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Vatan artık bayındır hale getirilme istiyor, zenginlik ve refah istiyor! Bilim ve bilgi, yüksek 

uygarlık, özgür fikir ve özgür düşünüş istiyor! Şeref, namus, bağımsızlık, gerçek varlık, 

vatanın bu isteklerini tam olarak ve hızla yerine getirmek için esaslı ve ciddî bir şekilde 

çalışmayı emreder. 
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1. SUNUŞ 

Bu planda Gazipaşa Belediyesi varlığını dayandırdığı öz görevini ve gelecekte 

ulaşmayı hedeflediği görüşünü, bu kapsamda yapacağı planları ve uygulama süreci 

değerlendirilecektir. Temel hedefimiz Belediyemizin koyduğu hedefler doğrultusunda görev 

ve sorumluluklarımızın en iyi şekilde yerine getirebilmek için her türlü plan ve uygulama 

sürecinde tüm paydaşlar ile verimli, nitelikli ve etkili bir hizmet vermektir. Yapılan bu 

çalışmada stratejik plan hazırlama rehberinde bulunan esas ve usullere göre hazırlanmıştır. 

2. STRATEJİK PLAN KAVRAMI 

Stratejik yönetim; planlama, yürütme ve değerlemenin doğrusal bir süreci değildir. 

Bunun yerine, stratejik planların doğru işletilmesi ve diğer yönetim süreçlerinin etkin bir 

şekilde güdülenmesinin sağlanması esasına dayanan bir stratejik perspektiften hareketle 

yönetilen bir kamu kurumu olmaya dayanır. Stratejik yönetim geleceğe yönelik çabalardır. 

Geleceğe nasıl bakıldığı vizyonla ifade edilir ve geleceğe dönük çabalar misyonla 

somutlaştırılır. Örgütün dış çevresinden gelecek fırsat ve tehditleri bilmesinin yanında kendi 

gücünün veya zayıf yönlerinin farkında olmasını da gerektirir. Stratejik yönetimin amacı, 

organizasyonun gelecekteki performansının artırılması, verimliliğin yükseltilmesidir. 

Organizasyonun dış ve iç çevresini değerlendirmeye imkân veren bir yönetim tekniğidir. Ekip 

çalışmasına dayalı olarak organizasyonun hedeflere ulaşabileceğinin önemi üzerinde durur. 

Stratejik yönetim, kuruluşlara çevreyle uyum içinde faaliyette bulunma, kurum içi ve kurum 

dışından gelen beklentilere karşılık verebilme, kurumun geleceği öngörmesini sağlama, 

faaliyetlerini değerlendirmeye yardım etme, kurumu ortak bir amaca yöneltme ve yönetim 

kalitesini artırma olanağı sağlamaktadır. 

2.1. STRATEJİK PLANIN YASAL DAYANAĞI 

Gazipaşa Belediyesi Stratejik Planının yasal dayanağı; 5393 Sayılı Belediye 

Kanununun Stratejik Planlama Ve Performans Esaslı Bütçeleme başlıklı 41. Maddesinde; 

"Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı 

ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından 

önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar. Stratejik plân, varsa 

üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak 

hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Nüfusu 

50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir. Stratejik plân ve 

performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde 

bütçeden önce görüşülerek kabul edilir" denilmektedir. 

Yine 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun Stratejik Planlama Ve 

Performans Esaslı Bütçeleme Başlıklı 9. maddesinde "Kamu idareleri; kalkınma planları, 

programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin 

misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, 

performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin 

izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. 

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri 
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ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri 

ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. Stratejik plan hazırlamakla 

yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, 

stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve 

esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir. Kamu idareleri 

bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu 

ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar." denilmektedir.  

Kamu idarelerini bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine 

uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı 

bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Maliye Bakanlığı, 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek 

olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu 

göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir. 

2.2. STRATEJİK PLANLAMA AŞAMASINDA UYGULANAN YÖNTEM 

 

2.2.1. Stratejik Planlama Süreci 

Gazipaşa Belediyesi’nce yürütülen Stratejik Planlama süreci aşağıdaki gibidir:  

*Üst yönetim desteğinin sağlanması 

* Kamu Yönetimi Reformu çerçevesinde yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılmasını dikkate 

alan bir yaklaşımla Stratejik Planının hazırlanmasına karar verilmesi 

* Stratejik Plan Ekibinin oluşturulması 

* Stratejik Plan Ekibinin eğitilmesi ve çalışma normlarının oluşturulması 

* Durum Analizi çalışması 

* Vizyon Belirleme  

* Misyon 

* İlkelerin Belirlenmesi 

* Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Faaliyetlerin iç ve dış paydaşların katılımıyla belirlenmesi 
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2.2.2. Stratejik Plan Ekibi 

 Gazipaşa Belediyesi Stratejik Plan Ekibi aşağıda isimleri bulunan personelden 

oluşturulmuştur. 

Strateji Geliştirme Kurulu 

1- Adem KAYA  Belediye Başkan Yardımcısı    Başkan 

2-Durmuş Ali TOKER Belediye Başkan Yardımcısı   Üye 

3-Ahmet KALAYCI  Belediye Başkan Yardımcısı   Üye 

 

Strateji Planlama Ekibi 

1- Adem KAYA  Belediye Başkan Yardımcısı   Ekip Başkanı 

2-Kemal TUFAN  İşletme ve İştirakler Müdürlüğü  Üye 

3-Şükrü KAYA  Destek Hizmetleri Müdürlüğü  Üye 

4-Mehmet ALKAN  Zabıta Müdürlüğü    Üye 

5-Seher DEMİR  Yazı İşleri Müdürlüğü   Üye 

6-Halil ŞAŞMAZ   Mali Hizmetler Müdürlüğü   Üye 

7-Y. Nahit SAYIN  Özel Kalem-Bilgi İşlem   Üye 

8-Halil Ozan YILDIZ Fen İşleri Müdürlüğü   Üye 

9-Serhat SÖNMEZ  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  Üye 

10-Selçuk ÖZDEMİR Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü  Üye 

11-Koray TAŞ  Park ve Bahçeler Müdürlüğü  Üye 

12-Murat GÜLCAN  Temizlik İşleri Müdürlüğü   Üye 

 

3. PAYDAŞ ANALİZİ 

 

3.1. İç Paydaşlar 

 Belediye olarak stratejik amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için belirlediğimiz 

faaliyet ve projelerin hayata geçirilmesinde belediyemizi direkt olarak etkileyen tüm taraf, 

grup ve kurumlar/kuruluşlar iç paydaşlarımızdır. 
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 * İçişleri Bakanlığı     * Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

 *Hazine ve Maliye Bakanlığı    * Antalya Valiliği 

 * Gazipaşa Kaymakamlığı    * Belediye Meclisi 

 * Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü  *Belediye Encümeni 

 * Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü   * Sağlık İl Müdürlüğü  

 * Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü   * Belediye Çalışanları 

 * İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü    * AFAD İl Müdürlüğü 

 *Antalya Büyükşehir Belediyesi   *Karayolları İl Müdürlüğü 

 *DSİ İl Müdürlüğü     * İller Bankası  

 * SGK İl Müdürlüğü     * TEDAŞ 

 

3.2. Dış Paydaşlar 

 Dış paydaşlar, Belediye hizmetlerinden nihai olarak yararlanan kişi ve kuruluşları 

temsil eder. Kurum olarak çalışmalarımıza olumlu ya da olumsuz etkisi olan, yürüttüğümüz 

hizmetlerden direkt olarak etkilenen ya da çalışmalarımıza katkı sağlayabilecek diğer 

kurum/kuruluşlar,  grup ve taraflar dış paydaşlarımızdır. 

 * Yerel Gündem Çalışma Grupları   * STK’lar  

 * Sendikalar      * Birlikler  

 * Medya (yazılı ve görsel basın)   * Kooperatifler  

 * Müteşebbisler     * Muhtarlar 

 * Siyasi Partiler      * Gençler 

 * Çocuklar      * Yaşlılar 

 * Meslek Odaları     * Ticaret Borsaları 

  

4. GAZİPAŞA 

 Adını Atatürk’ten Alan İlçe, (Selenus-Selindi-Gazipaşa Selendi-Gazipaşa), 

Antalya’nın 180 km. doğusunda 10 km. uzunluğu, 7 km. derinliğindeki Gazipaşa Ovası 

üzerinde ve Akdeniz kıyısında kurulmuştur. Doğusunda İçel ili Anamur ilçesi, kuzey-

doğusunda Karaman ili Ermenek ilçesi, kuzeyinde Sarıveliler ilçesi ve batısında ise Alanya  

ilçesiyle komşudur. Güney sınırları teşkil eden Akdeniz sahiline paralel bir şekilde yaklaşık 
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35 km. içerde batıdan doğuya doğru uzanan Toroslarla çevrilidir. Yüzölçümü 931 km² olup, 

ilçe merkezi sahilden 3 km. içeride yer almakta ise de yeni yerleşimler sahile kadar 

uzanmıştır. İlçenin kıyı şeridi uzunluğu yaklaşık 50 km.dir. Bunun 3 km.si Halil Limanı -

Bıçkıcı Çayı arası, 2 km.si Pazarcı, 2 km.si Koru, 200m.si Endişe Güney- Uzun Kum ve 

100m.si Yakacık (Kaledran) plajları olup; geri kalan 40.700 m. kayalıktır. İlçe merkezi ile 

deniz kıyısı arasında alçak tepeler yer almaktadır. Ovanın kuzeyinde dağlık yayla düzlükleri 

bulunur. Kuzeyinde kütle halindeki Torosların batı kıyı sıradağlarının adı Akçal Dağları 

adıyla bilinir. En yüksek tepesi olan “Deliktaş” noktası 2253 m.dir. Kuzeyde ise Yund yaylası 

Yüğlük dağı 2245m rakımla en son yüksekliği temsil eder. Alçak kısımlar ise kıyı boyunca 

uzanan alüvyonlu bir ova meydana getirmektedir. Ovadan yüksek dağlık sahaya geçiş 

nispeten dik yamaçlarla olmaktadır. Güney sahilde Selinus harabelerinin bulunduğu tepenin 

ön kısmında “yalıyar”lar vardır. Kıyıda bulunan tepenin iki tarafında plajlar uzanır. Plajlar 

ince kalker kumlardan meydana gelmiştir. Yalıyarlar kalkerlerden oluşup yer yer 50-100m. 

yüksekliğe kadar ulaşmaktadır. Toprakları kıyıda kızıl kestane renkli olup bu topraklar sebze, 

narenciye ve muz tarımına uygundur. İçerilere doğru kızıl renkli (Terrarossa) topraklar olup 

bu topraklarda da tahıl tarımı yapılır. Dağlık kesimlerde ve yaylalarında halen hayvancılık 

yapılmaktadır.  

 Gazipaşa M.Ö. 678 yıllarında Selinus adıyla Hacımusa(Kestros) çayının iki yakasında 

kurulmuş bir liman kentidir. Kalesi şimdiki kale kalıntılarının bulunduğu yerde olup, o 

zamanlar ada konumundaydı. Buradan başta Mısır ve Kıbrıs olmak üzere o günün ticaret 

merkezleri ile deniz ticareti yapılmaktaydı. Yunan yönetiminden Roma egemenliğine geçen 

kente M.S. 1 yüzyılda Akdeniz kıyılarından doğu seferine çıkan Roma Kralı Trayan 

hastalanarak gelmiş ve bir tüccarın evine konuk olmuş, daha sonra iyileşmeyerek burada 

ölmüştür. Bir rivayete göre Trayan'ın cenazesi burada yakılmış ve külleri Roma'ya 

götürülmüştür. 1071 tarihi ile tescillenen Anadolu'nun Türkleşmesi süreci içinde Selinus, 

Selçuklu Sultanı 1. Aladdin Keykubat'ın 1221 yılında Alanya'yı 1225 'e kadar da buradan 

itibaren Silifke'ye kadar olan bölgeyi fethetmesiyle maiyetine girmiştir. Anadolu beylikleri 

döneminde Karamanoğulları Beyliği hakimiyetine giren Selenti 1471 yılında Gedik Ahmet 

Paşa tarafından fethedilerek Osmanlı İmparatorluğu yönetimine geçmiştir. 

