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Bölüm I. İcra Kurulu Başkanı ya da Muadili Yetkilinin Desteğe Devam Beyanı  

  

 

Paydaşlarımızın dikkatine: 

 

Mezitli Belediyesi olarak, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin insan hakları, işgücü, çevre ve 

yolsuzlukla mücadele alanlarındaki 10 ilkesini kapsayan çalışmalarımızı yeniden sunmaktan mutluluk 

duyuyoruz. Bu belge, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne ilişkin Sorumluluk Bildirimimizi teşkil 

etmektedir. Bu belgede Mezitli Belediyesi’nin, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ile örtüşen 

projelerin hayata geçirildiği eylemler açıklanmaktadır. Bu belgeye dair geri dönüşlerinizi lütfen bize bildiriniz. 

 

Saygılarımızla. 

  



 

  

  

  

  

Bölüm II.  Hayata Geçirilen Eylemlerin Tanımı  

  

 

  

  

  

  

 

1-Yoksulluğa son: Mezitli Halkı Yardımseverdir, Mezitli Dayanışma Evi 

2-Açlığa Son: Aşevi 

3-Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam: Emekli Evi, Sportif Faaliyetler-Turnuvalar,Doğa Yürüyüşü, Hobi 

Bahçeleri,Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri 

4-Nitelikli Eğitim: Kütüphaneler, Eğitim ve Kurs Merkezleri, Sosyal Yardım Ödemeleri 

5-Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kadın Üretici Pazarı, Kız Öğrenci Evi, Örgü Evi, El Ele Kadınların 

Ekonomik Özgürlüğüne, Kadın ve Çocuk İstismarına Karşı İşbirliği 

6-Temiz Su ve Sanitasyon: Sahillerimize Sahip Çıkıyoruz 

7-Erişilebilir ve Temiz Enerji: Güneş Park Enerji Kompleksi   

8-İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme: Kadın Üretici Pazarı, Örgü Evi, Dikiş Evi,Meslek Edindirme 

Atölyeleri 

9-Sanayi, Yenilikçi ve Altyapı: Yeraltı Konteyneri 

10-Eşitsizliklerin Azaltılması: Engelsiz Yaşam, Down Cafe 

11-Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar: Parklar , Sanat Sokağı 

12-Sorumlu Üretim ve Tüketim: Organik Tarım 

13-İklim Eylemi: Dere Temizliği 

14-Sudaki Yaşam: Caretta Carettaların daha sağlıklı bir şekilde denize ulaşmalarını sağlamak, 

15-Karasal Yaşam: Jakaranda Koruluğu 

16-Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar: AB Yolunda Kadın ve Siyaset 

17-Hedefler İçin Ortaklıklar: Aktif Yaş Alma Merkezi  

  



 

 

 

 

Bölüm III.  Sonuçların Ölçülmesi  

  

 Siyaset alanında kadının varlığını hissettirmek amaçlı dernekler kuruldu, bu dernekler paydaşlarla 

yapıldı ve yine onlarla desteklendi. Eğitimler verildi ve verilmeye devam ediyor. 

“Siyaset Akademisi” kuruldu ve bu akademide kadınlara genel hatlarıyla siyaset eğitimi verildi. 

 

 “Sağlıklı Kentler Komisyonu” kuruldu. Mezitli’deki mültecilerle kültür eşitsizliğini dengelemek adına 

kültür entegrasyon çalışmaları yapıldı. Göç komisyonu kuruldu. Bu komisyonda Suriyelilerin kurmuş 

olduğu derneklerden insanlar çağırıldı ve üniversitede okuyan Suriyeli gençlerin de katkıda 

bulunması sağlandı. 

 

 Engelli yakınlarına ve engellilere işaret dili öğretiliyor. İngilizce kursları veriliyor. Kültür ve sanat 

etkinlikleri düzenleniyor. (Satranç, müzik, şiir dinletisi) 

 

 Gönüllü seralarından gelen organik sebzelerle pişirilen yemekler ihtiyaç sahiplerinin evlerine servis 

ediliyor. Aşevi, yardımseverler tarafından yürütülüyor. 

 

 Gönüllü seralarında yetiştirilen doğal tohumların kullanımını yaygınlaştırarak, organik sebze ve 

meyve üretimini artırmak amaçlanmıştır. Kırsalda üretim yapan çiftçilerimize organik tarım 

hakkında bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. 

