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220 kilometre sıcak 
asfalt yol, 170 kilometre 
stabilize yol yaptık
“Göreve gelir gelmez, ilçemizin ve 
mahallerimizin ihtiyaç duyduğu hiz-
metleri tespit ederek, ekiplerimizle 
birlikte hemen harekete geçtik. Bu 
amaçla gerek 2017 ve 2018, gerek-
se de içinde olduğumuz 2019 yılı 
içinde mahallelerimizi baştan aşağı 
yeniden elden geçirdik. Merkez-kır-
sal bölge ayırımı yapmadan, ihmal 
edilen mahallelerimizde asfalt, kilit 
taşı, karo, parke, yol açma hizmeti 
başlattık.

Akdeniz’e ve bağlı mahallelere, sa-
dece 1,5 yıl içinde 84 milyon lira 
tutarında altyapı yatırımı yaptık. 
Akdeniz’e son 2 yıl içinde on binler-
ce ton asfalt dökerek, 220 kilomet-
re uzunluğunda sıcak asfalt yol; 170 
kilometre uzunluğunda stabilize yol 

Mersin’de Hizmetin Adı, İlklerin ve Yeniliklerin Öncüsü

AKDENİZ BELEDİYESİ
İçişleri Bakanlığı’nca yapılan görevlendirme sonrası 

Akdeniz Belediyesi; 2 yıl içinde imza attığı hizmetlerle 
kent sakinlerinin büyük beğeni ve takdirini kazandı. 

On yılda yapılabilecek hizmetleri geçen 2 yıla sığdıran 
Akdeniz; sosyal belediyecilik anlamında da kent ve 

ülke gündeminde adından söz ettirdi.

“Sadece asfalt dökmeye, yol yapmaya gelmedik. En 
büyük amacımız vatandaşlarımızla gönül köprüleri 

kurmaktı. Bunu kısa zamanda büyük ölçüde 
başardığımıza inanıyoruz” diyen Akdeniz Belediye 

Başkanı Muhittin Pamuk, göreve geldiği ilk günden 
bu yana hayata kattıkları hizmet ve projeleri anlattı…

Muhittin Pamuk
Belediye Başkanvekili
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açtık. Yaklaşık 240 bin metrekare 
kilitli parke taşı; 92 bin metrekare 
karo kaplama hizmeti sunduk. “

16 mahalle evi, 22 yeni 
park yaptık, park sayımızı 
190’a çıkardık
“Bütçemizi halk ve kent yararına 
hizmet ve projelere ayırarak; Akde-
niz’e yeni sosyal, kültürel ve sportif 
tesisler kazandırdık, yeşil alan var-
lığımızı katbekat arttırdık. Sadece 
2 yıl içinde 16 mahalle ve taziye 
evi, 22 yeni park, 21 çocuk parkı, 9 
gençlik merkezi, 8 yeni spor tesisi 
ve 1 kadın kültür merkezini ilçemi-
ze kazandırdık; 45 parkımızda ba-
kım-onarım çalışması yaptık. Ayrıca 
Ümit Yaşar Oğuzcan Parkı’nı ‘Masal 
Kahramanları Parkı’na dönüştüren 
yenileme ve dönüşüm çalışmala-
rımız sona erdi. Daha yeşil bir Ak-

deniz hedefiyle park sayımızı 190’a 
çıkardık. Güneş Mahallesi’nde ilk 
kapalı semt pazarını hizmete açar-
ken; Akdeniz’in ilk tenis kortunu da 
çocuklarımızın kullanımına sunduk.”

Bütün Mahallelerimize 
Hizmet Atağı Başlattık
“Yerel yönetimlerin başlıca görevin-
den biri, sorumlu ve yetkili olduğu 
bölgelerde yaşayan insanların yaşa-
mını kolaylaştırmaktır. Bu anlayışla, 
sahada görevli hizmet ekiplerimiz, 
ilçemizin dört bir yanında asfalt, 
yol, kaldırım ihtiyacı olan mahallele-
rimizde aralıksız hizmet veriyor. Fen 
işleri ekiplerimiz, birden çok bölge-
de asfalt kaplama hizmetini yeri-
ne getirerek bir yandan Akdeniz’in 
çehresini değiştiriyor, diğer yandan 
mahalle sakinlerinin günlük yaşamı-
nı kolaylaştırıyor.”

