönetimi tek elden takip edilecektir. İnsan kaynağımız üç ayda bir performans esaslı
olarak değerlendirilecek bu değerlendirme sonucunda ise personelin yer değişimleri
yapılacaktır. Personel ile ilgili olarak yapılacak işlemler ise yıllık eylem planlarında
ayrıca detaylandırılacaktır.
4.7.3.Fiziki Kaynak Analizi:
Belediyemizin toplam 47 ha arsa, arazi ve binası bulunmaktadır. Bunlar
incelendiğinde bunların büyük bir kısmı yollar, park alanları ve belediye hizmet
alanlarını oluşturmaktadır. Belediyemizin hizmet binası konuşlanmasında ise
Belediye ana hizmet binası Yeşilyurt Mahallesinde, Kültür Sosyal İşler Md.lüğü
Muşurup Sanat Sokağında, Makine İkmal Bakım ve Onarım Md.lüğü ise Akdeniz
mahallesinde belediye mülkiyetindeki arsalar üzerine yapılmış binalar üzerinde
hizmet vermektedir. Belediye ana hizmet binası ihtiyaca cevap vermemektedir.
Danışmanlık Merkezi, Spor İşleri Md.lüğü ve çöp siloları ise üçüncü şahıslardan
kiralanan bina ve arsalar üzerinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Belediyemizin imar
planları ve imar planlarına bağlı olarak gerçekleştireceği imar uygulamaları ile birlikte
proje bazlı arsa ihtiyaçları minimum seviye indirilebileceği değerlendirilmektedir. İmar
planları ve imar uygulamaları sonuçlanmadığı için belediyemizin hizmetlerini yerine
getirilebilmesi için ihtiyaç duyacağı arsa ve araziler üzerine yapılacak yatırımlar
gecikmektedir. Köy tüzel kişiliklerinin 6360 sayılı kanun ile lav edilmesi ile birlikte köy
tüzel kişiliklerin envanterinde bulunan arsa ve araziler belediyemize devir edilmiştir.
Ancak bazı arsa ve araziler devir tasfiye komisyonları tarafından hazine devir
edilmiştir. Bu durum ise belediyemizin projeleri için arsa sorunu oluşturmaktadır.
Diğer taşınmazların ise niteliksel ve nicel olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
Belediyemizin toplam 62 adet aracı mevcuttur. Araçlar bir kısmı yeni araç
olmasına rağmen ekonomik ömrünü tamamlayan araçlarımız da mevcuttur.
Yapılacak bir plan dahilinde araçlarımızın yıllara sari olarak yenilenmesi
planlamaktadır. Burada öncelikli olarak yenilenmesi gereken araçları temizlik işleri
araçları ile iş makineleri grubundadır.
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Fiziki kaynaklarımızın fayda maliyet analizi yapılacak ve bu yapılan analiz
sonucuna göre de hazırlanacak olan eylem planları ile araçların modernizasyonu
sağlanacaktır.
4.7.4.Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi:
Belediyemizin envanterinde bulunan bilgiişlem malzemeleri aşağıda belirtilmiştir.
Tablo: Teknolojik Altyapı Çizelgesi
BELEDİYEMİZ BÜNYESİNDE KULLANILMAKTA OLAN BİLGİSAYAR, YAZICI VE
YAZILIMLAR
BİLGİSAYAR
YAZICILAR
YAZILIMLAR
GÜÇ KAYNAĞI
Masa Üstü
RENKLİ
AUTOCAD
Faal Olan:30
Bilgisayar =70
YAZICILAR=18
Laptop
RENKSİZ
NETCAD
Arıza Olan:10
Bilgisayar=16
YAZICILAR=16
Parça Olarak
FOTOKOPİ=2
AMP (Hakediş
Kullanılan
Programı)
Ekran=5
Masa Üstü Olarak FAX=2 (1 Adet
BİLGİTAY SMS
Kullanılan
arızalı)
(Toplu Sms)
Bilgisayar=5
Nokta Vuruşlu=6
Santral Yazılımı
(1 Adet arızalı)
(CİSCO)
İDEA PROGRAMI
Arızalı Yazıcılar=5
AKINSOFT STOK
(Parçası Kullanılan TAKİP
yazıcılar)
PROGRAMI(Hanım
Eli İhtiyaç Bankası
AKINSOFT HASTA
TAKİP PROGRAMI
(Danışmanlık
Merkezi)
BERQ NET
FİREWALL
Belediyemizin kullanmakta olduğu bilişim altyapısı kurum içi iletişime açık
olmasına rağmen yeterli seviyede değildir. Teknoloji kullanımında belediyelerin
hizmetlerin geliştirilebilir. Özellikle maliyetler %50 oranında düşürülebilir. Teknoloji
alanı kullanılarak özellikle araç trafiğinde gereksiz maliyet ile iş gücü maliyeti
azaltılabilir.
Belediyemizin teknolojik alt yapısının kentsel hizmetlerinde kullanımları
incelendiğinde belediyemizin otomasyon sistemin EŞKOM’dan BELBİS’e geçmesi ile
birlikte e-devletten erişebilir hale gelmiştir. Bu durum belediyemizin sunmuş olduğu
hizmetlerde vatandaşlarımızın belediyemize ulaşımı hızlandırılmıştır. Aynı zamanda
belediyemize ait her türlü yazışmalar İçişlerine Bakanlığına ait e-belediye uygulaması
üzerinden yapılmaktadır. Bu yazılımların kullanılması belediyemizin üzerine mali
olarak yük getirmekte olan yazılım ve yazılım güvenliği maliyetlerini sıfıra
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düşürmüştür. Ancak gelinen seviye her ne kadar iyi olsa da istenilen seviyede
değildir. Belediyemize ait yazılım sisteminin tamamen cep telefonlar üzerinden
kullanılıp vatandaşlarımızın müracaat edebileceği şekilde yeniden yapılandırılması
gerektiği değerlendirilmektedir.
4.7.5.Mali Kaynak Analizi:
Anamur Belediyesinin 2014-2018 yıllarına ait net gelir çizelgesi aşağıda belirtilmiştir.
Tablo: Mali Kaynak Analizi Net Gelir Çizelgesi
Mali Kaynak Analizi Net Gelir
Tahmini
Kaynakla
r

2014 YILI

2015 YILI

2016 YILI

2017 YILI

2018 YILI

Toplam
Kaynak

Genel
Bütçe

22.154.487,13

21.511.617,84

37.513.218,40

31.673.182,62

36.589.931,41

149.442.437,40

Vergi
gelirleri

4.405.278,32

5.442.024,73

7.119.422,02

8.682.801,48

8.332.314,46

33.981.841,01

3.315.634,53

-1.316.902,48

659.924,04

694.359,21

641.424,90

3.994.440,20

223.169,69

132.786,58

1.267.444,48

532.398,02

100.000,00

2.255.798,77

14.113.496,52

15.177.835,56

27.639.409,73

21.544.166,17

26.668.477,57

105.143.385,55

Sermaye
Gelirleri

55.884,00

11.810,00

782.077,60

106.300,00

0,00

956.071,60

Red ve
İadeler

41.024,07

2.064.063,45

44.940,53

113.157,74

847.714,48

3.110.900,27

Teşebbü
s ve
Mülkiyet
Gelirleri
Alınan
Bağış ve
Yardımla
r ile Özel
Gelirler
Diğer
Gelirler

Tablo: Tahmini Mali Kaynak Analiz Çizelgesi
Anamur Belediyesinin 2020-2024 yıllarına ait tahmini gelir çizelgesi aşağıda
belirtilmiştir.
Tahmini Mali Kaynak Analizi
Planın 2.
Planın 3.
Planın 4.
yılı
yılı
yılı

Tahmini
Kaynaklar

Planın 1.
Yılı

Genel Bütçe

46.849.750,00

53.879.500,00

61.965.380,00

Vergi gelirleri

15.500.000,00

17.825.000,00

20.500.000,00

Anamur Belediyesi 2020-2024 Stratejik Plan

Planın 5.
Yılı

Toplam
Kaynak

71.266.200,00

81.955.080,00

315.915.910,00

23.580.000,00

27.117.000,00

104.522.000,00
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Teşebbüs ve
Mülkiyet
Gelirleri

1.310.000,00

1.510.000,00

1.740.000,00

2.000.000,00

2.300.000,00

8.860.000,00

Alınan Bağış
ve Yardımlar
ile Özel
Gelirler

100.000,00

115.000,00

132.000,00

151.000,00

173.650,00

671.650,00

Diğer Gelirler

27.867.000,00

32.047.000,00

36.854.000,00

42.382.000,00

48.739.300,00

187.889.300,00

Sermaye
Gelirleri

235.750,00

270.000,00

310.500,00

357.000,00

410.500,00

1.583.750,00

Red ve
İadeler (-)

37.000,00

42.500,00

48.880,00

56.200,00

64.630,00

249.210,00

Diğer (Evsel
Katı Atık)

1.800.000,00

2.070.000,00

2.380.000,00

2.740.000,00

3.150.000,00

12.140.000,00

GENEL TOPLAM - RED VE İADE =
315.915.910,00 - 249.210,00 = 315.666.700,00

Vergi, resim, harç, katkı, katılma payları ve iştirakler gibi öz gelirleri etkileyecek
eğilimler: On birinci kalkınma planına dahil edilen 6360 sayılı kanun ile belediye
yetkilerinde düzenleme yapılması, 2464 sayılı Belediye Gelirler kanunda düzenleme
yapılması ve gayrimenkul vergilendirilmesinin gerçek satış değeri üzerinden
vergilendirilmesi hususlarının belediyemize ait vergi gelirlerini artıracağı
değerlendirilmektedir.
Genel bütçe vergi gelirlerinden transferleri etkileyecek eğilimler: Belediyemize
İlbank A.Ş.’den aktarılan genel bütçe gelirlerinde kesinti miktarının artabileceği ve bu
doğrultuda genel bütçe vergi gelirlerinde azalma olabileceği değerlendirilmektedir.
Yatırım harcamalarını etkileyecek eğilimler: Gelirlerde meydana gelebilecek
azalmaların tamamı yatırım harcamalarını olumsuz etkileyeceği, ancak gelirlerde
meydana gelecek her türlü artışın ise yatırım harcamalarını artıracağı
değerlendirilmektedir.
Personel harcamalarını etkileyecek eğilimler: Personel harcamalarında yıllara sari
olmak üzere her zaman artış olacağı aşikar olup, personel harcamalarında meydana
gelen artışlar yatırım harcamalarını azaltacağı değerlendirilmektedir.

Belediyemize ait borç durum çizelgesi ve ödeme durumu aşağıda belirtilmiştir.
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Tablo: Belediye Borç Çizelgesi
BELEDİYE BORÇ DURUMU (06/08/2019)
S.N
u

Borçlu Kurum

VADE
BAŞLANGIÇ

VADE
BİTİŞ

KREDİ
MİKTARI

TOPLAM
ÖDENECEK
MİKTAR

AYLIK
ÖDENECEK
MİKTARI

1

İller BankasıSıcak Asfalt

1.09.2017

1.08.2027

1.598.966,11

2.591.485,47

26.715,87

2

İller Bankası -İş
Makinesi Alımı

18.07.2019

1.07.2022

2.266.652,48

2.967.016,90

81.944,92

3

İller BankasıVergi-SGK

4.078.333,99

5.129.788,21

57.000,00

4

İller BankasıUzlaşma Emekli
S.

395.821,93

451.089,04

55.267,00

5

İller Bankası
Toplam Borç
Yapılandırılmas
ı

1.06.2011

1.05.2025

20.223.363,01

20.223.363,01

13.904,18

6

DenizbankKredi 1

10.07.2015

10.06.2020

5.000.000,00

6.958.719,84

115.978,67

7

DenizbankKredi 2

28.09.2015

25.08.2020

1.000.000,00

1.471.225,63

24.520,42

8

DenizbankKredi 3

5.11.2018

4.10.2023

1.800.000,00

4.220.477,24

74.401,68

9

DenizbankKredi 4

12.11.2018

10.10.2023

1.800.000,00

4.527.372,37

79.095,00

10

Nakit
Teminatlar
(330)

632.282,17

11

Cari Borçlar
(320)

12.108.562,81
600.000,00

12

Kurumlara Olan
Borçlar (SGKVergi)(361)

Genel Toplam
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707.378,49

38.163.137,52

61.988.761,18

1.128.827,74
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Belediyemize ait gayrimenkullerdeki değişimler: Belediyemize ait gayrimenkullerin
değerleri sürekli artmakta bu durumda belediyemizin öz kaynak miktarını
güçlendirmektedir.
Finans piyasalarındaki yatırımların durumu: Finans piyasalarında faizlerin düşmesi
ile birlikte yatırımların artabileceği değerlendirilmektedir.
Belediye şirketleri ile belediye arasındaki mali
belediyemize herhangi bir mali transfer yapılmamıştır.

transferler: Şirketimizden

4.8.PESTLE ANALİZİ
Politik etkenler: On birinci kalkınma planı ile 6360 sayılı kanunda değişiklik
yapılabileceği ve bu yapılacak değişikliklerde genellikle belediyemizin yetkileri ile
büyükşehir belediyesi arasındaki tartışmalı yetkilerin netleştirileceği hedef olarak
benimsenmiş olup, bu durumun netleşmesi ile birlikte oluşabilecek gelir artışlarının
belediyemize olumlu etkisi olabileceği gibi sorumluluk verilen konuların gereğinden
fazla olması durumunda ise belediyemizi olumsuz olarak etkileyebileceği
değerlendirilmektedir. Ülke genelinde son dönemlerde hükümetin almış olduğu
tasarruf tedbirlerinin şehrimize merkezi hükümet tarafından yapılacak olan
yatırımların yatırım süresinin azaltabileceği değerlendirilmektedir.
Ekonomik etkenler: AB fonlarında uluslararası politik nedenlere bağlı olarak
meydana gelen/gelebilecek fonların azalması ile belediyemiz tarafından yapılacak ve
fon ile finansman edilmesi değerlendirilen projelerin gerçekleşemeyeceği
değerlendirilmektedir. İlbank A.Ş: şirketinden belediyemize transfer edilen vergi
gelirleri payındaki kesinti miktarının artması durumunda belediyemizi ekonomik
olarak olumsuz etkileyeceği değerlendirilmektedir. Ülke genelindeki yüksek faize
bağlı olarak ilçemize gelecek olan yatırımcı sayısında azalma olacağını buna bağlı
olarak da ilçemizde işsizlik oranının yükseleceği değerlendirilmektedir. İlçemizin
ekonomisi tarım üzerine kurulmuş olup, özellikle muzda korumacılık önlemlerinin
kaldırılamaması durumunda muz satışlarından elde edilen gelir düşecektir. Bu
durumda ilçemiz ekonomisi için olumsuz olacağı değerlendirilmektedir.
Sosyokültürel etkenler: Şehirleşme oranının artması ile birlikte şehirde hizmet
ağının etkinliğinin artırılması gerekmektedir. Şehirlerde yaşayan nüfus oranının
şehirde belediyemiz tarafından verilen hizmetlerin kalitesinin mekânsal altyapılar ile
birlikte değerlendirilerek nüfus artış hızına uygun olarak mekânsal altyapıların
tamamlanması gerekmektedir.
Teknolojik etkenler: Merkezi hükümetin belediye teknolojilerine yapmış ve
yapmakta olduğu tüm yatırımlar vatandaşlarımız açısından memnuniyet verici ve
belediyemiz açısından da ekonomik katkısının yanı sıra bilgi güvenliğinin
sağlanmasında maliyetlerimizi sıfıra indirmektedir. Buradan tasarruf edilen bütçeler
yatırıma dönüştürülmektedir.
Yasal etkenler: 6360,1319 ve 2464 Sayılı kanunlarda yapılacak her türlü değişiklik
belediyemizi etkileyeceği değerlendirilmektedir.
Çevresel etkenler: İlçemizde katı atıklar vahşi olarak depolanmaktadır. Vahşi olarak
depolanan alandan atık maddelerin su ve toprak kaynaklarımızı kirletebileceği
değerlendirilmektedir. Acil olarak katı atık bertaraf tesisinin Mersin Büyükşehir
Belediyesi tarafından yapılması gerekmektedir. İlçemizin sahillerin tamamı caretta
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caretta , Akdeniz foku üreme alanı olup, sahillerimizin projelendirilerek
vatandaşlarımıza kazandırılmasında bu hususun detaylı incelenmesi gerekmektedir.
İlçemizde Kocaçay üzerine yapılan Alaköprü Barajı ile Kıbrıs’a su aktarımı
sağlanmakta olup, ilçemizin tarım ürünlerin su ihtiyacının karşılanası maksadıyla
ovamızın bir bütün olarak değerlendirilerek kapalı sistem sulama suyu sistemin
tamamlanarak çiftçilerimiz üzerindeki enerji maliyetin düşürülmesi gerekmektedir.
Akkuyu Nükleer Santralinin tarım alanlarına zarar vermeyecek şekilde
değerlendirilerek yapılması gerekmektedir. İklim şartlarına bağlı olarak tarım
ürünlerin yetiştirilmesinde değişiklik olabileceği ve ilçe genelinde sel riski
oluşturabileceği değerlendirilmektedir. İlçemizde yapılması planlanan maden ocakları
ile denizlere kurulması planlanan balık çiftliklerinin sürdürülebilir çevre bilincine aykırı
olduğu ve aynı zamanda özellikle maden ocakların şehrimizde tarımı olumsuz
etkileyeceği değerlendirilmektedir. Denizlerimizde her geçen gün artmakta olan balık
çeşitlerinin ilerleyen dönemlerde denizlerimizde balıkçılık ile geçimin sağlayan
vatandaşlarımızı olumsuz etkileyeceği değerlendirilmektedir.
Tablo: PESTLE Analizi
PESTLE ANALİZİ
ETKENLER

Politik

Tespitler
Belediye Etkisi
(Etkenler/Sorunl
Fırsatlar
Tehditler
ar)
6360 Sayılı
Gelir
Kanunda
artırabilir.
yapılacak
değişiklikler

Ekonomik

Fon ve Paylarda
azalma

Sosyokültü
rel

Şehirleşme
oranının artması

Hizmet
alanı
daralabilir.

Teknolojik

Merkezi
hükümetin
belediye
teknolojilerine
yatırım yapması

Belediye
miz
üzerindeki
teknoloji
maliyetleri
ni azaltıp
hizmet
sunumunu
artıracaktır
.

Yasal

6360,2464 ve
1319 sayılı
kanunda
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Ne Yapılmalı?

Türkiye
Belediyeler
Birliğine talep
yapılması
gerekmektedir.
Yatırımların
Belediye öz
gerçekleştirilmesin gelirlerinin
de aksamalar
artırılması
meydana gelebilir. gerekir.
Artış hızı yüksek
İmar planları ve
olması
uygulamaların
durumunda
ivedilikle
mekânsal
yapılması
yetersizlikle
gerekmektedir.
karşılaşılır
Projenin
desteklenmesi
gerekmektedir.
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yapılacak
değişiklikler
Çevresel

Bertaraf Tesisi
Yapılması, iklim
değişikliği,
Nükleer Santral,
Akdeniz de
tehlikeli Balık
Türleri, Maden
Ocakları
Açılması,
Denizlere balık
çiftliği kurulması

Yaşam kalitesi ile
tarımı olumsuz
etkileyeceği
değerlendirilmekte
dir.

Projelerin fayda
maliyet analizleri
sürdürülebilir
çevre kavramları
ile birlikte
değerlendirilmeli
dir.

4.9.GZFT ANALİZİ
Anamur İlçesi, ilimize(Mersin) ve çevre illere en uzak belediyesidir. Anamur nüfus
artış hızı çok yüksek olmamakla birlikte ilçemizin çevre iller ile ulaşım sorunun
çözülmesini müteakip turizmden alınan payın artabileceği ve buna bağlı olarak da
nüfus artışı olacağı değerlendirilmektedir. Nüfus artışı, turizmin geliştirilmesine
öncülük edecek kurumun belediyemiz olması nedeniyle, sunmuş olduğumuz
hizmetlerinin hızlı ve zamanında gerçekleştirilebilmesi için nitelikli insan kaynağına
olan ihtiyaç her geçen gün daha da artmaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte vasıfsız
elemandan çok nitelikli elemana ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak istenilen nitelikte
personel istihdamı sağlanamamaktadır.
Şehri yapılacak olan her türlü yatırımın tamamında mekânsal planlama
sorunlarının çözümlenmiş ve yatırımcının yarını görebilecek şekilde yatırım yapması
gerektiğinden imar planları ve uygulamaların ivedilikle çözümlenmesi gerekmektedir.
Ancak imar planları ve uygulamaların çözümlenmesi istenilen düzeyde değildir. Buna
bağlı olarak belediyemiz tarafından yatırım yapan müdürlüklerin proje, keşif vb. teknik
işlemleri yürütmesi esnasında bölgenin ulaşım sorunları dikkate alınırsa daha fazla
nitelikli elemana ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca yabancı dil bilen personel sayısının
yetersiz olması nedeniyle uluslararası proje ve uluslararası paydaşlar ile işbirliği
düşüncesinde ve turizmin geliştirilmesi ile ilçemizin tanıtımında sıkıntılara neden
olmaktadır.
Belediyemiz istenen kalitede hizmet sunabilmek ve artan şehir nüfusuna aynı
kalitede cevap verebilmek için var gücüyle çalışmaktadır. Bu kapsamda
belediyemizde karar alma ve uygulamalarda hızlı ve aktif bir yönetim
sergilenmektedir.
4.9.1.Güçlü Yönler
 Belediye mülklerinin
olanağının yüksek olması,

sürdürülebilir
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gelir

kaynağı

olarak

değerlendirilme
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 Katılımcılığa ve şeffaflığa önem veren bir yönetim anlayışının benimsenmiş
olması,
 Sivil toplum kuruluşları ve diğer kamu kurumları ile güçlü bir işbirliği olması,
 Ekolojik turizm potansiyelinin yüksek olması,
 Örtü altı tarımın gelişmiş olması,
4.9.2.Zayıf Yönler
 Arşiv ve dokümantasyon sisteminin yetersiz olması,
 Belediyemiz hizmetlerinin tanıtımında iletişim olanaklarından yeterli düzeyde
yararlanılamaması,
 Bilişim teknolojisinin olanaklarından yeterince yararlanılamaması,
 Çalışanların motivasyonunun yeterince güçlü olmaması,
 Hizmet sürelerini tamamlayan personel sayısının fazlalığı (çalışanların yaş
ortalamasının yüksekliği)
 Halkla ilişkiler ve geri dönüş sisteminin yeterli işlememesi,
 Araç-gereç ve donanımın birimler arası dağılımının yetersizliği,
 Finansal kaynak imkânlarından yeterince faydalanılamaması,
 Hizmet içi eğitimin yetersizliği,
 Sosyal ve spor alanlarının yetersiz olması,
 Personelin sayı ve nitelik olarak birimler arasında orantılı dağılmaması,
 Belediye hizmetlerinin tanıtımının yetersiz olması,
 Kurumsal kimliğin yeterince açık tanımlanmamış olması,
 Belediyemiz birimleri arasındaki iletişim ve koordinasyonun yetersiz olması,
 Vatandaşa hizmetin yeterince hızlı verilememesi,
 Hizmet binalarının dağınık ve yetersiz olması,
 Hedef kitlenin gelişmeye ve teknolojiye açık olmaması,
 Belediye gayrimenkullerinin elektronik ortamda kayıt altında olmaması,
 Hizmet birimlerinin iş tanımlarının yapılmamış olması,
 Kent bilgi sisteminin olmaması,
 İmar planlarının hali hazır ve kadastrol paftalarının sayısal ortama
aktarılmaması,
 Nitelikli, Teknik ve uzman personelin yeterli olmaması,
 Yabancı dil bilen personelin az olması,
 Otopark sorunu,
 Şehrin gelişim planına göre alternatif alanların olmaması,
 Geniş bir mücavir alana sahip olunmasından dolayı merkezden çok uzak
noktalara istenilen nitelikte hizmet götürülememesi,

4.9.3.Fırsatlar
 Yeni bölgelerin eklenmesi ile mücavir alanın genişlemesi sonucunda yeni
kentsel kullanım alanlarına sahip olunması,
 İlçemizin tarihi değerler ve ülkemizin en temiz denizlerinden birine sahip olması
nedeniyle turizm potansiyelinin yüksek olması,
 İlçemize yeni iskelenin yapılması,
 İlçemizin iklim yapısı gereği tarım potansiyelin yüksek olması,
 İlçemize açılan meslek yüksek okulları,
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 İlçemizin tarım potansiyelin yüksek olması nedeniyle ekolojik turizmi alanın
yüksek olması,
 Toros Dağlarına ulaşım sorunu olmaması nedeniyle yayla turizmine uygun
olması,
4.9.4.Tehditler
 Hizmet alanımızın çok geniş, dağınık ve çok geniş olması,
 Köyden mahalleye dönüşen alanlardaki altyapı yetersizliği,
 Belediye borçlarının yüksek olması,
 6360 Sayılı Yasa ile belediyemize ayrılan payların hizmet yükündeki artışa
karşılık gelmemesi,
 Genel ve yerel yönetim mevzuatındaki değişikliklerin yerel yönetimlere getirdiği
aleyhte oluşumlar,
 Kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyon ve işbirliği eksikliği,
 Vatandaşlarımızın beklentilerinin ve olumsuzluklar karşısındaki duyarlılığının
yüksekliği,
 Bütçe arttırıcı tedbirlerin alınmamış olması,
 Stratejik yönetim anlayışına uygun bir kurumsal yapının bulunmaması,
 Modern şehircilik dönüşümünü sağlayacak yeterli teknik personelin olmaması,
 Muzun Anamur dışında diğer yerlerde yetişmeye başlaması,
 Yüksek kapasite ve nitelikli konaklama merkezlerinin yetersiz olması,
 Genel bütçe gelirleri tahsilâtı üzerinden ayrılan payın dağıtımında büyük oranda
belediye nüfusunun esas alınması nedeniyle Anamur Belediyesi’nin gelir kaybına
uğruyor olması,
 Anamur’da yeterli otopark alanının bulunmaması, park ve trafik sorununun
olması,
 Bertaraf tesisinin yapılaması ve katı atıkların vahşi depolanması,
 Personel maliyetlerindeki artış,
 Belediyemiz aleyhine açılan, kamulaştırmasız el atma ve ipotek artırım
davalarının sonuçlanması durumunda ortaya çıkan mali sorumluluğun yüksek olması.
4.10.TESPİTLER VE İHTİYAÇLARIN BELİRLENMESİ:
Durum Analizi
Aşamaları

Tespitler/Sorun Alanları

İhtiyaçlar/Gelişim Alanları

Uygulanmakta Olan
Stratejik Planın
Değerlendirilmesi

Arsa sorunları çözülememesi.

Mevzuat Analizi

6360 Sayılı Kanun ile birlikte
ilçe belediyelerinin sorumluluk
sahasının artmasına rağmen
gelirlerinin artmamasıbelediye mevzuatlarında
güncelleme yapılmaması

Proje yapılacak alanlarının
arsa mülkiyet/tahsis/imar
sorunları öncelikli olarak
çözümlenerek
projelendirilmesi
gerekmektedir.
6360 Sayılı Kanunun
uygulamaları
değerlendirilmelidir. Özellikle
Belediyenin gelir kaynağı
olan 1319 sayılı Emlak
Vergisi Kanunu ile 2464
Sayılı Belediye Gelirler
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Durum Analizi
Aşamaları

Tespitler/Sorun Alanları

İhtiyaçlar/Gelişim Alanları
Kanunu Güncellenmelidir.

Üst Politika
Analizleri

-

Paydaş Analizi

İlçemizin paydaş analizinde
imar planlarının bir an önce
yapılması, toplum ile
belediyenin istişareli olarak
karar almaları, imar planlarına
bağlı olarak yolların konforlu
hale getirilmesi
gerekmektedir.

İnsan Kaynakları
Yetkinlik Analizi

İnsan kaynakları sayısal
olarak çoğunluk olmasına
rağmen nitelik olarak
azınlıktadır.

Kurum Kültürü
Analizi

Kurumun işleyişinde
hizmetlerin icra edilmesi
sırasında bazen mevzuata
bağlı olarak bazı zamanlarda
ise personelin inisiyatif
alamaması ve bilgi birikimi
eksikliğinden kaynaklandığı
tespit edilmiştir.

Fiziki Kaynak
Analizi

Araç ve ekipman eksikleri
bulunmaktadır.
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On birinci kalkınma planına
belediyeler için konulan
hedeflere ulaşmak
maksadıyla belediyelerin
personel ve mali yapıları
değerlendirilmesi
gerekmektedir.
Beş yıllık süre içerisinde
ilçemiz dahilinde imar
sorunları ve buna bağlı
olarak da insanların yaşamı
kolaylaştıracak yatırımlar
plan dahilinde peyder pey
yapımına başlanacak ve
yapılacak her projede
istişaresi yapılarak
sorunlarımız
çözümlenecektir.
İnsan kaynağının sayısal
olarak çoğunluk değil nitelikli
iş gücü olarak çoğunluk
olabilmesi için personel
sürekli olarak eğitime tabi
tutulması gerekmektedir.
Kurum işleyişi yeniden
gözden geçirilerek günümüz
koşullarına göre
güncellenecektir.

Belediye bütçe imkanları
doğrultusunda araç ,
ekipman ve iş makineleri
tedarik edilmesi
gerekmektedir.
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Durum Analizi
Aşamaları
Teknoloji ve Bilişim
Altyapısı Analizi

Tespitler/Sorun Alanları

İhtiyaçlar/Gelişim Alanları

Günün koşullarına göre
belediye bütçesi ile teknolojik
yatırımlar yapmak
imkansızlaşmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti
tarafından hayata geçirilen
e-belediye projesinin
belediyenin ihtiyaçları ve
koordinesinde bir an önce
tamamlanması
gerekmektedir.
Belediye alacaklarının
ivedilikle alınması ve
sürdürülebilir bir mali sistem
kurulması için bütçenin
gelire uygun olarak
yapılması, personel
giderlerinin düşürülmesi
gerekmektedir.
Çevresel faktörlerle ilgili
olarak top yekûn mücadele
etmek gerektiği, ekonomik
sorunlar ile ilgili olarak ise
acilen sürdürülebilir bir mali
sisteme geçilmesi
gerekmektedir.

Mali Kaynak Analizi

Belediyemizin mali olarak borç
stoku, personel
maliyetlerindeki artış,
piyasadan tedarik edilen
malzemelerde artış ve nakit
döngüsü yetersizdir.

PESTLE Analizi

En büyük sorun olarak,
çevresel faktörler ve ekonomik
faktörler belediyemiz
açısından sorun teşkil
etmektedir.

5.GELECEĞE BAKIŞ:
5.1.Misyon: Belediyemiz, yerel ve ortak nitelikli talepleri karşılayan, insana değer
veren, çevreyle uyumlu, kaliteli ve çözüm odaklı hizmetler üreterek Anamur halkının
gündelik yaşamını kolaylaştırmayı görev edinmiştir.
5.2.Vizyon: İnsan odaklı, katılımcı, çözüm üreten, doğal hayata ve tarihi mirasa
saygılı, temel kentsel hizmetlerin adil ve erişilebilir şekilde sağlandığı, yaşam kalitesi
yüksek Anamur şehrini oluşturmaktır.
5.3.TEMEL DEĞERLER:
5.3.1. Planlı, Etkin ve Verimli Çalışmak
Bir toplumun kalkınmasında verimlilik ve etkinlik en önemli unsurlar arasında yer
almaktadır.
Verimlilik, genel olarak üretim miktarının, o üretim miktarını üretmek için kullanılan üretim
etmenlerine oranıdır. Dolayısıyla, bir ürün veya hizmetin üretimi için gerekli giderlerin, üretim
sonucu elde edilen ürün veya hizmetin değerinden fazla olmaması gerekmektedir. Yapılan
çalışmalara göre gelişmiş ülkelerdeki büyümenin altında yatan sebep sadece kaynak fazlalığı
değil, kaynakların etkin ve verimli kullanılması da bulunmaktadır ve büyümenin yarısını
verimlilik artışı oluşturmaktadır.
Etkinlik, yapılan faaliyetin temel amaca uygunluk göstergesidir. Daha açık bir ifade ile,
yapılan hizmetin amaca ne kadar hizmet ettiğinin göstergesidir. Kamu yönetiminde verimlilik
kadar önemli olan bir başka unsur da etkinliktir. Kamu kurumları birçok faaliyetlerde
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bulunmakta ama bu faaliyetler ciddi tepki ile de karşılanmaktadır. Çünkü yapılan faaliyetlerin
ne kadar toplumun ortak ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olduğu sorusu gündeme
gelmektedir.
Kamu kaynaklarının doğru kullanımı, hizmetlerin etkin biçimde yerine getirilmesi için planlı
ve programlı çalışma esastır. Belediyeler, günü birlik karar ve icraat değil, doğru hazırlanmış
planlar ve programlar çerçevesinde hareket eder ve plan ve programlarının da önceden ilan
ederek kamu kontrolüne imkan sağlarlar.
5.3.2. Adil, Güler Yüzlü ve Kalite Esaslı Hizmet Üretmek, Çözüm Odaklı Olmak
Kamu kurumları, kamu kaynaklarını kullanan, kamu tarafından oluşturulan ve yetkili
kılınan kurumlardır ve kamu bunu sadece kendisinin ortak ihtiyaçlarının karşılanması için
yapmaktadır. Dolayısıyla, kamu kurumları, kamuya lütufta bulunan değil, kamu tarafından
görevlendirilen kuruluşlardır.
Adil hizmet, hizmetin öncelik sırasına göre verilmesini gerektirir. Belediyemizin elde ettiği
gelirler ilçemizdeki tüm bölge ve vatandaşlara eşit bir şekilde hizmette eşit paylaşım
sağlanacaktır. Toplumun çıkarları doğrultusunda hareket etmek suretiyle toplumun
çıkarlarına göre hizmet üretilecektir.
Güler yüzlü hizmet, vatandaşa saygılı ve samimi yaklaşım sergilenmesidir. Kaliteli hizmet
ise, sunulan hizmetlerin kendilerinden beklenen özelliklere sahip olması demektir.
5.3.3. Şeffaf ve Hesap Verebilir Olmak
Belediyemiz, karar ve uygulamalarında şeffaflığa azami dikkat gösterecektir. Şeffaflığın bir
gereği olarak hesap verebilirlik ilkesine de bağlı hareket edilecektir. Vatandaş, “yetki
veren”dir ve kamu yönetiminin kendisine yetki veren vatandaşa karşı, bu yetkiyi ne kadar
doğru ve etkin kullandığının hesabını vermesi gerekmektedir ve belediyemiz için bu yaklaşım
temel ilkelerimizdendir.
5.3.4. Bilgi ve Teknolojiden Azami Düzeyde Faydalanmak
Günümüzde bilgi en önemli sermaye ve yetişmiş personel de en önemli kaynaktır. Hızlı
değişim ve gelişmelerin yaşandığı günümüzde belediyeler bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma ve
bilgiyi eyleme dönüştürme becerisini gösterebildikleri oranda başarıyı yakalayacaklardır. Bu
amaçla eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra başta bilişim teknolojisi olmak üzere
etkinlik ve verimlilik artışı sağlayan teknolojiden azami düzeyde yararlanma ilkemizdir.
5.3.5. Çevreye Karşı Sorumlu, Sağlıklı Ve Sürdürülebilir Kentleşmeyi Sağlanmak
Belediyelerimiz, “bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını
karşılayabilme imkanından ödün vermeksizin karşılamak”, doğaya ve çevreye karşı gereken
hassasiyeti korumak ve kentlerimizi içinde yaşayanlara huzur, güven, umut veren ve medeni
ihtiyaçlarını karşılayabildikleri bir yerleşim alanına dönüştürmekle yükümlüdürler.
5.3.6. Belediye Hizmetlerinde Vatandaş Memnuniyetini Sağlamak ve insan odaklı
olmak
Belediye yönetimi olarak temel ilkelerimizden birisi de vatandaş memnuniyetinin
sağlanmasıdır. Tüm kamu kurumları gibi belediyenin de temel varlık sebebi, vatandaşın talep
ve ihtiyaçlarını kendi görev alanları çerçevesinde en iyi şekilde karşılayarak
memnuniyetlerinin tesis edilmesidir.
5.3.7. Karar ve Uygulamalara Vatandaşların ve Çalışanların Katılımını Sağlamak ve
Çözüm odaklı olmak
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Belediyelerimizin katılımcı bir yönetim sergileyerek; başta “Kent Konseyleri” olmak üzere
katılımı sağlayıcı mekanizmaları geliştirerek vatandaşın, STK’ların, Meslek Odalarının karar
ve uygulamalarına katılımını sağlamaları gerekmektedir. Aynı şekilde belediye çalışanlarının
da daha kaliteli hizmet sunabilmek için belediye yönetimine katılımlarını artırıcı yaklaşım
sergilenecektir.
5.3.8. Sosyal Güçsüzlerin Desteklenmesine Önem Vermek
İlçemizde bulunan sosyal güçsüzlerin desteklenmesi, yapabilirlik kapasitelerinin
geliştirilmesi sosyal barış ve toplumsal huzur için gereklidir. Belediyemiz karar ve
uygulamalarında sosyal güçsüzlerin desteklenmesi öncelikli politikalarımız arasında yer
almaktadır.
5.3.9. Kent ve Kent Halkının Değerlerini ve Haklarını Korumak
Belediyeler, tüm kamu kurumları gibi, topluma hizmet amacıyla kurulmuştur. Bu görevin
yerine getirilmesinde toplumun değer yargılarına saygılı olmak, kurumların öncelikli
sorumluluklarındandır.
Belediyemiz, ilçe halkının değer yargılarına saygıyı temel ilke olarak kabul eder. Çünkü
toplumun değerlerine saygı göstermek, toplumun hassasiyetine uygun hizmet sunmak
demektir. Toplumu rencide eden, topluma saygı göstermeyen bir yaklaşım belediyemizce
kabul edilemez.
Vatandaşlarımızın sahip olduğu hakların belediyemiz yetki ve sorumluluk alanları
içerisinde korunması belediyemizin temel değerlerindendir.
5.3.10. Tarihi ve Kültürel Mirasın Yaşatılmasında Hassasiyet Göstermek
Bizden önceki nesillerin bizlere emaneti ve insanlığın ortak mirası olan tarihi ve kültürel
mirasın yaşatılarak bizden sonraki nesillere devredilmesi temel ilkelerimiz arasında yer
almaktadır.
5.3.11. Kentsel Estetik Yaratmak
Kentin ana yollarında, alanlarda ve parklarda Anamur’u simgeleyen değerlerini ve
estetiğini öne çıkaran heykeller ve bunun gibi sanat eserleri kentimize kazandırmak ve
gelecek nesillere estetik bir kent görüntüsü kazandırmak temel prensibimizdir.

