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Saygıdeğer
Kahramankazanlılar,
“Yeni bir başkan, yine bir destan” diyerek göreve
geldiğimiz günden itibaren öncelikli hedefimiz kaliteli hizmet vererek daha modern daha yaşanabilir ve
daha mutlu bir Kahramankazan için hep birlikte çalışarak halkımızın yararına projeler üretmek olmuştur.
Bunları yaparken de imkânlarımızı etkili, verimli ve
adil kullanmak esas gayemizdir.
Hızlı göç alımıyla, artan nüfusuyla ve sanayisiyle her
gecen gün gelişen Kahramankazan da daha iyi hizmet
sunabilmek için büyük gayret göstermekteyiz. Gayemiz hizmet bayrağımızı daha yükseğe taşıyarak doğup büyüdüğümüz ilçemize hizmet etmektir. Gücümüzü büyük bir aile olduğumuz halkımızdan alarak,
halkımızla birlikte hizmetlerimize devam edeceğiz.
“Ne yaparsan yap insan için yap” ilkemizle yola çıkarak Kahramankazan Belediyesi olarak “insan odaklı,
adaletli, duyarlı dürüst, tarafsız ve barışçıl” değerlerimiz doğrultusunda halkımıza yönelik hizmetlerimizi belirlerken bir yol haritası olarak gördüğümüz
Stratejik Plan’ı oluşturmuş bulunmaktayız. Planın
oluşum sürecinde yine halkımızla iç içe olmak, istişare etmek fikir alışverişinde bulunmak tercihlerimizdendir. Böylelikle “katılımcı hizmet” anlayışımızı
yaşama geçirmiş bulunmaktayız.
Yürüdüğümüz hizmet yolunda karşımıza çıkabilecek
engelleri bir diğer ilkemiz olan “sorun değil, çözüm
odaklı” ilkemizle ve engel tanımayan tutumumuzla
sorunların üstesinden gelmeye devam etmekteyiz.
Bulunduğumuz konumda var oluş amacımızın halkımıza; verimli, etkin, planlı ve programlı hizmetler vererek vatandaşımıza fayda sağlamak olduğunu
belirtmiştik. Bunu yaparken de vizyoner bir bakışla,
hep daha iyisini sunmak gerektiği bilincini her daim
omuzlarımızda taşımış bulunmaktayız. Bu sebeple
bir hizmet üretirken kaliteli olması kadar yerinde ve

zamanında olması da bizim için önem taşımaktadır.
Bizler gerçekleştirdiğimiz ya da gerçekleştireceğimiz hizmetlerimizde; katılımcılık, şeffaflık, vatandaş
memnuniyeti, kaynak kullanımında hizmet ve kalite, çalışan memnuniyeti, fırsat eşitliği, sosyal belediyecilik anlayışı ile çevreyi, kültürel ve tarihi dokuyu
bozmadan ilerleme prensiplerine daima bağlı kalmış
bulunmaktayız. 2019-2023 yıllarını kapsayan hizmet
döneminde siz saygı değer halkımıza hizmet vermek
için proje ve yatırımlarımızı belirleyerek ayrıntılı bir
yol haritası hazırlamış olup insan ve çevre odaklı projeler geliştirmiş bulunmaktayız. Projelerimiz eğitimden spora, kültürden ulaşıma, sosyal yardımdan yerel
kalkınmaya kadar birçok alanı kapsamaktadır. Stratejik plan dediğimiz bu yol haritası ile yeni dönem belediyecilik faaliyetimizin yoğunlaşacağı alanları, yatırım alanlarımızı, takip edeceğimiz hizmet-yönetim
ilke ve politikalarımızı halkımızın bilgisine sunmuş
bulunmaktayız. Burada şunu belirtmeliyim ki; planımızda öncelikli yatırım ve hizmet alanları halkımızın
öncelikli ihtiyaç duyduğu alanlardan oluşmaktadır.
5018 sayılı kanun ile uygulamaya konulan Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5393 sayılı Belediye
Kanunu sistemin getirdiği stratejik yönetim anlayışı
ile kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması, şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun artırılması faaliyetin planlanmasını gerekli kılmıştır.
Titiz ve özverili bir çalışma sonucu hazırlanan Stratejik Planımızda emeği geçen belediye meclisimizin
değerli üyelerine, Stratejik Planlama kurulu ve ekibinde yer alan çalışma arkadaşlarımıza, kısacası planın hazırlanma sürecinde katkı sağlayan tüm çalışma
arkadaşlarıma teşekkür eder, yeni stratejik planımızın Kahramankazan için hayırlı işlere vesile olmasını
dilerim.				

			Sevgi ve Saygılarımla
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ALİ YILMAZ
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(İYİ PARTİ)
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S

Giriş

tratejik planlama; değişimin planlanmasıdır. Değişimi planlamak ise geleceği ön görmek değil, geleceğe biçim
vermek demektir. Kahramankazan Belediyesi
olarak yaptığımız iş ve sorumluluklarımızla ilgili büyük hayallerimiz ve büyük hedeflerimiz
bulunmaktadır.
Stratejik planlama ulaşmak istediğimiz hedeflerimize giden yolda bize eşlik edecek en
önemli araçtır. Çalışanların aynı amaç için
çalışıyor olmalarını sağlamak, işin daha iyi
yapılmasına ve çalışanların kendi enerjisine
odaklanmalarına yardımcı olmak, çalışma faaliyetlerinde bulunulan ortamın çevresindeki
değişikliklere göre yönünü belirleyip o yöne
doğru gidilmesini sağlamak amaçlanmıştır.
Stratejik planlama sonu olmayan bir süreçtir.
Stratejik planlama süreç içinde hedeflerimizin
ne olduğunu, ne yapıldığını ve neden yapıldığını şekillendiren, temel kararları ve eylemleri
geleceğe yönelik üreten sistemli bir çabadır.
Stratejik plan, yapıldıktan sonra bir kenara
atılan ve unutulan bir doküman değil, sürekli
izlenerek güncellenmesi gereken bir rehberdir.
Pek çok kurum, geleceğe yönelik hedefler
yerine bugünün hedefleriyle uğraşmaktadır.
Her kurum kendi alanında en iyisi olmayı,
mükemmeli yakalamayı ister, bu amacı gerçekleştiremediğinde ise, yönetim hatayı değil
hatalıyı aramaya başlar. Yapılan incelemelerde
yaşanan hataların %82’sinin yanlış planlama-

lardan kaynaklandığını göstermektedir.
Stratejik olarak düşünmeden yapılan planlar
ise sadece istek olmaktan öteye gidememektedir. Belediyelerde stratejik planlamadaki
hedef, halkın yaşam kalitesini etkileyen ve etkilemesi muhtemel koşulların anlaşılması, iyileştirilmesi, şehrin gelecekte ulaşılmak istenen
konuma getirilmesi konusunda ortak bir anlayışa varılması, bu konuda belediyenin kaynaklarını etkin bir şekilde kullanma yollarını
arayarak ne yapılması gerektiğini tanımlayan
sistematik bir süreçtir.
Belediyeler şehrin geleceğini yönlendirebilmek üzere iki temel araç kullanır bunlardan
birincisi: Şehirdeki konut, sanayi, turizm, ulaşım yeşil alan ve dinlence gibi çeşitli işlevlerin
mekân üzerindeki dağılımını ve yerleştirilmesini sağlayan imar planlaması. Bir diğeri ise
belediye kurumunun yetki, görev ve sorumlulukları çerçevesinde kaynak kullanım önceliklerini belirleyen stratejik planlamadır.
Stratejik plan aşağıdaki soruların cevaplarını ortaya çıkarır. Şuan neredeyiz? Gelecekte
nerede olmak istiyoruz? Olmak istediğimiz
yere nasıl ulaşırız? Hangi adımları atmamız
gerekir? Bu adımları atarken rekabet üstünlüklerimiz neler olur? Kayıplarımız olur mu?
Bu kayıpları nasıl fırsata dönüştüre biliriz? Bu
yolculukta gelişimimizi nasıl izleyecek ve değerlendireceğiz?
Bizde Kahramankazan Belediyesi olarak hem
yasal sorumluluğumuzu yerine getirmek hem
de vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına 5 yıllık stratejilerimizi içeren bir
plan hazırlamış bulunmaktayız.
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iLÇE HAKKINDA
GENEL BiLGiLER
Atatürkve
Satıkadın

“Sakarya Harbinde boğazından yaralanan bir cengâver” olduğunu söyler. Atatürk bir soru daha sorar: “Ne zaman doğdun?” 1919’da Atatürk Samsun’a

çıktığı zaman doğdum” der. Bu cevap Atatürk’ü
düşündürür. Yıl 1934’tür. Kadının bu ifadesine göre

M

ustafa Kemal Paşa, Milli Mücadele Döneminde Türk halkını bilgilendirmek ve

halkın desteğini almak için yurt gezilerine çıkmış-

15 yaşında olması lazımdır. Hâlbuki karşısındaki
kadın 25 yaşında görünüyordur. Atatürk sorar: “Bu
nasıl olur?” diye sorar. Satıkadın ise: “evet paşam,
ondan evvel yaşamıyordum

tır. Mustafa Kemal Paşa ve heye-

ki!” der. Satıkadın 1890 do-

ti, yakın zaman da kahramanlık

ğumlu, 6 çocuklu bir Anadolu

destanını yeniden yazan ilçemiz

kadınıdır. Muhtarlık mührü

yakınlarında da bulunmuş ve

babasından miras kalmıştır.

halk ile sohbet etmiştir. Cum-

Ulu Önder Atatürk bir soru

hurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal

daha sorar Satıkadın’a: “peki,

Atatürk, 1934 yılının Temmuz
ayında

İstanbul

kadınların da erkekler gibi çalı-

Dolmabahçe

şıp çeşitli mevkilere yükselmesi

Sarayı’nda yapılacak olan İkinci

konusunda ne düşünüyorsun?”

Türk Dili Kurultayı’na katılmak

der. Satıkadın: “Kadınlarımız

üzere Ankara’dan bir heyetle ha-

Cumhuriyet’in mefkûresi al-

reket etmiştir. Yol güzergâhı ola-

tında bunu başarmak azmine

rak Ankara-Kızılcahamam-Bolu

sahiptir. Biz kadınlar hedefe

Adapazarı güzergâhı seçilmiştir.

yürüyecek ve Cumhuriyet me-

Otomobiller Kazan Köyüne ya-

şalesini her alanda taşıyacağız

kın bir yerde durmuş, Atatürk ve

paşam” der. Satıkadın’ın verdi-

heyetini Kazan halkı karşılamıştır. Kazan Köyü Muhtarı Satıkadın, Atatürk’e hoş
geldiniz diyerek bir tas ayran ikram etmiştir. Sait
Arif Terzioğlu’nun “Yazılmayan Yönleriyle Atatürk”
adlı eserinde konuşmalara şu şekilde yer vermiştir:
Satıkadın, ‘Atatürk’e bir soğuk ayran içer misiniz?”
diyerek ayranı uzatır. Atatürk, ayranı kana kana içer
ve “Senin kocan kim? ” diye sorar Satıkadın’a

ği bu cevap Atatürk’ü memnun
eder ve öyle ki kadınların milletvekili seçme ve
seçilme hakkının anayasada yer almasını sağlayacaktır.
Satıkadın’ın göstermiş olduğu medeni cesaret ve
inançlı duruşu sonucu Atatürk sözünde durur ve
1935 yılında milletvekilliği seçimlerinde Satıkadın
milletvekili adayı olarak yer alır.
2020-2024 STRATEJİK PLANI

15

GÜVENÇLİ İBRAHİM EFE

da Türk hâkimiyetine geçmiş 1402’ de ise Ankara

Atatürk ile arasında diyalog yaşanan ilçemizin

Savaşı sonrasında kısa bir süre Moğol hâkimiye-

önemli kişilerinden birisi de; Güvençli İbrahim

tinde kalmıştır. 1414’ten itibaren yeniden Osmanlı

Efe’dir. Atatürk’ü 27 Aralık 1919’da Ankara da kar-

topraklarına katılmıştır. İlçeye ait ilk kayıtlar

şılamak için düzenlenen Seyman Alayı’nın bay-

Osmanlının 1463 yılı Ankara tahrir defterinde yer

raktarlarındandır. Ata’nın “Merhaba Efeler. Buraya

almaktadır. O zamanki ismi ile Mürted Ova olarak

niçin geldiniz?” sualine Seymenlerin “Sağ ol Paşa

karşımıza çıkan ilçe 67 köy ve mezraya sahiptir.

Hazretleri, millet yoluna kanımızı akıtmaya geldik”

Bugün Kahramankazan, Ankara’nın 25 ilçesinde en

cevabı ile Atatürk kurtuluşa giden yolda arkasının

hızlı gelişen ve göç alan yapısı, hızlı değişimi, tarihi,

ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha görmüştür.

ekonomik ve coğrafi yapısı ile üniversite öğrencilerine tez konusu olmaktadır. Gelenekleri ve doğal

KAHRAMANKAZAN’IN TARİHİ
Yıldırım Beyazıt Han, 1392 yılında Ankara’ya gelir
ve kışı ordusu ile birlikte Ankara’da geçirir. Ordu-

yapısı ile şehirleşme yönünde hızlı bir gelişme göstermektedir.

nun Ankara’ da nerede kışladığı kaynaklarda zik-

TARİHİ ESERLER

redilmez. Ayrıca Sultan Çelebi Mehmed, Ankara

Kahramankazan’ da neredeyse her mahalle ve köy-

Savaşı’ndan sonra ordusuyla Mürted Ovasına gelir

de tarihi eserlere, tarihi çeşmelere yörede bulunan

ve konaklar. Bölgede “Kışla” köyünün varlığı dik-

eski yerleşim alanlarına, kale buluntularına ve kral

kati çeker. Bölgede Oğuz Boylarından Kayı, Kınık,

mezarlarına rastlanmaktadır. Değişik dönemlerde

Döğer, Eymür, Peçenek, Alpagud ve Karkın; Tura-

yapılan kazılarda ortaya çıkan buluntular ise müze-

san Beğ, El- Yagud (İl-Yakud), Emir Gazi, Sancar,

lerde sergilenmektedir. Bu tarihi eserlerin en önem-

Yağ Basan, Ahi İsmail, Şeyh Aziz, Şeyh Bahşayiş,

lilerine örnek verecek olursak;

Aydın Şeyh, Ahmed Şeyh, Kılağuz Fakih, Ahi Mahmud, Seydi Ali, Emir Yakup, Hamza Bey, Güveç
Şeyh, Sungur Şeydi, Derviş Çavuş, Mehdi Şeyh
gibi gazi - devriş ve Türkmen beylerinin; Murtaza Hisarı, Bulak, Döneki (Dönge), Güvenç, Halka
Havlu, Karalar, Kayıcık, Buğracık, Aydın, Cimşid
ve Eymür Taylu gibi Türkmen nüfuslu köylerin
bulunması, Kazan/Kazgan adının da Oğuz Türkmenlerine mensup bir cemaat adı olduğu kanaati
kuvvetlendirir. Ayrıca Ankara Türkmen Yörükleri
arasında “Kazgan (Kazan) özü” cemaati vardır. Kısacası Kazan ismi Türkçe bir kelime olup, Kaşgarlı
Mahmud’un “Divanı Lügati’t-Türk” isimli eserinde
“kazgan” kelimesinden geldiği kanaati daha uygun
düşmektedir. Kahramankazan ve civarı 1217 yılın-
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Tarihi Cami
Kahramankazan Saray Mahallesi

rin yerleştiği yapılar kazılardan anlaşılmıştır.
Karalar, tarihi eser ve kalıntılar açısından ol-

dukça zengin bir mahallemizdir.
Karalar Camii, kitabeye göre hicri 1323 (1905
miladi) yıllarında yapılmış olup, duvarları kesme
andezit taşından ve tavanı ahşaptır.