Okul ve Camilerimizin 
Bakım, Onarım ve 
Temizliğini Yapıyoruz
“Vatandaşlarımızın ortak kullanım 
alanları olan okul ve ibadethanelerin 
ihtiyaçlarını karşılıyor, boya, tamirat 
ve temizlik hizmetlerini yerine getirip 
eksikliklerini gideriyoruz. Bu kapsam-
da 118 okulumuzun ve 58 camimizin 
boya, badana, bakım, onarım ve te-
mizlik çalışmasını yaptık. Mobil eki-
bimiz, ilçemizde toplam 105 camide 
dönüşümlü olarak temizlik ve hijyen 
çalışmasını aralıksız sürdürüyor.”

Tüm Hizmetlerimiz, 
Akdeniz’in Geleceği İçin
“Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) 
desteği ile hayata geçirdiğimiz ve 
Akdeniz’in geleceği için hazırladı-
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ğımız 8 milyon lira bütçeli projemiz 
sayesinde 26 parkımızı baştan sona 
yenileyip spor alanları ve oyun grup-
larıyla donattık. Böylelikle Akdeniz’e 
bağlı mahallelerimizde sosyal, kültü-
rel, mesleki, spor kurslarının açılabi-
leceği yeni ve güzel mekânlar oluş-
turduk. Hayata kattığımız hizmet ve 
çalışmalarımız sayesinde Akdeniz’e 
bağlı mahallelerimizde yaşam kalite-
sini yükseltiyor, ilçemizde hayatı yeni 
baştan kurgulayıp, ilçemizi bir cazibe 
merkezine dönüştürüyoruz.”

Çiçek Pasajı, Yeni Yüzüyle 
Mersinlilerin Hizmetine 
Açıldı
“Kalkınma Bakanlığımızca geçen yıl 
sağlanan 5 buçuk milyon liralık hibe 
bütçe sayesinde Gökçay Kapalı İş 
Merkezi’nde (Mersin Çiçek Pasa-
jı) başlattığımız yenileme projemiz 

tamamlandı. Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü’nce yürütülen proje-
de; Belediyemiz İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü’nde görevli mimar, mü-
hendis ve şehir plancısından oluşan 
teknik personelin çizdiği özgün tasa-
rım sayesinde pasajımız; görenleri 
kendine hayran bıraktıran; klasik ile 
modern mimarinin harmanlandığı, 
otantik ve turistik mekâna dönüştü.”

Mersin’in Tarihine Sahip 
Çıkıyor, Zenginliğimizi 
Geleceğe Taşıyoruz
“Akdeniz ve Mersin’in tarihini yaşat-
mak ve geleceğe taşımak amacıyla; 
Mersin Valimiz Sayın Ali İhsan Su 
beyin maddi ve manevi destekleriy-
le başlattığımız; “Kiremithane Ma-
hallesi Tarihi Evlerin Restorasyonu” 
projesini başlattık. Çalışmalarımız 
bittiğinde, Kiremithane Mahalle-

si’nin yüz yılı aşkın bir geçmişe ta-
nıklık eden evleri; eski otantik kim-
liği ve tarihi dokusuna kavuşacak. 
Mahallemizde toplam 52 tescilli 
evin ilk etapta 22’sinin restorasyo-
nunu yapacağız, ikinci etapta kalan 
evleri restore edeceğiz. Ayrıca böl-
gede sosyal, kültürel, tarihi ve turis-
tik mekânlar da oluşturulacak ve bu 
sayede Kiremithane, kentin en çok 
turist ve ziyaretçi çeken cazibe mer-
kezine dönüşecek.”

Mahalle Evlerimizi 
Okula Dönüştürdük. 
Binlerce Kadına Meslek 
Kazandırdık
“Sosyal belediyeciliğin bir yönü de, 
dezavantajlı durumdaki insanlara 
meslek kazandıracak eğitimleri on-
lara ulaştırmaktır. Bu amaçla, be-
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lediyemize bağlı hizmet veren Ma-
halle Kültür Evlerimizi adeta birer 
okula dönüştürdük. Bu merkezleri-
mizde, alanında uzman eğitmenler-
ce mesleki eğitim ve beceri kursları 
alan 5 bini aşkın kadın, geleceğe 
artık çok daha güvenle bakabiliyor. 
Çünkü kurslarımız sayesinde meslek 
edinen kadınlar, artık hem üreterek 
aile ekonomilerine katkı sağlıyor, 
hem de sosyal yaşamda çok daha 
güçlü bir şekilde ayakta durabiliyor. 
Ayrıca kreş sınıfları da açarak, kadın-
ların, çocuklarıyla birlikte mahalle 
evlerine gelebilmelerini sağladık.”