5.3.12.Kamu Yararı: Belediyemiz tüm iş, hizmet ve işlemlerinde kamu yararını temel
alır. Bu kapsamda, kamu çıkarı ve yurttaş memnuniyeti önceliklidir.
5.3.13.Katılımcılık:Gereksinimlerin saptanmasından uygulamaya kadar her
aşamada katılımın sağlanması esastır. Anamurlular ile birlikte her konuda ortak akla
dayalı projeler geliştirilerek, halkın sadece beklenti iletme aşamasında değil, izleme
ve değerlendirme aşamasında da yer alması sağlanmaktadır.
5.3.14.Pozitif Ayrımcılık: Kadın, çocuk, yaşlı ve engelli hemşerilerin belediyenin
desteğinde ve güvencesinde yaşaması sağlanacak, hizmet eksiği olan yerlere yeterli
nitelikte kentsel hizmet ve olanaklar sunularak, zayıfı kollayan, yoksula destek olan
bir belediye anlayışı hakimdir.
6.STRATEJİ GELİŞTİRME:
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AMAÇ-1: KURUMSAL MÜKEMMELLİK:
Açıklama: Anamur Belediyesi’nin kente ve kentliye yönelik hizmetlerinde kalite,
etkinlik ve verimlilik artışının sağlanabilmesi amacıyla kurumsal yapabilirlik
kapasitesinin geliştirilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda belediye hizmetlerinde
kalitenin yakalanması, mali, fiziki, insan kaynaklarının etkin ve verimli kullanılarak
kentin gelişimi ve kent sakinlerinin yaşam kalitelerinin geliştirilmesi için belediye
yönetiminde kalite odaklı yönetim modelleri uygulanmalıdır. Belediyemizin Toplam
Kalite Yönetimi, Re-Organizasyon, Kıyaslama, Proje Yönetimi, İnsan Kaynakları
Yönetimi, Kurumsal İletişim ve benzeri modern yönetim tekniklerinin kullanımı
konusundaki çalışmalar geliştirmesi gerekmektedir. Bunun için belediyede, vizyon
sahibi, yetkiyi paylaşan, risk almakta arzulu, yenilik ve değişikliğe açık yönetici tipi ile
başarıyı ödüllendiren, ekip çalışmasına yönelmiş, vatandaş odaklı ve katılımcı bir
sistem oluşturulmalıdır.
Hedef-1.1:İnsan Kaynaklarını Yetkinleştirmek:
Faaliyet 1.1.1. Güncellenen/değişen mevzuat ve personelin talepleri doğrultusunda
eğitim ihtiyaçları belirlenerek ihtiyacı karşılayabilecek eğitim programları
hazırlanacaktır.
Faaliyet 1.1.2. Gerçekleştirilecek tüm eğitim çalışmaları tek bir merkezden koordine
edilecek ve eğitim ile ilgili bir veri tabanı oluşturularak güncel tutulması sağlanacaktır.
Faaliyet 1.1.3. Yıllık olarak hazırlanacak eğitim programlarının etkinliği periyodik
olarak ölçülecek, sonuçları doğrultusunda gerekli iyileştirmeler sağlanacaktır.
Faaliyet 1.1.4. Belediyenin insan kaynaklarına ilişkin politikalarının oluşturulmasında
bilimsel ölçütlerin yanı sıra çalışanların katılımının sağlandığı bir mekanizma
oluşturulacaktır.
Faaliyet 1.1.5. Belediyenin iş ve işlem akış süreçleri güncellenerek, her bir birim için
iş ve iş akış rehberleri oluşturulacaktır. Oluşturulan iş akışlarına göre ihtiyaç
kalmayan birimler kapatılacak veya birleştirilecek ihtiyaç duyulan kadın ve aile birimi
gibi birimlerin kurulması sağlanarak belediye kurumsal kapasitesi güçlendirilecektir.
Faaliyet 1.1.6. İş Sağlığı ve Güvenliği alanında ulusal ve uluslararası standartların
hâkim olması sağlanacak; çalışanlara çalışma alanlarına yönelik gerekli eğitimler
verilecektir.
Faaliyet 1.1.7. Çalışanların sosyal hak ve hizmetlerden yararlanmalarında;
memnuniyetlerini sağlamaya yönelik katılımcı mekanizmalar oluşturulacaktır.
Faaliyet 1.1.8. Performansa dayalı personel yönetim modeline geçirilerek personelin
performans sürekli olarak takip edilecektir.
Faaliyet 1.1.9. Çalışanların motivasyonlarını artırıcı, morallerini yükseltici özel
etkinlikler düzenlenecektir.
Faaliyet 1.1.110. Çalışanların yetkinliklerini geliştirici eğitimler verilecektir.
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Faaliyet 1.1.11. Coğrafi bilgi sistemleri kurularak güncel olarak sistemlerle
entegrasyonu sağlanacak ve coğrafi bilgi sistemi sürekli olarak güncellenecektir.
Faaliyet 1.1.12. Personelin çalışması için ihtiyaç duyulacak her türlü ekip ve ekipman
yıllara sari olarak belediye bütçe imkanları doğrultusunda tedarik edilerek, personelin
fiziki şartları iyileştirilecektir.
Faaliyet 1.1.13. Belediyemiz tarafından icra edilecek tüm projelerin
çizim/projelendirme/ihale dosyası hazırlama vb. ile kontrollük hizmetleri belediyemiz
personeli tarafından hazırlanacaktır. Bu hizmetlere ilişkin ihtiyaç duyulacak yazılımlar
Destek Hiz.Md.lüğünce tedarik edilecek ve ilgili personelin kullanımına sunulacaktır.
Proje hazırlanmasında ki hizmet alım maliyeti sıfırlanacaktır.
Hedef-1.2:Sürdürülebilir ve Güçlü Mali Yapı Sağlamak:
Faaliyet 1.2.1. Belediyemize ait taşınmazların tamamı sayısal ortama aktarılacaktır.
Faaliyet 1.2.2. Belediyemize ait olup kira alınmayan bütün taşınmazlara ecrimisil
tahakkuk ettirilecektir.
Faaliyet 1.2.3.
kiralanacaktır.

Belediye

taşınmazların

tamamı

kullanım

durumlarına

göre

Faaliyet 1.2.4. İlçe sınırları içerisindeki tüm ada ve parsellerin emlak sistemine
kayıtları yapılacaktır.
Faaliyet 1.2.5. İlçe sınırları içerisindeki taşınmazlar yerinde kontrol edilerek inşaat
ruhsatı almayan yapıların tamamı yerinde ölçüm yapılarak vergilendirilecektir.
Faaliyet 1.2.6. Anamur Milli Emlak Şefliği ile koordine edilerek üçüncü şahıslara
kiraya verilen taşınmazların tamamı vergilendirilecektir.
Faaliyet 1.2.7. Anamur Milli Emlak Şefliği ile koordine edilerek hazine mülkiyetinde
olup üzerine bina yapılan taşınmazlardan emlak vergisi tahakkuku için çalışma
yapılacak ve sonuçlandırılacaktır.
Faaliyet 1.2.8.İş yeri ruhsatı olmayan işyerlerinin tamamı mevzuata uygun olarak
ruhsatlandırılacak ve vergileri tahakkuk ettirilecektir.
Faaliyet 1.2.9.İş yeri ruhsat yetkisi belediyemizde olmayan işyerlerin ruhsatları ilgili
kurumlardan online olarak talep edilecek ve bu doğrultuda yazılım alınarak güncel
vergilendirmeleri yapılacaktır.
Faaliyet 1.2.10. Eğlence vergisine tabi olan işyerleri tespit edilerek ruhsatlandırılacak
ve vergilendirilecektir.
Faaliyet 1.2.11. Pazar yerleri yeniden gözden geçirilerek kayıp ve kaçak olarak
Pazar işgalleri önlenecek ve bunun sonucunda Pazar yerleri semt Pazar yeri
yönetmeliğine uygun olarak vergilendirilecektir.
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Faaliyet 1.2.12. Müdürlüklerin görev ve sorumluklarına bağlı olarak icra etmekte
oldukları iş ve işlemlere ait meclis kararına istinaden yapılacak vergi tahakkukları
konusunda öncelikle Mali Hizmetler Md.lüğünce eğitim verilecek müteakiben ise üç
ayda bir olarak vergi tahakkukları denetlenecektir.
Faaliyet 1.2.13. Ruhsat verilen tüm işyerlerin ve ruhsatsız olan tüm iş yerlerin ilan ve
reklam vergileri tahakkuk edilecektir.
Faaliyet 1.2.14. Ses yayın sistemi kullanıcılarından alınacak ücretler düzenli olarak
tahakkuk edilecektir.
Faaliyet 1.2.15. Ön mali kontrol, iç denetim ve kalite yönetim sistemleri kurum
yapısına yerleştirilip geliştirilecektir.
Faaliyet 1.2.16. Kaynakların etkin ve verimli kullanılması ilkesinden yola çıkılarak,
bütçe uygulama sonuçlarında hedef-gerçekleşme oranı yükseltilecektir.
Faaliyet 1.2.17. Belediye hizmetlerinden vazgeçilmeksizin harcamalarda rasyonellik
sağlanacaktır.
Faaliyet 1.2.18. Bütçenin hazırlanması sürecinde; gelir bütçesine göre gider
bütçesinin oluşturulması esası benimsenecektir.
Faaliyet 1.2.19. Bütçe gerçekleşmeleri birimler bazında takip edilecek ve periyodik
olarak ölçülecektir.
Faaliyet 1.2.20. Belediye gelirlerinin tahsilatında yurttaşların yükümlülüklerini daha
kolay ve rahat yapmalarını sağlayacak yöntemler geliştirilecektir.
Faaliyet 1.2.21. Bugüne kadar tahsil edilemeyen belediye alacaklarının tahsili için
gerekli ve uygun yöntem ve süreçler izlenecektir.
Faaliyet 1.2.22. Yatırım ve harcama planlaması belediye gelirlerinin tahsil
programına uyumlu hale getirilecektir.
Faaliyet 1.2.23. Yeni mali kaynakların yaratılmasında belediye taşınmazları
değerlendirilecektir.
Faaliyet 1.2.24. Anamur Belediyesi tarafından 2011 yılında kat karşılığı gelir
paylaşım sözleşmesi ile ihale edilen Göktaş Mahallesi 741 Ada 9 Numaralı taşınmaz
üzerindeki inşaatın satışı yapılacaktır.
Faaliyet 1.2.25. Mevcut ruhsat dosyalarının tamamı vergi dairesinden açık ve kapalı
olup olmadığı kontrol edilerek, ruhsatlar aktif ve pasif olarak arşivlenecek ve genel
arşive sayısal ortama aktarılarak teslim edilecektir.
Faaliyet 1.2.26.Ruhsatlı iş yerlerinden alınması gereken vergilerden eksik olan
vergilerin tamamı geçmiş dönemi de değerlendirilerek vergilendirilecektir.
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Faaliyet 1.2.27.Avrupa Birliği ve fon sağlayıcı kuruluşlar nezdinde başvurulara konu
edilebilecek projeler için, proje hazırlama eğitimleri yapılacak ve bu eğitimler kurum
içerisinde yaygınlaştırılacaktır.
Faaliyet 1.2.28.Üretilen projelere finansman sağlamak üzere Avrupa Birliği ve fon
sağlayıcı kuruluşlara proje başvuruları yapılacaktır.
Faaliyet 1.2.29.Üçüncü şahıslardan kiralanarak hizmet sunulan alanların tamamı
belediyemize ait mülkler üzerine taşınarak kira ödemesinden tasarruf edilecektir.
Faaliyet
1.2.30.Yapılacak
değerlendirilecektir.

tüm

faaliyetlerde

tasarruf

öncelikli

olarak

Faaliyet 1.2.31. İlçemiz ve çevre ilçelerin ihtiyacı olan her türlü süs bitkisi
belediyemiz tarafından yetiştirilerek öncelikli olarak belediyemizin ihtiyaçları
karşılanacak arta kalan kısmı da satışa sunularak ekonomik değer üretilmesi
sağlanacaktır.
Faaliyet 1.2.32. Harcamalarda ön mali kontrol ve iç denetim etkinleştirilecektir.
Hedef-1.3:Arşive ulaşım ve bilgi akışını hızlandırmak.
Faaliyet 1.3.1.Belediye arşivi mekânsal ve sayısal olarak tek çatı altında
toplanacaktır. Belediyenin genel arşivi kurulacaktır.
Faaliyet 1.3.2.Arşivde mekânsal olarak bir planlama yapılarak müdürlüklerin arşiv
odaları ayrılacaktır.
Faaliyet 1.3.3.Belediye arşivi Yazı İşleri Md.lüğünün sorumluğuna ve yönetimine
verilecektir.
Faaliyet 1.3.4.Arşiv
görevlendirilecektir.

hizmetlerini

yürütmek

üzere

en

az

iki

personel

Faaliyet 1.3.5.Mevcut arşivde bulunan belgelerin tamamı Yazı İşleri Md.lüğünce
Sayısal ortama aktarılacaktır. Bunun için ihtiyaç duyulan bir adet tarayıcı, bir adet
bilgisayar ve iki adet plotter tedarik edilecektir.
Faaliyet 1.3.6.Arşive ulaşımın hızlandırılması maksadıyla Yazı İşleri Md.lüğünce
yazılım tedarik edilecektir.
Hedef-1.4: Vatandaşların belediyeye ulaşımını etkinleştirmek
Faaliyet 1.4.1. Belediyemiz tarafından kullanılmakta olan e-belediye yazılımına ilave
olarak süreç yönetim sistem yazılımı tedarik edilerek süreç yönetiminde personelin
performansı ölçülerek hizmetlerin etkin verilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet 1.4.2. Belediye ile ilgili yapılan iş ve işlemlerin sonuçları ve aşamaları
vatandaşa bildirilecektir.
Faaliyet 1.4.3. Yapılacak olan her proje öncesi proje toplantıları yapılarak
belediyemizin yapacağı hizmet/proje/yatırımlar hakkında vatandaşlarımızın katılımları
sağlanacaktır.
Anamur Belediyesi 2020-2024 Stratejik Plan

Sayfa 70

Faaliyet 1.4.4..Ortak akıl platformu kurulacaktır. Kurulacak olan bu ortak akıl
platformu web sitesi üzerinden kullanıma açılacak ve buradan vatandaşlarımızın her
türlü görüş ve önerileri alınarak alınan görüş ve önerilerin geri dönüşleri yapılacaktır.
Faaliyet 1.4.5. Akıllı belediyecilik hizmetlerin alt yapı çalışmalarına başlanarak
belediyemizin akıllı şehirciliğin bir parçası olan akıllı belediyecilik ile entegrasyonu
sağlanacaktır. Vatandaşlarımızın belediyemiz ile ilgili işlemlerini belediyemiz web
sitesinden 7/24 yaparak teknolojik alt yapı ile entegre olmuş bir belediyeye dönüşüm
sağlanacaktır.
Faaliyet 1.4.6. Belirli periyotlarla vatandaş memnuniyet düzeyini ölçmek maksadıyla
anketler yapılacak ve yapılan anket değerlendirilme sonuçları doğrultusunda sürekli
iyileştirmesi ve geliştirilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet 1.4.7. Evrak kayıt evrakın takip ve sonuçlandırma süresi azaltılacaktır.
Faaliyet 1.4.8. Belediyede vatandaş tarafından yapılan tüm işlemlerin fizibilite
raporları çıkarılarak vatandaş talep ve şikayetleri en kısa sürede değerlendirilerek
bilgilendirilmesi yapılması prensip haline getirilecektir.
Faaliyet 1.4.9.Belediye hizmetlerinin yürütümünde mevcut teşkilat yapısı katılımcılık
ilkesinin gereklerine uygun hale getirilecektir.
Faaliyet 1.4.10. Karar organlarınca alınmış olan Belediye Meclis Kararları, İhtisas
Komisyon Raporları ve Belediye encümen kararlarının tamamı sayısal ortama
aktarılarak belediyemiz resmi web sitesinden duyurulması sağlanacaktır.
Faaliyet 1.4.11. Belediyemizin faaliyetlerini tanıtmak amacıyla her altı ayda bir
tanıtım toplantısı düzenlenerek belediyemizin yapmış olduğu faaliyetler hakkında
vatandaşlarımız bilgilendirilecektir.
Hedef 1.5. Stratejik Plan Kültürünü Yerleştirmek.
Faaliyet 1.5.1. Stratejik planı yasal mevzuat olarak anlamak yerine kurum yönetim
kültürü olarak algılanması sağlanacaktır.
Faaliyet 1.5.2. Açıklık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin somut karşılık bulmasını
sağlamak amacıyla stratejik plan en etkin yöntemlerle iç ve dış paydaşlarımızın
bilgisine sunulacaktır.
Faaliyet 1.5.3. Stratejik plan ve yıllık performans programları gerçekleşme ve durum
raporları risk analizlerini de içerecek şekilde düzenli olarak hazırlanacak ve başkanlık
makamına sunulacaktır.
Faaliyet 1.5.4.Hesap verilebilirlik ilkesi uyarınca; faaliyet raporları, performans
sonuçlarını da yansıtacak şekilde hazırlanacaktır.
Faaliyet 1.5.5.Harcama birimleri ile stratejik plan ve performans programı
değerlendirme toplantıları yapılarak, katılımın sürekliliği sağlanacaktır.
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Faaliyet 1.5.6.Hizmet binalarının tamamı tek binada toplanacaktır. Bu kapsamda
mevcut belediye binasının üzerine bir kat daha yapılacaktır.
Faaliyet 1.5.7.Belediye iş ve işlemlerinde yatay iletişim kanalları geliştirilecektir.
Vatandaşın hizmet binası içerisinde hareket etmesi azaltılarak sorun en kısa sürede
ve doğru bir bilgilendirme yapılarak çözümlenecektir.
Faaliyet 1.5.8.Kurumsal kültürün oluşturulması sağlanacaktır.
Faaliyet 1.5.9.Üretilen projelerde maliyet/fayda analizleri yapılacak; uygun projeler
için iş gücü/zaman/maliyet verilerine uygun şema ve diyagramlar hazırlanacaktır.
Faaliyet 1.5.10.Anamur Belediyesi İSO9000 çalışması projesi başlatılarak Anamur
Belediyesi İSO 9000 standartlarına uygun hale getirilecektir.
TEMA:SAĞLIKLI ŞEHİRLEŞME
AMAÇ-2: SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLEŞME:
Açıklama: Şehirlerde yaşayan nüfusun her geçen gün artması ve gelecekte
şehirlerde yaşayan nüfusun kırsalda yaşayan nüfusun üç katı seviyesine ulaşacağı
değerlendirildiğinde şehirleşmenin sağlam bir temel ve iyi bir planlama üzerine
kurulması gerekmektedir. Kentin geliştirilmesi ve şehirleşmesindeki en önemli temel
taşlarından birisi olan imar planlarının ve uygulamalarının yapılaşma
tamamlanmadan yapılması gerekmektedir. Şehirdeki nüfusun her geçen gün artması
ve şehir nüfusunun ihtiyaçlarının hızlı ve etkin verilebilmesi maksadıyla teknolojiyi
şehirleşmeyle birlikte kullanmayı zorunlu kılmıştır. Yarının Anamur’u oluşturmak ve
gelecek nesillerden emanet aldığımız şehri gelecek nesillere bırakabilmek için
sürdürülebilir bir yapıda çevreye, tarihi ve doğaya duyarlı şehirleşmeyi oluşturmak
gerekmektedir.
Hedef-2.1: Anamur’un Çarpık Yapılaşmaya Konu Alanları Rehabilite Edilerek
Çağdaş Ve Modern Yaşam Alanlarına Dönüşmesine El Verecek Projeler İle
Kentlilerin Yaşam Kalitesini Arttırmaya Yönelik Ve Anamur’a Değer Katacak
Projeler Gerçekleştirilecek
Faaliyet 2.1.1. Anamur geneli 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının nazım imar
planları ve üst ölçekli planlara uygun bir şekilde yapılması, revize edilmesi ve ilave
planları yapılacaktır.
Faaliyet 2.1.2. Kırsal yerleşmelerin köy yerleşik alanları kapsamında nazım ve
uygulama imar planlarının yapılacaktır.
Faaliyet 2.1.3. İmar planlarına esas, hali hazır harita ve jeolojik-jeoteknik etüt
raporlarının hazırlanacaktır.
Faaliyet 2.1.4. Ören-Bozdoğan arasında bütünleşik kıyı düzenlemesi amaçlı nazım
ve uygulama imar planları hazırlanacaktır.
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Faaliyet 2.1.5. Anamur genelinde imar planları tamamlanmış olan alanlarda
belirlenecek önceliklere ve şehir gelişim planları doğrultusunda 3194 Sayılı İmar
Kanunun 18. Maddesine göre imar uygulamaları yapılacaktır.
Faaliyet 2.1.6.Bütünleşik şehir anlayışı kapsamında, hali hazırda sahil ile Anamur
Merkezi arasında kalan “Kent Merkezi ve kıyı bölgesi ulaşımında, 19 Mayıs Caddesi
ve Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile birlikte 3. bir cadde/bulvar planlamasının”
alanın imar planları ve uygulamaları yapılacaktır.
Faaliyet 2.1.7. Kültür varlığı olarak tescili bulunan yapılarda restorasyon işlemleri ve
arkeolojik sit alanlarında koruma amaçlı imar planlarının yaptırılması ve çevre
düzenleme projelerinin ve uygulamasının yaptırılacaktır.
Faaliyet 2.1.8. Anamur ulaşım master planı hazırlanarak hazırlanacak plana göre
şehir trafiğinde düzenleme yapılacaktır.
Faaliyet 2.1.9. Anemurium Antik Kenti ile Mamure Kalesi arasında yaya yürüyüş yolu
ile bisiklet yolu planlaması yapılacaktır.
Faaliyet 2.1.10. Sanayi alanının genişletilme imar planları ve uygulamaları
tamamlanacaktır.
Faaliyet 2.1.11. Bahçe, Yıldırım Beyazıt, Esentepe, Kalınören, Çeltikçi ve
Bahçelievler Mahallerinde bulunan kaçak yapılarla ilgili kentsel dönüşüm planı
hazırlanarak kentsel dönüşüm gerçekleştirilecektir.
Faaliyet 2.1.12. Kent içerisinde meskûn alanlarda dağınık ve düzensiz bir şekilde
bulunan, gayrisıhhi nitelikte olan müesseselerin, faaliyet koluna göre, mevcut sanayi
alanına ilave olarak yapılacak sanayi alanında ya da belirlenecek konut dışı kentsel
çalışma alanlarında faaliyet gösterecek şekilde planlama yapılacaktır. Şehir
içerisinde bulunan ve sanayi alanı içerisinde faaliyet göstermesi gereken işyerleri
sanayi alanın planlamasının tamamlanmasını müteakip sanayi alanı içerisine
taşınacaktır.
Faaliyet 2.1.13. Mevcut hayvan pazar alanı yapılacak açık hayvan pazar alanının
planlamasının bitmesini müteakip taşınacaktır. Mevcut hayvan pazarının bulunduğu
alan imar planına uygun olarak vatandaşlarımızın kullanımına kazandırılacaktır.
Faaliyet 2.1.14. İlçemizin belirli noktalarına (Kaş yaylası-Radar Mevkii vb. ) turizm
amaçlı seyyar terasları planlaması yapılarak yapılacak planlamanın tamamlanmasını
müteakip seyir terasları inşa edilecektir.
Faaliyet 2.1.15. İmar planları ve imar uygulamaları ile ilçemizin ulaşım ve turizm
master planı ile tespit edilecek en az iki adet sokak düzenleme ve iyileştirilmesi
yapılacaktır.
Faaliyet 2.1.16. Şehirleşme siluet çalışması yapılarak yapılacak çalışmaya uygun
olarak şehrin düzenlenmesi sağlanacaktır. Binaların boya renkleri, klimaların
montajları, güneş enerji panelleri vb. durumlar ile imar plan ve uygulamalarında kat
yükseklikleri ile ilgili yapılacak çalışmaya göre kent estetik kurulunun yapacağı
değerlendirmeyi müteakip şehirleşme silueti oluşturulacaktır.
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Faaliyet 2.1.17. İmar planları, revizyon imar planları ve imar uygulamaları ile şehrin
konut ve ticaret alanlarına mekânsal disiplin getirilmesi prensip olarak kabul
edilmiştir. Buradan yola çıkarak yeni yapılacak imar planları, imar revizeleri ve imar
uygulamalarında şehrin eğlence merkezleri, galericiler sitesi, sanayi alanları, ticaret
alanı, konut alanları vb. alanlar işlevsel özelliklerine göre planlanacaktır.
Faaliyet 2.1.18. Şehrimizin afet haritası çıkarılarak vatandaşlarımızın olabilecek bir
afet anında yapılacak işlemlerle ilgili bilgilendirmeleri her yıl hazırlanacak broşürler
vasıtası ile vatandaşlarımız bilgilendirilecektir.
Faaliyet 2.1.19. Kaçak yapılaşma ile etkin mücadele edilmeye devam edilecektir.
Vatandaşlarımızın mevzuat uygun olarak konut/işyeri üretmeleri maksadıyla tanıtım
materyalleri hazırlanarak halkın bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet 2.1.20. Kaçak yapı ile mücadele hizmetlerinde kullanılmak üzere Yapı
Kontrol Md.lüğüne bir adet arazi tip araç alınacaktır.
Faaliyet 2.1.21. Motor sporları yarışmaları yapılabilmesi maksadıyla mekânsal
planlaması yapılacak, mekânsal planlamasını müteakip motor sporları yarış alanı
düzenlenecektir.
Hedef-2.2: İlçemizin Üst yapı ve sosyal donatı alanlarını güçlendirmek
Faaliyet 2.2.1. Şehir merkezi (eski Cumhuriyet Meydanı)-eski belediye kuzeyindeki
alanlarda açık, katlı otopark -yeraltı otoparkı düzenlemeleri yapılarak otopark sorunu
çözülecektir.
Faaliyet 2.2.2. Yol yapım çalışmalarına malzeme temin etmek maksadıyla parke ve
asfalt tesisi kurulacaktır.
Faaliyet 2.2.3. İmar
tamamlanacaktır.

planlarına

uygun

olarak

bisiklet

yollarının

yapımı

Faaliyet 2.2.4. Sorumluluk alanımızda bulunan yolların konforlu hale getirilmesi
maksadıyla yol çalışmaları yapılacaktır. Yol çalışmalarında öncelik olarak hiç yol
açılmamış alanlardan başlanacaktır. Yolların yapılmasında ekonomik ürünlerin
değerlendirilmesi, trafik yoğunluğunun değerlendirilmesini müteakip belediye bütçe
imkanlarına göre yıllık olarak yapılacak planlamaya göre öncelikle dirilecektir. İmar ve
kadastro tarafından yol olarak belirlenmeyen ancak hali hazırda yol olarak kullanılan
alanların kamulaştırma ve imar planları ile uygulamalarının tamamlanmasına göre
değerlendirilecektir. Yolsuz hiçbir konut bırakılmaması ana prensip olarak kabul
edilmiştir. Yol yapımında öncelikli olarak belediyemiz tarafından kurulacak parke
tesisinden üretilen parkelere öncelik verilecek müteakip diğer asfalt, sıcak asfalt ve
beton yol yapımları bütçe tahsisleri oranında değerlendirilecektir.
Faaliyet 2.2.5. Her yıl düzenli olarak öncelikle köyden mahalleye dönüşmüş olan
mahallerden başlanmak üzere yolların şarampol temizlikleri ve büzlerin toprakla
dolan kısımların temizliği yapılacaktır. Büz ihtiyaçları ile yolun durumuna göre ihata
duvarı yapımları değerlendirmeyi müteakip karşılanacaktır.
Faaliyet 2.2.6. Sorumluluk alanımızda bulunan kaldırımlar insan trafiği ve şehirleşme
öncelikleri değerlendirilerek her yıl belediye bütçe imkânları doğrultusunda
yapılacaktır. Yapılan tüm kaldırımlar engelli erişimine uygun olarak yapılacaktır.
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Faaliyet 2.2.7. İlçemizin ihtiyacı olan Ören Mahallesi-KöleDayı Durağı Köprüsü,
Güngören Mahallesi Bük Mevkii Köprüsü, Güleç Mahallesi Emirşah Mahallesi ikinci
bağlantı Köprüsü, Ören Mahallesi Sultansuyu sahil bağlantı köprüsü,
Kocaçay(Dragoon) Çeltikçi-Çarıklar Mahalleri bağlantı köprüsü, Kocaçay(Dragoon)
Gercebahşiş-Evciler Mahallesi bağlantı köprüleri Mersin Büyükşehir Belediyesi ile
koordineli olarak yapılacaktır. Burada belirtilen köprü haricinde ilerleyen dönemde de
ihtiyaç olabilecek köprülerin öncelikle dirilmesi belediye bütçe imkanları
doğrultusunda değerlendirilerek yapılacaktır.
Faaliyet 2.2.8. İlçemizde bulunan köprülerin tamamının demir korkuluklarının
yapılması ve boyanması sağlanacaktır.
Faaliyet 2.2.9. Yapılacak ulaşım master planını müteakip ihtiyaç duyulacak alanlara
belediye bütçe imkanları değerlendirilerek üst geçit ve/veya alt geçit yapılacaktır.
Faaliyet 2.2.10. Ören ve Çarıklar Mahallerinde imar planları ve uygulamalarının
tamamlanmasını müteakip planlanan alanlara Pazar yeri yapılacaktır.
Faaliyet 2.2.11. Köyden mahalleye dönüşen alanlara vatandaşlarımızın ortak
kullanım alanları planlaması yapılarak bu planlanacak alana mahalle konaklarının da
içerisinde olacağı mahalle sosyal donatı alanı yapılacaktır. Sosyal donatı alanı
içerisine çocuk oyun alanı, mahalle konağı, spor aletleri, yeşil alanlar, bisiklet yolları
vb. alanlar mevcut olacaktır.
Faaliyet 2.2.12. Abanoz yaylası drenaj çalışmalarının fiziki etütleri yapılarak Abanoz
Yaylası Drenaj çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet 2.2.13. Belediyemizin envanterinde olup, ekonomik ömrünü tamamlayan iş
makinesi, kamyon vb. araç ihtiyaçları yıllık olarak envanterden düşümü yapılacak
yapılan miktar kadar yenilenmesi sağlanacaktır.
Faaliyet 2.2.14. Köyden mahalleye dönüştürülen mahallerimizdeki okula giden
çocukların kullanabilecekleri otobüs/dolmuş bekleme durağı yapılacaktır.
Faaliyet 2.2.15. Fen İşleri Md.lüğünce icra edilecek yol yapım bakım ve onarım
çalışmalarında kullanılmak üzere iki adet 30 tonluk ekskavatör, altı adet damperli
kamyon, bir adet mini ekskavatör, iki adet greyder, iki adet silindir, dört adet kazıcı
yükleyici, bir adet arazi tipi kontrol aracı, bir adet traktör, kamyonet 7 tonluk damperli,
bir adet konkasör tesisi ve bir adet asfalt finişeri yıllara sari olarak tedarik edilecektir.
Faaliyet 2.2.16. Kentin ana yollarında ve parklarda Anamur’u simgeleyen değerlerini ve
estetiğini öne çıkaran heykeller ve bunun gibi sanat eserleri yapılarak kentimize
kazandırılacaktır.