 Selinus, Selenti ismi; kentin Türk hakimiyetine girmesiyle bu tarihten itibaren 

Toros'lardan başlayıp şehir merkezinden geçerek denize karışan beş büyük çayın zaman 

zaman sel baskına neden olmasından Selinti olarak anılmaya başlanmıştır. Kurtuluş Savaşı 

sırasında Milli Kuvvetlere karşı gerçekleşen Delibaş İsyanına katılmayıp destek vermememesi 

nedeniyle Atatürk tarafından 21.10.1922 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan bir Bakanlar 

Kurulu Kararı ile Gazipaşa adı ilçeye verilmiştir. 

 1926 yılında nüfus az olması sebebiyle ilçe olmaktan çıkartılarak nahiyeye 

dönüştürülen Gazipaşa 1947 yılında 5071 sayılı yasa ile 40 köyden müteşekkil ilçe haline 

getirilmiştir. Zaman içerisinde oluşan gelişmeler ve 2014 yılında yayımlanan 6360 sayılı 

kanun ile büyükşehir sınırları içerisinde giren ilçe 53 mahalle ve 50003 nüfusa sahiptir. 
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4.1. Gazipaşa'nın Ekonomisi 

 TÜİK 2000 yılı Genel Nüfus Sayımı Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri 

verilerine dayanarak, Gazipaşa İlçesi’nin işgücünün sektörel dağılımına bakıldığında; tarım 

sektörünün %78,38 oranı ile ilk sırayı aldığı, ikinci sırayı da % 19,46 oranla hizmetler 

sektörünün aldığı görülmektedir. Sanayi sektörü ise %2,I5 oranı ile son sırada yer almaktadır. 

Tarımsal faaliyetler açısından, muz. narenciye, hububat, kivi, çilek, avakado, turfanda sebze 

ve meyve ilçe ekonomisine çok önemli bir güç katmaktadır. 

 Gazipaşa'nın ekonomik yapısı, iklim ve hava şartlarına bağlı olarak değişkenlik 

göstermektedir. 1970’lerden önce yerli halkın geçim kaynağı; kuru tarım, küçük el sanatları, 

ticaret, ormancılık ve hayvancılığa dayanmaktadır.  Ancak 1970’lerden günümüze sera ve 

seracılık faaliyetleri ilçenin ekonomik yaşamında önemli bir gelir kaynağı haline gelmiştir. 

 İlçede büyük sanayi kuruluşları mevcut olmamakla birlikte, orta ve küçük büyüklükte 

imalathaneler ve atölyeler mevcuttur. 

 İlçe ekonomisinde tarım önemli bir yer kaplar. Tarımda en büyük pay, örtü altında 

yapılan turfanda sera sebzeciliği ve muzculuğa aittir. Son yıllarda örtü altında çilek 

yetiştiriciliği ve enginar yetiştiriciliği de hızla artmaktadır. Ancak arazi yapısının genel olarak 

engebeli olması nedeniyle ilçe yüzölçümünün yalnızca %18'i tarımsal faaliyet için 

kullanılabilmektedir. 

 Sebzecilikte halk seracılığa yönelmiştir. Tarımla uğraşanların %80'i geçimini 

seracılıktan sağlamaktadır. İlçe merkezi ile ilçenin kırsal kesiminde yer alan  41 mahallenin 

36’sında seracılık yaygınlaşmıştır. 

 İlçedeki seralardan sağlanan sebze üretimi güz ve bahar olmak üzere yılda iki sezon 

halinde yapılmaktadır. Seralarda başlıca; salatalık, domates, taze fasulye, patlıcan ve biber, 

açık alanlarda ise; taze fasulye, domates, biber, patlıcan ve enginar yetiştirilmektedir. 

 İlçede mevsim koşulları hayvancılık için son derece uygundur. Ancak orman 

köylerinde doğal yapının oldukça sarp olması, hayvancılık için uygun olan ova kesimlerinde 

seracılık ve muzculuğun tercih edilmesi gibi nedenlerden dolayı hayvancılık yeterince 

gelişmemiştir. Ova kesimlerinde aile işletmeciliği tarzında, süt sığırcılığı yapılmaktadır. 

Orman köylerinde ise kıl keçiciliği temel hayvancılık olarak yapılmaktadır. Balıkçılık ve 

ormancılık ilçenin diğer önemli gelir kaynakları arasında yer alır.  

 Bitkisel üretim değeri ve canlı hayvan varlığı değeri toplamı TR61 nolu Bölge 

ortalamasının üzerinde olan ve ekonomisi öncelikli olarak tarıma dayalı olan ilçe; tarım ile 

birlikte deniz-kum-güneş turizmi, eko turizm ve kültür turizmi potansiyeli olan ilçedir.  

 Söz konusu faaliyetler kapsamında ilçede ulaşım, kent ve turizm altyapısı yatırımları 

yapılması durumunda, dar bir kıyı şeridine sıkışmış ancak tüm kıyı şeridine yayılma 

potansiyeli bulunan turizm sektörünün hızlı bir şekilde ve daha fazla büyüyeceği 

öngörülmektedir. 
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4.2. Gazipaşa'da Tarım 

 Gazipaşa  yüzölçümünün;  %17,93 ü tarım, %21,28 i çayır-mera, %60,28 i orman ve 

tarım dışı alanlardır. İlçede yaklaşık 7500 çiftçi, geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır. 

Tarıma elverişli olan 165,150 dekarlık alanın  56,850 dekarı tarla bitkilerine;  52,915 dekarı 

 meyve,19,295 dekarı  örtü altı sebze ve 10,010 dekarı açıkta sebze üretimine ayrılmıştır. 

26,080 dekarlık bölüm ise nadas ve boş tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. 

 Tarla bitkilerinde 1. sırayı hububat üretimi almaktadır. 2014 yılı sonu itibariyle 48,980 

dekarlık alanda hububat üretimi yapılmıştır. Hububat üretimi ihtiyacı ancak karşılamaktadır. 

Hububat üretimiyle birlikte;  kuru bakla, yer fıstığı ve kuru soğan üretimi de yapılmaktadır. 

2014 yılı sonu itibariyle; yaklaşık 52,915 dekarlık alanda zeytin, badem, muz, elma, portakal, 

asma, nar, ceviz, keçiboynuzu, üzüm, şeftali, incir, limon, armut, yenidünya, kiraz, erik, ayva, 

kayısı, mandalina  çilek vb.üretimi yapılmaktadır. Ayrıca son yıllarda avokado,  hünnap ve 

kivi gibi meyveler de yetiştirilmeye başlanmıştır. İlçemizde üretilen meyvelerden biri de 

muzdur. 2014 yılı sonu itibariyle; 12,720 dekarlık alanda 38,160 ton muz üretilmiştir. Ancak 

iklim şartları, sulama sorunu ve ithal edilen muz miktarı, muz üretimini olumsuz yönde 

etkilemektedir.Turunçgillerden en fazla portakal ve limon, az miktarda da mandalina üretimi 

yapılmaktadır. Örtü altı tarımın yoğunlaşması ve fiyatlardaki istikrarsızlıklar nedeniyle yeterli 

oranda turunçgil üretimi yapılamamaktadır. Sebze üretimi çoğunlukla örtü altında 

yapılmaktadır. Örtülü alanların toplamı 26,765 dekar, açık alanların toplamı ise 10,010 

dekardır. Örtülü alanların 13,455 dekarı cam sera, 4,470 dekarı plastik sera ve 8,870 dekarı ise 

alçak ve yüksek  plastik tünel şeklindedir.  
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 Cam ve plastik seralarda salatalık, domates, kabak, taze fasulye, patlıcan, biber, muz 

ve çilek üretilmektedir. İlçede 1 adet Tarım Kredi Kooperatifi, 10 adet Tarımsal Kalkınma 

Kooperatifi,1 adet Tarımsal Sulama Kooperatifi ve 1 adet Su Ürünleri Kooperatifi  faaliyet 

göstermektedir. 

 

 

4.3. Gazipaşa'da Hayvancılık 

 İlçede mevsim koşulları hayvancılık için son derece uygundur. Ancak orman 

köylerinde doğal yapının oldukça sarp olması, hayvancılık için uygun olan ova kesimlerinde 

seracılık ve muzculuğun tercih edilmesi gibi nedenlerden dolayı hayvancılık yeterince 

gelişmemiştir. Ova kesimlerinde aile işletmeciliği tarzında, süt sığırcılığı yapılmaktadır. 

Orman köylerinde ise kıl keçiciliği temel hayvancılık olarak yapılmaktadır.  

 İlçede; 2586 adet büyükbaş hayvan işletmesinde yaklaşık 8815 büyük hayvan 

besiciliği, 521 küçükbaş hayvan işletmesinde yaklaşık 52500 adet küçükbaş hayvan besiciliği 

yapılmaktadır. Ayrıca ilçede 1 adet küçük ölçekte devekuşu çiftliği bulunmakta olup, kanatlı 

hayvan besi işletmeciliği düşük seviyelerdedir. 
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4.4. Gazipaşa'da Turizm Ve Tarih 

 Gazipaşa'nın bilinmeyen veya tahmin edilen tarihi, tarihi perspektif içerisinde oldukça 

derinlere uzanmaktadır. Ana hatlarıyla bu tarihsel serüveni M.Ö.2000'lerde başlar. Hititlerin 

bir kolu olan Luviler yine Hititlerin Kizzuvatna (Çukurova bölgesi) ve Arzava (Antalya 

yöresi) ülkeleri diye adlandırdıkları bölgede yaşamışlardır. Gazipaşa'da bu bölge içinde 

kalması nedeniyle ilçenin tarihi yolculuğa Luvilerle - Hititlerle başlamış olması kuvvetle 

muhtemeldir. Nitekim Karatepe (Sivaslı) civarındaki harabeler içinde yer alan aslan kalıntıları 

bu bilgiler doğrular niteliktedir. 

        Gazipaşa'nın tarihsel yolculuğu içindeki önemli bir kilometre taşı da M.Ö. 628 

yıllarıdır. Selinus adıyla tarihte iki kent mevcuttur. Sicilya'da Yunanlı Mağara - Hyblaia halkı 

tarafından bu tarihte bir site devleti olarak kurulan Selinus, diğeri Anadolu'nun güneyindeki 

Selinus. Kilikya Bölgesi'nde ve Hacımusa (Kestros) Çayının iki yakasında kurulmuş liman 

kentidir. Kalesi ise şimdiki kale kalıntılarının bulunduğu yerde olup o zamanlar ada 

konumunda idi. Buradan başta Mısır olmak üzere, o günün ticaret merkezleri ile deniz ticareti 

yapılmakta idi. 

        Yunan yönetiminden M.Ö. 197'de Antiokhos dolayısıyla Roma egemenliğine geçen 

kente M.S. 1. yüzyılda Akdeniz kıyılarının doğu seferine çıkan Roma Kralı Trojan 

hastalanarak Selinus limanına gelmiş ve bir tüccarın evine konuk olmuş, daha sonra 

iyileşemeyerek burada ölmüştür. Yerine tahta geçecek olan Hadrianus, Selinus' a gelerek 

cenazeyi Roma'ya götürmüş, anısmada bir mezar yaptırmıştır. Bu nedenle de Selinus'un bir 

süre Traianapolis adıyla anıldığı Hıristiyanlık döneminde ise Seleukeia - Silifke 

Başpiskoposluğu'na bağlı Piskoposluk merkezi olduğu bilinmektedir. M.Ö. I. yüzyılda 

başlayan Roma İmparatorluğu dönemi, bu devletin Anadolu sınırları içinde bulunan 

Gazipaşa'da VI. yüzyıla kadar devam etmiştir. 

        M.S. VI. yy'den başlarak Güney Akdeniz Bizans İmparatorluğu'nun egemenliğine 

girmiş, 12. yüzyılın ilk yarısında Kilikya Ermeni Krallığı'na bağlanmış, dönemde Gazipaşa, 

Antalya ve Alanya ile birlikte Pamfilya'nın Türkleşmesi süreci içinde Selinus, Selçuklu 

Sultanı I. Alaaddin Keykubat'ın 1221 yılında Alanya'yı, 1225'e kadar da buradan itibaren 

belki de Toroslar'dan kaynaklanıp şehir merkezinden geçerek denize karışan beş büyük çayın 

zaman zaman sel baskınına neden olması dolayısıyla Selinti olarak anılmaya başlanmıştır. 

Ancak Selçukluların Alanya hariç fethi kısa sürmüş ve 1243'te 2. Gıyaseddin'in Kösedağ 

Savaşı'nda İlhanlılar'a yenilmesinden yararlanan Ermeniler burayı yeniden ele geçirmiş ve 

1275'te Karamanoğluların fethine kadar onların elinde kalmıştır. 1270'lerdeki Moğollar'ın 

Anadolu işgali sırasında Selinti, Anadolu Selçuklu Devleti'nin Konya ve bağlı bölgeleri 

sınırları içinde yer almaktaydı. 
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       Anadolu beylikleri döneminde 1335 yılından itibaren Antalya ve civarı Teke Beyliği'nde 

kalırken Alanya, Selinti ve doğusu ile Kuzey yöreleri merkezi Konya olan Karamanoğulları 

hakimiyetine girmiştir. 

