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ve her türlü uygar buluşlardan azami
derecede is fade etmek zorunludur.”

Mustafa Kemal ATATÜRK

Sevg l Hemşer ler m;
Arsuz lçem z sürekl büyüyen ve gel şen, tur zm ve yaşam kal tes le lg gören yerleş m
yerler nden b r d r. Farklı kültürlere sah p olsa da nsanlarımız barış, huzur ve anlayış çer s nde
yaşamaktadır. Hemşer ler m z n lçem ze olan bu lg s ve sevg s b z daha sıkı ve n tel kl
çalışmaya sevk etmekted r.
Ç n' n Wuhan kent nde ortaya çıkan ve dünyayı etk s altına alan COVİD 19 pandem sürec le
b rl kte baş gösteren sıkıntılar ve zorluklarda, hem hemşer ler m z n gösterd ğ sabır hem de çalışma
arkadaşlarımızın gayret ve azm yle bu sürec an az kayıpla atlatmadak kararlılığı ortaya
koymuştur.
Arsuz beled yem zce, Cov d 19 le mücadele kapsamında alınan kararlara r ayet ed lerek
çalışmalarımızı en y şek lde yer ne get rmeye çalıştık. Ulu Önder Gaz Mustafa Kemal Atatürk'ün,
“ Vatanını en çok seven, görev n en y yapandır” sözü rehberl ğ nde hareket etmektey z.
Gelenekten geleceğe taşıdığımız değerler , modern ç zg lerle hayata kazandırmak ç n, her şeyden
öte s z değerl hemşer ler m z n yaşam kal tes n yükseltmek ç n katılımcı b r yönet m anlayışını
ben msed k. Hızlı ve etk l let ş m sağlamak, sorunların çözümünü kolaylaştırmak adına tüm
gayret m zle çalışıyoruz.
İlçem zde gerçekleşen altyapı çalışmalarının ardından üst yapıyı da gerçekleşt rmek üzere
çalışmalarımız devam ed yor. Bunun yanında menfezler, büz boru döşeme, yol açma, st nat duvarı
yapımı ve b rçok h zmet de zamnında ve yer nde yapmaya çalıştık.
Her zaman Arsuz'umuzun en y ye layık olduğunu, en y y hak ett ğ ne nandık. Ve bunun b l nc le
çalışmalarımızı büyük b r özver le gerçekleşt rd k. Ülkem zde ekonom de yaşanan
olumsuzluklara karşı, h zmet noktasında her türlü görev yer ne get rmeye çalışıyoruz. Geçen k
yıllık zaman d l m çer s nde olduğu g b bundan sonrak yıllarda da üstümüze düşen her türlü
görev yer ne get receğ m zden k msen n şüphes olmasın.
S z hemşer ler m zden aldığımız yetk le beled ye mecl s üyeler m z ve tüm beled ye
çalışanlarımızla b rl kte, tüm zorlukları aşarak s zlere h zmet etmek ç n özver l b r şek lde
çalışmaya devam ed yoruz. Daha n ce başarıların altına b rl kte mza atacağız.
Arsuz Beled yes h zmet a les olarak başta s z değerl mecl s üyeler m ze, muhtarlarımıza, s v l
toplum örgütler tems lc ler ne, b ze destekler n es rgemeyen tüm Arsuz halkına ve çalışma
arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler m sunarak, gelecek yılın çok daha başarılı ve daha ver ml
geçmes n temenn eder, sevg ve saygılarımı sunarım
Dr. Asaf Güven
Arsuz Beled ye Başkanı
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I- GENEL BİLGİLER
A- M syon ve V zyon

MİSYONUMUZ
“Kaynaklarını etk n ve ver ml b r şek lde kullanarak yerel ve ortak h zmet gereks n mler n
sosyal beled yec l k anlayışı le katılımcı, toplumcu, çevreye duyarlı, sürdürüleb l r ve nsan
odaklı b r şek lde yer ne get rmek”

VİZYONUMUZ
“Tarım ve tur zm potans yel n y değerlend ren, kent ve doğal çevre uyumunu sağlayan,
çağdaş değerler ben mseyen, halkının kend n her bakımdan mutlu h ssett ğ , parçası
olmaktan gurur duyduğu b r kent yaratmak”

TEMEL DEĞERLER
Vatandaş ve çözüm odaklı
Çevreye duyarlı
Katılımcılık ve şb rl ğ ne önem
Gel ş me ve değ ş me açık
Et k değerlere bağlı
Sürdürüleb l rl k”
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B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
İlçe Belediyelerinin Görev ve Sorumlulukları
( 5216 sayılı Kanun Madde 7)


Kanunlarla münhasıran büyükşeh r
beled yes ne ver len görevler le b r nc
fıkrada sayılanlar dışında kalan görevler
yapmak ve yetk ler kullanmak.



Büyükşeh r katı atık yönet m plânına
uygun olarak, katı atıkları toplamak ve
aktarma stasyonuna taşımak.



Sıhhî şyerler n , 2 nc ve 3 ncü sınıf
gayr sıhhî müesseseler , umuma açık
st rahat ve eğlence yerler n
ruhsatlandırmak ve denetlemek.



B r nc fıkrada bel rt len
h zmetlerden; 775 sayılı Gecekondu
Kanununda beled yelere ver len yetk ler
kullanmak, spor, d nlenme ve eğlence
yerler le parkları yapmak; yaşlılar,
engell ler, kadınlar, gençler ve çocuklara
yönel k sosyal ve kültürel h zmetler
sunmak; meslek eğ t m ve becer kursları
açmak; mabetler le sağlık, eğ t m, kültür
tes s ve b nalarının yapım, bakım ve
onarımı le kültür ve tab at varlıkları ve
tar hî dokuyu korumak; kent tar h
bakımından önem taşıyan mekânların ve
şlevler n n gel şt r lmes ne l şk n
h zmetler yapmak; bölge otoparkı, kapalı
ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak,
şletmek, şlett rmek veya ruhsat vermek.



Deﬁn le lg l h zmetler yürütmek.



(Ek: 12/11/2012-6360/7 md.) Afet
r sk taşıyan veya can ve mal güvenl ğ
açısından tehl ke oluşturan b naları
tahl ye etmek ve yıkmak.



(Değ ş k son fıkra: 1/7/2006-5538/23
md.) 4562 sayılı Organ ze Sanay
Bölgeler Kanunuyla Sanay ve T caret
Bakanlığına ve organ ze sanay
bölgeler ne tanınan yetk ve
sorumluluklar le s v l hava ulaşımına açık
havaalanları ve bu havaalanları
bünyes nde yer alan tüm tes sler bu
Kanunun kapsamı dışındadır.



(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/7 md.)
Büyükşeh r ve lçe beled yeler tarım ve
hayvancılığı desteklemek

Belediyenin Görev ve Sorumlulukları
(5393 sayılı Kanun Madde 14)
Beled ye, mahallî müşterek n tel kte olmak
şartıyla;

İmar, su ve kanal zasyon, ulaşım g b
kentsel alt yapı; coğrafî ve kent b lg
s stemler ; çevre ve çevre sağlığı, tem zl k ve
katı atık; zabıta, tfa ye, ac l yardım,
kurtarma ve ambulans; şeh r ç traﬁk; deﬁn
ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeş l
alanlar; konut; kültür ve sanat, tur zm ve
tanıtım, gençl k ve spor orta ve yüksek
öğren m öğrenc yurtları (Bu Kanunun 75
nc maddes n n son fıkrası, beled yeler, l
özel dareler , bağlı kuruluşları ve bunların
üyes oldukları b rl kler le ortağı oldukları
Sayıştay denet m ne tab ş rketler tarafından,
orta ve yüksek öğren m öğrenc yurtları le
Devlete a t her derecedek okul b nalarının
yapım, bakım ve onarımı le tefr ş nde
uygulanmaz.); sosyal h zmet ve yardım,
n kâh, meslek ve becer kazandırma;
ekonom ve t caret n gel şt r lmes
h zmetler n yapar veya yaptırır. (Mülga son
cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (…) (Ek
cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.)
Büyükşeh r beled yeler le nüfusu
100.000' n üzer ndek beled yeler, kadınlar
ve çocuklar ç n konukevler açmak
zorundadır. D ğer beled yeler de mal
durumları ve h zmet öncel kler n
değerlend rerek kadınlar ve çocuklar ç n
konukevler açab l rler.
(…)(2) Devlete a t her derecedek okul
b nalarının nşaatı le bakım ve onarımını
yapab l r veya yaptırab l r, her türlü araç,
gereç ve malzeme ht yaçlarını karşılayab l r;
sağlıkla lg l her türlü tes s açab l r ve
şleteb l r; mabetler n yapımı, bakımı,
onarımını yapab l r; kültür ve tab at varlıkları
le tar hî dokunun ve kent tar h bakımından
önem taşıyan mekânların ve şlevler n n
korunmasını sağlayab l r; bu amaçla bakım ve
onarımını yapab l r, korunması mümkün
olmayanları aslına uygun olarak yen den nşa
edeb l r. (Değ ş k k nc cümle: 12/11/20126360/17 md.) Gerekt ğ nde, sporu teşv k
etmek amacıyla
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gençlere spor malzemes ver r, amatör
spor kulüpler ne ayn ve nakdî yardım yapar
ve gerekl desteğ sağlar, her türlü amatör
spor karşılaşmaları düzenler, yurt ç ve yurt
dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren
veya derece alan öğrenc lere, sporculara,
tekn k yönet c lere ve antrenörlere beled ye
mecl s kararıyla ödül vereb l r. Gıda
bankacılığı yapab l r.(3)

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değ ş k:
12/7/2013-6495/100 md.) Beled yeler n b r nc
fıkranın (b) bend uyarınca, sporu teşv k etmek
amacıyla yapacakları nakd yardım, b r öncek
yıl genel bütçe verg gel rler nden beled yeler
ç n tahakkuk eden m ktarın; büyükşeh r
beled yeler ç n b nde yed s n , d ğer
beled yeler ç n b nde on k s n geçemez.
(İptal fıkra: Anayasa Mahkemes n n
24/1/2007 tar hl ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı
Kararı le. )



Gerçek ve tüzel k ş ler n faal yetler le
lg l olarak kanunlarda bel rt len z n veya
ruhsatı vermek.



Özel kanunları gereğ nce beled yeye a t
verg , res m, harç, katkı ve katılma
paylarının tarh, tahakkuk ve tahs l n
yapmak; verg , res m ve harç dışındak özel
hukuk hükümler ne göre tahs l gereken
doğal gaz, su, atık su ve h zmet karşılığı
alacakların tahs l n yapmak veya
yaptırmak.



Müktesep haklar saklı kalmak üzere;
çme, kullanma ve endüstr suyu sağlamak;
atık su ve yağmur suyunun
uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar ç n
gerekl tes sler kurmak, kurdurmak,
şletmek ve şlett rmek; kaynak sularını
şletmek veya şlett rmek.



Toplu taşıma yapmak; bu amaçla
otobüs, den z ve su ulaşım araçları, tünel,
raylı s stem dâh l her türlü toplu taşıma
s stemler n kurmak, kurdurmak, şletmek
ve şlett rmek.



Katı atıkların toplanması, taşınması,
ayrıştırılması, ger kazanımı, ortadan
kaldırılması ve depolanması le lg l bütün
h zmetler yapmak ve yaptırmak.



Mahallî müşterek n tel ktek
h zmetler n yer ne get r lmes amacıyla,
beled ye ve mücav r alan sınırları çer s nde
taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak,
k ralamak veya k raya vermek, trampa
etmek, tahs s etmek, bunlar üzer nde sınırlı
aynî hak tes s etmek.

H zmetler n yer ne get r lmes nde
öncel k sırası, beled yen n malî durumu ve
h zmet n ved l ğ d kkate alınarak bel rlen r.
Beled ye h zmetler , vatandaşlara en
yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur.
H zmet sunumunda engell , yaşlı, düşkün ve dar
gel rl ler n durumuna uygun yöntemler
uygulanır.(1)
Beled yen n görev, sorumluluk ve yetk
alanı beled ye sınırlarını kapsar.
Beled ye mecl s n n kararı le mücav r alanlara
da beled ye h zmetler götürüleb l r.
4562 sayılı Organ ze Sanay Bölgeler
Kanunu hükümler saklıdır.
(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) S v l
hava ulaşımına açık havaalanları le bu
havaalanları bünyes nde yer alan tüm tes sler bu
Kanunun kapsamı dışındadır.
B e l e d i y e n i n Ye t k i l e r i v e İ m y a z l a r ı
(5393 sayılı Kanun Madde 15)


Belde sak nler n n mahallî müşterek
n tel ktek ht yaçlarını karşılamak
amacıyla her türlü faal yet ve g r ş mde
bulunmak.



Kanunların beled yeye verd ğ yetk
çerçeves nde yönetmel k çıkarmak,
beled ye yasakları koymak ve uygulamak,
kanunlarda bel rt len cezaları vermek.
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Borç almak, bağış kabul etmek.
Toptancı ve perakendec hâller , otobüs
term nal , fuar alanı, mezbaha, lg l
mevzuata göre yat l manı ve skele kurmak,
kurdurmak, şletmek, şlett rmek veya bu
yerler n gerçek ve tüzel k ş lerce açılmasına
z n vermek.



Verg , res m ve harçlar dışında kalan
dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla
tasﬁyes ne karar vermek.



Gayr sıhhî müesseseler le umuma açık
st rahat ve eğlence yerler n
ruhsatlandırmak ve denetlemek.



Beldede ekonom ve t caret n
gel şt r lmes ve kayıt altına alınması
amacıyla z ns z satış yapan seyyar satıcıları
faal yetten men etmek, z ns z satış yapan
seyyar satıcıların faal yetten men ed lmes
sonucu, cezası ödenmeyerek k gün ç nde
ger alınmayan gıda maddeler n gıda
bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün
ç nde ger alınmayan gıda dışı malları
yoksullara vermek.



Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar
konusunda standartlar get rmek.



Gayr sıhhî şyerler n , eğlence yerler n ,
halk sağlığına ve çevreye etk s olan d ğer
şyerler n kent n bel rl yerler nde
toplamak; hafr yat toprağı ve moloz döküm
alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG)
depolama sahalarını; nşaat malzemeler ,
odun, kömür ve hurda depolama alanları ve
satış yerler n bel rlemek; bu alan ve yerler
le taşımalarda çevre k rl l ğ oluşmaması
ç n gereken tedb rler almak.



Kara, den z, su ve dem ryolu üzer nde
şlet len her türlü serv s ve toplu taşıma
araçları le taks sayılarını, b let ücret ve
tar feler n , zaman ve güzergâhlarını
bel rlemek; durak yerler le karayolu, yol,
cadde, sokak, meydan ve benzer yerler
üzer nde araç park yerler n tesp t etmek ve
şletmek, şlett rmek veya k raya vermek;
kanunların beled yelere verd ğ traﬁk
düzenlemes n n gerekt rd ğ bütün şler
yürütmek.



( E k : 1 2 / 11 / 2 0 1 2 - 6 3 6 0 / 1 8 m d . )
Beled ye mücav r alan sınırları çer s nde
5/11/2008 tar hl ve 5809 sayılı Elektron k
Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tar hl ve
655 sayılı Ulaştırma, Den zc l k ve
Haberleşme Bakanlığının Teşk lat ve
Görevler Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ve lg l d ğer mevzuata göre
kuruluş zn ver len alanda tes s ed lecek
elektron k haberleşme stasyonlarına kent
ve yapı estet ğ le elektron k haberleşme
h zmet n n gerekler d kkate alınarak ücret
karşılığında yer seç m belges vermek,



(Ek: 4/4/2015-6645/84 md.) Beled ye
sınırları çer s nde, yapı ruhsatı veya yapı
kullanma zn hang dare tarafından
ver lm ş olursa olsun, h zmete sunulacak
olan asansörler n tesc l n yapmak, lg l
tekn k mevzuat çerçeves nde yıllık
per yod k kontroller n yapmak ya da
yetk lend r lm ş muayene kuruluşları
aracılığıyla yaptırmak, gerekl hâllerde
asansörler h zmet dışı bırakmak.



(Ek:24/12/2020-7261/33 md.) B s klet
yollarının ve şer tler n n, b s klet ve
elektr kl skuter park ve şarj stasyonlarının,
yaya yollarının ve gürültü bar yerler n n
planlanması, projelend r lmes , yapımı,
bakımı ve onarımıyla lg l şler yürütmek.



(Ek fıkra: 4/4/2015-6645/84 md.) (s)
bend uyarınca asansörler n yıllık per yod k
kontrolünü yapacak beled yeler le
yetk lend r lm ş muayene kuruluşlarının
sah p olması gereken şartlar, yıllık per yod k
kontrol esasları le yıllık per yod k kontrol
ücretler Türk ye Beled yeler B rl ğ , Türk
Mühend s ve M mar Odaları B rl ğ ve Türk
Standardları Enst tüsü tems lc ler n n de yer
alacağı b r kom syon tarafından bel rlen r.
Konuya l şk n düzenlemeler, kom syon
kararları doğrultusunda B l m, Sanay ve
Teknoloj Bakanlığı tarafından yapılır.
(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 md.) (r)
bend ne göre ver lecek yer seç m belges
karşılığında alınacak ücret Ulaştırma,
Den zc l k ve Haberleşme Bakanlığınca
bel rlen r. Ücret yatırılmasına rağmen y rm
gün çer s nde ver lmeyen yer seç m belges
ver lm ş sayılır. Büyükşeh r sınırları
çer s nde yer seç m belges vermeye ve
ücret n almaya büyükşeh r beled yeler
yetk l d r.
(l) bend nde bel rt len gayr sıhhî
müesseselerden b r nc sınıf olanların
ruhsatlandırılması ve denetlenmes ,
büyükşeh r ve l merkez beled yeler
dışındak yerlerde l özel dares tarafından
yapılır.
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Beled ye, (e), (f) ve (g) bentler nde bel rt len
h zmetler Danıştayın görüşü ve Çevre ve
Şeh rc l k Bakanlığının kararıyla süres
kırkdokuz yılı geçmemek üzere mt yaz
yoluyla devredeb l r; toplu taşıma
h zmetler n mt yaz veya tekel
oluşturmayacak şek lde ruhsat vermek
suret yle yer ne get reb leceğ g b toplu
taşıma hatlarını k raya verme veya 67 nc
maddedek esaslara göre h zmet satın alma
yoluyla yer ne get reb l r.
İl sınırları ç nde büyükşeh r
beled yeler , beled ye ve mücav r alan
sınırları ç nde l beled yeler le nüfusu
10.000' geçen beled yeler, mecl s kararıyla;
tur zm, sağlık, sanay ve t caret
yatırımlarının ve eğ t m kurumlarının su,
termal su, kanal zasyon, doğal gaz, yol ve
aydınlatma g b alt yapı çalışmalarını fa z
almaksızın on yıla kadar ger ödemel veya
ücrets z olarak yapab l r veya yaptırab l r,
bunun karşılığında yapılan tes slere ortak
olab l r; sağlık, eğ t m, sosyal h zmet ve
tur zm gel şt recek projelere Çevre ve
Şeh rc l k Bakanlığının onayı le ücrets z
veya düşük b r bedelle amacı dışında
kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahs s
edeb l r. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18
md.) Beled ye ve bağlı dareler, mecl s
kararıyla mabetlere, eğ t m kurumlarına,
yurtlara, okul pans yonlarına ve hastanelere
nd r ml bedelle ya da ücrets z olarak çme
ve kullanma suyu vereb l rler.(1)
Beled ye, belde sak nler n n beled ye
h zmetler yle lg l görüş ve düşünceler n
tesp t etmek amacıyla kamuoyu yoklaması
ve araştırması yapab l r.
Beled ye mallarına karşı suç şleyenler
Devlet malına karşı suç şlem ş sayılır. 2886
sayılı Devlet İhale Kanununun 75 nc
maddes hükümler beled ye taşınmazları
hakkında da uygulanır.
Beled yen n proje karşılığı borçlanma
yoluyla elde ett ğ gel rler , şartlı bağışlar ve
kamu h zmetler nde ﬁ len kullanılan malları
le beled ye tarafından tahs l ed len verg ,
res m ve harç gel rler haczed lemez.
(Ek fıkra: 10/9/2014-6552/121 md.) İcra
da res nce hac z kararı alınmadan önce
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beled yeden borca yeter m ktarda
haczed leb lecek mal göster lmes sten r
(…)(1). On gün ç nde yeterl mal beyan
ed lmemes durumunda yapılacak hac z
şlem , alacak m ktarını aşacak (…)(1)
şek lde yapılamaz.(1)

C- İdareye İl şk n B lg ler
1. F z ksel Yapı
Tablo 1 Gayr menkul L stes
Sıra No

Gayr menkul Adı

Mahalle / Mıntıka

C ns

1

Nardüzü Garaj

Nardüzü

BHA Garaj

2

Nardüzü Garaj

Nardüzü

BHA Garaj

3

Nardüzü Garaj

Nardüzü

BHA Garaj

4

Madenl Köy Konağı

Madenl

BHA Muhtarlık

5

Işıklı Köy Konağı

Işıklı

BHA Muhtarlık

6

Arpaderes Köy konağı

Karahüsey nl

BHA Muhtarlık

7

Arpaderes Köy konağı

Karahüsey nl

BHA Muhtarlık

8

Aşağı Kep rce Köy Konağı

Aşağı Kep rce / Çengen

BHA Muhtarlık

9

Işıklı Köy Konağı

Işıklı

Konut

10

Klas Düğün Salonu

Karaağaç/M cana

Düğün salonu

11

Beyaz Saray Düğün Salonu

Karaağaç/ Fahura

Düğün Salonu

12

Alyans Düğün Salonu

Akçalı

Düğünn Salonu

13

Karaağaç Ek H zmet B nası

Karaağaç/M cana

Ek H zmet B nası

14

Nardüzü Ek H zmet B nası

Nardüzü

Ek H zmet B nası

15

Uluçınar Ek BHA Zabıta B r m

Uluçınar/kabev

Ek H zmet B nası "zabıta"

16

Uluçınar Ek BHA Zabıta B r m

Uluçınar/kabev

Ek H zmet B nası "zabıta"

17

Akçalı Ek H zmet B nası

Akçalı

Ek H zmet B nası

18

Gözcüler Ek H zmet B nası

Gözcüler/Alakop

Ek H zmet B nası

19

Üçgüllük Ek H zmet B nası

Üçgüllük

Ek H zmet B nası

20

Arsuz Beled yes

Gözcüler/Alakop

Ana H zmet B nası

21

İşyer

Karaağaç/Frenkç ftl ğ

İşyer "Tüpçü"

22

İşyer

Karaağaç/Frenkç ftl ğ

İşyer "Oduncu"

23

İşyer

Karaağaç/Frenkç ftl ğ

İşyer "cafe"

24

İşyer

Karaağaç/Frenkç ftl ğ

İşyer "Elektr kç "

25

İşyer " İbrah m İnan Parkı"

Karaağaç/M cana

şyer "Büfe"

26

Karaağaç Plajı İşyer

Karaağaç/Fahura

İşyer "Plaj Büfes "

27

Karaağaç Plajı İşyer

Karaağaç/Fahura

İşyer "Plaj Büfes "

28

Karaağaç Plajı İşyer

Karaağaç/Fahura

İşyer "Plaj Büfes "

29

Karaağaç Plajı İşyer

Karaağaç/Fahura

İşyer "Plaj Büfes "

30

Nardüzü Pasajı

Nardüzü

İşyer "PTT Acentası"

31

Nardüzü Pasajı

Nardüzü

İşyer "S gorta Acentası"

32

Nardüzü Pasajı

Nardüzü

İşyer "Eczane"

33

Nardüzü Pasajı

Nardüzü

İşyer "Berber"

34

Nardüzü Pasajı

Nardüzü

İşyer "Züccac ye"

35

Nardüzü Pasajı

Nardüzü

İşyer "Kırtas ye

36

Nardüzü Pasajı

Nardüzü

İşyer

37

Nardüzü Pasajı

Nardüzü

İşyer "Kıraathane"

38

şyer

Nerg zl k

İşyer "Büfe"

39

TCDD BHA Çay Bahçes

Gözcüler/Alakop

A le Çay Bahçes

40

İşyer

Gözcüler/Alakop

İşyer "Stand"

41

İşyer

Gözcüler/Alakop

İşyer "Stand"

42

İşyer

Gözcüler/Alakop

İşyer "Stand"

43

İşyer

Gözcüler/Alakop

İşyer "Stand"

44

İşyer

Gözcüler/Alakop

İşyer "Stand"
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Sıra No

45

İşyer

Mahalle / Mıntıka
Gözcüler/Alakop

İşyer "Stand"

46

İşyer

Gözcüler/Alakop

İşyer "Stand"

47

İşyer

Gözcüler/Alakop

İşyer "Stand"

48

İşyer

Gözcüler/Alakop

İşyer "Stand"

49

İşyer

Gözcüler/Alakop

İşyer "Stand"

50

İşyer

Gözcüler/Alakop

İşyer "Stand"

51

İşyer Cafe Kent Meydanı

Gözcüler/Alakop

İşyer “Cafe”

52

Işıklı Köy Konağı

Işıklı

İşyer "Boş"

53

Işıklı Köy Konağı

Işıklı

İşyer "Boş"

54

İşyer

P r nçl k

İşyer "Boş"

55

İşyer

P r nçl k

İşyer "fırın"

56

İşyer

Karahüsey nl

İşyer "Boş"

57

İşyer

Karahüsey nl

İşyer "Berber"

58

İşyer

Nardüzü

Depo

59

İşyer

Akçalı

Yed em n Deposu

60

Madenl PTT Santral

Madenl

PTT Santral

61

Işıklı PTT Santral

Işıklı

PTT Sanrtal

62

Aşağı Kep rce Santral

Aşağı Kep rce

PTT Sanrtal

63

Tur zm Bürosu

Gökmeydan

Tur zm Bürosu

64

Kültür Ev Kütüphane

Madenl

Kültür Ev Kütüphane

65

Lunapark

Çetell k

Lunapark

66

N kah Salonu

Gözcüler/Alakop

N kah Salonu

67

Sağlık H zmetler "A le Hek ml ğ "

Nardüzü

Sağlık H zmetler

68

İşyer

Nardüzü

İşyer,”Eczane”

69

Karaağaç Semt Pazarı

Karaağaç/M cana

Karaağaç Semt Pazarı

70

Çetell k Semt Pazarı

Çetell k

Çetell k Semt Pazarı

71

Gül Plajı Sosyal Tes s 1

Gözcüler/Alakop

Sosyal Tes s

72

Gül Plajı Sosyal Tes s 2

Gözcüler/Alakop

Sosyal Tes s

73

Gül Plajı Sosyal Tes s 1

Gözcüler/Alakop

Sosyal Tes s

74

Karaağaç Plajı Sosyal Tes s

Karaağaç/Frenkç ftl ğ

Sosyal Tes s

75

Rosus Konarlı Sosyal Tes s 1

Karaağaç

Sosyal Tes s

76

Rosus M cana Sosyal Tes s 2

Karaağaç

Sosyal Tes s

77

Arsuz PLAJI

Arsuz/Kabev

Plaj ve büfe

78

Gülc han PLAJI

Akçalı

Sosyal Tes s

79

Karaağaç Spor Kompleks

Karaağaç/Fahura

Karaağaç Spor Kompleks

80

Gözcüler Halı Saha

Gözcüler/Alakop

Gözcüler Halı Saha

81

Akçalı Halı Saha

Akçalı

Akçalı Halı Saha ve Basketbol Sahası

82

Nardüzü Spor Kompleks

Nardüzü

Nardüzü Futbol Sahası

83

Gözcüler Spor Kompleks

Gözcüler/Alakop

Gözcüler Futbol Sahası

84

Karaağaç Spor Kompleks

Karaağaç/Fahura

Karaağaç Spor Futbol Sahası

85

Akçalı Spor Kompleks

Akçalı

Spor Tes s dar b na

86

Taz ye Ev

Karaağaç/Fahura

Taz ye Ev

87

Taz ye Ev

Madenl

Taz ye Ev

88

Taz ye Ev

Akçalı

Taz ye Ev
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Gayr menkul Adı

C ns

Tablo 1 H zmet B naları L stes

Sıra No
1

Ver len H zmet
Ana h zmet b nası

Kullanım Amacı
Genel h zmetler

Sayısı
1

2

Ek h zmet b nası

Genel h zmetler

1

3

Nardüzü ek h zmet b nası

Mak ne İkmal Bakım Müdürlüğü

1

4

Uluçınar ek h zmet b nası

Zabıta Müdürlüğü le Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

1

5

Akçalı ek h zet b nası

Tem z l k İşler Müdürlüğü

1

6

Gözcüler ek h zmet b nası

Arş v

1

Toplam
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Tablo 2 Taşıtlar L stes

Sıra No
1

Aracın C ns
B nek Otomob l

Resm
17

K ralık
-

Toplam
17

2

Stat on-Wagon

3

-

3

3

M nübüs (sürücü dah l en fazla 17 k ş l k

1

-

1

4

P ck-up (Kamyonet, sürücü dah l 3 veya 6 k ş l k)

10

-

10

5

Panel

5

-

5

6

Otobüs (Sürücü dah l en az 27, en fazla 40 k ş l k)

1

-

1

7

Kamyon (Şas -kab n tam yüklü ağırlığı en az 17.000 Kg)

12

-

12

8

Motors klet (en fazla 600 cc.l k)

11

-

11

9

Traktör

16

-

16

10

Çöp Kamyonu

13

-

13

11

S l nd r

4

-

4

12

Greyder

3

-

3

13

Kepçe

10

-

10

14

Su Tanker

2

-

2

15

Taşıyıcı Römork

1

-

1

16

Yol Süpürme Aracı

1

1

2

110

1

111

Toplam

8

2- Örgüt Yapısı
Beled yem z teşk lat yapısı, 5393 sayılı Beled ye Kanunu'nun 48, 49 ve 50'nc
maddeler ne göre kurulmaktadır. Söz konusu Kanun maddeler ncelend ğ nde, aşağıdak hususlar
beled ye teşk latları açısından oldukça öneml hükümler olarak karşımıza çıkmaktadır.
“Beled ye teşk lâtı, norm kadroya uygun olarak yazı şler , malî h zmetler, fen şler ve
zabıta b r mler nden oluşur.”
“Belden n nüfusu, ﬁz kî ve coğrafî yapısı, ekonom k, sosyal ve kültürel özell kler le
gel şme potans yel d kkate alınarak, norm kadro lke ve standartlarına uygun olarak gerekt ğ nde
sağlık, mar, nsan kaynakları, hukuk şler ve ht yaca göre d ğer b r mler oluşturulab l r. Bu
b r mler n kurulması, kaldırılması veya b rleşt r lmes beled ye mecl s n n kararıyla olur.”
“Beled ye personel , beled ye başkanı tarafından atanır. B r m müdürlüğü ve üstü
yönet c kadrolarına yapılan atamalar lk toplantıda beled ye mecl s n n b lg s ne sunulur.”
“Beled ye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veter nerl k,
tekn k, hukuk, ekonom , b l ş m ve let ş m, plânlama, araştırma ve gel şt rme, eğ t m ve
danışmanlık alanlarında avukat, m mar, mühend s, şeh r ve bölge plâncısı, çözümley c ve
programcı, tab p, uzman tab p, ebe, hemş re, veter ner, k myager, tekn syen ve tekn ker g b uzman
ve tekn k personel yıllık sözleşme le çalıştırılab l r. Kamu kurum ve kuruluşlarında st hdam
ed len memurlar, beled ye başkanının taleb , kend ler n n ve kurumlarının muvafakat yle,
beled yeler n b r m müdürü ve üstü yönet c kadrolarında geç c olarak görevlend r leb l rler.”
“Norm kadrosunda beled ye başkan yardımcısı bulunan beled yelerde norm kadro
sayısına bağlı kalınmaksızın; beled ye başkanı, zorunlu gördüğü takd rde, nüfusu 50.000'e kadar
olan beled yelerde b r, nüfusu 50.001-200.000 arasında olan beled yelerde k , nüfusu 200.001500.000 arasında olan beled yelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan beled yelerde dört beled ye
mecl s üyes n beled ye başkan yardımcısı olarak görevlend reb l r.”
“Beled yen n yıllık toplam personel g derler , gerçekleşen en son yıl bütçe gel rler n n
213 sayılı Verg Usul Kanununa göre bel rlenecek yen den değerleme katsayısı le çarpımı sonucu
bulunacak m ktarın yüzde otuzunu aşamaz.”.
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Şek l 1 Organ zasyon Şeması