Faaliyet 2.2.17. Sorumluluk alanımızda bulunan kaldırımlar insan trafiği ve
şehirleşme öncelikleri değerlendirilerek her yıl belediye bütçe imkanları
doğrultusunda aydınlatması yapılacaktır.
Faaliyet 2.2.18. Mak.İkm.Bkm.ve Ona. Md.lüğünce icra edilecek hizmetlerde
kullanılmak üzere bir adet kamyonet tedarik edilecektir.
Faaliyet 2.2.19. Sahillerimizin tamamında tahsis işlemlerinin tamamlanmasını
müteakip belirli aralıklarla vatandaşlarımızın kullanımı için duşak abin, tuvalet,
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soyunma ve giyinme yerleri ile şezlonglar yapılacaktır. Aynı zamanda plajlarımızın
engelli vatandaşlarımızın kullanımını da uygun olarak düzenlenecektir.
Faaliyet 2.2.20. Anamur İskelesinin tamamlanmasını müteakip İskele Meydan
düzenleme projesi gerçekleştirilecektir.
Hedef-2.3: Anamur’da kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak
Faaliyet 2.3.1. Eski radar mevkii ve burada bulunan tesisler restore edilerek mesire
yeri ve millet parkı olarak düzenlemesi yapılacaktır.
Faaliyet 2.3.2. Esentepe mağara bölgesine Esentepe mesire alanı ve piknik alanı
olarak düzenlemesi yapılacaktır.
Faaliyet 2.3.3. Kocaçay(Dragoon) Devlet Su İşleri ile koordineli olarak Devlet Su
İşleri tarafından taşkın tahkimatı tamamlanmasını müteakip Kocaçay Islah projesi
yapılacaktır. Buradaki süreçler Devlet Su İşlerinin yatırım planına bağlı olarak
değişiklik olabilecektir.
Faaliyet 2.3.4. İmar planları doğrultusunda yeni yapılacak olan parkların her biri
tema park olarak planlanacak ve tema park olarak yapılacaktır.
Faaliyet 2.3.5. Şehrimizde mevcut olan parkların tamamı ihtiyaç değerlendirilmesini
müteakip yenilenmesi yapılacaktır.
Faaliyet 2.3.6. Şehrimizde bulunan parkların tamamını güneş enerjili lambalar ile
değiştirilecektir.
Faaliyet 2.3.7. Şehrimizdeki parklarının tamamına öncelik ve kullanım yoğunluğu
belirlenerek güvenlik kamerası yapılacaktır.
Faaliyet 2.3.8. İmar planlarına göre yapılacak olan ve/veya onarımı yapılacak olan
parkların tamamı yeniden projelendirilerek proje içerisine vatandaşlarımızın spor
yapabilecekleri alanlar oluşturulacaktır.
Faaliyet 2.3.9. Parklarımızın , refüjlerin ve yol kenarlarının temizlikleri yıllık bir plan
dahilinde yapılacaktır.
Faaliyet 2.3.10. Kaş-Abanoz-Akpınar Yaylarından herhangi birine Orman Genel
Müdürlüğünden arazi temin edilerek kış ve yaz aylarında vatandaşlarımızın piknik
yapabilecekleri sosyal donatı alanları bulunan mesire alanı yapılacaktır.
Faaliyet 2.3.11. Pullu kamp alanı belediyemiz adına tahsisi alınarak belediyemiz
bütçe içi işletmesi tarafından işletilecektir.
Faaliyet 2.3.12. Orman Genel Müdürlüğünden kiralanacak ve/veya tahsis edilecek
alanı doğa sporları merkezi kurulacaktır.
Faaliyet 2.3.13. Karayolları Genel Müdürlüğü ile yapılacak protokolü müteakip D-400
Karayolunun (Mersin-Antalya Karayolu) refüj ağaçlandırılması ve ağaç bakımları
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belediyemiz tarafından şehir giriş silueti uygun olarak projelendirilerek refüj
düzenlemesi yapılacaktır.
Faaliyet 2.3.14. Alaköprü Barajı etrafına Devlet Su İşleri ile koordine edilerek mesire
alanı yapılacaktır.
Faaliyet 2.3.15. Belediyemize ait olan alanlarda tüm parkların kameriye eksikleri
belediyemiz imkanları ile yapılarak monte edilecektir. Kameriye ihtiyacı olan alanlar
tespit edilerek yıllık 30 adet olmak üzere beş yılda toplam 150 kameriye yapılacaktır.
Faaliyet 2.3.16. Şehrimizde vatandaşlarımız tarafından sık kullanılan alanlar analiz
edilerek yıllık 150 adet piknik masası, 500 adet oturma bankı yapılarak
vatandaşlarımızın kullanımına sunulacaktır. Beş yıl içerisinde ihtiyacın %70
seviyesinde tamamlanmış olacaktır.
Faaliyet 2.3.17. Park ve yeşil alanlar ile refüjlerin sulamasında kullanılmak üzere bir
adet arazöz tedarik edilecektir.
Faaliyet 2.3.18. Belediye hizmet binası ve bahçesi peyzaj düzenlemesi yapılacaktır.
Faaliyet 2.3.19. Park ve Bahçe hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet traktör ve
ekipmanları ile ihtiyaç duyulacak diğer malzemeler yıllara sari olarak tedarik
edilecektir.
Hedef-2.4.: Temizlik Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması, Kalite Ve Etkinliğinin
Artırılarak Atıkların Ekonomiye Kazandırmak
Faaliyet 2.4.1. Şehir merkezinde bulunan Atatürk Bulvarı, Muşurup Sanat Sokağı, 23
Nisan Caddesi, Tahsin Soylu Caddesi, Şehit Zeki Çulha Caddesi, Fahri Görgülü
Caddesi, Akdeniz Caddesi, Prof.Taner Kışlalı Caddesi, Sultan Aladdin Caddesi ve
şehir merkezine yakın sokaklarda bulunan çöp konteynerleri yer altına alınacaktır.
Faaliyet 2.4.2. Ambalaj atıklarının toplandığı alanlar genişletilerek şehrimizdeki
amabalaj atıklarının geri dönüştürülmesine devam edilecektir.
Faaliyet 2.4.3. Konutlarda ve iş yerlerinde oluşan bitkisel atık yağlarının geri
dönüştürülmesi sağlanacaktır.
Faaliyet 2.4.5. Sanayi alanlarında oluşan sanayi atık yağlarının geri dönüşümleri
yapılacaktır.
Faaliyet 2.4.6. Plan dahilinde ilçemizde bulunan tüm çöp konteynerleri düzenli olarak
temizlenecektir. Temizlik için ihtiyaç duyulan araç tedarik edilecektir.
Faaliyet 2.4.7. Çöp toplama hizmetlerinin etkin olarak yürütülmesi maksadıyla ihtiyaç
duyulacak olan 5 adet çöp aracı yıllara sari olarak tedarik edilecektir.
Faaliyet 2.4.8. Çöp toplama hizmetlerindeki iş gücü maliyetinin düşürülmesi projesi
kapsamında 3 adet kaldırım ve yol kenarları süpürme aracı tedarik edilecektir.
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Faaliyet 2.4.9. Anamur barajından tarımsal sulama amaçlı olarak ilçemiz içerisinde
bulunan sulama kanalarının denizi döküldükleri noktalara kanal ile taşınarak denize
ulaşacak olan atık maddelerini denize ulaşmaları engellenecektir.
Faaliyet 2.4.10. Anamur’umuzun tarım ilçesi olması nedeniyle oluşan zirai atıkların
değerlendirme raporu hazırlanarak zirai atıkların geri dönüştürülmesi sağlanacaktır.
Faaliyet 2.4.11. Muz hevenklerin geri dönüşümü ile ilgili çalışma yapılarak
ekonomiye kazandırılması sağlanacaktır. Organik atıklar kom post olarak
değerlendirilecek ve geri kazanılabilir atıkların toplanması ve değerlendirilmesi ile
ilgili projeler uygulanacaktır.
Faaliyet 2.4.12. Anamur-Bozyazı-Aydıncık ilçeleri için Mersin Büyükşehir Belediyesi
tarafından yapılması planlanan Tekeli Bertaraf tesisinin zamana bağlı kalmaksızın
yapılması için Büyükşehir Belediyesi ile koordine edilecek ve faaliyete geçirilecektir.
Bertaraf tesisinin hayata geçirilmesi ile birlikte Kaş Yaylası vahşi depolama alanı yeşil
alan olarak planlanacak ve şehrimize kazandırılacaktır.
Faaliyet 2.4.13. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile koordineli olarak ilçemizin
hava kirliliği engellemek ve çocuklarımıza temiz bir çevre bırakmak maksadıyla
Anamur’a doğal gaz gelmesi sağlanacaktır.
Faaliyet 2.4.14. İlçemizin gürültü haritası çıkarılarak gürültünün azaltılması
maksadıyla düzenli ölçüm ve kontrol yapacak gürültü ölçüm cihazları tedarik edilecek
ve şehir gürültüsü en aza indirilecektir.
Faaliyet 2.4.15. Hali hazırda köyden mahalleye dönüşmüş alanlarda mahalle
aralarından çöp alınmakta olup, çöp toplama ağı artırılacaktır.
Faaliyet 2.4.16. Kolektif temizlik bilincinin yaratılmasını sağlayacak projeler
oluşturulacak yurttaşların katılımını sağlayacak proje ve materyaller hazırlanarak
dağıtılacaktır.
Faaliyet 2.4.17. Atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermesi önlenecek, atık
toplama sistemleri ileri teknolojiyle desteklenecektir.
Faaliyet 2.4.18. Evsel atıkların, oluştukları yerlerde bertaraf edilmesine yönelik
projeler geliştirilecek ve yoğun parklanmanın olduğu ve/veya dar sokaklar için uygun
çöp toplama araçları temin edilecektir.
Faaliyet 2.4.19. İlçenin tüm bölgelerinde atıkların ayrışımla toplanmaları için gerekli
organizasyon sağlanacaktır.
Faaliyet 2.4.20. Vatandaş katılımının teşvik edileceği sosyal aktivitelerle
renklendirilen sokak temizliği kampanyaları ile toplumsal duyarlılığın artırılması
sağlanacaktır.
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Faaliyet 2.4.21. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevrenin oluşmasını engelleyen çevre
sorunları tespit edilecek, kirlilik kaynakları denetim altına alınarak çevre ve insan
sağlığına olumsuz etkileri giderilecektir.
Faaliyet 2.4.22. Çevre ve halk sağlığı hizmetlerinin uygulanabilmesi için gerekli olan
malzemenin temin, depolama ve dağıtım ile insan gücü planlaması konularında diğer
kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılacaktır.
Faaliyet 2.4.23. Hizmetlerin yerine getirilmesinde işçi ve işyeri güvenliğinin
sağlanması için gerekli önlemler alınacaktır.
Faaliyet 2.4.24. Çevre kirliliğine yol açma potansiyeline sahip işyerlerinin/işletmelerin
denetimlerinin etkinleştirilecektir.
Faaliyet 2.4.25. Her yıl okullarımızda çevre ve katı atıkların ekonomiye
kazandırılması konularında eğitici bilinçlendirici çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet 2.4.26. Çevrenin önemi, korunması ve geliştirilmesi ile ilgili hazırlanacak
kısa metrajlı filmlerin sinemalarda gösterilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet 2.4.27. Anında ödül biriktiren geri dönüşüm otomatlarıyla tüm canlılar için
sağlıklı çevre koşullarının oluşmasını sağlayacak projeler geliştirilecektir.
Faaliyet 2.4.28. Kanalizasyon altyapısı bulunmayan yerleşim yerindeki fosseptik
kuyularının boşaltılması için bir adet vidanjör tedarik edilecektir.
Faaliyet 2.4.29.Anamur’da oluşan atık maddelerin bertaraf tesisine veya vahşi
depolama alanına taşınması maksadıyla bir adet çekici ve çöp taşıma römorku
tedarik edilecektir.
Faaliyet 2.4.30. Anamur’da oluşan atık maddelerin depolama alanına taşınması
maksadıyla mevcut çöp taşıma istasyonu yenilerek belediyemiz mülkiyetine
taşınacaktır.
Faaliyet 2.4.31. Her yıl turizm sezonu başlamadan Anamur sahillerinin tamamı
düzenli olarak temizlenecektir. Sahil temizlemede kullanılmak üzere bir adet sahil
temizleme makinesi ve bir adet traktör tedarik edilecektir.
Faaliyet 2.4.32. Sıfır atık projesi kapsamında, ilçemizde oluşan atıkların tamamı
kaynağında geri dönüşü sağlanacak şekilde uygulanacaktır.
Faaliyet 2.4.33. Atık pillerin, atık camların ve atık elektronik cihazların geri
dönüşümleri yapılarak ekonomiye kazandırılması sağlanacaktır.
Faaliyet 2.4.34. Yolların cadde, sokak ve çöp kutuları noktalarının etrafını
temizlemede kullanmak üzere bir adet 2 tonluk su tankeri, bir adet basınçlı yıkama
makinesi ve deterjan deposu ile birlikte bir araç üzerinde monte edilerek aracı tedarik
edilecektir.
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Faaliyet 2.4.35. Yenilenebilir enerji kapsamında, Esentepe Pazar yeri çatısına güneş
enerji panelleri yapılarak bu panellerden elektrik enerjisi üretilecektir.
Hedef-2.5: Akıllı Şehircilik Uygulamaları Geliştirmek
Faaliyet 2.5.1. Anamur ilçe sınırları, mahalle sınırları, cadde ve sokak adları
yapılacak bir planlama ile yeniden düzenlenerek sayısal ortama aktarılması ve
internet sitesi üzerinden vatandaşlarımızın kullanımına açılması sağlanacaktır.
Faaliyet 2.5.2. Vatandaşlarımız belediyeye gelmeden her türlü iş ve işlemlerini
belediye internet sitesi üzerinden müracaat edebilecek şekilde internet sitesi hizmet
verecektir.
Faaliyet 2.5.3. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak şehir içerisindeki
tüm yön levhaları ve mahalle isimlerin tabelaları yapılacak ulaşım master planına
uygun olarak montajı yapılacaktır.
Faaliyet 2.5.4. Şehrimizin haritaları hazırlanarak otellere ve otogara sayısal ortamda
ve/veya broşür halinde dağıtılacaktır.
Faaliyet 2.5.5. İlçemizin akıllı şehir alt yapısı belediyemiz koordinesinde
oluşturulacak buna ait bilgi ve belgeler ile sistem entegrasyonu yapılarak
belediyemize ait internet sitesinden vatandaşlarımızın anlık olarak kullanımı
sağlanacaktır. Örnek olarak bu entegrasyonun içerisine şehir içi ulaşım altyapısı,
şehirlerarası ulaşım, elektrik nakil hatları kesinti bilgileri, su hatları kesinti bilgileri,
mahallenin/caddenin/sokağın adres kayıt sistemi kodu vb. tamamının entegrasyonu
sağlanacak ve güncel olarak vatandaş bilgilendirilecektir.
TEMA: KALKINMA
AMAÇ-3:KALKINMACI BELEDİYECİLİK
Açıklama: İlçemizin ekonomik yapısı tarıma dayalı olması ancak tarımın alternatifi
olarak da turizm alanların genişleterek şehrimizdeki işsizlik oranın azaltılması
amaçlanmaktadır. Aynı zamanda ilçemizde üretilen tarım ürünlerin katma değeri
yüksek tarım ürünü haline getirebilmek maksadıyla tarımsal organize sanayi
bölgesinin yapılması acile yet arz etmektedir. Bütün bunlar değerlendirildiğinde tarım
ve turizm ile kalkınan bir şehri planlamak belediyemizin temel amacıdır.
Hedef-3.1:Turizm yatırımları ilçemize kazandırmak
Faaliyet 3.1.1. Tüm paydaşların katılımları ile “Turizm Yolu Barış ve Kalkınmanın
Yoludur.” Projesi kapsamında Anamur Turizm Master planı yapılacaktır.
Faaliyet 3.1.2. Turizm strateji belgesi incelendiğinde Anamur kıyı kesmi turizm alanı
ilan edilecek alanlar arasındadır. Bu kapsamda belediyemiz tarafından Anamur Sahil
Projesi için tahsis talebi yapılmış olup, kıyının tahsis edilmesini müteakip sahil projesi
hayata geçirilecektir.
Faaliyet 3.1.3. Bozdoğan-Ören Mahalleri arasında kalan yaklaşık 17 km. lik
alanlarda kıyı kenar çizgisi altında kalan sahil bandında kanunların verdiği yetki ve
tahsislerle sahillerimizin turizme kazandırılması sağlanacaktır.
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Faaliyet 3.1.4. Anemurium Antik Kentinin restorasyon çalışmaları Kültür ve Turizm
Bakanlığı tarafından devam etmekte olup, belediyemiz tarafından restorasyon projesi
desteklenerek Anemurim Antik Kentinin tanıtımı ve turist ile buluşması sağlanacaktır.
Faaliyet 3.1.5. Anemurim Antik Kenti restorasyon projesi ile Ören Mahallesi sahil
projesi entgre edilerek Ören Mahallesi sahil bandı Antik Kent ve rekreasyon alanları
ile birlikte Arkeo Park Projesi yapılarak turizme kazandırılacaktır.
Faaliyet 3.1.6. Ören Mahallesi radar mevkii ile Azıtepe mevkiye yamaç paraşütü
yapılacak alan oluşturularak yamaç paraşütünden ilçemiz turizme katılması
sağlanacaktır.
Faaliyet 3.1.7. Ören Mahallesi radar mevkii D-400 karayolu üzerine Anamur’da
üretilen yöresel ürünlerin satış noktası açılarak yerli ürünlerimizin turizme
kazandırılması ve iş insanına gelir getirmesi sağlanacaktır.
Faaliyet 3.1.8. Melleç mahallesi sahil bandı turizm alanı ilan edilmiş olup, Melleç
mahallesi sahil turizmi ve eko turizm bütünleştirilerek turizm mahallesine
dönüştürülecektir.
Faaliyet 3.1.9. Şehrimizin turizmin tanıtılmasında caretta caretta, Mamure Kalesi,
Anemurim Antik Kenti, Titiopolis Antik Kenti, Köşekbükü Astım Mağarası,
Akcami,Deniz Feneri, Akdeniz Foku, Tarihi Anamur Evleri, Tol Kevransarayı,Akarca
Hanı,Altıkapı Hanı, Çoban Kalesi, Pullu Milli Park, Demiroluk Kaya Mezarları,
Köristanlık (Çandır Yaylası), Boncuklu Kale, Azıtepe,Kızıl Kilise,Anıtlı Gözetleme
Kulesi, Otak Köyü Şapel Binası, Ayvasıl, Kandacık Netropolü,Arap
Çukuru,Şıhardıcı,Halkalı,
Abanoz,
Zincirlitepe,
Filir
Kalesi,Göztaşı,Ovabaşı,Minfeum,Zavrak Taş,Kudret Kalesi,Cennet Koyu, Çukurpınar
Mağarası ve Alaköprünün tanıtım filmleri çekilerek turizme kazandırılması
sağlanacaktır.
Faaliyet 3.1.10. Turizm Master planı kapsamında, Sayvant(Yayla) turizmi hayata
geçirilecektir.
Faaliyet 3.1.11. Turizm destekleri kapsamında ilçemizde kısmen yapılmakta olan
sörf, kano, plaj voleyboll, plaj futbolu, motor yarışları, yamaç paraşütleri, yüzme
yarışları düzenleyerek şehrin sosyal hayatı tüm aylara dağıtılacaktır.
Faaliyet 3.1.12. Anamur’da Yeşile Doy sloganıyla ilçemiz sınırları içerisinde değişik
alanlarda doğa yürüyüş yolları güzergahı yapılarak bu alanlarda doğa yürüyüşleri
düzenlenecektir.
Faaliyet 3.1.13. İlçemiz mahalleri tarafından mahalle muhtarlıkları koordinesinde
yapılan Azıtepe Yürüyüşü, Anıtlı Şenliği, Melleç şenliklerine gerekli destek verilerek
bu şekildeki düzenlenen faaliyetlerle ilçemizin ve mahallerimizin tanıtımı yapılacaktır.
Faaliyet 3.1.14. İlçemizde bulunan ve tarihi konak/ev statüsü kazanarak tescillenmiş
olan konak ve evlerin restorasyonu YİKOP ile birlikte yapılarak turizme
kazandırılacaktır.
Faaliyet 3.1.15. Spor turizmi kapsamında ilçemizde bulunan stadyumun yanına
Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile koordineli olarak en az iki adet açık çim
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futbol sahası
sağlanacaktır.

yapılarak

Faaliyet 3.1.16.
sağlanacaktır.

Sualtı

futbol
yaşam

anteraman
alanı

müsabakaların

oluşturularak

ilçemize

turizme

gelmesi

kazandırılması

Faaliyet 3.1.17. Denizlerimizde turlar düzenleyecek yatırımcılar desteklenecektir.
Faaliyet 3.1.18. Anamur esnafları ve vatandaşlarımıza turizmin sürdürülebilir
olabilmesi maksadıyla düzenli olarak eğitim/broşür/seminer verilerek sürdürülebilir
turizm bilinci kazandırılması sağlanacaktır.
Faaliyet 3.1.19. Anamur Müze Müdürlüğü ile koordineli olarak yeni yapılacak müze
içerisine belediyemize ait olan etnograf eserler devir edilerek müzede sergilenmesi
sağlanacaktır. Müzenin yapımı ve açılması konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı
koordine edilerek müzenin hizmete açılması sağlanacaktır.
Faaliyet 3.1.20. D-400 Karayolu üzerinde baraka tipinde vatandaşlarımız tarafından
yapılan satış noktaları ile ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak
çalışma yapılarak şehir turizmi olumsuz etkileyecek satış noktaları turizme uygun
hale getirilecektir.
Hedef.3.2. Sürdürülebilir bir tarım altyapısı oluşturmak
Faaliyet 3.2.1. .Anamur Ticaret Odası koordinatörlüğünde Anamur Tarımsal
Organize Sanayi Bölgesi kurulacaktır.
Faaliyet 3.2.2. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak hal yasasındaki
değişiklikler de dikkate alınarak Anamur Halinin yapılarak mevcut halin şehir
içerisinden taşınması sağlanacaktır.
Faaliyet 3.2.3. İlçemizin sulak olmayan arazilerinde Tarım ile Köye Dönüş Projesi
başlatılacak ve bu proje kapsamında Karadere Mahallemizde mülkiyeti belediyemize
ait alan çiftçilerimize destek için avokado, ceviz, zeytin, badem, harnup vb. tarım
ürünleri fidanları yetiştirilerek çiftçilerimize dağıtılacaktır.
Faaliyet 3.2.4. İlçemizde kısmen üretilen alternatif tarım ürünlerinin tanıtımı yapılarak
alternatif tarım ürünlerini üreten çiftçilerimiz desteklenecektir.
Faaliyet 3.2.5. İlçemizin tarım ürünleri çeşitliği ve ticari ürün olarak piyasaya
sunulabilmesi için Anamur Kaymakamlığı, Anamur Meslek Yüksekokulu ve Sivil
Toplum Örgütleri
ile birlikte ilçemiz tarım stratejileri değerlendirme raporu
hazırlanarak hazırlanan bu raporun çiftçilerimize yön vermesine katkı sağlanacaktır.
Faaliyet 3.2.6. Çiftçilerimizin kış ve yaz aylarında meteorolojik verileri noktasal olarak
takip edebilecekleri Tarımda Erken Uyarı Sistemi hayata geçirilecektir.
Faaliyet 3.2.7. Mahallelerimiz tarafından üretilen ancak katma değerli ürünü
dönüştürülmemiş örneğin harnup, badem, nar vb. ürünlerin katma değerli ürüne
dönüştürülebilmesi için Tarım Kooperatifleri modeli benimsenerek kooperatiflerin
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kurulması ve işletilmesi için destek verilecek ve ilçemizin kooperatifleşerek
kalkınması sağlanacaktır.
Faaliyet 3.2.8. “Hayvancılık Tarımın Bir Parçasıdır” sloganıyla tarım ile birlikte
hayvancılık yapmak isteyen çiftçilerimiz üreticilerimiz desteklenecektir.
Faaliyet 3.2.9. İlçemiz tarımının tanıtımı için her yıl yapılmakta olan tarım fuarının
kapsamı genişletilecek ve modernize edilerek daha etkin duyurulması sağlanacak ve
katılımcı-ziyaretçi sayısının arttırılması sağlanacaktır.
Faaliyet 3.2.10. Mülkiyeti hazineye ait araziler üzerine Anamur Meslek Yüksek
Okulu ile koordineli olarak tarımsal ürün alanı çalışmaları yapılarak ekonomik değeri
olan ürünler üretilerek fidanları çiftçilerimize dağıtılacak ve şehrimizin tarımdan aldığı
pay artırılacaktır.
Faaliyet 3.2.11. Ekolojik tarım alanları belirlenerek çiftçilerimizin ekolojik tarım
yapması teşvik edilecek ve ekolojik tarım alanlarının tanıtımları yapılarak ekolojik
turizme kazandırılacaktır. Örnek olarak belediyemiz kendi arazilerinden ekolojik tarım
alanı yaparak çiftçilerimize öncü olması sağlanacaktır.
Faaliyet 3.2.12. Anamur muzu başta olmak üzere tarım ürünlerimizin tanıtım ve
pazarlanmasına destek verilecektir.
Hedef-3.3:Yerel Ekonomiyi Güçlendirmek
Faaliyet 3.3.1. Anamur Belediyesi kariyer merkezi oluşturulacaktır. Oluşan bu
merkez ile iş arayan vatandaşlarımız ile işverenlerin buluşmaları sağlanarak Anamur
istihdamına katkı sağlanacaktır.
Faaliyet 3.3.2. İlçemiz sınırları içerisindeki tüm iş yerlerinin iş analizleri yapılarak
kayıt altına alınacak ve bu veriler kariyer merkezi tarafından kullanılacaktır.
Faaliyet 3.3.3. İlçemizde faaliyet gösteren işyeri sınıf sınıf ayrılarak iş yeri açmak
isteyen vatandaşlarımızın yönlendirilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet 3.3.4. Anamur’a yatırımcı kazandırabilmek maksadıyla,
ekonomik işgücü analizi yapılacaktır.

Anamur’un

TEMA:KÜLTÜREL YAŞAM
AMAÇ-4: KÜLTÜREL MİRASI YAŞATMA.
Açıklama: Kent yalnızca, günümüz insanına daha büyük bir oranda iş ve yerleşim
olanakları sunan bir yer değildir, aynı zamanda dünyanın en uzak yerlerini kendine
çeken, türlü bölgeleri, insanları ve etkinlikleri bir düzene göre biçimlendiren,
ekonomik, siyasal ve kültürel yaşamın öncüsü ve denetleyicisi konumunda olan bir
merkezdir. Avrupa Kentsel Şartı’nda yerel yönetimlerin, “kentin kültürel geleneği ve
kent halkının kültürel özellikleri ışığında bir kültür politikası oluşturma ve uygulama”
gereğinden bahsedilmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesine göre
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de kültür ve sanat faaliyetleri belediyelerin görevleri arasında yer almaktadır. Bu
kapsamda, Anamur’un tarihi, doğal ve yerel kültürünü korumak, geliştirmek ve
tanıtmak belediyemiz tarafından her geçen gün bir adım daha ileriye taşınarak
yürütülecektir.
Hedef-4.1:İlçemizin tarihi ve doğal değerleri ulusal ve uluslararası alanlarda
tanıtmak
Faaliyet 4.1.1. İlçemize ait olan doğal ve kültürel alanlara ait iki adet tanıtım
dokümanı hazırlanarak(stüdyo kurulumu vb.) ulusal ve uluslararası tur şirketleri ile
turizm değeri olarak pazarlanması sağlanacaktır. Bu faaliyet her yıl düzenli olarak
yapılacaktır.
Faaliyet 4.1.2. İlçemizin folklor ve ananeleri yaşatmak için Anamur Belediyesi
Konservatuarı tarafından her yıl düzenli olarak bir adet yurt dışı ve üç adet yurt içi
olmak üzere toplam beş adet faaliyete katılarak ilçemizin folklor ve ananesi
tanıtılacaktır.
Faaliyet 4.1.3. İlçemizde düzenlenmekte olan Anamur Muz ve Kültür Festivali her yıl
düzenli olarak yapılmaya devam edecektir.
Faaliyet 4.1.4. “Anamur’u Anlasın Ki Anamur’u Tanıtsın” projesi kapsamında,
Anamur Kaymakamlığı ile koordineli olarak her yıl sekizinci sınıfa gelmiş ilçe sınırları
içerisindeki tüm öğrencilerimizi üç günlük Anamur tarih ve kültürü tanıtımı
yapılacaktır.
Faaliyet 4.1.5. Kardeş kentlerimizden ekonomik, sosyal ve kültürel tanıtımlarımızı
yaparak ilçemiz için ekonomik kaynak haline dönüştürülecektir. İhtiyacın
değerlendirilmesini müteakip ilave kardeş kentler sözleşmeleri imzalanacaktır.
Faaliyet 4.1.6. Tarihi, kültürü veya mimari karakteri itibariyle prestijli kentlerle bilgi ve
deneyim değişimleri geliştirilecektir.
Faaliyet 4.1.7. Anamur’un tarihi, mimari ve kültürel özellikleri ile ilgili farklı dillerde
süreli ve süresiz yayınlar yayımlanacaktır.
Faaliyet 4.1.8. Pullu kamp alanında kampçılara yönelik olarak her yıl yılda bir defa
sanatsal bir etkinlik düzenlenecektir.
Faaliyet 4.1.9. İlçemizin tanıtılması maksadıyla her yıl yıllık programda tarihi
belirlenecek gençlik festivali düzenlenecektir. Belirlenecek bir alana çadırlar
içerisinde üç gün konaklamalı ve şehrimizin tanıtılması gereken alanlarının
oluşturulduğu gençlik şöleni yapılacaktır.
Faaliyet 4.1.10. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak Tour Of Mersin
(Uluslararası Bisiklet Yarışları Ayağı) bisiklet yarışlarında ilçemizin tanıtımında
güzergah belirlemesi yapılacak ve gerekli destek verilecektir.
Faaliyet 4.1.11. Sosyal medyadan, belediyemize ait web sitesinden ilçemizin sürekli
olarak tarım ve turizmle bütünleşen şehir konsepti ile tanıtımı yapılacaktır. Okunma
oranları şehrimizdeki nüfusa ulaştırılması hedeflenmiştir.
Hedef-4.2: Vatandaşlarımızın yaşam/kültür/sosyal değerlerini yaşatmak
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Faaliyet 4.2.1. Anamur Belediye Konservatuarı tarafından her yıl 13 Branşlarında
(bağlama, kabak kemane, gitar, yan flüt, ritim, keman, resim, Türk halk oyunları, Türk
halk müziği, Türk sanat müziği, çocuk korosu, gençlik korosu, Türk sanat müziği ve
Türk halk müziği icra heyeti) gençlerimize eğitim verilmeye devam edilecektir.
Faaliyet 4.2.2. Her yıl yıllık çalışma takvime göre şehrimizin belirli noktalarında veya
mahallelerinde vatandaşlarımızı sanatla buluşturulması sağlanacaktır.(Resim Sergisi
ve Müzik Gösterileri vb.)
Faaliyet 4.2.3. Mahallelerimize nostaljik sinema günleri etkinliği düzenlenerek
köyden mahalleye dönüşmüş yerlerde yaşayan vatandaşlarımızı açık sinema günleri
ile tanıştırılması sağlanacaktır.
Faaliyet 4.2.4. Geçmiş Yörük kültürü tarafından kullanılmakta olan kıl çadır, kıl çul
vb. dokuma ürünlerinin elde dokunacağı bir atölye kurularak hem bu değerlerin
kaybolması önlenecek hem de ekonomik değer kazandırılacaktır.
Faaliyet 4.2.5. Vatandaşlarımız için sosyal, kültürel, milli ve inanç yönünden önem
taşıyan ve gelenekselleşmiş gün, hafta ve aylara yönelik organizasyon
gerçekleştirilecektir.
Faaliyet 4.2.6. Milli bayramlarımızda ve belediyemiz etkinliklerinde kullanılmakta olan
ve ekonomik ömrünü tamamlayan ses sistemi yenilenecektir.
Faaliyet 4.2.7. Sivil toplum örgütleri ve/veya kurumlar tarafından organize edilen
ilçemizin tanıtılması, ilçe kültürümüzün yaşatılması ve ilçemizin ekonomisinin
büyümesi odaklı olarak değerlendirilen panel, söyleşi, konferans, şölen vb.
etkinliklere düzenli olarak destek verilecektir.
Faaliyet 4.2.8. Kültür ve Sosyal İşler Md.lüğünün çatı katına ilave kat yapılarak Kültür
ve Sosyal İşler Md.lüğünün mekânsal kapasitesi artırılacaktır.
TEMA:TOPLUMSAL BARIŞ
AMAÇ-5: TOPLUMSAL BARIŞ
Açıklama: Belediyelerin görevi yerel halkın yerel ve ortak nitelikli ihtiyaçlarını
karşılamaktır. Yerel halkın ihtiyaçları arasında sosyal konular da önemli bir husustur.
Türkiye Cumhuriyeti, Anayasası’nda da belirtildiği üzere bir sosyal hukuk devletidir).
Anayasamız devleti ekonomik ve sosyal hayatı yönlendirme görevi ile sorumlu
tutmuştur. Devlet organizmasının yerel ölçekte örgütlenmesi olan belediyelerin sosyal
politikalar belirlemeleri, planlama faaliyetlerinde de sosyal sorunları ve çözümlerini
kapsamalıdır.
Belediyeler, devletin vatandaşa en yakın kurumlarıdır. Bu sebeple vatandaşlar
diğer devlet kurumlarına kıyasla belediyelerle daha yakından ilgilenmekte, hesap
sormakta, kararları etkileme çabaları sergilemektedir. Bu açıdan belediyeler
demokratik kültürün gelişimine katkı sağladıkları gibi; aynı zamanda vatandaşların
şikayet ve talepleri ile daha yakından ilgilendiklerinden, toplumsal barışın gelişmesine
de katkı sağlamaktadırlar. Belediyelerimiz, bürokratik duvarlar arkasında hizmet
üreten değil, halkla birlikte daha iyiye, daha güzele ulaşma gayreti içerisinde olan
kurumlar olmalıdır.
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Hedef-5.1: Gençlerimizi geleceğe hazırlamak.
Faaliyet 5.1.1. Anamur Kaymakamlığı ile koordineli olarak Anamur’da yaşayıp 16
yaşına gelmiş her gencimizi Milli Şuur Bilincini Yaşatma Projesi kapsamında, her yıl
(18 Mart) Çanakkale gezisi düzenlenecektir.
Faaliyet 5.1.2. ”Gençler Fikirleriniz değerlidir” projesi kapsamında, 18 yaşını
doldurmamış(18 yaşı dahil) gençlerimiz tarafından belediyemizin iş ve işlemleri ile
ilgili olarak hazırlayacakları projeler arasından bir adet proje seçilerek seçilen proje
sahibi/sahipleri ödüllendirilecektir.
Faaliyet 5.1.3. Ulusal ve ulusallar arası düzeyde sportif yarışmalarda başarı
kazanmış olan gençlerimiz belediyemiz tarafından sporu teşvik etmek kapsamında
ödüllendirilecektir.
Faaliyet 5.1.4. Her yıl üniversite sınavına katılacak gençlerimize kendi isteklerine
bağlı olarak sınavdan en az bir ay önce yılda bir defa olmak üzere sınav kaygı stresi
ile mücadele etme konusunda seminer verilecektir.
Faaliyet 5.1.5. Anamur kariyer merkezi birimi kurularak kurulacak olan bu birim ile
birlikte eğitm kariyerini tamamlamış veya tamamlamamış işe ihtiyacı olan tüm
vatandaşlarımızın talepleri alınarak yapmış olduğu talebe uygun olarak Anamur’da
ve/veya başka illerde personel arayan özel sektör ile buluşturulması sağlanacaktır.
Buradaki iş gruplarına göre ihtiyacı olan ve sayıları belirli oranlara ulaşan iş
başvusuru yapan mesleklerle ilgili olarak meslek edindirme kursları düzenlenmesi
sağlanacaktır.
Faaliyet 5.1.6. Ergenlik çağına gelmiş kızlarımız ve erkeklerimize yılda bir defa
olmak üzere kişisel bakım hakkında bilgilendirme eğitimi verilecektir.
Faaliyet 5.1.7. Vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılayacakları, içerisinde
sosyal donatı alanları, eğlence alanları, sergi alanları, kapalı yüzme havuzu, sportif
faaliyet alanlarının da bulunacağı Anamur Gençlik, Kültür ve Sanat Merkezi
yapılacaktır.
Faaliyet 5.1.8. Anamur Çıraklık Eğitim Merkezi ile koordineli olarak ilköğretimini
tamamlamış ancak eğitimine devam etmemiş çocuklarımız için kurslar düzenlenerek
iş hayatına personel yetiştirilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet 5.1.9. Okullarımıza belediye bütçe imkanları doğrultusunda belirlenecek
önceliğe uygun olarak voleybol sahası yapımı ve masa tenisi alımı yapılacaktır.
Faaliyet 5.1.10. Briç ve satranç kursları düzenlenecektir.
Faaliyet 5.1.11. Milli Eğitim Bakanlığı ile koordine edilerek Anamur’da bulunan
okullara da bilim sınıfların oluşturulması sağlanacaktır.
Faaliyet 5.1.12. Anamur'da bulunan amatör spor kulüpleri maddi ve ayni olarak
desteklenecektir.
Hedef-5.2: Sağlıklı Toplumu Oluşturmak
Faaliyet 5.2.1. Dezavantajlı bireylerin her türlü istek ve ihtiyaçları öncelikli
ihtiyacımızdır prensibi ile hareket edilerek tarım üretim projesi kapsamında
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engellilerin kendilerine özgü tarım yapabilecekleri
satabilecekleri bir alan tahsis edilecektir.

ve

bu

tarım

ürünlerini

Faaliyet 5.2.2. Dezavantajlı gruplar için belediyemizin bir adet tesisi engelsiz kafe
olarak planlanacak ve burada sadece dezavantajlı gruplardan vatandaşlarımız
istihdam edilerek engelsiz kafe projesi hayata geçirilecektir.

Faaliyet 5.2.3..”Bir anneyi anlatmak için kelimeler yetmez”. Herhangi bir işte
çalışmayan ancak el emeği ile ürün üreten annelerimiz için yapılacak yöresel ürünler
satış noktasında ürünlerinin satışı sağlanacaktır.

Faaliyet 5.2.4. Evlenmeden önce Düşün Hazır Mısın? Projesi kapsamında, her yıl
yılda iki defa olmak üzere evlenmeyi düşünen çiftlere evliliğe hazırlık terapileri
semineri verilecektir.
Faaliyet 5.2.5. Annelerle kahvaltıda dertleşelim. Projesi kapsamında; sağlıklı ailenin
temel taşı olan annelere altı ayda bir kez (katılım sınırı:100 anne) belediyemiz
tarafından kahvaltı düzenlenerek kahvaltıda çocuklarımıza nasıl davranmalıyız, aile
içi iletişim nasıl olmalıdır konularında seminer verilecektir.
Faaliyet 5.2.6. Kaygınız kaygımızdır. Projesi kapsamında, aynı problemi(kanser
hastası, bağımlılık, disleksi ve özgül öğrenme bozukluğu, otizm ve a tipik otizm vb.)
olan vatandaşlarımızı ortak paydada buluşturarak grup terapisi yapılacaktır.
Faaliyet 5.2.7. Maddi destekleri yetersiz olan ailelere belediyenin maddi imkânları
çerçevesinde cüzi yardımlar yapılacaktır.
Faaliyet 5.2.8. Ekmeğini paylaş projesi kapsamında günlük olarak tüketilmeyen ve
tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere ekmeklerin dağıtılması sağlanacaktır.
Faaliyet 5.2.9. Şehrimizin coğrafi konum itibariyle ulaşım ağlarının her ne kadar
içerisinde de olmuş olsa da ulaşım sorunu olması vatandaşlarımızın üst kademe
sağlık birimlerine ulaşmalarını zorlaştırmaktadır. İlçemizde devlet hastanesinin
yapımı devam etmekte olup, devlet hastanesinin tamamlanması maksadıyla Sağlık
Bakanlığı ile sürekli olarak koordine edilecektir. Ancak hasta vatandaşlarımıza bir
katkıda belediyemizden olması maksadıyla Hasta Takip Sistemi kurulacaktır. Kurulan
bu hasta takip sistemi Sağlık Bakanlığı ile entegre edilerek vatandaşlarımızın ikinci
basamak sağlık kademelerindeki her türlü sorunlarının çözülmesi sağlanacaktır.
Faaliyet 5.2.10. Belediye sınırları içerisinde yaşayan öğrencilerden ‘muhtaç’
olanlarına eğitim-öğretim hizmetlerinden yararlanmalarını olanaklı kılacak ayni
ve/veya nakdi yardım sağlanacaktır.
Faaliyet 5.2.11. “Bebekler Hepimizin Projesi” kapsamında, Annelerimizin anne olma
sevinçlerine ortak olunacak ve bebeklerin cinsiyetine uygun olarak giyim yardımı
yapılacaktır.
Faaliyet 5.2.12. Cenaze hizmetlerinde hayatını kaybeden kişinin aile fertlerinin acıları
paylaşılarak defin işlemleri, masa/sandalye/çadır hizmetleri ile imam ve imame
Anamur Belediyesi 2020-2024 Stratejik Plan

Sayfa 87

görevlendirmeleri sürekli olarak geliştirilerek yapılmaya devam edilecektir. Masa ve
sandalye hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet pikap, bir adet kamyonet tedarik
edilecektir.
Faaliyet 5.2.13. Belediyemize ait cenaze nakil araçları ile cenazelerin nakilleri
sağlanmaya devam edilecektir. Belediye bütçe imkânlarına uygun olarak bir adet
cenaze nakil aracı tedarik edilecektir.
Faaliyet 5.2.14. Sokak hayvanların korunması, sahiplenilmesi için her yıl farklı bir
tema ile farkındalık projesi yapılarak yazılı ve görsel medyadan yayımlanacak ve
vatandaşlarımızda farkındalık duygusu oluşturularak çevremizde yaşayan sokak
hayvanlarına sahip çıkılması ve korunması sağlanacaktır.
Faaliyet 5.2.15. Halkın sağlıklı ortamlarda alış veriş yapmasını sağlayacak
organizasyonlar yapılacak ve satış ortamlarının standartları geliştirilecektir.
Faaliyet 5.2.16. Kapalı eğlence yerlerinde “Çevresel Gürültünün Denetimi ve
Yönetimi hakkındaki Yönetmelik “in 24. Maddesi uyarınca giriş kapıları üzerine uyarı
levhalarının takılması sağlanacaktır.
Faaliyet 5.2.17. Gençlerimizi spora teşvik etmek maksadıyla basketbol, futbol,
voleybol, masa tenisi ve tenis dallarında her yıl düzenli olarak kurslar
düzenlenecektir. Bu dalların yanı sıra alternatif spor dallarında kursların planlaması
yapılarak kurs verilecektir.
Faaliyet 5.2.18. Anamurluyu deniz ile buluşturalım projesi kapsamında, yelken, sörf,
kano plaj voleybolu eğitimleri verilecektir.
Faaliyet 5.2.19. Belediyemize ait spor merkezinde fitnes, zumba, pilates, trambolin,
aerobik, step kursları verilecektir.
Faaliyet 5.2.1.20. Beyin sporları projesi yapılarak beyin sporlarına ait kurslar
düzenlenecektir.
Faaliyet 5.2.21. Mavi ve yeşilde bisikletle gez. Projesi kapsamında şehrimizin bisiklet
altyapısı tamamlanarak tüm vatandaşlarımızın bisiklet kullanmaya teşvik edilecek
farkındalık projesi yapılacaktır.
Faaliyet 5.2.22. Biz sizin yanındayız projesi kapsamında yaşlı ve bakıma muhtaç
vatandaşlarımıza evlerinin Temizliği ve berber hizmetleri verilecektir.
Faaliyet 5.2.23. Yaşlılarımızın sohbet edip vakit geçirebilecekleri engelli erişimine
uygun bir adet belediye tesisimiz bahar evi olarak düzenlenecek ve yaşlılarımıza
hizmet verecektir.
Faaliyet 5.2.24. Mahalleler arası sportif müsabakalar (futbol, voleybol, masa tenisi,
yüzme vb.) turnuvası düzenlenecektir.
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Faaliyet 5.2.25. Sivil toplum örgütleri tarafından organize edilen her türlü yarışma ve
organizasyon (Denizlerimizi tehdit eden balon balığı avlama yarışmaları, atış
yarışmaları vb.) belediyemiz tarafından bütçe imkanlarına göre desteklenecektir.
Hedef 5.3:Denetim Mekanizmalarını Etkinleştirmek.
Faaliyet 5.3.1. İlçedeki işyerleri sürekli denetlenerek ruhsatsız faaliyetler ve ruhsata
aykırı faaliyetler engellenecektir.
Faaliyet 5.3.2. Denetimlerde “ticari-sınai faaliyette bulunma” hakkı dikkate alınarak
uyarıcı-yapıcı-yönlendirici olmaya özen gösterilecek, buna karşın halk sağlığı,
güvenliği, kişisel hak ve özgürlükleri tehdit edici faaliyetler konusunda ödün
verilmeyecektir.
Faaliyet 5.3.3.
yararlanılacaktır.