       Osmanlı Döneminde Fatih Sultan Mehmet'in Deniz Kuvvetleri Komutanı (Kaptan'ı 

Derya) Gedik Ahmet Paşa, 1470 yılında Alanya'yı, 1472 yılında ise Selinti, Anamur ve Silifke 

yöresini Karamanoğlu Beyliği'nden alınarak Osmanlı hakimiyetine dahil etmiştir. Ünlü gezgin 

Evliya Çelebi meşhur Seyahatname'sinin 126. sayfasında "XVIII. yy'da Selinti kazası, İçel 

(Mersin) sınırları içerisinde Silifke Sancağı'na bağlı 26 köyü olan ve yıllık 80 akçe vergi 

veren bir kazadır. Deniz kenarında bakımlı cami ve evler ile yemyeşil dağlara sahiptir. 

Kıbrıs'a 70 mil uzaklıkta iskelesi vardır." demektedir. 

4.4.1. Gazipaşa'nın Turistik Yerleri 

A) Selinus Antik Kenti 

       Antik Selinus Kenti Gazipaşa İlçesi sınırları içerisinde yat limanının ve Hacı Musa Çayı’ 

nın güneybatısındaki denize dirsek gibi uzanan bir tepenin üzerinde ve yamacında yer alır. 

Kentin akrapolü tepeye kurulmuştur. Ayrıca bu tepe üzerinde Orta Çağ Kalesi yer almaktadır. 

Akrapol içerisinde kilise ve sarnıç günümüze kadar gelmiş önemli yapılardır. Selinus 

kentinini diğer yapıları sahilde ve yamaçta yer almaktadır. Bu yapılar arasında hamamlar, 

agoralar, Selçuklu Köşkü, su kemeri ve Nekrapol alanı bulunmaktadır. 

       Selinus dağlık Klikya bölgesinin en önemli bölgesidir. Roma İmparatorlarından Trijan’ ın 

bu kente ölmesinden dolayı kent bu adı almıştır. Nekropoldeki anıtsal mezar önemlidir. 

Alanya lisesindeki ostoteklerin çoğunluğu Selinus Nekropolünden getirilmiş olup, bu da 

Selinus’ ta bir atölyenin varlığını düşündürmektedir. 

B) Antiocheıa Ad Gragum (Güney Kalesi) 

 Gazipaşa İlçesine 18 km uzaklıktaki Güney Köyündedir. Nohut yeri olarak bilinir. 

Kentin bulunduğu bölge denize dik inen dağlık bir araziden oluşmaktadır. Deniz seviyesinden 

yüksekliği 300 metredir. Burada kalıntılar nekropol alanı, sütunlu cadde , kilise, hamam, 

agora, anıtsal kapı ve orta çağ kale surlarıdır. Antioche Ad Gragum 4. Commagene kralıdır. 

Krallığın merkezi Adıyaman'dır. Kent daha sonra Roma ve Bizans dönemlerinde iskan 

görmüştür. 

C)Lamus Kenti (Adanda) 

       Antik Kent Gazipaşa İlçesi’nin 15 km kuzeydoğusundadır. Bugünkü Adanda Köyünün 2 

km kuzeyinde yüksek ve sarp bir dağın zirvesinde kurulmuştur. Kent surla çevrili olup 

doğuya bakan kente giriş kapısının güneyinde büyük bir kule yer almaktadır. Kentin diğer 

yapıları agora, doğal kayaya oyulmuş çeşme ve iki adet tapınak sayılabilir. 

       

       Bu kentin akropolünde blok taşların oyulması ile yapılmış yekpare lahitler önemli 

kalıntılar arsındadır. Kent olasılıkla geç Roma döneminde Lamotis olarak adlandırılan 

bölgenin başkenti durumunda idi. Dağlık Klikya bölgesinin kültürünü ve sanatını en iyi 

şekilde yansıtmaktadır. Kent en görkemli dönemini Callianus zamanında geçirmiş olmalıdır. 
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D)Nephelis ( Muzkent ) 

       Kentin adına arkeoloji literatüründe rastlanmamıştır. Ancak Nephelis olarak lokalize 

edilebilir. Ulaşımı Gazipaşa Mersin karayolunun 15. km’ sinde güneye sapan 5 km ‘lik yolla 

sağlanmaktadır. Kent üç bölümden oluşmaktadır. 

           a ) Ala Kilise olarak bilinen düzlükte yer alan yapı kalıntısı. 

           b) Akrapol ve yamaçları 

           b) Kuzey kısmı 

       Birinci bölümdeki yapı dikdörtgen planlı çok mekanlıdır. 

       İkinci bölümdeki akrapol kuzeyindeki küçük tepenin üzerinde ve yamaçlarında yer alır. 

Sur duvarları kısmen sağlamdır. Burada tapınak niteliğini taşıyan bir yapı kalıntısı vardır. 

Üçüncü bölüm ise tahrip olmuş tek bir yapının bulunduğu yerdir. Kentin geniş bir akropolü ve 

taş yatağı vardır. 

E) Hasdere Köyü’ndeki Türbe Ve Mezarlar 

       Gazipaşa İlçesi’ nin 5-6 km uzaklıkladır. Gazipaşa İlçesi’ nin ilk yerleşim yeri olduğu 

söylenen bu köyde yöre mimarisini yansıtan sivil mimarlık örnekleri bulunmaktadır. Burada 

bulunan türbenin kime ait olduğu bilinmemektedir. Tek kare mekandan oluşmakta üzeri 

kubbe ile örtülüdür. Kubbe geçişleri tromplarla karşılanmıştır. Herhangi bir süslemesi yoktur. 

Yakın zamanda köylüler tarafından onarılmıştır. 

F) Halil Limanı 

       Alanya Gazipaşa sınırında bulunmaktadır. İotape Antik Kenti’ nin Chasasıdır. Apsis 

kısmı büyük oranda sağlam kalmış 31.30 metre uzunluğunda bir bazilika harabesi vardır. 

Apsisin iç kısmında mozaikten yazılmış yazı izleri mevcuttur. Bazilikanın dışında mezar 

yapıları deniz kenarındaki evler ise kuzeyde yer almaktadır. 

G) Altıkapı Han 

       Gazipaşa İlçesi’ nin Yakacık I. Köyü sınırları içerisinde yaklaşık dikdörtgen planlı moloz 

taş ve harç kullanılarak yapılmış önde revak kısmı yer almaktadır. Revak açıklıkları kemerli 

kapılarla sağlanmış. Bunlardan üç tanesi tam olarak kalmış diğerleri yıkılmış durumdadır. 

Bunun dışında yapı sağlam olup, revakın kuzey yönünde birbirine paralel altı uzun mekan yer 

almaktadır. Mekanlar birbirine kemerli kapılarla bağlanmaktadır. Mekanlar içerisinde mazgal 

delikleri aydınlatmayı sağlamaktadır. Yapı yanındaki köşkle bağlantılı bir han olabilir. 

H) Bıçkıcı Manastırı 

       Gazipaşa İlçesi’ nin güneyindeki geniş düzlükte denize doğru uzanan Selinus’ un 3 km 

kuzeybatısında bulunan bu mevkide zor ulaşıla bilinir yükseklikte erken Bizans döneminde 

tarihlenen manastır yapıları denilebilecek kalıntılar yer almaktadır. Tüm yapılar yerel moloz 

taşlardan bol harçlı yapılmış olup, tüm yapıların merkezinde sayılabilecek üç motifli dairevi 

apsisli bir bazilika vardır. Sadece kuzey duvar ayakta kalmıştır. Kilisede en az iki belki üç 

yapı evresi görünmektedir. Daha sonra sarnıca dönüştürülmüştür. 

İ) Orta Çağ Kulesi – Bıçkıcı 

       Kayhalar Beldesinde yer alan Bıçkıcı Manastırının batı tarafındaki sahil düzlüğünde yer 

alan iki katlı moloz taş duvar örgülü yapıdır. Kareye yakın planlıdır. İki katlıdır. Beşik tonozla 
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örtülüdür. Alt katta batı ve doğu duvarları yıkılmıştır. Batı üst kat duvarında ve güneyde birer 

pencere bulunmaktadır. 

J) Cestrus – Macar Öreni 

       Gazipaşa İlçesi’ nin 6 km güneydoğusunda haritalarda Kilisetepe olarak gösterilen 350 

metrelik yükselti üzerinde yer alır. Kalıntılar yaklaşık 400 metrekarelik bir alana yayılmıştır. 

Yazıtlara göre Cestrus Antik Kenti olarak lokalize edilmiştir. Kenti çevreleyen sur duvarları 

tepedeki plato boyunca uzanmakta ve güney yönde hala görünmektedir. Surun çevrelediği 

plato üzerinde geniş bir agora, Vepasianus’ a ait olduğu sanılan bir tapınak, bunu güneyinde 

Antonius tapınağı ve agoranın doğusunda bir anıtsal mezar bulunmaktadır. Kent yazıtlara 

göre MS 1 ve 2. yy’ a tarihlenmektedir. 

K) Yalan Dünya Mağarası 

 

 Beyrebucak Mahallesi'nde, ilçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Yalan Dünya 

Mağarası, 5 milyon yaşında dikit, sarkıt ve sütunlardan oluşuyor. Yaz kış 28 derecelik ısıya 

sahip olan mağara 4 kilometre uzunluğa sahip. 2010 yılında Gazipaşa Kaymakamlığı ve 

Antalya Valiliği tarafından 450 metresi düzenlenip ışıklandırılan ve ziyarete açılan mağaranın 

astım hastalığına da iyi geldiği düşünülüyor ve yöre halkı tarafından bu amaçla kullanılıyor. 

Mağara sadece burada yaşayan özel bir yarasa cinsini de barındırıyor. 
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4.5. Gazipaşa'da Eğitim 

 İlçemiz nüfusunun okur-yazar oranı %99,10 olup, ilçede eğitime önem üst seviyede 

verilmektedir. İlçe eğitim durumu ile ilgili bilgilere aşağıda yer verilmiştir.  

Okul Çağı Erkek Nüfusu 1374 
 

Okur-Yazar Oranı 99% 

Okul Çağı Kız Nüfusu 1306 
 

Mesleki Eğitim Kurus Sayısı 8 

Okul Çağı Toplam Nüfus 2680 
 

Mesleki Eğitim Branş Sayısı 29 

Toplam Derslik Sayısı 167 
 

Özel Eğitim Veren Kurum Sayısı 18 

Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 15.75 
 

Okul Sayısı 65 

Toplam Öğretmen Sayısı 229 
 

Halk Eğitim Merkezi Kursiyer Sayısı 1880 

Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı 11.48 
 

Fakülte/Yüksek Okul Sayısı 1 

Üniversiteye Yerleşme Oranı 78.66% 
 

Akademik Personel Sayısı 21 

Yurt Sayısı 8 
 

Yüksekokul Öğrenci Sayısı 677 
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5. BELEDİYEMİZİN  GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 

 

5.1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları  

 Anayasamızın 127. Maddesi uyarınca, “Mahallî idareler; il, belediye veya köy halkının 

mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar 

organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu 

tüzelkişileridir”. Ve “Mahallî idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim 

ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir”.  Bir mahalli idare kuruluşu olan Belediyenin 

görev ve sorumlulukları da 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda belirlenmiştir.  

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;  

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; 

çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve 

ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; 

kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek 

ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. 

Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için 

koruma evleri açar.  

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya 

yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her 

türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi 

bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla 

bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden 

inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli 

desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı 

müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla 

ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, 

belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.  

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. 

Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler 

uygulanır.  

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.  

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.  

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.  

(Ek fıkra : 01/07/2006 - 5538 S.K/29/a.mad) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu 

havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır. 
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5.2. Belediye Meclisi 

 5393 Sayılı Belediye Kanununa göre “Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve 

ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur”.  

Belediye Meclisinin görev ve yetkileri ise şunlardır:  

a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin 

performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.  

b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile 

fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.  

c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il 

çevre düzeni plânını kabul etmek.  

d) Borçlanmaya karar vermek.  

e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya 

tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; 

üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı 

aynî hak tesisine karar vermek.  

f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine 

bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.  

g) Şartlı bağışları kabul etmek.  

h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL'den fazla dava konusu olan 

belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.  

i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya 

bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına 

karar vermek.  

j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-

devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine 

karar vermek.  

k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.  

l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve 

değiştirilmesine karar vermek.  