Şeyh Mehdi Osmanlı’nın ilk yıllarında Murtazaabad Ovasında Oğuz Türkmenlerinin iskânına
önder olmuş ulu ve bilge şahsiyetlerdendir. Şeyh
Mehdi hazretlerinin mezarı Kumpınar Mahallesi köy mezarlığında bulunmaktadır. Şeyh Mehdi
kabri hastalar, çocuğu olmayanlar vb. kişiler tarafından ziyaret edilir, kurban kesilir. Şeyh Mehdiye

Durhasan Şah Türbesi, bu köyde bulunan Kırım
Savaşı’nda ün kazanmış Duman Ağa’nın oğludur.
Akçakavak başta olmak üzere bu bölgede geniş bir
mülk edinmiş ve daha sonra bu mülkünü vakfetmiştir. Ölümünün ardından kendisi adına yapılan
bu türbede karısı ve kızıyla birlikte yatmaktadır.
Durhasan Şah Bey’in anısı köy halkı tarafından yaşatılmaktadır. Türbesi, yanındaki camisi ve Yeğen
Bey’in camisinin kitabesi günümüze gelmiştir.

Fethiye Camii, Fethiye köyümüzde Osmanlı’nın
son döneminde yapılmış ve günümüze sağlam olarak ulaşmış mimari değeri yüksek bir mabettir. Caminin kuzey cephede bulunan giriş kapısı üzerinde
bulunan kitabede: “ hitamı camiin budur tarihi mühim hoş oldı bu kıblegah-ı müslim” beyti yazılıdır.

Karalar Mahallesi’nden “Asarkaya
Mağarası” ve Karalar Camii’nde günümüzde Kahramankazan ilçesi yerleşmelerinde bulunan antik
mermer parçaların çoğunluğu görülmüştür. Burada
bol miktarda çanak, çömlek bulunmuştur. Anadolu
Selçukluları Dönemi’nde itibaren bölgede Türkle-

saygıdan dolayı düğünlerde davul çalınmaz, çalınırsa çalanların başına bir musibet geleceği yönünde yaygın bir inanış vardır.

Dede Taşı halis beyaz mermerden, hassas işçiliği
olan, basamaklı banyo küvetine benzeyen ve Bizans
Dönemi’ne ait olduğu tahmin edilen yekpare bir
taştır. Bu antik taşın tahliye deliği sonradan genişletilmiştir. Yürüyemeyen ve zayıf bedenli çocuklar
adak kurbanı kesildikten sonra bu delikten geçirilir
ve Allah’tan şifa dilenir.

Sinap Kazı Alanı, 1989 yılından beri Ankara
Anadolu Medeniyetler Müzesi uluslararası bir proje
ile “Sinap Formasyonu” araştırmaları adı ile sürdürülmektedir. Yerleşme merkezinde Sinap Araştırmalarında bulunan fosillerin muhafaza edildiği bir
merkez bulunmaktadır. İlçeye bağlı Bitik Mahallesi’nde yapılan bir hafriyat esnasında ortaya çıkan
küp parçaları ve oluklu balta gibi eşyalar, Türk Tarihi Kurumu’nun burada kazı çalışmaları yapmasını
sağlamıştır.

Bitik Höyüğü’nde yapılan kazılarda, “Bakır Çağı”
na kadar inen katmanlara rastlanmıştır.
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KAHRAMANKAZAN
ÜNVANI’NIN VERİLİŞİ

ye Başkanlığı’nda yapılan seçim sonucunda Satı

15 Temmuz hain darbe girişiminde ordumuz için-

ilk Belediye Başkanı olarak seçilir. 4 Temmuz 1987

deki teröristlere karşı milletimizin gösterdiği duru-

yılında ilçe, 23 Temmuz 2004 tarihinde ise Ankara

şa karşılık, 25 Ekim 2016 tarihinde mecliste gurubu

Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı içine alınarak

bulunan tüm siyasi partilerin oyları ve Cumhurbaş-

“metropol” belediye olan Kahramankazan Belediye

kanımızın onayı sonrası 29 Ekim 2016 tarihinde
Resmi Gazete’de yayınlanarak ilçemizin adı
‘Kahramankazan’ olmuştur.

BELEDİYE’NİN TARİHÇESİ
VE GELİŞİMİ
1961 yılında Halkavun (Yazıbeyli) Köyün’de bulunan Bitik Bucak Müdürlüğü ve Jandarma Karakolu, Kazan Köyü’nde konuşlandırılır. Böylelikle
Kazan bucak merkezi olur ve Yenimahalle ilçesine
bağlanır. 1960 yılında 193 kişilik nüfusa sahip olan
Kazan köyü, 1965 yılında bucak merkezi olması
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Çırpanın oğlu Remzi Çırpan Kahramankazan’ın

Başkanlığı 27.nci kuruluş yılında, Başkent Ankara’nın “en gelişmiş dış ilçesi” unvanı almıştır.
Günümüzde Kahramankazan Belediye Başkanlığı’na Atatürk, Kayı, Fatih, Kanuni Sultan Süleyman,
Yavuz Sultan Selim, Yıldırım Beyazıt ve Satıkadın
Merkez Mahalleleri ile Ahi, Alpagut, Aydın, Bitik,
Çalta, Çimşit, Dağyaka, Emirgazi, Fethiye,
Günbaşı, İçören, İğmir, İmrendi, Karalar, Kışla,
Kumpınar, Orhaniye, Peçenek, Saray, Sarılar, Uçarı,
Yayalar ve Yazıbeyli Taşra Mahalleleri bağlıdır. Ayrıca Akçaören, Aşağıkaraören, Çiğir, Dutözü, Gü-

üzerine 460 kişiye yükselir. 1970 yılında hızla göç

venç, İnceğiz, İne, Kılıçlar, Kınık, Örencik, Saraç,

almaya başlayan Kazan nahiyesinde 6 Haziran 1971

Sancar, Sarıayak, Soğulcak, Yassıören, Yakupderviş

tarihinde belediye teşkilatı kurulur. Kazan Beledi-

ve Tekke Orman Mahalleleri de bağlıdır.
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KAHRAMANKAZAN’IN
COĞRAFİ YAPISI

kaynağıdır.
Hemen hemen bütün köylerimizde aile işletmeleri

Kahramankazan, Ankara’nın kuzey batısında bulu-

şeklinde süt inekçiliği, büyük ve küçükbaş hayvan

nan Akıncı Ovasında kurulmuştur. Ovanın kuzey

besiciliği yapılmaktadır. Kahramankazan Belediye-

bölümü Kahramankazan, güney bölümü Sincan

si’nce yapılmış bulunan mezbahada son derece mo-

ilçesi sınırları içerisinde kalmaktadır. En büyük

dern, hijyenik şartlarda ve veteriner kontrolünde

akarsu ise Akıncı Ovasından geçen Ovaçayı’dır.

kesim yapılarak doğrudan tüketiciye sunulmakta ve

Kaynaklarını Şorba Dağı, Yıldırım Dağı ve Kavak

öncelikle et almak için ilçeye gelen çok sayıda mi-

dağından alır. Ovaçayı Kuzeydoğu-Güneybatı yö-

safir bulunmaktadır. Süt inekçiliği ve besi hayvan-

nünde aktıktan sonra kuzeyden gelen Kurtboğa-

cılığının yanı sıra çoğu köyde tavukçuluk işletme-

zı Deresini de içine alarak Akıncı Ovasına girer.

lerinde üretim devam etmektedir. İlçenin diğer bir

Akıncı Ovasının genişliği kuzeyde 2-3 km iken bu

önemli değeri de arıcılıktır. Türkiye de üretilen her

değer güneye doğru artmaktadır. Ve ovanın güne-

100 ana arıdan 65 tanesi Kahramankazan da üreti-

yinde 10-12 km’yi bulur. En yüksek yeri Karyağdı

liyor ve Türkiye’nin dört bir yanındaki arıcılara ula-

Dağının Keklik Doruğu Tepesi 1484 m en alçak

şıyor. Bu işletmeler ana arının yanı sıra Türkiye’deki

kesim ise 830 m yükseklik değeri ile kışla köyünün

yerli arısütü üretiminin %70’ini üretmekle kalma-

güneyinde bulunmaktadır. İç Anadolu’nun Yukarı

yıp, bal ve arılı kovan satışıyla da Türkiye arıcılığına

Sakarya bölümünde bulunana ilçemizin Kuzeyinde

hükmediyorlar.

Kızılcahamam, Doğuda Çubuk, Güneyde Yenimahalle-Sincan Güneydoğuda Keçiören, Batı’da Ayaş
ilçeleri ile komşudur. Kahramankazan’ın denizden
yüksekliği 890 metredir. Kahramankazan’ın karasal
iklim şartları göz önüne alındığında ideal bir doğaya sahip olduğu söylenir.

TARIM VE HAYVANCILIK
Tarım ve hayvancılık Kahramankazan’ın önemli
geçim kaynaklarından biridir. Yüz ölçümü 60 Bin
hektar olan toplam tarım alanımız 27 bin 360 hektardır. Öncelikle 1970’li yıllardan itibaren Kurtboğazı Barajından sağlanan sulama imkânları ve
modern araçlarla yapılan tarım faaliyetleriyle, üretimde önemli artışlar sağlanmıştır. Orta Anadolu
koşullarında; kuru tarım sistemi uygulanmaktadır.
Bakliyat ve meyve yeni gelişmekte olan seracılık ve
bağ yetiştiriciliği de çiftçilerimizin önemli gelir kaynaklarındandır.

Kahramankazan Kavunu; uygun koşullarda
saklandığı takdirde kış mevsiminin sonlarına kadar
dayana bilen eşsiz lezzetiyle çiftçilerin önemli gelir
2020-2024 STRATEJİK PLANI
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SANAYİ
Kahramankazan’ da 1970’lı yıllardan sonra çok sayıda
sanayi tesisi kurulmaya başlanmıştır. Özellikle Saray
ve Fatih Mahallesi çevresinde bu tesisler yoğunlaşmıştır. Saray Mahallesi bir organize sanayi bölgesi
olmasına rağmen iş hacmi ve çalışanların sayısı dikkate alındığında, Pek çok organize sanayi bölgesinden
daha büyük bir potansiyele sahiptir. Bugün ilçemizde
çelik konstrüksiyon, makine montaj ve imalatı, petrol
ürünleri, zirai ilaç, gıda, inşaat, yem ürünleri, kimya
ve nakliyat dalları başta olmak üzere mal ve hizmet
üretimi yapılmaktadır. Kahramankazan, ulaşım ağlarının merkezinde olması nedeniyle yatırımcıların
ilgisini çekiyor.

TERMAL TURİZİMİN YÜKSELEN
YILDIZI KAHRAMANKAZAN
Kahramankazan Kaplıcası ve Hamamı
Ankara’nın Kahramankazan İlçesi termal turizmin
yeni adresi olma yolunda büyük adımlar atmaya başladı. Yaklaşık 3 yıldır jeotermal su aramaları sonucunda Soğulcak Mahallesi mevkilerinde bulunduğu
yüksek kalitede, içilebilir değerlerde jeotermal suya
kavuştu. Saniyede 200 litre ve 55 C sıcaklıkta jeotermal suyun bulunması ardından, 5 yıldızlı bir otel inşa
ederek termal turizmde yerini almıştır. İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan tetkikler sonucunda su
değerleri bakımından Türkiye’de en kaliteli 4 suyun
arasında gösterilmesi elini kuvvetlendiren diğer bir
ayrıntı oldu. Kahramankazan’ da bulunan termal su,
içme kürü ve banyo kürü olarak kullanılabiliyor. İçme
kürü olarak kullanıldığında mide ve ince bağırsakların fonksiyonel rahatsızlıkları, kronik idrar yolları
enfeksiyonları, gut hastaları gibi iç hastalıkların yanı
sıra diş çürüklerinin önlenmesi, sağlıklı kemik gelişiminin oluşturulması ve sürdürülmesi tedavilerine iyi
geldiği; banyo kürü olarak kullanıldığında ise, esansiyel hipertansiyon, periferik atar damar hastalıkları,
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toplardamarda yetmezlik ve varisler, dejeneratif eklem hastalıkları, kronik bel ağrısı ve yumuşak doku
hastalıkları tedavilerine yardımcı olduğu belirtilir.

STRATEJİK PLAN
ÇALIŞMASINDA
UYGULANAN
YÖNTEM
YASAL DAYANAK
•5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol
Kanunu,
•5393 sayılı Belediye Kanunu,
•Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, bu stratejik planın
yasal dayanağını oluşturmaktadır.
Bu kanunların ve yönetmeliğin stratejik planlamayla
ilgili olan maddeleri genel olarak
şunlardır:

Mali Saydamlık

MADDE 7: Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi
ve kullanılmasında denetim sağlanması amacıyla kamuoyu zamanında bilgilendirilir.
Bu amaçla;
a) Görev, yetki ve sorumlulukların açık olarak
tanımlanması.
b)Hükümet politikaları, kalkınma planları, yıllık
programlar, stratejik planlar ile bütçelerin hazırlanması, yetkili organlarda görüşülmesi, uygulanması ve
uygulama sonuçları ile raporların kamuoyuna açık ve
ulaşılabilir olması.

Stratejik Planlama ve Performans
Esaslı Bütçeleme

MADDE 9: Kamu idareleri; kalkınma planları, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler
çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını
oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçüle bilir hedefler
saptamak, performanslarını önceden belirlemiş olan
göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı
yönetimlerle stratejik plan hazırlarlar. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede

sunula bilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık
amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayanmak zorundadır.
Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu
idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve
programlarla ilişkilendirmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir. Kamu idaresi bütçesini, stratejik
planlarda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve
hedeflerle uyumlu ve performans esasına uygun olarak hazırlarlar.
(Ek fıkra:24.7.2008-5793/30 Md.) Kamu idareleri,
yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak
ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren
performans programı hazırlar.