İşyeri

denetimlerinde

teknolojinin

sunduğu

olanaklardan

Faaliyet 5.3.4. Kaldırım işgalleri için standartlar getirilecek ve esnaf-işyerlerinin bu
standartlara uymaları sağlanacaktır.
Faaliyet 5.3.5. Kayıt dışı faaliyetlerin önlenmesi ve ruhsatlandırılması çalışmalarında
Belediye dışı kurum ve kuruluşlarla veri paylaşımı sağlanacaktır.
Faaliyet 5.3.6.
geliştirilecektir.

Ruhsatlandırma

işlemlerinde

birimler

arası

koordinasyon

Faaliyet 5.3.7. Kaldırımlar üzerinde herhangi bir ticari faaliyeti bulunmaksızın ve
Anamur’a has bir ürün satmayan Anamur esnafına zarar vereceği değerlendirilen ve
ticari faaliyet icra eden seyyar satıcılar kaldırılacaktır.
Faaliyet 5.3.8. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan tüm asansörler kayıt altına alınarak
yıllık bakımlarının yapılıp yapılmadığı düzenli olarak kontrol edilecektir.
Faaliyet 5.3.9. İlçe sınırları içerisindeki işyeri ve işletmelere yönelik önleyici ve
koruyucu sağlık denetimleri yapılacaktır.
Faaliyet 5.3.10. Zabıta Md.lüğünce denetim hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet
kamyonet ile yine zabıta hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet sepetli araç tedarik
edilecektir.
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6.2.MALİYETLENDİRME:
1. YIL

2.YIL

3.YIL

4.YIL

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

5.YIL

Toplam
Maliyet

AMAÇ-1 KURUMSAL MÜKEMMELLİK
Hedef 1.1.İnsan Kaynaklarını Yetkinleştirmek

Faaliyet
1.1.1.
Güncellenen/değişen
mevzuat
ve
personelin
talepleri
doğrultusunda eğitim ihtiyaçları belirlenerek
ihtiyacı karşılayabilecek eğitim programları
hazırlanacaktır.
Faaliyet 1.1.2. Gerçekleştirilecek tüm eğitim
çalışmaları tek bir merkezden koordine
edilecek ve eğitim ile ilgili bir veri tabanı
oluşturularak güncel tutulması sağlanacaktır.

80.000,00

0,00

Faaliyet 1.1.3. Yıllık olarak hazırlanacak
eğitim programlarının etkinliği periyodik
olarak ölçülecek, sonuçları doğrultusunda
gerekli iyileştirmeler sağlanacaktır.

0,00

Faaliyet
1.1.4.
Belediyenin
insan
kaynaklarına
ilişkin
politikalarının
oluşturulmasında bilimsel ölçütlerin yanı sıra
çalışanların katılımının sağlandığı bir
mekanizma oluşturulacaktır.

0,00
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1. YIL
Faaliyet 1.1.5. Belediyenin iş ve işlem akış
süreçleri güncellenerek, her bir birim için iş
ve iş akış rehberleri oluşturulacaktır.
Oluşturulan iş akışlarına göre ihtiyaç
kalmayan
birimler
kapatılacak
veya
birleştirilecek ihtiyaç duyulan kadın ve aile
birimi gibi birimlerin kurulması sağlanarak
belediye
kurumsal
kapasitesi
güçlendirilecektir.
Faaliyet 1.1.6. İş Sağlığı ve Güvenliği
alanında ulusal ve uluslararası standartların
hâkim olması sağlanacak; çalışanlara
çalışma alanlarına yönelik gerekli eğitimler
verilecektir.
Faaliyet 1.1.7. Çalışanların sosyal hak ve
hizmetlerden
yararlanmalarında;
memnuniyetlerini
sağlamaya
yönelik
katılımcı mekanizmalar oluşturulacaktır.
Faaliyet
1.1.8.
Performansa
dayalı
personel yönetim modeline geçirilerek
personelin performans sürekli olarak takip
edilecektir.
Faaliyet 1.1.9. Çalışanların motivasyonlarını
artırıcı, morallerini yükseltici özel etkinlikler
düzenlenecektir.
Faaliyet 1.1.10. Çalışanların yetkinliklerini
geliştirici eğitimler verilecektir.
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2.YIL

3.YIL

4.YIL

5.YIL

Toplam
Maliyet

0,00

40.000,00

45.000,00

50.000,00

55.000,00

60.000,00

250.000,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

100.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

80.000,00
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1. YIL

2.YIL

3.YIL

4.YIL

5.YIL

Toplam
Maliyet

Faaliyet 1.1.11. Coğrafi bilgi sistemleri
kurularak
güncel
olarak
sistemlerle
entegrasyonu sağlanacak ve coğrafi bilgi
sistemi sürekli olarak güncellenecektir.

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

2.500.000,00

Faaliyet 1.1.12. Personelin çalışması için
ihtiyaç duyulacak her türlü ekip ve ekipman
yıllara sari olarak belediye bütçe imkanları
doğrultusunda tedarik edilerek, personelin
fiziki şartları iyileştirilecektir.

30.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

110.000,00

150.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

550.000,00

Faaliyet 1.1.13. Belediyemiz tarafından icra
edilecek
tüm
projelerin
çizim/projelendirme/ihale dosyası hazırlama
vb. ile kontrollük hizmetleri belediyemiz
personeli tarafından hazırlanacaktır. Bu
hizmetlere ilişkin ihtiyaç duyulacak yazılımlar
Destek Hiz.Md.lüğünce tedarik edilecek ve
ilgili personelin kullanımına sunulacaktır.
Proje hazırlanması hizmet alım maliyeti
sıfırlanacaktır.
Hedef-1.2:Sürdürülebilir ve Güçlü Mali
Yapı Sağlamak:
Faaliyet
1.2.1.
Belediyemize
ait
taşınmazların tamamı sayısal ortama
aktarılacaktır.
Faaliyet 1.2.2. Belediyemize ait olup kira
alınmayan bütün taşınmazlara ecrimisil
tahakkuk ettirilecektir.
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0,00
0,00

0,00
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1. YIL
Faaliyet 1.2.3. Belediye taşınmazların
tamamı
kullanım
durumlarına
göre
kiralanacaktır.
Faaliyet 1.2.4. İlçe sınırları içerisindeki tüm
ada ve parsellerin emlak sistemine kayıtları
yapılacaktır.
Faaliyet 1.2.5. İlçe sınırları içerisindeki
taşınmazlar yerinde kontrol edilerek inşaat
ruhsatı almayan yapıların tamamı yerinde
ölçüm yapılarak vergilendirilecektir.
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3.YIL

4.YIL

5.YIL

Toplam
Maliyet
0,00

0,00

0,00

Faaliyet 1.2.6. Anamur Milli Emlak Şefliği ile
koordine edilerek üçüncü şahıslara kiraya
verilen
taşınmazların
tamamı
vergilendirilecektir.
Faaliyet 1.2.7. Anamur Milli Emlak Şefliği ile
koordine edilerek hazine mülkiyetinde olup
üzerine bina yapılan taşınmazlardan emlak
vergisi tahakkuku için çalışma yapılacak ve
sonuçlandırılacaktır.
Faaliyet 1.2.8.İş yeri ruhsatı olmayan
işyerlerinin tamamı mevzuata uygun olarak
ruhsatlandırılacak ve vergileri tahakkuk
ettirilecektir.
Faaliyet 1.2.9.İş yeri ruhsat yetkisi
belediyemizde olmayan işyerlerin ruhsatları
ilgili kurumlardan online olarak talep
edilecek ve bu doğrultuda yazılım alınarak
güncel vergilendirmeleri yapılacaktır.

2.YIL

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00
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1. YIL
Faaliyet 1.2.10. Eğlence vergisine tabi olan
işyerleri tespit edilerek ruhsatlandırılacak ve
vergilendirilecektir.
Faaliyet 1.2.11. Pazar yerleri yeniden
gözden geçirilerek kayıp ve kaçak olarak
Pazar işgalleri önlenecek ve bunun
sonucunda Pazar yerleri semt Pazar yeri
yönetmeliğine
uygun
olarak
vergilendirilecektir.
Faaliyet 1.2.12. Müdürlüklerin görev ve
sorumluklarına bağlı olarak icra etmekte
oldukları iş ve işlemlere ait meclis kararına
istinaden yapılacak
vergi tahakkukları
konusunda
öncelikle
Mali
Hizmetler
Md.lüğünce eğitim verilecek müteakiben ise
üç ayda bir olarak vergi tahakkukları
denetlenecektir.
Faaliyet 1.2.13. Ruhsat verilen tüm
işyerlerin ve ruhsatsız olan tüm iş yerlerin
ilan ve reklam vergileri tahakkuk edilecektir.

2.YIL

3.YIL

4.YIL

5.YIL

Toplam
Maliyet
0,00

0,00

0,00

0,00

Faaliyet 1.2.14. Ses yayın sistemi
kullanıcılarından alınacak ücretler düzenli
olarak tahakkuk edilecektir.

0,00

Faaliyet 1.2.15. Ön mali kontrol, iç denetim
ve kalite yönetim sistemleri kurum yapısına
yerleştirilip geliştirilecektir.

0,00
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1. YIL

2.YIL

3.YIL

4.YIL

5.YIL

Toplam
Maliyet

Faaliyet 1.2.16. Kaynakların etkin ve verimli
kullanılması ilkesinden yola çıkılarak, bütçe
uygulama sonuçlarında hedef-gerçekleşme
oranı yükseltilecektir.

0,00

Faaliyet 1.2.17. Belediye hizmetlerinden
vazgeçilmeksizin harcamalarda rasyonellik
sağlanacaktır.

0,00

Faaliyet 1.2.18. Bütçenin hazırlanması
sürecinde; gelir bütçesine göre gider
bütçesinin
oluşturulması
esası
benimsenecektir.
Faaliyet 1.2.19. Bütçe gerçekleşmeleri
birimler bazında takip edilecek ve periyodik
olarak ölçülecektir.
Faaliyet 1.2.20. Belediye gelirlerinin
tahsilatında yurttaşların yükümlülüklerini
daha kolay ve rahat yapmalarını sağlayacak
yöntemler geliştirilecektir.
Faaliyet 1.2.21. Bugüne kadar tahsil
edilemeyen belediye alacaklarının tahsili için
gerekli ve uygun yöntem ve süreçler
izlenecektir.
Faaliyet 1.2.22. Yatırım ve harcama
planlaması belediye gelirlerinin tahsil
programına uyumlu hale getirilecektir.
Faaliyet 1.2.23. Yeni mali kaynakların
yaratılmasında
belediye
taşınmazları
değerlendirilecektir.
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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1. YIL

2.YIL

3.YIL

4.YIL

5.YIL

Toplam
Maliyet

Faaliyet
1.2.24.
Anamur
Belediyesi
tarafından 2011 yılında kat karşılığı gelir
paylaşım sözleşmesi ile ihale edilen Göktaş
Mahallesi 741 Ada 9 Numaralı taşınmaz
üzerindeki inşaatın satışı yapılacaktır.

0,00

Faaliyet 1.2.25. Mevcut ruhsat dosyalarının
tamamı vergi dairesinden açık ve kapalı olup
olmadığı kontrol edilerek, ruhsatlar aktif ve
pasif olarak arşivlenecek ve genel arşive
sayısal ortama aktarılarak teslim edilecektir.

0,00

Faaliyet 1.2.26.Ruhsatlı iş yerlerinden
alınması gereken vergilerden eksik olan
vergilerin tamamı geçmiş dönemi de
değerlendirilerek vergilendirilecektir.

0,00

Faaliyet 1.2.27.Avrupa Birliği ve fon
sağlayıcı kuruluşlar nezdinde başvurulara
konu edilebilecek projeler için, proje
hazırlama eğitimleri yapılacak ve bu
eğitimler
kurum
içerisinde
yaygınlaştırılacaktır.
Faaliyet 1.2.28.Üretilen projelere finansman
sağlamak üzere Avrupa Birliği ve fon
sağlayıcı kuruluşlara proje başvuruları
yapılacaktır.
Faaliyet
1.2.29.Üçüncü
şahıslardan
kiralanarak hizmet sunulan alanların tamamı
belediyemize ait mülkler üzerine taşınarak
kira ödemesinden tasarruf edilecektir.
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10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00
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1. YIL
Faaliyet 1.2.30.Yapılacak tüm faaliyetlerde
tasarruf öncelikli olarak değerlendirilecektir.
Faaliyet 1.2.31. İlçemiz ve çevre ilçelerin
ihtiyacı olan her türlü süs bitkisi belediyemiz
tarafından yetiştirilerek öncelikli olarak
belediyemizin ihtiyaçları karşılanacak arta
kalan kısmı da satışa sunularak ekonomik
değer üretilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet 1.2.32. Harcamalarda ön mali
kontrol ve iç denetim etkinleştirilecektir.
Hedef-1.3:Arşive ulaşım ve bilgi akışını
hızlandırmak.

2.YIL

3.YIL

4.YIL

5.YIL

0,00

150.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

350.000,00

0,00
0,00

Faaliyet 1.3.1.Belediye arşivi mekânsal ve
sayısal olarak tek çatı altında toplanacaktır.
Belediyenin genel arşivi kurulacaktır.
Faaliyet 1.3.2.Arşivde mekânsal olarak bir
planlama yapılarak müdürlüklerin arşiv
odaları ayrılacaktır.

Toplam
Maliyet

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

50.000,00

Faaliyet 1.3.3.Belediye arşivi Yazı İşleri
Md.lüğünün sorumluğuna ve yönetimine
verilecektir.

0,00

Faaliyet 1.3.4.Arşiv hizmetlerini yürütmek
üzere en az iki personel görevlendirilecektir.

0,00
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Faaliyet 1.3.5.Mevcut arşivde bulunan
belgelerin tamamı Yazı İşleri Md.lüğünce
Sayısal ortama aktarılacaktır. Bunun için
ihtiyaç duyulan bir adet tarayıcı, bir adet
bilgisayar ve iki adet plotter tedarik
edilecektir.
Faaliyet
1.3.6.Arşive
ulaşımın
hızlandırılması maksadıyla Yazı İşleri
Md.lüğünce yazılım tedarik edilecektir.
Hedef-1.4:
Vatandaşların
ulaşımını etkinleştirmek

1. YIL

2.YIL

130.000,00

25.000,00

3.YIL

4.YIL

5.YIL

155.000,00

50.000,00

50.000,00

belediyeye

Faaliyet 1.4.1. Belediyemiz tarafından
kullanılmakta olan e-belediye yazılımına
ilave olarak süreç yönetim sistem yazılımı
tedarik
edilerek
süreç
yönetiminde
personelin performansı ölçülerek hizmetlerin
etkin verilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet 1.4.2. Belediye ile ilgili yapılan iş ve
işlemlerin sonuçları ve aşamaları vatandaşa
bildirilecektir.
Faaliyet 1.4.3. Yapılacak olan her proje
öncesi
proje
toplantıları
yapılarak
belediyemizin
yapacağı
hizmet/proje/yatırımlar
hakkında
vatandaşlarımızın katılımları sağlanacaktır.
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Toplam
Maliyet

0,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

500.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

300.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

50.000,00
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1. YIL
Faaliyet
1.4.4..Ortak
akıl
platformu
kurulacaktır. Kurulacak olan bu ortak akıl
platformu web sitesi üzerinden kullanıma
açılacak ve buradan vatandaşlarımızın her
türlü görüş ve önerileri alınarak alınan görüş
ve önerilerin geri dönüşleri yapılacaktır.
Faaliyet 1.4.5. Akıllı belediyecilik hizmetlerin
alt
yapı
çalışmalarına
başlanarak
belediyemizin akıllı şehirciliğin bir parçası
olan akıllı belediyecilik ile entegrasyonu
sağlanacaktır.
Vatandaşlarımızın
belediyemiz ile ilgili işlemlerini belediyemiz
web sitesinden 7/24 yaparak teknolojik alt
yapı ile entegre olmuş bir belediyeye
dönüşüm sağlanacaktır.
Faaliyet 1.4.6. Belirli periyotlarla vatandaş
memnuniyet düzeyini ölçmek maksadıyla
anketler yapılacak ve yapılan anket
değerlendirilme sonuçları doğrultusunda
sürekli
iyileştirmesi
ve
geliştirilmesi
sağlanacaktır.
Faaliyet 1.4.7. Evrak kayıt evrakın takip ve
sonuçlandırma süresi azaltılacaktır.
Faaliyet
1.4.8.
Belediyede
vatandaş
tarafından yapılan tüm işlemlerin fizibilite
raporları çıkarılarak vatandaş talep ve
şikayetleri en kısa sürede değerlendirilerek
bilgilendirilmesi yapılması prensip haline
getirilecektir.
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2.YIL

3.YIL

4.YIL

10.000,00

5.YIL

Toplam
Maliyet

10.000,00

20.000,00

100.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

140.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

50.000,00

0,00

0,00
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1. YIL
Faaliyet
1.4.9.Belediye
hizmetlerinin
yürütümünde
mevcut
teşkilat
yapısı
katılımcılık ilkesinin gereklerine uygun hale
getirilecektir.
Faaliyet 1.4.10. Karar organlarınca alınmış
olan Belediye Meclis Kararları, İhtisas
Komisyon Raporları ve Belediye encümen
kararlarının
tamamı
sayısal
ortama
aktarılarak
belediyemiz
resmi
web
sitesinden duyurulması sağlanacaktır.
Faaliyet 1.4.11. Belediyemizin faaliyetlerini
tanıtmak amacıyla her altı ayda bir tanıtım
toplantısı
düzenlenerek
belediyemizin
yapmış
olduğu
faaliyetler
hakkında
vatandaşlarımız bilgilendirilecektir.
Hedef 1.5. Stratejik
Yerleştirmek.

Plan

Kültürünü

2.YIL

3.YIL

4.YIL

5.YIL

Toplam
Maliyet
0,00

0,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

40.000,00

0,00

Faaliyet 1.5.1. Stratejik planı yasal mevzuat
olarak anlamak yerine kurum yönetim
kültürü olarak algılanması sağlanacaktır.

0,00

Faaliyet 1.5.2. Açıklık ve hesap verilebilirlik
ilkelerinin somut karşılık bulmasını sağlamak
amacıyla stratejik plan en etkin yöntemlerle
iç
ve
dış
paydaşlarımızın
bilgisine
sunulacaktır.

0,00
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1. YIL
Faaliyet 1.5.3. Stratejik plan ve yıllık
performans programları gerçekleşme ve
durum raporları risk analizlerini de içerecek
şekilde düzenli olarak hazırlanacak ve
başkanlık makamına sunulacaktır.
Faaliyet 1.5.4.Hesap verilebilirlik ilkesi
uyarınca; faaliyet raporları, performans
sonuçlarını
da
yansıtacak
şekilde
hazırlanacaktır.
Faaliyet 1.5.5.Harcama birimleri ile stratejik
plan ve performans programı değerlendirme
toplantıları yapılarak, katılımın sürekliliği
sağlanacaktır.
Faaliyet 1.5.6.Hizmet binalarının tamamı tek
binada toplanacaktır. Bu kapsamda mevcut
belediye binasının üzerine bir kat daha
yapılacaktır.
Faaliyet 1.5.7.Belediye iş ve işlemlerinde
yatay iletişim kanalları geliştirilecektir.
Vatandaşın hizmet binası içerisinde hareket
etmesi azaltılarak sorun en kısa sürede ve
doğru
bir
bilgilendirme
yapılarak
çözümlenecektir.
Faaliyet
1.5.8.Kurumsal
kültürün
oluşturulması sağlanacaktır.
Faaliyet
1.5.9.Üretilen
projelerde
maliyet/fayda analizleri yapılacak; uygun
projeler için iş gücü/zaman/maliyet verilerine
uygun şema ve diyagramlar hazırlanacaktır.
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2.YIL

3.YIL

4.YIL

5.YIL

Toplam
Maliyet

0,00

0,00

0,00

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00
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1. YIL
Faaliyet 1.5.10.Anamur Belediyesi İSO9000
çalışması projesi başlatılarak Anamur
Belediyesi İSO 9000 standartlarına uygun
hale getirilecektir.
AMAÇ-2 SÜRDÜRÜLEBİLİR
ŞEHİRLEŞME:
Hedef-2.1:
Anamur’un
Çarpık
Yapılaşmaya Konu Alanları Rehabilite
Edilerek Çağdaş Ve Modern Yaşam
Alanlarına Dönüşmesine El Verecek
Projeler İle Kentlilerin Yaşam Kalitesini
Arttırmaya Yönelik Ve Anamur’a Değer
Katacak Projeler Gerçekleştirilecek
Faaliyet 2.1.1.
Anamur geneli 1/1000
ölçekli uygulama imar planlarının nazım imar
planları ve üst ölçekli planlara uygun bir
şekilde yapılması, revize edilmesi ve ilave
planları yapılacaktır.
Faaliyet 2.1.2.Kırsal yerleşmelerin köy
yerleşik alanlar kapsamında nazım ve
uygulama imar planlarının yapılacaktır.

2.YIL

20.000,00

3.YIL

4.YIL

5.YIL

Toplam
Maliyet
20.000,00

0,00

0,00

450.000,00

450.000,00

400.000,00

400.000,00

Faaliyet 2.1.3.İmar planlarına esas, hali
hazır harita ve jeolojik-jeoteknik etüt
raporlarının hazırlanacaktır.

120.000,00

120.000,00

Faaliyet 2.1.4. Ören-Bozdoğan arasında
bütünleşik kıyı düzenlemesi amaçlı nazım ve
uygulama imar Planları hazırlanacaktır.

250.000,00

250.000,00
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Faaliyet 2.1.5. Anamur genelinde imar
planları
tamamlanmış
olan
alanlarda
belirlenecek önceliklere ve şehir gelişim
planları doğrultusunda 3194 Sayılı İmar
Kanunun 18. Maddesine göre imar
uygulamaları yapılacaktır.
Faaliyet 2.1.6.Bütünleşik şehir anlayışı
kapsamında, hali hazırda sahil ile Anamur
Merkezi arasında kalan “Kent Merkezi ve
kıyı bölgesi ulaşımında, 19 Mayıs Caddesi
ve Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile
birlikte 3. bir cadde/bulvar planlamasının”
alanın
imar planları ve uygulamaları
yapılacaktır.
Faaliyet 2.1.7. Kültür varlığı olarak tescili
bulunan yapılarda restorasyon işlemleri ve
arkeolojik sit alanlarında koruma amaçlı imar
planlarının yaptırılması ve çevre düzenleme
projelerinin ve uygulamasının yaptırılacaktır.

1. YIL

2.YIL

500.000,00

500.000,00

3.YIL

4.YIL

5.YIL

Toplam
Maliyet

1.000.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

Faaliyet 2.1.8. Anamur ulaşım master planı
hazırlanarak hazırlanacak plana göre şehir
trafiğinde düzenleme yapılacaktır.

250.000,00

250.000,00

Faaliyet 2.1.9. Anemurium Antik Kenti ile
Mamure Kalesi arasında yaya yürüyüş yolu
ile bisiklet yolu planlaması yapılacaktır.

50.000,00

50.000,00

Faaliyet 2.1.10. Sanayi alanının genişletilme
imar
planları
ve
uygulamaları
tamamlanacaktır.

50.000,00

50.000,00
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Faaliyet 2.1.11. Bahçe, Yıldırım Beyazıt,
Esentepe,
Kalınören,
Çeltikçi
ve
Bahçelievler Mahallerinde bulunan kaçak
yapılarla ilgili kentsel dönüşüm planı
hazırlanarak
kentsel
dönüşüm
gerçekleştirilecektir.
Faaliyet 2.1.12. Kent içerisinde meskûn
alanlarda dağınık ve düzensiz bir şekilde
bulunan,
gayrisıhhi
nitelikte
olan
müesseselerin, faaliyet koluna göre, mevcut
sanayi alanına ilave olarak yapılacak sanayi
alanında ya da belirlenecek konut dışı
kentsel çalışma alanında faaliyet gösterecek
şekilde
planlama
yapılacaktır.
Şehir
içerisinde bulunan ve sanayi alanı içerisinde
faaliyet göstermesi gereken işyerleri sanayi
alanın
planlamasının
tamamlanmasını
müteakip sanayi alanı içerisine taşınacaktır.
Faaliyet 2.1.13. Mevcut hayvan pazar alanı
yapılacak açık hayvan pazar alanının
planlamasının
bitmesini
müteakip
taşınacaktır. Mevcut hayvan pazarının
bulunduğu alan imar planına uygun olarak
vatandaşlarımızın
kullanımına
kazandırılacaktır.
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1. YIL

2.YIL

3.YIL

4.YIL

5.YIL

Toplam
Maliyet

120.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

600.000,00

0,00

150.000,00

150.000,00
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1. YIL

2.YIL

3.YIL

Faaliyet 2.1.14. İlçemizin belirli noktalarına
(Kaş yaylası-Radar Mevkii vb. ) turizm
amaçlı seyyar terasları planlaması yapılarak
yapılacak planlamanın tamamlanmasını
müteakip seyir terasları inşa edilecektir.
Faaliyet 2.1.15. İmar planları ve imar
uygulamaları ile ilçemizin ulaşım ve turizm
master planı ile tespit edilecek en az iki adet
sokak
düzenleme
ve
iyileştirilmesi
yapılacaktır.
Faaliyet 2.1.16. Şehirleşme siluet çalışması
yapılarak yapılacak çalışmaya uygun olarak
şehrin
düzenlenmesi
sağlanacaktır.
Binaların boya renkleri, klimaların montajları,
güneş enerji panelleri vb. durumlar ile imar
plan ve uygulamalarında kat yükseklikleri ile
ilgili yapılacak çalışmaya göre kent estetik
kurulunun
yapacağı
değerlendirmeyi
müteakip şehirleşme silueti oluşturulacaktır.
Faaliyet 2.1.17. İmar planları, revizyon imar
planları ve imar uygulamaları ile şehrin
konut ve ticaret alanlarına mekânsal disiplin
getirilmesi prensip olarak kabul edilmiştir.
Buradan yola çıkarak yeni yapılacak imar
planları,
imar
revizeleri
ve
imar
uygulamalarında şehrin eğlence merkezleri,
galericiler sitesi, sanayi alanları, ticaret
alanı, konut alanları vb. alanlar işlevsel
özelliklerine göre planlanacaktır.
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4.YIL

5.YIL

150.000,00

150.000,00

Toplam
Maliyet

150.000,00

150.000,00

300.000,00

0,00

0,00
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Faaliyet 2.1.18. Şehrimizin afet haritası
çıkarılarak vatandaşlarımızın olabilecek bir
afet anında yapılacak işlemlerle ilgili
bilgilendirmeleri
her
yıl
hazırlanacak
broşürler vasıtası ile vatandaşlarımız
bilgilendirilecektir.
Faaliyet 2.1.19. Kaçak yapılaşma ile etkin
mücadele edilmeye devam edilecektir.
Vatandaşlarımızın mevzuat uygun olarak
konut/işyeri üretmeleri maksadıyla tanıtım
materyalleri
hazırlanarak
halkın
bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.

1. YIL

2.YIL

3.YIL

4.YIL

5.YIL

Toplam
Maliyet

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

25.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

25.000,00

Faaliyet 2.1.20. Kaçak yapı ile mücadele
hizmetlerinde kullanılmak üzere Yapı Kontrol
Md.lüğüne bir adet arazi tip araç alınacaktır.
Faaliyet 2.1.21. Motor sporları yarışmaları
yapılabilmesi
maksadıyla
mekânsal
planlaması
yapılacak,
mekânsal
planlamasını müteakip motor sporları yarış
alanı düzenlenecektir.
Hedef-2.2: İlçemizin Üst yapı ve sosyal
donatı alanlarını güçlendirmek
Faaliyet 2.2.1. Şehir merkezi (eski
Cumhuriyet
Meydanı)-eski
belediye
kuzeyindeki alanlarda açık, katlı otopark yeraltı otoparkı düzenlemeleri yapılarak
otopark sorunu çözülecektir.
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120.000,00

75.000,00

120.000,00

75.000,00

150.000,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00
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1. YIL
Faaliyet 2.2.2. Yol yapım çalışmalarına
malzeme temin etmek maksadıyla parke ve
asfalt tesisi kurulacaktır.
Faaliyet 2.2.3. İmar planlarına uygun olarak
bisiklet yollarının yapımı tamamlanacaktır.
Faaliyet 2.2.4. Sorumluluk alanımızda
bulunan yolların konforlu hale getirilmesi
maksadıyla yol çalışmaları yapılacaktır. Yol
çalışmalarında öncelik olarak hiç yol
açılmamış alanlardan başlanacaktır. Yolların
yapılmasında
ekonomik
ürünlerin
değerlendirilmesi,
trafik
yoğunluğunun
değerlendirilmesini müteakip belediye bütçe
imkanlarına göre yıllık olarak yapılacak
planlamaya göre öncelikle dirilecektir. İmar
ve
kadastro
tarafından
yol
olarak
belirlenmeyen ancak hali hazırda yol olarak
kullanılan alanların kamulaştırma ve imar
planları
ile
uygulamalarının
tamamlanmasına göre değerlendirilecektir.
Yolsuz hiçbir konut bırakılmaması ana
prensip olarak kabul edilmiştir. Yol
yapımında öncelikli olarak belediyemiz
tarafından kurulacak parke tesisinden
üretilen parkelere öncelik verilecek müteakip
diğer asfalt, sıcak asfalt ve beton yol
yapımları
bütçe
tahsisleri
oranında
değerlendirilecektir.
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2.YIL

3.YIL

4.YIL

5.YIL

2.500.000,00

2.500.000,00

250.000,00

4.000.000,00

Toplam
Maliyet

4.000.000,00

250.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

500.000,00

5.000.000,00

22.000.000,00
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Faaliyet 2.2.5. Her yıl düzenli olarak
öncelikle köyden mahalleye dönüşmüş olan
mahallerden başlanmak üzere yolların
şarampol temizlikleri ve büzlerin toprakla
dolan kısımların temizliği yapılacaktır.
Faaliyet 2.2.6. Sorumluluk alanımızda
bulunan kaldırımlar insan trafiği ve
şehirleşme öncelikleri değerlendirilerek her
yıl belediye bütçe imkanları doğrultusunda
yapılacaktır. Yapılan tüm kaldırımlar engelli
erişimine uygun olarak yapılacaktır.
Faaliyet 2.2.7. İlçemizin ihtiyacı olan Ören
Mahallesi-KöleDayı
Durağı
Köprüsü,
Güngören Mahallesi Bük Mevkii Köprüsü,
Güleç Mahallesi Emirşah Mahallesi ikinci
bağlantı
Köprüsü,
Ören
Mahallesi
Sultansuyu
sahil
bağlantı
köprüsü,
Kocaçay(Dragoon)
Çeltikçi-Çarıklar
Mahalleri
bağlantı
köprüsü,
Kocaçay(Dragoon)
Gercebahşiş-Evciler
Mahallesi
bağlantı
köprüleri
Mersin
Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak
yapılacaktır.
Burada
belirtilen
köprü
haricinde ilerleyen dönemde de ihtiyaç
olabilecek köprülerin öncelikle dirilmesi
belediye bütçe imkanları doğrultusunda
değerlendirilerek yapılacaktır.
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1. YIL

2.YIL

3.YIL

4.YIL

5.YIL

Toplam
Maliyet

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

2.500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

2.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

3.000.000,00

Sayfa 108

Faaliyet 2.2.8. İlçemizde bulunan köprülerin
tamamının demir korkuluklarının yapılması
ve boyanması sağlanacaktır.

1. YIL

2.YIL

50.000,00

50.000,00

Faaliyet 2.2.9. Yapılacak ulaşım master
planını müteakip ihtiyaç duyulacak alanlara
belediye bütçe imkanları değerlendirilerek
üst geçit ve/veya alt geçit yapılacaktır.

3.YIL

Faaliyet 2.2.11. Köyden mahalleye dönüşen
alanlara vatandaşlarımızın ortak kullanım
alanları planlaması yapılarak bu planlanacak
alana mahalle konaklarının da içerisinde
olacağı mahalle sosyal donatı alanı
yapılacaktır. Sosyal donatı alanı içerisine
çocuk oyun alanı, mahalle konağı, spor
aletleri, yeşil alanlar, bisiklet yolları vb.
alanlar mevcut olacaktır.
Faaliyet 2.2.12. Abanoz yaylası drenaj
çalışmalarının fiziki etütleri yapılarak Abanoz
Yaylası Drenaj çalışması tamamlanacaktır.
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5.YIL

Toplam
Maliyet

100.000,00

50.000,00

250.000,00

750.000,00

1.500.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

2.000.000,00

600.000,00

600.000,00

2.400.000,00

500.000,00

1.000.000,00

500.000,00

2.500.000,00

750.000,00

Faaliyet
2.2.10.
Ören
ve
Çarıklar
Mahallerinde
imar
planları
ve
uygulamalarının tamamlanmasını müteakip
planlanan alanlara Pazar yeri yapılacaktır.

Faaliyet 2.2.13. Belediyemizin envanterinde
olup, ekonomik ömrünü tamamlayan iş
makinesi, kamyon vb. araç ihtiyaçları yıllık
olarak envanterden düşümü yapılacak
yapılan
miktar
kadar
yenilenmesi

4.YIL

600.000,00

600.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00
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1. YIL

2.YIL

3.YIL

4.YIL

5.YIL

Toplam
Maliyet

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

200.000,00

7.000.000,00

11.000.000,00

sağlanacaktır.

Faaliyet
2.2.14.
Köyden
mahalleye
dönüştürülen mahallerimizdeki okula giden
çocukların kullanabilecekleri otobüs/dolmuş
bekleme durağı yapılacaktır.
Faaliyet 2.2.15. Fen İşleri Md.lüğünce icra
edilecek yol yapım bakım ve onarım
çalışmalarında kullanılmak üzere iki adet 30
tonluk ekskavatör, altı adet damperli
kamyon, bir adet mini ekskavatör, iki adet
greyder, iki adet silindir, dört adet kazıcı
yükleyici, bir adet konkasör tesisi ve bir adet
asfalt finişeri yıllara sari olarak tedarik
edilecektir.
Faaliyet 2.2.16. Kentin ana yollarında ve

4.000.000,00

parklarda Anamur’u simgeleyen değerlerini ve
estetiğini öne çıkaran heykeller ve bunun gibi
sanat
eserleri
yapılarak
kentimize
kazandırılacaktır.

Faaliyet 2.2.17. Sorumluluk alanımızda
bulunan kaldırımlar insan trafiği ve
şehirleşme öncelikleri değerlendirilerek her
yıl belediye bütçe imkanları doğrultusunda
aydınlatması yapılacaktır.
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200.000,00

600.000,00

600.000,00

200.000,00

600.000,00

600.000,00

400.000,00

600.000,00

3.000.000,00
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1. YIL
Faaliyet 2.2.18. Mak.İkm.Bkm.ve Ona.
Md.lüğünce icra edilecek hizmetlerde
kullanılmak üzere bir adet kamyonet tedarik
edilecektir
Faaliyet 2.2.19. Sahillerimizin tamamında
tahsis
işlemlerinin
tamamlanmasını
müteakip belirli aralıklarla vatandaşlarımızın
kullanımı için duşak abin, tuvalet, soyunma
ve giyinme yerleri ile şezlonglar yapılacaktır.
Aynı
zamanda
plajlarımızın
engelli
vatandaşlarımızın kullanımını da uygun
olarak düzenlenecektir.
Faaliyet
2.2.20.
Anamur
İskelesinin
tamamlanmasını müteakip İskele Meydan
düzenleme projesi gerçekleştirilecektir.

2.YIL

3.YIL

4.YIL

5.YIL

180.000,00

100.000,00

100.000,00

180.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

400.000,00
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500.000,00

400.000,00

Hedef-2.3: Anamur’da kişi başına düşen
yeşil alan miktarının artırmak
Faaliyet 2.3.1. Eski radar mevkii ve burada
bulunan tesisler restore edilerek mesire yeri
ve millet parkı olarak düzenlemesi
yapılacaktır.
Faaliyet 2.3.2. Esentepe mağara bölgesine
Esentepe mesire alanı ve piknik alanı olarak
düzenlemesi yapılacaktır.