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.  

n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, 

kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; 

beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.  
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o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya 

karar vermek.  

p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare 

birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve 

sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler 

gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama 

veya tahsis etmeye karar vermek.  

q) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.  

r) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.  

s) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.  

t) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul 

etmek.  

Gazipaşa Belediyesi Meclis Üyeleri 

Sıra No ADI SOYADI PARTİSİ 

1 MEHMET YÜKSEL İYİ PARTİ 

2 DURMUŞ ALİ TOKER CHP 

3 ULAŞ ÖZGEN CHP 

4 ESİN BİLGİÇ CHP 

5 İBRAHİM TUNCER AK PARTİ 

6 ZAFER TAN CHP 

7 AVNİ ATAY MHP 

8 HASAN ATAY İYİ PARTİ 

9 MUSTAFA UYSAL AK PARTİ 

10 AHMET KALAYCI İYİ PARTİ 

11 ALİ İHSAN YILMAZ CHP 

12 MURAT ÖZGEN MHP 

13 EMİNE YILDIZ  İYİ PARTİ 

14 NEBİBE UYSAL AK PARTİ 

15 ONUR DEMİR CHP 

16 HASAN CAN MHP 

17 MUZAFFER ŞİRİN İYİ PARTİ 

18 BARIŞ SARITAŞ CHP 

19 ŞEVKİ ÇAĞLAYAN AK PARTİ 

20 MEHMET YILMAZ İYİ PARTİ 

21 ADEM ULUDAĞ MHP 

22 SERKAN ÖZKURT CHP 

23 MEHMET ALİ KALAYCI AK PARTİ 

24 YALÇIN ÖZDEMİR İYİ PARTİ 

25 CUMHUR UĞUR CHP 
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5.3. Belediye Encümeni  

 Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında; belediye meclisinin her yıl 

kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve 

belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş 

kişiden, oluşmaktadır. Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, belediye başkanının 

görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder. 

Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:  

a) Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye 

meclisine görüş bildirmek.  

b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve 

uygulamak.  

c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.  

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.  

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.  

f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının 

anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.  

g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; 

süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.  

h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.  

i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.  

5.4. Belediye Başkanı  

 Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. 

Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir. Belediye başkanı, 

görevinin devamı süresince siyasî partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; 

profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.  

Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:  

a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, 

belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.  

b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal 

stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve 

personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, 

bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.  
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c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde 

temsil etmek veya vekil tayin etmek.  

d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.  

e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.  

f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.  

g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.  

h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.  

i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay 

vermek.  

j) Belediye personelini atamak.  

k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.  

l) Şartsız bağışları kabul etmek.  

m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.  

n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik 

hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.  

o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.  

p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını 

gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.  

5.5. Belediye Başkan Yardımcıları  

 5393 Sayılı Belediye Kanunu’na göre “norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı 

bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu 

gördüğü takdirde, nüfusu 50.000'e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.000–200.000 

arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001–500.000 arasında olan belediyelerde üç, 

nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan 

yardımcısı olarak görevlendirebilir. Bu çerçevede Gazipaşa Belediyesi’nde 3 adet Belediye 

Başkan Yardımcılığı bulunmaktadır. 
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5.6. Müdürlükler ve Belediye Teşkilatı  

 Gazipaşa Belediyesi birimleri “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare 

Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümleri uyarınca Gazipaşa 

Belediyesi bünyesindeki müdürlükler ve bu müdürlüklerin organizasyon şemasındaki yeri 

aşağıdaki gibidir:  

1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  

2. Mali Hizmetler Müdürlüğü  

3. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü  

4. Temizlik İşleri Müdürlüğü  

5. Fen İşleri Müdürlüğü  

6. Yazı İşleri Müdürlüğü  

7. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü  

8. Zabıta Müdürlüğü  

9. Destek Hizmetleri Müdürlüğü  

10. Park ve Bahçeler Müdürlüğü  

11. Muhtarlıklar Müdürlüğü 

12. Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü 

5.7. Belediye Şirketleri  

 5393 Sayılı Belediye Kanunu uyarınca “Belediye kendisine verilen görev ve hizmet 

alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre şirket kurabilir”. Gazipaşa Belediyesi bu 

çerçevede SELİNUS İnşaat İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olmak 

üzere bir şirkete sahiptir.  

Selinus İnşaat İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 

 Kuruluş Tarihi : 16/03/2015  

 Sermayesi : 4.500.000,00 TL  

 Personel Sayısı : 171  

 Faaliyet Alanları : Ticari İşletmecilik  
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5.8. Gazipaşa Belediyesi Organizasyon Şeması 

 

 

BAŞKAN 

YARDIMCISI 

BAŞKAN 

YARDIMCISI 

 

BAŞKAN 

YARDIMCISI 

 

İMAR VE 

ŞEHİRCİLİK 

MÜDÜRLÜĞÜ 

DESTEK 

HİZMETLERİ 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

KÜLTÜR VE 

SOSYAL İŞLER 

MÜDÜRLÜĞÜ 

FEN İŞLERİ 

MÜDÜRLÜĞÜ 

PARK VE 

BAHÇELER 

MÜDÜRLÜĞÜ 

TEMİZLİK İŞLERİ 

MÜDÜRLÜĞÜ 

ZABITA 

MÜDÜRLÜĞÜ 

YAZI İŞLERİ 

MÜDÜRLÜĞÜ 

MALİ 

HİZMETLER 

MÜDÜRLÜĞÜ 

MUHTARLIKLAR 

MÜDÜRLÜĞÜ 

İŞLETME ve 

İŞTİRAKLER MD. 

 

Kemal TUFAN 

MAKİNA İKMAL 

BAKIM VE 

ONARIM 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

BAŞKAN 
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6. FİZİKİ YAPI 

6.1. Hizmet Birimleri 

 Belediye hizmetlerinin ifa edildiği mekânlar ve hizmet birimleri aşağıda 

sunulmuştur. 

SIRA 

NO 

KULLANIM AMACI ALANI(m²) SAYISI 

1 Belediye Hizmet Binası 846 1 

2 Fen İşleri Hizmet Şantiyesi 191 1 

3 Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmet Binası 100 1 

4 Temizlik İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası 100 1 

5 Kültür Merkezi 890 1 

6 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Hizmet Binası 55 1 

7 Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü 

Hizmet Binası 

561 1 

8 SELİNUS LTD. Hizmet Binası 125 1 

9 Arşiv 186 1 

 

6.2. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları 

 Belediye hizmetlerinin ifasında kullanılan teknolojik kaynaklara aşağıda yer 

verilmiştir. 

SIRA NO CİNSİ SAYISI 

1 Bilgisayar 39 

2 Yazıcı 42 

3 Tarayıcı 4 

4 Telefon 45 

5 Klima 32 

6 Dizüstü Bilgisayar 29 

7 Tablet Bilgisayar 7 

8 Sunucu 2 

9 Fotokopi Makinesi 5 

10 Telsiz 21 

11 Cep Telefonu 5 

12 Projeksiyon Cihazı 1 

13 Dijital Kayıt Sistemi 4 

14 Gece Görüşlü Kameralar 10 

15 Faks Makinesi 5 

16 Dijital Fotoğraf Makinesi 7 

TOPLAM 258 
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6.3. İnsan Kaynakları 

-Personel İstihdam Durumu 

  

 

 

 

-Personel Eğitim Durumu 

  

 

 

 

Gazipaşa Belediyesi  hizmet 

ve faaliyetlerini toplam 244 

personelle yürütülmektedir. 

Gazipaşa Belediyesi 

bünyesinde çalışan  

personelimizin eğitim 

durumunu içeren bilgiler 

yandaki grafikte yer 

almaktadır. 
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-Personel Yaş Durumu 

 

 

 

 

-Personel Cinsiyet Durumu 

  

 

6.4. Makina Parkı 

 Belediye hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan araçlara aşağıdaki tabloda yer 

verilmiştir. 

Gazipaşa Belediyesi 

bünyesindeki personelimizin 

yaş durumunu ifade eden 

bilgilere yandaki grafikte yer 

verilmiştir. 

Gazipaşa Belediyesi 

personelimizin cinsiyet 

durumunu ifade eden 

bilgilere yandaki grafikte yer 

verilmiştir. 
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Sıra 

No
Plakası

Yolcu 

Kapasitesi
Kullanım Amacı

Model 

Yılı
Markası

1 07 UE 722 45 OTOBÜS 2013 OTOKAR SULTAN MAXI CITY
2 07 UK 552 29 OTOBÜS 2001 IVECO M29
3 07 UF 796 2 SU TANKERİ 1983 FORD 1211
4 07 UE 445 5 OTOMOBİL 1994 TOFAŞ-ŞAHİN
5 07 UD 243 2 DAMPER 1992 BMC FATİH
6 07 UT 811 3 KAMYONET 2008 FORD TRANSİT
7 07 UD 962 3 SEPETLİ ARAÇ 1993 BMC FATİH 110
8 07 UY 788 2 MOTOSİKLET 2016 TVS VEGO
9 07 UY 789 2 MOTOSİKLET 2016 TVS VEGO

10 07 UU 306 5 ÇİFT KABİN KAMYONET 2010 TATA XENON
11 07 UG 402 3 EVDE BAKIM ARACI 2004 RENAULT MASTER
12 07 UC 838 5 MAKAM ARACI 2010 AUDI A6 2,0 TDI
13 07 UR 969 5 MAKAM ARACI 2012 FIAT LINEA 1,3 MJ
14 07 UK 747 5 HİZMET ARACI 2006 RENAULT LAGUNA
15 07 UV 957 3 EVDE SAĞLIK ARACI 2005 PEUGEOT BOXER
16 07 UF 105 2 ARAZÖZ 1979 FORD 1210
17 07 UH 963 2 ARAZÖZ 1983 FORD 1211
18 07 UD 352 3 DAMPERLİ KAMYONET 1993 IVECO 65-9
19 07 UT 486 2 ÇÖP KAMYONU 1993 BMC FATİH
20 07 KH 586 2 ÇÖP KAMYONU 1985 BMC YAVUZ
21 07 UH 711 2 ÇÖP KAMYONU 2000 BMC FATİH
22 07 UG 713 2 ÇÖP KAMYONU 1999 FORD 2114
23 07 UU 095 2 ÇÖP KAMYONU 2013 OTOKAR ATLAS
24 07 UJ 749 2 ÇÖP KAMYONU 2005 BMC FATİH
25 07 UV 271 2 ÇÖP KAMYONU 2014 FORD CARGO1826
26 07 UY 148 2 VİDANJÖR 2015 FORD 1826
27 07 UK 268 2 KAPALI KASA KAMYONET 1994 ISUZU NKR
28 07 UB 890 2 MOTOSİKLET 2006 KANUNİ WİNDY
29 07 UB 891 2 MOTOSİKLET 2007 KANUNİ WİNDY
30 07 UM 898 2 MOTOSİKLET 2009 KANUNİ WİNDY
31 07 UP 344 2 MOTOSİKLET 2010 KANUNİ WİNDY
32 07 UU 305 5 ÇİFT KABİN KAMYONET 2009 TATA XENON
33 07 UF 722 25 OTOBÜS 2013 OTOKAR M2010
34 HAKO CM 1250 1 YOL SÜPÜRME(KÜÇÜK) 2014 HAKO CİTYMASTER
35 07 UAG 15 2 YOL SÜPÜRME ARACI 2017 FORD CARGO 
36 07 UY 644 1 TRAKTÖR 2016 NEW HOLLAND TT65 4WD
37 07 UU 308 5 CAMLI VAN 2009 FORD CONNECT
38 07 US 648 2 KAMYONET 2005 KIA K2500
39 07 UB 949 3 KAMYONET 1999 ISUZU NPR
40 07 UL 224 5 ÇİFT KABİN KAMYONET 1998 MITSUBISHI L200
41 07 UT 009 2 DAMPERLİ KAMYON 2012 FORD 2532
42 07 UA 191 5 ÇİFT KABİN KAMYONET 2013 ISUZU D-MAX
43 07 HH 406 2 KAMYONET 1984 FORD TRANSİT
44 07 UE 557 2 ASF. DİSTRİBÜTÖRÜ 1995 BMC FATİH
45 07 UE 556 2 ARAZÖZ 1996 BMC FATİH
46 07 UJ 748 2 DAMPERLİ KAMYON 1998 FORD 2621
47 HMK-1 1 BEKO-LODER 2010 HİDROMEK 102S
48 HMK-2 1 BEKO-LODER 2012 HİDROMEK 102S
49 HMK-3 BEYAZ 1 BEKO-LODER 2012 HİDROMEK 102S
50 HMK-4 1 BEKO-LODER 2017 HİDROMEK 102S
51 CAT 1 BEKO-LODER 2005 CATERPILLAR 432D
52 GREYDER-2 1 GREYDER 1996 CHAMPION 
53 VOLVO 1 YÜKLEYİCİ 1985 VOLVO BM4400
54 KOMATSU-WA320 1 YÜKLEYİCİ 2016 KOMATSU VA320
55 SİLİNDİR-1 1 SİLİNDİR 197X MBU
56 YAMA SİLİNDİRİ 1 SİLİNDİR 198X VİBROMAX
57 SİLİNDİR-2 1 SİLİNDİR 2015 CATERPILLAR CS 54
58 07 UJ 339 2 DAMPERLİ KAMYON 2015 MERCEDES BENZ 3029
59 07 UM 339 2 DAMPERLİ KAMYON 2015 MERCEDES BENZ 3029
60 07 UY 886 2 DAMPERLİ KAMYON 2016 MERC. BENZ 3332
61 07 UY 887 2 DAMPERLİ KAMYON 2016 MERC. BENZ 3332
62 07 UP 213 2 ARAZÖZ 1998 MERCEDES 2521
63 07 HY 634 2 ZİFT DİST. 1985 FORD 1812
64 07 UJ 713 5 CAMLI VAN 2008 FORD CONNECT
65 TRAKTÖR 1 TRAKTÖR 1980 FORD 5000
66 07 UE 414 5 ÇİFT KABİN KAMYONET 2001 MAZDA B2500
67 07 UP 079 2 DAMPERLİ KAMYONET 2009 ISUZU NPR
68 07 UF 439 2 MOTOSİKLET 2012 TVS WEGO
69 07 UB 892 2 MOTOSİKLET 2008 KANUNİ WİNDY
70 07 UU 307 5 OTOMOBİL 2009 RENAULT MEGANE
71 07 UY 906 2 MOTOSİKLET 2016 TVS WEGO
72 07 UJ 714 5 CAMLI VAN 2009 FORD CONNECT
73 07 UH 439 2 MOTOSİKLET 2012 TVS WEGO