Beled ye Mecl s

Sam ÜSTÜN
Beled ye Başkan
Yardımcısı

Asaf GÜVEN
Beled ye Başkanı

M. Cevat AYDEMİR
Beled ye Başkan
Yardımcısı

Beled ye Encümen

Özgür MURT
Beled ye Başkan
Yardımcısı

İnsan Kaynakları
ve
Eğ t m Müdürlüğü

İmar ve Şeh rc l k
Müdürlüğü

Muhtarlık İşler
Müdürlüğü

Çevre Koruma ve
Kontrol Müdürlüğü

Emlak ve İst mlak
Müdürlüğü

Tem zl k İşler
Müdürlüğü

Hukuk İşler
Müdürlüğü

Mal H zmetler
Müdürlüğü

Yazı İşler
Müdürlüğü

Destek H zmetler
Müdürlüğü

Fen İşler
Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal
İşler
Müdürlüğü

Mak ne İkmal Bak. ve
Onarım
Müdürlüğü

Stratej Gel şt rme
Müdürlüğü

Özel Kalem
Müdürlüğü

Zabıta
Müdürlüğü

Basın Yayın ve
Halkla İl şk ler
Müdürlüğü

Kadın ve A le
H zmetler
Müdürlüğü

Tarımsal H zmetler
Müdürlüğü
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3- Bilgi ve Teknolojik Kaynakları
Tablo 1 S stem Donanımları

Sıra No
1

S stem Donanımları
B lg sayar

2

Tablo 1 Kullanılan Yazılımlar

Sayısı
89

Sıra No

Yazıcı

63

3

Fax

1

4

Telefon

5

1

Kullanılan Yazılımlar
Nedcad

Sayısı
10

2

W ndows İşlet m S stem

89

3

F rewall

1

70

4

89

Kes nt s z Güç Kaynağı

18

5

6

Server

2

Ant v rüs
Perkotek Personel Tak p
S stem

7

Jeneratör

5

8

Yönet leb l r Sw tch

5

9

Yedekleme Ün tes

2

10

5GHz Kablosuz Aktarıcılar

8

11

Yangın Alarm S stem

1

12

Tarayıcı

12

Toplam

276

1

4- İnsan Kaynakları
4.1- Kadroya göre personel dağılımı
Tablo 1 Kadroya göre personel dağılımı

Kadro

Toplam

Memur

64

Sözleşmel

5

İşç

53

Ş rket
Personel
Toplam

120
242

4.2- C ns yete göre personel dağılımı
Tablo 1 C ns yete Göre Personel Dağılımı

Kadro

Memur

Sözleşmel

İşç

Kadın

17

2

Erkek

47

Toplam

64

11

Toplam

8

Ş rket
Personel
14

3

45

106

201

5

53

120

242

41

Graf k 1 C ns yete Göre Personel Dağılımı

Memur

Sözleşmel

İşç

Ş rket Personel

Toplam

Memur

Sözleşmel

İşç

Toplam

Boş Kadro

39

0

26

65

Dolu Kadro

64

5

53

122

Toplam Kadro

103

5

79

187

4.3- Kadro Doluluk Durumu
Tablo 1 Kadroya Göre Doluluk

Kadro

Graf k 1 Kadroya Göre Doluluk

Memur

Sözleşmel

İşç

Toplam

12

4.4- Personel Eğ t m D urum u
Tablo 1 Personel Eğ t m D urum u
K adro

M emur

Sözleşm el

İşç

Toplam

48

Ş rket
Personel
90

İlköğret m

13

0

L se

22

0

1

11

Ö n L sans

13

34

0

0

5

18

L sans

14

5

4

14

37

Y üksek L sans

2

0

0

0

2

Toplam

64

5

53

120

242

Ş rket Personel

Toplam

151

G raf k 1 Personel Eğ t m D urum u
M emur

Sözleşm el

İşç

4 .5 - P e r s o n e l y a ş d a ğ ılım ı
T a b lo 1 P e r s o n e l Y a ş D a ğ ılım ı
K adro

M em ur

S ö z le ş m e lṼ

İşçṼ

1 8 -2 5 Y a ş

0

0

2 6 -3 5 Y a ş

2

2

3 6 -4 5 Y a ş

19

4 6 -5 5 Y a ş

40
3

0

0

7

10

64

5

53

120

242

Ş r k et P erso n el

T o p la m

56 ve üzer
T o p la m

T o p la m

0

Ş Ṽr k e t
P erso n el
2

1

25

30

3

11

52

85

0

41

34

115

2

G r a f k 1 P e r s o n e l Y a ş D a ğ ılım ı
M em ur

13

S ö z le ş m e l

İşç

4.6 Personel H zmet Süres
Tablo 1 Personel H zmet Süres

H zmet Süres

Memur

Sözleşmel

İşç

Ş rket Personel

Toplam

0-1 Yıl

1

0

0

0

1

2-5 Yıl

0

0

0

4

4

6-10 Yıl

3

5

2

116

126

11-20 Yıl

9

0

21

0

30

20 Yıl ve üzer

51

0

30

0

81

Toplam

64

5

53

120

242

Graf k 1 Personel H zmet Süres

Memur

Sözleşmel

İşç

Ş rket Personel

Toplam

Tablo 1 B r m Bazında C ns yet Dağılımı
B r m/Da res
Basın Yayın Ve Halkla İl şk ler Müdürlüğü
Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü
Destek H zmetler Müdürlüğü
Emlak Ve İst mlak Müdürlüğü
Fen İşler Müdürlüğü
Hukuk İşler Müdürlüğü
İmar Ve Şeh rc l k Müdürlüğü
İnsan Kaynakları Ve Eğ t m Müdürlüğü
Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Mal H zmetler Müdürlüğü
Muhtarlık İşler Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürlüğü
Stratej Gel şt rme Müdürlüğü
Tem zl k İşler Müdürlüğü
Yazı İşler Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
Kadın Ve A le H zmetler Müdürlüğü
Mak na İkmal Bakım Ve Onarım Müdürlüğü
Genel Toplam

Kadın
0
2
0
0
5
2
5
0
5
10
0
3
0
0
2
3
3
1
41

C ns yet
Erkek
4
6
3
4
60
0
22
1
8
5
1
2
1
49
2
25
1
7
201

Toplam
4
8
3
4
65
2
27
1
13
15
1
5
1
49
4
28
4
8
242
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Tablo 1 B r m Kadro Durumu
Kadro Durumu
B r m/Da res

Memur

Sözleşmel

İşç

Ş rket
Personel

Toplam

Basın Yayın Ve Halkla İl şk ler
Müdürlüğü

1

0

0

3

4

Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü

3

0

1

4

8

Destek H zmetler Müdürlüğü

2

0

0

1

3

Emlak Ve İst mlak Müdürlüğü

3

0

0

1

4

Fen İşler Müdürlüğü

5

0

18

42

65

Hukuk İşler Müdürlüğü

0

1

0

1

2

İmar Ve Şeh rc l k Müdürlüğü

8

4

5

10

27

İnsan Kaynakları Ve Eğ t m Müdürlüğü

1

0

0

0

1

Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü

2

0

0

11

13

Mal H zmetler Müdürlüğü

12

0

3

0

15

Muhtarlık İşler Müdürlüğü

1

0

0

0

1

Özel Kalem Müdürlüğü

1

0

3

1

5

Stratej Gel şt rme Müdürlüğü

1

0

0

0

1

Tem zl k İşler Müdürlüğü

1

0

17

31

49

Yazı İşler Müdürlüğü

4

0

0

0

4

Zabıta Müdürlüğü

15

0

3

10

28

Kadın Ve A le H zmetler Müdürlüğü

2

0

0

2

4

Mak na İkmal Bakım Ve Onarım
Müdürlüğü

2

0

3

3

8

Genel Toplam

64

5

53

120

242

5- Sunulan H zmetler
Genel Yönet m Kapsamında
·Yazı şler h zmetler
·Mal h zmetler
·
Stratej gel şt rme h zmetler
·
Destek h zmetler
·
İnsan kaynakları h zmetler
·
Özel kalem h zmetler
Basın yayın ve halkla l şk ler
h zmetler
Dış l şk ler, kardeş kent
h zmetler
Yen şeh r Masası h zmetler
·
Teft ş ve hukuk h zmetler
·
Muhtarlık h zmetler
·
İş sağlığı ve güvenl ğ h zmetler
Sosyal ve Kültürel H zmetler Yönet m
Kapsamında
·
Kültür h zmetler
·
Sosyal destek h zmetler
·
Spor h zmetler
·
Aşev h zmetler
·
N kâh h zmetler
·
Eğ t m ve kurs h zmetler
·
Kütüphane h zmetler
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·
Sağlık h zmetler
·
Cenaze h zmetler
·
Kadın ve a le h zmetler
B lg ve Teknoloj Yönet m Kapsamında
·
B lg - şlem h zmetler
İmar Yönet m Kapsamında
·
İmar ve şeh rc l k h zmetler
- İnşaat Ruhsat h zmetler
- Yapı denet m h zmetler
- İmar uygulama h zmetler
- Yapı kullanma h zmetler
- Adres b lg ler h zmetler
- Planlama h zmetler
·
Emlak ve st mlâk h zmetler
·
Kentsel dönüşüm h zmetler
Çevre Yönet m Kapsamında:
·
Tem zl k şler h zmetler
·
Fen şler h zmetler
·
Park ve bahçe h zmetler
K e n t v e To p l u m D ü z e n Y ö n e t m
Kapsamında
·
Ruhsat ve denet m h zmetler
·
Zabıta ve çevre denet m h zmetler

6- Yönet m ve İç Kontrol
Yönet m;
Kurumumuz bünyes nde yapılan tüm ş ve şlemler 5393 sayılı Beled ye Kanunu, 5216
sayılı Büyükşeh r Beled yes Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mal Yönet m ve Kontrol Kanunu le
d ğer lg l mevzuat hükümler çerçeves nde yapılmaktadır. Yönet m yapımız Mecl s, Encümen,
Başkan, Başkan Yardımcıları, Müdürler ve d ğer çalışanlardan oluşur.
Beled ye Başkanı Üst Yönet c olarak Beled ye faal yetler n n amaç ve pol t kalara,
kalkınma planına, programlara, stratej k plana, performans programına ve mevzuata uygun
olarak planlanmasını ve yürütülmes n ; kaynakların etk l , ekonom k ve ver ml b r şek lde elde
ed lmes n ve kullanılmasını; b lg ler n güven l rl ğ n , bütünlüğünü ve zamanında elde
ed leb l rl ğ n sağlamayı amaçlayarak görev ve sorumlulukların yer ne get r lmes nden
Beled ye Mecl s ne karşı sorumludur.
2020 yılı Beled yem z Bütçes Kamu Malî Yönet m ve Kontrol Kanunu hükümler
çerçeves nde performansa dayalı bütçeleme anlayışına uygun, stratej k planlarda yer alan
m syon, v zyon, stratej k amaç ve hedeﬂerle uyumlu, kaynakların bu amaç ve hedeﬂer
doğrultusunda tahs s n ve kullanılmasını hedeﬂeyerek hazırlanmış ve uygulanmıştır.
Beled yem z n düzenl l k ve performans açısından dış denet m Sayıştay
Başkanlığınca; dar ş ve şlemler n n hukuka uygunluk ve daren n bütünlüğü açısından
denet m se İç şler Bakanlığınca yapılmaktadır.
İç Kontrol;
Arsuz Beled yes Stratej Gel şt rme Müdürlüğü 2016 yılında ç kontrol çalışmalarına
başlamıştır. İç kontrol s stem beled yem z n hedeﬂer ne ulaşması ve m syonlarını
gerçekleşt rmes ; bu yolda lerlerken önler ne çıkab lecek bel rs zl kler n en aza nd r lmes
amacıyla uygulanan süreçt r. İç kontrol, beled yem z n sürekl değ şen çevre koşulları, h zmet
alanların talepler ve öncel kler le gelecekte ortaya çıkab lecek tehd t unsuru olan veya fırsatlar
yaratab lecek r sklerle başa çıkab lmeler ç n yönet m güçlend recekt r. İç kontrol çalışmaların
da, hem çalışma ek b n n hem de yönet m n kabul ett ğ bazı unsurlar şunlardır;
•İç kontrol b r süreçt r. Bunun anlamı ç kontrolün ulaşılmaya çalışılan b r amaç olmadığıdır. İç
kontrolün süreç olması, aynı zamanda b r sonuç olmadığı anlamına da gel r. Bu süreç sonuca
ulaşmak ç n kullanılan b r araçtır.
•İç kontrol nsanlardan etk len r. Bu süreç sadece pol t ka kuralları, el k tapları ve tal mat
met nler değ ld r. Kurumun her sev yes nde yer alan nsanlar ç kontrolün b r parçasıdır ve
uygulanmasından sorumludur.
•İç kontrol Beled yem z n hedeﬂer ne ulaşılmasında üst yönet me ve darec lere sadece makul
b r güvence sağlar.
Kurum, hedeﬁne doğru lerlerken ç ve dış etkenlere maruz kalır. Kurumun b r parçası
olan çalışanlar ç etkenlere örnek olarak göster leb l r. K ş ler n karakter özell kler , ahlak
değerler ve yetk nl kler ç kontrolün etk nl ğ le doğrudan lg l d r. İç kontrol le nsanların
çsel özell kler n tamamen kontrol etmek mümkün değ ld r. Dış etken olarak göster leb lecek
r skler n k buna ekonom k kr z örnek ver leb l r, b r kısmını da tamamen kontrol etmek

mkânsızdır.
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Bu nedenle ç kontrol kurum ç n kes n b r güvence değ l, makul b r güvence sağlar.
Beled yem z n ç kontrol sayes nde ulaşılab lecek başlıca dört hedeﬁn şu şek lde bel rteb l r z;
•

Faal yetler n etk n ve ver ml olması

•

Mal raporların güven l rl ğ

•

Yürürlüktek mevzuata uyum

•

Varlıkların korunması

Faal yetler n etk n ve ver ml olması, Beled yem z n; hedeﬂere ulaşma düzey , performansı,
fayda-mal yet yapısı g b temel faal yet hedeﬂer le lg l d r. Mal raporların güven l rl ğ , geç c ve
özetlenm ş raporları da çeren güven l r hesap raporlarının hazırlanması, mal ver ler n açık ve
anlaşılır b r b ç mde kayıtlara alınması ve yayınlanması, konu le lg l d ğer b lg lere kolaylıkla
ulaşılab lmes g b konuları çer r. Yürürlüktek mevzuata uyum, kurumun hedeﬂer ne ulaşmak ç n
yürüttüğü faal yetler n yasal prosedüre uygun olmasını sağlamak üzere yapılması gereken uyum
çalışmaları le lg l d r. Varlıkların korunması se beled yem z n sah p olduğu tüm varlıkların
güvence altına alınmasını çer r.
2020 yılı çer s nde İç Kontrol İzleme ve Yönlend rme Kurulu(İKİYK) üyeler ve İç
Kontrol Uyum Eylem Planı Hazırlama Ek b üyeler gözden geç r lerek, görevlend rmeler yen den
yapılmıştır. Katılımcı yöntemlerle (toplantı- d j tal toplantı) b leşenler ve standartlara l şk n mevcut
durum anal z çalışmaları yapılmıştır. İy leşt rme çalışmalarını hayata geç rmeye yönel k eylem ve
sorumlu b r mler bel rlenerek, mevzuata uygun şek lde 2021-2022 Kamu İç Kontrol Standartlarına
Uyum Eylem Planı Taslağı hazırlanmıştır. 01.12.2020 tar h ve 97 sayılı Başkanlık Genelges le tüm
b r mlere 2021-2022 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı duyurulmuştur.
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II- AMAÇ ve HEDEFLER
A- İdaren n Amaç ve Hedefler
STRATEJİK AMAÇ
H1.1
H1.2
H1.3
STRATEJİK AMAÇ 1
Beled yen n daha kapsayıcı, etk n ve
ver ml h zmet sunab lmes ç n
kurumsal kapas ten n gel şt r lmes

H1.4
H1.5
H1.6
H1.7

STRATEJİK AMAÇ 2
İmar ve planlama le sürdürüleb l r
kentleşmen n sağlanması

STRATEJİK AMAÇ 3
Sürdürüleb l r atık yönet m le bütün
canlılar ç n; yaşanab l r sağlıklı ve
tem z çevre oluşturmak

STRATEJİK AMAÇ 4
Sürdürüleb l r kalkınmayı sağlamak
ç n tur zm ve kırsal kalkınmanın
desteklenmes

STRATEJİK AMAÇ 5
Kültür, sanat ve spor h zmetler le
b rl kte Sosyal yardım ve sosyal
h zmetlerde etk nl k sağlanması
(Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Dezavantajlı
(Kırılgan) grupların sosyal hayata
katılımlarının artırılması)

H2.1
H2.2
H3.1
H3.2
H3.3
H3.4
H3.5
H3.6
H4.1
H4.2
H4.3
H5.1
H5.2
H5.3
H5.4
H5.5
H5.6
H5.7

STRATEJİK AMAÇ 6
Doğa ve nsan kaynaklı afetlere hazır
olma kapas tes n n artırılarak,
afetler n olumsuz etk ler n en aza
nd rmek

H6.1
H6.2

H7.1
STRATEJİK AMAÇ 7
Toplum refahı ve düzen n sağlanması

H7.2

STRATEJİK HEDEF
Kurumsal stratej ler doğrultusunda çalışanların n tel k ve
n cel k olarak gel şt r lmes
İç kontrol s stem n n gel şt r lerek, kurumsallaşmanın
arttırılması
e-Beled ye, güvenl b l ş m s stemler n n gel şt r lmes ve
uygulamaya konulması
Kurumsal kaynakların arttırılması, etk n ve ver ml
kullanılmasının sağlanması
Kamusal
h zmetler n
sunumunda
etk nl ğ
ve
er ş leb l rl ğ n n arttırılması
Paydaşlar le etk n let ş m ve koord nasyonun sağlanması
Ortak kurum kültürü le ver ye dayalı h zmet sunumunun
sağlanması, h zmet kal tes n n ve etk nl ğ n n sürekl
ölçülüp y leşt r lmes
Kentsel tasarım altyapı/ üstyapının planlaması
Yer nde kentsel dönüşümün sağlanması ve sosyal adalet,
refah ve sosyal uyumu pek şt recek şek lde uygulanması
Yeş l alanlarının artırılması
Evsel atıkların düzenl toplanması
Cadde, sokak, pazar badethane ve okulların vb. yerler n n
sürekl tem zlenmes
Sokak hayvanlarının korunmasına yönel k faal yetler
yürütülmes
Sıfır atık projes n n yürütülmes
Çevre konusunda b l nç sev yes n n yükselt lmes
Tur zmden daha fazla pay almak ç n gerekl çalışmaları
yapmak
Yerel çeş tl ğ n ve kırsal kalkınmanın desteklenmes
Kent m z n yerel, ulusal ve uluslararası tanınırlığın
artırılması
İst hdama katkı sağlamak
Sağlıklı b r yaşam ç n sporu desteklemek ve gel şt rmek
Sanatsal ve kültürel faal yetler n yaygınlaştırılması
Kadınların her alanda daha fazla katılımı ç n gerekl
faal yetlerde bulunmak
Sosyal yardım ve sosyal h zmetler n etk n olarak
sürdürülmes
Çocukların ve gençler n gel ş m destekley c ve korumaya
yönel k faal yetlerde bulunmak
Evl l k önces ç ftler n kültürel, sosyal ve ps koloj k olarak
evl l ğe hazırlamak
Dere yataklarının neden olduğu afetler n ortadan
kaldırmak
İkl m değ ş kl ğ n n etk ler n n ortaya konularak önlemler
alınması
Güvenl ve sağlıklı t car faal yetler n sürdürülmes n
sağlamak
Parkların güvenl ğ n n sağlanması
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B- Temel Pol t kalar ve Öncel kler
On b r nc Kalkınma Planı
ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI
Üst
İlg l Bölüm/
Pol t kaReferans
Belges
181.

263.
263.7.
264.
264.1.
264.2.

511.

511.2.

ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI

511.5.

570.
571.
571.7.

598
598.1.
598.2.
627.
627.2.
627.3.
628.
628.1.
628.2.
628.3.
628.4.

632.

632.1.

655.
655.2.

674.
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Ver len Görev/İht yaçlar
İst krarlı Ve Güçlü Ekonom
Ekonom n n, enflasyon oluşturmayan, kal tel büyüme pat kasına g rmes n destekleyecek şek lde kamu mal
d s pl n korunacak ve harcama pol t kası plan hedefler ne azam düzeyde tes r edecek şek lde uygulanacaktır. Bu
kapsamda; program bütçe s stem ne geç lecek, harcama gözden geç rmeler yapılacaktır. Verg adalet n
güçlend r c ve verg tabanını gen şlet c rev zyonlar yapılacak, yerel yönet mler n öz gel rler artırılacaktır. Plan
dönem sonunda GSYH’ya oranla kamu kes m borçlanma gereğ n n yüzde 1,7, genel devlet açığının yüzde 1,8,
merkez yönet m bütçe açığının se yüzde 2 olarak gerçekleşmes hedeflenmekted r.
Mal ye Pol t kası
Verg adalet n n güçlend r lmes , verg tabanının gen şlet lmes ve verg hasılasının artırılmasını sağlayacak
şek lde verg s stem nde rev zyonlar yapılacaktır.
Gayr menkul sah pl ğ üzer nden alınan verg ler d ğer tasarruf araçlarının verg lend r lmes d kkate alınmak
suret yle yen den değerlend r lecekt r
Yerel yönet mler n mal yapılarını güçlend rmek amacıyla öz gel rler artırılacaktır
Beled ye Gel rler Kanunu yen den düzenlenecekt r
Gayr menkuller n verg lend r lmes nde esas alınan alım satım değer n n bel rlenmes ve beyanına l şk n yen b r
s stem devreye sokulmak suret yle verg de adalet pek şt r lecek ve verg leme etk nleşt r lecekt r. Bu çerçevede
lg l bakanlıklar s stem n tasarımı ve uygulamasına l şk n düzenlemeler le gerekl altyapıyı b rl kte
oluşturacaklardır.
Loj st k Ve Ulaştırma
Ulaştırma sektöründe bakım-onarım h zmetler n n zamanında ve yeterl düzeyde karşılanmasını sağlayacak b r
yapı tes s ed lecek, ulaştırma altyapılarının yeterl h zmet sev yes nde tutulmasına yönel k gerekl yatırımlara
ağırlık ver lecekt r.
Yapım ve tekn k müşav rl k şler ne l şk n halelerde kal teden ödün vermeden h zmet alımlarının yapılması
sağlanacak, bakım ve onarım h zmetler n n ağırlıklı olarak özel kes m mar fet yle performans esaslı sözleşmelerle
yürütülmes ç n gerekl hukuk ve kurumsal düzenlemeler hayata geç r lecekt r.
Karayolu ağında enerj ve zaman tasarrufunu, traf k güvenl ğ n , karayolu kapas tes n n etk n kullanımını sağlayan
Akıllı Ulaşım S stemler (AUS) le lg l m mar yerel yönet mler de kapsayacak şek lde tamamlanarak
uygulamaya konulacaktır.
İst hdam Ve Çalışma Hayatı
Kadınların şgücü p yasasına katılımlarını kolaylaştırıcı ve st hdamlarını artırıcı uygulamalar gel şt r lecekt r
Gençler n şgücü p yasasına akt f katılımları desteklenecek ve st hdam ed lmeler kolaylaştırılacaktır.
Yerel yönet mler, bölgeler ndek ş ve şgücü potans yeller n d kkate alarak gençler n st hdamını artırmaya
yönel k uygulamaları destekleyecekt r
A len n Güçlend r lmes
A le dostu çevre ve mekânların yaygınlaşması ç n çalışmalar yürütülecekt r.
A le b reyler n n b rl kte güvenl zaman geç reb lecekler ve paylaşımlarını artırab lecekler ulaşılab l r mekânlar
yaygınlaştırılacaktır.
Yerel yönet mler n bu kapsamdak faal yetler desteklenecekt r
Sosyal H zmetler, Sosyal Yardımlar Ve Yoksullukla Mücadele
Sosyal yardım programlarının etk nl ğ artırılacaktır.
Başta yerel yönet mler olmak üzere d ğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla karşılıklı ver paylaşımı sağlanacaktır
Kırsalda sosyal yardımlara er ş m kolaylaştırılacak, yerel yönet mler n bu alandak rolü artırılacaktır.
İnsan odaklı sosyal pol t kalar çerçeves nde sosyal h zmet modeller n n çeş tlend r lmes ve yaygınlaştırılması
sağlanacaktır.
Engell ve yaşlı bakımı h zmetler ne l şk n standartlar gel şt r lecek ve bu h zmetler veren personel n n tel ğ ve
n cel ğ artırılacaktır.
Sosyal h zmetler yaygınlaştırılarak daha etk n hale get r lecek, kırılgan kes mlere yönel k sosyal h zmet
programlarının n tel ğ ve n cel ğ artırılacaktır.
Toplum temell bakım h zmetler kapsamında gündüzlü bakım h zmetler yaygınlaştırılacaktır
Gez c tarım şç ler n n sosyal h zmetlerden faydalanmalarının kolaylaştırılmasına yönel k uygulamalar
gel şt r lecekt r
Kültür Ve Sanat
Kentsel tasarımların, mar planlarının, toplu konutlar ve kamu b nalarının peyzaja, şehr n dokusuna, estet ğ ne ve
k ml ğ ne katkı sağlamasına özen göster lecek ve kentsel dönüşüm uygulamalarının kültürel k ml ğe ve yapıya
uygunluğu gözet lecekt r
Yerel yönet mler ve lg l kamu kurumlarının, şehre k ml k katan öneml mekânlara l şk n markalaştırma
uygulamaları teşv k ed l p yaygınlaştırılacaktır
Nüfus Ve Yaşlanma
Uzun sürel bakıma gereks n m duyan yaşlılar ç n h zmetler çeş tlend r lecek ve yaygınlaştırılacaktır.
Farklı kurumlar tarafından sunulan uzun sürel evde bakım h zmetler nde bütünlük ve kurumlar arası eşgüdüm
sağlanacak, yerel yönet mler n h zmet sunumunda daha fazla rol almasına mkân verecek düzenlemeler
yapılacaktır
Şeh rleşme
Şeh rler m z kalkınma v zyonuyla eşgüdüm çer s nde, çok merkezl , karma kullanımı destekleyen, özell kle
er ş leb l rl ğ sağlayan b r yaklaşımla planlanacak; mekânsal planlarda topoğrafyayla aheng n sağlanması ve afet
r sk , kl m değ ş kl ğ , coğraf özell kler ve tar h değerler n gözet lmes esas alınacaktır.

675.

675.1.
676.
676.1.

677.

677.1.
677.2.
678.
678.1.
679.
679.1.
679.2.
680.
680.1.
680.2.
681.
681.1.
681.2.
681.3.
682.
682.1.
683.

683.1.
683.2.
683.3.
683.4.
684.

689
690.
690.1.