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU
Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

MADDE 14: Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;
a)İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt
yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre
sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin
ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar;
konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve
spor orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları (Bu kanunun 75.madesinin son fıkrası, Belediyeler, İl Özel
İdareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları
öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek
ve beceri kazandırmak; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini kapsar veya yaptırır. (Mülga son
cümle: 12.11.2012 6360/17 Md.) (…) (Ek cümleler:
12.11.2012-636/17 Md.) Büyükşehir Belediyeleri ile
nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve
çocuklar için konuk evleri açmak zorundadır. Diğer
belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini
değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konuk evleri açabilirler.
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b)Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı

havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan

ile bakım ve onarımını yapabilir ve yaptırabilir, her

tüm tesisler bu kanunun kapsamı dışındadır.

türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebi-

Belediyenin Yetki ve İmtiyazları

lir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir;

MADDE 15: Belediyenin yetki ve imtiyazları

kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent

şunlardır;

tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlev-

a)Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ih-

lerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve

tiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve

onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanla-

girişimde bulunmak.

rı aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik

b)Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde

ikinci cümle: 12.11.2012-6360/17 Md.) Gerektiğin-

yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve

de, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malze-

uygulamak, kanunlarda belirtilen

mesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yar-

cezaları vermek.

dım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör

c)Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak

spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı mü-

kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

sabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan

d)Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, re-

öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antre-

sim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk

nörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda

ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki

bankacılığı yapabilir. (Ek fıkra: 12.11.2012-6360/17

özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal

Md. Değişik: 12.7.2013-6495/100 Md.)

gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini

Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, spo-

yapmak veya yaptırmak.

ru teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım,

e)Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kul-

bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediye-

lanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur

leri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir beledi-

suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için ge-

yeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde

rekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlet-

on ikisini geçemez.

tirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, be-

f)Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve

lediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate

su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü

alınarak belirlenir.

toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işlet-

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde

mek ve işlettirmek.

ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumun-

g)Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması,

da engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna

geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması

uygun yöntemler uygulanır.

ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine ge-

sınırlarını kapsar.

tirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları

Belediye Meclisinin kararı ile mücavir alanlara da be-

içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak,

lediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize

kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis

Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. (Ek fık-

etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

ra: 1.7.2006-5538/29 Md.) Sivil hava ulaşımına açık
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i)Borç almak, bağış kabul etmek.

li ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

j)Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali,

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı

Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre

ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek

kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik

veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına

haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile

izin vermek.

elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate

k)Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu

alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek.

uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

s)(Ek: 4.4.2015-6645/84 Md.) Belediye sınırları içe-

l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve

risinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi

eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunu-

m)Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve ka-

lacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik

yıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar

mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini

satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan

yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları

seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu,

aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri

cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan

hizmet dışı bırakmak.

gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeye-

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde

rek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları

ettiği gelirleri şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde

yoksullara vermek.

fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda

edilen vergi, resmi ve harç gelirleri haczedilemez.

standartlar getirmek.

(Ek fıkra: 4.4.2015-6645/84 Md.) (s) bendi uyarınca

o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağ-

asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak be-

lığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin

lediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının

belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz

sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol

döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) de-

esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye

polama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür

Belediyeler Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları

ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirle-

Birliği ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin

mek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği

de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Ko-

oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

nuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğ-

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her

rultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tara-

türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını,

fından yapılır.

bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını be-

(Ek fıkra: 12.11.2012-6360/18 Md.) (r) bendine göre

lirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak,

verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak üc-

meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini

ret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığın-

tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya ver-

ca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün

mek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenle-

içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sa-

mesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

yılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi

r) (Ek: 12.11.2012-6360/18 Md.) Belediye mücavir

vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri

alan sınırları içerisinde 5.11.2008 tarihli ve 5809 sa-

yetkilidir.

yılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26.9.2011 tarih-
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(1) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden
birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki
yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.
Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay’ın görüşü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere
imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat
vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67. maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.
İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve
mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu
10.000’i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm,
sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol
ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak
yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan
tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet
ve turizmi geliştirecek projelere Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle
amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir.
(Ek cümle: 12.11.2012-6360/18 Md.) Belediye ve
bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve
kullanma suyu verebilirler.
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle
ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla
kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına
karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesi hükümleri belediye taşınmazları
hakkında da uygulanır
(Ek fıkra: 10.9.2014-6552/121 Md.)
İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal göste-

24
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rilmesi istenir. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak
miktarını aşacak şekilde yapılamaz.

Belediyeye Tanınan Muafiyet
MADDE 16: Belediyenin kamu hizmetine ayrılan
veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen
taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları katma
değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü
vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır.

Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri
MADDE 38 (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.

Stratejik Plan ve Performans Programı
MADDE 41: Belediye başkanı, mahalli idareler genel
seçimlerden itibaren altı ay içinde; kalkınma planı ve
programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık
performans programı hazırlayıp belediye meclisine
sunar.

Stratejik plan, 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 plan yapılması zorunlu değildir.
Stratejik plan ve performans programı bütçenin
hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.

Belediye Teşkilatı

dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme,

MADDE 48: Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun

katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçir-

olarak yazı işleri, malî hizmetler, fen işleri ve zabıta

meye çalışır.

birimlerinden oluşur. Beldenin nüfusu, fizikî ve coğ-

Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuru-

rafî yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile

luşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversite-

gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke

lerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin,

ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık,

kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarla-

itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiya-

rının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan

ca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin

Kent Konseyi’nin faaliyetlerinin etkili ve verimli yü-

kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye

rütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar.

meclisinin kararıyla olur.

Kent Konseyi’nde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değer-

Yurt dışı ilişkiler

lendirilir. Kent konseyi’ nin çalışma usul ve esasları

MADDE 74: Belediye, belediye meclisinin kararına

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanacak yönet-

bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet

melikle belirlenir.

gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara,
kurucu üye veya üye olabilir. Belediye bu teşekkül,

Stratejik Plan Süreci

organizasyon ve yabancı mahallî idarelerle ortak faa-

Stratejik Planlama; kamu idarelerinin orta ve uzun

liyet ve hizmet projeleri gerçekleştirebilir veya kardeş

vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef

kent ilişkisi kurabilir. Birinci ve ikinci fıkra gereğince

ve önceliklerini, misyon ve amacına uygun yönetim-

yapılacak faaliyetlerin, dış politikaya ve uluslararası

sel kararlarını uygulamak, kalıcı bir rekabetçi avantaj

anlaşmalara uygun olarak yürütülmesi ve önceden

sağlayacak yeteneklerini geliştirmek için fiziksel ve

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izninin alınması zo-

fiziksel olmayan tüm kaynaklarını tahsis etmeye ya-

runludur.

rayan bir araçtır ve Kamu kurumlarında yasal düzenlemelerle zorunlu hale getirilmiştir.

Kent Konseyi

Kahramankazan Belediyesi olarak Cumhurbaşkanlı-

MADDE 76: Kent Konseyi, kent yaşamında; kent

ğı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın “ Belediyeler için

vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi,

Stratejik Planlama ” rehberliğinde, Stratejik Planlama

kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir.

tekniğine uygun bir şekilde yürütülen çalışmalara ha-

Kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve

zırlık süreci ile başlanmıştır.
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KURULUŞ İÇİ ANALİZ
1) EKONOMİK YAPIMIZ MALİ DURUMUMUZ
Belediyemizin mali yönetimi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Hizmetlerin zamanında
yürütülmesi mali açıdan kolaylaştırılacak şekilde yapılandırılmıştır. Parasal kaynakların kamu yararına ve hesap
verebilirlik esasına dayanak harcanması temel ilkedir. Kamu kuruluşlarının mali yönetimlerinin, kurumun rekabet gücünü arttırıcı, imajını yükseltici, iç ve dış paydaş memnuniyetini sağlayıcı şekilde yeniden yapılanması
büyük önem taşımaktadır. Daralan ekonomik kaynaklar, nüfus artışı, ihtiyaçların çeşitlenmesi ve beklenti düzeyinin yükselmesi, hesap verme sorumluluğu ve zorunluluğu gibi nedenlerle kurumlar tüm yönetim sürecinde
olduğu gibi mali yönetimde de giderek daha gerçekçi, planlı, şeffaf ve güçlü bir strateji takip etmek zorundadırlar.
Tablo-1: Kahramankazan Belediyesi Bütçe ve Gerçekleşme Durumu
YILLAR

TAHMİNİ GELİR

GERÇEKLEŞEN
GELİR

TAHMİNİ GİDER

GERÇEKLEŞEN
GİDER

GELİR GERÇEKLEŞME ORANI

GİDER GERÇEKLEŞME ORANI

2014
2015
2016
2017
2018

66.000.000
85.000.000
80.000.000
85.000.000
97.000.000

54.142.027,14
45.637.134,65
69.567.568,87
72.879.104,99
76.494.259,45

66.000.000
86.000.000
80.000.000
85.000.000
97.000.000

65.453.377,08
85.374.235,08
70.183.920,22
70.168.969,74
86.662.656,85

85%
53%
87%
86%
79%

99%
99%
88%
83%
89%

2018 MALİ YILI GELİR GERÇEKLEŞMESİ
Bütçesi

Gerçekleşme Miktarı

Gerçekleşme Oranı
(%)

Vergi Gelirleri

‘’38.288.969

‘’25.991.997,45

27

Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri

‘’4.791.014

‘’1.138.910,93

1

Alınan Bağış ve Yardımlar

‘’14.300.003

‘’11.505.595,22

12

Diğer Gelirler

‘’21.270.009

‘’20.378.151,03

21

Sermaye Geliri

‘’18.400.005

‘’17.479.604,82

18

‘’-50.000

-

-

‘’97.000.000

‘’76.494.259,45

79

Red ve İadeler (-)
TOPLAM

2018 MALİ YILI GİDER BÜTCESİ
Bütçesi

26

Gerçekleşme Miktarı

Gerçekleştirme Oranı (%)

Personel Giderleri

“16.520.055

“12.606.090,97

13

Sosyal Güvelik Kurumuna

“2.984.841

“1.774.772,49

2

Mal Ve Hizmet Alımları

“43.870.002

“49.245.248,86

51

Faiz Giderleri

“5.250.000

“5.454.349,66

5

Cari Transferler

“2.180.000

“2.185.961,83

2

Sermaye Giderleri

“21.545.102

“15.396.233,04

16

Sermaye Transferleri

“50.000,00

-

-

Yedek Ödenekler

“4.600.000

-

-

TOPLAM

“97.000.000

“86.662.656,85

89
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Faiz Giderleri

“5.250.000

“5.454.349,66

5

Cari Transferler

“2.180.000

“2.185.961,83

2

Sermaye Giderleri

“21.545.102

“15.396.233,04

16

Sermaye Transferleri

“50.000,00

-

-

Yedek Ödenekler

“4.600.000

-

-

TOPLAM

“97.000.000

“86.662.656,85

89

Belediyedeki Mevcut Kadro Durumu
Statü

Sayı

Yüzde(%)

Gerçekleşen Gelir-Gider
Karşılaştırması
109

Memur
90.000.000,00
Sözleşmeli

52,66

24

35,75

İşçi

74

11,59

Toplam

207

100

80.000.000,00
70.000.000,00
60.000.000,00
50.000.000,00

40.000.000,00
Personel
Eğitim Durumu

Eğitim Durumu

30.000.000,00

Memur

Sözleşmeli

İşçi

Toplam

20.000.000,00

İlkokul

0

0

27

27

10.000.000,00
Ortaokul

6

0

13

19

Yüksek Okul
0,00

11

2014

Lise

23

1

2015

2016

GERÇEKLEŞEN GELİR

Ön lisans

0

Lisans

2017

1

GERÇEKLEŞEN GİDER

0
29

12

2018

53

2

4

6

69

19

1

89

Yüksek Lisans

0

1

0

1

Toplam

109

24

74

207

Personel Eğitim Durumu Grafiği
250
200
200

150
104
100
50

50

0

26 26
0 0
İlkokul

5

0

13 18 12

Ortaokul

1 0

13

Yüksek okul
Memur

28

21
1

0 2 4 6

Lise

Önlisans

Sözleşmeli

83

62

İşçi

72

24

20
1
Lisans

4 1 0 5
Yüksek
Lisans

Toplam

Toplam
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Belediyedeki Mevcut Kadro Durumu
Statü

Sayı

Yüzde(%)

Memur

104

52,66

Sözleşmeli

24

35,75

İşçi

72

11,59

Toplam

207

100

Personel Eğitim Durumu
Eğitim Durumu

Memur

Sözleşmeli

İşçi

Toplam

İlkokul

0

0

26

26

Ortaokul

5

0

13

18

Yüksek Okul

12

0

0

12

Lise

21

1

28

50

Ön lisans

0

2

4

6

Lisans

62

20

1

83

Yüksek Lisans

4

1

0

5

Toplam

104

24

72

200

Personellerin İstihdam Durumu ve Müdürlükler Göre Dağılımı
Birim
Yazı İşleri
Basın Yayın
Bilgi İşlem
Emlak ve İstimlak
Temizlik İşleri
Fen İşleri
Park ve Bahçeler
Sağlık İşleri
Sosyal Yardım İşleri
Mali Hizmetler
Hukuk İşleri
Strateji
Özel Kalem
Kültür ve Sosyal
Kırsal
İmar
Zabıta
İşletme
Destek
Ruhsat
Muhtarlık
Toplam

28
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Memur
7
2
2
4
4
9
3
5
2
11
2
1
2
5
3
8
24
1
5
3
1
104

İşçi
0
0
0
1
8
25
10
0
1
2
0
0
4
2
0
3
1
0
15
0
0
72

Sözleşmeli
2
1
0
0
0
4
0
1
0
1
0
3
0
3
0
8
0
0
0
1
0
24

Toplam
9
3
2
5
12
38
13
6
3
14
2
4
6
9
3
19
25
1
20
4
1
200

Belediyemize Ait Araç Listesi
ARAÇ LİSTESİ

SAYI

İş Makinaları

12

Otobüsler

4

Kamyonlar

17

Hasta Nakil

2

Vidanjör

1

Cenaze Nakil

4

Su Nakil

2

Çöp Toplama Araçları

6

Binek Araç

7

Ticari

2

Hafif Ticari

21

Makam Aracı

1

Pikap Araçları

12

Motosiklet

2

Traktörler

2

Kiralık Araçlar

8

Römorklar

3

İlçemize Ait Nüfus Bilgileri
YILI

KAHRAMANKAZAN
İLÇESİ

ANKARA İLİ

2014

47.224

5.150,072

2015

51.764

5.270,575

2016

50.764

5.346,518

2017

52.079

5.445,026

2018

53.522

5.503,985
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2018 Kadın-Erkek Yüzde Oranları