1 Greyder 1 Motor Greyder 2015 KOMATSU GD 555
2 Greyder 1 Motor Greyder 2015 KOMATSU GD 556
3 BEKO-LODER 1 BEKO-LODER 2015 MOSTAŞ MST 544
4 07 UK 343 2 KAMYON 1993 FORD CARGO
5 FORKLİFT 1 TRAKTÖR FORKLİFT - GÜVEN FORKLİFT
6 FORKLİFT 1 FORKLİFT - X-MEN FORKLİFT

GAZİPAŞA BELEDİYESİ ARAÇ LİSTESİ 

SELİNUS İnş. İnş. Malz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Bünyesindeki Araçlar
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6.5. Taşınmaz Varlığı 

Belediyemiz mülkiyetinde olan taşınmazlara ait verilere aşağıda yer verilmiştir. 

MAHALLESİ ADEDİ CİNSİ ALANI(m²) MAHALLESİ ADEDİ CİNSİ ALANI(m²)

YENİ MAHALLE 1 Arazi 282 ÇAMLICA MAHALLESİ 7 Bina 5122

ÇOBANLAR MAHALLESİ 3 Arazi 2277 YENİKÖY MAHALLESİ 2 Bina 1041

BEYREBUCAK MAHALLESİ 2 Bina 378 YENİKÖY MAHALLESİ 18 Arazi 74636

BEYREBUCAK MAHALLESİ 1 Arazi 2210 ILICA MAHALLESİ 34 Arazi 103218

MUZKENT MAHALLESİ 1 Arazi 62 KÜÇÜKLÜ MAHALLESİ 2 Arazi 8087

GÖÇÜK MAHALLESİ 7 Arazi 5458 KÜÇÜKLÜ MAHALLESİ 2 Bina 100

GÖÇÜK MAHALLESİ 1 Bina 454 ÇIĞLIK MAHALLESİ 2 Bina 251

AKOLUK MAHALLESİ 1 Bina 9 ÇIĞLIK MAHALLESİ 5 Arazi 23266

AKOLUK MAHALLESİ 6 Arazi 35989 MACAR MAHALLESİ 2 Arsa 279

YAKACIK MAHALLESİ 1 Arazi 742 MACAR MAHALLESİ 3 Arazi 13643

YAKACIK MAHALLESİ 1 Bina 64 PAZARCI MAHALLESİ 20 Arazi 161619

ÇİMENBAĞ MAHALLESİ 8 Arazi 39899 PAZARCI MAHALLESİ 15 Bina 13956

GÜRÇAM MAHALLESİ 4 Arazi 12698 PAZARCI MAHALLESİ 64 Arsa 126636

AYDINCIK MAHALLESİ 1 Arazi 39905 YENİ MAHALLE 26 Arazi 20123

KIZILGÜNEY MAHALLESİ 18 Arazi 28268 YENİ MAHALLE 24 Bina 5781

YEŞİLYURT MAHALLESİ 15 Arazi 22664 YENİ MAHALLE 14 Arsa 13951

ÖZNURTEPE MAHALLES 1 Arazi 6502 İSTİKLAL MAHALLESİ 32 Arsa 28180

HASDERE MAHALLESİ 1 Bina 92 İSTİKLAL MAHALLESİ 98 Bina 147077

HASDERE MAHALLESİ 3 Arazi 2000 İSTİKLAL MAHALLESİ 1 Arazi 80

ESENPINAR MAHALLESİ 11 Arazi 48466 KORU MAHALLESİ 19 Arazi 34888

KARATEPE MAHALLESİ 20 Arazi 34703 KORU MAHALLESİ 15 Arsa 13465

KARATEPE MAHALLESİ 2 Bina 680 EKMEL MAHALLESİ 10 Arsa 6002

GÖKÇESARAY MAHALLESİ 3 Arazi 43458 EKMEL MAHALLESİ 9 Arazi 19767

ÇAKMAK MAHALLESİ 11 Arazi 52103 BAKILAR MAHALLESİ 21 Arazi 36569

ÜÇKONAK MAHALLESİ 21 Arazi 180412 BAKILAR MAHALLESİ 15 Arsa 16482

İNAL MAHALLESİ 5 Arazi 6536 BAKILAR MAHALLESİ 2 Bina 200

DOĞANCA MAHALLESİ 6 Arazi 3317 BEYOBASI MAHALLESİ 1 Bina 153

DOĞANCA MAHALLESİ 3 Bina 393 BEYOBASI MAHALLESİ 7 Arsa 1035

ÇİLE MAHALLESİ 1 Bina 316 SUGÖZÜ MAHALLESİ 3 Arazi 9609

ÇİLE MAHALLESİ 3 Arazi 4604 SUGÖZÜ MAHALLESİ 2 Bina 155

YENİGÜNEY MAHALLESİ 21 Arazi 118449 GÜNEYKÖY MAHALLESİ 1 Arazi 12187

YENİGÜNEY MAHALLESİ 1 Bina 42 GÜNEYKÖY MAHALLESİ 4 Arsa 1336

ŞAHİNLER MAHALLESİ 3 Bina 275 GAZİ MAH. 3 Arsa 273

ŞAHİNLER MAHALLESİ 40 Arazi 160435 KAHYALAR MAHALLESİ 5 Arazi 33634

ZEYTİNADA MAHALLESİ 8 Arazi 8137 KAHYALAR MAHALLESİ 2 Bina 2316

ÇAMLICA MAHALLESİ 28 Arazi 67991 KAHYALAR MAHALLESİ 51 Arsa 81595  
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6.6. Mali Yapı 

Tahakkuk Tahsilat Tablosu 
 

         
 

 

Gelirler ve  Gerçekleştirme Oranı 
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Giderler ve  Gerçekleştirme Oranı 

 

 

7. ANALİZLER-MİSYON-VİZYON-İLKELER-DEĞERLER 

7.1. ÜSTÜNLÜKLER 

Gazipaşa Belediyesi hizmetin sunumu, insan, bilgi ve teknolojik kaynaklar, idari ve mali 

imkânlar ile toplumsal duyarlılık açısından sahip olduğu görece üstünlükler aşağıdaki 

gibidir:  

*TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sisteminin tüm resmi kurumlarda 2000 yılından 

buyana uygulanması ve bu bağlamda hizmetlerin standartlaşması, kalitesinin 

yükselmesi ve vatandaş memnuniyetinin esas alınması.  

*Hizmetlerde etkinliğin ve vatandaşlarımızca tanınmasının sağlanması amacıyla, basın 

yayın ve sosyal medya organlarıyla vatandaşlarımıza bilgi verilmesi. 

*Personelin mesleki bilgi ve becerisinin geliştirilmesi amacıyla hizmet içi eğitim 

verilmesi. 

*Yönetim – Belediye kadrosunun uzman ve deneyimli kişilerden oluşması.  

 

*Güncel mevzuatın takibinin hızlı bir şekilde yapılabilmesi. 
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*Makina parkının güncel ihtiyaçları karşılayabilecek yeterlilikte olması. 

*Üst yönetimin tarafsız, yeniliklere açık ve geniş bir vizyona sahip olması. 

*Merkezi yönetim taşra teşkilatları ve diğer kuruluşlar ile olan ilişkilerin iyi düzeyde 

olması. 

* İlçe ve kurum bazında belirlenen sorunlara yönelik olarak projelerin geliştiriliyor 

olması. Geliştirilen bu proje ve uygulamaların ihtiyaca cevap vermesi. 

* Müdürlüklerin çalışma şekillerinde belirli bir sistemin oturması ve bunun iş 

verimliliğini artırması. 

* Personelin görev tanımlarının ve mesleki yetkinliklerinin belirlenmiş olması. 

* Ekip çalışmalarına önem verilmesi, yönetimin ekip çalışmalarını desteklemesi ve personel 

arası dayanışmanın güçlü olması. 

* Kurumda katılımcı yönetim anlayışının uygulanması ve yönetime paydaşların da katılımının 

sağlanması. 

* Vatandaş memnuniyeti odak alınarak kuruma müracaat eden vatandaşların ihtiyaç ve 

sorunlarının çözümüne yönelik olarak yapılan çalışmalar ve gösterilen gayretin iyi düzeyde 

olması. 

 

7.2. ZAYIFLIKLAR 

*Birimler arası bilgi alışverişinde zaman zaman koordinasyon eksikliği yaşanması..  

*İnsan kaynakları politikamızın olmaması. 

*Personelin iş değişikliğinin sık olması. 

*Güvenli depolama alanlarının eksikliği. 

*Kent bilgi sisteminin bulunmayışı ve numarataj sisteminde bir takım eksiklikler 

bulunması.  

*Arşiv yönetmeliğine uygun bir arşivin bulunmaması. 

*Elektronik belge yönetimi sistemi ve e-imza sisteminin bulunmayışı. 

* Bazı birimlerde çalışma ortamının ve fiziki şartların yetersiz olması.  

* Nitelikli eleman sayısının yetersiz olması. 

*Çalışanların motivasyonunu ve kurum bağlılığını arttırmaya yönelik sosyal 
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aktivitelerin yetersiz olması. 

* Hizmetlerin gerçekleştirilmesi aşamasında hizmet binasının mekansal anlamda 

yetersiz olması. 

  

7.3. FIRSATLAR 

*Gazipaşa’ın eğitim düzeyi yüksek bir nüfusa sahip olması.  

*İlçemizde tarım sektörünün özellikle örtü altı sebze ve meyve yetiştiriciliğinin gelişmiş 

olması. 

*Turizme açık alanların bulunması deniz, doğa ve tarih turizmine yönelik yüksek 

potansiyele sahip olması. 

*Şehrimizin Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ile bütünleşmiş bir imaja sahip 

olması. 

* İlçemiz sınırları içerisinde mevcut havaalanının olması, yat limanının yapımına 

başlanmış olması. 

*İlçemizin Antalya-Mersin-Konya-Karaman ticari ve sosyal hinterlandı içerisinde 

kalması. 

* Üst Yöneticinin Bilgili deneyimli olması teknoloji ve gelişmelere açık olması. 

* Fakülte ve Yüksekokulun varlığı. 

* Yatırımcılar için cazibe merkezi olması. 