691.
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Başta açık ve yeş l alanlar olmak üzere şeh rlerdek kamusal alanların korunması; er ş m ve güvenl ğ n n artırılması;
kadınlara, çocuklara, yaşlılara, engell lere duyarlı olarak nsan-tab at l şk s çerçeves nde yen den kurgulanması
sağlanacaktır.
Kamusal alanların er ş m ve güvenl ğ n n artırılması ç n mahalle bazında kırılgan kes mlere yönel k olarak yerel
yönet mler n ht yaç anal z yaptırması ve h zmet kal tes n n artırılması desteklenecekt r
Yeş l şeh r v zyonu kapsamında yaşam kal tes n n artırılması ve kl m değ ş kl ğ ne uyumu tem nen şeh rler m zde M llet
Bahçeler yapılacak ve yeş l alanların m ktarı artırılacaktır.
Şeh rler m zde sağlıklı yaşam alanları oluşturmak, kentsel yeş l alan standartlarını ve yaşam kal tes n yükseltmek ç n
M llet Bahçeler 81 le yaygınlaştırılacak, 2023 yılına kadar 81 m lyon m2 alanda M llet Bahçes çalışmaları Çevre ve
Şeh rc l k Bakanlığı, TOKİ, İLBANK ve beled yeler n f nansmanıyla yürütülecekt r.
Mekânsal planlama s stem , merkez kuruluşlarla şb rl ğ çer s nde bel rlenen lke ve kurallar çerçeves nde, mahalle
düzey nde etk l katılım mekan zmalarını, zleme ve denetleme süreçler n çerecek şek lde gel şt r lecek; planlama ve
uygulamanın mahall dareler tarafından yapılması esas olacaktır.
Planlama sürec nde etk l katılım, zleme ve denetleme model gel şt r lecek, mevzuat bu çerçevede güncellenecekt r.
Planlama yetk s olan merkez kuruluşların, plan yapımında esas alınacak lke ve kuralları, yetk alanları kapsamında
kalan konular ç n yazılı hale get rmes sağlanacak, bu amaçla dar düzenleme gerçekleşt r lecekt r
İmar uygulamalarında alt düzeydek mar planlarının bütünlüğü korunacak, planlar uygulama araçlarıyla
zeng nleşt r lecek ve plan bütününde yapılacak mar uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.
İmar uygulamalarında kırsal ve kentsel yerleşmeler d kkate alan katılımcılık ve f nansman alanında yen l kç yaklaşımlar
gel şt r lecekt r
Şeh rleşmede yatay m mar esas alınacak; kentsel ortak yaşam, kentsel a d yet, mahalle kültürü ve kent b l nc n
gel şt recek stratej ve uygulamalar yaygınlaştırılacaktır.
İnsan odaklı, yatay m mar y yansıtan başarılı örnek yerleş mler bel rlenecek ve değerlend rme raporu hazırlanacaktır.
“Meden yet m z yaşatan şeh r beratı” ve “özgün mahalle sert f kası” ver lmes ne altlık oluşturacak kılavuzlar
hazırlanacaktır
Har tacılık alanında konumsal hassas yet, d j talleşme ve yen teknoloj ler n kullanımı güçlend r lecek, kurumlar arası
koord nasyon ve şb rl ğ gel şt r lerek b rl kte üret m ve ver paylaşımı yoluyla mükerrerl kler önlenecekt r.
Ulusal har ta üret m şler nde baz alınacak olan kentsel alanlardak konumsal hassas yet altyapısı yen lenecekt r.
Çok boyutlu kadastro/har ta üret m tamamlanacaktır.
Kamu ve özel sektör kuruluşlarınca yapılacak yatırımlara temel oluşturmak üzere sayısal hale gelm ş güncel, güven l r
kadastro ver ler sunulacak, mülk yet ver ler elektron k ortama aktarılacaktır.
Mülk yete l şk n şlemler kanun kısıtlar çerçeves nde elektron k ortama taşınacaktır.
Tüm Türk ye’de tek koord nat s stem ne geç lerek kadastro modern zasyonu tamamlanacaktır
Tüm tapu şlem belgeler elektron k ortama aktarılarak tapu şlemler mekâna bağlı kalınmaksızın elektron k ortamda
gerçekleşt r lecekt r
Kentler n yaşam kal tes sev yeler n n zlenmes ne altlık teşk l etmek üzere ölçme ve değerlend rme araçları
gel şt r lecekt r.
İl, lçe ve mahalle ölçeğ nde kentsel ver altyapısının oluşturulması ve paylaşılması ç n kurumsal, tekn k ve yasal altyapı
güçlend r lecekt r
Yerel yönet mler n akıllı şeh r stratej ler n ve zleyecekler yol har talarını hazırlamaları teşv k ed lecek, akıllı şeh r
projeler n n ulusal katmanda öncel klend r len alanlar ve kab l yetler d kkate alınarak seç lmes ve hayata geç r lmes
sağlanacak, akıllı şeh r uygulamalarına yönel k yerl üret m n gel şt r lmes desteklenecekt r.
Yerel yönet mlere akıllı şeh r stratej ler n ve zleyecekler yol har talarını hazırlamalarına yönel k Ulusal Akıllı Şeh r
Stratej s ve Eylem Planı esas alınarak rehberl k sağlanacaktır.
Akıllı şeh r projeler , büyükşeh r beled yeler ve 51 l beled yes öncel kl olmak üzere akıllı şeh r olgunluk
değerlend rmes ve kaynak tahs s kısıtları göz önünde bulundurularak öncel klend r lecekt r.
Akıllı şeh r uygulamalarında yerl teknoloj uygulamalarının desteklenmes n n yöntemler anal z ed lecek, hale
süreçler nde esas alınacak yerl üret m oranı başta olmak üzere kr terler bel rlenecekt r.
Akıllı şeh r ekos stem anal z ed lerek g r ş mc ler, s stem gel şt r c ler, teknoloj sağlayıcılar g b sektörün tüm paydaşları
oluşturulacak d j tal platformda buluşturulacaktır
Gayr menkul değer artışlarının etk l yönet m yle kentsel mekân ve h zmet kal tes n n artırılması, kentsel h zmetler n
yaygınlaştırılması ve gel şt r lmes ne yönel k faal yetlere kaynak oluşturması sağlanacaktır
Kentsel Dönüşüm
Afet tehl kes ve r sk altındak alanlar le bu alanlar dışındak r skl yapıların bulunduğu arsa ve araz ler, fen ve sanat
norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenl yaşamayı esas alacak şek lde dönüştürülecekt r.
Kentsel dönüşüm; yatay m mar anlayışıyla, yaşam kal tes n yükseltme ve kentl l k b l nc n gel şt rme amacı
çerçeves nde tar h merkezler n yen lenmes n çerecek şek lde yürütülecekt r.
Kentsel dönüşüm uygulamalarında tar h kent merkez alanlarının yen lenmes n n yaygınlaştırılması, bu kapsamda yerel
yönet mlerle paylaşımlı b r f nansman model oluşturulması sağlanacak ve 81 lde tar h kent merkezler kent k ml ğ n
ön plana çıkaracak şek lde dönüştürülerek, yatay m mar ve nsan odaklılık anlayışıyla tasarımları gerçekleşt r lecekt r.
Kentsel dönüşüm uygulamalarında l bazında hazırlanan kentsel dönüşüm stratej ler esas alınacaktır.
İl ve lçe bazında r skl ve rezerv alanlara l şk n ver ler , sosyal yapı anal z n , ekonom k bütünleşme, altyapı durumu,
f nansman modeller ve l bazında dönüşüm hedefler n çeren kentsel dönüşüm stratej ler hazırlanacaktır.
Kentsel dönüşüm projeler katılımcılık esasları d kkate alınarak, kentsel dönüşüm alanlarında öncel kle yer nde dönüşüm
lkes ben msenerek, mevcut sosyal yapının mekânsal ht yaçlarını göz önünde bulunduran çözümlerle kent dokusuyla
uyumlu ve alan bazlı olarak yürütülecekt r.
Kentsel dönüşüm uygulamaları önces nde sosyal etk anal z yapılacaktır.
Kentsel dönüşüm projeler nde katılımcılık esasları tanımlanacak ve sürec n şb rl ğ çeres nde lerlemes sağlanacaktır
Afet r skl alanların tesp t ve lanına l şk n mevcut kr terler gel şt r lecek ve netleşt r lecek; yüksek öncel kl alanlar çok
ölçütlü değerlend rme s stem yle öncel klend r lerek ved l kle dönüştürülecekt r
Kentsel dönüşüm uygulamalarında yerleş m alanı bazında öncel klend rme ç n çok ölçütlü değerlend rme model , can ve
mal kaybına neden olma açısından afet r skler , tehl kes , etk led ğ nüfusun büyüklüğü, mal ve f nansal gereks n m,
rezerv alanın mevcud yet g b parametreler n esas alındığı kr terler ve puanlama s stem çerçeves nde gel şt r lecek ve
yerleş m alanları bu kapsamda öncel klend r lecekt r.
Tehl kel ve r skl alanlardak yapıların r sk öncel klend r lmes yapılarak ülke çapında konutların ve şeh r ç nde kalmış
sanay s teler n n llerden gelen talep ve ht yaçlara göre kentsel dönüşüm h zmetler yürütülecekt r.
Kentsel dönüşüm projeler nde dönüşüm alanlarının altyapılarının oluşturulması, dar ve çevresel düzenlemeler ve k ra
yardımları le hak sah pler n n mal ht yaçlarının karşılanması ç n f nansman model gel şt r lecekt r.
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Kentsel dönüşüm uygulamalarına kaynak sağlanmasına yönel k haz neye a t sanay parseller küçük sanay
kooperat fler ne satılacaktır.
Kentsel dönüşüm uygulamaları ve mara yen açılacak alanlar le sanay alanlarının dönüşümü kapsamında şeh r
planlaması yapılırken şehr n afet geçm ş , afet tehl keler ve r skler göz önünde bulundurulacaktır
Mekânsal planlama faal yetler nde AFAD tarafından hazırlanan Afet R sk Azaltma S stem n n kullanılması
sağlanacaktır.
Afet r skler n n planlama aşamasında gözet lmes ne yönel k mar planlaması kr terler gel şt r lecek ve afet tehl ke ve
r skler ne uygun mar planlaması yapılması sağlanacaktır.
Kentsel dönüşüm çalışmalarının yerl ve yen l kç malzemeler n üret lmes n destekleyecek şek lde yapılması
sağlanacaktır.
Kentsel dönüşümün yerl ve yen l kç üret m destekleyecek şek lde uygulanmasına yönel k usul ve esaslar bel rlenerek
mevzuat bu yönde gel şt r lecekt r
Kentsel Altyapı
Nüfusun sağlıklı ve güven l r çme ve kullanma suyuna er ş m n n sağlanması ve atık suyun nsan ve çevre sağlığına
etk ler n n en aza nd r lerek etk n yönet m n n gerçekleşt r lmes ; atıkların nsan ve çevre sağlığına etk ler n n en aza
nd r lerek etk n yönet m n n gerçekleşt r lmes ç n azaltılması, ger dönüşüm ve ger kazanımın sağlanması ve bertaraf
ed lmes ; er ş leb l r, güvenl , zaman ve mal yet yönünden etk n ve sürdürüleb l r kent ç ulaşım s stemler n n
oluşturulması temel amaçtır
Su kaynaklarının korunması, gel şt r lmes ve sürdürüleb l r kullanımı kapsamında havza bazında yapılan plan, stratej ve
eylem planları b r bütünlük ç nde uygulamaya konulacaktır.
Su kaynaklarının etk n kullanımı ve korunması amacıyla 25 havza ç n neh r havzası yönet m planları, sektörel su tahs s
planları, havza master planları, kuraklık yönet m planları, taşkın yönet m planları, çme suyu havzaları koruma eylem
planları tamamlanacaktır.
Arıtılmış atıksuların başta tarım olmak üzere yen den kullanılması ç n havza bazında planlama yapılacak ve su
kaynakları üzer ndek baskı azaltılacaktır.
Yeraltı suyu kütleler n n kal te ve m ktar durumu bel rlenecekt r.
Ulusal su b lg s stem n n yaygınlaştırılması ve sürdürüleb l rl ğ sağlanacaktır.
İçmesuyu ve atıksu h zmetler n n ver ml , yeterl ve standartlara uygun şek lde sunulması sağlanacak, sorumlu
kurumların şletme performansı ve yatırım ver ml l ğ y leşt r lecekt r.
Büyükşeh r beled yes har c ndek yerlerde l bazında su kanal zasyon dareler n n kurulması ç n mevzuat düzenlemes
yapılacaktır
İçme suyu yatırım ve h zmetler n n sağlanmasında DSİ’n n çme suyu proje f nansmanının sürdürüleb l r b r yapıya
kavuşturulmasını tem nen ger ödeme s stem gel şt r lecekt r
SUKAP programı f z k kayıpların azaltılmasına yönel k olarak gel şt r lecekt r
Atıksu arıtma tes sler n n etk n şek lde çalıştırılması ç n KÖİ model yaygınlaştırılacak, atıksuya l şk n denet m, tekn k
b lg eks kl ğ ve kapas te g b mevcut engeller n hızlı ve etk n şek lde üstes nden gel necekt r
Katı atık yönet m etk nleşt r lerek atık azaltma, kaynakta ayırma, ayrı toplama, taşıma, ger kazanım, bertaraf safhaları
ve düzens z/vahş döküm alanlarının rehab l tasyonu tekn k ve mal yönden b r bütün olarak gel şt r lecekt r. Katı atık
yönet m nde kaynak ver ml l ğ n n ve çevresel sorumluluğun sağlanmasını tem nen KÖİ başta olmak üzere uygulama
araçları gel şt r lecekt r.
Katı atıkların ger dönüşümünde halkın b l nçlend r lmes sağlanacaktır.
Sıfır Atık Projes uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.
Ger kazanılmış k nc l ürüne a t tekn k standartlar gel şt r lecek, teşv k ve yönlend rme mevzuatı y leşt r lecekt r.
Atıkların ayrı toplama s stem yaygınlaştırılacaktır
Mal gücü yeters z yerel yönet mler n f nanse etmekte zorlandıkları evsel n tel kl katı atıkların ger kazanım ve bertaraf
tes s projeler le aktarma stasyonu projeler n n b r program dâh l nde desteklenmes sağlanacaktır.
Katı Atık Programının uygulanmasının yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
Kentlerdek mar ve ulaşım le lg l pol t ka, karar ve yatırımlar koord nel olarak değerlend r lecek, özell kle mar
planları le ulaşım ana planlarının b rb r yle uyumlu b r şek lde hazırlanması ve güncellenmes sağlanacaktır.
İmar planları le ulaşım ana planlarının uyumlu olmasını sağlayacak b r koord nasyon mekan zması kurulacaktır.
Kent ç raylı s stem projeler n n ncelenmes , onaylanması ve beled yeler n raylı s stem projeler n n Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı tarafından devralınmasına l şk n usul ve esasları düzenlemeye yönel k yönetmel kler hazırlanacak, raylı s stem
tasarım kılavuzları güncellenecek, stat st k ver altyapısı oluşturulacaktır
Kentlerdek traf k sıkışıklığının, kazaların ve hava k rl l ğ n n azaltılması amacıyla kent ç ulaşımda arz yönlü
pol t kalardan z yade talep yönlü pol t kaların uygulanmasıyla özel araç yer ne toplu taşıma s stemler n n kullanımı
özend r lecekt r.
Kent ç toplu taşımada traf k yoğunluğu ve yolculuk taleb ndek gel şmeler d kkate alınarak öncel kle otobüs, metrobüs
ve benzer s stemler terc h ed lecek, bunların yeters z kaldığı güzergâhlarda raylı s stem alternat fler değerlend r lecekt r.
Raylı s stemler n, şletmeye açılması beklenen yıl ç n doruk saat-tek yön yolculuk taleb n n tramvay s stemler ç n
asgar 7.000 yolcu/saat, haf f raylı s stemler ç n asgar 10.000 yolcu/saat, metro s stemler ç n se asgar 15.000
yolcu/saat düzey nde gerçekleşeceğ öngörülen kor dorlarda planlanması şartı aranacaktır.
Toplu taşıma s stemler kullanımının yaygınlaştırılmasını tem nen tek kart ödeme s stem hayata geç r lecekt r
Büyükşeh rlerde otopark alanlarının yanı sıra köprü, tünel g b darboğaz oluşan altyapıların ücretler n n d nam k
f yatlandırılması, park-et-b n ve terc hl yollar g b uygulamalar hayata geç r lecekt r.
Çevrec ulaşım modları gel şt r lecek ve kent ç ulaşımda motorsuz ulaşım türler özend r lecekt r
Yaya traf ğ n n kes nt s z hale get r lmes ç n yaya yolları ve kaldırımlar le lg l standartlar oluşturulacaktır.
Kent merkezler nde tar h ve kültürel caz be noktaları le alışver ş bölgeler nde motorlu taşıtlardan arındırılmış yaya
bölgeler oluşturulacaktır.
B s klet kullanımını teşv k etmek amacıyla yasal ve f nansal destek mekan zmaları hayata geç r lecekt r.
B s klet yolu master planı ve uygulama planı hazırlanacak, bu kapsamda yen b s klet yolları yapılacaktır.
B s klet paylaşım s stemler kurulacaktır
Mevcut altyapının daha ver ml kullanılab lmes , traf k güvenl ğ n n artırılması, ulaşım taleb n n doğru b r şek lde
yönet leb lmes ve daha etk n b r planlama yapılab lmes n tem nen ulusal ölçekte b r AUS Stratej Belges hazırlanacak,
AUS m mar s gel şt r lecek ve AUS uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.
Ulusal AUS Stratej Belges ve 2019-2022 Eylem Planı çalışmaları tamamlanıp uygulamaya konulacaktır.
AUS m mar s n n gel şt r lmes ne yönel k proje tamamlanacaktır
Özell kle büyükşeh rlerde, kent ç ulaşım ağında d nam k yolcu, sürücü ve yaya b lg lend rme s stemler kurulacaktır
Çevren n Korunması
Çevre ve doğal kaynakların korunması, kal tes n n y leşt r lmes , etk n, entegre ve sürdürüleb l r şek lde yönet m n n
sağlanması, her alanda çevre ve kl m dostu uygulamaların gerçekleşt r lmes , toplumun her kes m n n çevre b l nc le
duyarlılığının artırılması temel amaçtır.
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Çevre konusunda kurum ve kuruluşların görev, yetk ve sorumlulukları netleşt r lerek kamu, özel sektör, mahall
dareler ve STK’lar arasında koord nasyon ve şb rl ğ gel şt r lecek, toplumun çevre b l nc artırılacak ve etk n
çevre yönet m sağlanacaktır.
Kamu kurum ve kuruluşlarının b rb rler ve mahall dareler le yetk ve görevler ndek uyumun gel şt r lmes ,
çatışmaların g der lmes ne ve uygulamada eşgüdüm le d ğer paydaşlarla şb rl ğ n n güçlend r lmes ne yönel k
mevzuat çalışmaları gerçekleşt r lecekt r.
Çevresel etk değerlend rmes , stratej k çevresel değerlend rme, z n, l sans, zleme ve denet m mekan zmaları ve
kapas teler gel şt r lecek ve bu konularda mevzuat güçlend r lerek gerekl yazılım, mak ne ve teçh zat ht yacı
g der lecekt r.
Toplumun çevre b l nc n artırmaya yönel k çevre ve doğa koruma le sürdürüleb l r üret m ve tüket m konularında
eğ t m ve b l nçlend rme çalışmaları gerçekleşt r lecekt r.
Çevre et ket s stem yaygınlaştırılacaktır.
Çevresel gürültünün değerlend r lmes ve yönet m gel şt r lecekt r.
Türk ye genel nde yerleş m alanlarının stratej k gürültü har taları hazırlanacaktır.
Hukuk Devlet Ve Demokrat kleşme
Kamu h zmetler n n vatandaşa en yakın dar b r mler el yle yürütülmes ve vatandaş memnun yet n n üst düzeye
çıkarılması ç n yerel yönet mler n h zmet sunma kapas tes n n artırılması, daha şeffaf ve hesap vereb l r b r yapıya
kavuşturulması amaçlanmaktadır.
Şeffaflık Ve Hesap Vereb l rl k, İdar Yapılanma Ve Pol t ka Yapımı
Yolsuzlukla etk n b r şek lde mücadele ed lecekt r.
Yerel yönet mlerde mar değ ş kl ğ , kaynak tahs s , öncel kler n bel rlenmes g b karar alma süreçler
şeffaflaştırılacak, nternet üzer nden yayımlanacaktır.
Ortak olduğu ş rketler ve şt rakler dâh l olmak üzere yerel yönet mlerde denet m ve hesap ver leb l rl k
mekan zması güçlend r lecekt r.
Yerel Yönet mler
Yerel yönet mler n etk n, hızlı ve kal tel h zmet sunab len; dezavantajlı kes mler n ht yaçlarını gözeten; katılımcı,
mal sürdürüleb l rl ğ sağlamış, şeffaf ve hesap vereb l r b r yapıya kavuşturularak vatandaş memnun yet n n üst
düzeye çıkarılması temel amaçtır.
Yerel yönet mler n stratej k planlarında yer alan öncel kler le kaynak tahs sler arasındak uyum artırılacaktır
Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığı tarafından stratej k plan hazırlama zorunluluğu olan beled yelerde h zmet
öncel klend rmes yapmak üzere rehber gel şt r lecekt r.
Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığı tarafından gel şt r len rehber doğrultusunda büyükşeh rlerden başlamak üzere,
stratej k plan hazırlama zorunluluğu olan beled yelerde h zmet öncel klend rmes -stratej k plan-kaynak tahs s
l şk s n ele alan b r kıyas çalışması yapılması sağlanacaktır.
Yerel yönet m h zmetler n n standard zasyonunu ve bu standartlara uyumun denet m n sağlayacak yöntem
gel şt r lecekt r.
Yerel yönet mler n h zmetler n n dar , mal ve tekn k asgar standartları tesp t ed lecek; bu standartların
uygulamasına yönel k mevzuat düzenlemes yapılacaktır.
Yerel yönet mlerde nsan kaynağının uzmanlaşma düzey ve kapas tes artırılacaktır.
Yerel yönet mlerde çalışan personel n n tel ğ n artırmaya yönel k eğ t mler ver lecekt r.
Beled yeler n karar alma süreçler nde vatandaşların katılım ve denet m rolü güçlend r lecekt r.
Dezavantajlı kes mler n yerel yönet mlerdek tems l ve karar alma süreçler ne katılım mekan zmaları
güçlend r lecek, kent konseyler nde bel rl b r oranda katılımı sağlanacak, alınacak öneml kararlarda halk
oylamasına başvurulab lmes g b yollarla yerel h zmet sunumunda bu kes mler n ht yaçlarının daha fazla d kkate
alınması sağlanacaktır.
Yerel yönet mler n h zmet sunumlarını etk nleşt rmeye yönel k yen den yapılanması sağlanacaktır.
Yerel yönet mlerde opt mum h zmet ve coğraf alan büyüklüğü tesp t ed lerek yerel h zmet gerekler ne uygun,
çoklu ölçüt tasn f s stem ne dayalı yerel yönet mler n yen den yapılandırılmasına l şk n modelleme ve mevzuat
çalışması yapılacaktır.
Köy yerleş k alanlarının sürdürüleb l rl ğ sağlanacak, büyükşeh rlerde köyden mahalleye dönüşen yerlerde h zmet
er ş m kolaylaştırılacaktır.
Büyükşeh r beled yeler yle büyükşeh r lçe beled yeler n n çakışan yetk ve sorumlulukları neden yle ortaya çıkan
h zmet aksamalarının g der lmes ç n görev tanımları etk nl k temell olarak yen den değerlend r lecekt r.
Yerel yönet m h zmet sunumunda kentler n n tel kler ve d nam kler d kkate alınarak kent esenl ğ ve güvenl ğ
güçlend r lecekt r.
Yerel yönet mler n kent esenl ğ ve güvenl ğ ne l şk n projeler desteklenecekt r.
Küçük ölçekl beled yer n sosyal donatı projeler ç n f nansman model gel şt r lecekt r.
Sokak hayvanlarına yönel k yapılacak düzenlemeler n ve önlemler n etk nleşt r lmes n sağlayacak mekan zmalar
oluşturulacak, yerel yönet mler n sokak hayvanlarının rehab l tasyonu projeler desteklenecekt r

2019 – 2021 Orta Vadel Kalkınma Planı

2019-2021 OVP

Üst
İlg l Bölüm
Pol t ka / Referans
Belges
3.
3.
3.

2019 - 2021 Orta Vadel Kalkınma Planı
Ver len Görev/İht yaçlar

Kamu h zmet sunumuyla doğrudan l şk s olmayan makam aracı, lojman ve sosyal tes slere yönel k harcamalar
sınırlandırılacaktır.
Kamuda yen dar h zmet b nası yapımına ve k ralanmasına z n ver lmeyecekt r.
Taşınmaz değerleme s stem kurularak gayr menkul envanter tamamlanacak, tapu harçları ve emlak verg ler n n
gerçek değerler üzer nden alınması sağlanacak şek lde gayr menkul verg lend rme s stem yen den düzenlenecekt r.
Uzun sürel bakıma ht yaç duyan b reyler yaşadıkları ortamda desteklenerek evde bakım, gündüzlü bakım ve kısa
sürel bakım h zmetler gel şt r lecek ve ayrıca yerel yönet mlerce bu alanda sağlanan h zmetler n artırılması teşv k
ed lecekt r
Bütçe D s pl n Tasarrufların Devamlılığı/ Gel r artırıcı adım projeks yonu
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 Doğaka Tr63 Bölge Planı 2014-2023
Üst
Pol t ka
Belges

İlg l
Bölüm/
Referans
1.3.-6

DOĞAKA TR63 BÖLGE PLANI 2014-2023

1.6.-1

1.6.-2

1.6.-3

1.6.-4

1.7.-2

1.7.-4

DOĞAKA TR63 BÖLGE PLANI 2014-2023
Ver len Görev/ İht yaçlar

1.3. Tarımda Yapısal Dönüşümün Sağlanması Ve Kırsal Kalkınma
Öncel k 6. Kırsalda ekonom k ve sosyal altyapının y leşt r lmes
6.1. TR63 Bölges ’nde kentsel ve kırsal n tel kl bölgeler anal z n n yapılması.
6.2. Her b r lçe veya b rkaç lçeden oluşan alt bölgeler bazında kırsalda ekonom k çeş tl l ğ n artırılmasına yönel k
uygulama programlarının gel şt r lmes .
6.4. Ulaştırma, çme suyu ve temel h zmet altyapısının y leşt r lmes ne yönel k yatırımlara devam ed lmes .
6.5. Kırsalda sosyal hayatın gel şt r lmes ne yönel k sosyal donatı yatırımlarının öncel klend r lmes ve bu
yatırımların tes s ne yönel k uygulama programlarının gel şt r lmes .
6.6. Kırsalda beşer kaynakların gel ş m ne yönel k tarımsal üret m eğ t mler ve ekonom k faal yetler n
çeş tlend r lmes ne yönel k eğ t mler le eğ t m ve sağlık altyapısının y leşt r lmes ne yönel k b l nçlend rme
eğ t mler n n artırılması.
1.6. Kentsel Altyapının İy leşt r lmes
Öncel k 1. TR63 Bölges ’nde kanal zasyon h zmet ve atık arıtma h zmet ver len nüfus oranının Türk ye
ortalamalarına yükselt lmes
1.1. Kanal zasyon ve atık su arıtma altyapısı kademel olarak yaygınlaştırılacak ve l merkezler ve nüfusu 50.000 ve
üzer lçe merkezler nde beled ye nüfusunun tamamına kanal zasyon ve atık su arıtma h zmet verecek altyapı
tes sler n n öncel kl olarak tamamlanması.
1.2. İlg l beled yelerce kanal zasyon ve atık su arıtma yatırımlarının yıllık yatırım programlarında
öncel klend r lmes .
1.3. Kanal zasyon ve atık su arıtma yatırımlarının f nansmanı ç n lg l kurumlarla şb rl ğ çer s nde SUKAP le
uluslararası kred ve h be programlarına yönel k projeler n hazırlanması.
1.6. Kentsel Altyapının İy leşt r lmes
Öncel k 2. Katı atıkların bertarafına yönel k düzenl depolama alanlarının yapılması ve katı atık yönet m nde ger
dönüşüm s stemler n n yaygınlaştırılması
2.1. İl merkezler öncel kl olarak kapsam çer s nde olmak üzere Kahramanmaraş ve Osman ye ller nde katık
yönet m s stemler n n tamamlanması ve aynı s stem n bölge genel ne kademel olarak yaygınlaştırılması.
2.2. Katı atıkların kaynağında ayrıştırılması ve sağlıklı b r ger dönüşüm s stem n n kurulması.
2.3. Katı atık yönet m s stemler n n kurulmasında AB fonları le Dünya Bankası f nansman mkanlarının
kullanılması ç n lg l kuruluşların koord nasyon ve şb rl ğ n n sağlanması.
1.6. Kentsel Altyapının İy leşt r lmes
Öncel k 3. Ulusal stratej lerle paralel olarak kentsel dönüşüm çalışmalarının öncel klend r lmes
3.1. Kentsel dönüşüm uygulamaları le lg l olarak Hatay, Kahramanmaraş ve Osman ye ller ölçeğ nde kentsel
dönüşüm uygulama planlarının hazırlanması.
3.2. Kentsel dönüşüm çalışmalarında, ulusal öncel kler le b rl kte plan dönem nde hazırlanacak olan kentsel
dönüşüm uygulama planlarındak öncel kler n n esas alınması.
3.3. Kentsel yaşam kal tes n n artırılması amacına yönel k olarak çevre düzen planları kararları doğrultusunda alt
ölçekl uygulama planlarının hazırlanması.
3.4. Kentsel dönüşüm çalışmalarının öncel klend r ld ğ deprem r sk yüksek lçelerde m kro bölgeleme
çalışmalarının tamamlanması ve kentsel planlamalarda depremsell ğ n göz önünde tutulması
1.6. Kentsel Altyapının İy leşt r lmes
Öncel k 4. Kent ç ulaşım s stemler n n b rb rler le entegre b r şek lde gel şt r lmes
4.1. Kent ç mob l zasyonu daha etk n hale get rmek amacıyla kent ç ulaşım s stemler n n entegrasyonunun
sağlanması.
4.2. Hatay, Kahramanmaraş ve Osman ye l merkezler nde haf f raylı ulaşım s stem n n gel şmes ne yönel k
mekânsal planlama, tekn k altyapı ve f z b l te etütler ne l şk n yatırımların lg l kurumlarca çalışma programlarına
alınması.
1.7. Sosyal Altyapının İy leşt r lmes
Öncel k 2. TR63 Bölges ’nde kurulu sanay yapısı ve potans yel gel şme alanları başta olmak üzere n tel kl
şgücünün tem n ç n meslek eğ t m n şlevsell ğ n n artırılması
2.1. TR63 Bölges ’n n meslek eğ t m altyapısının y leşt r lmes ne yönel k yatırımlara devam ed lmes
2.5. İl bazında hazırlanan şgücü p yasası anal z raporlarında yer alan meslek eğ t m programlarının öncel kl
olarak desteklenmes .
1.7. Sosyal Altyapının İy leşt r lmes
Öncel k 4. İlçeler n sosyal faal yet altyapısının y leşt r lmes
4.2. Yerel yönet mler n sosyal altyapıya yönel k projeler n n desteklenmes .

Yen Ekonom Programı

PROGRAMI

YENİ EKONOMİ

YENİ EKONOMİ PROGRAMI
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Kamu h zmet sunumuyla doğrudan l şk s olmayan makam aracı, lojman ve sosyal tes slere yönel k harcamalar
sınırlandırılacaktır.
Kamuda yen dar h zmet b nası yapımına ve k ralanmasına z n ver lmeyecekt r.
Taşınmaz değerleme s stem kurularak gayr menkul envanter tamamlanacak, tapu harçları ve emlak verg ler n n gerçek değerler
üzer nden alınması sağlanacak şek lde gayr menkul verg lend rme s stem yen den düzenlenecekt r.
Uzun sürel bakıma ht yaç duyan b reyler yaşadıkları ortamda desteklenerek evde bakım, gündüzlü bakım ve kısa sürel bakım
h zmetler gel şt r lecek ve ayrıca yerel yönet mlerce bu alanda sağlanan h zmetler n artırılması teşv k ed lecekt r
Bütçe D s pl n Tasarrufların Devamlılığı/ Gel r artırıcı adım projeks yonu
Kamuda kaynakların ver ml kullanılması, mal yetler n ve harcamaların azaltılması, gel rler n kal tes n n arttırılması amacıyla
Haz ne ve Mal ye Bakanlığı bünyes nde Kamu Mâl yes Dönüşüm ve Değ ş m Of s kurulacaktır. Bu of s tarafından hazırlanacak
ve tak b yapılacak Tasarruf ve Get r Dönüşüm Programı le kamu mâl yes nde kalıcı y leşt rmeler sağlanacaktır.