 

 Güneş Park’ın amacı yılın 310 günü güneş gören Mersin’de güneş enerjisinden azami ölçüde 

yararlanmaktır. Burada ilkokul öğrencilerine tasarruf öğretilecek, güneş enerjisinden elektrik 

üretimi ve doğaya yararları anlatılmaktadır. Komplekste, enerji üreten çocuk oyun parkından 

Sanayi Endüstri Müzesi’ne, kadın üreticiler için sebze-meyve kurutma, salça ve meyve suyu çıkarma 

istasyonundan enerji kulesine kadar birçok bölüm yer almaktadır. Güneş Park Enerji Kompleksi, 

aynı zamanda Uygulamalı Eğitim Merkezi işlevi görmektedir. 

 

 

 Mezitli Belediyesi’nin hayata geçirmiş olduğu Kadın Üretici Pazarı, kadınların kendi ürettikleri doğal 

ürünleri satmalarıyla, aile bütçelerine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla kurulmuştur. 



Kadınların toplumdan soyutlanmadan yaşayarak, kadın ve erkeğin eşit yurttaşlar olması 

amaçlanarak bu faaliyet sürdürülmektedir. 

 

 42 adet yer altı konteynerinin bulunduğu depolama alanında, biriken çöplerin çevre kirliliği 

yaratmaması adına, sıhhi koşullarda depolanmaktadır. 

 

 Engelli gençlerin sosyal hayata ve istihdama katıldığı Down Kafe’de, kendilerini hayat içerisinde 

ifade edebilme yeteneklerini geliştirdikleri ve sosyalleştikleri bir ortam hazırlanmıştır. 

 

 Hayvan dostu Mezitli Belediyesi, ücretsiz hayvan mezarlığı yapmıştır. Kedi ve köpekler için düzenli 

olarak mama toplayan ve hayvan otağları kurmasının yanı sıra, başlattığı gönüllülük 

kampanyalarının sonunda toplanan geri dönüşüm ürünleriyle hayvanlara su ve mama kabı 

yaptırmış, ayrıca siteler için hayvan yuvaları da yapılmıştır. 

 

 Deniz kirliliği konusunda farkındalık oluşturulmasını hedefleyen  projede, gerek gönüllüler gerekse 

belediye ekipleri, sahillerde bulunan çöp ve kirlilikleri ortadan kaldırarak sahil temizliği yapıyor. 

 

 Gürültü kirliliğini önlemek amacıyla, görevlilerin yüksek ses ve gürültüleri ölçtükleri cihazlarla belirli 

saatlerde sokakta kontroller yapılıyor.Mekanlarda canlı müzik ses düzeyi ölçümü sık sık kontrol 

edilmektedir. 

 

 Kirlerin birikip dere akışını engellemesinin önüne geçiliyor. Akan dereyle beraber deredeki canlı 

yaşamları da koruma altına alınıyor.  

 

 Caretta Carettaların daha sağlıklı bir şekilde denize ulaşmalarını sağlamak, yumurtlama 

dönemlerinde yumurtaları ve yuvaları korumak adına çevre koruma çalışmaları, temizlik 

çalışmaları yapılmaktadır. 

 

 Jakaranda Koruluğunda şu anda 45 adet koruluk bulunmaktadır. Toplamda 85, 786 m² alana 

sahiptir. 4653 ağaç bulunmaktadır. Ayrıca vatandaşlarımızın ,bölgemizde 6 noktada 200 adet  

“hobi bahçesi” ile  kendi yiyecekleri sebzeleri yetiştirebilecekleri, toprakla uğraşabilecekleri bir alan 

yaratılmıştır. 

 

 Aktif Yaş Alma Merkezleri, yaşı ne olursa olsun hemşerilerimizin bir araya gelebildikleri, sosyal ve 

fiziksel aktivitelerini artırabilecekleri bir merkez olarak hizmet vermektedir. Kişilerin emekliliklerini 

dolu dolu yaşamak ve günlerini kaliteli geçirmeleri, Alzheimer hastalığına yakalanmamak ya da 



mümkün oldukça ötelemek için çalışmalar yapılmaktadır. Antrenör eşliğinde spor yapılmakta, 

eğlenceler düzenlenmekte, oluşturulan koroda şarkılar söylenmektedir. 

 

 Gençlik ve Kültür Merkezi, Mehmet Altunören Gençlik Merkezi, Kitap Okuyan Çocuklar Oyun 

Kitaplığı, Fitnat Gürsoy Kafe Kütüphanesi, Bale Okulu gibi Belediyemize ait merkezlerde çocuklar 

eğitimlerini ve ayrıca yeteneklerini geliştirici kurs imkanı bulmaktadır. Ayrıca bu merkezlerde  

eğitim fırsatı bulurken, kitap okumak, ders çalışmak  amacı ile gelenlere de hizmet etmektedir. 