* Yeni konutlaşmaya ve yenilenebilir konutlaşmaya müsait alanların varlığı 

 

 

7.4. TEHDİTLER 

*İlçemizin yoğun şekilde nitelikli insan göçü vermesi.  

*Yeterli yatırım alanlarının bulunmayışı.  

*Yüksek işsizlik oranı ve sezonluk iş göçü. 

*Ulusal ve uluslararası olumsuz gelişmelerden etkilenmesi. 

*İlçemizde ekonomik gelişmişlik düzeyinin düşük olması ve sosyo-ekonomik stratejisinin 
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olmayışı. 

* İlçe halkının eğitim seviyesinin farklılık arz etmesi sebebiyle, yapılan yatırımların 

mahiyetini ve gerekliliğini algılama noktasında yetersiz kalınabilmesi. 

* Vatandaşlarımızın bir kısmının gelir durumlarının düşük olması ve bundan 

kaynaklanan sosyal yardım ve destek taleplerinin çokluğu. 

* TEDAŞ, Türk Telekom vb. diğer altyapı kurumlarıyla istenilen koordinasyonun 

sağlanamamış olması. 

* Sanayi ve tarımsal üretim sektörlerine ait işletmelerin ilçe sınırlarında bulunmayışı. 

* Ticaretin belirli sektörlerde gelişmesi, hizmet sektörünün az gelişmiş olması. 

* Yüksek kapasite ve nitelikte konaklama merkezlerinin bulunmaması. 

* İlçede tarım ve turizm dışında istihdam sıkıntısının varlığı 

 

7.5. MİSYONUMUZ 

Etkin ve verimli hizmeti güler yüzle sunan, hemşerilerini ortak Gazipaşa kimliği 

altında birleştiren, belediye kurumsal yapısını güçlendiren, toplumu ve ilişki kurma 

biçimlerini geliştiren, kent ve yapı dokusunu koruyup geliştiren, sağlıklı, temiz, sürdürülebilir 

insan-kent ve çevre döngüsü kuran, bu amaçlara yönelik proje ve faaliyetler planlayıp bunları 

hayata geçiren belediye olmak. 

7.6. VİZYONUMUZ 

Yaşam kalitesi, ilişki kurma biçimleri ve kurumsal yönetişim, yenilikçi ve 

sürdürülebilirlik alanlarında olumlu bir şekilde ayrışmış bir kent ve kent yönetimine sahip 

olarak, kent sakinlerinin beğenisini kazanmış, bu kentte yaşamaktan gurur duyulan ve diğer 

beldelere nazaran gıpta ile bakılan bir şehir oluşturmak.   

7.7. İLKELERİMİZ 

*İnsan, çevre ve kent yararına çalışmak. 

*Kavrayıcı, katılımcı ve değerli hizmet sunmak. 

*Bilimi rehber edinmek, bilgi ve teknolojiyi kullanarak hizmet üretmek. 

*Paydaşlarla iletişime, etkileşime ve işbirliğine önem vermek. 

*Kadın, genç, engelli ve yaşlılar gibi ilgi ve özen gerektiren sosyal kategorilere özel olarak 

odaklanmak. 

*İşimizi; sorumluluk, şeffaflık, hesap verebilirlik, hakkaniyet ilkelerine uygun yapmak. 
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*İş süreçlerimizi; uygun maliyet, beklenen kaliteye göre, hızlı, teknolojiden yararlanan 

belediye olarak gerçekleştirmek. 

7.8. DEĞERLERİMİZ 

*Temel insan haklarına inanmak ve savunmak. 

*Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu değer ve ilkelerine bağlı olmak. 

*Toplumun her kesimine ait inanç, kültür ve değerlere saygılı olmak. 

*Doğruluk, dürüstlük, güvenilirlik ve şeffaflık. 

*Katılımcı yönetim sergileyen belediye olmak. 

*Hizmet sunumunda daima güler yüzlü olmak. 

*Sorun üreten değil, çözüm üreten belediye olmak. 

 

8. AMAÇ-HEDEF-FAALİYETLER 

 

AMAÇ-1 Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde, paydaşlarımızın katılımı ile, insan, 

ekipman, varlık ve kaynakları etkin kullanan, mali olarak sürdürülebilir, bilgi ve teknolojik 

yapısı güçlü, hukuken ve teknik açıdan güvenilir, vatandaşlar ile etkin iletişim kuran bir 

Belediye olmak 

Hedef-1.1. Verimlilik, kalite, maliyet ve risk yönetimi alanları öncelikli olmak üzere; iş 

sonuçlarında ölçülebilir olumlu değişim yaratmak, kurumsal yönetim ilkelerine uygunluk 

sağlamak üzere temel iş süreçlerinin, bilgi yönetimi ve alt yapısının reformasyonu yapmak. 

Faaliyet-1.1.1: Dijital arşiv sistemine geçilmesini sağlamak amacıyla teknolojik altyapı 

oluşturmak. 

İlgili Birim : Destek Hizmetleri Müdürlüğü Bilgi işlem Birimi, 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

Faaliyet–1.1.2: Elektronik belge yönetim sistemini kurmak ve bu sistem için gerekli olan 

altyapı oluşturmak. 

İlgili Birim : Destek Hizmetleri Müdürlüğü Bilgi işlem birimi, Yazı İşleri Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 
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Faaliyet-1.1.3: E-imza sistemini kurmak ve bu sistem için gerekli olan altyapı oluşturmak. 

İlgili Birim : Destek Hizmetleri Müdürlüğü Bilgi işlem birimi, Yazı İşleri Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

 

Faaliyet–1.1.4: E-devlet sistemi ile entegrasyon sağlanarak vatandaşların Belediye ile ilgili 

işlemlerinin internet ortamında yapabilmesi için altyapı oluşturmak. 

İlgili Birim : Destek Hizmetleri Müdürlüğü Bilgi işlem birimi, Yazı İşleri Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

 

Faaliyet–1.1.5: Elektronik ihale uygulamasına geçilerek daha çok isteklinin ihalelere katılımı 

sağlanarak alım sürecinde tasarruf  elde etmek 

İlgili Birim : Destek Hizmetleri Müdürlüğü  

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

 

Faaliyet–1.1.6: Mali kaynaklar, insan kaynakları, varlıklar, entelektüel yapı vb. Kamu 

kaynaklarının etkin kullanımı amacıyla daha kolay kaydı , konsolide edilmesi, takip edilmesi 

ve raporlama süreçleri için yeni yazılımlar araştırılacak; mevcut program geliştirilecek veya 

kullanımı uygun olan etkin bir program alımı sağlanarak uygulamada yararlanılacaktır. 

İlgili Birim : Mali Hizmetler Müdürlüğü- Destek Hizmetleri Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

 

Hedef-1.2. Başarının hakim olduğu, olumlu çalışma deneyimine bağlı çalışan memnuniyet ve 

bağlılığını artırmak.  

 

Faaliyet–1.2.1: İç kontrol eylem planı ile uyumlu olarak belediye çalışanlarına hizmet içi 

eğitim programı oluşturulması ve personelin mesleki bilgisini artırmaya yönelik eğitimlere 

katılımının sağlanması. 

İlgili Birim : Yazı İşleri Müdürlüğü Ve Tüm Birimler 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2023 
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Faaliyet–1.2.2: Çalışanların motivasyonunu arttırmaya yönelik etkinlikler düzenlemek, 

ödüllendirme ve takdir sistemini kurmak, çalışanların genel memnuniyet ortamını ölçmek için 

anket düzenlemek. 

İlgili Birim : Yazı İşleri Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

Hedef-1.3: Gazipaşa Belediyesi bünyesindeki bütün müdürlüklere ait arşiv dosyalarının 

sayısal ortama aktarılması sağlamak. 

Faaliyet–1.3.1: Tüm belge ve projelerin dijital arşive aktarımını sağlamak, dijital arşivleme 

sürecinin sürekliliğini sağlamak. 

İlgili Birim : Tüm Birimler 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

Hedef-1.4: Kamu yararını gözeterek, mali kaynakların daha etkin kullanımını sağlamak, gelir 

artırıcı çalışmalar yapmak ve mali süreçlere ilişkin işlemlerin çıktılarını paydaşlarla 

paylaşarak hesap verilebilirlik ve şeffaflık niteliklerinin sürdürülebilirliğini sağlamak 

Faaliyet-1.4.1: Tapu Kadastro Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğüyle ortak ağ 

kurulması sağlanıp, yıl içinde verilen tapu ve iskanlara ait meskenlerin sahiplerinin aynı yıl 

içinde beyan girişlerinin yapılması sağlamak. 

İlgili Birim : Mali Hizmetler Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2024 

Faaliyet–1.4.2: Mükelleflerin bina sınıf durumları belirli periyotlarla takip edilerek gerekli 

revizyonların anında yapılması sağlamak. 

İlgili Birim : Mali Hizmetler Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

Faaliyet–1.4.3: Mükelleflere ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla bankalarla ve PTT ile 

iletişime geçilerek, emlak vergisi ödemelerinde taksitlendirme yolları ile ilgili bankalarla ilgili 

iş birliği çalışmaları sürdürülebilir hale getirmek.  

İlgili Birim : Mali Hizmetler Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 
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Faaliyet-1.4.4: Tahsilat Dönemlerinde mükelleflere web servisi, billboard, SMS vb. Görsel ve 

yazılı iletişim yollarıyla emlak vergisinin son ödeme tarihleri ve ödeme kolaylıkları ile ilgili 

bilgilendirme yapmak. 

İlgili Birim : Mali Hizmetler Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

Faaliyet–1.4.5: Saha ekibi oluşturularak, işletme sahibi mükellefler yerinde tetkik edilip , bu 

mükelleflerin ÇTV, ilan-reklam ve/veya eğlence vergisi beyanları verip vermedikleri tespit 

edilecek, beyanları vermeyen mükelleflerin beyan kayıtları güncellenip, gelir tahakkuk ve 

tahsilatlarını sağlamak.  

İlgili Birim : Mali Hizmetler Müdürlüğü- Zabıta Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

Faaliyet–1.4.6: Tedarik ve nakit akış süreçleri ile entegre denk bütçe esaslı harcama 

yönetiminin sürekliliği sağlamak. 

İlgili Birim : Mali Hizmetler Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

Faaliyet–1.4.7: Ekonomik, fonksiyonel ve faaliyet bazında cari yıl mali gerçekleşme 

raporlarının 3’er aylık periyotlarla paydaşlara kolay anlaşılabilir bir dil ve formatta web 

ortamında sunulması sağlamak.  

İlgili Birim : Mali Hizmetler Müdürlüğü – Destek Hizmetleri Müdürlüğü Bilgi İşlem 

Birimi 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

Faaliyet–1.4.8: Entegre raporlama ile ilgili eğitimler alınacak, raporlama alt birimi 

oluşturulacak ve entegre raporlama sistemine geçmek. 

İlgili Birim : Mali Hizmetler Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2022 

Hedef-1.5: Kurumsal kaynak yönetim kültürünü geliştirmek tasarruf tedbirleri alarak 

kaynakların daha etkin ve ekonomik karşılanmasını sağlamak. 

Faaliyet–1.5.1: Belediyenin bütün birimlerinin ihtiyaçlarının yılda en az iki defa olmak üzere 

tespit edilerek, toplu malzeme alımı ile satın alma maliyetini düşürmek. 

İlgili Birim : Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Tüm Müdürlükler 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 
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Faaliyet–1.5.2: Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen hizmet ve yapım işlerinin Belediye 

personeli tarafından yapılmasına öncelik verilerek, hizmet alımlarında azalma sağlamak. 

İlgili Birim : Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler 

Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

Faaliyet–1.5.3: Araç takip sistemi vasıtasıyla araç kullanımında verimlilik ve tasarruf 

sağlamak. 

İlgili Birim : Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

Faaliyet–1.5.4: Araçların düzenli kontrolleri ve bakımları yapılarak meydana gelebilecek 

arızaların önlenmesine çalışılacaktır. 

İlgili Birim : Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

Hedef-1.6: Belediyeye ait taşınmazları yasaların öngördüğü sorumluluk dahilinde etkin ve 

etkili şekilde yönetmek. 

Faaliyet–1.6.1: Dijital ortamda belediye taşınmazlarının envanteri oluşturularak satış, 

kiralama işlemlerini takibini etkili bir şekilde gerçekleştirmek. 

İlgili Birim : Mali Hizmetler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü 

Faaliyet–1.6.2: Belediyeye ve kamuya ait taşınmazlar üzerinde yapılan işgallerin tespit 

etmek ve ilgili yasal süreci gerçekleştirmek. 