İhales yapılmamış ve hales yapılmış ancak başlanmamış projeler askıya alınacaktır. Devam eden projelerden f nansman koşulları uygun
olanlar ç n yen ve daha uzun zamana yayılmış ş planları oluşturulacaktır. Mega-altyapı projeler doğrudan yabancı yatırım yoluyla,
uluslararası f nansman le hayata geç r lecekt r.
Kamu h zmet sunumuyla doğrudan l şk s olmayan makam aracı, lojman ve sosyal tes slere yönel k harcamalar sınırlandırılacaktır.
Kamu kaynaklarının kullanımının etk nl ğ n tak p etmey kolaylaştıracak, şeffaflığı ve hesap vereb l rl ğ arttıracak program bazlı
performans esaslı bütçeleme hayata geç r lecekt r.
Taşınmaz değerleme s stem kurularak gayr menkul envanter tamamlanacak, tapu harçları ve emlak verg ler n n gerçek değerler üzer nden
alınması sağlanacak şek lde gayr menkul verg lend rme s stem yen den düzenlenecekt r.
İmar planı rev zyonları le oluşan değer artışlarından kamuya gerçekç oranda pay alınması ve artışların adaletl paylaşımı sağlanacaktır.
Kamu kurumlarının ve çalışanların İht yaç ve terc hler uyumlaştırılacaktır. H zmet n özell ğ ne göre uygulanacak esnek çalışma modeller
le çalışanların ş yaşam denges n kurarak a le ve sosyal yaşamlarına, kurs ve eğ t m programlarına daha fazla vak t ayırab lmeler
sağlanacaktır. Kamu kurumlarının esnek çalışma le ş tatm n ve ver m yüksek şgücüne sah p olmaları sağlanacaktır.
Sosyal tarafların mutabakatıyla kıdem tazm natı reformu gerçekleşt r lecekt r.
Gençler n eğ t m sev yes n n ve şgücünün n tel ğ n n yükselt lmes le gel şen teknoloj n n çer s nde sadece tüket c konumda olmamaları
sağlanarak üretkenl kler n n desteklenmes amacı le teknoloj ye olan lg s ve yatkınlığı değerlend r lerek ver lecek eğ t mlerle başta yazılım,
algor tma ve endüstr yel tasarım olmak üzere bel rl konularda temel becer ler kazanmaları sağlanacaktır.
Çalışanların şverenler aracılığıyla b reysel emekl l k s stem ne otomat k olarak katılması uygulaması yen den yapılandırılarak daha
sürdürüleb l r hale get r lecekt r.
Atıl tarım araz ler n n tarımsal üret me kazandırılması ç n gerekl kurumsal ve hukuk altyapı oluşturulacaktır.
Sosyal yardım alan çalışab l r durumdak b reyler n üretken duruma get r lmes ve sürdürüleb l r gel r elde edeb lmeler n sağlamak amacıyla
akt f şgücü programlarından etk n b r b ç mde yararlanılacaktır.
Kentsel Dönüşüm uygulamaları kapsamında tar h ve geleneksel kent merkezler n n k ml ğ korunarak yen leme ve dönüşüm çalışmaları
yapılacaktır.
Sıfır Atık Projes uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.
Türk ye Ulusal Coğraf B lg S stem kurularak akıllı şeh rlere geç ş n altyapısı hazırlanacaktır.
Gençl k ve Toplum
Sosyal Yardım Artı (+) dönem ne geç lerek sosyal yardım faydalanıcısı vatandaşların d ğer kamu h zmetler ne (sosyal h zmet, st hdam,
eğ t m, sağlık vb.) er ş mler arttırılacaktır.
Bütünleş k Sosyal Yardım B lg S stem le A le B lg S stem n n entegrasyonu sağlanacaktır.
Uzun sürel bakıma ht yaç duyan b reyler yaşadıkları ortamda desteklenerek evde bakım, gündüzlü bakım ve kısa sürel bakım h zmetler
gel şt r lecek ve ayrıca yerel yönet mlerce bu alanda sağlanan h zmetler n artırılması teşv k ed lecekt r.
İht yaç ve talebe göre Gençl k Merkez olmayan lçelerde kurum ve kuruluşlardan tahs s yoluyla ed n lecek uygun n tel ktek taşınmazların
gençl k merkez olarak h zmete açılması ç n çalışmalar yapılacaktır. Gençl k merkez açılamayan yerlere mob l gençl k merkezler
aracılığıyla ulaşılarak gençlere yönel k faal yet ve projeler
Kamu sektöründe çalışanlar ç n yetenek ölçümü, tekrar yerleşt rme ve norm kadro çalışmaları yapılacak, kamu sektörü nsan kaynağının
ödül ve performans s stemler vasıtasıyla etk n yönet m sağlanacaktır.
D j tal ekonom de n tel kl şgücü İht yacının karşılanab lmes amacıyla gel şen sanay n n gerekl l kler ne bağlı olarak ortaya çıkan yen
meslek alanlarında şgücünün yet şt r lmes ne yönel k kurs ve programlar düzenlenecekt r.
Gençler n ve kadınların şgücü p yasasına katılımını sağlamaya yönel k; hedef grup, sektör, bölge odaklı akt f şgücü programları
uygulanmasını ve st hdam ed lmeler n sağlamaya yönel k teşv kler gel şt r lecekt r.
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III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A-Mal B lg ler
1- Bütçe Uygulama Sonuçları
2020 mal yılsonunda G der Bütçes 71.090.000,00-TL tahm n ed lm ş olup yılsonunda
52.064.488,23-TL,

Gel r

Bütçes

se

71.900.000,00-TL

tahm n

ed lm ş

olup

yılsonunda

54.089.814,55-TL olarak gerçekleşm şt r.
Tablo 1 Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu
Açıklama

Tahm n

Gerçekleşme

Gerçekleşme Oranı %

Bütçe Gel rler

71.900.000,00

54.089.814,55

75,23

Bütçe G derler

71.900.000,00

52.064.488,23

72,41

Bütçe Gel r Kes n Hesabı
2020 mal

yılı gel r bütçes

yılsonunda 54.287.449,18-TL tahs lat yapılmış, yapılan

tahs latlardan 197.634,63-TL Red ve ade yapılarak net 54.089.814,55-TL net tahs lat yapılmıştır.
Tablo 2 2020 Mal Yılı Gel r Bütçes n n Tahm n Ve Gerçekleşme Oranları
Gel r n
Kodu
(I)

Açıklama

5

Verg Gel rler
Teşebbüs ve
Mülk yet Gel rler
Alınan Bağış ve
Yardımlar le Özel
Gel rler
D ğer Gel rler

6

Sermaye Gel rler

9

Red ve İadeler

1
3
4

GENEL TOPLAM
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Bütçe İle
Tahm n
Ed len
(TL)

2020 Yılı
Tahs latı
(TL)

Tahs lattan
Red ve
İadeler
(TL)

2020 Yılı Net
Tahs latı
(TL)

Gerçekleşme
Oranı
(%)

21.107.000,00

15.929.160,14

125.533,52

15.803.626,62

74,87

2.506.000,00

1.504.066,71

0,00

1.504.066,71

60,02

4.404.000,00

1.057.290,00

0,00

1.057.290,00

24,01

34.922.000,00

34.323.598,66

301,11

34.323.297,55

98,29

8.981.000,00

1.473.333,67

71.800,00

1.401.533,67

15,61

-20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71.900.000,00

54.287.449,18

197.634,63

54.089.814,55

75,23

Bütçe Gider Kesin Hesabı
Ekonomik sınıflandırmaya göre;
2020 mali yılı gider bütçesi 71.900.000,00-TL tahmin edilmiş yılsonunda 52.064.488,23-TL olarak
gerçekleşmiştir. Gider Bütçesinin gerçekleşme oranı %72,41’dir. 2020 mali yılında gider bütçesini ekonomik
sınıflandırma düzeyinde incelediğimizde, toplam bütçe giderinin 15.768.870,96-TL’si Personel Giderleri,
2.546.411,22-TL’si Sosyal Güvenlik Primi Giderleri, 19.866.579,91-TL’si Mal ve Hizmet Alımları, 1.486.774,12TL’si Faiz Giderleri, 801.022,76-TL’si Cari Transferler, 11.460.739,12-TL’si Sermaye Giderleri, 134.090,14 -TL’si
Sermaye Transferleri oluşturmaktadır.
2020 Mali Yılı Gider Kesin Hesabı
Tablo 1 2020 Mali Yılı Gider Bütçesinin Tahmin ve Gerçekleşme Oranları

Eko.
İlk
Düzey
1

Açıklama

3

Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumuna
Devlet Primi Gideri
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

4

Faiz Giderleri

5

Cari Transferler

6

Sermaye Giderleri

7

Sermaye Transferleri

2

9
Yedek Ödenekler
GENEL TOPLAM

Bütçe İle
Verilen Ödenek
(TL)

Net Ödenek
Toplamı
(TL)

Bütçe Gideri
Toplamı
(TL)

Gerçekleşme
Oranı
(%)

15.510.000,00

16.105.000,00

15.768.870,96

101,67

2.429.000,00

2.584.000,00

2.546.411,22

104,83

25.565.000,00

27.855.000,00

19.866.579,91

77,71

650.000,00

1.500.000,00

1.486.774,12

228,73

1.565.000,00

1.725.000,00

801.022,76

51,18

18.951.000,00

22.601.052,00

11.460.739,12

60,48

200.000,00

200.000,00

134.090,14

67,05

7.030.000,00

2.990.000,00

0,00

0,00

71.900.000,00

75.560.052,00

52.064.488,23

72,41
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Faaliyet Raporu ’2020

2- Temel Mal Tablolara İl şk n Açıklamalar
B lanço
2020 yılı B lançosu;
149.203.528,50 _TL olan akt f büyüklüğü:
•

%23’luk kısmı 34.073.598,92_TL le Dönen varlıklardan,

•

%77’l k kısmı 115.129.929,58_TL le Duran varlıklardan oluşmaktadır.

149.203.528,50 _TL olan pas f büyüklüğü:
•

%16’l k kısmı 23.778.000,95_TL le Kısa Vadel yabancı kaynaklardan,

•

%19’luk kısmı 13.364.858,79_TL le Uzun Vadel yabancı kaynaklardan,

•

%65’l k kısmı 112.060.668,76_TL le Öz Kaynaklardan oluşmaktadır.

Bütçe Uygulama Sonuçları
Gel r Bütçes : 54.089.814,55_TL
G der Bütçes : 52.064.488,23_TL olarak gerçekleşm şt r.
Gel r Bütçes gerçekleşme oranı %72,41, g der bütçe gerçekleşme oranı %75,23’d r.

3- Mal Denet m Sonuçları
5018 sayılı Kamu Mal Yönet m ve Kontrol Kanunun 68. maddes ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu
gereğ nce Sayıştay Başkanlığı tarafından dış denet m yapılmaktadır. 2020 yılı çer s nde Sayıştay
Başkanlığı tarafından denet m yapılmamıştır.
İç şler Bakanlığı Mahall İdareler Kotrolörlüğü tarafından 2020 yılında Beled yem z İdar İş ve
İşlemler , 5393 sayılı Beled ye Kanunu’nun 54 ve 55 nc maddeler ne st naden denetlenm şt r.
2020 mal yılı denet m 5393 sayılı Beled ye Kanunu’nun 25. Maddes gereğ nce Mecl s Denet m
Kom syonu tarafından sürdürülmekted r.
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A- Performans B lg ler
1- Faal yet ve Proje B lg ler
Fen İşler Müdürlüğü
Faal yet n
Gerçekleşme
Durumu

Faal yet n Adı

Faal yet n Amacı

Mevcut Karaağaç Sah l
Yürüyüş Yolu 1. Etap
düzenlemes yapım ş .

Tur st k n tel kl lçem zde Karaağaç
bölgem zde halkın rahat ve huzurlu b r
şek lde den z kenarında yürüyüş ve
p kn k yapmalarını sağlamak .
Halkın kullanımında olan ve
sorumluluğumuzdak cadde ve
sokakların rahat ve sağlıklı ulaşımı
sağlamak .

K l tl beton parke taşı
ve Bordür döşeme
yapım ş

Faal yet n Mal yet

Proje B tm şt r
2.001.977,46 TL

Proje Devam
ed yor.
6.941.875,00 TL

Mevcut Karaağaç Sah l Yürüyüş Yolu
2019 yılında hales ne başlanan Mevcut karaağaç
sah l yürüyüş yolu 1. Etap düzenlenmes yapım ş
2020 yılında b t r lm şt r. Karaağaç bölgem ze
ayrı b r değer katan sah l yürüyüş yolu bölge
halkına rahat huzurlu b r şek lde den z kenarında
yürüyüş yapma mkanı vermekted r. Sah l yürüyüş
yolunda güneş enerj l aydınlatma yapılmıştır.
Ayrıca Şekere deres üzer ne b r adet çel k yaya
köprüsü yapılmış olup faal hale get r lm şt r.
K l tl Beton Parke Taşı Ve Bordür Döşeme
Yapım İş
İlçe beled yem z sınırları dah l nde lk etapta
Karaağaç ve Nardüzü bölgem zde alt yapıdan
ötürü bozulan sokakların üst kaplamalarının
yapılması sonrasında tüm mahallelerde ht yaç
duyulan sokakların üst kaplamaları yapılmak
üzere hale yapılmıştır. İhalem zde 8cm ve 6cm
kalınlıkta olmak üzere toplamda 350,000,00 m2
Parke taşı döşemes gerçekleşt r lecekt r.
Söz konusu yapım ş ne esas olarak 2020 yılı çer s nde; 148.913 metre kare parke taşı döşenm şt r.

Faal yet n Adı

Parke Taşı

Toplam

Faal yet n Yapıldığı
Mahalle

Nardüzü Mahalles
Karaağaç mahalleler
Höyük mahalles
Gökmeydan mahalles
Gözcüler mahalles
Avcılarsuyu mahalles
Arpaged k mahalles
Hacıahmetl Mahalles

Faal yet n Metrajı
19.199 m2
102.186 m2
2.551 m2
5.071 m2
12.774 m2
173 m2
3.138 m2
3.821 m2
148.913,00 m2

Faal yet n Gerçekleşme
Durumu%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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Mak ne İkmal Müdürlüğünün taleb doğrultusunda 2021 yılı çer s nde Beled yem z n tüm b r mler nce
kullanılacak olan akaryakıt alımı hales 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19.maddes gereğ nce hale
ed lm şt r.
Faal yet n
Faal yet n Adı ve İKN Faal yet n Amacı
Gerçekleşme
Faal yet n Mal yet
Durumu
2021 yılı çer s nde Beled yem zde
mevcut tüm araçların akaryakıt
Akaryakıt Ürünler
1.Akaryakıt Sözleşme
ht yaçlarını karşılamak üzere 1Adet
Alımı
Bedel : 1.837.100,00
hale yapılmıştır.
%100
İKN:2020/701362
TL
K.Benz n 24.000,00 LT
Euro d zel motor n d ğer 340.000,00Lt.
İlçe Beled ye sınırlarımız dâh l ndek Tüm mahallelerde Vatandaşların ht yacı olan köprü, menfez Yol ve
kaldırım tad latı, Kanal tad latı vb. şler yapılmıştır. Ayrıca İst nat duvarı okul ve cam ler n tad latı vb. tüm
ht yaçlar karşılanmıştır.
Faal yet n
Faal yet n Adı
Faal yet n Amacı
Gerçekleşme
Faal yet n Mal yet
Durumu
B r ket 40*20*20 ,
Beled yem z n 2020 yılında Fen şler
Torbalı ç mento
h zmetler nde kullanılacak İnşaat dem r ,
(50kğ.) Φ8-Φ10B r ket ve Torbalı ç mentonun hales
Φ12-Φ14 mm
yapılarak Vatandaşların ht yaçları olan
%100
145.940,00 TL
Nervürlü Beton
köprü, Menfez, Yol ve kaldırım tad latı,
dem r çubuk alımı
Kanal tad latı v.b. şler yapılmıştır.
İKN:2020/241402

Faal yet n Adı

Faal yet n Amacı

C30-hazır beton mal
alımı
İKN:2020/239143

Beled yem z n 2020 yılında Fen şler
h zmetler nde kullanılacak C-30 hazır beton
hales yapılarak Vatandaşların ht yaçları
olan köprü, Menfez, Yol ve kaldırım
tad latı, Kanal tad latı v.b. şler yapılmıştır.

Faal yet n
Gerçekleşme
Durumu

%100

Faal yet n
Mal yet

199.000,00 TL

Beled yem z n tem zl k şler müdürlüğünce talep ed len 400 Lt 300 adet le 800 lt 150 adet
galvan zl çöp Konteyner alımı hales (2020/547421) Ekap üzer nden hales gerçekleşt r lerek
net celend r lm şt r. Yüklen c f rma le sözleşme mzalanarak alım ç n Tem zl k şler müdürlüğüne
tesl m ed lm şt r.
Faal yet n Adı

Faal yet n Amacı

Çöp Konteyner alımı

Beled yem z n tem zl k h zmetler
b r m nce talep ed len çöp konteyner alımı
hales yapılmıştır.

Faal yet n
Gerçekleşme
Durumu
%100

Faal yet n
Mal yet
348.000,00 TL

İlçem z sınırları ç nde tüm ht yaç duyulan mahalleler n cadde ve sokaklarının 4734 Sayılı
Kamu İhale Kanununun 19.maddes gereğ nce 25/11/2020 tar h nde hale ed lm şt r. Sözleşmes 2021
yılında yapılacaktır.
Faal yet n Adı

Faal yet n Amacı

Arsuz Beled yes
Yol-Yapım ş

İlçem z sınırlar ç ndek mahallelerde Sath
kaplama ve B nder asfalt kaplaması le yol
yapımı ş . İKN:( 2018/588771)
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Faal yet n
Gerçekleşme
Durumu
%100

Faal yet n
Mal yet
19.692.550,00 TL

İlçem z sınırları ç nde mahallelerde
bulunan, vatandaşlarımız tarafından akt f
kullanılan cadde, sokakların ve ara yolların
bozulan asfalt ve parkeler n n süratle
tam ratları yapılarak, vatandaşların daha rahat

İlçem z sınırları ç ndek mahallelerde
bulunan cadde, sokak ve alanlarda b r ken
yağmur sularının tahl yes ç n kanal ve büz
boru döşeme çalışmaları gerçekleşt r lerek,
vatandaşlarımızın bu durumdan mağdur

İlçem z sınırları ç ndek mahallelerde İlçe
emn yet müdürlüğü; İlçe jandarma komutanlığı,
Zabıta müdürlüğü ve İmar müdürlüğünce tesp t
ed len metruk b naların yıkımı yapılmaktadır.
Bununla beraber vatandaşlar tarafından talep
ed len ve ekonom k ömrünü tamamlamış
b naların yıkım şler yapılmaktadır.
B r den z kent olan arsuzumuzda,
Gözcüler, Arsuz, Akçalı, Madenl , Gökmeydan
ve Karaağaç g b mahalleler m zde bulunan
sah ller m zde bulunan kumluk alanlar
vatandaşların bu alanları a leler ve sevd kler le
güzel vak t geç rmeler ç n düzelt lerek
kullanıma açılmıştır.

İlçem z sınırları ç ndek bazı mahallelerde
yollarda heyelanlar olup yolu kapatmaktadır.
Aynı zamanda bu heyelanlar bazen vatandaşların
üstüne gelmekted r. Beled yem z Fen İşler
müdürlüğü olarak müdahale etmekte ve gerekl
betonarme perde yaparak heyelanlı bölge
önlenmekted r.

İlçe Beled ye sınırlarımız dah l ndek Tüm
mahallelerde Vatandaşların ht yacı olan köprü,
menfez Yol ve kaldırım tad latı, Kanal tad latı
vb. şler yapılmak üzere hale gerçekleşt r lm ş
olup sözleşme mzalanmıştır. Ayrıca İst nat
duvarı okul ve cam ler n tad latı vb. tüm
ht yaçlar karşılanacaktır.
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İlçe Beled ye sınırlarımız dah l ndek Tüm mahallelerde Vatandaşların ht yacı olan köprü,
menfez Yol ve kaldırım tad latı, Kanal tad latı vb. şler yapılacaktır. Ayrıca İst nat duvarı okul ve
cam ler n tad latı vb. tüm Hazır beton ht yaçları karşılanacaktır.
Faal yet n
Gerçekleşme Durumu

Faal yet n Adı

Faal yet n Amacı

C30-hazır beton mal
alımı
İKN:2020/646654

Beled yem z n 2021 yılında Fen şler
h zmetler nde kullanılacak C-30 hazır beton
hales yapılarak Vatandaşların ht yaçları
olan köprü, Menfez, Yol ve kaldırım
tad latı, Kanal tad latı v.b. şler yapılacaktır.

Faal yet n
Mal yet
436.000,00
TL

%0

İlçe Beled yem z n sınırları dah l nde
vatandaşlarımızın talep ve ht yaçları
doğrultusunda rahat ulaşımın sağlanması ç n
2020 yılı çer s nde 12 km. yen yol açılarak
stab l ze şlemeler yapılmıştır. Bu yolların
açılması ç n 42.000 m3 dolgu malzemes
taşınarak ser lmes ve sıkılaştırılması
gerçekleşt r lm şt r.

İst nat Duvarı Yapımı
Cumhur yet Mahalles İ

50 m2

Faal yet n Gerçekleşme Durumu
%
100

P r nçl k Mahalles

116 m2

100

Faal yet n Yapıldığı Mahalle

Faal yet n Metrajı

2

Haymasek Mahalles

60 m

100

Faal yet n Sayısı
5

Faal yet n Gerçekleşme Durumu
%
100

10

100

Menfez Yapımı
Faal yet n Yapıldığı Mahalle
Haymasek Mahalles
Üçgüllük Mahalles

İst nat Duvarı ve Menfez Yapımı
İlçem z genel nde, gerekl görülen
mahalleler m zde, Taş, betonarme, beton
yapılarda zem n n kaymasını ve aşınmasını
önlemek amacıyla st nat duvarı nşa
ed yoruz. İst nat duvarlarını eğ ml araz lerde
zem n n tutması, kaymaması ç n nşa
çalışmalarını gerçekleşt r yoruz.
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Çevre Koruma Müdürlüğü
Başıboş Sokak Hayvanlarıyla İlgili Çalışma
Sokakta sağlık tehd d oluşturan güçten
düşmüş, sakat, yaralanmış ve sokakta yaşamını
sürdüremeyen 460 sokak hayvanına
b r m m zce lk müdahales yapıldıktan sonra
H a t a y B ü y ü k Ş e h r Ve t e r n e r İ ş l e r
Müdürlüğüne Bağlı Barınağa gönder lerek
gerekl tedav , operasyon ve aşıların yapılması
sağlanmıştır.
Küresel salgın sürec nde can dostlarımız sokak
hayvanlarına karşı daha duyarlı hareket ed yor,
onların aç kalmamaları ç n gereken önem
göster yoruz. Sokağa çıkma yasağının
uygulandığı hafta sonlarında da sokak
hayvanlarının beslenmeler ne yönel k
çalışmalarımıza ara vermeden devam ed yoruz.

Koronav rüs kapsamında get r len yasaklar ve kısıtlamalar neden le “4 Ek m Hayvanları
Koruma Günü”nde her yıl yapmakta olduğumuz etk nl kler m z 2020 yılında gerçekleşt r lmem şt r.

Küpelenen, kısırlaştırılan, aşılanan,
sağlığına kavuşan ve çevre sağlığını tehd t
etmeyen sokak hayvanı sah plend r ld r lm ş
veya doğada yaşam alanına bırakılmıştır.
Burada k amacımız can dostlarımızın, b zmle
beraber aynı çevrey aynı alanı paylaşmaktır.

Dal Öğütme
Sonbaharın gelmes le b rl kte, sonbahar
tem zl ğ n n başında ağaçlarımızın budama
şler n n yapılması gelmekted r. Budanan
dalların ortadan kaldırılması ve yararlı hale
get r lmes amacıyla dal öğütme mak neler nden
geç r lerek organ k gübre hal ne get r lerek. bu
gübreler n lçe genel ndek vatandaşlarımıza
dağıtarak kullanmalarına olanak sağlanmıştır.
Okullarda Dezenfeks yon Çalışması
Koronav rüs kapsamında get r len
kısıtlamalar ve yasaklarla b rl kte toplu
kullanım alanlarından b r olan okullarımızda
dezenfeks yon çalışmalarını yapılmıştır.
İlçem z de bulunan tüm okullarda, kapalı
olmasına rağmen, 45 gün arayla 3 defa
dezenfeks yon çalışması gerçekleşt r lm şt r.
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İbadethanelerde Dezenfeks yon Çalışması
Koronav rüs kapsamındak get r len
yasakların yavaş yavaş kaldırılması ve toplu
kullanım alanlarından b r olan
badethanelerde bu yasakların
gevşet lmes nden sonra badethaneler m zde
dezenfeks yon çalışmalarımızı
gerçekleşt r lerek İlçem zde bulunan
İbadethanelerde 45 gün arayla 3 defa
dezenfeks yon çalışması yapılmaktadır.
İş Yerler Dezenfeks yon çalışmaları
Toplu kullanım alanı olarak kabul ed len ve
vatandaşların kullanımına açık olan
alanlardan olan şyerler nde koronav rüsle
mücadele kapsamında get r len yasaklarla
b rl kte dezenfeks yon çalışmalarımızı hız
kesmeden gerçekleşt rd k. Açık olan veya
açılması muhtemel olan alanların b le
dezenfeks yon çalışmaları bel rl aralıklarda

Kurban Kes m Yerler nde H jyen Denet m ve Et Taşıma ve Saklama Poşet Dağıtımı
Kurban bayramı münasebet yel kurban
kes m alanlarında önceden laçlama ve
dezenfesks yon çalışmaları gerçekleşt r ld .
Kurban Bayramında kurban kes m yerler
denetlenm ş ve Beled yem z tarafından 145 kg
saklama ve taşıma et poşetler dağıtılmıştır.

B tk sel Atık Yağların Kaynağından Toplanması
B tk sel Atık Yağ Sonuçları
Ocak
Şubat-Aralık

M ktar (Kg)
250
Pandem neden yle atık yağ toplama ş ş rket
tarafından gerçekleşt r lemed

Larva İlaçlaması

lçem zde beled ye ek pler m z s vr s nek ve
karas neklerde larva dönem n n gelmes
neden yle, larva laçlama çalışmalarını
gerçekleşt r yor. Yapılan ncelemeler ve
mahallelerde tesp t ed len s vr s nek üreme
odakları laçlanarak üremeler n n önüne
geç lm ştr. .
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Ger ye Dönüşeb len Ambalaj Atıkların Toplanması
Sürdürüleb l r B r Çevre İç n 2872 Sayılı Çevre Kanununun Ön Gördüğü Çevre Korunması,
Çevre K rl l ğ , Doğal Kaynakları, Sosyal, Ekoloj k Dengen n Bozulmasına Neden Olan Atıklara Karşı
Yapılan eğ t m ve mücadele Çalışması yapılarak 24 adet ambalaj atığı kumbarası ve sepet
yerleşt r lm şt r.
Ger ye Dönüşeb len
Ambalaj Atığı Toplama
Sonuçları
Ocak 2020
Şubat 2020
Mart 2020
N san 2020
Mayıs 2020
Haz ran 2020
Temmuz 2020
Ağustos2020
Eylül2 020
Ek m 2020
Kasım 2020
Aralık 2020
Toplam

Kg
7.281
490
3.670
2.810
1.230
916
2.540
1.378
2.437
1.590
1.250
1.261
26.853

Yaz Sezonu Önces Sah l Tem zl ğ
Yazın gelmes le b rl kte hem lçede yaşayan
hemşehr ler m z le lçe dışından m saﬁr olarak
gelen vatandaşlarımızın özell kle sah ller terc h
etmes sebeb yle, beled ye ek pler m z sah l
tem zl k çalışmalarını gerçekleşt rmekted r. Yaz
- kış devam eden tem zl k çalışmalarına
özell kle yazın başlamasıyla S v l Toplum
Kuruluşu Tems lc ler le b rl kte farkındalık
yaratmak amacıyla sah l tem zl k çalışmaları
yapılmıştır.
Yapı Kullanma İz n Belges
Yapı kullanma z n belges mar müdürlüğü le ortak yürütülen b r çalışmadır.673 bağımsız
bölümün çevre ve nsan sağlığı yönünden gerekl şartları yer ne get r p get rmed ğ n n kontrolü
yapıldı. Yapılan denet m net ces nde tesp t ed len sorunlar yapı sah b ne aktarılarak, sorunlar
g der ld kten sonra yapı kullanma z n belges ver lm şt r.

Gelen Ş kâyetler Değerlend rme
Çevre Koruma Ve Kontrol
Müdürlüğü'ne Gelen 44 adet şahs başvurusu
ve 1163 Adet C mer ve Halk Masasından
ulaştırılan ş kâyet, resm kurum ve
kuruluşlardan gelen yazı yazılı olarak
değerlend rmeye alınmış ve lg l makam
veya d lekçe sah pler ne resm yazı olarak
cevap ver lm şt r. çağrı merkez ne gelen
ş kâyetler değerlend r lerek en kısa zamanda
sonuçlandırılmıştır.
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Mak na İkmal Bakım Ve Onarım Müdürlüğü
Serv s H zmet
Müdürlüğümüze bağlı serv s aracı le personel serv s , İlçem zde bulunan spor
kulüpler n n müsabakalara götürülmes ve lçem z tanıtım amaçlı gelen m saﬁrler m ze serv s
h zmet ver lmekted r.
Araç ve İş Mak neler F lomuz
Beled ye h zmetler nde kullanılmak üzere 17 adet b nek otomob l,3 adet Stat on- Wagon, 1 adet
mün büs, 10 adet p ck- up, 5 adet panelvan, 1 adet otobüs, 12 adet kamyon, 11 adet motors klet, 16
adet traktör, 13 adet çöp kamyonu, 4 adet s l nd r, 3 adet greyder, 10 adet kepçe, 2 adet su tanker , 1
adet taşıyıcı römork, 1 adet yol süpürme arcı bulunmktadır.
Mak ne İkmal Yer Ve Park Alanı
Nardüzü h zmet b nasında bulunan Mak ne İkmal ve Park b r m m zde beled yem z
araçlarında kullanılmak üzere yeraltına yerleşt r len 15.000 L tre Motor n ve 5.000 L trel k 1 adet
akaryakıt tankı le bu tanklara bağlanan 2 tabancalı 1 adet akaryakıt pompası ve Akçalı
mahalles nde yeraltına yerleşt r len 15.000 l tre Motor n ve 5.000 L trel k 1 adet akaryaıt tankı le
bu tanklara bağlanan 2 tabancalı 1 adet akaryakıt pompası le beled yem z araç ve ş mak neler n n
akaryakıt kmal yapılmaktadır
Oto Tam r Bakım ve Onarım İşler
Mak na İkmal Bakım Ve Onarım Müdürlüğümüze bağlı Last k ve Yıkama Yağlama
Atölyeler m zde İş Mak naları, Ağır Vasıtaları ve Haﬁf Vasıta araçlarımız çeş tl tam r bakım
onarım ve kaynak faal yetler gerçekleşt r lm şt r.
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İmar ve Şeh rc l k Müdürlüğü
Plan Uygulama Ve Planlama Bölümü
3194 Sayılı İmar Kanun 15, 16 ve 17 maddeler ne göre 146 adet şlem yapılmıştır.
Tamamlanarak Tesc l Yapılmış 3194 Sayılı İmar Kanunun 18.madde Uygulamaları
4 Adet 3194 sayılı mar Kanunun 18.Madde Uygulaması tamamlanarak tapu sah pler ne tapuları
dağıtılmıştır.
Sıra
No
1
2
3
4

Mıntıka
Alakop
Alakop
Çet ll k
Gökmeydan

Ada No

Parsel No

Açıklama

1809
1713 VE 203
957 VE 973
1343,1344,1345,1387

1 İLA 8 VE 75
1,2,3
1,2 İLE 46 İLA 65
1,2,3……….10,11

Tesc l Ed lerek Tapular Dağıtıldı
Tesc l Ed lerek Tapular Dağıtıldı
Tesc l Ed lerek Tapular Dağıtıldı
Tesc l Ed lerek Tapular Dağıtıldı

Devam Eden 3194 Sayılı İmar Kanunun 18.madde Uygulamaları

22 Adet 3194 sayılı mar Kanunun 18.Madde Uygulamasına başlanılmış ve devam
etmekted r.
Sıra
No

Mıntıka

Ada

1

KabevArpaç ftl k

Kabev , 9
Ada: 2 ,3,4 P.Ler Ve
Arpaç ftl k 101 Ada

2

Hatun

88, 89

3

Madenl

4

Akçalı

135 Ve 136 ( Esk
Akçalı 51, 814
P.Ler.)

5

Madenl

-

236

-

6

Madenl

-

240

-

7

Nardüzü

671

1 İla 12

8

Nardüzü

535, 536, 537

-

Askıdan İnd . İt razlar
Encümene Sevk Ed ld

9

Akçalı

1589 İla 1595

-

Kadastro Kontrolüne G decek

10

Nardüzü

-

Hatay Büyükşeh r Beled yes ne
Gönder ld .