Yaşlı, Engelli, Kimsesiz 
Vatandaşlarımızın 
Yanındayız
“Klasik belediyecilik hizmetlerinin 
dışına çıkarak, Mersin ve Türkiye 
gündemine gelen hizmet ve pro-

jelere de imza attık. Bu kapsamda 
Akdeniz Belediyesi olarak; kimsesi 
olmayan, yaşlı, engelli ve bakıma 
muhtaç vatandaşlarımız için baş-
lattığımız “Evde Bakım ve Temizlik 
Hizmeti” sayesinde yüzlerce hane-
ye ve 2 bin insanımıza ulaşıp kapı-
larını çaldık. Bu insanlarımıza sağlık, 
psikolojik destek, evde bakım ve 
temizlik hizmeti verdik. O insanları-
mızın hayır ve iyilik dualarını alabil-
diysek ne mutlu bizlere.”

Gençlerimizi 
Üniversite Hayallerine 
Kavuşturuyoruz
“Akdeniz’de eğitim alanına özel 
önem ve ağırlık verdik. Bu noktada; 
‘Akdeniz Akademi’ adıyla hizmete 
açtığımız kurs merkezimizde, lise 
mezunu 500 gencimize ücretsiz üni-
versite hazırlık kursu veriyoruz. Bu 

gençlerimizin her birine ayrıca 300 
TL tutarında eğitim materyali des-
teği de sağlıyoruz. Yeni eğitim-öğ-
retim dönemi açılışında da 10 bin 
öğrencimize kırtasiye malzemesi 
desteği sunduk.”

Mutlu, Huzurlu, Sağlıklı 
ve Tertemiz Bir Akdeniz 
İçin Çalışıyoruz
“Mersin’in 4 merkez ilçesinden biri 
olan Akdeniz’de; 30 bin hektarlık bir 
alana yayılan 65 mahalleye hizmet 
veriyoruz. İlçemizin resmi nüfusu 
son sayıma göre 270 bindir. Ancak 
kent merkezinde yer alan bir ilçe ol-
mamız nedeniyle hizmet verdiğimiz 
nüfus, gündüz saatlerinde 600 bin 
kişiye ulaşmaktadır. İnsan ve hizmet 
odaklı yönetim anlayışı ve farklılık-
larımızın zenginliğimiz olduğu bilin-
ciyle, Akdeniz’de hayatı yeni baştan 
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düzenleyip kentimizi huzurlu ve gü-
venli bir geleceğe taşımak; yeşilin 
mavi ile buluştuğu, insanlarımızın 
mutlu olduğu, temiz ve sağlıklı bir 
kent için hizmet veriyoruz.

Barışın, kardeşliğin ve hoşgörünün 
kenti Mersin’de; mesai arkadaşla-
rımızla birlikte gece-gündüz deme-

den çalışıyoruz. Belediyemiz kay-
naklarını, ilçemizin ihtiyaç duyduğu 
hizmet ve projelerde kullanıyoruz. 
Hiçbir ayırım yapmadan hakkaniyet 
ölçüleri içinde, vatandaşlarımızın 
ihtiyaç duyduğu hizmetleri eksik-
siz, kaliteli ve zamanında sunmak 
için çaba sarf ediyoruz. İyi gününde 

de kötü gününde de insanlarımızın 
yanındayız. Kapımız her zaman ve 
herkese daima açık. Vatandaşları-
mızla birlikte sorunları tespit edip 
çözümler üreterek Akdeniz’i güzel 
bir geleceğe taşıyoruz. İnsanlarımızı 
mutlu görmek, bizim için en büyük 
kıvanç kaynağıdır.”

Görevlendirme Öncesi ve 
Görevlendirme Sonrası 
“Akdeniz Belediyesi” 
Muhittin PAMUK
• Hayata kattığımız hizmet, pro-

je ve çalışmalarımız sayesinde 
Akdeniz’e bağlı tüm mahallele-
rimizde yaşam kalitesini yükselt-
tik, ilçemizde hayatı yeni baştan 
kurgulayıp ilçemizi bir cazibe 
merkezine dönüştürdük.