Toplam
Maliyet

0,00

1.500.000,00

300.000,00

1.500.000,00

3.000.000,00

300.000,00
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1. YIL

2.YIL

Faaliyet 2.3.3. Kocaçay(Dragoon) Devlet
Su İşleri ile koordineli olarak Devlet Su İşleri
tarafından taşkın tahkimatı tamamlanmasını
müteakip Kocaçay Islah projesi yapılacaktır.
Buradaki süreçler Devlet Su İşlerinin yatırım
planına bağlı olarak değişiklik olabilecektir.
Faaliyet 2.3.4. İmar planları doğrultusunda
yeni yapılacak olan parkların her biri tema
park olarak planlanacak ve tema park olarak
yapılacaktır.
Faaliyet 2.3.5. Şehrimizde mevcut olan
parkların tamamı ihtiyaç değerlendirilmesini
müteakip yenilenmesi yapılacaktır.

3.YIL

4.YIL

2.500.000,00

2.500.000,00

5.YIL

Toplam
Maliyet

5.000.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

1.500.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

750.000,00

Faaliyet 2.3.6. Şehrimizde bulunan parkların
tamamını güneş enerjili lambalar ile
değiştirilecektir.

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

500.000,00

Faaliyet 2.3.7. Şehrimizdeki parklarının
tamamına öncelik ve kullanım yoğunluğu
belirlenerek güvenlik kamerası yapılacaktır.

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

250.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

750.000,00

Faaliyet 2.3.8. İmar planlarına göre
yapılacak olan ve/veya onarımı yapılacak
olan
parkların
tamamı
yeniden
projelendirilerek
proje
içerisine
vatandaşlarımızın
spor
yapabilecekleri
alanlar oluşturulacaktır.
Faaliyet 2.3.9. Parklarımızın, refüjlerin ve
yol kenarlarının temizlikleri yıllık bir plan
dahilinde yapılacaktır.
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0,00
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1. YIL
Faaliyet
2.3.10.
Kaş-Abanoz-Akpınar
Yaylarından herhangi birine Orman Genel
Müdürlüğünden arazi temin edilerek kış ve
yaz aylarında vatandaşlarımızın piknik
yapabilecekleri sosyal donatı alanları
bulunan mesire alanı yapılacaktır.
Faaliyet
2.3.11.
Pullu
kamp
alanı
belediyemiz
adına
tahsisi
alınarak
belediyemiz bütçe içi işletmesi tarafından
işletilecektir.
Faaliyet
2.3.12.
Orman
Genel
Müdürlüğünden kiralanacak ve/veya tahsis
edilecek alanı doğa sporları merkezi
kurulacaktır.
Faaliyet
2.3.13.
Karayolları
Genel
Müdürlüğü ile yapılacak protokolü müteakip
D-400
Karayolunun
(Mersin-Antalya
Karayolu) refüj ağaçlandırılması ve ağaç
bakımları belediyemiz tarafından şehir giriş
silueti uygun olarak projelendirilerek refüj
düzenlemesi yapılacaktır.
Faaliyet 2.3.14. Alaköprü Barajı etrafına
Devlet Su İşleri ile koordine edilerek mesire
alanı yapılacaktır.

Anamur Belediyesi 2020-2024 Stratejik Plan

400.000,00

100.000,00

3.YIL

250.000,00

250.000,00

160.000,00

160.000,00

160.000,00

150.000,00

150.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

500.000,00

150.000,00

150.000,00

300.000,00

100.000,00

4.YIL

5.YIL

Toplam
Maliyet

2.YIL

500.000,00

160.000,00

1.040.000,00

300.000,00
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Faaliyet 2.3.15. Belediyemize ait olan
alanlarda tüm parkların kamelya eksikleri
belediyemiz imkanları ile yapılarak monte
edilecektir. Kameriye ihtiyacı olan alanlar
tespit edilerek yıllık 30 adet olmak üzere beş
yılda toplam 150 kameriye yapılacaktır.
Faaliyet 2.3.16. Şehrimizde vatandaşlarımız
tarafından sık kullanılan alanlar analiz
edilerek yıllık 150 adet piknik masası, 500
adet
oturma
bankı
yapılarak
vatandaşlarımızın kullanımına sunulacaktır.
Beş yıl içerisinde ihtiyacın %70 seviyesinde
tamamlanmış olacaktır.
Faaliyet 2.3.17. Park ve yeşil alanlar ile
refüjlerin sulamasında kullanılmak üzere bir
adet arasöz tedarik edilecektir.
Faaliyet 2.3.18. Belediye hizmet binası ve
bahçesi peyzaj düzenlemesi yapılacaktır.
Faaliyet 2.3.19.Park ve Bahçe hizmetlerinde
kullanılmak üzere bir adet traktör ve
ekipmanları ile ihtiyaç duyulacak diğer
malzemeler yıllara sari olarak tedarik
edilecektir.
Hedef-2.4.:
Temizlik
Hizmetlerinin
Yaygınlaştırılması, Kalite Ve Etkinliğinin
Artırılarak
Atıkların
Ekonomiye
Kazandırmak
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1. YIL

2.YIL

3.YIL

4.YIL

5.YIL

Toplam
Maliyet

180.000,00

180.000,00

180.000,00

180.000,00

180.000,00

900.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

300.000,00

200.000,00

200.000,00

250.000,00

120.000,00

250.000,00

30.000,00

500.000,00

30.000,00

180.000,00

0,00
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Faaliyet 2.4.1. Şehir merkezinde bulunan
Atatürk Bulvarı, Muşurup Sanat Sokağı, 23
Nisan Caddesi, Tahsin Soylu Caddesi, Şehit
Zeki Çulha Caddesi, Fahri Görgülü Caddesi,
Akdeniz
Caddesi,
Prof.Taner
Kışlalı
Caddesi, Sultan Aladdin Caddesi ve şehir
merkezine yakın sokaklarda bulunan çöp
konteynerleri yer altına alınacaktır.

1. YIL

2.YIL

3.YIL

4.YIL

5.YIL

Toplam
Maliyet

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

1.000.000,00

Faaliyet 2.4.2. Ambalaj atıklarının toplandığı
alanlar genişletilerek şehrimizdeki ambalaj
atıklarının geri dönüştürülmesine devam
edilecektir.
Faaliyet 2.4.3. Konutlarda ve iş yerlerinde
oluşan
bitkisel
atık
yağlarının
geri
dönüştürülmesi sağlanacaktır.
Faaliyet 2.4.5. Sanayi alanlarında oluşan
sanayi atık yağlarının geri dönüşümleri
yapılacaktır.
Faaliyet 2.4.6. Plan dahilinde ilçemizde
bulunan tüm çöp konteynerleri düzenli
olarak temizlenecektir. Temizlik için ihtiyaç
duyulan araç tedarik edilecektir.
Faaliyet 2.4.7. Çöp toplama hizmetlerinin
etkin olarak yürütülmesi maksadıyla ihtiyaç
duyulacak olan 5 adet çöp aracı yıllara sari
olarak tedarik edilecektir.
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0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

25.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

25.000,00

350.000,00

250.000,00

250.000,00

350.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

1.250.000,00
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Faaliyet 2.4.8. Çöp toplama hizmetlerindeki
iş gücü maliyetinin düşürülmesi projesi
kapsamında 3 adet kaldırım ve yol kenarları
süpürme aracı tedarik edilecektir.
Faaliyet 2.4.9. Anamur barajından tarımsal
sulama amaçlı olarak ilçemiz içerisinde
bulunan
sulama
kanalarının
denizi
döküldükleri noktalara kanal ile taşınarak
denize ulaşacak olan atık maddelerini
denize ulaşmaları engellenecektir.
Faaliyet 2.4.10. Anamur’umuzun tarım ilçesi
olması nedeniyle oluşan zirai atıkların
değerlendirme raporu hazırlanarak zirai
atıkların geri dönüştürülmesi sağlanacaktır.
Faaliyet 2.4.11. Muz hevenklerin geri
dönüşümü ile ilgili çalışma yapılarak
ekonomiye kazandırılması sağlanacaktır.
Organik
atıklar
kom
post
olarak
değerlendirilecek ve geri kazanılabilir
atıkların toplanması ve değerlendirilmesi ile
ilgili projeler uygulanacaktır.

Anamur Belediyesi 2020-2024 Stratejik Plan

1. YIL

2.YIL

300.000,00

300.000,00

3.YIL

4.YIL

5.YIL

Toplam
Maliyet

300.000,00

900.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

250.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

10.000.000,00
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1. YIL

2.YIL

3.YIL

Faaliyet 2.4.12. Anamur-Bozyazı-Aydıncık
ilçeleri için Mersin Büyükşehir Belediyesi
tarafından yapılması planlanan Tekeli
Bertaraf tesisinin zamana bağlı kalmaksızın
yapılması için Büyükşehir Belediyesi ile
koordine edilecek ve faaliyete geçirilecektir.
Bertaraf tesisinin hayata geçirilmesi ile
birlikte Kaş Yaylası vahşi depolama alanı
yeşil alan olarak planlanacak ve şehrimize
kazandırılacaktır.
Faaliyet 2.4.13. Enerji ve Tabi Kaynaklar
Bakanlığı ile koordineli olarak ilçemizin hava
kirliliği engellemek ve çocuklarımıza temiz
bir çevre bırakmak maksadıyla Anamur’a
doğal gaz gelmesi sağlanacaktır.
Faaliyet 2.4.14. İlçemizin gürültü haritası
çıkarılarak
gürültünün
azaltılması
maksadıyla düzenli ölçüm ve kontrol
yapacak gürültü ölçüm cihazları tedarik
edilecek ve şehir gürültüsü en aza
indirilecektir.
Faaliyet 2.4.15. Hali hazırda köyden
mahalleye dönüşmüş alanlarda mahalle
aralarından çöp alınamamakta olup, çöp
toplama ağı artırılacaktır.
Faaliyet 2.4.16. Kolektif temizlik bilincinin
yaratılmasını
sağlayacak
projeler
oluşturulacak
yurttaşların
katılımını
sağlayacak
proje
ve
materyaller
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4.YIL

5.YIL

200.000,00

Toplam
Maliyet

200.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

300.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

25.000,00
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1. YIL

2.YIL

3.YIL

50.000,00

50.000,00

50.000,00

4.YIL

5.YIL

Toplam
Maliyet

hazırlanarak dağıtılacaktır.

Faaliyet 2.4.17. Atıkların çevre ve insan
sağlığına zarar vermesi önlenecek, atık
toplama
sistemleri
ileri
teknolojiyle
desteklenecektir.
Faaliyet 2.4.18. Evsel atıkların, oluştukları
yerlerde bertaraf edilmesine yönelik projeler
geliştirilecek ve yoğun parklanmanın olduğu
ve/veya dar sokaklar için uygun çöp toplama
araçları temin edilecektir.

50.000,00

150.000,00

50.000,00

Faaliyet 2.4.19. İlçenin tüm bölgelerinde
atıkların ayrışımla toplanmaları için gerekli
organizasyon sağlanacaktır.
Faaliyet 2.4.20. Vatandaş katılımının teşvik
edileceği sosyal aktivitelerle renklendirilen
sokak temizliği kampanyaları ile toplumsal
duyarlılığın artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet 2.4.21. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir
çevrenin oluşmasını engelleyen çevre
sorunları tespit edilecek, kirlilik kaynakları
denetim altına alınarak çevre ve insan
sağlığına olumsuz etkileri giderilecektir.
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100.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

15.000,00

0,00
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1. YIL

2.YIL

3.YIL

4.YIL

5.YIL

Faaliyet 2.4.22. Çevre ve halk sağlığı
hizmetlerinin uygulanabilmesi için gerekli
olan malzemenin temin, depolama ve
dağıtım
ile
insan
gücü
planlaması
konularında diğer kurum ve kuruluşlarla iş
birliği yapılacaktır.
Faaliyet
2.4.23.
Hizmetlerin
yerine
getirilmesinde işçi ve işyeri güvenliğinin
sağlanması için gerekli önlemler alınacaktır.

0,00

0,00

Faaliyet 2.4.24. Çevre kirliliğine yol açma
potansiyeline sahip işyerlerinin/işletmelerin
denetimlerinin etkinleştirilecektir.
Faaliyet 2.4.25. Her yıl okullarımızda çevre
ve katı atıkların ekonomiye kazandırılması
konularında eğitici bilinçlendirici çalışmalar
yapılacaktır.
Faaliyet 2.4.26. Çevrenin önemi, korunması
ve geliştirilmesi ile ilgili hazırlanacak kısa
metrajlı filmlerin sinemalarda gösterilmesi
sağlanacaktır.
Faaliyet 2.4.27. Anında ödül biriktiren geri
dönüşüm otomatlarıyla tüm canlılar için
sağlıklı çevre koşullarının oluşmasını
sağlayacak projeler geliştirilecektir.
Faaliyet 2.4.28. Kanalizasyon altyapısı
bulunmayan yerleşim yerindeki fosseptik
kuyularının boşaltılması için bir adet vidanjör
tedarik edilecektir.
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Toplam
Maliyet

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

450.000,00

450.000,00
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1. YIL
Faaliyet 2.4.29.Anamur’da oluşan atık
maddelerin bertaraf tesisine veya vahşi
depolama alanına taşınması maksadıyla bir
adet çekici ve çöp taşıma römorku(semitrey)
tedarik edilecektir.
Faaliyet 2.4.30. Anamur’da oluşan atık
maddelerin depolama alanına taşınması
maksadıyla mevcut çöp taşıma istasyonu
yenilerek
belediyemiz
mülkiyetine
taşınacaktır.
Faaliyet 2.4.31. Her yıl turizm sezonu
başlamadan Anamur sahillerinin tamamı
düzenli
olarak
temizlenecektir.
Sahil
temizlemede kullanılmak üzere bir adet sahil
temizleme makinesi ve bir adet traktör
tedarik edilecektir.
Faaliyet
2.4.32.
Sıfır
atık
projesi
kapsamında, ilçemizde oluşan atıkların
tamamı kaynağında geri dönüşü sağlanacak
şekilde uygulanacaktır.
Faaliyet 2.4.33. Atık pillerin, atık camların
ve atık elektronik cihazların geri dönüşümleri
yapılarak
ekonomiye
kazandırılması
sağlanacaktır.
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100.000,00

2.YIL

3.YIL

4.YIL

5.YIL

Toplam
Maliyet

700.000,00

700.000,00

500.000,00

500.000,00

1.000.000,00

100.000,00

100.000,00

200.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

500.000,00

0,00
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1. YIL
Faaliyet 2.4.34. Yolların cadde, sokak ve
çöp
kutuları
noktalarının
etrafını
temizlemede kullanmak üzere bir adet 2
tonluk su tankeri, bir adet basınçlı yıkama
makinesi ve deterjan deposu ile birlikte bir
araç üzerinde monte edilerek aracı tedarik
edilecektir.
Faaliyet
2.4.35.
Yenilenebilir
enerji
kapsamında, Esentepe Pazar yeri çatısına
güneş enerji panelleri yapılarak bu
panellerden elektrik enerjisi üretilecektir.

2.YIL

250.000,00

4.000.000,00

5.YIL

Toplam
Maliyet

250.000,00

0,00

Faaliyet 2.5.1.
Anamur ilçe sınırları,
mahalle sınırları, cadde ve sokak adları
yapılacak bir planlama ile yeniden
düzenlenerek sayısal ortama aktarılması ve
internet sitesi üzerinden vatandaşlarımızın
kullanımına açılması sağlanacaktır.
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4.YIL

4.000.000,00

Hedef-2.5: Akıllı Şehircilik Uygulamaları
Geliştirmek

Faaliyet 2.5.2. Vatandaşlarımız belediyeye
gelmeden her türlü iş ve işlemlerini belediye
internet
sitesi
üzerinden
müracaat
edebilecek şekilde internet sitesi hizmet
verecektir.

3.YIL

500.000,00

50.000,00

500.000,00

50.000,00
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1. YIL

2.YIL

Faaliyet
2.5.3.
Mersin
Büyükşehir
Belediyesi ile koordineli olarak şehir
içerisindeki tüm yön levhaları ve mahalle
isimlerin tabelaları yapılacak ulaşım master
planına uygun olarak montajı yapılacaktır.
Faaliyet
2.5.4.
Şehrimizin
haritaları
hazırlanarak otellere ve otogara sayısal
ortamda
ve/veya
broşür
halinde
dağıtılacaktır.
Faaliyet 2.5.5. İlçemizin akıllı şehir alt yapısı
belediyemiz koordinesinde oluşturulacak
buna ait bilgi ve belgeler ile sistem
entegrasyonu yapılarak belediyemize ait
internet sitesinden vatandaşlarımızın anlık
olarak kullanımı sağlanacaktır. Örnek olarak
bu entegrasyonun içerisine şehir içi ulaşım
altyapısı, şehirlerarası ulaşım, elektrik nakil
hatları kesinti bilgileri, su hatları kesinti
bilgileri, mahallenin/caddenin/sokağın adres
kayıt
sistemi
kodu
vb.
tamamının
entegrasyonu sağlanacak ve güncel olarak
vatandaş bilgilendirilecektir
AMAÇ-3:KALKINMACI BELEDİYECİLİK

Hedef-3.1:Turizm
kazandırmak

yatırımları

ilçemize
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3.YIL

100.000,00

25.000,00

100.000,00

25.000,00

4.YIL

5.YIL

Toplam
Maliyet

100.000,00

50.000,00

100.000,00

0,00
0,00
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1. YIL
Faaliyet 3.1.1. Tüm paydaşların katılımları
ile “Turizm Yolu Barış ve Kalkınmanın
Yoludur.” Projesi kapsamında Anamur
Turizm Master planı yapılacaktır.
Faaliyet 3.1.2. Turizm strateji belgesi
incelendiğinde Anamur kıyı kesmi turizm
alanı ilan edilecek alanlar arasındadır. Bu
kapsamda belediyemiz tarafından Anamur
Sahil Projesi için tahsis talebi yapılmış olup,
kıyının tahsis edilmesini müteakip sahil
projesi hayata geçirilecektir.
Faaliyet 3.1.3. Bozdoğan-Ören Mahalleri
arasında kalan yaklaşık 17 km. lik alanlarda
kıyı kenar çizgisi altında kalan sahil
bandında kanunların verdiği yetki ve
tahsislerle
sahillerimizin
turizme
kazandırılması sağlanacaktır.
Faaliyet 3.1.4. Anemurium Antik Kentinin
restorasyon çalışmaları Kültür ve Turizm
Bakanlığı tarafından devam etmekte olup,
belediyemiz tarafından restorasyon projesi
desteklenerek Anemurim Antik Kentinin
tanıtımı ve turist ile buluşması sağlanacaktır.
Faaliyet 3.1.5. Anemurim Antik Kenti
restorasyon projesi ile Ören Mahallesi sahil
projesi entegre edilerek Ören Mahallesi sahil
bandı Antik Kent ve rekreasyon alanları ile
birlikte Arkeo Park Projesi yapılarak turizme
kazandırılacaktır.
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2.YIL

3.YIL

4.YIL

5.YIL

50.000,00

2.000.000,00

Toplam
Maliyet
50.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

10.000.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

450.000,00

450.000,00
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1. YIL
Faaliyet 3.1.6. Ören Mahallesi radar mevkii
ile Azıtepe yamaç paraşütü yapılacak alan
oluşturularak yamaç paraşütünden ilçemiz
turizme katılması sağlanacaktır.

2.YIL
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4.YIL

15.000,00

5.YIL

Toplam
Maliyet
15.000,00

Faaliyet 3.1.7. Ören Mahallesi radar mevkii
D-400 karayolu üzerine Anamur’da üretilen
yöresel ürünlerin satış noktası açılarak yerli
ürünlerimizin turizme kazandırılması ve iş
insanına gelir getirmesi sağlanacaktır.
Faaliyet 3.1.8. Melleç mahallesi sahil bandı
turizm alanı ilan edilmiş olup,
Melleç
mahallesi sahil turizmi ve eko turizm
bütünleştirilerek
turizm
mahallesine
dönüştürülecektir.

3.YIL

800.000,00

450.000,00

800.000,00

450.000,00
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1. YIL
Faaliyet
3.1.9.
Şehrimizin
turizmin
tanıtılmasında caretta caretta, Mamure
Kalesi, Anemurim Antik Kenti, Titiopolis
Antik Kenti, Köşekbükü Astım Mağarası,
Akcami,Deniz Feneri, Akdeniz Foku, Tarihi
Anamur Evleri, Tol Kevransarayı,Akarca
Hanı,Altıkapı Hanı, Çoban Kalesi, Pullu Milli
Park, Demiroluk Kaya Mezarları, Köristanlık
(Çandır
Yaylası),
Boncuklu
Kale,
Azıtepe,Kızıl Kilise,Anıtlı Gözetleme Kulesi,
Otak Köyü Şapel Binası, Ayvasıl, Kandacık
Netropolü,Arap
Çukuru,Şıhardıcı,Halkalı,
Abanoz,
Zincirlitepe,
Filir
Kalesi,Göztaşı,Ovabaşı,Minfeum,Zavrak
Taş,Kudret Kalesi,Cennet Koyu, Çukurpınar
Mağarası ve Alaköprünün tanıtım filmleri
çekilerek
turizme
kazandırılması
sağlanacaktır.
Faaliyet 3.1.10. Turizm Master planı
kapsamında, Sayvant(Yayla) turizmi hayata
geçirilecektir.
Faaliyet
3.1.11.
Turizm
destekleri
kapsamında ilçemizde kısmen yapılmakta
olan sörf, kano, plaj voleybol, plaj futbolu,
motor yarışları, yamaç paraşütleri, yüzme
yarışları düzenleyerek şehrin sosyal hayatı
tüm aylara dağıtılacaktır.
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2.YIL

3.YIL

4.YIL

5.YIL

Toplam
Maliyet

0,00

100.000,00

500.000,00

500.000,00

100.000,00

100.000,00

1.000.000,00

100.000,00

100.000,00

500.000,00
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Faaliyet 3.1.12. Anamur’da Yeşile Doy
sloganıyla ilçemiz sınırları içerisinde değişik
alanlarda doğa yürüyüş yolları güzergahı
yapılarak bu alanlarda doğa yürüyüşleri
düzenlenecektir.
Faaliyet 3.1.13. İlçemiz mahalleri tarafından
mahalle muhtarlıkları koordinesinde yapılan
Azıtepe Yürüyüşü, Anıtlı Şenliği, Melleç
şenliklerine gerekli destek verilerek bu
şekildeki düzenlenen faaliyetlerle ilçemizin
ve mahallerimizin tanıtımı yapılacaktır.
Faaliyet 3.1.14. İlçemizde bulunan ve tarihi
konak/ev statüsü kazanarak tescillenmiş
olan konak ve evlerin restorasyonu YİKOP
ile
birlikte
yapılarak
turizme
kazandırılacaktır.
Faaliyet 3.1.15. Spor turizmi kapsamında
ilçemizde bulunan stadyumun yanına Mersin
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile koordineli
olarak en az iki adet açık çim futbol sahası
yapılarak futbol antrenman müsabakaların
ilçemize gelmesi sağlanacaktır.
Faaliyet 3.1.16. Sualtı yaşam alanı
oluşturularak
turizme
kazandırılması
sağlanacaktır.
Faaliyet 3.1.17. Denizlerimizde turlar
düzenleyecek yatırımcılar desteklenecektir.
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1. YIL

2.YIL

3.YIL

4.YIL

5.YIL

Toplam
Maliyet

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

50.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

500.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

1.500.000,00

0,00

150.000,00

150.000,00
0,00
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1. YIL
Faaliyet 3.1.18. Anamur esnafları ve
vatandaşlarımıza
turizmin
sürdürülebilir
olabilmesi maksadıyla düzenli olarak
eğitim/broşür/seminer verilerek sürdürülebilir
turizm bilinci kazandırılması sağlanacaktır.

5.000,00

Faaliyet 3.1.19. Anamur Müze Müdürlüğü
ile koordineli olarak yeni yapılacak müze
içerisine belediyemize ait olan etnograf
eserler devir edilerek müzede sergilenmesi
sağlanacaktır. Müzenin yapımı ve açılması
konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı
koordine edilerek müzenin hizmete açılması
sağlanacaktır.
Faaliyet 3.1.20. D-400 Karayolu üzerinde
baraka tipinde vatandaşlarımız tarafından
yapılan satış noktaları ile ilgili Karayolları
Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak
çalışma yapılarak şehir turizmi olumsuz
etkileyecek satış noktaları turizme uygun
hale getirilecektir.
Hedef.3.2. Sürdürülebilir
bir tarım
altyapısı oluşturmak
Faaliyet 3.2.1. .Anamur Ticaret Odası
koordinatörlüğünde
Anamur
Tarımsal
Organize Sanayi Bölgesi kurulacaktır.
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2.YIL

3.YIL

5.000,00

4.YIL

5.YIL

Toplam
Maliyet

5.000,00

15.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

100.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

100.000,00
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1. YIL
Faaliyet
3.2.2.
Mersin
Büyükşehir
Belediyesi ile koordineli olarak hal
yasasındaki değişiklikler de dikkate alınarak
Anamur Halinin yapılarak mevcut halin şehir
içerisinden taşınması sağlanacaktır.
Faaliyet 3.2.3. İlçemizin sulak olmayan
arazilerinde Tarım ile Köye Dönüş Projesi
başlatılacak ve bu proje kapsamında
Karadere
Mahallemizde
mülkiyeti
belediyemize ait alan çiftçilerimize destek
için avokado, ceviz, zeytin, badem, harnup
vb. tarım ürünleri fidanları yetiştirilerek
çiftçilerimize dağıtılacaktır.
Faaliyet 3.2.4. İlçemizde kısmen üretilen
alternatif tarım ürünlerinin tanıtımı yapılarak
alternatif tarım ürünlerini üreten çiftçilerimiz
desteklenecektir.
Faaliyet 3.2.5. İlçemizin tarım ürünleri
çeşitliği ve ticari ürün olarak piyasaya
sunulabilmesi için Anamur Kaymakamlığı,
Anamur Meslek Yüksekokulu ve Sivil
Toplum Örgütleri ile birlikte ilçemiz tarım
stratejileri
değerlendirme
raporu
hazırlanarak
hazırlanan
bu
raporun
çiftçilerimize
yön
vermesine
katkı
sağlanacaktır.
Faaliyet 3.2.6. Çiftçilerimizin kış ve yaz
aylarında meteorolojik verileri noktasal
olarak takip edebilecekleri Tarımda Erken
Uyarı Sistemi hayata geçirilecektir.
Anamur Belediyesi 2020-2024 Stratejik Plan

2.YIL

3.YIL

4.YIL

5.YIL

Toplam
Maliyet

0,00

100.000,00

10.000,00

100.000,00

25.000,00

50.000,00

10.000,00

10.000,00

350.000,00

50.000,00

25.000,00

150.000,00

30.000,00

350.000,00
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Faaliyet 3.2.7. Mahallelerimiz tarafından
üretilen ancak katma değerli ürünü
dönüştürülmemiş örneğin harnup, badem,
nar vb. ürünlerin katma değerli ürüne
dönüştürülebilmesi için Tarım Kooperatifleri
modeli
benimsenerek
kooperatiflerin
kurulması ve işletilmesi için destek verilecek
ve ilçemizin kooperatifleşerek kalkınması
sağlanacaktır.
Faaliyet 3.2.8. “Hayvancılık Tarımın Bir
Parçasıdır” sloganıyla tarım ile birlikte
hayvancılık
yapmak
isteyen
çiftçilerimiz/üreticilerimiz desteklenecektir.
Faaliyet 3.2.9. İlçemiz tarımının tanıtımı için
her yıl yapılmakta olan tarım fuarının
kapsamı genişletilecek ve modernize
edilerek daha etkin duyurulması sağlanacak
ve katılımcı-ziyaretçi sayısının arttırılması
sağlanacaktır.
Faaliyet 3.2.10.
Mülkiyeti hazineye ait
araziler üzerine Anamur Meslek Yüksek
Okulu ile koordineli olarak tarımsal ürün
alanı çalışmaları yapılarak ekonomik değeri
olan ürünler üretilerek fidanları çiftçilerimize
dağıtılacak ve şehrimizin tarımdan aldığı pay
artırılacaktır.
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1. YIL

2.YIL

250.000,00

250.000,00

3.YIL

4.YIL

5.YIL

Toplam
Maliyet

500.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

500.000,00

80.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

240.000,00
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1. YIL
Faaliyet 3.2.11. Ekolojik tarım alanları
belirlenerek çiftçilerimizin ekolojik tarım
yapması teşvik edilecek ve ekolojik tarım
alanlarının tanıtımları yapılarak ekolojik
turizme kazandırılacaktır. Örnek olarak
belediyemiz kendi arazilerinden ekolojik
tarım alanı yaparak çiftçilerimize öncü
olması sağlanacaktır.
Faaliyet 3.2.12. Anamur muzu başta olmak
üzere tarım ürünlerimizin tanıtım ve
pazarlanmasına destek verilecektir.
Hedef-3.3:Yerel Ekonomiyi Güçlendirmek
Faaliyet 3.3.1. Anamur Belediyesi kariyer
merkezi oluşturulacaktır. Oluşan bu merkez
ile iş arayan vatandaşlarımız ile işverenlerin
buluşmaları sağlanarak Anamur istihdamına
katkı sağlanacaktır.
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3.YIL

4.YIL

5.YIL

150.000,00

10.000,00

10.000,00

Toplam
Maliyet

150.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

50.000,00
0,00

30.000,00

Faaliyet 3.3.2. İlçemiz sınırları içerisindeki
tüm iş yerlerinin iş analizleri yapılarak kayıt
altına alınacak ve bu veriler kariyer merkezi
tarafından kullanılacaktır.
Faaliyet 3.3.3. İlçemizde faaliyet gösteren
işyeri sınıf sınıf ayrılarak iş yeri açmak
isteyen vatandaşlarımızın yönlendirilmesi
sağlanacaktır.
Faaliyet
3.3.4.
Anamur’a
yatırımcı
kazandırabilmek maksadıyla, Anamur’un
ekonomik işgücü analizi yapılacaktır.

2.YIL

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

50.000,00

0,00

0,00

15.000,00

15.000,00
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1. YIL

2.YIL

3.YIL

4.YIL

5.YIL

AMAÇ-4: KÜLTÜREL MİRASI YAŞATMA.

0,00

Hedef-4.1:İlçemizin
tarihi
ve
doğal
değerleri ulusal ve uluslararası alanlarda
tanıtmak
Faaliyet 4.1.1. İlçemize ait olan doğal ve
kültürel alanlara ait iki adet tanıtım
dokümanı hazırlanarak(stüdyo kurulumu vb.)
ulusal ve uluslararası tur şirketleri ile turizm
değeri olarak pazarlanması sağlanacaktır.
Bu faaliyet her yıl düzenli olarak yapılacaktır.
Faaliyet 4.1.2. İlçemizin folklor ve ananeleri
yaşatmak
için
Anamur
Belediyesi
Konservatuarı tarafından her yıl düzenli
olarak bir adet yurt dışı ve üç adet yurt içi
olmak üzere toplam beş adet faaliyete
katılarak ilçemizin folklor ve ananesi
tanıtılacaktır.
Faaliyet 4.1.3. İlçemizde düzenlenmekte
olan Anamur Muz ve Kültür Festivali her yıl
düzenli olarak yapılmaya devam edecektir.
Faaliyet 4.1.4. “Anamur’u Anlasın Ki
Anamur’u Tanıtsın” projesi kapsamında,
Anamur Kaymakamlığı ile koordineli olarak
her yıl sekizinci sınıfa gelmiş ilçe sınırları
içerisindeki tüm öğrencilerimizi üç günlük
Anamur tarih ve kültürü tanıtımı yapılacaktır.
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Toplam
Maliyet

0,00

0,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

400.000,00

650.000,00

650.000,00

650.000,00

650.000,00

650.000,00

3.250.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

250.000,00
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1. YIL

2.YIL

3.YIL

4.YIL

5.YIL

Toplam
Maliyet

100.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

340.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

100.000,00

Faaliyet 4.1.7. Anamur’un tarihi, mimari ve
kültürel özellikleri ile ilgili farklı dillerde süreli
ve süresiz yayınlar yayımlanacaktır.

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

100.000,00

Faaliyet 4.1.8. Pullu kamp alanında
kampçılara yönelik olarak her yıl yılda bir
defa sanatsal bir etkinlik düzenlenecektir.

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

500.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

250.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

100.000,00

Faaliyet 4.1.5. Kardeş kentlerimizden
ekonomik, sosyal ve kültürel tanıtımlarımızı
yaparak ilçemiz için ekonomik kaynak haline
dönüştürülecektir.
İhtiyacın
değerlendirilmesini müteakip ilave kardeş
kentler sözleşmeleri imzalanacaktır.
Faaliyet 4.1.6. Tarihi, kültürü veya mimari
karakteri itibariyle prestijli kentlerle bilgi ve
deneyim değişimleri geliştirilecektir.

Faaliyet
4.1.9.
İlçemizin
tanıtılması
maksadıyla her yıl yıllık programda tarihi
belirlenecek
gençlik
festivali
düzenlenecektir. Belirlenecek bir alana
çadırlar içerisinde üç gün konaklamalı ve
şehrimizin tanıtılması gereken alanlarının
oluşturulduğu gençlik şöleni yapılacaktır.
Faaliyet
4.1.10.
Mersin
Büyükşehir
Belediyesi ile koordineli olarak Tour Of
Mersin (Uluslararası Bisiklet Yarışları Ayağı)
bisiklet yarışlarında ilçemizin tanıtımında
güzergah belirlemesi yapılacak ve gerekli
destek verilecektir.
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1. YIL

2.YIL

3.YIL

4.YIL

5.YIL

Faaliyet
4.1.11.
Sosyal
medyadan,
belediyemize ait web sitesinden ilçemizin
sürekli olarak tarım ve turizmle bütünleşen
şehir konsepti ile tanıtımı yapılacaktır.
Okunma oranları şehrimizdeki nüfusa
ulaştırılması hedeflenmiştir.
Hedef-4.2:
Vatandaşlarımızın
yaşam/kültür/sosyal değerlerini yaşatmak
Faaliyet
4.2.1.
Anamur
Belediye
Konservatuarı tarafından her yıl 13
Branşlarında
(bağlama,kabak
kemane,
gitar,yan flüt,ritim,keman, resim, Türk halk
oyunları, Türk halk müziği, Türk sanat
müziği, çocuk korosu, gençlik korosu, Türk
sanat müziği ve Türk halk müziği icra heyeti)
gençlerimize eğitim verilmeye devam
edilecektir.
Faaliyet 4.2.2. Her yıl yıllık çalışma takvime
göre şehrimizin belirli noktalarında veya
mahallelerinde vatandaşlarımızı sanatla
buluşturulması sağlanacaktır.(Resim Sergisi
ve Müzik Gösterileri vb.)
Faaliyet 4.2.3. Mahallelerimize nostaljik
sinema günleri etkinliği düzenlenerek
köyden mahalleye dönüşmüş yerlerde
yaşayan vatandaşlarımızı açık sinema
günleri ile tanıştırılması sağlanacaktır.
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Toplam
Maliyet

0,00

0,00

90.000,00

90.000,00

90.000,00

90.000,00

90.000,00

450.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

125.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

50.000,00
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Faaliyet 4.2.4. Geçmiş Yörük kültürü
tarafından kullanılmakta olan kıl çadır, kıl çul
vb. dokuma ürünlerinin elde dokunacağı bir
atölye kurularak hem bu değerlerin
kaybolması önlenecek hem de ekonomik
değer kazandırılacaktır.
Faaliyet 4.2.5. Vatandaşlarımız için sosyal,
kültürel, milli ve inanç yönünden önem
taşıyan ve gelenekselleşmiş gün, hafta ve
aylara
yönelik
organizasyon
gerçekleştirilecektir.
Faaliyet 4.2.6. Milli bayramlarımızda ve
belediyemiz etkinliklerinde kullanılmakta
olan ve ekonomik ömrünü tamamlayan ses
sistemi yenilenecektir.
Faaliyet 4.2.7. Sivil toplum örgütleri ve/veya
kurumlar
tarafından
organize
edilen
ilçemizin tanıtılması, ilçe kültürümüzün
yaşatılması ve ilçemizin ekonomisinin
büyümesi
odaklı olarak değerlendirilen
panel, söyleşi, konferans, şölen vb.
etkinliklere düzenli olarak destek verilecektir.
Faaliyet 4.2.8. Kültür ve Sosyal İşler
Md.lüğünün çatı katına ilave kat yapılarak
Kültür ve Sosyal İşler Md.lüğünün mekânsal
kapasitesi artırılacaktır.
AMAÇ-5: TOPLUMSAL BARIŞ
Hedef-5.1:
Gençlerimizi
geleceğe
hazırlamak.