11

Madenl

-

44, 45, 46,47,
241, 242, 243, 244

Kadastro Kontrolünde.

12

Madenl

-

218

Aruz Beled ye Encümen nce
Onaylandı.

13

Alakop

Muhtel f Adalar

Muhtel f Parseller

Ger Dönüşüm Ve Yen den
Uyg.Haz.Dosya Askıya Çıktı

14

Arpaç ftl k

136

6 Ve 7 , 292, 293 , 289 ,
299, 300

Ger Dönüşüm Dosyası Haz.
Dosya Büyükşeh re G tt

15

Frenkç ftl ğ
2327 Ve 2328
,
Fahura

1 Ve 1, 30, 36, 321,322

Ger Dönüşüm Yapılacak

16

M cana

-

6010, 6011, 90

Ger Dönüşüm Yapılacak

17

Fahura

-

712, 713

Kadastro Kontrolünde

18

Nardüzü

Muhtel f Parseller

Hata Ybüyükşeh r
Beled yes nden İade Ed lerek,
Düzenlmeme Sahasının
Yen lenmes Yapılacak

Parsel No
Kabev , 274, 836, 837, 838, 3, 5, 13,
Arpaç ftl k
-

-

1608, 1609,1610, 2312,
2313, 2314 Ve 2315
-

557 İla 567,715, 722

625, 626, 627

Durumu
Hatay Kültür Varlıkları Koruma
Bölge Kurulunda
Kadastro Konturolünde
Tapuda Tesc l Aşamasında
Ger ye Dönüş Ve Yen Uyg. Yap.
Kadastro Kontrolünde

Kadastro Kontrolünde
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19

Fahura

20

Madenl

2129

273, 279, 1519, 1539, 1540, 1541

Kadastro Kontrolde

111,113,114,117,122,138,139,158,177

Askıya Çıkarılacak.

Askıya Çıkarıldı.

21

Alakop

-

263, 274, 275, 276, 277, 279, 623, 627,
628, 629, 827, 828, 844, 2900, 3116, 3199,
3200, 3201, 3333, 3334, 3335, 3336, 3345,
3346, 3626 Ve 3627

22

Fahura

-

1860

-

D ğer İşlemler

01.01.2020 - 31.12.2020 tar hler arasında Uygulama İmar Planları le lg l b lg Banka
eksperler ne ve lg l k ş lere araştırılarak sözlü ve yazılı olarak b lg ler ver lm şt r.
İcra Müdürlüğünden gelen yazılar araştırılarak cevapları yazılmış lg l kurumlara gönder lm şt r.
Mahkemelerden gelen lg l mar durumu yazışmaları, lg l b lg ve belgeler n gönder lm şt r.
Ayrıca 394 adet mar çapı talep ed lm ş, gerekl araştırmalar yapıldıktan sonra 394 adet yen ve
yen leme mar çapı düzenlenerek lg l lere ver lm şt r.
Sıra No

Mevk

Ada No

1

Karahüsey nl
Mahalles

-

2

Gökmeydan
Mahalles

-

3

Çet ll k Mahalles

4
5
6
7
8

GökmeydanGözcüler
Mahalleler
Konacık-Işıklı-Kale
Mahalleler
Akçalı Mahalles
Karaağaç Konarlı ve
Cumhur yet
Mahalleler
Karaağaç Övündük
Mahalles

9

Gökmeydan
Mahalles

10

Aşağıkep rce
Mahalles

11

Gözcüler Mahalles

12

Madenl Mahalles

13

Uluçınar Mahalles

14

Nardüzü Mahalles

15

Gözcüler Mahalles

16

Tüm Mahalleler

39

Parsel No

Açıklama

2521 ve 2524

Karahüsey nl okul alanları
planlanması.

Muhtel f parseller.

1/1000 uygulama mar planı
değ ş kl ğ .

91 parsel

Eğ t m tes s uygulama mar planı
değ ş kl ğ .

-

İskenderun Kıyı Bandı Tur zm
merkez Gökmeydan Kısmı

1/25000,1/5000 ve 1/1000 mar planı
çalışmaları

-

Samandağ Tur zm Merkez
Arsuz İlçe Sınırları İç nde Kalan
Kısımları
İskenderun Kıyı Bandı Tur zm
merkez Akçalı Kısmı

1/25000,1/5000 ve 1/1000 mar planı
çalışmaları

973 ada

-

557 ada
-

1/25000,1/5000 ve 1/1000 mar planı
çalışmaları

-

Trafo Alanları planlanmasına yönel k
Uygulama İmar Planı Değ ş kl ğ .

-

Trafo Alanı planlanmasına yönel k
Uygulama İmar Planı Değ ş kl ğ .

-

Trafo Alanları planlanmasına yönel k
Uygulama İmar Planı Değ ş kl ğ .

-

Trafo Alanları planlanmasına yönel k
Uygulama İmar Planı Değ ş kl ğ .

-

Trafo Alanları planlanmasına yönel k
Uygulama İmar Planı Değ ş kl ğ .

-

Trafo Alanları planlanmasına yönel k
Uygulama İmar Planı Değ ş kl ğ .

Kabev 190 ve 193 parseller

1/1000 ölçekl Koruma Amaçlı
uygulama İmar planı değ ş kl ğ .

9 parsel

1/1000 ölçekl uygulama mar planı
değ ş kl ğ .

Alakop 3525

1/1000 ölçekl uygulama mar planı
değ ş kl ğ .
-

1/1000 ölçekl uygulama mar planı
plan notları değ ş kl ğ .

Arsuz İlçe sınırları çer s nde, Karahüsey nl Mahalles , 2521 ve 2524 numaralı parsellere a t
olarak hazırlanan 1/1000 ölçekl Uygulama mar planı, Arsuz Beled ye Mecl s nce ve Hatay
Büyükşeh r Beled ye Mecl s nce onaylanmıştır. Askı sürec tamamlanarak kes nleşm şt r.
Arsuz İlçe sınırları çer s nde, Gökmeydan Mahalles , muhtel f parsellere a t olarak
hazırlanan 1/1000 ölçekl Uygulama mar planı, Arsuz Beled ye Mecl s ve Hatay Büyükşeh r
Beled ye Mecl s nce onaylanmış ve 30 gün süre le askıya çıkartılarak kes nleşm şt r.
Arsuz İlçe sınırları çer s nde, Çet ll k Mahalles , 973 ada 91 parelde yer alan eğ t m tes s le
lg l olarak hazırlanan 1/1000 ölçekl Uygulama mar planı, Arsuz Beled ye Mecl s ve Hatay
Büyükşeh r Beled ye Mecl s nce onaylanmış ve 30 gün süre le askıya çıkartılarak kes nleşm şt r.
Arsuz lçes sınırları çer s nde yer alan İskenderun Kıyı Bandı Tur zm Merkez sınırları
çer s nde yer alan Gökmeydan kes m nde yaklaşık 180 ha'lık kısımda 1/25000 ölçekl Çevre düzen
planı değ ş kl ğ ve 1/5000 ölçekl nazım mar planı ve 1/1000 ölçekl uygulama mar planı
değ ş kl ğ ne yönel k jeoloj k-jeotekn k etüt hale yapılarak onaylanmış kurum görüşler
tamamlanmış 1/25000 ölçekl çevre düzen planı tamamlanmıştır. Onaylanmak üzere Bakanlığa
gönder lm şt r. Bakanlık tarafından lg l düzeltmeler yapılmak üzere tarafımıza gönder lm şt r.
25000 ölçekl çevre düzen planı,1/5000 ölçekl Nazım İmar planı ve 1/1000 ölçekl uygulama İmar
Planı çalışmaları yüklen c ﬁrma tarafında hazırlanmış ve Bakanlığa gönder lm ş düzletme talepler
yer ne get r lerek tekrar Bakanlığa gönder lm ş, yapılan planlar onaylanmış askıya çıkartılmış ve askı
sürec nde yapılan t razlar Bakanlıkça değerlend r lm şt r. Kabul ed len t razlar ve d ğer planlar
Bakanlığa gönder lm şt r.
Arsuz lçes sınırları çer s nde yer alan İskenderun Kıyı Bandı Tur zm Merkez sınırları
çer s nde yer alan Gökmeydan kes m nde yaklaşık 180 ha'lık kısımda 1/25000 ölçekl Çevre düzen
planı değ ş kl ğ ve 1/5000 ölçekl nazım mar planı ve 1/1000 ölçekl uygulama mar planı
değ ş kl ğ ne yönel k jeoloj k-jeotekn k etüt hale yapılarak onaylanmış kurum görüşler
tamamlanmış 1/25000 ölçekl çevre düzen planı tamamlanmıştır. Onaylanmak üzere Bakanlığa
gönder lm şt r. Bakanlık tarafından lg l düzeltmeler yapılmak üzere tarafımıza gönder lm şt r.
25000 ölçekl çevre düzen planı,1/5000 ölçekl Nazım İmar planı ve 1/1000 ölçekl uygulama İmar
Planı çalışmaları yüklen c ﬁrma tarafında hazırlanmış ve Bakanlığa gönder lm ş düzletme talepler
yer ne get r lerek tekrar Bakanlığa gönder lm ş, yapılan planlar onaylanmış askıya çıkartılmış ve askı
sürec nde yapılan t razlar Bakanlıkça değerlend r lm şt r. Kabul ed len t razlar ve d ğer planlar
Bakanlığa gönder lm şt r.
Arsuz lçes sınırları çer s nde kalan Samandağ tur zm bölges nde 1/25000 ölçekl çevre
düzen planı değ ş kl ğ , 1/25000 ölçekl çevre düzen planına esas gözlemsel jeoloj k-jeotekn k
etüdü, 1/5000 nazım mar planı ve 1/1000 ölçekl uygulama mar planına esas jeoloj k-jeotekn k etüt
raporlarının hazırlanmasına yönel k hale yapılmış, 1/25000 ölçekl çevre düzen planına esas
gözlemsel jeoloj k-jeotekn k etüdü onaylanmıştır. Çalışma Alanında fay hattından dolayı, Ün vers te
tarafından Paleos smoloj k etüt çalışmaları tamamlanmıştır.1/25000 ölçekl Çevre Düzen Plan
Çalışmalarına başlanılmış plan taslakları oluşturulmuştur.1/5000 ölçekl Nazım mar Planı ve 1/1000
ölçekl Uygulama mar planı çalışmalarına altlık olacak jeoloj k etütlerm ş, 1/5000 ölçekl Nazım
mar Planı ve 1/1000 ölçekl Uygulama mar planı h zmet ş hale ed lerek çalışmalara başlanışmış
hazırlanan plan taslakları Bakanlığa gönder lm şt r.
Arsuz lçes sınırları çer s nde İskenderun Kıyı Bandı Tur zm Merkez Akçalı mıntıka
Kes m ne yönel k, 1/2500 ölçekl çevre düzen planı değ ş kl ğ , 1/5000 ölçekl nazım mar planı
Rev zyonu ve 1/1000 ölçekl uygulama mar planı Kültür ve Tur zm Bakanlığınca onaylanmış,
askıya çıkartılmış, askı süres nde olan t razların değerlend r lmes ç n başvurular Bakanlığa
gönder lm şt r.
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2017 Yılı İçer s nde, Bakanlıkla yapılan görüşmeler ve toplantılarda t razların
değerlend r lmes görüşülmüş, t razların sonucu ç n Bakanlık kararı değerlend r lm ş, üç adet t raz
kabul ed lm ş, bu alanlar mar planı değ ş kl ğ yapılarak gönder lmes durumunda
değerlend r leceğ bel rt lm şt r. İt razlardan k aded Bakanlığa gönder lm şt r.
Arsuz lçes , Konarlı ve Cumhur yet mahalleler nde toplan 4 adet trafo alanı planlanmasına
yönel k 1/1000 ölçekl uygulama mar planı değ ş kl ğ yapılmış, Arsuz Beled ye Mecl s ve Hatay
Büyükşeh r Beled ye Mecl s nce onaylanmış ve 30 gün süre le askıya çıkartılmıştır.
Arsuz lçes , Övündük Mahalles nde 1 adet trafo alanı planlanmasına yönel k 1/1000 ölçekl
uygulama mar planı değ ş kl ğ yapılmış, Arsuz Beled ye Mecl s nce onaylanmış ve Hatay
Büyükşeh r Beled ye Mecl s nce değerlend r lmek üzere gönder lm şt r.
Arsuz lçes , Gökmeydan Mahalles nde 2 adet trafo alanı planlanmasına yönel k 1/1000
ölçekl uygulama mar planı değ ş kl ğ yapılmış, Arsuz Beled ye Mecl s ve Hatay Büyükşeh r
Beled ye Mecl s nce onaylanmış ve 30 gün süre le askıya çıkartılmıştır.
Arsuz lçes , Aşağıkep rce Mahalles nde trafo alanı planlanmasına yönel k 1/1000 ölçekl
uygulama mar planı değ ş kl ğ yapılmış, Arsuz Beled ye Mecl s ve Hatay Büyükşeh r Beled ye
Mecl s nce onaylanmış ve 30 gün süre le askıya çıkartılmıştır.
Arsuz lçes , Gözcüler Mahalles nde trafo alanı planlanmasına yönel k 1/1000 ölçekl
uygulama mar planı değ ş kl ğ yapılmış, Arsuz Beled ye Mecl s ve Hatay Büyükşeh r Beled ye
Mecl s nce onaylanmış ve 30 gün süre le askıya çıkartılmıştır.
Arsuz lçes , Madenl Mahalles nde 2 adet trafo alanı planlanmasına yönel k 1/1000 ölçekl
uygulama mar planı değ ş kl ğ yapılmış, Arsuz Beled ye Mecl s ve Hatay Büyükşeh r Beled ye
Mecl s nce onaylanmış ve 30 gün süre le askıya çıkartılmıştır.
Arsuz lçes , Uluçınar Mahalles nde, Kabev 190 ve 193 parsellerde Cam alanı ve Tur zm
Alanı alanı planlanmasına yönel k 1/1000 ölçekl koruma amaçlı uygulama mar planı değ ş kl ğ
yapılmış, Arsuz Beled ye Mecl s ve Hatay Büyükşeh r Beled ye Mecl s nce onaylanmış ve 30 gün
süre le askıya çıkartılmıştır.
Arsuz lçes , Nardüzü Mahalles nde, 557 ada 9 numaralı parsel le lg l olarak Sanay alanı
ve yolların 1/5000 plana uygun olarak yen den düzenlenmes ne yönel k 1/1000 ölçekl uygulama
mar planı değ ş kl ğ yapılmış, Arsuz Beled ye Mecl s nce onaylanmış ve Hatay Büyükşeh r
Beled yes ne gönder lm ş, Hatay Büyükşeh r Beled yes nce ade ed lm şt r.
Arsuz lçes , Gözcüler Mahalles nde, Alakop 3525 parsel le lg l olarak Sanay alanı ve
yolların 1/5000 plana uygun olarak yen den düzenlenmes ne yönel k 1/1000 ölçekl uygulama mar
planı değ ş kl ğ yapılmış, Arsuz Beled ye Mecl s nce onaylanmış ve Hatay Büyükşeh r
Beled yes ne gönder lm ş, Hatay Büyükşeh r Beled yes nce ade ed lm şt r.
Arsuz lçes , 1/1000 ölçekl uygulama mar planında, yen 1/5000 ölçekl nazım mar
planında TİCK yapılan alanlara yönel k oran bel rlenmes amacı le 1/1000 ölçekl uygulama mar
planı değ ş kl ğ Arsuz Beled ye Mecl s nce onaylanmış ve Hatay Büyükşeh r Beled yes ne
gönder lm şt r.
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İskân Ve Yapı Kontrol
Sıra No
1
2
3
4

İnşaat Ruhsat

Konu
Yapı Kullanma Belges
İnşaat Sev ye Kontrolü
Stat k Proje İncelemes
Asansör Kontrol
Raporu

Aded
264
557
384

Sıra No
1

119

3
4
5
6

2

Konu
Yapı Ruhsatı
Yanan Yıkılan Yapı
Formu
M mar Proje Onayı
Kat İrt fak Projes
Kat Mülk yet Projes
Yapı Kayıt Belges

Haked ş
Sıra No
1
2

18
528
68
15
138

İmar Kalem

Kayıt
Gelen Haked ş
G den ( Onaylanan )
Haked ş

Adet
1.119
1.118

Sıra No
1
2
3

Plan Uygulama
Sıra No
1

Aded
442

Kayıt
Gelen Evrak
G den Evrak
D lekçe

Adet
2.671
4.072
4.356

İskan Ve Yapı Kontrol

Konu
Devam Eden 18. Madde Uygulaması

2

Tamamlanmış 18. Madde Uygulaması

3
4
5

Toplam 18. Madde Uygulaması
Tevh t-İfraz Ve İhdas İşlem
İmar Çapı Düzenlenen

Aded
11

Sıra
No

4

1

15
151
394

2
3

Konu

Aded

Yapı Kullanma İz n Belges
Düzenlenen
Asansör Kontrol Ruhsatı Kayıt
Altına Alınan
İncelenen Stat k Proje

264
119
384

Yapı Kontrol Ve Numaraj
16.07.2019 tar h nden t baren kaçak nşaatların kontrolü yetk s Zabıta Müdürlüğü’ne ver lm şt r.

Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Konu
Yapı Tat l Zaptı Düzenlenen
3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. Ve 42. Maddeler Gereğ nce
Ceza İşlem Uygulananlar
3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 28. Maddes Gereğ nce Ceza İşlem
Uygulananlar
Hatalı Yapılan Numarataj İşlem n n Düzelt lmes
Yen Numarataj Taleb Yapılan
Tad lat Ruhsatı İç n Yapılan Numarataj İşlem
Csbm’de İs m Değ ş kl İç n Yapılan İşlem
B natesp t Ve Değerlend rme Raporu Düzenlenen
Elektr k Abonel ğ Tes s Ed lmes İç n Düzenlenen

Adet
4
3
1
3
275
12
2
34
100

İmar Müdürlüğü olarak Beled yem z bünyes ndek d ğer b r m ve Müdürlükler n yapmakta
olduğu proje ve yatırımlara, tekn k destek sağlanmıştır.
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Tem zl k İşler Müdürlüğü
Faal yet n Adı

Faal yet n Amacı

Parkların tem zl ğ

Mevcut kullanılmakta olan parkların
ç ndek b tk ler n, otların ve yürüyüş
alanlarının tem zlenmes

Faal yet n
Gerçekleşme
Durumu

Faal yet n Mal yet

%100

-

Hedeﬁm z; sınırlarımız dâh l nde
bulunan mevcut parkların, vatandaşlarımızın
ve çocuklarımızın rahat vak t geç reb lmeler
ç n sürekl tem z ve kullanılab l r durumda
tutmaktır. Bunun ç n ek pler m zle lçe
genel ndek tüm mahalleler m zde tem zl k
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Beled yem zce doğrudan tem n yolu le
72 adet 400 lt ve 40 Adet 800 lt olmak üzere
toplam 112 adet çöp konteyner tem n ed lm ş
olup, talep ve ht yaç doğrultusunda lçe
genel nde uygun yerlere yerleşt r lm şt r.
Böylece hem mahalleler m zdek k rl l k oranını
düşürüyor, hem de daha tem z b r çevre ç n
gerekl ortamları sağlamaya çalışıyoruz.
Sıra No Mahalle Adı
Kışla Mahalles
1

2020 Yılı Dağıtılan Çöp Konteynırı Aded
2

16

Tatarlı Mahalles

1

17

Işıklı Mahalles

2

2

Kozaklı Mahalles

1

18

Çet ll k Mahalles

6

3

Arpaderes Maahlles

2

19

Gözcüler Mahalles

8

4

Harlısu Mahalles

2

20

Arpaged k Mahalles

1

5

P r nçl k Mahalles

1

21

Tülek Mahalles

1

6

Bey Mahalles

1

Derekuyu Mahalles

1

Arpaç ftl k Mahalles

2

7

22

8

Kurtbağı Mahalles

1

23

Avcılar Suyu Mahalles

2

9

Aşağıkep rce Mahalles

2

24

Haymasek Mahalles

2

10

Yukarıkep rce Mahalles

2

25

Arsuz Mahalles

13

11

Kale Mahales

1

26

Madenl Mahalles

5

Üçgüllük Mahalles

4

12

Karagöz Mahalles

1

27

13

Hacıahmetl Mahalles

3

28

Gülc han Mahalles

3

14

Konacık Mahalles

2

29

Akçalı Mahalles

4

15

Hüyük Mahalles

2

30

Gökmeydan Mahalles

3

31

Nerg zl k Mahalles

1

32

Karahüsey nl Mahalles

3

33

Karağaç - Nardüzü Mahalles

27

Toplam

112

Görev n n sadece çöpler toplamak
olmadığının b l nc nde olan Beled yem z, lçe
sınırları dah l nde bulunan çöp konteynerler n n
h jyen, laçlama ve dezenfeks yon çalışmalarını
gerçekleşt r lm ş ve kötü koku yayılmasının
önüne geç lm şt r.

43

Beled yem z sınırları dâh l nde bulunan
ve kullanım ömrünü tamamlayan konteynerler n
bakım ve onarımları yapılarak tekrar
vatandaşlarımızın kullanımına sunulmaktadır.
Kullanılmayacak olan konteyner n yer ne başka
konteyner get r lerek vatandaşlarımızın bu
konuda mağdur olmaması sağlanmaktadır.

Beled yem z ek pler Düzenl olarak
toplanan evsel atıklar toplayarak bertaraf
tes s ne taşımaktadır. 2020 yılı çer s nde
31.710 Ton toplanmış olup, bertaraf ed lm şt r.

Evlerden sokaklara bırakılan veya
çalışmalar sonucunda oluşan moloz yığınlarını
ek pler m zce topluyor ve çevren n daha tem z,
kullanışlı olmasını sağlıyoruz. 2020 yılı
çer s nde 1.500 ton moloz toplanmış olup
çevren n daha tem z ve çevre görüntüsünün daha
güzel olması ç n çalışmalar t t zl kle
yürütülmüştür.

Düzenl olarak cadde ve sokakların
daha tem z ve bakımlı olması, ayrıca traﬁk
görüntüsünü rahatlatmak amacıyla lçe
genel nde ağaç budama çalışmaları rut n olarak
yapılmıştır.

İlçe beled yem z sınırları dâh l nde 2 adet
semt pazarımız mevcut olup, vatandaşlarımız ve
esnaﬂarımız ç n daha tem z ve rahat b r alışver ş
ortamı sağlamak ç n tem zl k ve ot b çme
çalışmaları düzenl b r şek lde yapılmıştır.

44

Tarım ve Tur zm kent olan lçem zde
vatandaşlarımızın üret mler n daha rahat
yapması ç n mevcut kanalların ve dereler n
tem zl ğ düzenl olarak yapılmıştır. Böylel kle
kötüt koku yayma ve taşma r sk n mümkün

Vatandaşlarımızın ve lçem ze tat l ç n gelen
m saﬁrler m z n hoşça vak t geç rd kler sah l
yürüyüş yolları ve plajlarda düzenl olarak
tem zl k ve bakım çalışmaları yapılarak daha
tem z ve daha y görünümlü b r ortam

Tem zl k İşler Müdürlüğü Denet mler m z
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Karağaç Mahalles
Nardüzü Mahalles
Kara Hüsey nl Mahalles
Kozaklı Mahalles
Helvalı Mahalles
Harlısu Mahalles
Nerg zl k Mahalles
Arpaderes Mahalles
P r nçl k Mahalles
Kışla Mahalles

Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Sıra No
1
2
3
4
5
6

Denet m Yer

7
8
9
10

Denet m Yer
Madenl Mahalles
Üçgüllük Mahalles
Akçalı Mahalles
Gökmeydan Mahalles
Yukarınınken Mahalles
Aşağı Çengen Mahalles
Kurtbağı Mahalles
Gülc han Mahalles
Beyköy Mahalles
Derekuyu Mahalles

Denet m Yer
Gözcüler Mahalles
Hacıahmetl Mahalles
Konacık Mahalles
Hüyük Mahalles
Karagöz Mahalles
Kale Mahalles
Tatarlı Mahalles
Işıklı Mahalles
Arsuz Mahalles
Arpaged k Mahalles
Tülek Mahalles
Arpaç ftl k Mahalles
Avcılarsuyu Mahalles

Beled yem z Tem zl k İşler Müdürlüğüne 2020 yılı çer s nde yapılan talep ve ş kâyet sayısı:
330 Adet Gelen ş kâyetler n heps hızlı ve t t zl kle sonuçlandırılmıştır.
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Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Kadın El Semt Pazarının çalışmalarını daha da gen şleterek, bu pazarlarda özell kle ev hanımı
olan kadınlarımız tarafından el emeğ göz nuru olarak şlenen ve yet şt r len tüm ürünler n satışının
yapılması sağlanmıştır. Koronav rüs le mücadele kapsamında get r len sınırlandırmaların etk led ğ
kadın üeret c ler m ze, mümkün olduğunca destek olmaya ve şler n yapmaları ç n gerekl ortamı
sağlamaya çalışılmıştır.

Tarımsal H zmetler Müdürlüğü’ne gelen şahs başvurular, C mer ve Halk Masasından
ulaştırılan ş kâyet, resm kurum ve kuruluşlardan gelen yazı yazılı olarak değerlend rmeye alınmış ve
lg l makam veya d lekçe sah pler ne resm yazı olarak cevap ver lm şt r. Çağrı merkez ne gelen
ş kâyetler değerlend r lerek en kısa zamanda sonuçlandırılmıştır.

Zabıta Müdürlüğü
Beled yem z sınırları çer s nde bulunan şyerler n n ruhsatlandırılması ç n gerekl
htarnameler yapılmış, süres çer s nde ruhsatlandırılmaları sağlanmıştır.
İş Yer Açma ve Çalışma Ruhsat Kom syonu le b rl kte ruhsatlandırma aşamasında olan
şyerler , Sıhh ve Fenn yönden kontrol ed lm şt r.
Beled yem z sınırları çer s nde bulunan şyerler n n ruhsatlandırılması ç n gerekl
htarnameler yapılmış, süres çer s nde ruhsatlandırılmaları sağlanmıştır.

İşlemler tamamlanmış toplam 1.230 adet yazışma sonuçlanmıştır.
Yasa
3194 Sayılı İmar Kanununun 42 Maddes

İlg l
13

İşlem
Encümene Sevk

Toplam
407.972,13-TL

2559 S.K(5259S.K.değ.)6. Mad.

12

Encümene Sevk

42.085,00-TL

1608 S.K (5728 S.K.değ.)1.mad.

21

Encümene Sevk

10.584,00-TL
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23 N san Ulusal Egemenl k ve Çocuk
Bayramı ve 19 Mayıs Gençl k ve Spor Bayramı
Gaz ler Günü g b , resm ve özel günlerde
yapılan etk nl klerde gerekl tören tedb rler ve
görevler yer ne get r lm şt r.

İlçe genel nde bulunan can ve mal güvenl ğ
r sk taşıyan apartman ve s te asansörler n n
güvenl ğ n h çe sayarak kurallara uymayan
arızalı asansörler mühürlend . Arızalı ve r sk
taşıyan asansörler n n tak b per yod k halde
devam etmekted r.

Hurdacıların sokak aralarına z ns z g rerek hurda olarak gördükler atıkları aldıkları yönündek
vatandaşların ş kâyetler üzer ne Zabıta ek pler tarafından mücadele başlatılmış olup, aralıksız
devam etmekted r.
İlçem z sınırları çer s ndek d lenc ler engellenm şt r ve lçem zde vatandaşlarımızı
engelleyen rahatsız ed c şgaller ortadan kaldırılma çalışmaları yapılmıştır.
İlçem z genel nde tesp t yapılan kültür ve tab at varlıkları le lg l b r mlerle koord nel b r
şek lde çalışılarak muhafaza altına alınmış olup, sürekl kontrolü sağlanmaktadır.
İlçem z Sınırlarında bulunan göçer hayvancılığın, lçede kamet eden vatandaşlarımızı
rahatsız etmemesd ve tarımsal ürünler ne zarar vermemes adına göçer hayvancılık alanlarında
kalmaları konusunda uyarılarda bulunulmuş, yasağı delen hayvancılara engel olunmuştur.
İlçem zde sınırları çer s nde z ns z ve faal yet gösteren seyyar satıcılar bertaraf ed ld .
Kamuya a t alanların h ç k mse tarafından şgal ed lemeyeceğ fade ed lerek, halkın refah ve
huzurunu etk leyen olumsuzlukların önüne geçerek bu olumsuzluklar bertaraf ed ld .
Koronav rüs Cov d-19 salgının toplum
sağlığı ve kamu düzen açısından oluşturduğu
r sk yönetme, sosyal zolasyonun tem n ﬁz k
mesafey koruma ve hastalığın yayılım hızını
kontrol altında tutma amacıyla sosyal hayat
dönem n n temel prens pler olan tem zl k,
maske ve mesafe kuralları le lg l denet mler
yapılmıştır.