49%

51%

Erkek
Kadın

2018 Yılı Yaş Guruplara Göre Nüfus Dağılımı

Yaş Gurubu
Erkek
2018 Yılı Yaş Guruplara
Göre Nüfus Dağılımı
Yaş Gurubu
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90+
Toplam

30

0-4
Erkek
5-9
10-14
2367
2233
15-19
2153
20-24
2146
25-29
2210
30-34
2396
35-39
2379
40-44
2068
45-49
1814
50-54
1497
55-59
1291
60-64
2417
65-69
887
70-74
583
75-79
348
80-84
274
85-89
138
90+96
Toplam
22

27.319
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2367
Kadın
2233
2153
2213
2208
2146
1996
2210
1850
2396
2281
2379
2338
2068
2136
1814
1823
1497
1656
1291
1345
2417
1187
887
2270
583
840
348
704
274
447
138
380
96
247
22
133
27.319
49

26.203

Kadın

Toplam

2213
Toplam
2208
1996
4680
4441
1850
4149
2281
3996
2338
4428
2136
4734
1823
4515
1656
3891
1345
3470
1187
2824
2270
2478
840
4687
704
1727
447
1287
380
795
247
654
133
385
49
229
26.203
71

4680
4441
4149
3996
4428
4734
4515
3891
3470
2824
2478
4687
1727
1287
795
654
385
229
71
53.522

53.522

2018 Yılı İçerisinde İlçemiz Sınırlarında Bulunan Mahalle Nüfus Sayıları
Mahalle Adı
Ahi
Akçaören
Akıncı
Alpagut
Aşağıkaraören
Atatürk
Aydın
Bitik
Çalta
Ciğir
Çimşit
Dağkaya
Dutözü
Emirgazi
Fatih
Fethiye
Günbaşı
Güvenç
İçören
İmrendi
İnceğiz
İne
İymir
Kanuni Sultan Süleyman
Karalar
Kayı
Kılıçlar
Kınık
Kışla
Kumpınar
Örencik
Orhaniye
Peçenek
Sancar
Saraç
Saray
Sarıayak
Sarılar
Satıkadın
Soğulcak
Tekke
Uçarı
Yakupderviş
Yassıören
Yavuz Sultan Selim
Yayalar
Yazıbeyli
Yıldırımbeyazıt

Nüfus Sayısı
180
70
3517
126
146
27531
258
268
93
164
164
60
53
171
3371
421
84
301
365
1191
46
76
161
552
202
2933
218
273
247
118
202
503
95
199
97
739
49
108
5503
295
231
138
117
140
601
26
233
904
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VİZYONUMUZ

TEMEL DEĞERLER

*Katılımcı, yenilikçi, gelişim ve değişim
odaklı, insana ve çevreye yatırım
yapan marka bir belediye olmak.

*Eşitlik				
*Saygılı
*Adaletli
*Güvenilir

MİSYONUMUZ
*Çağdaş, yeniliğe açık, hızlı, şeffaf,
katılımcı, aktif, eşit, sonuç odaklı ve
güler yüzlü hizmeti ilke edinmiş,
*Mimari estetik ile çevreye önem veren
*Bilgi çağının gerektirdiği tüm bilişim
teknolojilerini kullanan
*Tarihi ve kültürel zenginlikleri
koruyan
*Sanayi, turizm, tarım ve hayvancılığa verdiği
destekler ile yatırımcılara yön
veren
*Sosyal tesisleri ve alanları ile uluslararası kültürel ve sportif faaliyetlere ev sahipliği yapan
bir belediyedir.

*İlkeli
*Şeffaf
*Gerçekçi
*Hizmet kalitesi yüksek
*Duyarlı
*Dürüst
*İnsan odaklı
*Demokratik
*Barışçıl
*Tarafsız

KALİTE POLİTİKAMIZ
ETİK DEĞERLER
*Güler yüzlü
*Saygılı
*Adaletli
*Özverili
*Hoşgörülü
*Değer yargıları olan
*Çözüm odaklı
*Vicdanlı
*Uyumlu
*İlgili
*Yardımsever
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*Vatandaş memnuniyetini artırmak
*Çalışan memnuniyetini ve niteliklerini
artırmak
*Tüm kanun ve yönetmeliklere
uygun çalışmak
*Teknolojik gelişime ayak uydurmak
*Hizmet çeşitliliğini artırarak öncü olmak
*Uygulanabilir gereklilikleri yerine getirmek
*Tüm süreçlerimizi sürekli iyileştirmek

T.C.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ORGANİZASYON ŞEMASI
T.C.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ORGANİZASYON ŞEMASI

ENCÜMEN

BELEDİYE BAŞKANI

MECLİS

SERHAT OĞUZ

ÖZEL KALEM

ENCÜMEN

BAŞKAN
YARDIMCISI

BAŞKAN
YARDIMCISI

BAŞKAN
YARDIMCISI

RR ZABITA
MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ

R
DESTEK HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME
MÜDÜRLÜĞÜ

KIRSAL HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK
MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL
İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM
MÜDÜRLÜĞÜ

İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜ

PARK VE BAHÇELER
MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL YARDIM İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

MUHTARLIK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN YAYIN VE HALKLA
İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜĞÜ

EMLAK VE İSTİMLAK
MÜDÜRLÜĞÜ
BAHÇELER

RUHSAT VE DENETİM
MÜDÜRLÜĞÜ

2020-2024 STRATEJİK PLANI

33

MÜDÜRLÜKLER
Belediye teşkilatı; nüfus, fiziki ve coğrafi yapı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikler ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak müdürlükler
oluşturmuştur. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi Belediye Meclisi’nin
kararıyla olur.
Kahramankazan Belediyesi Müdürlükleri
Özel Kalem Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Sağlık İşleri Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğü
İşletme Müdürlüğü
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Kırsal Hizmetler Müdürlüğü

Durali GÖKTAŞ
Emre SÜMER
Şerafettin DEMİRBAĞ
Murat ERDAL
Yunus Emre ÖZTAŞ
Abdullah TOPRAKBAHAR
Atillahan İRKİN
Alper ÖZER
Yusuf ERÇELİK
Abdullah TOPRAKBAHAR
Umut ÇITAK
Hikmet DİNÇER
Alper ÖZER
Hasan YILMAZ
Murat ERDAL
Ali ÖZÇUBUK
Eray DEMİRER
Burcu YILDIZ
Emrah ERTÜRK
Zülfiye ARIÖZ
Emrah ERTÜRK

Müdürlüklerin Görev ve Faaliyetleri
MALI HIZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Tahsilat Gelirleri
Emlak Vergisi (Arsa, Arazi, Bina), ÇTV ve İlan Reklam Vergisi gelirlerinin tamamında mükellefin müracaatı üzerine işlem başlar mükellef tüzel kişi ise vergi numarası ile gerçek kişi olması
durumunda ise T.C. kimlik numarası ile sicil açılarak dosya numarası verilir. Mükellefin beyanı üzerine borç tahakkuku yapılır. Tahsilat fişi karşılığı mükellefin borcu tahsil edilir ve bordro
ve icmalleri çekilir.
Günün sonunda yapılan nakit tahsilatlar için gider şefliği tarafından teslimat müzekkeresi
kesilir bu işlemlerin sonrasında yapılan tahsilatlar günlük olarak bankaya yatırılır. Yapılan
işlemler sonucu çıkan evraklar mali hizmetler müdürlüğü tarafından ilgili dosyalarına kaldırılarak arşivlenir. Süresi içerisinde tahakkuk etmiş borcunu ödemeyen mükelleflerin tespiti yapı34
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Gelen Giden Evrak ve Yazışmalar
Müdürlüğümüze, belediye birimlerinden, şahıslardan
veya resmi kurumlardan gelen evraklar
önce bilgisayara kayıt yapılır, Mali Hizmetler Müdürü tarafından evrakın konusuna göre ilgili personele
veya birime havalesi yapılır. Cevap verilmesi gereken
evraklara süresi içerisinde cevap verilir. Belediye içindeki yazışmalar zimmet defteri ile elden teslim edilir,
belediye dışı yazışmalar ise posta yoluyla yapılır. Bu
işlemlerden sonra evrakın paraf nüshası ilgili dosyaya
kaldırılarak arşivlenir.

Ödeme ve Emanet İşlemleri
Belediyemize mal ve hizmet alımları sonucu kesilen
faturalar ilgili birimler tarafından gerekli
evrakları hazırlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne
gönderilir. Gelen faturaların ön inceleme ve kontrolü
yapılır. Banka hesaplarının günlük ekstreleri kontrol
edildikten sonra, hesaplarda yeterli bakiye bulunması
durumunda gelen fatura işleme alınır ve ödemesi
yapılır. Hesapların yetersiz olduğu durumlarda fatura
bütçe emanet hesabına alınır ve tarih sırasına göre
ödeme listesi hazırlanır ve hesaplar yeterli olduğunda
ödemeler yapılır. Hazırlanan muhasebe fişleri veya
ödeme emirleri, ilgili birim yetkilileri ve muhasebe
yetkilisi tarafından imzalandıktan sonra dosyalanır
ve arşivlenir.

Gelirlerin Kaydedilmesi
Belediyemiz veznelerinde yapılan tahsilatların bordro
icmalleri gider şefliğine gönderilir. İlgili personel,
vezne tarafından yapılan nakit tahsilatları ilgili banka
hesabına borç kaydeder. Yapılan kredi kartı tahsilatları ‘109 Banka Kredi Kartlarından Alacaklar’ hesabına

borç kaydedilir. Günlük bankalardan alınan ekstreler
incelendikten sonra mükellefler tarafından yatırılan
paralar konusuna göre belediye veznesinde tahsilatı
yapılır ve ilgili banka hesabına borç kaydedilir. Bloke
süresi biten kredi kartı tahsilatları ilgili banka hesabına borç kaydedilir, verilen çekler ve ödeme emirlerinin günlük cari kayıtları yapılır.

Bütçe İşlemleri
Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından haziran ayı
sonuna kadar gelecek yıl bütçesinin hazırlanması için
birimlere bütçe çağrısı yapılır. İlgili birimler hazırladıkları bütçe tekliflerini Temmuz ayı sonuna kadar
Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim ederler. Temmuz ve Ağustos aylarında gider şefliği personelleri
tarafından bir sonraki yıl hazırlık bütçesi yapılır. Hazırlanan bütçe Eylül ayı içerisinde belediye encümeni
onayına sunulur. Encümen tarafından onaylanan
bütçe Ekim ayı içerisinde Belediye Meclisine sunulur. Belediye Meclisinin onayına müteakip Kasım ayı
içerisinde Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülmek üzere gönderilir. Burada da kabul edilen bütçe
gelecek yıl kullanılmak üzere yürürlüğe girer.

Kesin Hesap İşlemleri
Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından, bir önceki
yıl kesin hesabı Nisan ayında Belediye encümenine
sunulur. Belediye encümeninde görüşülüp onaylandıktan sonra Mayıs ayında Belediye Meclisine gönderilir. Mecliste görüşülüp onaylanan kesin hesap,
Haziran ayında bir adet Büyükşehir Belediyesine, bir
adet Sayıştay’a gönderilir. Kesin hesabın bir nüshası
Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından dosyalanır ve
arşivlenir.
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Faaliyet Raporu
Faaliyet raporunun hazırlanması için müdürlüğümüz tarafından Ocak ayı içerisinde bütün birimlere
yazı gönderilir. Birimler Şubat ayı sonuna kadar bir
yıllık faaliyet raporlarını hazırlayıp Mali Hizmetler
Müdürlüğüne teslim eder. Şubat ve Mart aylarında
birimlerden gelen faaliyet raporları, mali hizmetler
müdürlüğü tarafından birleştirilerek belediye faaliyet
raporu hazırlanır. Hazırlanan faaliyet raporu, Nisan
ayı içerisinde görüşülmek üzere meclise sunulur.
Mecliste görüşülüp onaylanan faaliyet raporu hem
elektronik ortamda hem de yazılı olarak ilgili taraflara gönderilir.

Aylık Raporlar, İller Bankası İşlemleri ve
Maaş Ödemeleri
İçinde bulunulan ayın 15’ine kadar bir önceki ayın
KDV beyannamesi, Muhtasar beyannamesi ve Damga vergisi beyannamesi Gelir İdaresi Başkanlığı’na
e-beyanname olarak girilir. Yine aynı ayın 23’üne
kadar bir önceki ayın Mizanı Kamu Harcama ve Bilişim Sistemine girilir böylece aylık raporlar verilmiş
olur. Her ayın 10’unda hesabımıza gelen İller Bankası
hisse payı müdürlüğümüz tarafından muhasebeleştirilir. İller Bankası payından yapılan kesintilerin
ve kredilerin (anapara + faiz ) ödemesi yapılır. Her
ayın 14’ünde İller Bankası Sermaye Payı belli olur ve
müdürlüğümüz tarafından muhasebeleştirilir. Her
ayın 14’ü itibari ile İşçi ve Memur maaş tahakkukları
yapılır ve ödeme talimatı verilir. Ayın 15’i itibari ile
maaşlar ödenmiş olur.

Taşınır ve Taşınmaz Kaydı
Belediyemiz bünyesinde stok malzeme ya da demirbaş malzeme alım işi, bütçesi bulunan birimlerden
talep işlemi ile başlar. Talep yapıldıktan sonra firmalardan teklifler alınarak uygun teklif veren firmadan
alım yapılır. Malın teslimi yapılırken, muayene kabul
teslim tutanağı düzenlenir ve taşınır işlem fişi ile ambar kayıtlarına alınır. Stok malzemeler kullanıldıkça
taşınır işlem fişi ile çıkışı gerçekleştirilir. Demirbaş
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malzemelerde ise ilgili kişiye zimmet işlemi ile stoklarda muhafaza edilir. Herhangi bir malın bozulması
veya kırılması durumunda gerekçesi ile birlikte kayıttan düşme tutanağı düzenlenerek düşüm
işlemi gerçekleştirilir.