Anamur Belediyesi 2020-2024 Stratejik Plan

1. YIL

2.YIL

3.YIL

4.YIL

5.YIL

Toplam
Maliyet

30.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

70.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

500.000,00

250.000,00

50.000,00

50.000,00

250.000,00

50.000,00

250.000,00

50.000,00

50.000,00

250.000,00

250.000,00
0,00
0,00
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Faaliyet 5.1.1. Anamur Kaymakamlığı ile
koordineli olarak Anamur’da yaşayıp 16
yaşına gelmiş her gencimizi Milli Şuur
Bilincini Yaşatma Projesi kapsamında, her
yıl
(18
Mart)
Çanakkale
gezisi
düzenlenecektir.
Faaliyet
5.1.2.
”Gençler
Fikirleriniz
değerlidir” projesi kapsamında, 18 yaşını
doldurmamış(18 yaşı dahil) gençlerimiz
tarafından belediyemizin iş ve işlemleri ile
ilgili
olarak
hazırlayacakları
projeler
arasından bir adet proje seçilerek seçilen
proje sahibi/sahipleri ödüllendirilecektir.
Faaliyet 5.1.3. Ulusal ve ulusallar arası
düzeyde
sportif
yarışmalarda
başarı
kazanmış olan gençlerimiz belediyemiz
tarafından sporu teşvik etmek kapsamında
ödüllendirilecektir.
Faaliyet 5.1.4. Her yıl üniversite sınavına
katılacak gençlerimize kendi isteklerine bağlı
olarak sınavdan en az bir ay önce yılda bir
defa olmak üzere sınav kaygı stresi ile
mücadele
etme
konusunda
seminer
verilecektir.
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1. YIL

2.YIL

3.YIL

4.YIL

5.YIL

Toplam
Maliyet

450.000,00

450.000,00

450.000,00

450.000,00

450.000,00

2.250.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

150.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

50.000,00

0,00
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Faaliyet 5.1.5. Anamur kariyer merkezi
birimi kurularak kurulacak olan bu birim ile
birlikte eğitim kariyerini tamamlamış veya
tamamlamamış işe ihtiyacı olan tüm
vatandaşlarımızın talepleri alınarak yapmış
olduğu talebe uygun olarak Anamur’da
ve/veya başka illerde personel arayan özel
sektör ile buluşturulması sağlanacaktır.
Buradaki iş gruplarına göre ihtiyacı olan ve
sayıları belirli oranlara ulaşan iş başvurusu
yapan mesleklerle ilgili olarak meslek
edindirme
kursları
düzenlenmesi
sağlanacaktır.
Faaliyet 5.1.6. Ergenlik çağına gelmiş
kızlarımız ve erkeklerimize yılda bir defa
olmak üzere kişisel bakım hakkında
bilgilendirme eğitimi verilecektir.
Faaliyet 5.1.7. Vatandaşlarımızın her türlü
ihtiyaçlarını
karşılayacakları,
içerisinde
sosyal donatı alanları, eğlence alanları, sergi
alanları, kapalı yüzme havuzu, sportif
faaliyet alanlarının da bulunacağı Anamur
Gençlik,
Kültür
ve
Sanat
Merkezi
yapılacaktır.
Faaliyet 5.1.8.
Anamur Çıraklık Eğitim
Merkezi ile koordineli olarak ilköğretimini
tamamlamış
ancak
eğitimine
devam
etmemiş
çocuklarımız
için
kurslar
düzenlenerek
iş
hayatına
personel
yetiştirilmesi sağlanacaktır.
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1. YIL

2.YIL

3.YIL

4.YIL

5.YIL

Toplam
Maliyet

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

150.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

6.000.000,00

5.000.000,00

50.000,00

50.000,00

11.000.000,00

50.000,00

250.000,00
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Faaliyet 5.1.9. Okullarımıza belediye bütçe
imkanları
doğrultusunda
belirlenecek
önceliğe uygun olarak voleybol sahası
yapımı ve masa tenisi alımı yapılacaktır.
Faaliyet 5.1.10. Briç ve satranç kursları
düzenlenecektir.
Faaliyet 5.1.11. Milli Eğitim Bakanlığı ile
koordine edilerek Anamur’da bulunan
okullara da bilim sınıfların oluşturulması
sağlanacaktır.
Faaliyet 5.1.12. Anamur'da bulunan amatör
spor kulüpleri maddi ve ayni olarak
desteklenecektir.
Hedef-5.2: Sağlıklı Toplumu Oluşturmak
Faaliyet 5.2.1. Dezavantajlı bireylerin her
türlü
istek
ve
ihtiyaçları
öncelikli
ihtiyacımızdır prensibi ile hareket edilerek
tarım üretim projesi kapsamında engellilerin
kendilerine özgü tarım yapabilecekleri ve bu
tarım ürünlerini satabilecekleri bir alan tahsis
edilecektir.
Faaliyet 5.2.2. Dezavantajlı gruplar için
belediyemizin bir adet tesisi engelsiz kafe
olarak planlanacak ve burada sadece
dezavantajlı gruplardan vatandaşlarımız
istihdam edilerek engelsiz kafe projesi
hayata geçirilecektir.
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1. YIL

2.YIL

3.YIL

4.YIL

5.YIL

Toplam
Maliyet

70.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

350.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

100.000,00

0,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

1.500.000,00
0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00
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1. YIL
Faaliyet 5.2.3..”Bir anneyi anlatmak için
kelimeler yetmez”. Herhangi bir işte
çalışmayan ancak el emeği ile ürün üreten
annelerimiz için yapılacak yöresel ürünler
satış
noktasında
ürünlerinin
satışı
sağlanacaktır.
Faaliyet 5.2.4. Evlenmeden önce Düşün
Hazır Mısın? Projesi kapsamında, her yıl
yılda iki defa olmak üzere evlenmeyi
düşünen çiftlere evliliğe hazırlık terapileri
semineri verilecektir.
Faaliyet
5.2.5.
Annelerle
kahvaltıda
dertleşelim. Projesi kapsamında; sağlıklı
ailenin temel taşı olan annelere altı ayda bir
kez (katılım sınırı:100 anne) belediyemiz
tarafından kahvaltı düzenlenerek kahvaltıda
çocuklarımıza nasıl davranmalıyız, aile içi
iletişim nasıl olmalıdır konularında seminer
verilecektir.
Faaliyet 5.2.6. Kaygınız kaygımızdır. Projesi
kapsamında, aynı problemi(kanser hastası,
bağımlılık, disleksi ve özgül öğrenme
bozukluğu, otizm ve a tipik otizm vb.) olan
vatandaşlarımızı ortak paydada buluşturarak
grup terapisi yapılacaktır.
Faaliyet 5.2.7. Maddi destekleri yetersiz
olan ailelere belediyenin maddi imkânları
çerçevesinde cüzi yardımlar yapılacaktır.
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2.YIL

3.YIL

4.YIL

5.YIL

Toplam
Maliyet

0,00

0,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

200.000,00

0,00

60.000,00

80.000,00

90.000,00

100.000,00

200.000,00

530.000,00
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1. YIL

2.YIL

3.YIL

4.YIL

5.YIL

Faaliyet 5.2.8. Ekmeğini paylaş projesi
kapsamında günlük olarak tüketilmeyen ve
tespit
edilen
ihtiyaç
sahibi
ailelere
ekmeklerin dağıtılması sağlanacaktır.
Faaliyet 5.2.9. Şehrimizin coğrafi konum
itibariyle ulaşım ağlarının her ne kadar
içerisinde de olmuş olsa da ulaşım sorunu
olması vatandaşlarımızın üst kademe sağlık
birimlerine ulaşmalarını zorlaştırmaktadır.
İlçemizde devlet hastanesinin yapımı devam
etmekte
olup,
devlet
hastanesinin
tamamlanması maksadıyla Sağlık Bakanlığı
ile sürekli olarak koordine edilecektir. Ancak
hasta
vatandaşlarımıza
bir
katkıda
belediyemizden olması maksadıyla Hasta
Takip Sistemi kurulacaktır. Kurulan bu hasta
takip sistemi Sağlık Bakanlığı ile entegre
edilerek vatandaşlarımızın ikinci basamak
sağlık kademelerindeki her türlü sorunlarının
çözülmesi sağlanacaktır.
Faaliyet 5.2.10. Belediye sınırları içerisinde
yaşayan öğrencilerden ‘muhtaç’ olanlarına
eğitim-öğretim
hizmetlerinden
yararlanmalarını olanaklı kılacak ayni
ve/veya nakdi yardım sağlanacaktır.
Faaliyet 5.2.11. “Bebekler Hepimizin
Projesi” kapsamında, Annelerimizin anne
olma sevinçlerine ortak olunacak ve
bebeklerin cinsiyetine uygun olarak giyim
yardımı yapılacaktır.
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Toplam
Maliyet
0,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

30.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

300.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

350.000,00
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Faaliyet 5.2.12. Cenaze hizmetlerinde
hayatını kaybeden kişinin aile fertlerinin
acıları
paylaşılarak
defin
işlemleri,
masa/sandalye/çadır hizmetleri ile imam ve
imame görevlendirmeleri sürekli olarak
geliştirilerek yapılmaya devam edilecektir.
Masa ve sandalye hizmetlerinde kullanılmak
üzere bir adet pikap, bir adet kamyonet, bir
adet kompresör tedarik edilecektir.
Faaliyet 5.2.13. Belediyemize ait cenaze
nakil araçları ile cenazelerin nakilleri
sağlanmaya devam edilecektir. Belediye
bütçe imkanlarına uygun olarak bir adet
cenaze nakil aracı tedarik edilecektir.
Faaliyet
5.2.14.
Sokak
hayvanların
korunması, sahiplenilmesi için her yıl farklı
bir tema ile farkındalık projesi yapılarak
yazılı ve görsel medyadan yayımlanacak ve
vatandaşlarımızda
farkındalık
duygusu
oluşturularak çevremizde yaşayan sokak
hayvanlarına sahip çıkılması ve korunması
sağlanacaktır.
Faaliyet 5.2.15. Halkın sağlıklı ortamlarda
alış
veriş
yapmasını
sağlayacak
organizasyonlar
yapılacak
ve
satış
ortamlarının standartları geliştirilecektir.
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1. YIL

2.YIL

3.YIL

125.000,00

125.000,00

100.000,00

4.YIL

5.YIL

Toplam
Maliyet

350.000,00

180.000,00

180.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

25.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

25.000,00
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1. YIL

2.YIL

3.YIL

4.YIL

5.YIL

Faaliyet 5.2.16. Kapalı eğlence yerlerinde
“Çevresel Gürültünün Denetimi ve Yönetimi
hakkındaki Yönetmelik “in 24. Maddesi
uyarınca giriş kapıları üzerine uyarı
levhalarının takılması sağlanacaktır.
Faaliyet 5.2.17. Gençlerimizi spora teşvik
etmek
maksadıyla
basketbol,
futbol,
voleybol, masa tenisi ve tenis dallarında her
yıl düzenli olarak kurslar düzenlenecektir. Bu
dalların yanı sıra alternatif spor dallarında
kursların
planlaması
yapılarak
kurs
verilecektir.
Faaliyet 5.2.18. Anamurluyu deniz ile
buluşturalım projesi kapsamında, yelken,
sörf, kano, plaj voleybolu eğitimleri
verilecektir.
Faaliyet 5.2.19. Belediyemize ait spor
merkezinde fitnes, zumba, pilates, trambolin,
aerobik, step kursları verilecektir.
Faaliyet 5.2.1.20. Beyin sporları projesi
yapılarak beyin sporlarına ait kurslar
düzenlenecektir.
Faaliyet 5.2.21. Mavi ve yeşilde bisikletle
gez. Projesi kapsamında şehrimizin bisiklet
altyapısı
tamamlanarak
tüm
vatandaşlarımızın bisiklet kullanmaya teşvik
edilecek farkındalık projesi yapılacaktır.
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Toplam
Maliyet

0,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

150.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

400.000,00

0,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

90.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

250.000,00
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1. YIL

2.YIL

Faaliyet 5.2.22. Biz sizin yanındayız projesi
kapsamında yaşlı ve bakıma muhtaç
vatandaşlarımıza evlerinin temizliği ve
berber hizmetleri verilecektir.
Faaliyet 5.2.23. Yaşlılarımızın sohbet edip
vakit geçirebilecekleri engelli erişimine
uygun bir adet belediye tesisimiz bahar evi
olarak düzenlenecek ve yaşlılarımıza hizmet
verecektir.
Faaliyet 5.2.24. Mahalleler arası sportif
müsabakalar (futbol, voleybol, masa tenisi,
yüzme vb.) turnuvası düzenlenecektir.
Faaliyet 5.2.25. Sivil toplum örgütleri
tarafından organize edilen her türlü yarışma
ve organizasyon (Denizlerimizi tehdit eden
balon balığı avlama yarışmaları, atış
yarışmaları vb.) belediyemiz tarafından
bütçe imkanlarına göre desteklenecektir.
Hedef
5.3:Denetim
Mekanizmalarını
Etkinleştirmek.
Faaliyet 5.3.1. İlçedeki işyerleri sürekli
denetlenerek ruhsatsız faaliyetler ve ruhsata
aykırı faaliyetler engellenecektir.
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3.YIL

4.YIL

5.YIL

Toplam
Maliyet

5.000,00

5.000,00

5.000,00

15.000,00

20.000,00

20.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

250.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

75.000,00

0,00

0,00
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1. YIL
Faaliyet 5.3.2. Denetimlerde “ticari-sınai
faaliyette bulunma” hakkı dikkate alınarak
uyarıcı-yapıcı-yönlendirici
olmaya
özen
gösterilecek, buna karşın halk sağlığı,
güvenliği, kişisel hak ve özgürlükleri tehdit
edici
faaliyetler
konusunda
ödün
verilmeyecektir.
Faaliyet
5.3.3.
İşyeri
denetimlerinde
teknolojinin
sunduğu
olanaklardan
yararlanılacaktır.
Faaliyet 5.3.4. Kaldırım işgalleri için
standartlar getirilecek ve esnaf-işyerlerinin
bu standartlara uymaları sağlanacaktır.
Faaliyet 5.3.5. Kayıt dışı faaliyetlerin
önlenmesi
ve
ruhsatlandırılması
çalışmalarında Belediye dışı kurum ve
kuruluşlarla veri paylaşımı sağlanacaktır.
Faaliyet 5.3.6. Ruhsatlandırma işlemlerinde
birimler arası koordinasyon geliştirilecektir.
Faaliyet
5.3.7.
Kaldırımlar
üzerinde
herhangi bir ticari faaliyeti bulunmaksızın ve
Anamur’a has bir ürün satmayan Anamur
esnafına zarar vereceği değerlendirilen ve
ticari faaliyet icra eden seyyar satıcılar
kaldırılacaktır.
Faaliyet 5.3.8. İlçemiz sınırları içerisinde
bulunan tüm asansörler kayıt altına alınarak
yıllık bakımlarının yapılıp yapılmadığı
düzenli olarak kontrol edilecektir.
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2.YIL

3.YIL

4.YIL

5.YIL

Toplam
Maliyet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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1. YIL

2.YIL

3.YIL

4.YIL

5.YIL

Faaliyet 5.3.9. İlçe sınırları içerisindeki işyeri
ve işletmelere yönelik önleyici ve koruyucu
sağlık denetimleri yapılacaktır.
Faaliyet 5.3.10. Zabıta Md.lüğünce denetim
hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet
kamyonet ile yine zabıta hizmetlerinde
kullanılmak üzere bir adet sepetli araç
tedarik edilecektir.

Toplam
Maliyet
0,00

400.000,00

400.000,00

PROJE MALİYETLERİ

32.432.000,00

30.057.000,00

32.867.000,00

30.752.000,00

31.117.000,00

157.225.000,00

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

31.080.000,00

34.188.000,00

37.606.800,00

41.367.480,00

45.504.228,00

189.746.508,00

PERSONEL GİDERLERİ

25.000.000,00

27.500.000,00

30.250.000,00

33.275.000,00

36.602.500,00

152.627.500,00

AKARYAKIT GİDERLERİ

3.000.000,00

3.300.000,00

3.630.000,00

3.993.000,00

4.392.300,00

18.315.300,00

ARAÇ BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

1.000.000,00

1.100.000,00

1.210.000,00

1.331.000,00

1.464.100,00

6.105.100,00

ELEKTRİK-SU-TELEFON-İNTERNET

1.080.000,00

1.188.000,00

1.306.800,00

1.437.480,00

1.581.228,00

6.593.508,00

1.000.000,00

1.100.000,00

1.210.000,00

1.331.000,00

1.464.100,00

6.105.100,00

63.512.000,00

64.245.000,00

70.473.800,00

72.119.480,00

76.621.228,00

346.971.508,00

40.000.000,00

44.000.000,00

48.000.000,00

52.000.000,00

56.000.000,00

240.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

100.000.000,00

DİĞER GİDELER(BİNA BAKIM VE ONARIM-KIRTASİYEMOBİLYA-YAZILIM-ARAÇ SİGORTA VB.)
TOPLAM GİDER
TOPLAM GELİR
DIŞ KAYNAK İHTİYACI

Anamur Belediyesi 2020-2024 yılları stratejik planı kapsamında 189.746.508,00 TL genel yönetim giderleri, 157.225.000,00 TL
genel yönetim giderleri olmak üzere toplam 346.971.508,00 TL kaynak ihtiyacımız bulunmaktadır. İhtiyacımız olan kaynağın
240.000.0000,00 TL ‘si belediye gelirlerimizle diğer ihtiyaç duyulacak yaklaşık 100.000.000,00 TL ‘lik kısmı ise dış kaynaktan
karşılamak üzere planlama yapılmıştır. Stratejik planımızda yer alıp, maliyet öngörülmeyen tüm faaliyetlerin maliyetleri genel
yönetim giderleri içerisinde maliyet hesabı yapılmıştır.
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Tablo: Hedef-Faaliyet Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Birimler

Faaliyet Adı

Danışmanlık
Merkezi

Mak.İkm.Bkm.ve
Ona.Md.lüğü

Spor işl.Md.lüğü

Kültür ve
Sos.İşl.Md.lüğü

Hukuk İşl.Md.lüğü

Muhtarlık İşl.
Md.lüğü

Yazı İşl.Md.lüğü

Basın Yay.ve
Halkla İliş.Md.lüğü

Zabıta Md.lüğü

Yapı Kontrol
Md.lüğü

İmar ve Şehircilik
Md.lüğü

Mali Hiz.Md.lüğü

Des.Hiz.Md. lüğü

Fen İşl.Md.lüğü

Park ve Bahçeler
Md.lüğü

Temizlik İşleri
Md.lüğü

İnsan Kay.ve
Eğt.Md.lüğü

Harcama Birimleri

AMAÇ-1 KURUMSAL MÜKEMMELLİK
Hedef 1.1.İnsan Kaynaklarını
Yetkinleştirmek

Faaliyet 1.1.1. Güncellenen/değişen
mevzuat
ve
personelin
talepleri
doğrultusunda
eğitim
ihtiyaçları
belirlenerek ihtiyacı karşılayabilecek
eğitim programları hazırlanacaktır.
Faaliyet 1.1.2. Gerçekleştirilecek tüm
eğitim çalışmaları tek bir merkezden
koordine edilecek ve eğitim ile ilgili bir
veri
tabanı
oluşturularak
güncel
tutulması sağlanacaktır.
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S

S
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Faaliyet Adı
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Park ve Bahçeler
Md.lüğü

Fen İşl.Md.lüğü

Des.Hiz.Md. lüğü

Mali Hiz.Md.lüğü

İmar ve Şehircilik
Md.lüğü

Yapı Kontrol
Md.lüğü

Zabıta Md.lüğü

Basın Yay.ve
Halkla İliş.Md.lüğü

Yazı İşl.Md.lüğü

Muhtarlık İşl.
Md.lüğü

Hukuk İşl.Md.lüğü

Kültür ve
Sos.İşl.Md.lüğü

Spor işl.Md.lüğü

Mak.İkm.Bkm.ve
Ona.Md.lüğü

Danışmanlık
Merkezi

Faaliyet
1.1.3.
Yıllık
olarak
hazırlanacak
eğitim
programlarının
etkinliği periyodik olarak ölçülecek,
sonuçları
doğrultusunda
gerekli
iyileştirmeler sağlanacaktır.
Faaliyet 1.1.4. Belediyenin insan
kaynaklarına
ilişkin
politikalarının
oluşturulmasında bilimsel ölçütlerin yanı
sıra çalışanların katılımının sağlandığı
bir mekanizma oluşturulacaktır.
Faaliyet 1.1.5. Belediyenin iş ve işlem
akış süreçleri güncellenerek, her bir
birim için iş ve iş akış rehberleri
oluşturulacaktır.
Oluşturulan
iş
akışlarına göre ihtiyaç kalmayan birimler
kapatılacak veya birleştirilecek ihtiyaç
duyulan kadın ve aile birimi gibi
birimlerin kurulması sağlanarak belediye
kurumsal kapasitesi güçlendirilecektir.
Faaliyet 1.1.6. İş Sağlığı ve Güvenliği
alanında
ulusal
ve
uluslararası
standartların hâkim olması sağlanacak;
çalışanlara çalışma alanlarına yönelik
gerekli eğitimler verilecektir.

Temizlik İşleri
Md.lüğü

İnsan Kay.ve
Eğt.Md.lüğü

Harcama Birimleri

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

S

S

S

İ

S
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Faaliyet Adı

Faaliyet 1.1.7. Çalışanların sosyal hak
ve hizmetlerden yararlanmalarında;
memnuniyetlerini sağlamaya yönelik
katılımcı mekanizmalar oluşturulacaktır.

S

Faaliyet 1.1.8. Performansa dayalı
personel yönetim modeline geçirilerek
personelin performans sürekli olarak
takip edilecektir.
Faaliyet
1.1.9.
Çalışanların
motivasyonlarını artırıcı, morallerini
yükseltici
özel
etkinlikler
düzenlenecektir.
Faaliyet
1.1.10.
Çalışanların
yetkinliklerini
geliştirici
eğitimler
verilecektir.
Faaliyet 1.1.11. Coğrafi bilgi sistemleri
kurularak güncel olarak sistemlerle
entegrasyonu sağlanacak ve coğrafi
bilgi
sistemi
sürekli
olarak
güncellenecektir.

S
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Danışmanlık
Merkezi

Mak.İkm.Bkm.ve
Ona.Md.lüğü

Spor işl.Md.lüğü

Kültür ve
Sos.İşl.Md.lüğü

Hukuk İşl.Md.lüğü

Muhtarlık İşl.
Md.lüğü

Yazı İşl.Md.lüğü

Basın Yay.ve
Halkla İliş.Md.lüğü

Zabıta Md.lüğü

Yapı Kontrol
Md.lüğü

İmar ve Şehircilik
Md.lüğü

Mali Hiz.Md.lüğü

Des.Hiz.Md. lüğü

Fen İşl.Md.lüğü

Park ve Bahçeler
Md.lüğü

Temizlik İşleri
Md.lüğü

İnsan Kay.ve
Eğt.Md.lüğü

Harcama Birimleri

S

S

S
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Faaliyet Adı

Faaliyet 1.1.12. Personelin çalışması
için ihtiyaç duyulacak her türlü ekip ve
ekipman yıllara sari olarak belediye
bütçe imkanları doğrultusunda tedarik
edilerek, personelin fiziki şartları
iyileştirilecektir.
Faaliyet 1.1.13. Belediyemiz tarafından
icra
edilecek
tüm
projelerin
çizim/projelendirme/ihale
dosyası
hazırlama vb. ile kontrollük hizmetleri
belediyemiz
personeli
tarafından
hazırlanacaktır. Bu hizmetlere ilişkin
ihtiyaç duyulacak yazılımlar Destek
Hiz.Md.lüğünce tedarik edilecek ve ilgili
personelin kullanımına sunulacaktır.
Proje hazırlanması hizmet alım maliyeti
sıfırlanacaktır.
Hedef-1.2:Sürdürülebilir ve Güçlü Mali
Yapı Sağlamak:
Faaliyet
1.2.1.
Belediyemize
ait
taşınmazların tamamı sayısal ortama
aktarılacaktır.
Faaliyet 1.2.2. Belediyemize ait olup
kira alınmayan bütün taşınmazlara
ecrimisil tahakkuk ettirilecektir.
Anamur Belediyesi 2020-2024 Stratejik Plan

Danışmanlık
Merkezi

Mak.İkm.Bkm.ve
Ona.Md.lüğü

Spor işl.Md.lüğü

Kültür ve
Sos.İşl.Md.lüğü

Hukuk İşl.Md.lüğü

Muhtarlık İşl.
Md.lüğü

Yazı İşl.Md.lüğü

Basın Yay.ve
Halkla İliş.Md.lüğü

Zabıta Md.lüğü

Yapı Kontrol
Md.lüğü

İmar ve Şehircilik
Md.lüğü

Mali Hiz.Md.lüğü

Des.Hiz.Md. lüğü

Fen İşl.Md.lüğü

Park ve Bahçeler
Md.lüğü

Temizlik İşleri
Md.lüğü

İnsan Kay.ve
Eğt.Md.lüğü

Harcama Birimleri

S

S

İ

S

S

İ
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Anamur Belediyesi 2020-2024 Stratejik Plan

Danışmanlık
Merkezi

Mak.İkm.Bkm.ve
Ona.Md.lüğü

Spor işl.Md.lüğü

Kültür ve
Sos.İşl.Md.lüğü

Hukuk İşl.Md.lüğü

Muhtarlık İşl.
Md.lüğü

Yazı İşl.Md.lüğü

Basın Yay.ve
Halkla İliş.Md.lüğü

Zabıta Md.lüğü

İ

Yapı Kontrol
Md.lüğü

S

İmar ve Şehircilik
Md.lüğü

Mali Hiz.Md.lüğü

Fen İşl.Md.lüğü

Park ve Bahçeler
Md.lüğü

Des.Hiz.Md. lüğü

Faaliyet 1.2.3. Belediye taşınmazların
tamamı kullanım durumlarına göre
kiralanacaktır.
Faaliyet 1.2.4. İlçe sınırları içerisindeki
tüm ada ve parsellerin emlak sistemine
kayıtları yapılacaktır.
Faaliyet 1.2.5. İlçe sınırları içerisindeki
taşınmazlar yerinde kontrol edilerek
inşaat ruhsatı almayan yapıların tamamı
yerinde
ölçüm
yapılarak
vergilendirilecektir.
Faaliyet 1.2.6. Anamur Milli Emlak
Şefliği ile koordine edilerek üçüncü
şahıslara kiraya verilen taşınmazların
tamamı vergilendirilecektir.
Faaliyet 1.2.7. Anamur Milli Emlak
Şefliği ile koordine edilerek hazine
mülkiyetinde olup üzerine bina yapılan
taşınmazlardan emlak vergisi tahakkuku
için
çalışma
yapılacak
ve
sonuçlandırılacaktır.
Faaliyet 1.2.8.İş yeri ruhsatı olmayan
işyerlerinin tamamı mevzuata uygun
olarak ruhsatlandırılacak ve vergileri
tahakkuk ettirilecektir.

Temizlik İşleri
Md.lüğü

İnsan Kay.ve
Eğt.Md.lüğü

Harcama Birimleri

S

S

İ

S

S

İ

S
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S

Anamur Belediyesi 2020-2024 Stratejik Plan

İ

İ

İ

İ

İ

S

İ

İ

İ

Danışmanlık
Merkezi

İ

Mak.İkm.Bkm.ve
Ona.Md.lüğü

Faaliyet 1.2.11. Pazar yerleri yeniden
gözden geçirilerek kayıp ve kaçak
olarak Pazar işgalleri önlenecek ve
bunun sonucunda Pazar yerleri semt
Pazar yeri yönetmeliğine uygun olarak
vergilendirilecektir.
Faaliyet 1.2.12. Müdürlüklerin görev ve
sorumluklarına bağlı olarak icra etmekte
oldukları iş ve işlemlere ait meclis
kararına istinaden yapılacak
vergi
tahakkukları konusunda öncelikle Mali
Hizmetler Md.lüğünce eğitim verilecek
müteakiben ise üç ayda bir olarak vergi
tahakkukları denetlenecektir.

Spor işl.Md.lüğü

S

Kültür ve
Sos.İşl.Md.lüğü

İ

Hukuk İşl.Md.lüğü

S

Muhtarlık İşl.
Md.lüğü

İ

Yazı İşl.Md.lüğü

Faaliyet 1.2.9.İş yeri ruhsat yetkisi
belediyemizde
olmayan
işyerlerin
ruhsatları ilgili kurumlardan online
olarak talep edilecek ve bu doğrultuda
yazılım alınarak güncel vergilendirmeleri
yapılacaktır.
Faaliyet 1.2.10. Eğlence vergisine tabi
olan
işyerleri
tespit
edilerek
ruhsatlandırılacak ve vergilendirilecektir.

Basın Yay.ve
Halkla İliş.Md.lüğü

Zabıta Md.lüğü

Yapı Kontrol
Md.lüğü

İmar ve Şehircilik
Md.lüğü

Mali Hiz.Md.lüğü

Des.Hiz.Md. lüğü

Fen İşl.Md.lüğü

Park ve Bahçeler
Md.lüğü

Temizlik İşleri
Md.lüğü

İnsan Kay.ve
Eğt.Md.lüğü

Harcama Birimleri

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ
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Faaliyet 1.2.13. Ruhsat verilen tüm
işyerlerin ve ruhsatsız olan tüm iş
yerlerin ilan ve reklam vergileri tahakkuk
edilecektir.
Faaliyet 1.2.14. Ses yayın sistemi
kullanıcılarından
alınacak
ücretler
düzenli olarak tahakkuk edilecektir.
Faaliyet 1.2.15. Ön mali kontrol, iç
denetim ve kalite yönetim sistemleri
kurum
yapısına
yerleştirilip
geliştirilecektir.
Faaliyet 1.2.16. Kaynakların etkin ve
verimli kullanılması ilkesinden yola
çıkılarak, bütçe uygulama sonuçlarında
hedef-gerçekleşme
oranı
yükseltilecektir.
Faaliyet
1.2.17.
Belediye
hizmetlerinden
vazgeçilmeksizin
harcamalarda rasyonellik sağlanacaktır.

S

Faaliyet 1.2.18. Bütçenin hazırlanması
sürecinde; gelir bütçesine göre gider
bütçesinin
oluşturulması
esası
benimsenecektir.

S

Anamur Belediyesi 2020-2024 Stratejik Plan

İ

Danışmanlık
Merkezi

Mak.İkm.Bkm.ve
Ona.Md.lüğü

Spor işl.Md.lüğü

Kültür ve
Sos.İşl.Md.lüğü

Hukuk İşl.Md.lüğü

Muhtarlık İşl.
Md.lüğü

Yazı İşl.Md.lüğü

Basın Yay.ve
Halkla İliş.Md.lüğü

Zabıta Md.lüğü

Yapı Kontrol
Md.lüğü

İmar ve Şehircilik
Md.lüğü

Mali Hiz.Md.lüğü

Des.Hiz.Md. lüğü

Fen İşl.Md.lüğü

Park ve Bahçeler
Md.lüğü

Temizlik İşleri
Md.lüğü

İnsan Kay.ve
Eğt.Md.lüğü

Harcama Birimleri

İ

S

S

S

S
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Faaliyet 1.2.19. Bütçe gerçekleşmeleri
birimler bazında takip edilecek ve
periyodik olarak ölçülecektir.

S

Faaliyet 1.2.20. Belediye gelirlerinin
tahsilatında yurttaşların yükümlülüklerini
daha kolay ve rahat yapmalarını
sağlayacak yöntemler geliştirilecektir.
Faaliyet 1.2.21. Bugüne kadar tahsil
edilemeyen
belediye
alacaklarının
tahsili için gerekli ve uygun yöntem ve
süreçler izlenecektir.
Faaliyet 1.2.22. Yatırım ve harcama
planlaması belediye gelirlerinin tahsil
programına uyumlu hale getirilecektir.

S

Danışmanlık
Merkezi

Mak.İkm.Bkm.ve
Ona.Md.lüğü

Spor işl.Md.lüğü

Kültür ve
Sos.İşl.Md.lüğü

Hukuk İşl.Md.lüğü

Muhtarlık İşl.
Md.lüğü

Yazı İşl.Md.lüğü

Basın Yay.ve
Halkla İliş.Md.lüğü

Zabıta Md.lüğü

Yapı Kontrol
Md.lüğü

S

S

Faaliyet 1.2.23. Yeni mali kaynakların
yaratılmasında belediye taşınmazları
değerlendirilecektir.

İ

Faaliyet 1.2.24. Anamur Belediyesi
tarafından 2011 yılında kat karşılığı gelir
paylaşım sözleşmesi ile ihale edilen
Göktaş Mahallesi 741 Ada 9 Numaralı
taşınmaz üzerindeki inşaatın satışı
yapılacaktır.

S
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İmar ve Şehircilik
Md.lüğü

Mali Hiz.Md.lüğü

Des.Hiz.Md. lüğü

Fen İşl.Md.lüğü

Park ve Bahçeler
Md.lüğü

Temizlik İşleri
Md.lüğü

İnsan Kay.ve
Eğt.Md.lüğü

Harcama Birimleri

S

İ

İ
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İ

Danışmanlık
Merkezi

İ

Mak.İkm.Bkm.ve
Ona.Md.lüğü

Spor işl.Md.lüğü

Hukuk İşl.Md.lüğü

Muhtarlık İşl.
Md.lüğü

Yazı İşl.Md.lüğü

Kültür ve
Sos.İşl.Md.lüğü

S

Basın Yay.ve
Halkla İliş.Md.lüğü

Zabıta Md.lüğü

Yapı Kontrol
Md.lüğü

İmar ve Şehircilik
Md.lüğü

S

Faaliyet
1.2.25.
Mevcut
ruhsat
dosyalarının tamamı vergi dairesinden
açık ve kapalı olup olmadığı kontrol
edilerek, ruhsatlar aktif ve pasif olarak
arşivlenecek ve genel arşive sayısal
ortama aktarılarak teslim edilecektir.
Faaliyet 1.2.26.Ruhsatlı iş yerlerinden
alınması gereken vergilerden eksik olan
vergilerin tamamı geçmiş dönemi de
değerlendirilerek vergilendirilecektir.
Faaliyet 1.2.27.Avrupa Birliği ve fon
sağlayıcı
kuruluşlar
nezdinde
başvurulara konu edilebilecek projeler
için, proje hazırlama eğitimleri yapılacak
ve bu eğitimler kurum içerisinde
yaygınlaştırılacaktır.
Faaliyet
1.2.28.Üretilen
projelere
finansman sağlamak üzere Avrupa
Birliği ve fon sağlayıcı kuruluşlara proje
başvuruları yapılacaktır.
Faaliyet 1.2.29.Üçüncü şahıslardan
kiralanarak hizmet sunulan alanların
tamamı belediyemize ait mülkler üzerine
taşınarak kira ödemesinden tasarruf
edilecektir.

Mali Hiz.Md.lüğü

Des.Hiz.Md. lüğü

Fen İşl.Md.lüğü

Park ve Bahçeler
Md.lüğü

Temizlik İşleri
Md.lüğü

İnsan Kay.ve
Eğt.Md.lüğü

Harcama Birimleri

İ

İ

S

S

İ

İ

S

İ
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Anamur Belediyesi 2020-2024 Stratejik Plan

Yapı Kontrol
Md.lüğü

Zabıta Md.lüğü

Basın Yay.ve
Halkla İliş.Md.lüğü

Yazı İşl.Md.lüğü

Muhtarlık İşl.
Md.lüğü

Hukuk İşl.Md.lüğü

Kültür ve
Sos.İşl.Md.lüğü

Spor işl.Md.lüğü

Mak.İkm.Bkm.ve
Ona.Md.lüğü

Danışmanlık
Merkezi

S

İmar ve Şehircilik
Md.lüğü

Faaliyet 1.3.3.Belediye arşivi Yazı İşleri
Md.lüğünün sorumluğuna ve yönetimine
verilecektir.

Mali Hiz.Md.lüğü

İ

Des.Hiz.Md. lüğü

Faaliyet 1.3.1.Belediye arşivi mekânsal
ve sayısal olarak tek çatı altında
toplanacaktır. Belediyenin genel arşivi
kurulacaktır.
Faaliyet 1.3.2.Arşivde mekânsal olarak
bir planlama yapılarak müdürlüklerin
arşiv odaları ayrılacaktır.

İ

Fen İşl.Md.lüğü

İ

Park ve Bahçeler
Md.lüğü

Faaliyet
1.2.30.Yapılacak
tüm
faaliyetlerde tasarruf öncelikli olarak
değerlendirilecektir.
Faaliyet 1.2.31. İlçemiz ve çevre
ilçelerin ihtiyacı olan her türlü süs bitkisi
belediyemiz tarafından yetiştirilerek
öncelikli olarak belediyemizin ihtiyaçları
karşılanacak arta kalan kısmı da satışa
sunularak ekonomik değer üretilmesi
sağlanacaktır.
Faaliyet 1.2.32. Harcamalarda ön mali
kontrol ve iç denetim etkinleştirilecektir.
Hedef-1.3:Arşive ulaşım ve bilgi akışını
hızlandırmak.

Temizlik İşleri
Md.lüğü

İnsan Kay.ve
Eğt.Md.lüğü

Harcama Birimleri

İ

İ

İ

S

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

S

S

S

İ

İ

İ

İ

İ

S

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ
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Hukuk İşl.Md.lüğü

Kültür ve
Sos.İşl.Md.lüğü

Spor işl.Md.lüğü

Mak.İkm.Bkm.ve
Ona.Md.lüğü

Danışmanlık
Merkezi

Yazı İşl.Md.lüğü

Basın Yay.ve
Halkla İliş.Md.lüğü

Zabıta Md.lüğü

Yapı Kontrol
Md.lüğü

İmar ve Şehircilik
Md.lüğü

Mali Hiz.Md.lüğü

Des.Hiz.Md. lüğü

Fen İşl.Md.lüğü

Park ve Bahçeler
Md.lüğü

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

S

İ

Muhtarlık İşl.
Md.lüğü

Faaliyet
1.3.4.Arşiv
hizmetlerini
yürütmek üzere en az iki personel
görevlendirilecektir.
Faaliyet 1.3.5.Mevcut arşivde bulunan
belgelerin
tamamı
Yazı
İşleri
Md.lüğünce
Sayısal
ortama
aktarılacaktır. Bunun için ihtiyaç duyulan
bir adet tarayıcı, bir adet bilgisayar ve iki
adet plotter tedarik edilecektir.
Faaliyet
1.3.6.Arşive
ulaşımın
hızlandırılması maksadıyla Yazı İşleri
Md.lüğünce yazılım tedarik edilecektir.