İlçede faal yet gösteren tüm fırınlar ve ekmek
üret m merkezler büyük b r t t zl kle denetlenerek
vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve standartlara
uygun ekmek tüketmes amacıyla, ekmekler n
gramajları kontrol ed lm şt r. İmalalathaneler n
tem zl k ve çalışma şartlarına uygun olup olmadığı
ncelenm şt r.
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3194 Sayılı İmar Kanunu, Beled ye Zabıta Yönetmel ğ hükümler nce Beled ye sınırları
çer s nde bulunan alanlarda mevzuata aykırı ve kaçak yapılaşma le lg l denet mler koord nel b r
şek lde günlük sürdürülmekte olup, yasal şlemler yapılmıştır.
İş yer Açma ve Çalışma Ruhsatlarına l şk n aykırı olduğu tesp t ed len 7 esnaf ve
sanatkârların şyerler Beled yem z Encümen n n verm ş olduğu kararlar doğrultusunda
mühürlenerek ş yerler kapatılmıştır.

Kamu düzen güvenl ğ n n korunması ve
vatandaşlarımızın mağdur yetler n n önlenmes
ve haksız rekabet n önüne geç lmes amacıyla
lçem z sınırları çer s nde faal yet gösteren
esnaf, ﬁrma ve her türlü şletme tarafından
sunulan malların et ket denet m faal yetler ne
ağırlık ver lm şt r.

Zabıta Müdürlüğümüzce semt
pazarlarını z yaret ederek, Pazar yer n n
d s pl n ve düzen kontrol ed lm ş
vatandaşlarımızın h jyen k ve uygun
koşullarda alışver şler n yapab lmeler ç n
tüm tedb rler aldırılmıştır.

Sah l yürüyüş bandında, özell kle koronav rüs kapsamında get r len sınırlamalar çerçeves nde,
gece ve gündüz kontroller yapıldı. Sosyal mesafeye ve sınırlamalara uymayan k ş ler uyarıldı.
Maske ve h jyen konusunda uymayanlar hakkında ceza şlem uygulanacağı hatırlatıldı.
İlçem zde bulunan ve h çb r zn olmayan şgaller kaldırılmıştır. Özell kle beled yem z
tarafından herhang b r şek lşde ruhsat almayan ve ruhsatsız gerçekleşt r len çalışmaların tamamı
durduruldu. Yapılan çalışmalar se yıkım ek pler tarafından esk hal ne döndürüldü.
İlçem z genel nde tüm resm kurumlar tarafından darem ze ulaştırılan her türlü lan, aﬁş vs.
gerekse ses yayın c hazları kullanılarak gerekse aﬁşler n yapıştırılması sağlanarak çağrısı ve
duyurulması sağlanmıştır.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Mülk yet veya tasarrufu Beled yem ze a t olan gayr menkuller n 2020 mal yılındak
k ralama haleler , daha öncek yıllarda k raya ver len yerler n yıllık k ra artışları yapılarak
k racılara tebl ğler gerçekleşt r lm ş ve tahs l sağlanmıştır.
Beled ye h zmet ana b nasının k ralama şlem yapılarak ödemes gerçekleşt r lm ş, ek
h zmet b nasına a t ecr m s ller M ll Emlak Müdürlüğü'ne ödenm şt r. Karaağaç bölges nde
bulunan Futbol tes s , spor alanı ve d nlenme tes sler ne l şk n k ralama protokoller yapılarak
Vakıﬂar Müdürlüğü'ne K ralama bedeller ödenmekted r.
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Özel Kalem Müdürlüğü
Başkanın haftalık ve günlük çalışma programı düzenlenerek şler n s stemat k b r şek lde
yürütülmes sağlanmıştır.Çeş tl aralıklarla Kamu kurum, kuruluş ve İlçem z protokol l steler n n
güncellemes yapılmıştır.
Başkanın her türlü sözlü ve yazılı em rler , tal matları lg l k ş lere veya b r mlere let lm ş,
gerekl duyurular yapılmış olup sonuçları tak p ed lerek Başkana b lg ver lm şt r.
4.982 sayılı B lg Ed nme Hakkı Kanunu çerçeves nde Beled yem ze elektron k ortamda
veya yazılı olarak elden gelen bütün d lekçeler n evrak kaydı yapılarak, lg l b r me let lm ş ve
b r mden gelen yanıtın başvuru sah b ne let lmes sağlanmıştır.
Doğrudan Başbakanlık (BİMER) çerçeves nde nternet veya yazılı olarak elden gelen
başvuruların d ğer b r mlerle kurulan let ş m sayes nde yanıtlanması ve lg l k ş veya kuruluşa
let lmes sağlanmıştır.
Başkan adına gelen yazıların ve davetler n makama sunulması ve zamanında gerekl şek lde
cevaplanması sağlanmıştır. Vatandaşlardan gelen talep, müracaat ve ş kâyetler müdürlüğümüzce
tasn f ed l p lg l b r mlere aktarılmış ve problemler n g der l p g der lmed ğ n n tak b yapılmıştır.
Başkanımızın katılacağı sem ner ve programlar hakkında lg l evraklar hazırlanarak
rezervasyonlar yaptırılmıştır.
Başkanımızın katılamayacağı programlar mazeret le b rl kte lg l kuruma b ld r lm şt r.
Vatandaşlarımıza daha y h zmet vereb lmek amacıyla, sosyal medya ve e-ma l yolu le
Başkanlık Makamına gelen d lek, stek ve ş kâyetler; lg l müdürlüklere let lerek, tamamına yakını
cevaplandırılmış olup, gelen cevaplar y ne aynı yolla lg l s ne ulaştırılmıştır.
Beled yem z n tüm organ zasyonlarında,
resm ve d n bayramlarda lçem zdek s v l toplum
kuruluşları, protokol ve s yas part mensuplarına
tebr k SMS'ler gönder lm şt r. Ayrıca lçem zde
faal yet gösteren kamu kuruluşlarına bayram
z yaretler organ ze ed lm şt r.

Başkanın katıldığı mahalle toplantısı, b r m,
müdürlük toplantısı v.b. toplantılara katılarak
gerekl notların alınması ve yapılacak şler n
tak p ed lmes sağlanmıştır.

Halk Masası b r m m z gerekl ncelemeler yaparak vatandaşın stek ve sorunlarının
hang Müdürlüğü lg lend rd ğ n tesp t ederek sonuca ulaşması ç n gerekl çalışmaları yaparak
vatandaşımıza yardımcı olmuştur.
Başkanımız lçem zde yaşayan vatandaşımızın acılı günü olan cenazeler n çoğuna b zzat
katılmış, katılamadığı cenazeler n se yakınları le telefon görüşmes yaparak veya evler nde z yaret
ederek taz yeler n letmes sağlanmıştır.
Beled yem z n düzenlem ş olduğu etk nl k programlarında lçe halkımızın SMS yoluyla
b lg lend r lmes sağlanmıştır.
Başkanımız yoğun programı sebeb yle katılamadığı tören ve toplantılara Başkanlık makamı
adına gerekl telgraf, mesaj gönder lm ş katılamayacağı b ld r lm şt r.
Vatandaşlarımızdan gelen randevu talepler n n t t zl kle ayarlanması ve görüşme traﬁğ n n
düzenlenmes sağlanmıştır.
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Başkanın heyet ağırlamaları ve heyet
toplantıları programlanarak m saﬁrler n en y
şek lde ağırlanması sağlanmıştır.

Kamu kurum, kuruluş ve çeş tl alanlarda
yapılan yönet m değ ş kl kler ve atamalarda
Başkanımızın tebr k etmek adına z yaretlerde
bulunulmuştur.
Başkanın lçe protokolü, kamu kurum kuruluşlarıyla olan toplantı ve randevuları
düzenlenm ş olup, katılımı sağlanmıştır. Beled ye Başkanı tarafından düzenlenen
organ zasyonlarda protokol düzen sağlanmıştır.
D ğer müdürlükler n talepler n ve yaşanan aksaklıkları anlamak ve çözümler yle lg l
teşh ste bulunab lmek ç n en az ayda b r defa müdürler toplantısı yapılmıştır. Bel rl aralıklarla
Başkanımız tarafından b na ç ve dışarı h zmette çalışan personeller m z z yaret ed lm ş, stek ya da
sıkıntıları d nlenm ş, konuyla lg l tak pler yapılmıştır.
Şeh t ve gaz ler m z n a leler ne yıl çer s nde z yaretlerde bulunulmuş ve çeş tl
yardımlarda bulunulmuştur.
Başkanımızın konferans, sempozyum ve panel programları düzenlenm ş katılımı
sağlanmıştır.
Başkanımızın çeş tl aralıklarla
İlçem z protokolü, Kamu kurum ve
kuruluşlarına z yaretler düzenlenm şt r.

İlçe genel nde yapılan resm törenler n
gerekl hazırlıkları yapılarak başkanlığın tems l
gerçekleşt r lm şt r.
Başkanımızın lçem zde yaşayan vatandaşımızın sev nçl günler olan açılış, düğün, n kâh,
n şan tören ve sünnet düğünler ne katılımı, katılamadıkları le de telefon görüşmes yapması
sağlanmıştır.
Beled yem z İnsan Kaynakları ve Eğ t m Müdürlüğü tarafından hazırlanan eğ t m
programlarına katılım sağlanmıştır.
İlçem zde bulunan okullar düzenl aralıklarla z yaret ed lerek okul müdürler ve okul a le
b rl kler le ﬁk r alışver ş nde bulunularak, stek ve soruları d nlenm ş ve tak pler yapılmıştır.
2020 yılında düzenl aralıklarla esnaf z yaret ve toplantı programları düzenlenm ş,
başkanımızın lçe esnafı le b re b r görüşmes sağlanmış, çeş tl dernek ve spor kulüpler ve
ç ftç ler m z le z yaretler organ ze ed lerek sorunları hakkında görüş ve öner ler alınmış, sonuçları
tak p ed lerek beled ye çalışmalarımız le lg l b lg ler ver lm şt r.
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Arsuz'un tanıtımına yönel k Arsuz
lçem zde farklı şeh rlerden gelen
m saﬁrler m z n katılımı le Arsuz Akıllı Şeh rler
Z rves düzenlenm şt r.

İlçem zde düzenlenen Kültür- Sanat-Spor
program ve etk nl kler ne müsa t olduğu sürece
Başkanın katılımı sağlanmıştır.

Başkanımızın 2020 yılı çer s nde b lg m z dâh l nde; hasta olan, doğum yapan
vatandaşlarımızı b zzat evler nde z yaret ederek y d lekler n letmes ç n z yaretler tert p
ed lm şt r.

Halkımızla her zaman ç çe olan
başkanımız, başkan yardımcılarımız ve tüm
personel m zle mahallel m z n sıkıntılarını,
ş kâyetler n d nled k. Mahalleler m ze Halk
toplantıları ve z yaretler gerçekleşt rd k.

2020 yılında Arsuz'un tanıtımına
yönel k Ankara da TBB'n n düzenlem ş olduğu
Akıllı Şeh rler fuarına katılılarak burada lçem z
ve gelecekte gerçekleşt receğ m z projeler
tanıtılmıştır.

Özel Kalem Müdürlüğümüz bünyes nde
Halk masası kurarak, h zmet n lçen n her
yerler ne götürülmes sağlanmıştır.

51

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Çocuk şenl ğ kapsamında ht yaç
sah b çocuklarımıza bot ve mont hed ye ederek
geleceğ m z n tem natı olan çocuklarımızın
sev nçler ne ortak olduk.

Kültür ve sanat etk nl kler
kapsamında nterakt f t yatro göster s
sahnelenm ş olup, halkımız tarafından
beğen yle zlenm şt r.

Ankara'da düzenlenen Akıllı Kentler
fuarına katılarak lçem z n tanıtımı yapılmıştır.
İlçem z n kültürel faal yetler ve genel
özell kler bu fuarda tanıtılmıştır.

Küresel salgın başlangıcında personel ve
halka dağıtılmak üzere maske üret m
yapılmıştır. Koronav rüs kapsamında get r len
kısıtlama ve yasaklarla b rl kte en fazla ht yaç
duyduğumuz arçlardan b r olan maskey
üreterek halkımıza ücrets z b r şek lde
dağıtılmıştır.

Pandem sürec nde 15 mahalley kapsayan
gez c halk konserler yapılarak halkımıza
moral ver lm şt r. Halkımzıın b rl kte
eğleneceğ ve güzel vak t geç receğ bu
etk nl kler maalesef pandem neden le gez c
orkestra şekl nde gerçekleşt r lm şt .
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İlçem zde çıkan yangında zarar gören
evler n n tad latı yapılmış, eşyalar yen lenm ş ve
beled yem z n mkânları doğrultusunda hareket
ed lm şt r. Yapılan bu yardımlar özell kle basına
yansıtılmadan gerçekleşt t rlmeye
çalışılmaktadır.

Pandem sürec nde vatandaşların
korunma b l nc n arttırmak adına maske
kullanımı le lg l b lg lend rme yapılarak lçe
genel nde halkımızın özell kle maske
kullanımına özendırılm ş ve lçe genel nde
hemşer ler m ze maskeler dağıtılmıştır.

Ramazan ayı ve salgın dönem nde ht yaç
sah pler ne gıda dağıtımı yapıldı. Özell kle
ht yacı oan a leler teker teker tesp t ed lm ş ve
gıda paketler dağıtılmıştır.

Kadın ve Aile Hizmetler Müdürlüğü
Arsuz Beled yes Kadın ve A le Müdürlüğü; Kadına karşı her türlü ş ddetle mücadeley
hedef olarak ben msed ğ nden, evlenmek üzere müdürlüğümüze müracaat eden ç ftlere A le İç
Ş ddetle Mücadele El K tabından gerekl b lg lend rme yapılmıştır.
2020 yılı ç nde toplam 431 ç ft n evlenme akd yapılarak y ne aynı sayıda Uluslararası A le
Cüzdanı düzenlenerek kend ler ne tesl m ed lm şt r. Aynı yıl ç nde 36 adet Yabancı Uyruklu N kâh
Akd yapılmıştır.
Kadın emeğ n n görünür hale gelmes ve kadın st hdamının arttırılması amacıyla bu alanda
çalışma yürüten Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüyle ortak çalışmalar yapılmıştır.
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Basın Yayın ve Halkla İl şk ler Müdürlüğü
Gazete, Derg Ve Haber Portalı Abonel ğ
Yerel Basında, Beled yem z le lg l haberler n duyurulması ve Halkın b lg lend r lmes n
sağlamak amacıyla, 11 Adet Günlük Gazete, 18 Adet Haftalık Gazete, 17 Adet Haber Portalı
abonel ğ , 3 Adet Sürel Derg Abonel ğ le 1 Adet Radyo- TV Abonel ğ sağlanmıştır.
Yerel Basın Haberler
Beled ye Faal yetler n n tanıtımı bu konuda Halkın b lg lend r lmes amacıyla
Beled yem zle lg l , Yerel basında haftada 2,3 adet haber yayınlanmak üzere gönder lmekte ve
yayınlanmaktadır. 2020 yılında ortalama 200 haber yerel medyada yayınlanmıştır.

Radyo Programları
TRT Çukurova Radyosu
Çukurova Radyosu'nda "Akden z'den Toroslara"
programının canlı yayınına katılım sağlanmıştır.
Arsuz Beled ye Başkanımız Sayın Dr. Asaf
Güven' n katıldığı programda Arsuz'a da r
gerçekleşen, devam eden ve planlama
aşamasında olan projeler ve faal yetler hakkında
b lg ver ld . Yeş l Arsuz'u Sev yorum”
kampanyamıza da r açıklamalarda bulunmuştur.
Ulusal Basında Arsuz
Yerel basında yer alan haberler m z n yanı sıra ulusal basında yer alan haberler m z de kent m z n
tanıtımı ve tanınırlılığını arttırmak adına öneml rol oynamıştır. Tur zm kent olan lçem zde
pandem den dolayı az programın yapılması ulusal basında yer alan haber sayısı bakımından düşüş
yaşamıştır.
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Sosyal Medya Faal yetler
Günümüzde toplumun en fazla etk leş m çer s nde olduğu let ş m ağı olan sosyal
medyada, Arsuz Beled yes olarak yapılan şler, gerçekleşt r len beled ye projeler , sosyal
sorumluluk projeler , Arsuz Beled yes ve Arsuz Beled ye Başkanı olarak yapılan ve katılım
sağlanan tüm faal yetler, sosyal medya üzer nden kamuoyuna sunulmaktadır.
Arsuz Belediye Başkanı Dr. Asaf Güven Sosyal Medya Hesapları

Facebook

İnstegram

Tw tter

İnstegram

Tw tter

Arsuz Beled yes Sosyal Medya Hesapları

Facebook

Broşür, Af ş ve B llboard
Yapılan ve yapılacak olan h zmet n halka duyurulması ve halkın beled ye çalışmaları hakkında
b lg lend r lmes açısından, lçe genel nde bulunan b llboardlara tanıtım af şler koyularak duyuru
yapılmıştır.
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Destek H zmetler Müdürlüğü
Beled yem z Müdürlükler n ortak ht yacı olan; Kırtas ye Alımları, Büro
Malzeme Alımları, Baskı C lt Alımları, Tem zl k Malzeme Alımları, Yakacak Alımları satın
alınarak lg l yerlere ver lm şt r.
Beled yem ze a t ve Destek H zmetler Müdürlüğümüzce İşlet len Karaağaç Halk
Plajı ve Sosyal Tes sler le Beled yem z Gül Plajı 1. Sosyal Tes s ve Büfes nde Satılmakta
olan İçecek Alımları yapılmıştır.
Asansör Bakım ve Onarımlarının yaptırılması le yıllık sözleşmeler n n
düzenlenmes , Jeneratörün bakım ve onarımları yaptırılmıştır.
Müdürlükler m z n B lg sayarların ve Yazıcılarının Tam r Bakımları le B lg sayar
İşletme Program ht yacı ve Sözleşmeler n n düzenlenm şt r.
Beled yem z sathına yayılmış Ses Yayın C hazlarının her türlü Bakım Onarım ve
ht yaç muc b nce ek Ses Yayın C hazların tem n gerçekleşt r lm şt r.
Müdürlükler n ve Sosyal Tes sler n ht yaç duyduğu Masa, Sandalye, Dolap g b
ht yaçları le Posta, İnternet, Telefon, Elektr k g b ht yaçları karşılanmış olup; bedeller
zamanında ödenm şt r.
İnsan Kaynakları Müdürlüğü
İşç Raporları günlük olarak kontrol ed lerek SGK'ya şlenm şt r.
Memurların yıllık terﬁ şlemler aylık olarak kontrol ed lerek şlemler yapılmıştır.
657 sayılı yasaya tab çalışanlarımızın tüm b lg ler n n SGK ve HİTAP'a aktarımı
sağlanmıştır.
1 Memur le 5 adet şç n n emekl l k şlemler yılı ç nde yapılmıştır.
Stajyer öğrenc ler n evrakları düzenlenerek ş ve şlemler yapılmış ve b r mlere
öğrenc ler n b r mlere dağıtımları yapılmıştır.
İş başvuruları kabul ed lerek, değerlend r lmes ç n üst makama let lm şt r.
262 adet g den evrak kaydı yapılmıştır.
490 adet gelen evrak kaydı yapılmıştır.
İşç ve memur bordroları, kram yeler le d ğer sosyal hakların her ayın 15' nde
ödenmes ç n gerekl şlemler düzenl b r şek lde yapılmaktadır.
Beled yem zde çalışan tüm personel n Görev Tanımlamaları yapılmıştır.
Kamu Görevl ler Et k Sözleşmes tüm personele mzalatılmıştır.
Çukurova Beled yeler B rl ğ ve Sepra Eğ t m Danışmanlık le ortaklaşa eğ t m
sem nerler
İşç raporlarının mahsuplaşma ş ve şlemler SGK s stem üzer nden düzenl
olarak yapılmıştır.
İŞKUR Aylık İşgücü Ç zelges n n her ay s stem üzer nden g r ş şlemler
düzenl olarak yapılmıştır.
Norm Kadro Yönetmel ğ ne uygun olarak kadro hdas ve ptaller le derece
değ ş kl kler Mecl se sunularak kararlar uygulanmıştır.
Yılı çer s nde 1 adet memurun emekl l k ş ve şlemler HİTAP üzer nde
gerçekleşt r lm şt r.
Bakanlıktan alınan açıktan atama zn çerçeves nde 1 adet memurun Özel
Kalem Müdürlüğü'ne ataması yılı çer s nde gerçekleşt r lm şt r.
Mahall İdarelerde ve Bağlı Kuruluşlarda Görevde Yükselme ve Unvan
Değ ş kl ğ Yönetmel ğ ne uygun olarak 5 personel m z Görevde Yükselme sınavına 1
personel m z se Unvan Değ ş kl ğ sınavına gönder lerek ş ve şlemler yapılmıştır.

56

Muhtarlıklar Müdürlüğü
Muhtar B lg S stem yoluyla darem ze, başvuru atanmamıştır.
Muhtarlıklar Müdürlüğümüze let len kurum ç ve dışı yazışmalar, d lekçe, telefon, ma l vb.
yollarla 54 adet kayıt alınmış, ncelenmes , kurum kayıtlarına geç r lmes ve lg l b r m veya
b r mlere havales le koord nasyonu sağlanmıştır. Beled ye başkanımız, başkan yardımcılarımız
ve da re müdürü arkadaşlarımızla mahalle muhtarlarımızı mahalleler nde z yaret etmek suret le
talep ve sorunlarını d nled k. Talepler n ve sorunların b r kısmı hemen çözülürken bazıları da yıl
çer s nde çözüme kavuşturulmuştur.
Tülek Mahallesi Ziyareti

Tatarlı Mahallesi Ziyareti

Konacık Mahallesi Ziyareti

Muhtar B lg S stem yoluyla darem ze 1 adet başvuru atanmış ve bu başvurular süres
çer s nde net celend r lm şt r.
Muhtarlıklar Müdürlüğümüze let len kurum ç ve dışı yazışmalar, d lekçe, telefon, ma l
vb. yollarla 84 adet kayıt alınmış, ncelenmes , kurum kayıtlarına geç r lmes ve lg l b r m veya
b r mlere havales le koord nasyonu sağlanmıştır. Koronav rüs (Cov d-19) Pandem s n n
bölgem zde yoğun yaşanması neden yle z yaretlere ara ver lm şt r.
Muhtar B lg S stem yoluyla darem ze, başvuru atanmamıştır.
Muhtarlıklar Müdürlüğümüze let len kurum ç ve dışı yazışmalar, d lekçe, telefon, ma l
vb. yollarla 34 adet kayıt alınmış, ncelenmes , kurum kayıtlarına geç r lmes ve lg l b r m veya
b r mlere havales le koord nasyonu sağlanmıştır.
Beled ye Başkanımız, mecl s üyeler m z le Mahalle muhtarlarına, Mahalleler nde halk le beraber
z yaretlerde bulunduk.
Karahüseyinli Mahallesi Ziyareti

Pirinçlik Mahallesi Ziyareti

Nardüzü Mahallesi Ziyareti

İç şler Bakanlığımız tarafından oluşturulan www.muhtar.gov.tr üzer nden Muhtar B lg S stem
yoluyla darem ze başvuru olmamıştır.
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Muhtarlıklar Müdürlüğümüze let len kurum ç ve dışı yazışmalar, d lekçe, telefon, ma l
vb. yollarla 17 adet kayıt alınmış, ncelenmes , kurum kayıtlarına geç r lmes ve lg l b r m veya
b r mlere havales le koord nasyonu sağlanmıştır
19.10.2015 tar hl ve 2015/11 sayılı Başbakanlık Genelges le yürürlüğe g ren 19 Ek m gününün
Muhtarlar günü olması münasebet yle etk nl kler çerçeves nde 19.10.2020 tar h nde Arsuz Kent
Meydanında saygı duruşunun ardından lçe kaymakamımız, beled ye başkanımız ve
muhtarlarımızla, Woodstock B stro&Hookah Cafe'de Cov d-19 pandem s neden yle sosyal
mesafe kurallarına uygun olarak toplantı yapılmıştır. Mahall müşterek konularla lg l görüş
alışver ş nde bulunulmuştur.
19/10/2020 Muhtarlar günü Arsuz kent meydanında kutlama meras m sonrası sohbet
toplantısı

Stratej Gel şt rme Müdürlüğü
5393 Sayılı Beled ye Kanunu ve 5018 Sayılı Kamu Mal Yönet m ve Kontrol Kanunu le
Kamu İdareler nce Hazırlanacak Faal yet Raporları Hakkındak Yönetmel k esaslarına göre;
Beled yem z 2019 yılı İdare Faal yet Raporu hazırlama sürec nde, harcama b r mler ne b r m
faal yet raporu hazırlanması ç n çağrıda bulunulmuş, kamu dareler nce hazırlanacak faal yet
raporları hakkındak yönetmel ğe göre, süreç, yöntem ve raporlama le usul ve esaslar hakkında
b lg lend rme toplantıları düzenlenm şt r.
Harcama b r mler le gerekl koord nasyon sağlanarak, Mart 2020 sonuna kadar Başkanlık
makamına sunulmak üzere b r m faal yet raporlarının Stratej Gel şt rme Müdürlüğüne tesl m
ed lmes sağlanmıştır.
Harcama b r mler tarafından hazırlanan b r m faal yet raporları müdürlüğümüz tarafından
Başkanlık makamına arz ed lm şt r. Gerekl nceleme ve değerlend rmeler yapıldıktan sonra Kamu
İdareler nce Hazırlanacak Faal yet Raporları Hakkındak Yönetmel kte yer alan raporlama
lkeler ndek şek l ve kapsama uygun olarak, Arsuz Beled yes 2019 Yılı İdare Faal yet Raporu
düzenlenm ş ve beled ye mecl s ne sunulmuştur.
“2020 yılı Kurumsal Mal Durum ve Beklent ler Raporu” bütçe uygulama sonuçları, hedef
ve beklent ler le faal yetler m z kapsayacak şek lde hazırlanarak Temmuz ayında kamuoyunun
b lg s ne sunulmuştur.
Beled yem z 2020 yılı Bütçe Kes n Hesabı hazırlanarak N san ayı çer s nde Beled ye
Encümen ne sunulmuştur.
Beled yem z 2020 Performans Programında yer alan gösterge tabloları üçer aylık dönemler
t bar yle rapor hal nde hazırlanarak Başkanlık makamına sunulmuştur.
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Beled yem z 2020-2024 yılı stratej k planında yer alan 2020 yılı gösterge tabloları altı aylık (OcakHaz ran) 1. zleme sonuçları rapor hal nde hazırlanarak Başkanlık makamına sunulmuştur. Başkanlık
makamının onayından sonra Temmuz ayında kamuoyunun b lg s ne sunulmuştur.
5018 Sayılı Kamu Mal Yönet m ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı Beled ye Kanunu ve
bunlara bağlı mevzuat hükümler ne uygun olarak Beled yem z amaçlarını, temel lke ve pol t kalarını,
hedef ve öncel kler n çeren Stratej k Plan çerçeves nde, Stratej k Planın yıllık uygulama d l m n
oluşturacak 2021 Yılı İdare Performans Programı çalışmaları yürütülmüştür. Hazırlanan Beled yem z
2021 Yılı İdare Performans Programı Başkanlık makamına arz ed lm şt r. Gerekl nceleme ve
değerlend rmeler yapıldıktan sonra Beled ye Mecl s ne sunulmuştur.
Beled yem z müdürlükler nden alınan b lg ler doğrultusunda harcama b r mler n n bütçeler
alınarak konsol de ed lm ş ve Beled yem z 2021 yılı bütçes ve ekler hazırlanarak Beled ye
Encümen ne sunulmuştur.
Hukuk İşler Müdürlüğü

İdar yargıda devam eden (derdest) 70
dava, danıştay / Bölge İdare Mahkemes nde
( t raz aşamasında) 83 dava olmak üzere toplam
153 dava bulunmaktadır.

İdar Yargı
Derdest
Danıştay/Bölge
İdare
Mahkemes
Toplam

Adl yargıda devam eden (derdest) 89
dava, yargıtay / st naf mahkemes nde ( t raz
aşamasında) 83 dava olmak üzere toplam 172
dava bulunmaktadır.

Adl Yargı
Derdest
Yargıtay/ st naf
Toplam

İcrada alacaklı olduğumuz 23 dava,
borçlu olduğumuz 2 dava olamk üzere toplam 25
dava bulunmaktadır.

G r len duruşma sayısı 255, g d len keş f
sayısı 43 olmak üzere toplam 298'd r.
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70
83
153
89
83
172

İcra
Dosya Sayısı
Alacaklı
Borçlu

Duruşma Ve Keş fler
G r len Duruşma Sayısı
G d len Keş f Sayısı
Toplam

19
1
20

255
43
298

Yazı İşler Müdürlüğü

01.01.2020-31.12.2020 tar hler arasında yapılan mecl s toplantısı ve karar sayısı.
MECLİS
Mecl s Toplantı Sayısı
15 Adet
Mecl s Alınan Karar Sayısı
93 Adet

01.01.2020-31.12.2020 tar hler arasında yapılan encümen toplantısı ve karar sayısı.
ENCÜMEN
Encümen Toplantı Sayısı
101 Adet
Encümen Alınan Karar Sayısı
408 Adet
01.01.2020-31.12.2020 tar hler arasında kayda alınan genel evrak sayısı
KAYIT İŞLEMLERİ
Gelen D lekçe Sayısı
Gelen Resm Evrak Sayısı

5802 Adet
5249 Adet

01.01.2020-31.12.2020 tar hler arasında Yazı İşler Müdürlüğüne a t gelen-g den yazılar.
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Yazı İşler Müdürlüğü G den Yazı
104 Adet
Yazı İşler Müdürlüğü Gelen Yazı
967 Adet
01.01.2020-31.12.2020 tar hler arasında Başkanlık adına yapılan gelen-g den yazılar.
BAŞKANLIK BİRİMİ
Başkanlık G den Yazı
26 Adet
Başkanlık Gelen Yazı
761 Adet
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1- Performans Sonuçları Tablosu
2- PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
Stratej k Amaç

A1

Beled yen n daha kapsayıcı, etk n ve ver ml h zmet sunab lmes ç n kurumsal
kapas ten n gel şt r lmes

Stratej k Hedef

H1.1

Performans Hedef

PH1.1

Kurumsal stratej ler doğrultusunda çalışanların n tel k ve n cel k olarak
gel şt r lmes
Kurumsal stratej ler doğrultusunda çalışanların n tel k ve n cel k olarak
gel şt r lmes
TOPLAM

Gösterge No

Gösterge Adı

PG1.1.1

Düzenlenen eğ t m sayısı

PG1.1.2

Ölçü
Brm

Gerçekleşme
Oranı (%)

2020
Hedef

2020
Gerçekleşmes

gün

10,00

10,00

%100,00

Staj mkanı sağlanan öğrenc
sayısı

sayı

22,00

24,00

%109,09

PG1.1.3

Yıllık eğ t m programı sayısı

sayı

1,00

1,00

%100,00

Faal yet No

Faal yet Adı

Açıklama

TOPLAM

F1.1.1

H zmet ç
eğ t mlerle nsan
kaynaklarının
gel şt r lmes

Ölçü
Brm

TL

2020
Hedef

100.000,00

2020
Gerçekleşmes

53.100,00

F1.1.2

Gençlere ş deney m
kazandırırken, kurumun
şgücü ht yacını karşılamak

TL

180.000,00

75.261,12

F1.1.3

B r mler n ht yaç ve
talepler doğrultusunda yıllık
eğ t m programı hazırlanması

TL

0,00

0,00

TOPLAM
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TL

280.000,00

128.361,12

Gerçekleşme
Oranı (%)

Açıklama

%53,10

Tasarruf tedb rler
doğrultusunda
bütçeden harcama
yapılmıştır.