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Özel Kalem Müdürlüğü Başkanın verdiği yetki ve emirler
doğrultusunda, Özel Kalem Müdürü’nün gözetim ve
denetiminde görevini yerine getirir. Başkanlıkça düzenlenen sosyal faaliyetlerin ve törenlerin organizatörlüğünü
üstlenir. Gerçekleştirilen faaliyetlerin protokole duyurulmasını sağlar. Başkanın istediği toplantıların yapılmasını
ve organizasyonunu sağlar. Koordinasyonda iletişim kopukluğu olmaması için gereğini yapar. Belediyeyi ziyaret
için gelen temsilci ve misafirlerin ağırlanması için gerekli
düzenlemeleri yapar. Yaptığı programlarla başkanın zamanının en iyi şekilde planlanmasına yardımcı olur. Vatandaş başvurularını değerlendirir. Başkan adına şahsen veya
mektupla başvuran dilek ve temennilerini bildiren vatandaşların müracaatını tespit eder. Başkan adına gelen mektup ve davetiyeler günlük olarak Başkana arz edilir. Gerekli
inceleme yaparak vatandaşın istediğini hangi müdürlüğü
ilgilendirdiğini araştırır ve sonuca ulaşması için gerekli
çalışmaları yapar. Başka müdürlüklerin ilgili alanına giren
şikâyet ve dilekler ilgili müdürlüklere gönderir. Özel Kalem
Müdürlüğü kendi bünyesinde halledebileceği sorunları
çözer. İşini çözüme kavuşturmak için gelen vatandaşları
dinler, konusu daha alt kademede çözümlenmek üzere
vatandaşı danışman, başkan yardımcısı veya müdürlere
göndererek başkanın çalışmasını kolaylaştırır. İlgili müdürlerden gelen cevaplar Özel Kalem Müdürlüğü’nce arşivlenir. İlgili müdürlüklerden gelen ve Başkan tarafından
imzalanması gereken evraklar Özel Kalem Müdürlüğü’nce
Başkana iletilir. Başkanlık yazışmalarını yaptırmak; müdürlüğe intikal eden kurum içi veya kurum dışı tüm evrak
kayda alınarak gereği müdürlüklere iletilir. Müdürlüklerce
gerektirdiği takdirde Özel Kalem Müdürlüğü’ne geri dönen
evraklar arşivlenir. İlgili mevzuatın yüklediği görevler ile
Başkanın verdiği diğer görevleri yapar.

İMAR VE ŞEHIRCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doğal ve kültürel değerlerin korunmasını göz önünde
bulundurarak sağlıklı ve güvenli yaşam çevrelerinin
oluşması için yerleşme ve yapılaşmaya ilişkin her türlü
harita plan ve projeler hazırlamak, kaçak yapılaşmayı
önleyici çalışmalar yapmak, imar planlarını yapmak,
yaptırmak, uygulamak, ifraz, tevhit parselasyon dosyalarının plana uygunluğunu denetlemek, yapı projelerini
incelemek, onaylamak. Yapıların fen ve sanat kurallarına uygun yapıldığını kontrol etmek, yapı ruhsatı ve yapı
kullanma izin belgesi vermektir.

YAZI İŞLERI MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim, kursların verilmesi/aldırılması ve eğitim memnuniyetlerinin ölçülmesi iyileştirme planlaması. Personeli kaynaştırıcı kültürel etkinliklerin düzenlenmesi,
personele yönelik spor aktiviteleri ve müsabakalarının
organize edilmesi. Evlendirme Memurluğu tarafından
evlenme başvurunda bulunan çiftlerin nikâh akitlerinin gerçekleştirilmesi. Meclis ve Encümen gündemini
oluşturmak.
Meclis ve Encümen toplantılarını organize etmek ve
toplantılarda görüşülen konulara ilişkin karar yazılarının hazırlanması, dağıtılması, dosyalanmasını sağlamak. Belediyeye kamu kuruluşlarından ve vatandaşlardan gelen dilekçe ve evrakları kayıt altına almak.
Belediye tarafından gönderilen evrakları BELSİS programında kayıt altına almak. İnsan kaynakları servisinin
personel işlemlerini takip etmek. Memur, işçi ve sözleşmeli personelin her türlü maaş, ikramiye, vs. işlemlerinin yapılması. Stajyer öğrencilerin tüm iş ve işlemlerinin yapılması.

BILGI İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Belediye sistem otomasyonunda kullanılan tüm çevre
cihazların ve bilgisayarların sisteme uyumlu olanlarının tespitini yaparak gerekli satın alma işlemlerin yapmak, belediye sistem otomasyonunda ve birimlerinde
kullanılan bilgisayar programlarını hazırlamak veya gerekli programları satın alarak, zamanla değişen kanun,

tüzük ve yönetmeliklere göre gerekli düzenlemeleri yaparak teknik destek vermek. Sistem programlarının ve
diğer paket programların kullanılması için, personele
gerekli eğitimin verilerek yetişmiş eleman sayısını arttırmak, sistem otomasyonuna bağlı çevre cihazların,
kullanıcıların ve sistemden kaynaklanan sorunları gidererek sistemin sorunsuz çalışmasını sağlamak. Bilgisayar programlarının ve günlük data bilgilerinin yedeklemesini yapmak, sistem otomasyonuna bağlı olup
da bozulan cihazların bakımını ve kontrolünü yaparak/
yaptırarak teknik destek vermek. Diğer müdürlüklerden gelen tüm evrakları, konusuna göre sonuçlandırıp
takibini yapmak ve dosyasına kaldırmak. Müdürlüğe
bağlı personelin kanun ve diğer mevzuat doğrultusunda disiplinli ve koordineli çalışmasını sağlamak, gelecekteki ihtiyaçları analiz etmek ve teminini sağlamak,
sistemin teknolojik gelişme doğrultusunda büyümesini sağlamak, sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere,
gerekli emniyet tedbirlerini almak ve uygulamaktadır.
Müdürlüğün malzeme ikmal ve stok kontrolünü yapmak, teminini sağlamak, Proje ve AR-GE faaliyetlerinin oluşturulmasını sağlamaktadır.

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERI
MÜDÜRLÜĞÜ
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün temel fonksiyonu; ilçenin kültürel zenginliklerini artırıcı çalışmalar,
konferans, panel, sempozyum, fuar, festival vb. etkinlikler düzenlemek, yurtiçi ve yurtdışı festivallere katılmak. Kültür gezileri, şiir dinletileri, dil kursları, halka
açık konferans ve eğitimler düzenlemek. Belirli gün ve
haftalarda düzenlenecek etkinlikleri organize etmek.
Müdürlük faaliyetlerine yönelik duyuru amaçlı bildiri,
afiş, davetiye ve pankart tasarımı yaparak, dağıtılmasını
sağlamak. Sergi, sinema gösterileri, sinevizyon, anma
programları, konser konferans, seminer, tiyatro, kurslar vb. düzenlemek. Özel gün ve haftalarda veya üst yönetim talebi üzerine beceri ve sportif alanlarda ödüllü
yarışma ve turnuvalar düzenlemek. Kültürel ve sosyal
projeler geliştirmek ve uygulamak.
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BASIN YAYIN VE HALKLA İLIŞKILER MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüz belediyenin basın yayın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini tüm boyutlarıyla ele alarak, genel amaç ve
politikalarını uygun nitelikte bir tanıtım ve hakla ilişkiler stratejisinin belirlenmesinde amiriyle birlikte hareket eder.

Faaliyetleri şu şekildedir;
Programların Takibi, Fotoğraf ve Kamera Çekimleri

üzerinden verilen şifre aracılığı ile yapılır. Çıkan haberler çıktı alınarak başkan ve başkan yardımcılarına ayrı
ayrı gönderilir.

Görüntülerin Arşivlenmesi
Haberlerin Yazılması ve Basına Gönderilmesi
Basında Yer Alan Haberlerin Takibi
Tanıtım ve Sosyal Medya Hizmetleri
İstek/Şikâyetlerin Alınması
Engelsiz Hizmet Noktası
İŞKUR
İşçi/İşveren Takibi
Anonslar

BASIN YAYIN

Başkanlık makamından Basın Müşaviri tarafından günlük olarak alınan program doğrultusunda Basın Müdürlüğü personeli günlük programı belirleyip personel
görevlendirmesini yapar. Başkanlık ve Belediye faaliyetleri takip edilir. Yapılan faaliyetler haber haline getirilir.
Haberler haber muhabiri tarafından hazırlanarak fotoğraf ve kamera çekimleriyle birleştirilerek yerel, ulusal ve
uluslararası basına gönderilir. Haberlerin halka ulaştırılması sağlanır. Çekilen fotoğraflar dijital ortamda
arşiv görevlisine teslim edilir. Arşiv görevlisi fotoğrafı
arşiv programına aktarır. Arşiv programına aktarılan
fotoğraflar tarih ve konu bazında arşivlenerek saklanır.
Haber niteliği taşıyan konularda toplanan bilgiler doğrultusunda haber sorumlusu tarafından haber metni
hazırlanarak “ Haber Gönderme Formu” nda kayıt altına alınır. İlgili konuda çekilen fotoğraflar arşiv sorumlusundan alınarak haber için uygun 2 (iki) adet fotoğraf
ile birlikte müdürlüğe ait mail adresi üzerinden haber
yerel ve ulusal basına gönderilir. Medya Takip Merkezi
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HALKA İLIŞKILER (MAVI AY)

Vatandaşlarımız Mavi-Ay’a şahsen, telefon veya e-mail yoluyla ulaşıp istek ve şikâyetlerini bildirebilirler.
Kahramankazan Belediyesi online sisteme kaydedilir
ve istek-şikayet konusu ilgili birime iletilir. İlgili birim
tarafından talep değerlendirilir. Mavi-Ay personeli tarafından takip edilir, vatandaşla iletişim kurularak teyit
alınır.
Mavi Ay’a İşveren, işçi talebi için şahsen veya telefonla
başvuru yapar. Mavi-Ay’a vatandaş tarafından iş bulmak içinde başvuru yapılır, iş başvurusu kayıt altına alınır. Yönlendirilen işçi işe girmemişse veya girmemişse
kaydı saklı tutulur.
İş-Kur müracaatları Mavi Ay tarafından alınır. Alınan
müracaatlar sonucuna göre işe yönlendirme, işsizlik
maaşı başvurusu, işsizlik maaşı iptal dilekçeleri, kursa
yönlendirme iş ve işlemlerinin yapılması ve takibi sağlanır.

Belediyemiz Mavi Ay Birimine gelerek cenaze
sahipleri ve/veya yakınları tarafından anons talebinde bulunan vatandaşlarımızın anons talepleri
gerçekleştirilir.
İlçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımız tespit
edilip engelli ziyaret ve anket formu doldurulur.
Doldurulan formlar online sisteminde kayıt
altına alınır. Akülü tekerlekli sandalye talebinde
bulunan engelli vatandaşlarımızın talebi ilgili
birime değerlendirmesi için yönlendirilir.

EMLAK VE İSTIMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Belediyemizin en önemli misyonu olan kentsel
dönüşüm projesi ve yeni Belediye hizmet
binasına ekli alış veriş merkezi projelerinin hayata
geçirilmesini sağlamak. Mülkiyeti Belediyemize
ait arsalar ve yapıların, 2886 sayılı Devlet İhale
Kanunu hükümlerine göre ihale ile satış işlemlerini
yapmak. Hisseli olan arsaların satışını yapmak
ve Belediyemiz plan ve programı çerçevesinde
sınırlarımız içerisindeki yol, park, belediye
hizmet alanı, vb. konumu arasında kalan yapıların
kamulaştırılması talepleri üzerine, müdürlüğümüz
tarafından kamulaştırma işlemleri yapılması.
Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan ve mülkiyeti
Belediyemize ait olan tesislerin kiraya verilmesi, büfe
yerlerinin kiraya verilmesi ve kira talep işlemleri
Müdürlüğümüz tarafından takip edilmesi.
Müdürlüğümüzün ana iş kolları; kamulaştırma
hizmetleri, arsa satış ihaleleri, şüyulu arsa satışı,
kiralama hizmetleri ve gayrimenkul tahsis
işlemleridir. Ayrıca Belediyemize ait gayrimenkuller
üzerinde yapılan işgalciyeler tespit etmek ve
işgalcilere ecri misil tahakkuk ettirmek görevlerimiz
içindedir.

STRATEJI GELIŞTIRME
MÜDÜRLÜĞÜ

Belediye görevlerinin daha verimli ve etkin
şekilde yapılmasını sağlayacak yaratıcı, yenilikçi
ve sürdürülebilir politikalar geliştirmek, yerel
yönetimler alanındaki çağdaş ve iyi uygulamalar
ile ilgili araştırma yapmak. Bunların Belediyede
uygulanabilirliği konusunda çalışmalar yapmak,
kaynak ve yatırım planlaması çalışmalarını
yönetmek. Belediyenin orta ve uzun vadeli strateji
ve hizmet politikalarını; ulusal kalkınma strateji ve
politikaları, yıllık program ve hükümet programı
çerçevesinde belirlemek, çalışma esaslarını tespit
etmek. Bu doğrultuda Stratejik Plan’ı hazırlamak
ve performansını takip etmek, Belediye amaçlarına
uygun projeler oluşturulmasını sağlamak, bu projeler
için kurum dışı kaynaklardan hibe ve fon elde
edilmesine çalışmak, tüm bu hususlarda
Belediye birimleri ile resmi ve sivil toplum kurum ve
kuruluşları ile işbirliği yapmak.

SAĞLIK İŞLERI MÜDÜRLÜĞÜ

Evde Bakım Hizmetleri; 2012 yılından bu yana
ilçemizde yaşayan engelli, yaşlı, kimsesiz ve
yatağa bağımlı vatandaşlarımıza “Evde Bakım
Hizmetleri” adı altında evde temizlik, evde sağlık ve
yönlendirme, psikolojik destek, berber, sıcak yemek
dağıtımı, tamirat-tadilat, hasta nakil ve hizmetleri
müdürlüğümüz bünyesindeki personelimiz
tarafından sunulmaktadır. Ayrıca ilçemizdeki
hastanede yatarak tedavi gören hastalar ile “Sevgi
Evleri’nde” kalan çocuklarımızın da berber ihtiyaçları
müdürlüğümüz berberi tarafından yapılmaktadır.

Psikolojik Destek Hizmetleri;

Alkol ve madde bağımlılığı, aile içi şiddet, öfke kontrol problemleri, ergenlik problemleri, evlilik problemleri, yas/kayıp, intihara teşebbüs, engelli çocukların
aileleri ile uyum problemleri, kişilik bozuklukları,
çocuk istismarı, gelişim sorunları, okul sorunları vb.
gibi rahatsızlıklar noktasında psikolojik destek hizmeti verilmektedir.
Gıda Denetim Hizmetleri; ilçemiz sınırları içerisinde
bulunan gıda üretim, tüketim ve satışı yapılan
noktalar; personel ve alet/ekipman hijyeni ile gıda
güvenliği açısından denetlenmektedir.