Temizlik İşleri
Md.lüğü

İnsan Kay.ve
Eğt.Md.lüğü

Harcama Birimleri

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

S

S

Hedef-1.4: Vatandaşların belediyeye
ulaşımını etkinleştirmek
Faaliyet 1.4.1. Belediyemiz tarafından
kullanılmakta olan e-belediye yazılımına
ilave olarak süreç yönetim sistem
yazılımı
tedarik
edilerek
süreç
yönetiminde personelin performansı
ölçülerek hizmetlerin etkin verilmesi
sağlanacaktır.
Faaliyet 1.4.2. Belediye ile ilgili yapılan
iş ve işlemlerin sonuçları ve aşamaları
vatandaşa bildirilecektir.
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S

İ

S
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İ

Spor işl.Md.lüğü

Mak.İkm.Bkm.ve
Ona.Md.lüğü

İ

İ

İ

Danışmanlık
Merkezi

Kültür ve
Sos.İşl.Md.lüğü

Hukuk İşl.Md.lüğü

S

Muhtarlık İşl.
Md.lüğü

Basın Yay.ve
Halkla İliş.Md.lüğü

İ

Yazı İşl.Md.lüğü

Zabıta Md.lüğü

İ

Yapı Kontrol
Md.lüğü

İmar ve Şehircilik
Md.lüğü

İ

Mali Hiz.Md.lüğü

İ

Des.Hiz.Md. lüğü

Fen İşl.Md.lüğü

İ

Park ve Bahçeler
Md.lüğü

Faaliyet 1.4.3. Yapılacak olan her proje
öncesi proje toplantıları yapılarak
belediyemizin
yapacağı
hizmet/proje/yatırımlar
hakkında
vatandaşlarımızın
katılımları
sağlanacaktır.
Faaliyet 1.4.4..Ortak akıl platformu
kurulacaktır. Kurulacak olan bu ortak
akıl platformu web sitesi üzerinden
kullanıma
açılacak
ve
buradan
vatandaşlarımızın her türlü görüş ve
önerileri alınarak alınan görüş ve
önerilerin geri dönüşleri yapılacaktır.
Faaliyet 1.4.5. Akıllı belediyecilik
hizmetlerin alt yapı çalışmalarına
başlanarak
belediyemizin
akıllı
şehirciliğin bir parçası olan akıllı
belediyecilik
ile
entegrasyonu
sağlanacaktır.
Vatandaşlarımızın
belediyemiz
ile
ilgili
işlemlerini
belediyemiz web sitesinden 7/24
yaparak teknolojik alt yapı ile entegre
olmuş
bir
belediyeye
dönüşüm
sağlanacaktır.

Temizlik İşleri
Md.lüğü

İnsan Kay.ve
Eğt.Md.lüğü

Harcama Birimleri

S

S
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Faaliyet 1.4.6. Belirli periyotlarla
vatandaş memnuniyet düzeyini ölçmek
maksadıyla anketler yapılacak ve
yapılan anket değerlendirilme sonuçları
doğrultusunda sürekli iyileştirmesi ve
geliştirilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet 1.4.7. Evrak kayıt evrakın takip
ve sonuçlandırma süresi azaltılacaktır.
Faaliyet 1.4.8. Belediyede vatandaş
tarafından yapılan tüm işlemlerin
fizibilite raporları çıkarılarak vatandaş
talep ve şikayetleri en kısa sürede
değerlendirilerek
bilgilendirilmesi
yapılması prensip haline getirilecektir.
Faaliyet 1.4.9.Belediye hizmetlerinin
yürütümünde mevcut teşkilat yapısı
katılımcılık ilkesinin gereklerine uygun
hale getirilecektir.
Faaliyet 1.4.10. Karar organlarınca
alınmış olan Belediye Meclis Kararları,
İhtisas Komisyon Raporları ve Belediye
encümen kararlarının tamamı sayısal
ortama aktarılarak belediyemiz resmi
web
sitesinden
duyurulması
sağlanacaktır.
Anamur Belediyesi 2020-2024 Stratejik Plan

Danışmanlık
Merkezi

Mak.İkm.Bkm.ve
Ona.Md.lüğü

Spor işl.Md.lüğü

Kültür ve
Sos.İşl.Md.lüğü

Hukuk İşl.Md.lüğü

Muhtarlık İşl.
Md.lüğü

Yazı İşl.Md.lüğü

Basın Yay.ve
Halkla İliş.Md.lüğü

Zabıta Md.lüğü

Yapı Kontrol
Md.lüğü

İmar ve Şehircilik
Md.lüğü

Mali Hiz.Md.lüğü

Des.Hiz.Md. lüğü

Fen İşl.Md.lüğü

Park ve Bahçeler
Md.lüğü

Temizlik İşleri
Md.lüğü

İnsan Kay.ve
Eğt.Md.lüğü

Harcama Birimleri

S

S
S

S

İ

S
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Danışmanlık
Merkezi

Mak.İkm.Bkm.ve
Ona.Md.lüğü

Spor işl.Md.lüğü

Kültür ve
Sos.İşl.Md.lüğü

Hukuk İşl.Md.lüğü

Muhtarlık İşl.
Md.lüğü

Yazı İşl.Md.lüğü

Basın Yay.ve
Halkla İliş.Md.lüğü

Zabıta Md.lüğü

Yapı Kontrol
Md.lüğü

S

Faaliyet
1.4.11.
Belediyemizin
faaliyetlerini tanıtmak amacıyla her altı
ayda bir tanıtım toplantısı düzenlenerek
belediyemizin yapmış olduğu faaliyetler
hakkında
vatandaşlarımız
bilgilendirilecektir.
Hedef 1.5. Stratejik Plan Kültürünü
Yerleştirmek.
Faaliyet 1.5.1. Stratejik planı yasal
mevzuat olarak anlamak yerine kurum
yönetim kültürü olarak algılanması
sağlanacaktır.
Faaliyet 1.5.2. Açıklık ve hesap
verilebilirlik ilkelerinin somut karşılık
bulmasını sağlamak amacıyla stratejik
plan en etkin yöntemlerle iç ve dış
paydaşlarımızın bilgisine sunulacaktır.
Faaliyet 1.5.3. Stratejik plan ve yıllık
performans programları gerçekleşme ve
durum raporları risk analizlerini de
içerecek
şekilde
düzenli
olarak
hazırlanacak ve başkanlık makamına
sunulacaktır.

İmar ve Şehircilik
Md.lüğü

Mali Hiz.Md.lüğü

Des.Hiz.Md. lüğü

Fen İşl.Md.lüğü

Park ve Bahçeler
Md.lüğü

Temizlik İşleri
Md.lüğü

İnsan Kay.ve
Eğt.Md.lüğü

Harcama Birimleri

S

S

S
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Faaliyet Adı

Faaliyet 1.5.4.Hesap verilebilirlik ilkesi
uyarınca; faaliyet raporları, performans
sonuçlarını da yansıtacak şekilde
hazırlanacaktır.
Faaliyet 1.5.5.Harcama birimleri ile
stratejik plan ve performans programı
değerlendirme toplantıları yapılarak,
katılımın sürekliliği sağlanacaktır.
Faaliyet
1.5.6.Hizmet
binalarının
tamamı tek binada toplanacaktır. Bu
kapsamda mevcut belediye binasının
üzerine bir kat daha yapılacaktır.
Faaliyet
1.5.7.Belediye
iş
ve
işlemlerinde yatay iletişim kanalları
geliştirilecektir.
Vatandaşın
hizmet
binası
içerisinde
hareket
etmesi
azaltılarak sorun en kısa sürede ve
doğru
bir
bilgilendirme
yapılarak
çözümlenecektir.
Faaliyet
1.5.8.Kurumsal
kültürün
oluşturulması sağlanacaktır.
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Anamur Belediyesi 2020-2024 Stratejik Plan

Des.Hiz.Md. lüğü

Mali Hiz.Md.lüğü

İmar ve Şehircilik
Md.lüğü

Yapı Kontrol
Md.lüğü

Zabıta Md.lüğü

Basın Yay.ve
Halkla İliş.Md.lüğü

Yazı İşl.Md.lüğü

Muhtarlık İşl.
Md.lüğü

Hukuk İşl.Md.lüğü

Kültür ve
Sos.İşl.Md.lüğü

Spor işl.Md.lüğü

Mak.İkm.Bkm.ve
Ona.Md.lüğü

Danışmanlık
Merkezi

S

Fen İşl.Md.lüğü

S

Park ve Bahçeler
Md.lüğü

Faaliyet
1.5.9.Üretilen
projelerde
maliyet/fayda
analizleri
yapılacak;
uygun
projeler
için
iş
gücü/zaman/maliyet verilerine uygun
şema ve diyagramlar hazırlanacaktır.
Faaliyet
1.5.10.Anamur
Belediyesi
İSO9000 çalışması projesi başlatılarak
Anamur
Belediyesi
İSO
9000
standartlarına uygun hale getirilecektir.
AMAÇ-2
SÜRDÜRÜLEBİLİR
ŞEHİRLEŞME:
Hedef-2.1:
Anamur’un
Çarpık
Yapılaşmaya
Konu
Alanları
Rehabilite Edilerek Çağdaş Ve
Modern
Yaşam
Alanlarına
Dönüşmesine El Verecek Projeler İle
Kentlilerin
Yaşam
Kalitesini
Arttırmaya Yönelik Ve Anamur’a
Değer
Katacak
Projeler
Gerçekleştirilecek
Faaliyet 2.1.1. Anamur geneli 1/1000
ölçekli uygulama imar planlarının nazım
imar planları ve üst ölçekli planlara
uygun bir şekilde yapılması, revize
edilmesi ve ilave planları yapılacaktır.

Temizlik İşleri
Md.lüğü

İnsan Kay.ve
Eğt.Md.lüğü

Harcama Birimleri
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S
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Faaliyet 2.1.2.Kırsal yerleşmelerin köy
yerleşik alanlar kapsamında nazım ve
uygulama imar planlarının yapılacaktır.

S

Faaliyet 2.1.3.İmar planlarına esas, hali
hazır harita ve jeolojik-jeoteknik etüt
raporlarının hazırlanacaktır.
Faaliyet
2.1.4.
Ören-Bozdoğan
arasında bütünleşik kıyı düzenlemesi
amaçlı nazım ve uygulama imar
Planlarının hazırlanacaktır.
Faaliyet 2.1.5. Anamur genelinde imar
planları tamamlanmış olan alanlarda
belirlenecek önceliklere ve şehir gelişim
planları doğrultusunda 3194 Sayılı İmar
Kanunun 18. Maddesine göre imar
uygulamaları yapılacaktır.
Faaliyet 2.1.6.Bütünleşik şehir anlayışı
kapsamında, hali hazırda sahil ile
Anamur Merkezi arasında kalan “Kent
Merkezi ve kıyı bölgesi ulaşımında, 19
Mayıs Caddesi ve Mareşal Fevzi
Çakmak Caddesi ile birlikte 3. bir
cadde/bulvar planlamasının”
alanın
imar
planları
ve
uygulamaları
yapılacaktır.

S
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Faaliyet 2.1.7. Kültür varlığı olarak
tescili bulunan yapılarda restorasyon
işlemleri ve arkeolojik sit alanlarında
koruma
amaçlı
imar
planlarının
yaptırılması ve çevre düzenleme
projelerinin
ve
uygulamasının
yaptırılacaktır.
Faaliyet 2.1.8. Anamur ulaşım master
planı hazırlanarak hazırlanacak plana
göre
şehir
trafiğinde
düzenleme
yapılacaktır.
Faaliyet 2.1.9. Anemurium Antik Kenti
ile Mamure Kalesi arasında yaya
yürüyüş yolu ile bisiklet yolu planlaması
yapılacaktır.
Faaliyet 2.1.10. Sanayi alanının
genişletilme
imar
planları
ve
uygulamaları tamamlanacaktır.
Faaliyet
2.1.11.
Bahçe,
Yıldırım
Beyazıt, Esentepe, Kalınören, Çeltikçi
ve Bahçelievler Mahallerinde bulunan
kaçak yapılarla ilgili kentsel dönüşüm
planı hazırlanarak kentsel dönüşüm
gerçekleştirilecektir.
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Faaliyet 2.1.12. Kent içerisinde meskûn
alanlarda dağınık ve düzensiz bir
şekilde bulunan, gayrisıhhi nitelikte olan
müesseselerin, faaliyet koluna göre,
mevcut sanayi alanına ilave olarak
yapılacak sanayi alanında ya da
belirlenecek konut dışı kentsel çalışma
alanlarında faaliyet gösterecek şekilde
planlama yapılacaktır. Şehir içerisinde
bulunan ve sanayi alanı içerisinde
faaliyet göstermesi gereken işyerleri
sanayi
alanın
planlamasının
tamamlanmasını müteakip sanayi alanı
içerisine taşınacaktır.
Faaliyet 2.1.13. Mevcut hayvan pazar
alanı yapılacak açık hayvan pazar
alanının
planlamasının
bitmesini
müteakip taşınacaktır. Mevcut hayvan
pazarının bulunduğu alan imar planına
uygun
olarak
vatandaşlarımızın
kullanımına kazandırılacaktır.
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Faaliyet
2.1.14.
İlçemizin
belirli
noktalarına (Kaş yaylası-Radar Mevkii
vb. ) turizm amaçlı seyyar terasları
planlaması
yapılarak
yapılacak
planlamanın tamamlanmasını müteakip
seyir terasları inşa edilecektir.
Faaliyet 2.1.15. İmar planları ve imar
uygulamaları ile ilçemizin ulaşım ve
turizm master planı ile tespit edilecek en
az iki adet sokak düzenleme ve
iyileştirilmesi yapılacaktır.
Faaliyet 2.1.16. Şehirleşme siluet
çalışması yapılarak yapılacak çalışmaya
uygun olarak şehrin düzenlenmesi
sağlanacaktır. Binaların boya renkleri,
klimaların montajları, güneş enerji
panelleri vb. durumlar ile imar plan ve
uygulamalarında kat yükseklikleri ile
ilgili yapılacak çalışmaya göre kent
estetik
kurulunun
yapacağı
değerlendirmeyi müteakip şehirleşme
silueti oluşturulacaktır.
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Faaliyet 2.1.17. İmar planları, revizyon
imar planları ve imar uygulamaları ile
şehrin konut ve ticaret alanlarına
mekânsal disiplin getirilmesi prensip
olarak kabul edilmiştir. Buradan yola
çıkarak yeni yapılacak imar planları,
imar revizeleri ve imar uygulamalarında
şehrin eğlence merkezleri, galericiler
sitesi, sanayi alanları, ticaret alanı,
konut alanları vb. alanlar işlevsel
özelliklerine göre planlanacaktır.
Faaliyet 2.1.18. Şehrimizin afet haritası
çıkarılarak vatandaşlarımızın olabilecek
bir afet anında yapılacak işlemlerle ilgili
bilgilendirmeleri her yıl hazırlanacak
broşürler vasıtası ile vatandaşlarımız
bilgilendirilecektir.
Faaliyet 2.1.19. Kaçak yapılaşma ile
etkin mücadele edilmeye devam
edilecektir. Vatandaşlarımızın mevzuat
uygun olarak konut/işyeri üretmeleri
maksadıyla
tanıtım
materyalleri
hazırlanarak halkın bilinçlendirilmesi
sağlanacaktır.
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Faaliyet 2.1.20. Kaçak yapı ile
mücadele hizmetlerinde kullanılmak
üzere Yapı Kontrol Md.lüğüne bir adet
arazi tip araç alınacaktır.
Faaliyet
2.1.21.
Motor
sporları
yarışmaları yapılabilmesi maksadıyla
mekânsal
planlaması
yapılacak,
mekânsal planlamasını müteakip motor
sporları yarış alanı düzenlenecektir.
Hedef-2.2: İlçemizin Üst yapı ve
sosyal donatı alanlarını güçlendirmek

Danışmanlık
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Mak.İkm.Bkm.ve
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Yapı Kontrol
Md.lüğü

İmar ve Şehircilik
Md.lüğü

Mali Hiz.Md.lüğü

S

İ

Faaliyet 2.2.1. Şehir merkezi (eski
Cumhuriyet Meydanı)-eski belediye
kuzeyindeki alanlarda açık, katlı otopark
-yeraltı otoparkı düzenlemeleri yapılarak
otopark sorunu çözülecektir.
Faaliyet 2.2.2. Yol yapım çalışmalarına
malzeme temin etmek maksadıyla
parke ve asfalt tesisi kurulacaktır.

S

Faaliyet 2.2.3. İmar planlarına uygun
olarak
bisiklet
yollarının
yapımı
tamamlanacaktır.

S
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Faaliyet 2.2.4. Sorumluluk alanımızda
bulunan yolların konforlu hale getirilmesi
maksadıyla yol çalışmaları yapılacaktır.
Yol çalışmalarında öncelik olarak hiç yol
açılmamış alanlardan başlanacaktır.
Yolların
yapılmasında
ekonomik
ürünlerin
değerlendirilmesi,
trafik
yoğunluğunun
değerlendirilmesini
müteakip belediye bütçe imkanlarına
göre yıllık olarak yapılacak planlamaya
göre öncelikle dirilecektir. İmar ve
kadastro
tarafından
yol
olarak
belirlenmeyen ancak hali hazırda yol
olarak kullanılan alanların kamulaştırma
ve imar planları ile uygulamalarının
tamamlanmasına
göre
değerlendirilecektir. Yolsuz hiçbir konut
bırakılmaması ana prensip olarak kabul
edilmiştir. Yol yapımında öncelikli olarak
belediyemiz tarafından kurulacak parke
tesisinden üretilen parkelere öncelik
verilecek müteakip diğer asfalt, sıcak
asfalt ve beton yol yapımları bütçe
tahsisleri oranında değerlendirilecektir.
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Faaliyet 2.2.5. Her yıl düzenli olarak
öncelikle köyden mahalleye dönüşmüş
olan mahallerden başlanmak üzere
yolların şarampol temizlikleri ve büzlerin
toprakla dolan kısımların temizliği
yapılacaktır. Büz ihtiyaçları ile yolun
durumuna göre ihata duvarı yapımları
değerlendirmeyi
müteakip
karşılanacaktır.
Faaliyet 2.2.6. Sorumluluk alanımızda
bulunan kaldırımlar insan trafiği ve
şehirleşme öncelikleri değerlendirilerek
her yıl belediye bütçe imkanları
doğrultusunda yapılacaktır. Yapılan tüm
kaldırımlar engelli erişimine uygun
olarak yapılacaktır.
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Faaliyet Adı

Faaliyet 2.2.7. İlçemizin ihtiyacı olan
Ören
Mahallesi-KöleDayı
Durağı
Köprüsü, Güngören Mahallesi Bük
Mevkii Köprüsü, Güleç Mahallesi
Emirşah Mahallesi ikinci bağlantı
Köprüsü, Ören Mahallesi Sultansuyu
sahil
bağlantı
köprüsü,
Kocaçay(Dragoon)
Çeltikçi-Çarıklar
Mahalleri
bağlantı
köprüsü,
Kocaçay(Dragoon) Gercebahşiş-Evciler
Mahallesi bağlantı köprüleri Mersin
Büyükşehir Belediyesi ile koordineli
olarak yapılacaktır. Burada belirtilen
köprü haricinde ilerleyen dönemde de
ihtiyaç olabilecek köprülerin öncelikle
dirilmesi belediye bütçe imkanları
doğrultusunda
değerlendirilerek
yapılacaktır.
Faaliyet 2.2.8. İlçemizde bulunan
köprülerin
tamamının
demir
korkuluklarının yapılması ve boyanması
sağlanacaktır.
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Faaliyet Adı

Faaliyet 2.2.9. Yapılacak ulaşım master
planını müteakip ihtiyaç duyulacak
alanlara belediye bütçe imkanları
değerlendirilerek üst geçit ve/veya alt
geçit yapılacaktır.
Faaliyet 2.2.10. Ören ve Çarıklar
Mahallerinde
imar
planları
ve
uygulamalarının
tamamlanmasını
müteakip planlanan alanlara Pazar yeri
yapılacaktır.
Faaliyet 2.2.11. Köyden mahalleye
dönüşen alanlara vatandaşlarımızın
ortak kullanım alanları planlaması
yapılarak bu planlanacak alana mahalle
konaklarının da içerisinde olacağı
mahalle sosyal donatı alanı yapılacaktır.
Sosyal donatı alanı içerisine çocuk oyun
alanı, mahalle konağı, spor aletleri, yeşil
alanlar, bisiklet yolları vb. alanlar
mevcut olacaktır.
Faaliyet 2.2.12. Abanoz yaylası drenaj
çalışmalarının fiziki etütleri yapılarak
Abanoz Yaylası Drenaj çalışması
tamamlanacaktır.
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Faaliyet
2.2.13.
Belediyemizin
envanterinde olup, ekonomik ömrünü
tamamlayan iş makinesi, kamyon vb.
araç ihtiyaçları yıllık olarak envanterden
düşümü yapılacak yapılan miktar kadar
yenilenmesi sağlanacaktır.
Faaliyet 2.2.14. Köyden mahalleye
dönüştürülen mahallerimizdeki okula
giden
çocukların
kullanabilecekleri
otobüs/dolmuş
bekleme
durağı
yapılacaktır.
Faaliyet 2.2.15. Fen İşleri Md.lüğünce
icra edilecek yol yapım bakım ve onarım
çalışmalarında kullanılmak üzere iki
adet 30 tonluk ekskavatör, altı adet
damperli kamyon, bir adet mini
ekskavatör, iki adet greyder, iki adet
silindir, dört adet kazıcı yükleyici, bir
adet konkasör tesisi ve bir adet asfalt
finişeri yıllara sari olarak tedarik
edilecektir.
Faaliyet 2.2.16. Kentin ana yollarında ve
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S

parklarda Anamur’u simgeleyen değerlerini
ve estetiğini öne çıkaran heykeller ve bunun
gibi sanat eserleri yapılarak kentimize
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kazandırılacaktır.

Faaliyet 2.2.17. Sorumluluk alanımızda
bulunan kaldırımlar insan trafiği ve
şehirleşme öncelikleri değerlendirilerek
her yıl belediye bütçe imkanları
doğrultusunda
aydınlatması
yapılacaktır.
Faaliyet 2.2.18. Mak.İkm.Bkm.ve Ona.
Md.lüğünce icra edilecek hizmetlerde
kullanılmak üzere bir adet kamyonet
tedarik edilecektir
Faaliyet
2.2.19.
Sahillerimizin
tamamında
tahsis
işlemlerinin
tamamlanmasını
müteakip
belirli
aralıklarla vatandaşlarımızın kullanımı
için duşak abin, tuvalet, soyunma ve
giyinme
yerleri
ile
şezlonglar
yapılacaktır. Aynı zamanda plajlarımızın
engelli vatandaşlarımızın kullanımını da
uygun olarak düzenlenecektir.
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Faaliyet Adı

Faaliyet 2.2.20. Anamur İskelesinin
tamamlanmasını
müteakip
İskele
Meydan
düzenleme
projesi
gerçekleştirilecektir.
Hedef-2.3: Anamur’da kişi başına
düşen yeşil alan miktarının artırmak

S

Faaliyet 2.3.1. Eski radar mevkii ve
burada bulunan tesisler restore edilerek
mesire yeri ve millet parkı olarak
düzenlemesi yapılacaktır.
Faaliyet 2.3.2. Esentepe mağara
bölgesine Esentepe mesire alanı ve
piknik
alanı
olarak
düzenlemesi
yapılacaktır.
Faaliyet 2.3.3.
Kocaçay(Dragoon)
Devlet Su İşleri ile koordineli olarak
Devlet Su İşleri tarafından taşkın
tahkimatı tamamlanmasını müteakip
Kocaçay Islah projesi yapılacaktır.
Buradaki süreçler Devlet Su İşlerinin
yatırım planına bağlı olarak değişiklik
olabilecektir.

S

İ

S

İ
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Faaliyet
2.3.4.
İmar
planları
doğrultusunda yeni yapılacak olan
parkların her biri tema park olarak
planlanacak ve
tema park olarak
yapılacaktır.
Faaliyet 2.3.5. Şehrimizde mevcut olan
parkların
tamamı
ihtiyaç
değerlendirilmesini
müteakip
yenilenmesi yapılacaktır.
Faaliyet 2.3.6. Şehrimizde bulunan
parkların tamamını güneş enerjili
lambalar ile değiştirilecektir.
Faaliyet 2.3.7. Şehrimizdeki parklarının
tamamına
öncelik
ve
kullanım
yoğunluğu
belirlenerek
güvenlik
kamerası yapılacaktır.
Faaliyet 2.3.8. İmar planlarına göre
yapılacak
olan
ve/veya
onarımı
yapılacak
olan
parkların
tamamı
yeniden projelendirilerek proje içerisine
vatandaşlarımızın spor yapabilecekleri
alanlar oluşturulacaktır.
Faaliyet 2.3.9. Parklarımızın , refüjlerin
ve yol kenarlarının temizlikleri yıllık bir
plan dahilinde yapılacaktır.
Anamur Belediyesi 2020-2024 Stratejik Plan
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Faaliyet Adı

Faaliyet 2.3.10. Kaş-Abanoz-Akpınar
Yaylarından herhangi birine Orman
Genel Müdürlüğünden arazi
temin
edilerek
kış
ve
yaz
aylarında
vatandaşlarımızın piknik yapabilecekleri
sosyal donatı alanları bulunan mesire
alanı yapılacaktır.
Faaliyet 2.3.11. Pullu kamp alanı
belediyemiz adına tahsisi alınarak
belediyemiz
bütçe
içi
işletmesi
tarafından işletilecektir.
Faaliyet
2.3.12.
Orman
Genel
Müdürlüğünden kiralanacak ve/veya
tahsis edilecek alanı doğa sporları
merkezi kurulacaktır.
Faaliyet 2.3.13. Karayolları Genel
Müdürlüğü ile yapılacak protokolü
müteakip D-400 Karayolunun (MersinAntalya Karayolu) refüj ağaçlandırılması
ve
ağaç
bakımları
belediyemiz
tarafından şehir giriş silueti uygun
olarak
projelendirilerek
refüj
düzenlemesi yapılacaktır.
Faaliyet 2.3.14. Alaköprü Barajı etrafına
Devlet Su İşleri ile koordine edilerek
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mesire alanı yapılacaktır.
Faaliyet 2.3.15. Belediyemize ait olan
alanlarda tüm parkların kamelya
eksikleri belediyemiz imkanları ile
yapılarak monte edilecektir. Kameriye
ihtiyacı olan alanlar tespit edilerek yıllık
30 adet olmak üzere beş yılda toplam
150 kameriye yapılacaktır.
Faaliyet
2.3.16.
Şehrimizde
vatandaşlarımız
tarafından
sık
kullanılan alanlar analiz edilerek yıllık
150 adet piknik masası, 500 adet
oturma
bankı
yapılarak
vatandaşlarımızın
kullanımına
sunulacaktır. Beş yıl içerisinde ihtiyacın
%70
seviyesinde
tamamlanmış
olacaktır.
Faaliyet 2.3.17. Park ve yeşil alanlar ile
refüjlerin sulamasında kullanılmak üzere
bir adet arasöz tedarik edilecektir.
Faaliyet 2.3.18. Belediye hizmet binası
ve
bahçesi
peyzaj
düzenlemesi
yapılacaktır.
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Faaliyet Adı

Faaliyet
2.3.19.Park
ve
Bahçe
hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet
traktör ve ekipmanları ile ihtiyaç
duyulacak diğer malzemeler yıllara sari
olarak tedarik edilecektir.
Hedef-2.4.: Temizlik Hizmetlerinin
Yaygınlaştırılması,
Kalite
Ve
Etkinliğinin
Artırılarak
Atıkların
Ekonomiye Kazandırmak
Faaliyet 2.4.1. Şehir merkezinde
bulunan Atatürk Bulvarı, Muşurup Sanat
Sokağı, 23 Nisan Caddesi, Tahsin
Soylu Caddesi, Şehit Zeki Çulha
Caddesi,Fahri
Görgülü
Caddesi,
Akdeniz Caddesi, Prof.Taner Kışlalı
Caddesi, Sultan Aladdin Caddesi ve
şehir merkezine yakın sokaklarda
bulunan çöp konteynerleri yer altına
alınacaktır.
Faaliyet 2.4.2. Ambalaj atıklarının
toplandığı
alanlar
genişletilerek
şehrimizdeki ambalaj atıklarının geri
dönüştürülmesine devam edilecektir.
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Faaliyet Adı

Faaliyet 2.4.3. Konutlarda ve iş
yerlerinde oluşan bitkisel atık yağlarının
geri dönüştürülmesi sağlanacaktır.

S

İ

Faaliyet 2.4.5. Sanayi alanlarında
oluşan sanayi atık yağlarının geri
dönüşümleri yapılacaktır.
Faaliyet 2.4.6. Plan dahilinde ilçemizde
bulunan tüm çöp konteynerleri düzenli
olarak temizlenecektir. Temizlik için
ihtiyaç duyulan araç tedarik edilecektir.
Faaliyet
2.4.7.
Çöp
toplama
hizmetlerinin etkin olarak yürütülmesi
maksadıyla ihtiyaç duyulacak olan 5
adet çöp aracı yıllara sari olarak tedarik
edilecektir.
Faaliyet
2.4.8.
Çöp
toplama
hizmetlerindeki iş gücü maliyetinin
düşürülmesi projesi kapsamında 3 adet
kaldırım ve yol kenarları süpürme aracı
tedarik edilecektir.
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Faaliyet Adı

Faaliyet 2.4.9. Anamur barajından
tarımsal sulama amaçlı olarak ilçemiz
içerisinde bulunan sulama kanalarının
denizi döküldükleri noktalara kanal ile
taşınarak denize ulaşacak olan atık
maddelerini
denize
ulaşmaları
engellenecektir.
Faaliyet 2.4.10. Anamur’umuzun tarım
ilçesi olması nedeniyle oluşan zirai
atıkların
değerlendirme
raporu
hazırlanarak
zirai
atıkların
geri
dönüştürülmesi sağlanacaktır.
Faaliyet 2.4.11. Muz hevenklerin geri
dönüşümü ile ilgili çalışma yapılarak
ekonomiye
kazandırılması
sağlanacaktır. Organik atıklar kompost
olarak
değerlendirilecek
ve
geri
kazanılabilir atıkların toplanması ve
değerlendirilmesi ile ilgili projeler
uygulanacaktır.
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Faaliyet Adı

Faaliyet
2.4.12.
Anamur-BozyazıAydıncık ilçeleri için Mersin Büyükşehir
Belediyesi
tarafından
yapılması
planlanan Tekeli Bertaraf tesisinin
zamana bağlı kalmaksızın yapılması
için Büyükşehir Belediyesi ile koordine
edilecek ve faaliyete geçirilecektir.
Bertaraf tesisinin hayata geçirilmesi ile
birlikte Kaş Yaylası vahşi depolama
alanı yeşil alan olarak planlanacak ve
şehrimize kazandırılacaktır.
Faaliyet 2.4.13. Enerji ve Tabi
Kaynaklar Bakanlığı ile koordineli olarak
ilçemizin hava kirliliği engellemek ve
çocuklarımıza temiz bir çevre bırakmak
maksadıyla Anamur’a doğal gaz
gelmesi sağlanacaktır.
Faaliyet 2.4.14. İlçemizin gürültü
haritası
çıkarılarak
gürültünün
azaltılması maksadıyla düzenli ölçüm ve
kontrol yapacak gürültü ölçüm cihazları
tedarik edilecek ve şehir gürültüsü en
aza indirilecektir.
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Faaliyet Adı

Faaliyet 2.4.15. Hali hazırda köyden
mahalleye dönüşmüş alanlarda mahalle
aralarından çöp alınmakta olup, çöp
toplama ağı artırılacaktır.
Faaliyet 2.4.16. Kolektif
temizlik
bilincinin
yaratılmasını
sağlayacak
projeler
oluşturulacak
yurttaşların
katılımını
sağlayacak
proje
ve
materyaller hazırlanarak dağıtılacaktır.
Faaliyet 2.4.17. Atıkların çevre ve insan
sağlığına zarar vermesi önlenecek, atık
toplama sistemleri ileri teknolojiyle
desteklenecektir.
Faaliyet
2.4.18.
Evsel
atıkların,
oluştukları yerlerde bertaraf edilmesine
yönelik projeler geliştirilecek ve yoğun
parklanmanın olduğu ve/veya dar
sokaklar için uygun çöp toplama araçları
temin edilecektir.
Faaliyet
2.4.19.
İlçenin
tüm
bölgelerinde
atıkların
ayrışımla
toplanmaları için gerekli organizasyon
sağlanacaktır.
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Faaliyet Adı

Faaliyet 2.4.20. Vatandaş katılımının
teşvik edileceği sosyal aktivitelerle
renklendirilen
sokak
temizliği
kampanyaları ile toplumsal duyarlılığın
artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet
2.4.21.
Sağlıklı
ve
sürdürülebilir bir çevrenin oluşmasını
engelleyen çevre sorunları tespit
edilecek, kirlilik kaynakları denetim
altına alınarak çevre ve insan sağlığına
olumsuz etkileri giderilecektir.
Faaliyet 2.4.22. Çevre ve halk sağlığı
hizmetlerinin
uygulanabilmesi
için
gerekli
olan
malzemenin
temin,
depolama ve dağıtım ile insan gücü
planlaması konularında diğer kurum ve
kuruluşlarla iş birliği yapılacaktır.
Faaliyet 2.4.23. Hizmetlerin yerine
getirilmesinde işçi ve işyeri güvenliğinin
sağlanması için gerekli önlemler
alınacaktır.
Faaliyet 2.4.24. Çevre kirliliğine yol
açma
potansiyeline
sahip
işyerlerinin/işletmelerin
denetimlerinin
etkinleştirilecektir.
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Faaliyet Adı

Faaliyet 2.4.25. Her yıl okullarımızda
çevre ve katı atıkların ekonomiye
kazandırılması
konularında
eğitici
bilinçlendirici çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet 2.4.26. Çevrenin önemi,
korunması ve geliştirilmesi ile ilgili
hazırlanacak kısa metrajlı filmlerin
sinemalarda gösterilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet 2.4.27. Anında ödül biriktiren
geri dönüşüm otomatlarıyla tüm canlılar
için
sağlıklı
çevre
koşullarının
oluşmasını
sağlayacak
projeler
geliştirilecektir.
Faaliyet 2.4.28. Kanalizasyon altyapısı
bulunmayan
yerleşim
yerindeki
fosseptik kuyularının boşaltılması için
bir adet vidanjör tedarik edilecektir.
Faaliyet 2.4.29.Anamur’da oluşan atık
maddelerin bertaraf tesisine veya vahşi
depolama
alanına
taşınması
maksadıyla bir adet çekici ve çöp
taşıma
römorku(semitrey)
tedarik
edilecektir.
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Faaliyet Adı

Faaliyet 2.4.30. Anamur’da oluşan atık
maddelerin depolama alanına taşınması
maksadıyla
mevcut
çöp
taşıma
istasyonu
yenilerek
belediyemiz
mülkiyetine taşınacaktır.
Faaliyet 2.4.31. Her yıl turizm sezonu
başlamadan Anamur sahillerinin tamamı
düzenli olarak temizlenecektir. Sahil
temizlemede kullanılmak üzere bir adet
sahil temizleme makinesi ve bir adet
traktör tedarik edilecektir.
Faaliyet 2.4.32. Sıfır atık projesi
kapsamında, ilçemizde oluşan atıkların
tamamı kaynağında
geri dönüşü
sağlanacak şekilde uygulanacaktır.
Faaliyet 2.4.33. Atık pillerin, atık
camların ve atık elektronik cihazların
geri dönüşümleri yapılarak ekonomiye
kazandırılması sağlanacaktır.
Faaliyet 2.4.34. Yolların cadde, sokak
ve çöp kutuları noktalarının etrafını
temizlemede kullanmak üzere bir adet 2
tonluk su tankeri, bir adet basınçlı
yıkama makinesi ve deterjan deposu ile
birlikte bir araç üzerinde monte edilerek
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Faaliyet 2.4.35. Yenilenebilir enerji
kapsamında, Esentepe Pazar yeri
çatısına güneş enerji panelleri yapılarak
bu
panellerden
elektrik
enerjisi
üretilecektir.
Hedef-2.5:
Akıllı
Şehircilik
Uygulamaları Geliştirmek
Faaliyet 2.5.1. Anamur ilçe sınırları,
mahalle sınırları, cadde ve sokak adları
yapılacak bir planlama ile yeniden
düzenlenerek
sayısal
ortama
aktarılması ve internet sitesi üzerinden
vatandaşlarımızın kullanımına açılması
sağlanacaktır.
Faaliyet
2.5.2.
Vatandaşlarımız
belediyeye gelmeden her türlü iş ve
işlemlerini belediye internet sitesi
üzerinden müracaat edebilecek şekilde
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internet sitesi hizmet verecektir.

Faaliyet 2.5.3. Mersin Büyükşehir
Belediyesi ile koordineli olarak şehir
içerisindeki tüm yön levhaları ve
mahalle isimlerin tabelaları yapılacak
ulaşım master planına uygun olarak
montajı yapılacaktır.
Faaliyet 2.5.4. Şehrimizin haritaları
hazırlanarak otellere ve otogara sayısal
ortamda
ve/veya
broşür
halinde
dağıtılacaktır.
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Faaliyet Adı

Faaliyet 2.5.5. İlçemizin akıllı şehir alt
yapısı
belediyemiz
koordinesinde
oluşturulacak buna ait bilgi ve belgeler
ile sistem entegrasyonu yapılarak
belediyemize ait internet sitesinden
vatandaşlarımızın anlık olarak kullanımı
sağlanacaktır.
Örnek
olarak
bu
entegrasyonun içerisine şehir içi ulaşım
altyapısı, şehirlerarası ulaşım, elektrik
nakil hatları kesinti bilgileri, su hatları
kesinti
bilgileri,
mahallenin/caddenin/sokağın
adres
kayıt sistemi kodu vb. tamamının
enteggrasyonu sağlanacak ve güncel
olarak vatandaş bilgilendirilecektir
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AMAÇ-3:KALKINMACI BELEDİYECİLİK

Hedef-3.1:Turizm yatırımları ilçemize
kazandırmak
Faaliyet 3.1.1.
Tüm paydaşların
katılımları ile “Turizm Yolu Barış ve
Kalkınmanın
Yoludur.”
Projesi
kapsamında Anamur Turizm Master
planı yapılacaktır.