%41,81

Pandem sebeb yle
okullarda yüzyüze
eğ t m yapılmamış
olup, öğrenc
talepler yeters z
kalmıştır.

%45,84

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
Stratej k Amaç

A1

Beled yen n daha kapsayıcı, etk n ve ver ml h zmet sunab lmes ç n kurumsal
kapas ten n gel şt r lmes

Stratej k Hedef

H1.2

İç kontrol s stem n n gel şt r lerek, kurumsallaşmanın arttırılması

Performans Hedef

PH1.2

İç kontrol s stem n n gel şt r lerek, kurumsallaşmanın arttırılması

Gösterge No

Gösterge Adı

Ölçü
Brm

PG1.2.1

İç Kontrol Uyum Eylem
Planının Hazırlanması

yüzde

Faal yet No

Faal yet Adı

Ölçü
Brm

F1.2.1

İç kontrol s stem n n
gel şt r lmes

TL

TOPLAM

TL

TOPLAM
2020
Hedef

2020
Gerçekleşmes

100,00

100,00

Açıklama

%100,00

TOPLAM
2020
Hedef

2020
Gerçekleşmes

0,00

0,00

0,00

Gerçekleşme
Oranı (%)

Gerçekleşme
Oranı (%)

Açıklama

0,00

PERFORMANS SONUÇLARI
TABLOSU
Stratej k Amaç

A1

Beled yen n daha kapsayıcı, etk n ve ver ml h zmet sunab lmes ç n kurumsal
kapas ten n gel şt r lmes

Stratej k Hedef

H1.3

e-Beled ye, güvenl b l ş m s stemler n n gel şt r lmes ve uygulamaya konulması

Performans Hedef

PH1.3

e-Beled ye, güvenl b l ş m s stemler n n gel şt r lmes ve uygulamaya konulması
TOPLAM

Gösterge No
PG1.3.1

Gösterge Adı

Ölçü
Brm

Yen lenen b lg sayar oranı

yüzde

2020
Hedef

2020
Gerçekleşmes

6,00

5,61

Gerçekleşme
Oranı (%)

Açıklama

%93,50

TOPLAM
Ölçü
Brm

Faal yet No

Faal yet Adı

F1.3.1

Beled ye B lg Yönet m
S stem n n(yazılım,
donanım) bakım, onarım
ve yen lemes n n yapılması

TL

270.000,00

175.532,46

F1.3.2

Elektron k Belge Yönet m
S stem n n etk n hale
get r lmes

TL

0,00

0,00

TOPLAM

TL

2020
Hedef

270.000,00

2020
Gerçekleşmes

175.532,46

Gerçekleşme
Oranı (%)

%65,01

Açıklama
Beled yem z
b lg sayar yazılım,
donanım, bakım,
onarım ve
yen lenmes asgar
mal yetlerle
yapılmıştır

%65,01
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PERFORMANS SONUÇLARI
TABLOSU
Stratej k Amaç

A1

Beled yen n daha kapsayıcı, etk n ve ver ml h zmet sunab lmes ç n kurumsal
kapas ten n gel şt r lmes

Stratej k Hedef

H1.4

Kurumsal kaynakların arttırılması, etk n ve ver ml kullanılmasının sağlanması

Performans Hedef

PH1.4

Kurumsal kaynakların arttırılması, etk n ve ver ml kullanılmasının sağlanması
TOPLAM

Gösterge No

PG1.4.1

Gösterge Adı
B r Öncek Yılın İlanReklam Gel rler ne
Göre Artış

Ölçü
Brm

yüzde

2020
Hedef

2020
Gerçekleşmes

10,00

10,00

Gerçekleşme
Oranı (%)

Açıklama

%100,00

PG1.4.2

H be proje başvuru sayısı

adet

1,00

0,00

%0,00

PG1.4.3

Verg dönemler nde
hazırlanan b lg lend r c
af ş sayısı

adet

2,00

2,00

%100,00

PG1.4.4

Vezne Dışı Tahs latın/
Toplam Tahs lat
ç ndek oranı

yüzde

25,00

18,00

%72,00

PG1.4.5

Tahakkuk/Tahs lat Oranı

yüzde

75,00

77,00

%102,67

PG1.4.6

B r Öncek Yılın
Tahs lat Tutarına Göre
Artış Oranı

yüzde

5,00

30,00

%600,00

Pandem den dolayı
h be başvurusu
yapılamamıştır.
Arsuz
kaymakamlığının
hazırlamış olduğu
h be projes ne
madd destek
ver lecekt r.

TOPLAM
Faal yet No

Faal yet Adı

Ölçü
Brm

2020
Hedef

2020
Gerçekleşmes

F1.4.1

Beled ye b r mler n n
h zmet sunumuna l şk n
ortak ht yaçlarının
tasarruf tedb rler ne
uygun karşılanması

TL

340.000,00

166.489,34

F1.4.2

Gel r arttırıcı çalışmalar

TL

0,00

0,00

F1.4.3

Şeffaflık ve hesap
vereb l rl k gereğ yönet m
raporlarının hazırlanarak
kamuoyuna duyurulması

TL

17.000,00

4.395,50

TOPLAM
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TL

357.000,00

170.884,84

Gerçekleşme
Oranı (%)

Açıklama

%48,97

Beled em z n ortak
ht yaçları tasarruf
tedb rler ne uygun
olarak
karşılanmıştır.

%25,86

Tasarruf tedb rler
kapsamında
bütçeden harcama
yapılmıştır.

%47,87

PERFORMANS SONUÇLARI
TABLOSU
Stratej k Amaç

A1

Beled yen n daha kapsayıcı, etk n ve ver ml h zmet sunab lmes ç n kurumsal
kapas ten n gel şt r lmes

Stratej k Hedef

H1.5

Kamusal h zmetler n sunumunda etk nl ğ ve er ş leb l rl ğ n n arttırılması

Performans Hedef

PH1.5

Kamusal h zmetler n sunumunda etk nl ğ ve er ş leb l rl ğ n n arttırılması
TOPLAM

Gösterge No

Gösterge Adı

Ölçü
Brm

2020
Hedef

2020
Gerçekleşme
s

Gerçekleşme
Oranı (%)

Açıklama

PG1.5.1

Alınan çöp kamyonu
sayısı

sayı

1,00

0,00

%0,00

Tasarruf tedb rler
kapsamında katı
atık ve çöp toplama
mevcut çöp
kamyonlarıyla
yapılmıştır.

PG1.5.2

K ralanan ş mak nası
sayısı

sayı

1,00

1,00

%100,00

1 adet yol süpürme
aracı k ralanmıştır.

PG1.5.3

K ralanan h zmet aracı
sayısı

sayı

5,00

0,00

%0,00

PG1.5.4

Alınan h zmet aracı
sayısı

sayı

1,00

0,00

%0,00

PG1.5.5

Ses ve anons
s stemler n n yen lenme
oranı

yüzde

100,00

100,00

%100,00

İht yaç
olmadığından
h zmet aracı
k ralanmamıştır.
İht yaç
olmadığından
h zmet aracı
k ralanmamıştır.

TOPLAM
Faal yet No

Faal yet Adı

Ölçü
Brm

2020
Hedef

2020
Gerçekleşmes

Gerçekleşme
Oranı (%)

Açıklama

F1.5.3

Çöp kamyonu alımı

TL

450.000,00

0,00

%0,00

Tasarruf tedb rler
kapsamında katı
atık ve çöp toplama
mevcut çöp
kamyonlarıyla
yapılmıştır

F1.5.5

İş mak nası k ralanması

TL

50.000,00

9.912,00

%19,82

1 adet yol süpürme
araı k raanmıştır.

F1.5.6

B nek h zmet aracı
k ralaması ve satın
alınması

TL

330.000,00

0,00

%0,00

İht yaç
olmadığından
h zmet aracı satın
alınmamıştır.

F1.5.7

Ses anons
s stemler n n bakım,
onarım ve
yen lemeler n n
yapılması

TL

110.000,00

91.564,98

%83,24

TL

250.000,00

0,00

%0,00

TL

195.000,00

157.887,22

%80,97

F1.5.8

F1.5.9

F1.5.10

TOPLAM

Mevcut h zmet
b nalarının bakım ve
onarımlarının yapılması
H zmet b naları le
tech zatlarının bas t
bakım ve onarımlarının
yapılması

H zmet b nası ve d ğer
k ralama şlemler n n
yürütülmes

TL

TL

900.000,00

2.285.000,00

400.166,29

659.530,49

%44,46

İht yaç hasıl
olmadığından
yapılmamıştır.

2 adet h zmet b nası
k ralaması
gerçekleşm ş olup,
pandem neden yle
beled yem z n
gel rler n n
azalmasından dolayı
ödemes kısm
yapılmıştır.

%28,86
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PERFORMANS SONUÇLARI
TABLOSU
Stratej k Amaç

A1

Beled yen n daha kapsayıcı, etk n ve ver ml h zmet sunab lmes ç n kurumsal
kapas ten n gel şt r lmes

Stratej k Hedef

H1.6

Paydaşlar le etk n let ş m ve koord nasyonun sağlanması

Performans Hedef

PH1.6

Paydaşlar le etk n let ş m ve koord nasyonun sağlanması
TOPLAM

Gösterge No

PG1.6.1

Gösterge Adı

Muhtarlarla yapılan
koord nasyon toplantısı
sayısı

PG1.6.2

Muhtarlara düzenlenen
b lg lend r c eğ t m
sayısı

Faal yet No

Faal yet Adı

Ölçü
Brm

sayı

sayı

2020
Hedef

2020
Gerçekleşmes

4,00

0,00

2,00

Gerçekleşme
Oranı (%)

%0,00

0,00

%0,00

Açıklama
İç şler Bakanlığının
13.03.2020 tar h ve
Korona v rüs (Cov t19) tedb rler
doğrultusunda
toplantıların yapılması
yasaklandığından
gerçekleşt r lmem şt r.
İç şler Bakanlığının
13.03.2020 tar h ve
Korona v rüs (Cov t19) tedb rler
doğrultusunda
toplantıların yapılması
yasaklandığından
gerçekleşt r lmem şt r.

TOPLAM

F1.6.1

F1.6.2

TOPLAM
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Katılımcılığı
sağlamak üzere
Muhtarlarla düzenl
toplantılar
gerçekleşt r lmes

Muhtarlara yönel k
b lg lend r c
eğ t mler n yapılması

Ölçü
Brm

TL

TL

TL

2020
Hedef

30.000,00

30.000,00

60.000,00

2020
Gerçekleşmes

0,00

Gerçekleşme
Oranı (%)

%0,00

0,00

%0,00

0,00

%0,00

Açıklama
İç şler Bakanlığının
13.03.2020 tar h ve
Korona v rüs (Cov t19) tedb rler
doğrultusunda
toplantıların yapılması
yasaklandığından
gerçekleşt r lmem şt r.
İç şler Bakanlığının
13.03.2020 tar h ve
Korona v rüs (Cov t19) tedb rler
doğrultusunda
toplantıların yapılması
yasaklandığından
gerçekleşt r lmem şt r.

PERFORMANS SONUÇLARI
TABLOSU
Stratej k Amaç

A1

Beled yen n daha kapsayıcı, etk n ve ver ml h zmet sunab lmes ç n kurumsal
kapas ten n gel şt r lmes

Stratej k Hedef

H1.7

Ortak kurum kültürü le ver ye dayalı h zmet sunumunun sağlanması, h zmet
kal tes n n ve etk nl ğ n n sürekl ölçülüp y leşt r lmes

Performans Hedef

PH1.7

Ortak kurum kültürü le ver ye dayalı h zmet sunumunun sağlanması, h zmet
kal tes n n ve etk nl ğ n n sürekl ölçülüp y leşt r lmes
TOPLAM

Gösterge No

Gösterge Adı

Ölçü
Brm

2020
Hedef

2020
Gerçekleşmes

Gerçekleşme
Oranı (%)

PG1.7.1

Personel n mot vasyonu
arttırmak ve kurum
kültürünü gel şt rmeye
yönel k düzenlenen
etk nl k sayısı

sayı

1,00

0,00

%0,00

PG1.7.2

Zabıta Haftasında
düzenlenen etk nl k sayısı

sayı

1,00

1,00

%100,00

Açıklama
İç şler
Bakanlığının
Corona v rüs
(Cov t- 19)
tedb rler
doğrultusunda
toplantıların
yapılması
yasaklandığından
etk nl kler
düzenlenemem şt r.

TOPLAM
Faal yet No

Faal yet Adı

Ölçü
Brm

2020
Hedef

2020
Gerçekleşmes

F1.7.1

Kurum kültürünü
gel şt rme ve mot vasyonu
arttırmaya yönel k
etk nl kler n düzenlenmes

F1.7.2

Zabıta Haftası'nda zabıta
personel ne yönel k
etk nl k yapılması

TL

15.000,00

0,00

F1.7.3

İç ve dış paydaşlara
yönel k memnun yet
ölçümler n n yapılması

TL

0,00

0,00

TOPLAM

TL

TL

20.000,00

35.000,00

0,00

0,00

Gerçekleşme
Oranı (%)

Açıklama

%0,00

İç şler
Bakanlığının
Corona v rüs
(Cov t- 19)
tedb rler
doğrultusunda
toplantıların
yapılması
yasaklandığından
etk nl kler
düzenlenemem şt r.

%0,00

Düzenlenen Zabıta
Haftası ç n
bütçeden harcama
yapılmamıştır.

%0,00
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PERFORMANS SONUÇLARI
TABLOSU
Stratej k Amaç

A2

İmar ve planlama le sürdürüleb l r kentleşmen n sağlanması

Stratej k Hedef

H2.1

Kentsel tasarım altyapı/ üstyapının planlaması

Performans Hedef

PH2.1

Kentsel tasarım altyapı/ üstyapının planlaması
TOPLAM

Gösterge No

PG2.1.1

Gösterge Adı
Tur zm İmar Planının
Tamamlanma Oranı

PG2.1.2

Mera vb. alanların
Gecekondu ve Tapu
İşlemler n n
Tamamlanma Oranı

PG2.1.3

1/1.000 ölçekl Uygulama
İmar Planlarının
Tamamlanma Oranı

Ölçü
Brm
yüzde

yüzde

yüzde

2020
Hedef

2020
Gerçekleşmes

30,00

30,00

50,00

0,00

40,00

20,00

Gerçekleşme
Oranı (%)

Açıklama

%100,00

%0,00

İmarlı alanlar
bedels z olarak mera
vasfından
çıkarılmıştır.
26.12.2019 gün ve
30990 sayılı resm
gazetede yayımlanan
396 sayılı m ll emlak
genel tebl ğ uyarınca
Hatay l genel nde
haz neye at
taşınmazların satışı
yapılamayacağından,
hedefler l stes n
çıkarılmıştır.

%50,00

Cov d-19
pandem s nden dolayı
süreç aksamaya
uğramıştır.

TOPLAM
Faal yet No

Faal yet Adı

F2.1.1

1/1000 Ölçekl Uygulama
İmar
Planlarının Yapılması
ve/veya Rev ze Ed lmes

F2.1.2

Hal hazır Har taların
Yapılması ve mevcutların
güncellenmes

Ölçü
Brm

TL

TL

2020
Hedef

900.000,00

200.000,00

2020
Gerçekleşmes

103.840,00

0,00

Gerçekleşme
Oranı (%)

%11,54

4734 sayılı Kamu
İhale Kanunu'nun
22/d maddes ne göre
yapılmıştır.

%0,00

Daha önce Hatay
Büyükşeh r
Beled yes nden satın
alınarak %100'ü
tamamlanmıştır.
İhale bedel
hedeflenen tutarın
altında çıkmıştır.
Bununla b rl kte
şlemler devam
etmekted r.

F2.1.3

Tur zm mar planı yapımı

TL

307.500,00

75.520,00

%24,56

F2.1.4

18.Madde Uygulamaları

TL

50.000,00

0,00

%0,00

F2.1.5
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Gecekondu ve Tapu
İşlemler
Kapsamında Mera vb
Alanların Ot
Bedeller n n Yatırılması

TL

400.000,
00

0,00

Açıklama

%0,00

Mülk yet sah pler nce
bedeller
karşılanmıştır.
İmarlı alanlar bedels z
olarak mera vasfından
çıkarılmıştır.
26.12.2019 gün ve
30990 sayılı Resm
Gazetede
yayımlanan 396
sayılı M ll Emlak
Genel Tebl ğ
uyarınca Hatay İl
genel nde haz neye
at taşınmazların
satışı
yapılamayacağından
hedefler l stes n
çıkarılmıştır.

PERFORMANS SONUÇLARI
TABLOSU
Stratej k Amaç

A2

İmar ve planlama le sürdürüleb l r kentleşmen n sağlanması

Stratej k Hedef

H2.2

Yer nde kentsel dönüşümün sağlanması ve sosyal adalet, refah ve sosyal uyumu
pek şt recek şek lde uygulanması

Performans Hedef

PH2.2

Yer nde kentsel dönüşümün sağlanması ve sosyal adalet, refah ve sosyal uyumu
pek şt recek şek lde uygulanması
TOPLAM

Gösterge No

Gösterge Adı

Ölçü
Brm

2020
Hedef

2020
Gerçekleşmes

100.000,00

0,00

PG2.2.1

Asfalt Kaplanan Yol
M ktarı

m2

PG2.2.2

Yapılan Köprü Sayısı

sayı

5,00

PG2.2.3

Yapılan Menfez Sayısı

sayı

15,00

Gerçekleşme
Oranı (%)

%0,00

İhale sürec
gec kt ğ nden
yapılmamıştır.

3,00

%60,00

Talepler
doğrultusunda
ht yaçlar
karşılanmıştır.

16,00

%106,67

PG2.2.4

Parke Taşı Kaplanan Yol
M ktarı

m2

35.000,00

148.913,00

%425,47

PG2.2.5

Parke Taşı Kaplanan
Kaldırım M ktarı

m2

5.000,00

0,00

%0,00

PG2.2.6

Yapılan Muhtarlık
H zmet B nası Sayısı

sayı

2,00

0,00

%0,00

PG2.2.7

Bakım ve Onarımı
Yapılan Yol M ktarı

m2

2.000,00

2.000,00

%100,00

PG2.2.8

PG2.2.9

Onarımı Yapılan Okul
Sayısı

Onarımı Yapılan
İbadethane Sayısı

sayı

sayı

5,00

5,00

Açıklama

2,00

0,00

Karaağaç
mıntıkasında
Altyapıdan ötürü
bozulan yollar çok
olduğundan ve
asfalt hales n n
sonuçlanmamasında
dolayı Asfalt yer ne
parke taşı üst
kaplaması
yapılmıştır
İht yaç hasıl olan
yerde alt yapı
bağlantılarının
b tmemes nden
dolayı
yapılmamıştır.
İler k yıllarda
yapılacaktır
Pandem den
kaynaklı gel rler n
azalmasından
dolayı söz konusu
yatırım gelecek
yıllara
bırakılmıştır..

%40,00

Pandem den dolayı
okulların kapalı
oluşundan dolayı
gerekl tad latlar
yapılmamıştır.

%0,00

Pandem den dolayı
cam ler n kapalı
oluşundan dolayı
yapılacak tad latlar
önümüzdek yıllara
bırakılmıştır
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TOPLAM
Faal yet No

Faal yet Adı

Ölçü
Brm

2020
Hedef

2020
Gerçekleşmes

Gerçekleşme
Oranı (%)

Açıklama

F2.2.1

Yol bakım ve
onarımlarının yapılması

TL

200.000,00

0,00

%0,00

Beled yem z n
kend mkanları le
gerçekleşt r lm şt r.

F2.2.2

Planlamalar doğrultusunda
kamulaştırma yapılması

TL

700.000,00

106.495,00

%15,21

Kamulaştırma
şlem devam
etmekted r.

F2.2.3

Sıcak asfalt yapımı

TL

6.000.000,00

0,00

%0,00

İhale sürec
gec kt ğ nden
yapılmamıştır.
Talepler
doğrultusunda
ht yaçlar
karşılanmıştır.

F2.2.4

Köprü yapımı

TL

400.000,00

259.373,92

%64,84

F2.2.5

Menfez yapımı

TL

200.000,00

172.853,24

%86,43

F2.2.6

Muhtarlık H zmet B nası
yapımı

TL

200.000,00

0,00

%0,00

F2.2.7

İbadethane ve okulların
bakım, onarımlarının
yapılması

TL

150.000,00

0,00

%0,00

F2.2.9

Yollara parke taşı
döşenmes

TL

1.500.000,00

2.886.003,35

%192,40

TOPLAM
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TL

9.350.000,00

3.424.725,51

%36,63

Pandem den
kaynaklı gel rler n
azalmasından
ötürü söz konusu
yatırım gelecek
yıllara
bırakılmıştır.
İht yaçlar
dah l nde
badethane ve
okulların gerekl
tad latları
Beled yem z n
kend mkanları
le yapılmıştır.
Karaağaç
mıntıkasında
Altyapıdan ötürü
bozulan yollar çok
olduğundan ve
asfalt hales n n
sonuçlanmamasında
dolayı Asfalt yer ne
parke taşı üst
kaplaması
yapılmıştır

PERFO RM ANS SO NUÇLARI TABLO SU
S tr a te j k A m a ç

A3

S ü rd ü rü leb l r a tık y ö n e t m
o lu ştu rm a k

S tr a te j k H e d e f

H 3 .1

Y e ş l a la n la rın ın a rtırılm a sı

P e r fo r m a n s H e d e f

P H 3 .1

Y e ş l a la n la rın ın a rtırılm a sı

le b ü tü n c a n lıla r ç n ; y a şa n a b l r sa ğ lık lı v e te m z ç e v re

TOPLAM
G ö ste r g e N o

P G 3 .1 .1

Ö lç ü
B r m

G ö ste r g e A d ı

Y e n y a p ıla n p a rk sa y ısı

2020
H ed ef

sa y ı

2020
G e r ç e k le ş m e s

6 ,0 0

G e r ç e k le ş m e
O ra nı (% )

0 ,0 0

% 0 ,0 0

A ç ık la m a
P andem den
d o la y ı p a rk la rın v e
so sy a l a la n la rın
k a p a n m a sı
se b e b y le b u
p ro je m z g e le c e k
y ılla rd a y a p ılm a k
ü z e re
e rte le n m şt r.

TOPLAM
F aal yet N o

Ö lç ü
B r m

F aal yet A dı

2020
H ed ef

2020
G e r ç e k le ş m e s

G e r ç e k le ş m e
O ra nı (% )

F 3 .1 .1

Y e n p a rk y a p ım ı

TL

1 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

% 0 ,0 0

F 3 .1 .2

M e v c u t p a rk la rın
b a k ım v e
o n a rım la rın ın
y a p ılm a sı

TL

2 0 0 .0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

% 0 ,0 0

TOPLAM

TL

1 .2 0 0 .0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

A ç ık la m a
P a n d e m d e n d o la y ı
p a rk la rın v e so sy a l
a la n la rın
k a p a n m a sı
se b e b y le a y n ı
zam anda
g e l rle rd e k a z a lm a
se b e b y le b u
p ro je m z g e le c e k
y ılla rd a y a p ılm a k
ü z e re e rte le n m şt r.
T a le p le r
d o ğ ru ltu su n d a
h t y a ç la r
k a rşıla n m ıştır.

% 0 ,0 0

PERFORMANS SONUÇLARI
TABLOSU
Stratej k Amaç

A3

Sürdürüleb l r atık yönet m le bütün canlılar ç n; yaşanab l r sağlıklı ve tem z
çevre oluşturmak

Stratej k Hedef

H3.2

Evsel atıkların düzenl toplanması

Performans Hedef

PH3.2

Evsel atıkların düzenl toplanması
TOPLAM

Gösterge No Gösterge Adı

Ölçü
Brm

2020
Hedef

2020
Gerçekleşmes

Gerçekleşme
Oranı (%)

Açıklama

PG3.2.1

Yerleşt r len Konteyner
Sayısı

sayı

500,00

112,00

%22,40

Konteynerler n
tam r yaplarak
İht yaçlar
karşılanmıştır.

PG3.2.2

Yerleşt r len Çöp Kovası
Sayısı

sayı

100,00

0,00

%0,00

Depodak çöp
kovaları le
ht yaçlar
karşılanmıştır.

TOPLAM
Faal yet No

F3.2.1

TOPLAM

Faal yet Adı
Çöp kovası ve çöp
konteynerler n n
yerleşt r lmes ve şehr n
tem zl k ht yaçlarının
karşılanması, evsel atıkların
toplanması

Ölçü
Brm

TL

TL

2020
Hedef

2020
Gerçekleşmes

3.650.000,00

3.647.814,71

3.650.000,00

3.647.814,71

Gerçekleşme
Oranı (%)

Açıklama

%99,94

%99,94
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PERFORMANS SONUÇLARI
TABLOSU
Stratej k Amaç

A3

Sürdürüleb l r atık yönet m le bütün canlılar ç n; yaşanab l r sağlıklı ve tem z
çevre oluşturmak

Stratej k Hedef

H3.3

Cadde, sokak, pazar badethane ve okulların vb. yerler n n sürekl tem zlenmes

Performans Hedef

PH3.3

Cadde, sokak, pazar badethane ve okulların vb. yerler n n sürekl tem zlenmes
TOPLAM

Gösterge No

Gösterge Adı

PG3.3.1

Dezenfekte ed len okul sayısı

PG3.3.2

Dezenfekte ed len badethane
sayısı

PG3.3.3
PG3.3.4

Ölçü
Brm

Gerçekleşme
Oranı (%)

2020
Hedef

2020
Gerçekleşmes

sayı

84,00

84,00

%100,00

sayı

50,00

50,00

%100,00

Dezenfekte ed len kurban
kes m yer sayısı

sayı

40,00

40,00

%100,00

Düzenl tem zl ğ yapılan
park sayısı

sayı

150,00

150,00

%100,00

Açıklama

TOPLAM
Faal yet No

Faal yet Adı

Ölçü
Brm

2020
Hedef

2020
Gerçekleşmes

Gerçekleşme
Oranı (%)

Açıklama

F3.3.1

İbadethane ve okulların
dezenfekte ed lmes

TL

7.500,00

0,00

%0,00

2019 yılında alınan
malzemeler
kullanılmıştır.

F3.3.2

Kurban kes m yerler n n
dezenfekte ed lmes

TL

1.500,00

0,00

%0,00

2019 yılında alınan
malzemeler
kullanılmıştır.

F3.3.3

Mevcut parkların
tem zl ğ n n yapılması

TL

75.000,00

23.785,84

%31,71

Mevcut parkların
tem zl ğ bütçe
mkanları dah l nde
yapılmıştır.

F3.3.4

Kurban bayramında çevre
k rl l ğ n engelley c tedb rle
alınması

TL

2.500,00

1.028,00

%41,12

2019 yılında alınan
malzemeler
kullanılmıştır.

TOPLAM
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TL

86.500,00

24.813,84

%28,87

PERFORMANS SONUÇLARI
TABLOSU
Stratej k Amaç

A3

Sürdürüleb l r atık yönet m le bütün canlılar ç n; yaşanab l r sağlıklı ve tem z
çevre oluşturmak

Stratej k Hedef

H3.4

Sokak hayvanlarının korunmasına yönel k faal yetler yürütülmes

Performans Hedef

PH3.4

Sokak hayvanlarının korunmasına yönel k faal yetler yürütülmes
TOPLAM

Gösterge No

PG3.4.1

Gösterge Adı

Sokak canlılarına
yaklaşma eğ t m
ver len öğrenc sayısı

Ölçü
Brm

sayı

2020
Hedef

2020
Gerçekleşmes

1.000,00

0,00

Gerçekleşme
Oranı (%)

%0,00

Açıklama
Cov d-19
salgınından dolayı
okullar kapalı
olduğundan eğ t m
yapılamamıştır.

TOPLAM
Faal yet No

Faal yet Adı

Ölçü
Brm

2020
Hedef

2020
Gerçekleşmes

Gerçekleşme
Oranı (%)

F3.4.1

Sokak Hayvanları
Rehab l tasyon
Merkez

TL

400.000,00

0,00

%0,00

F3.4.3

Okullarda sokak
canlılarına yaklaşma
eğ t m n n ver lmes

TL

2.000,00

200,00

%10,00

TOPLAM

TL
402.000,00
200,00
PERFORMANS
SONUÇLARI
TABLOSU

Açıklama
Pandem den
kaynaklı gel rler n
azalmasından
dolayı söz konusu
yatırım gelecek
yıllara
bırakılmıştır.
Corona v rüs
(Cov d- 19)
sebeb yle
okullarda yüz yüze
eğ t me ara
ver lm ş
olduğundan
planlanan eğ t m
yapılamamıştır

%0,05

Stratej k Amaç

A3

Sürdürüleb l r atık yönet m le bütün canlılar ç n; yaşanab l r sağlıklı ve tem z
çevre oluşturmak

Stratej k Hedef

H3.5

Sıfır atık projes n n yürütülmes

Performans Hedef

PH3.5

Sıfır atık projes n n yürütülmes
TOPLAM

Gösterge No

PG3.5.1

Gösterge Adı
Yerleşt r len Dış Mekan
Kumbara Sayısı

Ölçü
Brm
sayı

2020
Hedef

2020
Gerçekleşmes

30,00

24,00

Gerçekleşme
Oranı (%)

Açıklama

%80,00

TOPLAM
Faal yet No

F3.5.1

TOPLAM

Faal yet Adı

Sıfır atık dış mekan
kumbaraların
yerleşt r lmes

Ölçü
Brm

TL

TL

2020
Hedef

35.000,00

35.000,00

2020
Gerçekleşmes

0,00

Gerçekleşme
Oranı (%)

%0,00

0,00

Açıklama
Katı atık
toplama ş rket
tarafından
karşılanmıştır.

%0,00
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PERFORMANS SONUÇLARI
TABLOSU
Stratej k Amaç

A3

Sürdürüleb l r atık yönet m le bütün canlılar ç n; yaşanab l r sağlıklı ve tem z
çevre oluşturmak

Stratej k Hedef

H3.6

Çevre konusunda b l nç sev yes n n yükselt lmes

Performans Hedef

PH3.6

Çevre konusunda b l nç sev yes n n yükselt lmes
TOPLAM

Gösterge No

PG3.6.1

Gösterge Adı

Çevre eğ t m ver len
öğrenc sayısı

PG3.6.2

Düzenlenen çevre etk nl ğ
sayısı

Faal yet No

Faal yet Adı

Ölçü
Brm

sayı

sayı

2020
Hedef

2020
Gerçekleşmes

1.000,00

Gerçekleşme
Oranı (%)

120,00

1,00

0,00

Açıklama

%12,00

Cov d-19
salgınından dolayı
okullar kapalı
olduğundan eğ t m
yapılamamıştır.