• Yerel yönetim hizmetleri, proje 
ve belediyecilik çalışmaları açı-
sından büyük eksiklikler yaşayan 
Akdeniz’e; 2 yıl içerisinde 85 
milyon 860 bin TL tutarında alt-
yapı yatırımı yaptık. Yine 2 yılda 
belediyenin yaklaşık 50 milyon 
TL borcunu ödedik.

• Akdeniz Belediyesi’nin, görevlen-
dirme öncesi 197 milyon lira fa-
izi işlenmemiş ağır bir borç yükü 
vardı. Görevlendirme sonrası; 

belediye kaynaklarının verimli 
kullanılması ve etkin tasarruf ön-
lemlerimiz sayesinde bu borç 147 
milyon liraya kadar düşürüldü.

• Bakanlığımızca görevlendirilen 
yönetim olarak, hizmetlerden 
mahrum bırakılan mahallele-
rimize hizmet atağı başlattık. 
Sahada görevli Fen İşleri Mü-
dürlüğü’ne bağlı ekiplerimizle, 
ilçemizin 65 mahallesinde as-
falt, yol, kaldırım ve benzeri alt-
yapı hizmetlerini verdik.

• Hizmet atağımız sonucu, 220 ki-
lometre sıcak asfalt yol, 170 kilo-
metre stabilize yol açtık. Teknik 
ekiplerimiz Akdeniz’in çehresini 
değiştirirken, vatandaşların da 
günlük yaşamını kolaylaştırdı. Kışın 
yağmurlar nedeniyle oluşan çukur 
ve su birikintilerine, yazın da toza 
toprağa maruz kalan vatandaşları-
mızı bu dertten kurtardık.

• Görevlendirme öncesi Akde-
niz ilçemizin çocuk parkı, spor 

ve tenis sahası, engelli parkı 
gibi alanlarda eksiklikleri vardı. 
Park ve yeşil alanlar anlamında 
büyük eksiklikler yaşayan Ak-
deniz’de, sadece 2 yıl içinde 22 
yeni park, 21 çocuk parkı ya-
parken, 45 parkımızı da baştan 
sona yeniledik ve park sayımızı 
190’a çıkardık.

• Geçen iki yılda 16 mahalle ve 
taziye evi, 9 gençlik merkezi, 8 
yeni spor tesisi ve 1 kadın kültür 
merkezini ilçemize ve kentimize 
kazandırdık.

• Okul ve camilerimizin bakım, 
onarım ve temizliği için mobil 
ekipler oluşturduk. Geçmişte 
ihmal edilen okul ve ibadetha-
nelerimizin eksik ve ihtiyaçları-
nı karşılamak için mobil ekipler 
kurduk; okul, cami ve ibadetha-
nelerimizin boya, tamirat ve te-
mizlik hizmetlerini yerine getirip 
eksikliklerini giderdik.
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• Akdeniz’de 118 okul ve 58 ca-
mimizin boya, badana, bakım, 
onarım ve temizlik çalışmasını 
yaptık. Mobil ekibimiz, ilçemiz-
de toplam 105 camide dönü-
şümlü olarak temizlik ve hijyen 
çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

• Akdeniz’in ilk kapalı semt pazarı-
nı Güneş Mahallemize kazandı-
rıp vatandaşlarımızın hizmetine 
açarken; ilçemizin ilk tenis kor-
tunu ve yine bir ilk olan engelsiz 
parkını yaparak çocuklarımızın 
hizmetine açtık.

• Akdeniz’de, görevlendirme ön-
cesinde; yaşlı, engelli ve kim-
sesiz vatandaşlarımıza yönelik 
herhangi bir proje yoktu. Görev-
lendirme sonrası başlattığımız 
‘Evde Bakım, Temizlik ve Sağlık 
Hizmeti” sayesinde, yaşlı, en-
gelli veya kimsesiz bin 850 insa-
nımıza ulaştık; onların evlerine 
misafir olarak, evde bakım ve 
temizlik hizmeti sunduk.

• Sosyal belediyeciliğin bir yönü de, 
dezavantajlı durumdaki insanlara 
meslek kazandıracak eğitimleri 
onlara ulaştırmaktır. Bu amaçla 
Mahalle Evlerimizi, geçmişe na-
zaran çok daha etkin ve verimli 
kullanarak adeta birer okula dö-
nüştürdük. Binlerce kadın ve gen-
cimize meslek kazandırdık.