Anamur Belediyesi 2020-2024 Stratejik Plan

S

Sayfa 187

Faaliyet Adı

Faaliyet 3.1.2. Turizm strateji belgesi
incelendiğinde Anamur kıyı kesmi
turizm alanı ilan edilecek alanlar
arasındadır. Bu kapsamda belediyemiz
tarafından Anamur Sahil Projesi için
tahsis talebi yapılmış olup, kıyının tahsis
edilmesini müteakip sahil projesi hayata
geçirilecektir.
Faaliyet
3.1.3.
Bozdoğan-Ören
Mahalleri arasında kalan yaklaşık 17
km. lik alanlarda kıyı kenar çizgisi
altında kalan sahil bandında kanunların
verdiği yetki ve tahsislerle sahillerimizin
turizme kazandırılması sağlanacaktır.
Faaliyet 3.1.4. Anemurium Antik
Kentinin restorasyon çalışmaları Kültür
ve Turizm Bakanlığı tarafından devam
etmekte olup, belediyemiz tarafından
restorasyon
projesi
desteklenerek
Anemurim Antik Kentinin tanıtımı ve
turist ile buluşması sağlanacaktır.
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Faaliyet Adı

Faaliyet 3.1.5. Anemurim Antik Kenti
restorasyon projesi ile Ören Mahallesi
sahil projesi entegre edilerek Ören
Mahallesi sahil bandı Antik Kent ve
rekreasyon alanları ile birlikte Arkeo
Park
Projesi
yapılarak
turizme
kazandırılacaktır.
Faaliyet 3.1.6. Ören Mahallesi radar
mevkii ile Azıtepe yamaç paraşütü
yapılacak alan oluşturularak yamaç
paraşütünden ilçemiz turizme katılması
sağlanacaktır.
Faaliyet 3.1.7. Ören Mahallesi radar
mevkii
D-400
karayolu
üzerine
Anamur’da üretilen yöresel ürünlerin
satış noktası açılarak yerli ürünlerimizin
turizme kazandırılması ve iş insanına
gelir getirmesi sağlanacaktır.
Faaliyet 3.1.8. Melleç mahallesi sahil
bandı turizm alanı ilan edilmiş olup,
Melleç mahallesi sahil turizmi ve eko
turizm
bütünleştirilerek
turizm
mahallesine dönüştürülecektir.
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Faaliyet Adı

Faaliyet 3.1.9. Şehrimizin turizmin
tanıtılmasında caretta caretta, Mamure
Kalesi, Anemurim Antik Kenti, Titiopolis
Antik Kenti, Köşekbükü Astım Mağarası,
Akcami,Deniz Feneri, Akdeniz Foku,
Tarihi
Anamur
Evleri,
Tol
Kevransarayı,Akarca
Hanı,Altıkapı
Hanı, Çoban Kalesi, Pullu Milli Park,
Demiroluk Kaya Mezarları, Köristanlık
(Çandır Yaylası), Boncuklu Kale,
Azıtepe,Kızıl Kilise,Anıtlı Gözetleme
Kulesi, Otak Köyü Şapel Binası,
Ayvasıl,
Kandacık
Netropolü,Arap
Çukuru,Şıhardıcı,Halkalı,
Abanoz,
Zincirlitepe,
Filir
Kalesi,Göztaşı,Ovabaşı,Minfeum,Zavra
k Taş,Kudret Kalesi,Cennet Koyu,
Çukurpınar Mağarası ve Alaköprünün
tanıtım
filmleri
çekilerek
turizme
kazandırılması sağlanacaktır.
Faaliyet 3.1.10. Turizm Master planı
kapsamında, Sayvant(Yayla) turizmi
hayata geçirilecektir.

Anamur Belediyesi 2020-2024 Stratejik Plan

Danışmanlık
Merkezi

Mak.İkm.Bkm.ve
Ona.Md.lüğü

Spor işl.Md.lüğü

Kültür ve
Sos.İşl.Md.lüğü

Hukuk İşl.Md.lüğü

Muhtarlık İşl.
Md.lüğü

Yazı İşl.Md.lüğü

Basın Yay.ve
Halkla İliş.Md.lüğü

Zabıta Md.lüğü

Yapı Kontrol
Md.lüğü

İmar ve Şehircilik
Md.lüğü

Mali Hiz.Md.lüğü

Des.Hiz.Md. lüğü

Fen İşl.Md.lüğü

Park ve Bahçeler
Md.lüğü

Temizlik İşleri
Md.lüğü

İnsan Kay.ve
Eğt.Md.lüğü

Harcama Birimleri

S

İ

İ

İ

S

Sayfa 190

Faaliyet Adı

Faaliyet 3.1.11. Turizm destekleri
kapsamında
ilçemizde
kısmen
yapılmakta olan sörf, kano, plaj
voleybol, plaj futbolu, motor yarışları,
yamaç paraşütleri, yüzme yarışları
düzenleyerek şehrin sosyal hayatı tüm
aylara dağıtılacaktır.
Faaliyet 3.1.12. Anamur’da Yeşile Doy
sloganıyla ilçemiz sınırları içerisinde
değişik alanlarda doğa yürüyüş yolları
güzergahı yapılarak bu alanlarda doğa
yürüyüşleri düzenlenecektir.
Faaliyet 3.1.13. İlçemiz mahalleri
tarafından
mahalle
muhtarlıkları
koordinesinde
yapılan
Azıtepe
Yürüyüşü,
Anıtlı
Şenliği,
Melleç
şenliklerine gerekli destek verilerek bu
şekildeki
düzenlenen
faaliyetlerle
ilçemizin ve mahallerimizin tanıtımı
yapılacaktır.
Faaliyet 3.1.14. İlçemizde bulunan ve
tarihi konak/ev statüsü kazanarak
tescillenmiş olan konak ve evlerin
restorasyonu
YİKOP
ile
birlikte
yapılarak turizme kazandırılacaktır.
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Faaliyet
3.1.15.
Spor
turizmi
kapsamında
ilçemizde
bulunan
stadyumun yanına Mersin İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü ile koordineli olarak
en az iki adet açık çim futbol sahası
yapılarak
futbol
antrenman
müsabakaların
ilçemize
gelmesi
sağlanacaktır.
Faaliyet 3.1.16. Sualtı yaşam alanı
oluşturularak turizme kazandırılması
sağlanacaktır.
Faaliyet 3.1.17. Denizlerimizde turlar
düzenleyecek
yatırımcılar
desteklenecektir.
Faaliyet 3.1.18. Anamur esnafları ve
vatandaşlarımıza turizmin sürdürülebilir
olabilmesi maksadıyla düzenli olarak
eğitim/broşür/seminer
verilerek
sürdürülebilir
turizm
bilinci
kazandırılması sağlanacaktır.
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Faaliyet
3.1.19.
Anamur
Müze
Müdürlüğü ile koordineli olarak yeni
yapılacak müze içerisine belediyemize
ait olan etnograf eserler devir edilerek
müzede sergilenmesi sağlanacaktır.
Müzenin yapımı ve açılması konusunda
Kültür ve Turizm Bakanlığı koordine
edilerek müzenin hizmete açılması
sağlanacaktır.
Faaliyet 3.1.20. D-400 Karayolu
üzerinde baraka tipinde vatandaşlarımız
tarafından yapılan satış noktaları ile ilgili
Karayolları
Genel
Müdürlüğü
ile
koordineli olarak çalışma yapılarak şehir
turizmi olumsuz etkileyecek satış
noktaları
turizme
uygun
hale
getirilecektir.
Hedef.3.2. Sürdürülebilir bir tarım
altyapısı oluşturmak
Faaliyet 3.2.1. .Anamur Ticaret Odası
koordinatörlüğünde Anamur Tarımsal
Organize Sanayi Bölgesi kurulacaktır.
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Faaliyet 3.2.2. Mersin Büyükşehir
Belediyesi ile koordineli olarak hal
yasasındaki değişiklikler de dikkate
alınarak Anamur Halinin yapılarak
mevcut halin şehir içerisinden taşınması
sağlanacaktır.
Faaliyet 3.2.3. İlçemizin sulak olmayan
arazilerinde Tarım ile Köye Dönüş
Projesi başlatılacak ve bu proje
kapsamında Karadere Mahallemizde
mülkiyeti
belediyemize
ait
alan
çiftçilerimize destek için avokado, ceviz,
zeytin, badem, harnup vb. tarım ürünleri
fidanları
yetiştirilerek
çiftçilerimize
dağıtılacaktır.
Faaliyet 3.2.4. İlçemizde kısmen
üretilen alternatif tarım ürünlerinin
tanıtımı yapılarak alternatif tarım
ürünlerini
üreten
çiftçilerimiz
desteklenecektir.
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Faaliyet 3.2.5. İlçemizin tarım ürünleri
çeşitliği ve ticari ürün olarak piyasaya
sunulabilmesi
için
Anamur
Kaymakamlığı,
Anamur
Meslek
Yüksekokulu ve Sivil Toplum Örgütleri
ile birlikte ilçemiz tarım stratejileri
değerlendirme
raporu
hazırlanarak
hazırlanan bu raporun çiftçilerimize yön
vermesine katkı sağlanacaktır.
Faaliyet 3.2.6. Çiftçilerimizin kış ve yaz
aylarında meteorolojik verileri noktasal
olarak takip edebilecekleri Tarımda
Erken
Uyarı
Sistemi
hayata
geçirilecektir.
Faaliyet
3.2.7.
Mahallelerimiz
tarafından üretilen ancak katma değerli
ürünü dönüştürülmemiş örneğin harnup,
badem, nar vb. ürünlerin katma değerli
ürüne dönüştürülebilmesi için Tarım
Kooperatifleri modeli benimsenerek
kooperatiflerin kurulması ve işletilmesi
için destek verilecek ve ilçemizin
kooperatifleşerek
kalkınması
sağlanacaktır.
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Faaliyet 3.2.8. “Hayvancılık Tarımın Bir
Parçasıdır” sloganıyla tarım ile birlikte
hayvancılık
yapmak
isteyen
çiftçilerimiz/üreticilerimiz
desteklenecektir.
Faaliyet 3.2.9. İlçemiz tarımının tanıtımı
için her yıl yapılmakta olan tarım
fuarının kapsamı genişletilecek ve
modernize
edilerek
daha
etkin
duyurulması sağlanacak ve katılımcıziyaretçi
sayısının
arttırılması
sağlanacaktır.
Faaliyet 3.2.10. Mülkiyeti hazineye ait
araziler üzerine Anamur Meslek Yüksek
Okulu ile koordineli olarak tarımsal ürün
alanı çalışmaları yapılarak ekonomik
değeri olan ürünler üretilerek fidanları
çiftçilerimize dağıtılacak ve şehrimizin
tarımdan aldığı pay artırılacaktır.
Faaliyet 3.2.11. Ekolojik tarım alanları
belirlenerek çiftçilerimizin ekolojik tarım
yapması teşvik edilecek ve ekolojik
tarım alanlarının tanıtımları yapılarak
ekolojik turizme kazandırılacaktır. Örnek
olarak belediyemiz kendi arazilerinden
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ekolojik
tarım
alanı
yaparak
çiftçilerimize öncü olması sağlanacaktır.

Faaliyet 3.2.12. Anamur muzu başta
olmak üzere tarım ürünlerimizin tanıtım
ve pazarlanmasına destek verilecektir.
Hedef-3.3:Yerel
Ekonomiyi
Güçlendirmek
Faaliyet 3.3.1. Anamur Belediyesi
kariyer merkezi oluşturulacaktır. Oluşan
bu merkez ile iş arayan vatandaşlarımız
ile işverenlerin buluşmaları sağlanarak
Anamur istihdamına katkı sağlanacaktır.
Faaliyet
3.3.2.
İlçemiz
sınırları
içerisindeki tüm iş yerlerinin iş analizleri
yapılarak kayıt altına alınacak ve bu
veriler kariyer merkezi tarafından
kullanılacaktır.
Faaliyet 3.3.3. İlçemizde faaliyet
gösteren işyeri sınıf sınıf ayrılarak iş yeri
açmak
isteyen
vatandaşlarımızın
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yönlendirilmesi sağlanacaktır.

Faaliyet 3.3.4. Anamur’a yatırımcı
kazandırabilmek maksadıyla,
Anamur’un ekonomik işgücü analizi
yapılacaktır.

S

AMAÇ-4: KÜLTÜREL MİRASI YAŞATMA.

Hedef-4.1:İlçemizin tarihi ve doğal
değerleri ulusal ve uluslararası
alanlarda tanıtmak
Faaliyet 4.1.1. İlçemize ait olan doğal
ve kültürel alanlara ait iki adet tanıtım
dokümanı
hazırlanarak(sütüdyo
kurulumu vb.) ulusal ve uluslararası tur
şirketleri ile turizm değeri olarak
pazarlanması sağlanacaktır. Bu faaliyet
her yıl düzenli olarak yapılacaktır.
Faaliyet 4.1.2. İlçemizin folklor ve
ananeleri yaşatmak için Anamur
Belediyesi Konservatuarı tarafından her
yıl düzenli olarak bir adet yurt dışı ve üç
adet yurt içi olmak üzere toplam beş
adet faaliyete katılarak ilçemizin folklor
ve ananesi tanıtılacaktır.
Anamur Belediyesi 2020-2024 Stratejik Plan
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Faaliyet
4.1.3.
İlçemizde
düzenlenmekte olan Anamur Muz ve
Kültür Festivali her yıl düzenli olarak
yapılmaya devam edecektir.
Faaliyet 4.1.4. “Anamur’u Anlasın Ki
Anamur’u Tanıtsın” projesi kapsamında,
Anamur Kaymakamlığı ile koordineli
olarak her yıl sekizinci sınıfa gelmiş ilçe
sınırları içerisindeki tüm öğrencilerimizi
üç günlük Anamur tarih ve kültürü
tanıtımı yapılacaktır.
Faaliyet 4.1.5. Kardeş kentlerimizden
ekonomik,
sosyal
ve
kültürel
tanıtımlarımızı yaparak ilçemiz için
ekonomik
kaynak
haline
dönüştürülecektir.
İhtiyacın
değerlendirilmesini
müteakip
ilave
kardeş
kentler
sözleşmeleri
imzalanacaktır.
Faaliyet 4.1.6. Tarihi, kültürü veya
mimari karakteri itibariyle prestijli
kentlerle bilgi ve deneyim değişimleri
geliştirilecektir.
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Faaliyet 4.1.7. Anamur’un tarihi, mimari
ve kültürel özellikleri ile ilgili farklı
dillerde süreli ve süresiz yayınlar
yayımlanacaktır.
Faaliyet 4.1.8. Pullu kamp alanında
kampçılara yönelik olarak her yıl yılda
bir
defa
sanatsal
bir
etkinlik
düzenlenecektir.
Faaliyet 4.1.9. İlçemizin tanıtılması
maksadıyla her yıl yıllık programda
tarihi belirlenecek gençlik festivali
düzenlenecektir. Belirlenecek bir alana
çadırlar içerisinde üç gün konaklamalı
ve şehrimizin tanıtılması gereken
alanlarının oluşturulduğu gençlik şöleni
yapılacaktır.
Faaliyet 4.1.10. Mersin Büyükşehir
Belediyesi ile koordineli olarak Tour Of
Mersin (Uluslararası Bisiklet Yarışları
Ayağı) bisiklet yarışlarında ilçemizin
tanıtımında
güzergah
belirlemesi
yapılacak ve gerekli destek verilecektir.
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Faaliyet 4.1.11. Sosyal medyadan,
belediyemize
ait
web
sitesinden
ilçemizin sürekli olarak tarım ve turizmle
bütünleşen şehir konsepti ile tanıtımı
yapılacaktır.
Okunma
oranları
şehrimizdeki
nüfusa
ulaştırılması
hedeflenmiştir.
Hedef-4.2:
Vatandaşlarımızın
yaşam/kültür/sosyal
değerlerini
yaşatmak
Faaliyet 4.2.1. Anamur Belediye
Konservatuarı tarafından her yıl 13
Branşlarında (bağlama,kabak kemane,
gitar,yan flüt,ritim,keman, resim, Türk
halk oyunları, türk halk müziği, Türk
sanat müziği, çocuk korosu, gençlik
korosu, Türk sanat müziği ve Türk halk
müziği icra heyeti) gençlerimize eğitim
verilmeye devam edilecektir.
Faaliyet 4.2.2. Her yıl yıllık çalışma
takvime
göre
şehrimizin
belirli
noktalarında
veya
mahallelerinde
vatandaşlarımızı sanatla buluşturulması
sağlanacaktır.(Resim Sergisi ve Müzik
Gösterileri vb.)
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Faaliyet 4.2.3. Mahallelerimize nostaljik
sinema günleri etkinliği düzenlenerek
köyden mahalleye dönüşmüş yerlerde
yaşayan vatandaşlarımızı açık sinema
günleri ile tanıştırılması sağlanacaktır.
Faaliyet 4.2.4. Geçmiş Yörük kültürü
tarafından kullanılmakta olan kıl çadır,
kıl çul vb. dokuma ürünlerinin elde
dokunacağı bir atölye kurularak hem bu
değerlerin kaybolması önlenecek hem
de ekonomik değer kazandırılacaktır.
Faaliyet 4.2.5. Vatandaşlarımız için
sosyal, kültürel, milli ve inanç yönünden
önem taşıyan ve gelenekselleşmiş gün,
hafta ve aylara yönelik organizasyon
gerçekleştirilecektir.
Faaliyet 4.2.6. Milli bayramlarımızda ve
belediyemiz etkinliklerinde kullanılmakta
olan ve ekonomik ömrünü tamamlayan
ses sistemi yenilenecektir.
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Faaliyet 4.2.7. Sivil toplum örgütleri
ve/veya kurumlar tarafından organize
edilen
ilçemizin
tanıtılması,
ilçe
kültürümüzün yaşatılması ve ilçemizin
ekonomisinin büyümesi odaklı olarak
değerlendirilen
panel,
söyleşi,
konferans, şölen vb. etkinliklere düzenli
olarak destek verilecektir.
Faaliyet 4.2.8. Kültür ve Sosyal İşler
Md.lüğünün çatı katına ilave kat
yapılarak Kültür ve Sosyal İşler
Md.lüğünün
mekânsal
kapasitesi
artırılacaktır.
AMAÇ-5: TOPLUMSAL BARIŞ
Hedef-5.1: Gençlerimizi geleceğe
hazırlamak.
Faaliyet 5.1.1. Anamur Kaymakamlığı
ile koordineli olarak Anamur’da yaşayıp
16 yaşına gelmiş her gencimizi Milli
Şuur
Bilincini
Yaşatma
Projesi
kapsamında, her yıl (18 Mart)
Çanakkale gezisi düzenlenecektir.
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Faaliyet 5.1.2. ”Gençler Fikirleriniz
değerlidir” projesi kapsamında, 18
yaşını doldurmamış(18 yaşı dahil)
gençlerimiz tarafından belediyemizin iş
ve
işlemleri
ile
ilgili
olarak
hazırlayacakları projeler arasından bir
adet proje seçilerek seçilen proje
sahibi/sahipleri ödüllendirilecektir.
Faaliyet 5.1.3. Ulusal ve ulusallar arası
düzeyde sportif yarışmalarda başarı
kazanmış olan gençlerimiz belediyemiz
tarafından
sporu
teşvik
etmek
kapsamında ödüllendirilecektir.
Faaliyet 5.1.4. Her yıl üniversite
sınavına katılacak gençlerimize kendi
isteklerine bağlı olarak sınavdan en az
bir ay önce yılda bir defa olmak üzere
sınav kaygı stresi ile mücadele etme
konusunda seminer verilecektir.
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Faaliyet 5.1.5. Anamur kariyer merkezi
birimi kurularak kurulacak olan bu birim
ile birlikte eğitim kariyerini tamamlamış
veya tamamlamamış işe ihtiyacı olan
tüm vatandaşlarımızın talepleri alınarak
yapmış olduğu talebe uygun olarak
Anamur’da ve/veya başka illerde
personel arayan özel sektör ile
buluşturulması sağlanacaktır. Buradaki
iş gruplarına göre ihtiyacı olan ve
sayıları belirli oranlara ulaşan iş
başvurusu yapan mesleklerle ilgili
olarak meslek edindirme kursları
düzenlenmesi sağlanacaktır.
Faaliyet 5.1.6. Ergenlik çağına gelmiş
kızlarımız ve erkeklerimize yılda bir defa
olmak üzere kişisel bakım hakkında
bilgilendirme eğitimi verilecektir.
Faaliyet 5.1.7. Vatandaşlarımızın her
türlü
ihtiyaçlarını
karşılayacakları,
içerisinde sosyal donatı alanları,
eğlence alanları, sergi alanları, kapalı
yüzme
havuzu,
sportif
faaliyet
alanlarının da bulunacağı Anamur
Gençlik, Kültür ve Sanat Merkezi

Temizlik İşleri
Md.lüğü
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yapılacaktır.

Faaliyet 5.1.8. Anamur Çıraklık Eğitim
Merkezi
ile
koordineli
olarak
ilköğretimini
tamamlamış
ancak
eğitimine devam etmemiş çocuklarımız
için kurslar düzenlenerek iş hayatına
personel yetiştirilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet 5.1.9. Okullarımıza belediye
bütçe
imkanları
doğrultusunda
belirlenecek önceliğe uygun olarak
voleybol sahası yapımı ve masa tenisi
alımı yapılacaktır.
Faaliyet 5.1.10. Briç ve satranç kursları
düzenlenecektir.
Faaliyet 5.1.11. Milli Eğitim Bakanlığı ile
koordine edilerek Anamur’da bulunan
okullara da bilim sınıfların oluşturulması
sağlanacaktır.
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Faaliyet 5.1.12. Anamur'da bulunan
amatör spor kulüpleri maddi ve ayni
olarak desteklenecektir.
Hedef-5.2:
Sağlıklı
Toplumu
Oluşturmak
Faaliyet 5.2.1. Dezavantajlı bireylerin
her türlü istek ve ihtiyaçları öncelikli
ihtiyacımızdır prensibi ile hareket
edilerek
tarım
üretim
projesi
kapsamında engellilerin kendilerine
özgü tarım yapabilecekleri ve bu tarım
ürünlerini satabilecekleri bir alan tahsis
edilecektir.
Faaliyet 5.2.2. Dezavantajlı gruplar için
belediyemizin bir adet tesisi engelsiz
kafe olarak planlanacak ve burada
sadece
dezavantajlı
gruplardan
vatandaşlarımız
istihdam
edilerek
engelsiz
kafe
projesi
hayata
geçirilecektir.
Faaliyet 5.2.3..”Bir anneyi anlatmak için
kelimeler yetmez”. Herhangi bir işte
çalışmayan ancak el emeği ile ürün
üreten annelerimiz için yapılacak
yöresel
ürünler
satış
noktasında
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ürünlerinin satışı sağlanacaktır.

Faaliyet 5.2.4. Evlenmeden önce
Düşün
Hazır
Mısın?
Projesi
kapsamında, her yıl yılda iki defa olmak
üzere evlenmeyi düşünen çiftlere
evliliğe hazırlık terapileri semineri
verilecektir.
Faaliyet 5.2.5. Annelerle kahvaltıda
dertleşelim. Projesi kapsamında; sağlıklı
ailenin temel taşı olan annelere altı
ayda bir kez (katılım sınırı:100 anne)
belediyemiz
tarafından
kahvaltı
düzenlenerek kahvaltıda çocuklarımıza
nasıl davranmalıyız, aile içi iletişim nasıl
olmalıdır
konularında
seminer
verilecektir.
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Faaliyet 5.2.6. Kaygınız kaygımızdır.
Projesi
kapsamında,
aynı
problemi(kanser hastası, bağımlılık,
disleksi ve özgül öğrenme bozukluğu,
otizm ve a tipik otizm
vb.) olan
vatandaşlarımızı
ortak
paydada
buluşturarak grup terapisi yapılacaktır.
Faaliyet 5.2.7. Maddi destekleri yetersiz
olan
ailelere
belediyenin
maddi
imkânları çerçevesinde cüzi yardımlar
yapılacaktır.
Faaliyet 5.2.8. Ekmeğini paylaş projesi
kapsamında günlük olarak tüketilmeyen
ve tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere
ekmeklerin dağıtılması sağlanacaktır.
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Faaliyet 5.2.9. Şehrimizin coğrafi
konum itibariyle ulaşım ağlarının her ne
kadar içerisinde de olmuş olsa da
ulaşım sorunu olması vatandaşlarımızın
üst
kademe
sağlık
birimlerine
ulaşmalarını
zorlaştırmaktadır.
İlçemizde devlet hastanesinin yapımı
devam
etmekte
olup,
devlet
hastanesinin tamamlanması maksadıyla
Sağlık Bakanlığı ile sürekli olarak
koordine edilecektir. Ancak hasta
vatandaşlarımıza
bir
katkıda
belediyemizden olması maksadıyla
Hasta Takip Sistemi kurulacaktır.
Kurulan bu hasta takip sistemi Sağlık
Bakanlığı
ile
entegre
edilerek
vatandaşlarımızın ikinci basamak sağlık
kademelerindeki her türlü sorunlarının
çözülmesi sağlanacaktır.
Faaliyet 5.2.10. Belediye sınırları
içerisinde
yaşayan
öğrencilerden
‘muhtaç’
olanlarına
eğitim-öğretim
hizmetlerinden yararlanmalarını olanaklı
kılacak ayni ve/veya nakdi yardım
sağlanacaktır.
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Faaliyet 5.2.11. “Bebekler Hepimizin
Projesi” kapsamında, Annelerimizin
anne olma sevinçlerine ortak olunacak
ve bebeklerin cinsiyetine uygun olarak
giyim yardımı yapılacaktır.
Faaliyet 5.2.12. Cenaze hizmetlerinde
hayatını kaybeden kişinin aile fertlerinin
acıları paylaşılarak defin işlemleri,
masa/sandalye/çadır hizmetleri ile imam
ve imame görevlendirmeleri sürekli
olarak geliştirilerek yapılmaya devam
edilecektir.
Masa
ve
sandalye
hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet
pikap, bir adet kamyonet, bir adet
kompresör tedarik edilecektir.
Faaliyet 5.2.13. Belediyemize ait
cenaze nakil araçları ile cenazelerin
nakilleri sağlanmaya devam edilecektir.
Belediye bütçe imkanlarına uygun
olarak bir adet cenaze nakil aracı
tedarik edilecektir.
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Faaliyet 5.2.14. Sokak hayvanların
korunması, sahiplenilmesi için her yıl
farklı bir tema ile farkındalık projesi
yapılarak yazılı ve görsel medyadan
yayımlanacak ve vatandaşlarımızda
farkındalık
duygusu
oluşturularak
çevremizde
yaşayan
sokak
hayvanlarına
sahip
çıkılması
ve
korunması sağlanacaktır.
Faaliyet
5.2.15.
Halkın
sağlıklı
ortamlarda
alış
veriş
yapmasını
sağlayacak organizasyonlar yapılacak
ve satış ortamlarının standartları
geliştirilecektir.
Faaliyet
5.2.16.
Kapalı
eğlence
yerlerinde
“Çevresel
Gürültünün
Denetimi ve Yönetimi hakkındaki
Yönetmelik “in 24. Maddesi uyarınca
giriş kapıları üzerine uyarı levhalarının
takılması sağlanacaktır.
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Faaliyet 5.2.17. Gençlerimizi spora
teşvik etmek maksadıyla basketbol,
futbol, voleybol, masa tenisi ve tenis
dallarında her yıl düzenli olarak kurslar
düzenlenecektir. Bu dalların yanı sıra
alternatif spor dallarında kursların
planlaması yapılarak kurs verilecektir.
Faaliyet 5.2.18. Anamurluyu deniz ile
buluşturalım
projesi
kapsamında,
yelken, sörf, kano, plaj voleybolu
eğitimleri verilecektir.
Faaliyet 5.2.19. Belediyemize ait spor
merkezinde fitnes, zumba, pilates,
trambolin,
aerobik,
step
kursları
verilecektir.
Faaliyet 5.2.20. Beyin sporları projesi
yapılarak beyin sporlarına ait kurslar
düzenlenecektir.
Faaliyet 5.2.21. Mavi ve yeşilde
bisikletle gez. Projesi kapsamında
şehrimizin
bisiklet
altyapısı
tamamlanarak tüm vatandaşlarımızın
bisiklet kullanmaya teşvik edilecek
farkındalık projesi yapılacaktır.
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Faaliyet Adı

Faaliyet 5.2.22. Biz sizin yanındayız
projesi kapsamında yaşlı ve bakıma
muhtaç
vatandaşlarımıza
evlerinin
temizliği
ve
berber
hizmetleri
verilecektir.
Faaliyet 5.2.23. Yaşlılarımızın sohbet
edip vakit geçirebilecekleri engelli
erişimine uygun bir adet belediye
tesisimiz bahar evi olarak düzenlenecek
ve yaşlılarımıza hizmet verecektir.
Faaliyet 5.2.24. Mahalleler arası sportif
müsabakalar (futbol, voleybol, masa
tenisi,
yüzme
vb.)
turnuvası
düzenlenecektir.
Faaliyet 5.2.25. Sivil toplum örgütleri
tarafından organize edilen her türlü
yarışma ve organizasyon (Denizlerimizi
tehdit eden balon balığı avlama
yarışmaları, atış yarışmaları vb.)
belediyemiz
tarafından
bütçe
imkanlarına göre desteklenecektir.
Hedef 5.3:Denetim Mekanizmalarını
Etkinleştirmek.
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Faaliyet Adı

Faaliyet 5.3.1. İlçedeki işyerleri sürekli
denetlenerek ruhsatsız faaliyetler ve
ruhsata
aykırı
faaliyetler
engellenecektir.
Faaliyet 5.3.2. Denetimlerde “ticarisınai faaliyette bulunma” hakkı dikkate
alınarak
uyarıcı-yapıcı-yönlendirici
olmaya özen gösterilecek, buna karşın
halk sağlığı, güvenliği, kişisel hak ve
özgürlükleri tehdit edici faaliyetler
konusunda ödün verilmeyecektir.
Faaliyet 5.3.3. İşyeri denetimlerinde
teknolojinin
sunduğu
olanaklardan
yararlanılacaktır.
Faaliyet 5.3.4. Kaldırım işgalleri için
standartlar
getirilecek
ve
esnafişyerlerinin bu standartlara uymaları
sağlanacaktır.
Faaliyet 5.3.5. Kayıt dışı faaliyetlerin
önlenmesi
ve
ruhsatlandırılması
çalışmalarında Belediye dışı kurum ve
kuruluşlarla
veri
paylaşımı
sağlanacaktır.
Faaliyet
5.3.6.
Ruhsatlandırma
işlemlerinde birimler arası koordinasyon
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Faaliyet Adı
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geliştirilecektir.
Faaliyet 5.3.7. Kaldırımlar üzerinde
herhangi
bir
ticari
faaliyeti
bulunmaksızın ve Anamur’a has bir
ürün satmayan Anamur esnafına zarar
vereceği değerlendirilen ve ticari faaliyet
icra eden seyyar satıcılar kaldırılacaktır.
Faaliyet
5.3.8.
İlçemiz
sınırları
içerisinde bulunan tüm asansörler kayıt
altına alınarak yıllık bakımlarının yapılıp
yapılmadığı düzenli olarak kontrol
edilecektir.
Faaliyet 5.3.9. İlçe sınırları içerisindeki
işyeri ve işletmelere yönelik önleyici ve
koruyucu sağlık denetimleri yapılacaktır.

S

İ

S

İ

S

Faaliyet 5.3.10. Zabıta Md.lüğünce
denetim hizmetlerinde kullanılmak üzere
bir adet kamyonet ile yine zabıta
hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet
sepetli araç tedarik edilecektir.

S

AÇIKLAMA:S:SORUMLU İ:İŞBİRLİĞİ
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Tablo:Sorumlu ve İşbirliği Çizelgesi
Açıklama

Mak.İkm.Bkm.ve Ona.Md.lüğü

Danışmanlık Merkezi

25

8

6

1

33

18

5

6

İŞBİRLİĞİ

4

12

11

20

12

11

40

6

14

13

6

12

5

14

9

6

6

Spor işl.Md.lüğü

Hukuk İşl.Md.lüğü

24

Kültür ve Sos.İşl.Md.lüğü

Muhtarlık İşl.Md.lüğü

6

Zabıta Md.lüğü

23

Yapı Kontrol Md.lüğü

25

İmar ve Şehircilik Md.lüğü

15

Mali Hiz.Md.lüğü

19

Des.Hiz.Md. lüğü

26

Fen İşl.Md.lüğü

27

Park ve Bahçeler Md.lüğü

21

Temizlik İşleri Md.lüğü

SORUMLU

İnsan Kay.ve Eğt.Md.lüğü

Yazı İşl.Md.lüğü

Basın Yay.ve Halkla İliş.Md.lüğü

Harcama Birimleri

Anamur Belediyesi tarafından 2020-2024 yıllarına ait stratejik plan içerisinde yer alan faaliyetlerin harcama yetkilerine göre
sorumluluk ve işbirlikleri belirlenmiştir. Belirlenen bu iş birliklerinde belediye organizasyonunda yapılacak bir değişiklikte burada
belirtilen faaliyetlerde ilgili organizasyonun değişimine göre diğer harcama yetkilisinin sorumluluğunca icra edilecektir. Yıllara sari
olarak yürütülecek işlemler bütçe imkanlarına göre değerlendirilerek yürütülecektir.
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7.İZLEME VE DEĞERLENDİRME:
Stratejik Planın izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik olarak yürütülecek
faaliyetler aşağıda yer almaktadır.
7.1. Genel Olarak İzleme ve Değerlendirme Fiziki ilerlemeye ilişkin veri/bilgi
toplanması ve analizi: SP’de ortaya konulan hedefler ile bunların gerçekleşme
durumu kıyaslanacaktır. Hedefler ve gerçekleşme arasında fark oluşması durumunda
sapmanın nedenleri değerlendirilecek ve düzeltici önlemlere ilişkin öneriler
sunulacaktır.
7.2. Mali ilerlemeye ilişkin veri/bilgi toplanması ve analizi: Performans Programında
(PP) yıllık olarak hedefler için ayrılan bütçe ile nakdi gerçekleşme kıyaslanacaktır.
Oluşabilecek farkın nedenleri değerlendirilecektir.
7.3. SP uygulama süreç ve sonuçlarının kalite unsurlarının izlenmesi: SP uygulama
ve sonuçları, kalite unsurları açısından (katılımcılık, kurum içi/kurumlar arası işbirliği
ve koordinasyon, iç/dış paydaşlarda sahiplenme, elde edilen sonuçların
sürdürülebilirliği ve temel politika belgeleri ile uyumu, vb.) değerlendirilecektir.
7.4. Çevresel faktörlerin izlenmesi: Çevresel faktörler (Gelişen fırsat ve tehditler,
paydaş beklentilerindeki değişim, kamu yönetimindeki olası yeni yapılanma ve
dönüşümler, mevzuat değişiklikleri, vb.) izlenerek SP’nin güncelliğine ilişkin
değerlendirme yapılacak, SP’de yer almakla birlikte önemini/güncelliğini yitirmiş
hedefler tespit edilecek ve gerektiğinde yeni amaç ve hedefler belirlenecektir.
7.5. Risk yönetimi: SP uygulama sürecini etkileyebilecek riskler, “risk yönetimi”
yaklaşımı çerçevesinde ele alınacaktır. Bu kapsamda; olası riskler, risklerin
potansiyel etkisi, risk yönetimi stratejisi ve sorumlu birimler belirlenecektir.
7.5.1. İzleme ve Değerlendirme El Kitabı Stratejik planın izlenmesine yönelik bir
el kitabı hazırlanacak ve izleme değerlendirme bu el kitabında ilan edildiği üzere ve
buradaki kriterlere uygun bir şekilde yürütülecektir.
7.5.2. İzleme ve Değerlendirme Birimi Anamur Belediyesi’nde Mali Hizmetler
Müdürlüğü’nün alt birimi olarak “İzleme ve Değerlendirme” birimi kurulacaktır.
7.6. Raporlama İzleme ve değerlendirme sistemi çerçevesinde beş temel raporlama
yapılacaktır. Bu raporlar, ilgili dönemler itibarıyla “İzleme ve Değerlendirme” başlığı
altında verilen ilerlemeler, sapmalar ve nedenleri, düzeltici önlemlere ilişkin öneriler,
çevresel faktörlerin incelenmesini ve uygulama süreç ve sonuçlarının kalite
unsurlarına ilişkin değerlendirmeleri kapsayacaktır.
7.6.1. Yıllık İlerleme Raporları: Kurum içi kullanıma yönelik yıllık ilerleme raporları,
takip eden dönem için hazırlanacak Performans Programının oluşturulmasına ve
faaliyet raporunun hazırlanmasına temel teşkil edecektir.
7.6.2. Faaliyet Raporu: Üçer aylık ve yıllık olarak harcama birimi bazında ve
belediye bazında hazırlanacak ve yıllık belediye faaliyet raporu kamuoyuyla
paylaşılacaktır.
7.6.3. Ara Dönem Raporu: Üçüncü yıl ortası itibarıyla SP uygulama sürecinde
kaydedilen ilerlemelere yönelik genel değerlendirmeyi içerecektir.
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7.6.4. Tamamlanma Raporu: SP’nin uygulama sürecinin tamamlanmasını takip
eden yıl içinde hazırlanacaktır. Uygulama sürecinde elde edilen başarılar, çıkarılan
dersler ve sonuçların sürdürülebilirliği gibi hususlara ilişkin değerlendirmeleri
içerecektir.
7.7. Özel Raporlar: İhtiyaç duyulması halinde belirli bir amaca, hedefe ya da SP’nin
diğer unsurlarına yönelik ayrıntılı değerlendirme raporları hazırlanacaktır.
7.8. İzleme ve Değerlendirme Sorumluluğu İzleme değerlendirme sisteminin işlerliğini
sağlayabilmek için yetki ve sorumlulukların tanımlanması gerekmektedir. Bu
çerçevede birimlerin hedeflere katkısı ekte belirlenmiştir. Hedeflerle ilgili birimler,
uygulama sorumluluğunun yanı sıra izleme ve değerlendirmeye ilişkin temel verilerin
sağlanmasından da sorumludur. İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin
koordinasyonu Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
7.9. Veri Toplama stratejisi stratejik plan çerçevesinde yapılması gereken en öncelikli
faaliyet verilerin elde edilmesidir.
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