%0,00

Cov d-19
salgınından dolayı
okullar kapalı
olduğundan eğ t m
yapılamamıştır.

TOPLAM

F3.6.1

F3.6.2

TOPLAM
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Çevre Haftası'nda
düzenlenecek etk nl kler le
çevre b l nc n n
kazandırılması

Okullarda çevre b l nc n n
gel şt r lmes ne yönel k
eğ t m ver lmes

Ölçü
Brm

TL

TL

TL

2020
Hedef

11.500,00

2.000,00

13.500,00

2020
Gerçekleşmes

Gerçekleşme
Oranı (%)

0,00

0,00

0,00

Açıklama

%0,00

İç şler
Bakanlığının
Corona v rüs
(Cov t- 19)
tedb rler
doğrultusunda
toplantıların
yapılması
yasaklandığından
etk nl kler
gerçekleşt r lmem ş
t r.

%0,00

Corona v rüs
(Cov d- 19)
sebeb yle
okullarda yüz yüze
eğ t me ara
ver lm ş
olduğundan
planlanan eğ t m
yapılamamıştır.

%0,00

PERFORMANS SONUÇLARI
TABLOSU
Stratej k Amaç

A4

Stratej k Hedef

H4.1

Sürdürüleb l r kalkınmayı sağlamak ç n tur zm ve kırsal kalkınmanın
desteklenmes
Tur zmden daha fazla pay almak ç n gerekl çalışmaları yapmak

Performans Hedef

PH4.1

Tur zmden daha fazla pay almak ç n gerekl çalışmaları yapmak
TOPLAM

Gösterge No

PG4.1.1

PG4.1.2

PG4.1.3

Gösterge Adı

Kent Ev tad latının
tamamlanma oranı

Çadır Kamp alanının
tamamlanma oranı

Beled ye
M saf rhanes n
n tamamlanma
oranı

Ölçü
Brm

yüzde

yüzde

yüzde

2020
Hedef

2020
Gerçekleşmes

50,00

0,00

50,00

0,00

50,00

0,00

Gerçekleşme
Oranı (%)

Açıklama

%0,00

Pandem den
kaynaklı gel rler n
azalmasından
dolayı söz konusu
yatırım gelecek
yıllara
bırakılmıştır.

%0,00

Pandem den dolayı
sosyal yaşantının
kısıtlanması
sebeb yle bu
yatırım
önümüzdek
yıllara
bırakılmıştır.

%0,00

Pandem den
kaynaklı gel rler n
azalmasından
dolayı söz konusu
yatırım gelecek
yıllara
bırakılmıştır.

TOPLAM
Faal yet No

Faal yet Adı

Ölçü
Brm

2020
Hedef

2020
Gerçekleşmes

Gerçekleşme
Oranı (%)

F4.1.1

Kent Ev Tad latının
yapılması

TL

250.000,00

0,00

%0,00

F4.1.2

Çadır Kamp Alanı
yapılması

TL

500.000,00

0,00

%0,00

F4.1.3

TOPLAM

Beled ye M saf rhanes
yapılması

TL

TL

5.000.000,00

5.750.000,00

0,00

%0,00

0,00

Açıklama
Pandem den ötürü
başlanılamamıştır.
Pandem den
kaynaklı gel rler n
azalmasından
dolayı söz konusu
yatırım gelecek
yıllara
bırakılmıştır.
Pandem den dolayı
sosyal yaşantının
kısıtlanması
sebeb yle bu
yatırım
önümüzdek
yıllara
bırakılmıştır.
Pandem den
kaynaklı gel rler n
azalmasından
dolayı söz konusu
yatırım gelecek
yıllara
bırakılmıştır.

%0,00
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PERFORMANS SONUÇLARI
TABLOSU
Stratej k Amaç

A4

Stratej k Hedef

H4.2

Sürdürüleb l r kalkınmayı sağlamak ç n tur zm ve kırsal kalkınmanın
desteklenmes
Yerel çeş tl ğ n ve kırsal kalkınmanın destekenmes

Performans Hedef

PH4.2

Yerel çeş tl ğ n ve kırsal kalkınmanın destekenmes
TOPLAM

Gösterge No

PG4.2.1

PG4.2.2

Gösterge Adı
Tarım uygulamaları
konusunda düzenlenen
eğ t m sayısı
Hayvancılık uygulamaları
konusunda düzenlenen
eğ t m sayısı

Ölçü
Brm

Gerçekleşme
Oranı (%)

2020
Hedef

2020
Gerçekleşmes

sayı

1,00

1,00

%100,00

sayı

1,00

1,00

%100,00

sayı

1,00

1,00

%100,00

100,00

0,00

%0,00

PG4.2.3

Katılınan tarım fuarı sayısı

PG4.2.4

Üret c Pazar yer n n
tamamlanma oranı

yüzde

Faal yet Adı

Ölçü
Brm

Açıklama

İht yaç hasıl
olmadığından
yapılmamıştır.

TOPLAM
Faal yet No

F4.2.2

F4.2.3

F4.2.4

F4.2.5

F4.2.6

TOPLAM
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İy tarım ve hayvancılık
uygulamaları konusunda
eğ t m, sem ner vb.
düzenlenmes
İy tarım
uygulamalarının
desteklenmes
Tarım ve hayvancılık
üret c b rl k ve
kooperat fler n n
kurulmasına teşv k
ed lmes
Arsuz'da yet şen ürünler n
fuarlar yoluyla tanıtımına
destek olunması
Üret c Pazar Yer Yapımı

Gerçekleşme
Oranı (%)

Açıklama

2020
Hedef

2020
Gerçekleşmes

TL

6.000,00

0,00

%0,00

Katılımcılardan
sağlanmıştır.

TL

20.000,00

0,00

%0,00

Katılımcılardan
sağlanmıştır.

TL

0,00

0,00

TL

3.000,00

0,00

%0,00

Katılımcılardan
sağlanmıştır.

TL

100.000,00

0,00

%0,00

Yer tahs s
yapılamadığından
başlanılamamıştır

TL

129.000,00

0,00

%0,00

PERFORMANS SONUÇLARI
TABLOSU
Stratej k Amaç

A4

Stratej k Hedef

H4.3

Sürdürüleb l r kalkınmayı sağlamak ç n tur zm ve kırsal kalkınmanın
desteklenmes
Kent m z n yerel, ulusal ve uluslarararı tanınırlığın artırılması

Performans Hedef

PH4.3

Kent m z n yerel, ulusal ve uluslarararı tanınırlığın artırılması
TOPLAM

Gösterge No

PG4.3.1

PG4.3.2

Gösterge Adı

Kent n tanıtımına yönel k
katılınan fuar sayısı

Yerel, ulusal ve
uluslararası düzeyde
düzenlenen etk nl k sayısı

Ölçü
Brm

sayı

sayı

2020
Hedef

2020
Gerçekleşmes

2,00

1,00

4,00

0,00

Gerçekleşme
Oranı (%)

Açıklama

%50,00

Kent n tanıtımı
kısmen yapılmış,
Küresel salgın
neden yle fuarlar
ptal olduğundan
hedefe
ulaşılamamıştır.

%0,00

Küresel salgın
neden yle
etk nl kler ptal
olmuş olup
hedefe
ulaşılamamıştır.

TOPLAM
Faal yet No

Faal yet Adı

Ölçü
Brm

2020
Hedef

2020
Gerçekleşmes

Gerçekleşme
Oranı (%)

F4.3.1

Arsuz tanıtımı ç n fuar ve
etk nl klere katılım

TL

50.000,00

3.310,00

%6,62

F4.3.2

Plaj Futbol etk l ğ
yapılması (Yerel ve
Ulusal)

TL

100.000,00

0,00

%0,00

F4.3.3

Yarışma düzenlenmes

TL

20.000,00

0,00

%0,00

F4.3.4

F4.3.5

TOPLAM

Fuar ve organ zasyonlara
katılınması, kent n tanıtımı

Arsuz'un tanıtımı le
beled ye h zmetler
hakkında kamoyunun
b lg lend r lmes

TL

TL

TL

850.000,00

350.000,00

1.370.000,00

0,00

158.201,80

161.511,80

Açıklama
Kent n tanıtımı
kısmen yapılmış,
Küresel salgın
neden yle fuarlar
ptal olduğundan
hedefe
ulaşılamamıştır.
Küresel salgın
neden yle
etk nl kler ptal
olmuş olup
hedefe
ulaşılamamıştır.
Küresel salgın
neden yle
yarışmalar ptal
olmuş olup hedefe
ulaşılamamıştır.

%0,00

Kent m z n
tanıtımı ç n Fuar
ve
Organ zasyonlara
1 defa katılım
sağlamış ve
bütçeden harcama
yapılmamıştır.

%45,20

Tasarruf tedb rler
doğrultusunda
lçem z n tanıtımı
ve Beled yem z
h zmetler
hakkında kamuoyu
b lg lend r lm şt r.

%11,79

76

PERFORMANS SONUÇLARI
TABLOSU
Stratej k Amaç

A5

Kültür, sanat ve spor h zmetler le b rl kte Sosyal yardım ve sosyal h zmetlerde
etk nl k sağlanması (Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Dezavantajlı (Kırılgan) grupların
sosyal hayata katılımlarının artırılması)

Stratej k Hedef

H5.1

İst hdama katkı sağlamak

Performans Hedef

PH5.1

İst hdama katkı sağlamak
TOPLAM

Gösterge No

PG5.1.1

Gösterge Adı

Açılan meslek ed nd rme
kursu sayısı

Ölçü
Brm

sayı

2020
Hedef

2020
Gerçekleşmes

1,00

Gerçekleşme
Oranı (%)

0,00

%0,00

Açıklama
İç şler
Bakanlığının
Corona v rüs
(Cov t- 19)
tedb rler
doğrultusunda
toplantıların
yapılması
yasaklandığından
meslek ed nd rme
kursları
açılamamıştır.

TOPLAM
Faal yet No

F5.1.1

TOPLAM
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Faal yet Adı

Meslek ed nd rme
kurslarının açılması

Ölçü
Brm

TL

TL

2020
Hedef

2020
Gerçekleş
mes

Gerçekleşme
Oranı (%)

10.000,00

0,00

%0,00

10.000,00

0,00

%0,00

Açıklama

Cov t-19 pandem s
sebeb yle kurslar
açılamamıştır.

PERFORMANS SONUÇLARI
TABLOSU
Stratej k Amaç

A5

Kültür, sanat ve spor h zmetler le b rl kte Sosyal yardım ve sosyal h zmetlerde
etk nl k sağlanması (Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Dezavantajlı (Kırılgan) grupların
sosyal hayata katılımlarının artırılması)

Stratej k Hedef

H5.2

Sağlıklı b r yaşam ç n sporu desteklemek ve gel şt rmek

Performans Hedef

PH5.2

Sağlıklı b r yaşam ç n sporu desteklemek ve gel şt rmek
TOPLAM

Gösterge No

PG5.2.1

PG5.2.2

PG5.2.3

PG5.2.4

Gösterge Adı

Düzenlenen spor şenl ğ
sayısı

Desteklerden yararlanan
spor kulübü oranı

Spor sahasının tamamlanma
oranı

Ölçü
Brm

sayı

yüzde

yüzde

Yapılan yürüyüş ve b s klet
yolu m ktarı

km

Faal yet Adı

Ölçü
Brm

2020
Hedef

2020
Gerçekleşmes

1,00

0,00

100,00

20,00

100,00

0,00

3,00

2,00

Gerçekleşme
Oranı (%)

Açıklama

%0,00

Cov t-19 salgını
neden yle spor
şenl kler ptal
olmuş olup hedefe
ulaşılamamıştır.

%20,00

Destekler m z
kısmen yapılmış
olup, Cov t- 19
kısıtlamaları
kapsamında amatör
l gler ptal
olduğundan hedefe
ulaşılamamıştır.

%0,00

Pandem den
kaynaklı gel rler n
azalmasından ve
sosyal yaşantının
kısıtlanması ve
semt sahalarının
kapanmasından
ötürü söz konusu
yatırım gelecek
yıllara
bırakılmıştır.

%66,67

2019 yılında
hales yapılan
karaağaç sah l
yürüyüş ve b s klet
yolu 2020 yılında
b t r lm ş olup 2
Km. uzunluğunda
yapılmıştır.

TOPLAM
Faal yet No

F5.2.1

F5.2.2

Spor şenl ğ düzenlenmes

Spor kulüpler n n
desteklenmes

TL

TL

2020
Hedef

50.000,00

130.000,00

2020
Gerçekleşmes

0,00

20.000,00

Gerçekleşme
Oranı (%)

Açıklama

%0,00

Cov t-19 salgını
neden yle spor
şenl kler ptal
olmuş olup hedefe
ulaşılamamıştır.

%15,38

Destekler m z
kısmen yapılmış
olup, Cov t- 19
kısıtlamaları
kapsamında amatör
l gler ptal
olduğundan hedefe
ulaşılamamıştır.
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F5.2.3

F5.2.4

TOPLAM

79

Spor sahalarının yapılması

Yürüyüş ve B s klet Yolu
yapılması

TL

TL

TL

600.000,00

0,00

1.000.000,00 1.765.792,46

1.780.000,00

1.785.792,46

%0,00

Pandem den
kaynaklı gel rler n
azalmasından ve
sosyal yaşantının
kısıtlanması ve
semt sahalarının
kapanmasından
dolayı söz konusu
yatırım gelecek
yıllara
bırakılmıştır.

%176,58

Projen n mal yet
kalemler nde
oluşan f yat artışı
le dış
aydınlatmaların
güneş enerj l
(yeş l enerj )
s steme
dönüştürülmes nde
n dolayı f yat artışı
olmuştur.

%100,33

PERFORMANS SONUÇLARI
TABLOSU
Stratej k Amaç

A5

Kültür, sanat ve spor h zmetler le b rl kte Sosyal yardım ve sosyal h zmetlerde
etk nl k sağlanması (Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Dezavantajlı (Kırılgan) grupların
sosyal hayata katılımlarının artırılması)

Stratej k Hedef

H5.3

Sanatsal ve kültürel faal yetler n yaygınlaştırılması

Performans Hedef

PH5.3

Sanatsal ve kültürel faal yetler n yaygınlaştırılması
TOPLAM

Gösterge No

Gösterge Adı

Ölçü
Brm

2020
Hedef

2020
Gerçekleşmes

Gerçekleşme
Oranı (%)

PG5.3.1

Düzenlenen halk konser
sayısı

sayı

3,00

1,00

%33,33

PG5.3.2

Düzenlenen fest val sayısı

sayı

3,00

0,00

%0,00

PG5.3.3

Düzenlenen şenl k sayısı

sayı

1,00

1,00

%100,00

PG5.3.4

Sahnelenen t yatro oyunu
sayısı

sayı

2,00

1,00

%50,00

Açıklama
Halk konser
kısmen yapılmış
olup, Cov t- 19
kısıtlamaları
kapsamında hedefe
ulaşılamamıştır.
Küresel salgın
neden yle
fest valler ptal
olmuş olup hedefe
ulaşılamamıştır.

T yatro oyunu
kısmen yapılmış
olup, Cov t- 19
kısıtlamaları
kapsamında hedefe
ulaşılamamıştır.

TOPLAM
Faal yet No

Faal yet Adı

Ölçü
Brm

2020
Hedef

2020
Gerçekleşmes

Gerçekleşme
Oranı (%)

F5.3.1

Halk konserler
düzenlenmes

TL

150.000,00

2.950,00

%1,97

F5.3.2

Fest val düzenlenmes

TL

50.000,00

0,00

%0,00

F5.3.3

Bahar şenl ğ düzenlenmes

TL

50.000,00

4.728,00

%9,46

F5.3.4

T yatro oyunu
sahnelenmes

TL

30.000,00

1.296,00

%4,32

TOPLAM

TL

280.000,00

8.974,00

Açıklama
Halk konser
kısmen yapılmış
olup, Cov t- 19
kısıtlamaları
kapsamında hedefe
ulaşılamamıştır.
Küresel salgın
neden yle
fest valler ptal
olmuş olup hedefe
ulaşılamamıştır.
Bahar şenl ğ
yapılacağı tar hte
cov t-19
kıstlamaları
başlamış
olduğundan hedefe
ulaşılamamıştır.
T yatro oyunu
kısmen yapılmış
olup, Cov t- 19
kısıtlamaları
kapsamında hedefe
ulaşılamamıştır.

%3,21
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PERFORMANS SONUÇLARI
TABLOSU
Stratej k Amaç

A5

Kültür, sanat ve spor h zmetler le b rl kte Sosyal yardım ve sosyal h zmetlerde
etk nl k sağlanması (Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Dezavantajlı (Kırılgan) grupların sosyal
hayata katılımlarının artırılması)

Stratej k Hedef

H5.4

Kadınların her alanda daha fazla katılımı ç n gerekl faal yetlerde bulunmak

Performans Hedef

PH5.4

Kadınların her alanda daha fazla katılımı ç n gerekl faal yetlerde bulunmak
TOPLAM

Gösterge No

PG5.4.1

PG5.4.2

PG5.4.3

Gösterge Adı

G r ş mc l k eğ t m
sayısı

İst hdamı teşv k ed c
eğ t m sayısı

Eğ t mlere katılan
kadın katılımcı sayısı

Ölçü
Brm

sayı

sayı

sayı

2020
Hedef

2020
Gerçekleşmes

1,00

0,00

1,00

%0,00

0,00

25,00

Gerçekleşme
Oranı (%)

%0,00

0,00

%0,00

Açıklama
İç şler Bakanlığının
Corona v rüs (Cov t19) tedb rler
doğrultusunda
toplantıların yapılması
yasaklandığından eğ t m
yapılmamıştır.
İç şler Bakanlığının
Corona v rüs (Cov t19) tedb rler
doğrultusunda
toplantıların yapılması
yasaklandığından eğ t m
yapılmamıştır.
İç şler Bakanlığının
Corona v rüs (Cov t19) tedb rler
doğrultusunda
toplantıların yapılması
yasaklandığından eğ t m
yapılmamıştır.

TOPLAM
Faal yet No

F5.4.1

F5.4.2

TOPLAM
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Faal yet Adı

Kadınların st hdama
katılımı destekley c
eğ t m sem ner
düzenlenmes

Kadın g r ş mc l ğ n
desteklemeye yönel k
eğ t m sem ner
düzenlemek

Ölçü
Brm

TL

TL

TL

2020
Hedef

2.500,00

2.500,00

5.000,00

2020
Gerçekleşmes

0,00

Gerçekleşme
Oranı (%)

%0,00

0,00

%0,00

0,00

%0,00

Açıklama
İç şler Bakanlığının
Corona v rüs (Cov t19) tedb rler
doğrultusunda
toplantıların yapılması
yasaklandığından
eğ t m sem ner
yapılmamıştır.
İç şler Bakanlığının
Corona v rüs (Cov t19) tedb rler
doğrultusunda
toplantıların yapılması
yasaklandığından eğ t m
sem ner yapılmamıştır.

PERFORMANS SONUÇLARI
TABLOSU
Stratej k Amaç

A5

Kültür, sanat ve spor h zmetler le b rl kte Sosyal yardım ve sosyal h zmetlerde
etk nl k sağlanması (Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Dezavantajlı (Kırılgan) grupların
sosyal hayata katılımlarının artırılması)

Stratej k Hedef

H5.5

Sosyal yardım ve sosyal h zmetler n etk n olarak sürdürülmes

Performans Hedef

PH5.5

Sosyal yardım ve sosyal h zmetler n etk n olarak sürdürülmes
TOPLAM

Gösterge No

Gösterge Adı

PG5.5.1

Kurulan ftar sofrası
sayısı

PG5.5.2

İkram gönder len taz ye
ev sayısı

Ölçü
Brm

sayı

sayı

2020
Hedef

2020
Gerçekleşmes

5,00

0,00

400,00

0,00

Gerçekleşme
Oranı (%)

Açıklama

%0,00

Küresel salgın
kısıtlamaları
neden yle hedefe
ulaşılamamıştır.

%0,00

Küresel salgın
kısıtlamaları
neden yle hedefe
ulaşılamamıştır.

TOPLAM
Faal yet No

Faal yet Adı

F5.5.1

Dezavantajlıların
güçlend r lmes ne
yönel k yardım yapılması

F5.5.2

F5.5.3

F5.5.4

TOPLAM

İftar sofrası kurulması

İht yaç sah b
öğrenc ler n
desteklenmes

Taz ye evler ne kram
gönder lmes

Ölçü
Brm

TL

TL

TL

TL

TL

2020
Hedef

130.000,00

50.000,00

40.000,00

50.000,00

270.000,00

2020
Gerçekleşmes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gerçekleşme
Oranı (%)

Açıklama

%0,00

Küresel salgın
kısıtlamaları
neden yle hedefe
ulaşılamamıştır.

%0,00

Küresel salgın
kısıtlamaları
neden yle hedefe
ulaşılamamıştır.

%0,00

Küresel salgın
kısıtlamaları
neden yle hedefe
ulaşılamamıştır.

%0,00

Küresel salgın
kısıtlamaları
neden yle hedefe
ulaşılamamıştır.

%0,00
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PERFORMANS SONUÇLARI
TABLOSU
Stratej k Amaç

A5

Kültür, sanat ve spor h zmetler le b rl kte Sosyal yardım ve sosyal h zmetlerde
etk nl k sağlanması (Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Dezavantajlı (Kırılgan) grupların
sosyal hayata katılımlarının artırılması)

Stratej k Hedef

H5.6

Performans Hedef

PH5.6

Çocukların ve gençler n gel ş m destekley c ve korumaya yönel k faal yetlerde
bulunmak
Çocukların ve gençler n gel ş m destekley c ve korumaya yönel k faal yetlerde
bulunmak
TOPLAM

Gösterge No

Gösterge Adı

PG5.6.1

Bağımlılıkla mücadele
kapsamında dağıtılan broşür
sayısı

Faal yet No

Faal yet Adı

Ölçü
Brm

sayı

2020
Hedef

2020
Gerçekleşmes

1.000,00

0,00

Gerçekleşme
Oranı (%)

%0,00

Açıklama
Cov d 19 neden yle
etk nl k
yapılamamıştır.

TOPLAM

F5.6.1

TOPLAM
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Bağımlılıkla mücadele
ed lmes

Ölçü
Brm
TL

TL

2020
Hedef

2020
Gerçekleşmes

0,00

0,00

0,00

0,00

Gerçekleşme
Oranı (%)

Açıklama

PERFORMANS SONUÇLARI
TABLOSU
Stratej k Amaç

A5

Kültür, sanat ve spor h zmetler le b rl kte Sosyal yardım ve sosyal h zmetlerde
etk nl k sağlanması (Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Dezavantajlı (Kırılgan) grupların
sosyal hayata katılımlarının artırılması)

Stratej k Hedef

H5.7

Evl l k önces ç ftler n kültürel, sosyal ve ps koloj k olarak evl l ğe hazırlamak

Performans Hedef

PH5.7

Evl l k önces ç ftler n kültürel, sosyal ve ps koloj k olarak evl l ğe hazırlamak
TOPLAM

Gösterge No

Gösterge Adı

PG5.7.1

Evl l kle lg l
b l nçlend rmeye
yönel k dağıtılan
broşür sayısı

PG5.7.2

Dağıtılan n kah hed yes
sayısı

Ölçü
Brm

sayı

sayı

2020
Hedef

2020
Gerçekleşmes

650,00

431,00

650,00

431,00

Gerçekleşme
Oranı (%)

Açıklama

%66,31

A le ç kadına
yönel k ş ddet
hakkında
b lg lend rme
yapılmıştır.

%66,31

N kah tören
sırasında 431 adet
n kah hed yes
dağıtılmıtır

TOPLAM
Faal yet No

Faal yet Adı

F5.7.1

Evlenen ç ftlere n kah
hed yes ver lmes

F5.7.2

Evlenecek ç ftlere
b lg lend r c broşür
dağıtılması

TOPLAM

Ölçü
Brm

TL

TL

TL

2020
Hedef

130.000,00

1.500,00

131.500,00

2020
Gerçekleşmes

18.102,00

0,00

18.102,00

Gerçekleşme
Oranı (%)

Açıklama

%13,92

Evlenen ç ftlere n kah
hed yes olarak kahve
f ncanı hed ye
ed lm şt r.

%0,00

A le ç kadına
yönel k ş ddet
hakkında
b lg lend rme
yapılmıştır.

%13,77
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PERFORMANS SONUÇLARI
TABLOSU
Stratej k Amaç

A6

Dogâ ve nsan kaynaklı afetlere hazır olma kapas tes n n artırılarak, afetler n
olumsuz etk ler n en aza nd rmek

Stratej k Hedef

H6.1

Dere yataklarının neden olduğu afetler n ortadan kaldırmak

Performans Hedef

PH6.1

Dere yataklarının neden olduğu afetler n ortadan kaldırmak
TOPLAM

Gösterge No
PG6.1.1

Ölçü
Brm

Gösterge Adı
Islahı yapılan dere sayısı

sayı

2020
Hedef

2020
Gerçekleşmes

2,00

2,00

Gerçekleşme
Oranı (%)

Açıklama

%100,00

TOPLAM
Faal yet No

F6.1.1

Ölçü
Brm

Faal yet Adı
Dere Islahı ve yol üstü
yaban otların
tem zlenmes

TL

TOPLAM

TL

2020
Hedef

2020
Gerçekleşmes

20.000,00

0,00

20.000,00

Gerçekleşme
Oranı (%)

%0,00

0,00

Açıklama
D.S.İ tarafından
yapılmıştır.

%0,00

PERFORMANS SONUÇLARI
TABLOSU
Stratej k Amaç

A7

Toplum refahı ve düzen n sağlanması

Stratej k Hedef

H7.1

Güvenl ve sağlıklı t car faal yetler n sürdürülmes n sağlamak

Performans Hedef

PH7.1

Güvenl ve sağlıklı t car faal yetler n sürdürülmes n sağlamak

Gösterge No

Gösterge Adı

PG7.1.1

Denet m yapılan şyer sayısı

PG7.1.2

Et ket denet m sayısı

PG7.1.3

Faal yet No

Pazar denet m sayısı

Faal yet Adı

Ölçü
Br
m

TOPLAM
2020
Gerçekleşmes

adet

1.250,00

1.250,00

%100,00

adet

1.250,00

1.250,00

%100,00

adet

Ölçü
Br
m

110,00

160,00

2020
Gerçekleşmes

TL

0,00

0,00

F7.1.2

Gıda satış yerler n n etk n
denet m n n yapılması

TL

0,00

0,00
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Açıklama

Salgın neden yle
Pazar yerler n n
denet m sıklıkla
yapılmıştır.

TOPLAM

İşyerler ne
"Teşekkür Belges "
ver lmes

TL

%145,45

2020
Hedef

F7.1.1

TOPLAM

Gerçekleşme
Oranı (%)

2020
Hedef

0,00

0,00

Gerçekleşme
Oranı (%)

Açıklama

PERFORMANS SONUÇLARI
TABLOSU
Stratej k Amaç

A7

Toplum refahı ve düzen n sağlanması

Stratej k Hedef

H7.2

Parkların güvenl ğ n n sağlanması

Performans Hedef

PH7.2

Parkların güvenl ğ n n sağlanması
TOPLAM

Gösterge No

PG7.2.1

Gösterge Adı

Yerleşt r len güvenl k
kamerası sayısı

Ölçü
Brm

sayı

2020
Hedef

2020
Gerçekleşmes

2,00

0,00

Gerçekleşme
Oranı (%)

%0,00

Açıklama
Pandem den kaynaklı
parkların ve sosyal
alanların kapalı oluşu
ve gel rler n
azalmasından dolayı
söz konusu yatırım
gelecek yıllara
bırakılmıştır.

TOPLAM
Faal yet No

F7.2.1

TOPLAM

Faal yet Adı

Parklara kamera s stem
kurulması

Ölçü
Brm

TL

TL

2020
Hedef

2020
Gerçekleşmes

0,00

Açıklama
Pandem den kaynaklı
parkların ve sosyal
alanların kapalı oluşu
ve gel rler n
azalmasından dolayı
söz konusu yatırım
gelecek yıllara
bırakılmıştır.

0,00

0,00

Gerçekleşme
Oranı (%)

0,00
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2- Performans Sonuçlarının Değerlend r lmes
5018 sayılı Kamu Malî Yönet m ve Kontrol Kanunu kapsamından hazırlamış
olduğumuz 2020-2024 Stratej k Plan ve 2020 Yılı Performans Programıyla planlanmış olan
faal yetler n ve performans hedefler n n gerçekleşmeler yle lg l “Performans Sonuçları
Tablosu” hazırlanmış olup, ±%20 sapmalara l şk n açıklamalar yapılmıştır.

3- Performans B lg S stem n n Değerlend r lmes
2020 Yılı Performans Programı le bel rlenm ş hedefler n gerçekleşmeler n zlemek
ç n dönemsel raporlar hazırlanarak yapılmaktadır.
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IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A- Üstünlükler
H zmette devamlılığı, adalet ve uyumu esas alan personele sah p olması.
Dürüst şeffaf ve hesap vereb l r b r yönet me sah p olması.
Kaynakları ver ml kullanan, esnek ve yen l kç kurumsal b r yapıya sah p olması.
F z k çalışma koşullarına uygun mekanların planlanmış olması.
Katılımcılığa dayalı y yönet m lke ed nen b r kadroya sah p olması.
H zmet anlayışında herkese eş t mesafede durulması

B- Zayıflıklar
H zmet alanımızın gen ş olmasına karşılık gel r m z n az olması
H zmet b nalarımızın yeters z ve dağınık olması
İlçem z n h zmet alanının gen ş olması yapılan h zmetler m z n görünmemes .
Personel g derler n n yüksek olması.
Borç yükünün yüksek olması

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER
Yılın tamamını kapsayan çalışmalarda ve darelerce bel rlenen hedef ve göstergelerle
lg l olarak sorumlu olduğumuz konularda kontrol s stem ve sonuç odaklı b r anlayış
çerçeves nde, etk nl k, ver ml l k, ekonom k, saydamlık ve hesap verme sorumluluğu
çerçeves nde faal yet raporu gerçekleşm şt r.
Beled yem z n f z k konumu t barıyla ve kısıtlı bütçe mkânlarıyla mal yıl çer s nde en
yüksek ver m alınmış olup, ancak ler de Beled yem z n yapılacak yen b nasında daha uygun
b r ş ortamı sağlanacağı değerlend r lmekted r.
Beled yem z hedef ve çalışmalarında, en y h zmet sunmak, h zmetler sunarken
kolaylaştırıcı olmak, çözüm odaklı çalışmak, personel n vatandaşa olan yaklaşımında sürekl
y leşt rme yoluyla let ş m gel şt rmek, tüm b r mler m zle sorumluluk b l nc yle hareket etmek
doğrultusunda başarıya ulaşmıştır.
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EKLER (İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANLARI)
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