İlgili Birim : Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

Faaliyet–1.6.3: Belediye ait taşınmazlar üzerine yapılması planlanan işletmelere ait hizmet 

planlaması yapmak. 

İlgili Birim : İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 
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Hedef-1.7: Tüm etkin iletişim kanallarını kullanarak,  paydaşlarımızın belediyemize yönelik 

güvenilirlik, şeffaflık, eşitlikçilik, ulaşılabilirlik algısı seviyesini yükseltmek. 

Faaliyet–1.7.1: Sosyal medya kanallarının sayısını arttırarak Belediye faaliyetlerinin 

paydaşlara daha etkin iletilmesini sağlamak. 

İlgili Birim : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

Faaliyet–1.7.2: Belediyeye tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri ve mali durum raporlarını 

periyodik olarak elektronik ortamda yayımlayarak vatandaşları bilgilendirmek. 

İlgili Birim : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

Hedef-1.7.3: Mavi masayı teknolojik olarak destekleyerek interaktif hale getirmek, taleplerin 

çözüme kavuşturulmasında etkin hale getirmek.   

İlgili Birim : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

 

AMAÇ-2. Başta dezavantajlı guruplar olmak üzere, halkın yönetim ve karar mekanizmasına 

demokratik katılımı ile kentlilik bilinci çerçevesinde, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı ön 

plana çıkaran, halkın sosyal ve ekonomik düzeyini arttıran, istihdam yaratan, eğitim ve 

sporda; bilimsel, kent kaynaklarını halkın kullanımına açan, sürdürülebilir, toplumsal bir 

belediyecilik 

 

Hedef-2.1: Gazipaşa'da kitlesel sporları yaygınlaştırarak spor aracılığı ile sağlık ve yaşam 

kalitesini sürdürebilir kılmak, mahal esaslı ve çok yönlü eğitimler vermek, amatör sporları 

destekleyerek elit sporcu yetişmesine katkı sağlamak, mevcut saha ve tesisleri revize etmek ve 

yeni tesisler kazandırmak, ulusal spor organizasyonları düzenlemek. 

Faaliyet–2.1.1: Vatandaşların parklarda ve yeşil alanlarda spor yapabilmeleri için, açık alan 

spor aletleri sayısını arttırmak. 

İlgili Birim : Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 
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Faaliyet–2.1.2: Vatandaşlarda spor bilinci arttırmak ve spora teşvik etmek amacıyla açık alan 

kitlesel spor etkinlikleri düzenlemek. 

İlgili Birim : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

Faaliyet–2.1.3: Şehir stadyumunun bakım ve onarımını gerçekleştirerek, amatör spor 

kulüpleri ve spor okullarının faaliyetlerinde kaliteyi artırmak.  

İlgili Birim : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

Faaliyet-2.1.4: Vatandaşlar, Kamu Kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının katılacağı 

sportif etkinlikler, yarışmalar ve turnuvalar düzenlemek 

İlgili Birim : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

Faaliyet–2.1.5: Ulusal ve uluslararası sporcuların katılacağı  sportif etkinlikler, yarışmalar ve 

turnuvalar düzenlemek. 

İlgili Birim : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2023 

 

Hedef-2.2: Gençler, kadınlar ve engelliler  başta olmak üzere; kent ekonomik ve sosyal 

hayatında adalet, mobilite ve dayanışmayı arttırarak, kalıcı destek mekanizmalarının 

oluşturulması ve arttırılması için kent yoksulluğunu giderici programlar uygulamak. 

Faaliyet–2.2.1: Yoksul ve ihtiyacı olan vatandaşlara ayni ve nakdi yardım yapmak. 

İlgili Birim : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

Faaliyet –2.2.2: Evde sosyal bakım hizmetlerinin içeriğini geliştirmek. 

İlgili Birim : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

Faaliyet –2.2.3: Mahalle yemekleri, iftar yemekleri, muharrem lokmaları, kandil simidi-

helva, aşure, sünnet şöleni vb. Etkinliklerin yiyecek ve içeceklerini hazırlayıp dağıtmak. 

İlgili Birim : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 
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Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

 

Faaliyet – 2.2.4: Ekonomik, sosyal, eğitim, sportif ve turistik tesis ve benzeri niteliklerde 

Bütçe İçi İşletmeler kurulmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek. 

İlgili Birim : İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

Hedef-2.3: Vatandaşların faydalanabilmesi için Belediye bünyesinde Kreş Gündüz Bakım 

Evi açmak 

Faaliyet –2.3.1: Yeni yapılacak olan Belediye Hizmet Binası projesinde yapılması planlanan 

Kreş Gündüz Bakım Evi projesini hayata geçirmek. 

İlgili Birim : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

 

Hedef-2.4: Belediye kaynaklarını kullanarak; halk yararına, yaşam kalitesi üreten, kent 

ekonomisi ve tanıtımına katkıda bulunan , istihdam yaratan , sürdürülebilir, şeffaf ve hesap 

verilebilir, (çevresel, finansal, hukuki ) erişilebilir ve kaliteli bir belediyecilik hizmeti sunmak.   

Faaliyet –2.4.1: Çalışan bayanların iş hayatlarını kolaylaştırmak ve kadınların istihdamını 

arttırmak amacıyla Belediye Hizmet Binası içerisinde bulunan Kreş Gündüz Bakım Evi’nin 

ihtiyacı karşılamadığının tespit edilmesi durumunda yeni bir Kreş Gündüz Bakım Evi açmak 

İlgili Birim : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Fen İşleri 

Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

Faaliyet – 2.4.2: İlçemiz mahalle muhtarlarının ihtiyaçlarını tespit ederek ilgili birimlere 

iletmek.  

İlgili Birim : Muhtarlıklar Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

Faaliyet – 2.4.3: Mahalle Konağı ihtiyaçlarını tespit ederek konakların yapımına yardımcı 

olmak 

İlgili Birim : Muhtarlıklar Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2023 
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AMAÇ -3 Canlıların Önleyici Ve Koruyucu Sağlık Hizmetleriyle Yaşam Kalitesini Artırmak, 

Ekolojik Ve Temiz Bir Kent Oluşturarak, Teknolojik Çözümlerle Sürdürülebilirliğini 

Sağlamak.  

Hedef-3.1: Toplanan geri dönüştürülebilen ve bertaraf edilebilen atık miktarını  arttırmak. 

Faaliyet–3.1.1: Çevre bilincini arttırmak amacıyla kitlesel çevre temizliği organizasyonları 

tertiplemek. 

İlgili Birim : Temizlik İşleri Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

Faaliyet –3.1.2: Çevre bilincini arttırmak amacıyla paydaşlara eğitim vermek.  

İlgili Birim : Temizlik İşleri Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

Faaliyet – 3.1.3:  Toplanan atık miktarının arttırılabilmesi amacıyla konteyner  alımı ve atık 

toplama noktalarının arttırmak 

İlgili Birim : Temizlik İşleri Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

Faaliyet –3.1.4:  Atık ve molozların toplanabilmesi amacıyla iş makinesi, çöp toplama aracı, 

çöp taksi, yol süpürme aracı ve kamyon alımı yapmak. 

İlgili Birim : Temizlik İşleri Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

Faaliyet –3.1.5:  Mevcut çöp konteynırlarının tamir ve bakımının yapmak. 

İlgili Birim : Temizlik İşleri Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

Faaliyet – 3.1.6:  Zirai ilaç atıklarının ve tarımsal atıkların toplanabilmesi amacıyla Atık 

Getirme İstasyonu yapmak. 

İlgili Birim : Temizlik İşleri Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

Faaliyet – 3.1.7: Organik atıklardan kompost sistemi ile kalitesi ve verimi kontrol edilen, 

gübre üreterek tarımsal üretimde kullanılmasını sağlamak. 

İlgili Birim : Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
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Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

Faaliyet – 3.1.8: Yenilenebilir enerji sistemleri ile enerji elde edebilmek için projeler 

araştırmak ve yürütmek. 

İlgili Birim : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

Hedef-3.2: Gazipaşa Belediyesi olarak Sıfır Atık Sistemine tam uygunluk sağlamak. 

Faaliyet –3.2.1: İlçemizin sıfır atık projesini hazırlamak ve faaliyete geçirmek 

İlgili Birim : Temizlik İşleri Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

Hedef-3.3: Deniz temizliği, atık oluşumunun engellenmesi, hava kirliliğinin önlenmesi, temiz 

enerji uygulamalarının desteklenmesi, doğal tarım yöntemleri, ekolojik denge, bio-çeşitlilik, 

güvenli gıda  üretimi, adil gıda dağıtım sistemi kurulması, iklim, gıda, su krizi gibi konuların 

kent gündemine güçlü bir şekilde taşınması ve bu konularda sürdürülebilir gelişme 

sağlanması. 

Faaliyet –3.3.1: Sürdürülebilir bir çevre yönetim sistemi oluşturabilmek için bölgemiz su altı 

canlılarını koruma projeleri, söyleşiler, çevre festivali, saha gezileri, su altı temizliği  etkinliği, 

su altı fotoğraf yarışması, bisiklet yolları gibi etkinlik ve projeler gerçekleştirmek. 

İlgili Birim : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

Hedef-3.4: Çevre dostu bir Gazipaşa için mücavir alanımızdaki işyerlerinin denetimlerini 

yaparak işyerlerinde asgari, teknik ve hijyenik şartların oluşmasını sağlamak. 

Faaliyet –3.4.1: Konut ve İş yerlerinin kullanmış oldukları bacaları ve diğer çevre kirliliğine 

sebebiyet verecek konularda denetimler gerçekleştirmek. 

İlgili Birim : Zabıta Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

Faaliyet – 3.4.2: Gıda üretimi ve/veya satışı yapan iş yerlerinin sıhhi ve hijyen denetimlerini 

gerçekleştirmek. 

İlgili Birim : Zabıta Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 
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Hedef-3.5: Tüm canlıların yaşamaya uygun bir çevrede bulunma haklarını sağlama ve 

koruma amacı ile tüm risk faktörlerinin günümüz teknolojisi ile entegre şekilde bertaraf edip 

sürdürülebilirliğinin sağlanması. 

Faaliyet – 3.5.1: Sokak hayvanlarına yönelik kısırlaştırma ve tedavi işlemlerini oranında 

artırmak. 

İlgili Birim : Temizlik İşleri Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

Faaliyet – 3.5.2: Sokak hayvanlarının ihtiyaçları için oluşturulan çevresel üniteleri artırmak. 

İlgili Birim : Temizlik İşleri Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

Faaliyet – 3.5.3:  Hayvan sevgisi ve korunmasına yönelik eğitim ve etkinlik çalışmalarını 

artırmak. 

İlgili Birim : Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

Hedef-3.6: Zabıta Hizmetlerinde Denetim ve Etkinliğini Artırmak. İlçemizde ruhsatsız 

faaliyet gösteren işyeri sayısını minimuma indirmek.  

Faaliyet – 3.6.1: İlçemizde bulunan iş yerlerinin tamamının tek tek gezilerek ruhsatları 

kontrol edilerek, ruhsatsız çalışan iş yerleri hakkında işlem yapılacaktır.  

İlgili Birim : Zabıta Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

AMAÇ -4- Doğa, tarih, kültür ile uyumlu, değerli, ekonomik yaşamı destekleyen; planlı, 

imarlı, estetik, insan odaklı, temiz; yaşam kolaylığı ve hazzı veren, sürdürülebilir bir 

kent yapısı ve dokusu oluşturmak 

Hedef-4.1: Belediyemiz sınırları içerisinde devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 

alanlarda ve belediye taşınmazları üzerinde bulunan mevcut kaçak yapıların tespit edilerek 

yapıların  mevcut durumlarının sonlandırılması. Bu araziler üzerinde yeni kaçak yapılaşmaya 

karşı rutin kontrollerin yapılarak kent estetiğinin ve dokusunun korunması 

Faaliyet – 4.1.1: Kaçak yapıların tespitlerinin yapılması ve idari işlemlerin başlatılarak 

yıkımlarının gerçekleşmesi. 

İlgili Birim : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 
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Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

 

Hedef-4.2: Otopark sayısını arttırmak için gerekli çalışmaları teşvik etmek. 

Faaliyet – 4.2.1: Parsel sahiplerinin inşaat projesi aşamasında, yeterli sayıda otopark 

yapmaları için ikna edilmelerine çalışılacak 

İlgili Birim : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

Hedef-4.3: Çevre dostu enerji tasarruflu bina sayısını artırmak. 

Faaliyet – 4.3.1: Parsel Sahiplerinin enerji tasarruflu bina yapmaları için ikna edilmeleri, 

gerekirse ilgilisinden tahsil edilecek ücretlerde indirim yapılarak teşvik edilmesi. 