Veteriner Hekimlik Hizmetleri;

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan hayvansal gıda
üretim, tüketim ve satış noktaları, personel ve alet/
ekipman hijyeni ile gıda güvenliği açısından yıllık
olarak hazırlanan plan dahilinde periyodik olarak
denetlenmektedir.
Sokak Hayvanlarının Toplanması, Bakımı ve
Rehabilitasyonu Hizmeti; Sokak Hayvanları Geçici
Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezimize getirilen
hayvanlara ilk muayeneleri, aşılamaları, paraziter
tedavileri ile uygun olanların kısırlaştırmaları
ve işaretlemeleri yapılmaktadır. Sonrasında
merkezimizde geçici olarak barındırılma,
sahiplendirilme ya da doğaya bırakılma işlemleri
uygulanır. Sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili
hizmetlerimiz yanında yaban hayvanlarının da
tedavileri ve doğaya kazandırılmaları için çalışmalar
yürütülmektedir.
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Cenaze Ve Defin Hizmetleri; Cenaze nakil, yıkama,
kefenleme, duyuru yapılması, vatandaşların cenazeye
katılımı için otobüs temini, taziye çadırı kurulumu,
masa-sandalye temini ve ikram gibi hizmetler ücretsiz
olarak sunulmaktadır.
İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri; 6331 Sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında belediyemiz
çalışanlarının daha güvenli ve sağlıklı ortamda görev
yapmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir.
Cami Temizlik Hizmeti; İlçemiz sınırları içinde yer
alan cami ve mescitler müdürlüğümüz temizlik ekipleri tarafından periyodik aralıklarla temizlenerek vatandaşlarımızın daha temiz ve nezih ortamlarda ibadet
etmeleri sağlanmaktadır.

HUKUK İŞLERI MÜDÜRLÜĞÜ

03.04.2015 tarih ve 2015/79 sayılı Meclis Kararına
istinaden kurulmuş olan Müdürlüğümüz; Belediye
Başkanı, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye
Meclisi, Belediye Encümeni ile Müdürlükler tarafından
istenilen konularda hukuki görüş bildirme; icra-iflas
dairelerinde, noterlerde, hakemler ve resmi kurum ve
kuruluşlarda; Belediye adına hukuki işlemler yapma;
Belediye lehinde ve aleyhinde adli yargı, idari yargı
ve diğer yargı yerlerinde açılan davalar ile icra işlerini
izleme ve sonuçlandırma, görevlerini yürütür. Ayrıca,
görev alanına giren bütün konularda mer’i mevzuat
dâhilinde yetkilerini kullanır. Müdürlüğümüz,
yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta
belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve
yetkilerinin ifasında, belediye başkanına ve başkan
yardımcısına karşı da sorumludur. Müdürlüğümüz
tarafından takip edilmekte olan iş ve işlemlerin
sayısı, listesi ve mütalaası periyodik olarak Başkanlık
Makamına bildirilmektedir.

DESTEK HIZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Belediye hizmet araçlarının bakım, onarım, tamir ve
yedek parça alım işlerini gerçekleştirmek, belediye
envanterine kayıtlı makine ve teçhizatın bakımını
sağlamak, sosyal ve kültürel tesislerin işletilmesini
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sağlamak, hizmet binalarında rutin temizlik işlerini
yürütmek, belediye personelinin yemek, çay vb.
ihtiyaçlarını karşılamak ve elektrik telefon doğalgaz
internet su vs. hizmetlerinin abonelik işlemlerinin
yapılması Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün genel
görev kapsamı içerisindedir.

FEN İŞLERI MÜDÜRLÜĞÜ
Bedeli belediye tarafından karşılanan ve ihale suretiyle
yaptırılması düşünülen her türlü işin ilgili mevzuat ve
hükümlere göre keşiflerini hazırlamak. Belediyenin yapı ve
inşaat programını hazırlamak. Kontrolörlük hizmetlerini
yapmak, hakediş ve kesin hesaplarını düzenleyerek
bunlarla ilgili tüm işlemleri takip ederek sonuçlandırmak.
İhale edilmiş işlerin geçici ve kesin kabullerini yapmak.
Kat karşılığı veya Yap-İşlet-Devret metodu ile yaptırılan
işlerin kontrolörlüğünü yapmak bunlarla ilgili bütün
işlemleri yerine getirmek. Başkanlık makamınca yapılması
istenen işlere ait her türlü etüt, plan, proje, keşif ve ihale
dosyaları hazırlamak, takiplerini yapmak. Belediyenin
yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve yolları yapmak,
yaptırmak, bakım ve onarımlarını sağlamak. Belediyenin
görev ve yetki alanına giren yollarda kaldırım çalışmalarını
yapmak veya yaptırmak. Teknik konularda başkanlık
makamına ve belediyelerin diğer birimlerine danışmanlık
yapmak. Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların
idaremizce uygun görülen ihtiyaçlarının giderilmesinde
müdürlüğün görev alanları ile ilgili kısımlarını yerine
getirmek. Üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikli
diğer görevleri yerine getirmek. Belediye sınırları ve
mücavir alan içerisinde hizmet binaları ve yollar vb. projeler
için öneride bulunmak, hazırlanan projelerin keşif ve ihale
çalışmalarını gerçekleştirerek neticelendirmek. Mevsimsel
şartlardan dolayı belediye yetki sınırları içerisindeki yollarda
oluşan karlanma ve buzlanmaya karşı garaj amirliğine
bağlı makine ve ekipler tarafından küreme çalışmaları,
tuzlama çalışmaları yürütmek. Belediyede ilgili birim veya
müdürlükler tarafından tespit edilen kaçak yapıların yıkımı
işlemlerini sonuçlandırmak. İş makinaları, kamyon vb.
araçların çalışma programlarını düzenlemek.

Müdürlüğe ait alınan tüm malzemelerin giriş-çıkış

Vazife ve Selahiyet Kanunu, 14/6/1989 tarihli ve 3572

işlemlerinin ve kontrolünü yapmak. Müdürlüğün ihtiyaçları

sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun

doğrultusunda makine ekipmanın temin edilmesine ilişkin

Hükmünde

ön hazırlıkların yapılması ve çalışmaların verimli bir

Dair Kanun, 12/04/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize

şekilde yapılabilmesi için mevsimlik bakımların yapılması

Sanayi Bölgeleri Kanunu, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı

garaj amirliğine bağlı belediye makine ikmal tesislerinde

Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 22/2/2005 tarihli ve 5302

gerçekleştirilir. Bu kapsamda mevcut personel ile periyodik

sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı

yağ değişimleri, parça değişimleri ve uygun ekipmanın

Belediye Kanununu 2464 Sayılı kanun,394 Sayılı Kanun ve

montajını gerçekleştirmek. Gerek müdürlüğe bağlı şeflikler

Yönetmelikler ile Belediye Meclis ve Encümen Kararları

ve gerekse belediyenin diğer birimleri tarafından projeleri

doğrultusunda görevini sürdürmekte olup; İlçemiz mücavir

verilen ahşap ve çelik imalatların gerçekleştirilmesi ve

alan sınırları içerisinde bulunan tüm işyerlerini yasalar ve

bu kapsamda bulunan her türlü montaj, işletmeye alma

yönetmelikler çerçevesinde denetlemek, ruhsatsız olan

ve bakım çalışmaları da yine garaj amirliğine bağlı atölye

işyerlerini ruhsat almasını sağlamak, ruhsata aykırı faaliyette

şeflikleri tarafından yürütmek. Kahramankazan Belediyesi

bulunan işyerlerini yasal hale getirmek. İlçemiz mücavir alan

Fen İşleri Müdürlüğün esas temel ve görevlerinden olan

sınırları içerisinde bulunan 2. Ve 3. GSM, Sıhhi ve Umuma

altyapı ve üst yapıya yönelik her türlü çalışma ile ilgili

Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin Ruhsatlandırılması. 394

olan yeni yol açılması, yol stabilizasyonu, yolların bakımı,

Sayılı Hafta Tatil Kanunu kapsamında Tatil Günleri Çalışma

yolların onarımı, moloz ve teressübatın toplanması ve

Ruhsatı vermek. Ruhsat verilen tüm işyerlerinin Komisyonca

taşınması, yol üzerindeki sanat yapılarının yapılması, yeni

Denetim ve kontrollerini yapmak. 2464 Sayılı Belediye

yol açılması ve kaplamasının yapılması, yolların bakım,

Gelirleri Kanunu ve Belediye Meclis ve Encümen Kararları

onarım ve yama kaplamasının yapılması, teknik kontrollük

doğrultusunda Ruhsat Harcı, ÇTV, İlan Reklam Vergileri ile

yapmak, binalarda bakım ve onarım çalışmaları yapmak,

5326 Kabahatler Kanunu 32. Maddesi doğrultusunda İdari

iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili gerekli önlemleri almak

Para Cezası Kararlarının alınmasını sağlamak ve tahakkuk

ve bunlarla ilgili her türlü projenin yapılması, planlanması,

irsaliyelerini düzenlemek. Mali Hizmetler Müdürlüğü,

programlanmasını yapmak.

Gelir Servisince tahsilatın gerçekleşmesi hizmetlerini

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

yürütmektedir.

Kararnamenin

Değiştirilerek

Kabulüne

İlçe halkının mutluluğuna bir nebze katkıda bulunmak için

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

tüm yeşil alanlarımıza ve parklarımıza mevsimlik çiçek

Belediye şirket, işletme ve diğer organizasyonların her

dikimi ve bitki dikimi yapmaktayız. Bitkilerin, çiçeklerin

türlü faaliyetlerinin halka hizmet, kaynakların optimum

ve yeşil alanların uzun süre yeşil kalabilmeleri için günlük

kullanımı, gerçek ihtiyaçlara yönelik, etkin, verimli,

sulama yapmaktayız. Vatandaşımızın daha temiz ve sağlıklı

ekonomik, hızlı, kaliteli ve kolay ulaşılabilir olması için

parklarda, yeşil alanlarda vakit geçirebilmeleri için bakım-

tespit ve öneriler yapar. İlgili yasalara göre yürütülmesi

onarımı (bank, çöp kovası, kamelya vb. ayrıca fitness aletleri

gereken idari ve mali denetim, olağan ve olağanüstü genel

ve çocuk oyun gruplarının arıza ve eksiklikleri ) dâhilinde

kurul gibi faaliyetleri izlemek ve gerektiğinde şirket, işletme

belirli periyotlarla budama, yabani ot ve çim biçimi işlerini

ve diğer organizasyonların yetkili organlarını bilgilendirir.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak yapmaktayız.

Şirket işletme ve diğer organizasyonların her türlü iş ve

RUHSAT VE DENETIM MÜDÜRLÜĞÜ

işlemlerinin hesap verilebilirlik, şeffaflık ve açıklık

Müdürlüğümüz 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi
Hıfzıssıhha Kanunu, 4/7/1934 tarihli 2559 sayılı Polis
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yönlerinden izler. Ticari ve sektörel olarak yapılması
gereken araştırma, geliştirme faaliyetlerini destekler.
İlgili mevzuat ve yargı kararlarını güncel olarak izlemek
ve şirket, işletme ve ortaklıkların yetkili organlarını
bilgilendirir. Şirket, işletme ve diğer organizasyon
personelinin hizmet içi eğitimlerine ve yetkili
sendikalarla ilişkilere katkı sağlamak, Şirket işletme ve
diğer organizasyonların insan kaynakları ve istihdam
politikaları hakkında öneriler geliştirir. Gelişmelere ve
olanaklara göre yeni şirket ya da ortaklık kurulması
seçeneklerini irdelemek ve gerekçeli öneriler geliştirir.
Şirket, işletme ve ortaklıkların devri, satışı, tasfiyesi vb.
konularında gerekli tüm iş ve işlemlerin yürütümüne
katkı sağlar.

TEMIZLIK İŞLERI MÜDÜRLÜĞÜ
Kahramankazan ilçe sınırları içerisinde düzenli bir
şekilde atıkların toplanması, nakli, cadde ve sokakların
süpürülüp yıkanması, mıntıka temizliğinin yapılması,
Pazar yerinin süpürülüp yıkanması, geri dönüşüm
maddelerinin yönetimini yapmak, çevre kirliliğini
önlemek ve bu konuda vatandaşları çevre ve çevre
sorunlarına karşı bilinçlendirmek Temizlik İşleri
Müdürlüğü’nün çalışma alanlarını kapsar.

SOSYAL YARDIM İŞLERI
MÜDÜRLÜĞÜ

Sosyal Yardım Birimi: Belediyenin her türlü sosyal
yardım başvurularını alır; ilgili kanun, mevzuat ve
yönetmeliğe uygun şekilde yardım yapar, yardıma
uygun görülen kişilere yardımları ulaştırma işini
organize eder. İlçemizde sosyo-ekonomik açıdan
yetersiz, zorluklar ve yokluklar yaşayan vatandaşlar
için sosyal yardım, eğitim, sağlık başta olmak üzere
temel ihtiyaçların karşılanması ve insanca yaşam
için gerekli şartların oluşturulması işlemlerinin
yapılmasını sağlar. İlçemizde yaşayan fakir ve yardıma
muhtaçlara ilgili kanun ve yönetmelik çerçevesinde
kart/kupon vb. yardımların yapılmasını sağlar.
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Yapılan yardımların kayıtlarını tutmak ve bilgisayara
kaydederek arşive kaldırılmasını sağlar. Hayırsever
vatandaşlarımızın ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak
amacıyla bağışladığı, aynı zamanda Kahramankazan
Belediyesince de yardım amaçlı olarak dağıtılan; gıda,
temizlik maddeleri, giyim, eğitim materyalleri, yakacak
gibi maddelerin niteliklerine uygun şartlarda Sosyal
Market’te depolanmasını sağlar. Engelli vatandaşlara
engel durumlarına göre, her türlü araç gereç (akülü
tekerlekli sandalye, tekerlekli sandalye, beyaz baston,
konuşan saat vb.) yardımı yapılmasını sağlar.
Engelsiz Yaşam Merkezi: İlçemizde yaşayan engelli
vatandaşlarımızla ilgili kapsamlı bir veri tabanı
oluşturur. Engelli vatandaşlarımızın toplum hayatı ile
bütünleşmelerini sağlayıcı ve kolaylaştırıcı çalışmaları
yürüterek, sportif, sosyal ve kültürel aktiviteler yapar,
teşvik eder ve yaygınlaştırır. Birime başvuran engelli
ailelerine psiko-sosyal danışmanlık ve rehberlik
hizmetleri vererek, engellilikle ilgili konularda
eğitimlerini, bilgilendirmelerini ve bilinçlenmelerini
sağlayıcı, konferans, seminer, sempozyum gibi
etkinlikler düzenler.
İdari İşler Birimi: Müdürlük yazışmaları ile ilgili
kayıtları yapar ve muhafaza eder. Elektronik belge
yönetim sistemi çalışmalarını yürütür. Müdürlüğün
envanterinde kayıtlı dayanıklı taşınır malzemeler ile
sarf malzemelerin tüm kayıtlarını tutar, muhafazasını
sağlar ve tüm ayniyat iş ve işlemlerini yürütür.
Hurdaya ayrılan, terkini veya sarfı gereken malzemeler
var ise bunların takip ve terkin iş ve işlemlerini yapar.
Müdürlüğün muhasebe ile ilgili iş ve işlemlerinin
yürütülmesini sağlar. Müdürlüğe ait araç ve dayanıklı
taşınırların temizlik, bakım ve onarımlarını takip eder.
Belediyemiz Kalite Sistem Bölümü çalışmalarını takip
eder, kalite sistemi ile ilgili yapılan güncelleme ve
değişiklikleri müdürlük faaliyetlerine adapte eder ve
tüm kalite iş ve işlemlerini yürütür.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Belediye zabıtası, beldede esenlik, huzur, sağlık ve
düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, Belediye
Meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından
yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara
uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve
diğer yaptırımları uygular. İzinsiz işgaller hakkında
işlem yapmak. Dilenciler ile mücadele etmek. Seyyar
satıcılar ile mücadele etmek. Halk pazarının düzenli
olarak kurulmasını sağlamak. Gıda üreten ve satış
yapan iş yerlerini; temizlik, hijyen, gramaj, etiket
gibi konularda denetlemek. Gayri sıhhi müesseseleri;
insan sağlığı, gürültü, çevre kirliliği gibi konularda
denetlemek. Resmi ve dini bayramlar ile belediyemiz
tarafından düzenlenen programlarda görev yapmak.
Ruhsatsız faaliyet gösteren iş yerlerini tespit edip
ruhsatlandırma işlemi sağlamak. İmar Kanuna
aykırı faaliyet gösteren inşaatları, İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü personeli nezaretinde mühürlemek.