• Göreve geldiğimiz günden bu 
yana, özellikle kent merkezin-
den uzak ve kırsal bölgelerde 
yaşayan kadınlara hayatın her 
alanında fırsat eşitliği sağlamak, 
sosyal hayatın içinde daha aktif 
yer almalarını ve sosyal statü-

lerini yükseltmelerini sağlaya-
bilmek amacıyla çeşitli proje ve 
çalışmalar üzerinde yoğunlaştık.

• Sosyal Destek Projesi ile haya-
ta geçirdiğimiz “Çoklu Eğitim 
Merkezleri Projemiz” sayesinde, 
hem kursiyer sayımızı arttırdık 
hem de verilecek kurslar için 
gerekli olan her türlü materyali 
temin ettik. Projemiz sayesinde 
sadece 2 yılda 5 bin 323 kadın 
ve gencimize; giyim, biçki, di-
kiş–nakış, takı-tasarım, resim, 
ebru ve mozaik, seramik, ahşap 
oyma, boyama, tiyatro ve spor 
gibi dallarda, uzman eğiticiler 
tarafından kurs ve eğitim verdik.

• Akdeniz’de eğitim alanına özel 
önem ve ağırlık verdik. Bu nok-
tada; ‘Akdeniz Akademi’ adıyla 
hizmete açtığımız kurs merke-
zimizde, lise mezunu 500 genci-
mize ücretsiz üniversite hazırlık 
kursu veriyoruz. Bu gençlerimi-
zin her birine ayrıca 300 TL tu-
tarında eğitim materyali desteği 
de sağlıyoruz. Yeni eğitim-öğre-
tim dönemi açılışında da 10 bin 
öğrencimize kitap-kırtasiye mal-
zemesi desteği sunduk.

• Görevlendirilen yönetim olarak, 
“Kiremithane Mahallesi Tarihi 
Evlerin Restorasyonu ve Turizm 
Merkezi” projesini başlattık. Ça-
lışmalarımız bittiğinde, Kiremit-
hane Mahallesi’nin yüz yılı aşkın 
bir geçmişe tanıklık eden evle-
ri; eski otantik kimliği ve tarihi 
dokusuna kavuşacak. Mahalle-
mizde toplam 52 tescilli evin ilk 
etapta 22’sinin restorasyonunu 
yapacağız. Ayrıca bölgede sos-

yal, kültürel, tarihi ve turistik 
mekânlar da oluşturulacak ve 
bu sayede Kiremithane, kentin 
en çok turist ve ziyaretçi çeken 
cazibe merkezine dönüşecek.

• İnsan odaklı hizmet ilkesi ve an-
layışıyla; belediyemiz bütçe ve 
kaynaklarını, etkin, verimli ve 
yerinde kullanarak vatandaşla-
rımızın ve Akdeniz ilçemizin ih-
tiyaç duyduğu hizmet, proje ve 
çalışmalarda kullandık.

• Mersinliler arasında ‘Çiçek Pasa-
jı’ olarak bilinen Gökçay Kapalı İş 
Merkezi’ni tarihi, turistik ve otan-
tik bir dokuya kavuşturmak ama-
cıyla başlattığımız yenileme ve 
canlandırma projemiz tamamlan-
dı. Pasajımız, yenilenen yüzüyle 
Mersinlilerin hizmetine açıldı.

• Akdeniz’de 116 sosyal etkinlik, 
30 bin ağaç ve çalı grubu dikimi, 
18 kamu ve dernek binasının 
onarımı, 10 bin adet gıda; 73 
adet giyim yardımı yaptık.

• Akdeniz’in farklı mahallelerinde 
yaşayan ve evleri aşırı yağışlardan 
zarar gören ekonomik durumu iyi 
olmayan 15 vatandaşımız tespit 
edilerek, bu vatandaşlarımızın 
evlerinin çatıları, fen işlerine bağ-
lı ekiplerimiz tarafından baştan 
sona onarıldı, evlerinin duvarlar 
boyandı ve badanası yapıldı.

• Yakın geçmişte toplumsal olay-
larla anılan Özgürlük Mahallesi 
Tırmıl Tepe civarında, ilk ve or-
taokul öğrencisi bin 500 çocu-
ğumuzun katılımıyla “Uçurtma 
Şenliği” düzenledik, onlara unu-
tamayacakları bir gün yaşattık.