 

 Kent Konseyi ve Sivil Toplum Kuruluşu Merkezinde ; çeşitli eğitimler verilerek ve sağlık, eğitim gibi 

alanlarda deneyimli kişilerin çağrılarak konuşma yaptığı merkezimizde halkın ilgi duyduğu 

konularda bilgilenmesi sağlanmaktadır. Kişilerde farkındalık yaratmaktadır. 

 

 Mezitli Belediyesi ve Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği’nin ortaklaşa hayata geçirdiği Kadın Danışma 

Merkezi açıldı. Merkezde, hukuki danışmanlık, psikolojik destek, barınma ve sığınma alanlarına 

yönelik yönlendirmeler yapılacak, kadınları ve çevreyi bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir. 

Başvuruda bulunan tüm kadınların kimlik ve özel bilgileri gizli tutulmaktadır.2018 yılında 95 kadın 

danışan merkezimizden yararlanmıştır. 

 

 Mezitli Belediyesi ve Başkent Üniversitesi işbirliği ile “Girişimci Kadınlar Projesi” hayata geçirildi. 

Bilgilendirme toplantısı yapıldı. Bu toplantıya Kadın Üretici Pazarı ve Örgü Evi kadınları olmak üzere 

yüzlerce kadın katıldı. Kadınların iş gücüne katılımı, ekonomik büyümeye katkısı ve kadın 

girişimciler için farkındalığın arttırılması gibi uzun vadeli çözümlerin beklendiği proje kapsamında 

ilk aşamada en az bin kadının ülke ekonomisine kazandırılması ve kadınlara bu alanda katkıda 

bulunulması hedeflenmektedir. 

 

 Kadın ve Çocuk İstismarına Karşı İşbirliği kapsamında , Mezitli Belediyesi ve Mersin Barosu arasında 

hukuki desteğe ihtiyacı olan kadın ve çocuklara destek olmaya yönelik iki farklı protokol imzalandı. 

Protokol kapsamında Mezitli Belediyesi Kadın Danışma Merkezi bünyesinde desteğe muhtaç kadın 

ve çocuklara hukuki destek sağlanacaktır. 

 

 Gençlere Mezitli Belediyesi tarafından organize edilen "Mezitli'de Yaşam" temalı 19 Mayıs Gençlik 

Kısa Film Yarışması düzenlendi. Dereceye giren öğrenciler Almanya’da yapılacak festivalde 

belediyemizi temsil edecekler. 

 

 Mezitli Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen doğa yürüyüşü ile 7 den 77 ye tüm 

vatandaşlar Mezitli’nin doğa harikası yerlerinde eğlenceli ve sağlık dolu saatler geçirmektedirler. 



Ayrıca bu yürüyüşler sayesinde  kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarla kentte yaşayan 

vatandaşların kaynaşmasına da imkân sağlanmaktadır. 

 

 Sağlıklı Yaşam kapsamında Belediyemiz ; Türkiye Tenis Federasyonu Mezitli Senyör Hafta Sonu 

Tenis Turnuvası, 29 Ekim Cumhuriyet Tenis Kupası , Satranç Turnuvası, Plaj Voleybolu Turnuvası, 3 

Ocak Tenis Turnuvası gibi çok çeşitli sportif faaliyetlerle ilgili turnuvalar düzenleyerek halkı sağlıklı 

yaşama dahil etmek için imkanlar sunmaktadır. 

 

 Evde yaşlı bakım hizmetleri ve hasta nakil çalışmalarımız ; Mezitli sınırları içinde yaşayan ve 

evinden dışarı çıkamayan, hareket kabiliyeti az veya olmayan kişileri, yatağa bağımlı hastaları, 

yoksullar ve kimsesizleri düzenli olarak ziyaret ediliyor. Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri deneyimli 

personellerle çalışmalarını yürütülmektedir. 

 

 Kriterlere uygun vatandaşların yaşadıkları evlerin fiziki şartları iyileştirilerek daha iyi ortamlarda    

yaşamalarına imkân sağlanmaktadır. Aynı zamanda “Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri” kapsamında 

,yaşlılarımıza psikolojik destek de sağlanmaktadır 

 

 Üniversite öğrencileri ile ortak proje kapsamında yaşlılara evlerinde kitap okuma etkinliği 

yapılmaktadır.  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