KIRSAL HIZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Müdürlüğümüz, tarım, hayvancılık, fiziki altyapı,
tarımsal yapı tesisleri, su kaynakları, yaylalar ve
meralarla ilgili projeleri geliştirmek ve desteklemek
için gerekli planlamaları ve koordinasyonları yapar,
ayrıca bu alanlarda teknik personel desteği sağlar.
Yöresel ekonomiyi geliştirmek için sosyal ve kültürel
faaliyetlerle ilgili projeler geliştirir, organizasyonlar
düzenler. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarla ve
Büyükşehir Belediyesince desteklemesi yapılan tarım
ürünleri ve hayvancılık destekleriyle faaliyetler ve
bilgilendirmelerin halka duyurulmasını yapar ve
takibini sağlar.

Belediyemize verilmiş görevlerden yetkimiz, içinde olanların
yapılmasını sağlamak, Belediye sorumluluk ve yetki
alanında bulunan muhtarlardan gelen talepleri elektronik
ortamda almak, ilgili birimlere iletmek ve taleplerin yerine
getirilip getirilmediğini takip etmek, muhtarlardan gelen
taleplere 15 gün içinde sistem üzerinden cevap vermek,
ayrıca muhtarların mail adreslerine elektronik posta ile
bildirmek, yerine getirilemeyen taleplerin gerekçelerini
sisteme işlemek, üçer aylık dönemlerde kaymakamlık
makamına son durum sayısını sisteme işlemek, Başkanlık
makamı ile muhtarlık arasındaki işbirliği ve koordinasyonu
sağlamak, Başkanın muhtarlarla ilgili sözlü ve yazılı
talimatlarını ilgili birimlere ulaştırmak, takip ederek
sonuçlandırılmasını sağlamak, muhtarlarla ilgili Başkanlığa
intikal eden sözlü ve yazılı dilek, şikayet öneri vb. konuları
izlenmesi ile sonuçlarının ilgililere en kısa zamanda
iletilmesini sağlamak. Şefliklerin çalışmalarını ilgili mevzuat
çerçevesinde yönlendirmek, denetlemek, en kısa zamanda
sonuçlandırmasını sağlamak, yürüttüğü işlerle ilgili düzenli
olarak veri toplamak, değerlendirmek, rapor hazırlamak ve
bu doğrultuda uygulanan sistemlerin yönetilmesine yönelik
iş ve işlemleri yürütmek, gerçekleştirilen tüm işler ile ilgili
gerekli denetimi yapmak veya yaptırmak. Muhtarlarla
ilgi ortak görev yapılması gereken konularda diğer
müdürlüklerle ile koordinasyonunu sağlamak, müdürlük
kapsamında

gerçekleştirilecek

faaliyetlerin

uygulama

adımlarını belirlemek, yürütülecek faaliyetler sırasında
bağlı bulunduğu Belediye Başkan Yardımcısı ile iyi ve etkin
bir iş birliği içerisinde çalışmaları yürütmek. Faaliyet alanı
ile ilgili muhtarların talep ve şikâyetlerini değerlendirerek
cevaplandırılmasını sağlamak.
Birimle ilgili olarak çalışma raporlarının hazırlanmasını
sağlamak. Muhtarlık İşleri ile ilgili yazışmaların yapılmasını
sağlamak

ve

gelen

giden

evrak

takibini

yapmak.

Vatandaşlardan kamu ve kurumlarından gelen taleplerin

MUHTARLIK İŞLERI MÜDÜRLÜĞÜ
Başkanlık Makamının 2015/03 sayılı genelgesi doğrultusunda
15.05.2015 tarihinden Muhtarlık İşleri Müdürlüğü adı
altında hizmet verilmeye başlandı. Yürürlükteki mevzuatla

müdürlüğün görev ve yetki alanına giren konularda mevzuat
çerçevesinde çözüme ulaştırılmasını sağlamak ve görev alanı
içine giren konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla bağlantı
kurmak ve sonuçlarını birim müdürüne bildirmek.
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PAYDAŞ ANALİZLERİ
Paydaşlar, kuruluşun ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, kuruluştan doğrudan veya dolaylı, olumlu veya olumsuz
yönde etkilenen veya kuruluşu etkileyen kişi, grup veya kurumlardır. Paydaşları, iç ve dış paydaşlar olarak
sınıflandırabilmek mümkündür. İç paydaş analizi kapsamında belediye ve ilçe ile ilgili algı ve beklentileri ölçmek
amacıyla Kahramankazan Belediyesi yöneticileri ve personelleri ile görüşmeler yapılmıştır. Dış paydaş analizi
kapsamında belediyemiz ile etkileşim içerisinde olan çeşitli kurum ve kuruluşlarla algı ve beklentiyi ölçmeye
yönelik dış paydaş anketi uygulanmıştır.

GZFT ANALİZİ

Stratejik Plan çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen anket çalışmaları Kahramankazan Belediyesi’nin Güçlü
ve Zayıf Yönleri ile belediye için Fırsatlar ve Tehditlere yönelik belediye yöneticileri (başkan yardımcıları ve
müdürler), belediye çalışanları, muhtarlar ve belediyenin çeşitli dış paydaşlarının görüşleri alınmıştır. Alınan
görüşlerden oluşturulan GZFT tablosu aşağıda yer almaktadır:
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GÜÇLÜ YÖNLER
Personel sayısının yeterliliği
Hizmet Binası
Ekipman, araç ve makinaların yeterliliği
Başkanın aktif olması
Yönetim kadrosunun güçlü olması
Kurumsallaşma sürecinin hızlı bir şekilde
yürütülmesi
Kültür ve sanat etkinliklerinin olması
Altyapı çalışmalarının geleceğe dönük
olması
Teknolojik yeterlilik
Personel eğitimlerine önem verilmesi
Sosyal ve aktif bir belediyecilik anlayışının
güçlü olması
Eğitime destek verilmesi
Personel yaş ortalamasının düşük
olması
Bocce salonunun olması
Kamp merkezine sahip olması
Kapalı yüzme havuzu olması
Kapalı spor salonu olması
ISO 9001 belgesine sahip olması
Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği
yapması
Kapalı pazar alanı olması
Hayvan barınağı olması
KAGEM faaliyetleri
Hızlı yürüyen alt yapı çalışmaları
Kurumlarla güçlü ilişkiler
Ortak yaşama kültürünü desteklemesi
Katılımcı yönetim anlayışı
İmar planının geleceğe dönük olması
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ZAYIF YÖNLER
Kurum içi iletişim yetersizliği
Kalifiye personel eksikliği
Personel motivasyon eksikliği
Tanıtım eksikliği
Otopark yetersizliği
Yeşil alan oluşturma yetersizliği

 Bina içi engelli tuvaletlerinin yetersiz olması
 Kadınlara yönelik istihdam sağlayıcı projelerin yetersizliği
 İnsan kaynakları biriminin olmaması

FIRSATLAR
 Yatırımların olması






Hükümetten destek alması
Sanayinin artması
Vergi gelirinin artması
Jeotermal su
Üniversitelerin açılması








TEHDİTLER
Vatandaşların belediyenin görevini
tam olarak bilmemesi
Yerleşim alanının çok dağınık olması
Ekonomik kriz
Büyükşehir belediyesi mevzuatı
Göç
Alışveriş imkânı az olması sebebi ile
vatandaşların merkezi tercih etmesi

Baraj ve sulama göletleri
Kahramanlık unvanı
Lojistik üssü
Kentsel dönüşüm
Uluslararası kültür sempozyumları,
çalıştaylar
 Ulaşım ağları avantajları
 Sosyal Medya
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STRATEJİK
AMAÇLAR

Hedef 2.4. Çiftlerin arasındaki iletişimi

TOPLUMSAL GELİŞİM

KURUMSAL GELIŞIM

AMAÇ 1: Sosyal risk altındaki grupların tüm

AMAÇ 3. Kahramankazan’da çağdaş yönetim

kentsel hizmetlerden yararlanmalarını, toplumsal

ilkelerini uygulayarak vatandaşlarımızın kaliteli

yaşama dâhil olmalarını sağlayacak çalışmalarda

bir yaşam sürdürebileceği, değerleri yüksek

bulunarak bir arada ve eşit yaşam koşullarına

bir kent oluşması için şeffaf ve katılımcı bir

sahip olmaları için farkındalıklarımızı ve

belediyecilik anlayışı benimsemek.

değerlerimizi bütünleştiren sosyal hizmetler
sağlamak.
Hedef 1.1. Sosyal yardımların ihtiyaç sahiplerine
etkin bir biçimde ulaşmasını sağlamak.

kurulmasını sağlamak.

Hedef 3.1. Vatandaş memnuniyeti ön planda
olan kaliteli hizmetler sunabilmek için hizmet
sunum etkinliğini ve verimliliğimizi artırmak.
Hedef 3.2. Halkımızın yönetime katılımını

Hedef 1.2. Engellilerin sosyal hayatını

sağlayarak vatandaşlarımızla iç içe, sürdürülebilir

desteklemek ve sağlık hizmetleri vermek.

ve yaşanılabilir bir belediyecilik hizmeti sunmak.

Hedef 1.3. Sağlıkta eşitsizliklerin azaltıldığı,

Hedef 3.3. İlçemizin ekonomisine ve gelişimine

göstergelerin yükseltildiği sağlıklı bir kent

katkı sağlayacak çevre dostu yeni projeler

oluşturmak.

geliştirilmek.

AMAÇ 2. Kahramankazanımızın eğitim, kültür,

Hedef 3.4. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet

sosyal ve spor faaliyetlerinin ön planda olduğu,

verebilmek için kurumsal performansımızı

faaliyetlerimizin kentin her noktasına ulaştığı bir

artırmaya yönelik faaliyetler yürütmek.

kültür ve spor kenti olmasını sağlamak.

Hedef 3.5. Belediyedeki tüm kaynakların her

Hedef 2.1. Vatandaşlarımızın eğitim ve sosyal

türlü riske karşı korunarak etkin, verimli ve

alanlarda gelişimlerini sağlamak için seminer ve

tasarruflu biçimde kullanılmasını sağlamak.

etkinlikler düzenlemek.
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kuvvetlendirerek yeni yuvaların daha bilinçli

Hedef 3.6. Kurumumuzun hizmet kalitesini,

Hedef 2.2. Toplumun sosyal, kültür ve sanat

çalışanların performansını, potansiyelini ve

hayatına öncülük etmek ve geliştirmek.

motivasyonunu artırmaya yönelik faaliyetler

Hedef 2.3. Kahramankazanlıların yaşam boyu

yapmak.

spor kültürünün içselleştirdiği bir spor kenti

Hedef 3.7. Kurum demirbaşlarının sayısı ve

olmasını sağlamak.

verimliliğini artırmak.
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ÇEVRESEL GELIŞIM
AMAÇ 4. Kahramankazan’da yaşayan
vatandaşlarımıza yaşanılabilir ve ferah bir ortam

Hedef 5.2. Gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda,
sürdürülebilir planlama anlayışı ile yaşanılabilir,
sağlıklı ve güvenli bir kent olmasını sağlamak.

sağlamak için çevre sorunlarına kalıcı çözümler

AMAÇ 6. Kahramankazan’da sürdürülebilir ve

bulmak, daha çok yeşil alan üreterek şehrimize

çağdaş yaşam standartlarına uygun kentsel dönüşüm

estetik bir yapı kazandırmak.

projeleri tasarlamak.

Hedef 4.1. İlçe sınırlarımızda bulunan yolların

Hedef 6.1. İlçenin kimliği, özgün değerleri ve yaşam

uygun ve güvenli yolculuk imkânı sağlayabilecek

biçimine uygun tasarım çalışmaları yapmak.

şekilde açılmasını, asfaltlanmasını ve sürekli

Hedef 6.2. Bütüncül bir planlama ile bölgesel

bakımlarının yapılmasını sağlamak; bisikletli ve yaya
öncelikli ulaşım düzenlemelerini hayata geçirmek.

ihtiyaçları ve yaşam biçimini dikkate alarak,
gelişmişlik dengesini sağlayacak şekilde kentsel

Hedef 4.2. Kahramankazan’da yaşayanların boş

dönüşüm çalışmaları yapmak.

vakitlerini değerlendirebileceği, şehre nefes aldıran

KENTSEL GELIŞIM

yeşil alan ve parklara sahip bir kent haline getirmek.
Hedef 4.3. Kent hayatının paylaşıldığı mekânları
güzelleştirmek, kente estetik bir görünüm
kazandırmak.