İlgili Birim : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

Hedef-4.4: Yeni yapılacak park ve yeşil alanlarda kişi başına düşen yeşil alan miktarını %5 

arttırmak. 

Faaliyet – 4.4.1: Toplam 25000 m² park ve bahçe yapılması. 

İlgili Birim : Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

Faaliyet – 4.4.2: Toplam 20.000m² lik temalı park yapılması. 

İlgili Birim : Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2021 

Faaliyet – 4.4.3: Toplam 20.000m² botanik ve hobi bahçeleri oluşturmak. 

İlgili Birim : Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2022 

Faaliyet – 4.4.4: Belediyemiz tarafından yapılacak serada parklarımızda kullanılmak üzere 

mevsimlik çiçek, çalı ve ağaç üretimi. 

İlgili Birim : Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 
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Hedef-4.5: Mevcut Park ve Yeşil Alanların Koruyup İyileştirerek Bakım, Onarım 

Çalışmalarını Yapmak. 

Faaliyet – 4.5.1: Mevcut park ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve revizyon çalışmalarının 

yapılması. 

İlgili Birim : Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

Faaliyet – 4.5.2: Mevcut kaldırım ve refüjlerin revizyonunun yapılması. 

İlgili Birim : Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

Faaliyet – 4.5.3: Mevcut parklarda aydınlatma düzenlemesi yapmak. 

İlgili Birim : Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

Hedef-4.6: Yeni Yapılacak Park ve Yeşil Alanlarda, Mevcut Parklarda, Refüjlerde, 

Kaldırımlarda Bitki Dikimini Yaygınlaştırmak. 

Faaliyet – 4.6.1: Toplam 120.000 m2 alanda park ve yeşil alan revizyonu yapmak. 

İlgili Birim : Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

Hedef-4.7: Bütüncül planlama anlayışıyla, üst ölçekli planlar doğrultusunda Ulusal Koordinat 

Sistemine (ITRF-96) uygun olarak interaktif kullanımı da sağlayacak şekilde 1/1000 Ölçekli 

Uygulama İmar Planı/Revizyonu ve imar uygulaması yapmak 

Faaliyet – 4.7.1: İlçe sınırları içerisinde imar planı yapılmış fakat uygulaması yapılmamış 

olan mahallelerinde 1/1000 ölçekli plan kapsamında 3194 sayılı kanunun 18. Maddesine göre  

uygulama yapılacaktır. 

İlgili Birim : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

Faaliyet – 4.7.2: Ulusal Koordinat Sistemine (ITRF-96) uygun olarak interaktif kullanımı da 

sağlayacak şekilde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı/Revizyonu yapmak. 

İlgili Birim : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 
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Faaliyet – 4.7.3: Güney Mahallesi içerisinde bulunan sit alanına ilişkin 1/1000 ölçekli 

koruma amaçlı uygulama imar planı yapmak. 

İlgili Birim : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

Hedef-4.8: Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan cadde ,sokak ve meydanlarda kentin 

kimliğiyle ve iklimiyle uyumlu görsel ve işlevsel düzenlemeler yaparak ,estetik dokusu ve 

bütünlüğü bozulmuş mevcut yapıları bakım, onarım ve boyama projeleriyle kente kazandırıp 

görsel bütünlüğü sağlamak. Deprem riskine karşı mevcut yapılaşmanın değerlendirilerek 

bölgesel kentsel dönüşüm alanlarının oluşturulmasını sağlamak. Mevcut riskli olan yapıların 

kentsel dönüşüm kapsamında dönüşümünü gerçekleştirip vatandaşlarımıza yeni güvenli 

sağlıklı yapılarda yaşama imkanı oluşturmak. 

Faaliyet – 4.8.1: Sokak, meydan, park vb. Alanların üstlerinin şemsiye, branda vb. 

Malzemelerle kapatılması ve düzenlenmesi( kent merkezi çekim alanları oluşturmak ve 

meydanları düzenlemek, çocuk oyun parklarının üstünün asma germe sistem ile kapatılması, 

sokak üstlerinin jut vb. Malzemelerle kapatılarak mevcut tabela kirliliğinin kaldırılması) 

İlgili Birim : Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

Faaliyet – 4.8.2: Pilot belirlenen sokak ve caddelerde bina cephe düzenlemesi yapılması 

(Boya, bakım, onarım) 

İlgili Birim : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

Faaliyet – 4.8.3: Mevcut riskli yapıların dönüştürülmesi ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi 

( riskli yapıların yıkımına ilişkin tebligat yapmak, riskli yapıya ilişkin en geç 2(iki) gün 

içerisinde ‘Yanan-Yıkılan Yapılar Formu’ düzenlemek. Riskli yapılara moloz taşıma belgesi 

düzenlemek, bölgesel kentsel dönüşüm alanları ile ilgili proje uygulamaları yapmak. 

İlgili Birim : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

Faaliyet –4.8. 4: Kentsel iyileştirme, kentsel yenileme veya kentsel canlandırma yapılacak ise 

bu yapı veya alanlarda yaşayan insanların yaşam kalitesini arttıracak sosyal ve modern 

belediyecilik anlayışla uygun fiziki,kültürel, eğitim, spor vb.  gerçekleştirmeye yönelik şehir 

planları yapmak. 

İlgili Birim : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2023 
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Faaliyet – 4.8.5: Halk plajlarının düzenli temizliğinin yapılması, mevcut duş ve soyunma 

kabinlerinin bakım ve ihtiyaç görülen yerlerde yeni duş ve soyunma kabinlerinin yapılması. 

İlgili Birim : Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2023 

Hedef-4.9: Kent estetiğine ve kimliğine uygun işlevsel projeler yapmak. 

Faaliyet – 4.9.1: Gazipaşa ilçesinin ihtiyacını karşılayabilecek, kentin görünümüne estetik 

olarak uyumlu kapalı Pazar yeri yapmak. 

İlgili Birim : Fen İşleri Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

Faaliyet – 4.9.2: Kentin turistik ve kültürel dokusunu ön plana çıkarmak amacıyla belirli 

bölgelerde sokak tasarımları yapmak.  

İlgili Birim : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

Faaliyet – 4.9.3: Artan ilçe nüfusu dikkate alınarak uzun yıllar vatandaşların iyi şekilde 

hizmet alabileceği modern ve estetik bir  hizmet binası  projesi yapmak ve hizmet binasının 

yapımını gerçekleştirmek. 

İlgili Birim : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

Faaliyet – 4.9.4: Mevcut Hizmet binalarında fonksiyonelliği arttıracak tadilatlar yapmak. 

İlgili Birim : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2023 

Faaliyet – 4.9.5: Tescilli binalarda restorasyon projeleri yapmak. 

İlgili Birim : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2023 

Faaliyet – 4.9.6: Tarihi Güney Kalesi turizm bölgesinde yapılan kazı çalışmalarında 

kullanılmak üzere kazı evi projesi hazırlamak ve yapımına başlamak. 

İlgili Birim : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2023 
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Faaliyet – 4.9.7: Kent meydanı ve bir adet saat kulesi yapmak. 

İlgili Birim : Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2022 

Faaliyet – 4.9.8: Hacı Musa Çayı etrafında rekreasyon parkı yapım işi. 

İlgili Birim : Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

Faaliyet – 4.9.9: İlçemiz Mahallelerinde yol yapım ihtiyaçlarını belirleyerek program oluşturmak, 

oluşturulan program dahilinde asfalt kaplama malzemesi, parke kaplama yol malzemesi ve beton 

kaplama yol malzemesi temin ederek yol yapmak. 

İlgili Birim : Fen İşleri Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

 

Faaliyet – 4.9.10: Mevcut yaya yollarının, araç yollarının yenilenmesi, yapımı; yol düzenleme, 

tamir, bakım, ilave yol yapımı, özel ilgi gruplarına uygun ulaşım düzenlemelerinin yapılması. 

İlgili Birim : Fen İşleri Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

 

Faaliyet – 4.9.11: Yeni imara açılan ve açılması planlanan yerlerin içme suyu, yağmur drenaj 

ve kanalizasyon hatlarının yapılması için ASAT-Büyük Şehir Belediyesi ile çalışma 

yapılması. 

İlgili Birim : Fen İşleri Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

 

 

Faaliyet – 4.9.12: İlçemize modern hayvan pazarı yapılması için gereken çalışmaları 

başlatmak. 

İlgili Birim : Fen İşleri Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

 

Faaliyet – 4.9.13: Pozitif ayrımcılık noktasında İlçemizde yaşayan kadınlara özel sosyal tesis 

yapmak. 

İlgili Birim : Fen İşleri Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2022 
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Faaliyet – 4.9.14: 6360 sayılı Yasa ile İlçemize bağlanan Mahallelerimize Büyük Şehir Belediyesi 

ile Ortaklaşa Muhtarlık Hizmet Binalarının yapılmasını sağlamak. 

İlgili Birim : Fen İşleri Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

Faaliyet – 4.9.15: Tarihi Selinus Kalesi ile ilgili Bakanlık aracılığıyla ulaşım sorunlarını gidermek 

ve çalışmaları tamamlanan kısımları turizme açmak. 

İlgili Birim : Fen İşleri Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2020 

 

Hedef-4.10 Mevcut tesislerin bakım, onarım ve tadilatlarının yapılması. 

Faaliyet – 4.10.1: Mevcut sosyal tesisler ve belediye iş merkezinin bakım, onarım ve hizmetin 

gerektirdiği tadilat ve değişikliklerin yapılması 

İlgili Birim : Fen İşleri Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2023 

 

AMAÇ -5- Gazipaşa yenilikçi bir anlayış ile yıl boyunca aktif  turizmin yaşandığı, doğal, 

tarihi ve kültürel mirasın korunduğu, geleneksel ve modern olguların sentezlendiği, kültür ve 

sanat kenti yaparak ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtımını sağlamak. 

 

Hedef-5.1:Gazipaşa'nın yerel, ulusal ve/veya uluslararası alanlarda tanıtımına destek olmak;                                                                           

kültürel erişim ve kültürel üretime katılımı kolaylaştırmak için kenti ve kentliyi kültür sanat 

etkinlikleriyle zenginleştirerek bir kent kimliği oluşturmak. 

Faaliyet – 5.1.1: Kültürel ve sanatsal kapsamda yerel, ulusal ve uluslararası festivaller, sanat 

sempozyumları ve etkinlikler yapmak. 

İlgili Birim : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

Faaliyet – 5.1.2: Milli Bayram ve özel günlerde konser/program  düzenlemek 

İlgili Birim : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

Faaliyet – 5.1.3: Düzenlenen festival ve sanat sempozyumlarında yapılan sanat eserlerine 

sergiler düzenlemek   



55 

 

İlgili Birim : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 

Faaliyet – 5.1.4: Sanatçılar, STK, Dernekler, Kamu Kurumları, Üniversiteler vb. Dış 

paydaşlarla işbirliği yaparak; kültürel, sanatsal etkinlikler (tiyatro, konser, gösteri, söyleşi vb.) 

ve çeşitli sergiler düzenlemek. 

İlgili Birim : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2023 

 

Hedef-5.2:Gazipaşa’nın tarihi ve kültürel mirasının ulusal ve uluslararası düzeyde 

tanınırlığını arttırmak.   

Faaliyet – 5.2.1: Yurt içinde ve yurtdışında düzenlenen fuar ve festivallere Gazipaşa 

Belediyesi olarak katılmak ve tanıtım standı açmak. 

İlgili Birim : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Faaliyet Yılı : 2020 – 2024 
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9.VERİLERİN VE KAYNAKLARIN GÜVENİRLİĞİ 

Gazipaşa Belediyesi'nin 2020-2024 yılları arası stratejik plan hazırlığı sırasında;  

-Birbirleriyle etkileşim içerisinde olan faaliyet ve projelerin ilgili olduğu hedef bazında doğru 

olarak tespiti ve zamanlamasının yapılmasına, Her bir faaliyetin belirli bir hedefe yönelik 

olmasına, 

-Her bir projenin diğer proje ve hedeflere aykırı düşmemesine, 

-Faaliyet ve projelerin oluşturulma ve uygulanmasında yalnız bugünü ve mevcut durumu 

değil, orta ve uzun vadeli beklentileri ve değişimleri de hesaba katacak bir yaklaşımın 

benimsenmesine, 

-Faaliyet ve projeler uygulanırken diğer kurum ve kuruluşlar ile ilgili taraflar arasında işbirliği 

ve koordinasyon oluşturulmasına, kriterlerine dikkat edilmiştir. 