AMAÇ 7. Vatandaşlarımızın kaliteli zaman
geçirebilecekleri, çağdaş yaşam standartlarında
bir yaşam sürdürebileceği, ilçemizin tanınırlığını
artıracak, gelişimine katkı sağlayacak projeleri

AMAÇ 5. Kahramankazan’da çevre kirliliğini en aza

hayata geçirmek.

indirmek, ilçemizde bulunan sokak hayvanlarının

Hedef 7.1. Kahramankazan’da yeni rekreasyon

bakımları ile ilgilenip toplumun sağlığı ve huzuru
için koruyucu ve önleyici denetimleri yapmak.
Hedef 5.1. Yaşanılabilir, sağlıklı ve sürdürülebilir
bir kentsel çevre için çevre sorunlarına neden olan
kirlilik kaynaklarını tespit etmek, denetim altına
almak, çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerin
giderilmesi için gerekli çalışmalar yapmak.

alanları oluşturarak vatandaşlarımızın daha kaliteli
zaman geçirmelerini sağlamak.
Hedef 7.2. Kahramankazan’lıların okuma kültürünü
bilgi ve becerilerinin artırılmasını sağlamak.
Hedef 7.3. Kahramankazan da yaşayan genç
girişimciler için istihdam ve destek sağlamak.
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AMAÇLAR
HEDEFLER
STRATEJİLER
PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
FAALİYETLER
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AMAÇ 1: Sosyal risk altındaki grupların tüm kentsel hizmetlerden yararlanmalarını, toplumsal yaşama
dâhil olmalarını sağlayacak çalışmalarda bulunarak bir arada ve eşit yaşam koşullarına sahip olmaları için
farkındalıklarımızı ve değerlerimizi bütünleştiren sosyal hizmetler sağlamak.
Hedef 1.1. Sosyal yardımların ihtiyaç sahiplerine etkin bir biçimde ulaşmasını sağlamak.
Stratejiler: Sosyal belediyecilik anlayışı ile sosyal yardımların ve sağlık hizmetlerinin ilçe genelinde adil bir
şekilde uygulanması ve yeni projelerin hayata geçirilmesi.

Performans Göstergeleri/Önemli Aşama ve Çıktılar

Mevcut Durum

2020

Vatandaşın yapılan yardımlardan
%74.60
%80
memnuniyet oranı
Vatandaşın sosyal marketin çeşitlendirilmesi hizmetinden memnu%70
%75
niyet oranı
Yardımların ulaştırılma oranı
%75
%80
Vatandaşın toplu sünnet hizmetin0
0
den memnuniyet oranı
Toplu nikâh törenine katılım oranı
0
0
Vatandaşın bayramda yapılan yar%74.60
%80
dımlardan memnuniyet oranı
İhtiyaç sahiplerinin yapılan
%74.60
%80
hizmetten memnuniyet oranı
Burs verilen öğrenci sayısı
100
150
Yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara (gıda, giyim vb.)
X
yardımların yapılması
Sosyal Marketin çeşitlendirilmesi
X
Ulusal - uluslararası felaketlere yardım organizasyonX
ları yapılması
Toplu sünnet şenliği yapılması
Toplu nikâh töreni yapılması
Ramazan bayramında gıda, kurban bayramında et yarX
dımlarının yapılması
İhtiyaç sahibi vatandaşlar için medikal malzeme
temin edilmesi (Akülü araç, tekerlekli sandalye, hasta
X
yatağı, hasta karyolası vb.)
İhtiyaç sahibi vatandaşlara evde bakım hizmetlerinin
verilmesi (ev temizliği, berber, evde sağlık, sıcak
X
yemek, tamirat, tadilat, yaşam destek, hasta nakil,
psikolojik destek)
Kahramankazan Eğitim Kültür ve Yardımlaşma DerX
neği’nin kurulması
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2021

2022

2023

2024

%80

%80

%80

%85

%75

%75

%75

%80

%81

%82

%83

%85

%60

%65

%70

%75

%65

%70

%72

%75

%81

%82

%83

%85

%81

%82

%83

%85

225

340

510

765

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Hedef 1.2. Engellilerin sosyal hayatını desteklemek ve sağlık hizmetleri vermek.
Stratejiler: Kahramankazan sınırları içerisinde bulunan engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin hayatlarını
kolaylaştırmak amacıyla yapacağımız projelerin hayata geçirilmesi.
Performans Göstergeleri/Önemli Aşama ve Çıktılar

Mevcut Durum 2020 2021 2022 2023 2024
Engelsiz yaşam merkezi doluluk
%75
oranı
Engelsiz yaşam merkezi memnuni%75
yet oranı
Personelin dış birimlere engelli tuvaleti yapılması hizmetten memnuniyet
0
oranı
Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi
0
doluluk oranı
Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi
0
memnuniyet oranı
Engelsiz Park memnuniyet oranı
0
Dış birimler için engelli tuvaletlerinin yapılması
Gaziler ve şehit yakınları için Rehabilitasyon ve Bakım
Merkezi yapılması
Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için
Engelsiz Park yapılması

%80

%81

%82

%83

%85

%76

%77

%78

%80

%85

0

%60

%70

%80

%80

0

0

%40

%60

%70

0

0

%80

%80

%85

0

0
X

%80

%80

%90

X

X

X

X

Hedef 1.3. Sağlıkta eşitsizliklerin azaltıldığı, göstergelerin yükseltildiği sağlıklı bir kent oluşturmak.
Stratejiler: Sağlıkta eşitsizliklerin azaltılması yönünde çalışmalar yapmak.
Performans Göstergeleri/Önemli Aşama ve Çıktılar

Mevcut Durum
Termal Fizik Tedavi Merkezi mem0
nuniyet oranı
Termal Fizik Tedavi Merkezi dolu0
luk oranı
Yaşlı Sağlığı Merkezi doluluk oranı
0
Yaşlı Sağlığı Merkezi memnuniyet
0
oranı
Termal Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezinin yapılması
Yaşlı Sağlığı Merkezinin kurulması

2020 2021 2022 2023 2024
0

0

0

%70

%75

0

0

0

%60

%70

0

0

%50

%55

%60

0

0

%65

%70

%72

X

X

X

X
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AMAÇ 2. Kahramankazanın eğitim, kültür, sosyal ve spor faaliyetlerinin ön planda olduğu, faaliyetlerimizin
kentin her noktasına ulaştığı bir kültür ve spor kenti olmasını sağlamak.
Hedef 2.1. Vatandaşlarımızın eğitim ve sosyal alanlarda gelişimlerini sağlamak için seminer ve etkinlikler
düzenlemek.
Stratejiler: İlçemizde yaşayan halkımızı çeşitli konularda bilgilendirmek ve halkımızın kişisel gelişimine katkı
sağlamak için seminerlerin verilmesi.
Performans Göstergeleri / Önemli Aşama ve Çıktılar

Mevcut Durum
Liselerde yapılan meslek tanıtma
300
etkinliği katılımcı sayısı
Liselerde yapılan meslek tanıtma
%75
memnuniyet oranı
Hayvan sevgisi konulu seminere
300
katılımcı sayısı
Hayvan sevgisi konulu seminerin
%70
memnuniyet oranı
Sağlık konulu seminere katılımcı
100
sayısı
Sağlık konulu seminerin memnu%75
niyet oranı
Atık yönetimi ve geri dönüşüm
650
konulu seminere katılımcı sayısı
Atık yönetimi ve geri dönüşüm
konulu seminerin memnuniyet
%70
oranı
Meslek edindirme kurslarına katılımcı sayısı
Meslek edindirme kurslarından
memnuniyet oranı
Liselerde çeşitli meslekleri tanıtıcı etkinlikler düzenlenmesi
İlçedeki öğrencilere hayvan sevgisi kazandırmaya
yönelik seminerler verilmesi
Sağlık ile ilgili güncel konularda farkındalık yaratan
halka açık seminerler organize edilmesi
Atık yönetimi konusunda bilgilendirme seminerleri
verilmesi
Okullarda geri dönüşüm ile ilgili seminerler verilmesi
Meslek edindirme kurslarının kurulması
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2020

2021

2022

2023

2024

350

400

450

500

500

%77

%80

%85

%90

%90

350

400

450

500

500

%72

%74

%75

%78

%80

150

200

300

400

450

%78

%79

%80

%81

%82

718

728

738

750

760

%71

%72

%73

%74

%75

830

850

870

%60

%72

%75

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Hedef 2.2. Toplumun sosyal, kültür ve sanat hayatına öncülük etmek ve geliştirmek.
Stratejiler: Kahramankazanlıların gereksinimlerini karşılayacak kültürel ve sosyal
organizasyonların düzenlenmesi.
Performans Göstergeleri / Önemli Aşama ve Çıktılar
Mevcut Durum 2020
2021
Dış kaynak faaliyet başarı oranı
%50
%70
%80
Sanat kurslarına katılımcı sayısı
822
835
862
Sanat kurslarının memnuniyet oranı
%80
%85
%86
Çocuklar için düzenlenen sinema
0
200
300
etkinliğinin katılımcı sayısı
Çocuklar için düzenlenen sinema
0
%60
%61
etkinliğinin memnuniyet oranı
Düzenlenen planlı organizasyon
76
77
78
sayısı
Planlanan organizasyon için tanıtım
87
88
89
sayısı
Açık hava etkinliğinin katılımcı
61.400
62.000 62.250
sayısı
Açık hava etkinliğinin memnuniyet
%81
%82
%83
oranı
Yöresel ürünler sokağında açılan iş
0
0
10
yeri sayısı artış oranı
Yöresel ürünler sokağında açılan iş
yerlerinden vatandaşın memnuniyet
0
0
%60
oranı
Kahramankazan yöresel yemek kitabı
0
%75 %80
beğenilme oranı
Kahramankazan şiir ve türküler kita0
%70
%75
bının beğenilme oranı
15 Temmuz etkinliklerinin katılımcı
1500
1750
1950
sayısı
15 Temmuz etkinliği memnuniyet
%75
%78
%80
oranı
Geleneksel kavun hasat şenliği vatan0
0
%60
daş memnuniyet oranı
Satıkadın’ı anma etkinliğinin katılım
100
150
170
sayısı
Satıkadın’ı anma etkinliğinin mem%52
%53
%54
nuniyet oranı
Engelli vatandaşları ve aileleri moti250
270
290
ve edecek etkinliğin katılımcı sayısı
Engelli vatandaşları ve aileleri motive edecek etkinliğin memnuniyet
%67
%69
%72
oranı
Kültür merkezinin açılması için devletin üst düzey yöneX
ticileri ile görüşmeler yapılması
Çocuklar gençler ve yetişkinler için sanat kursları
X
X
organize edilmesi (koro, drama, resim, enstrüman vb.)
Çocuklar için sinema günleri organize edilmesi
X
X
Dini ve resmi bayramlar ve özel günler için kutlama ve
X
X
anma organizasyonları düzenlenmesi
Açık hava etkinliklerinin organize edilmesi
X
X
Yöresel ürünler sokağı yapılması
X
Kahramankazan yemekleri kitabının hazırlanıp, dağıtıX
mının yapılması
Kahramankazan şiir ve türküleri kitabının hazırlanıp daX
ğıtımının yapılması
Geleneksel 15 Temmuz etkinlikleri organize edilmesi
X
X
Geleneksel kavun hasat şenliği organize edilmesi
X
Uluslararası Satıkadın anma etkinlikleri organize edilX
X
mesi
Engelli vatandaşlar ve aileleri için motive edici etkinlikX
X
ler düzenlenmesi

2022

2023

2024

880
%87

895
%88

908
%89

400

500

600

%62

%63

%70

79

80

80

90

90

90

62.500

62.750

62.850

%84

%85

%86

18

20

22

%65

%70

%75

%85

%85

%85

%80

%80

%80

2000

2100

2200

%85

%89

%90

%65

%70

%75

180

190

200

%55

%58

%60

300

330

350

%75

%77

%80

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
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Hedef 2.3. Kahramankazanlıların yaşam boyu spor kültürünün içselleştirdiği bir spor kenti olmasını
sağlamak.
Stratejiler: Kahramankazanlıları spor yapmaya teşvik edecek aktivite ve organizasyonların düzenlenmesi.
Performans Göstergeleri / Önemli Aşama ve Çıktılar

Mevcut Durum
Başarılı öğrencilere yönelik yap140
tığımız etkinlik katılımcı sayısı
Proje başarı oranı
%76
Fitness ekipmanlarını kullanan
%75
kişilerin memnuniyet oranı
Başarılı öğrencilere yönelik yüzme kurslarının açılması.
İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının zararlı
alışkanlıklardan kurtulması ve rehabilite edilmesi
için sportif faaliyetlere yönlendirme projeleri
yapılması
Fitness ekipmanlarının yenilenmesi

2020

2021

2022

2023

2024

156

168

178

186

190

%77

%78

%79

%80

%81

%79

%83

%84

%85

%87

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Hedef 2.4. Çiftlerin arasındaki iletişimi kuvvetlendirerek yeni yuvaların daha bilinçli kurulmasını
sağlamak.
Stratejiler: Çiftlerimizin birbirlerine karşı manevi sorumluluklarına dikkat ederek bilinçli ve faydalı
nesiller yetiştirmelerine yardımcı olmak.
Performans Göstergeleri / Önemli Aşama ve Çıktılar

Evlilik okulundan memnuniyet oranı
Evlilik ile ilgili çeşitli seminerlerin
yapılıp eğitici kitapların dağıtılması.
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Mevcut Durum
0

2020 2021 2022 2023 2024
0
%60 %65
X

X

AMAÇ 3. Kahramankazan’da çağdaş yönetim ilkelerini uygulayarak vatandaşlarımızın kaliteli bir yaşam
sürdürebileceği, değerleri yüksek bir kent oluşması için şeffaf ve katılımcı bir belediyecilik anlayışı benimsemek.
Hedef 3.1. Vatandaş memnuniyeti ön planda olan kaliteli hizmetler sunabilmek için hizmet sunum etkinliğini ve
verimliliğimizi artırmak.

Stratejiler: Vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayacak şekilde hizmet sunumların etkin hale getirilmesi.
Performans Göstergeleri/Önemli Aşama ve Çıktılar
Vatandaşın sabah çorbası hizmetinden memnuniyet oranı

Mevcut Durum

2020

2021

2022

2023

2024

%82

%83

%85

%87

%88

%90

%77

%79

%82

%85

%86

0

0

%55

%60

%62

%64

0

0

7

5

3

2

0

0

%80

%85

%90

%90

%80

%82

%84

%86

%86

%90

6

5

4

3

3

2

%80

%81

%83

%84

%85

%89

%90

%95

%95

%95

%95

%95

150

140

130

120

100

100

%75

%80

%85

%85

%90

%90

1.000.000

1.100.000

1.200.000

1.300.000

1.400.000

1.500.000

%82

%84

%86

%88

%90

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Vatandaşın aşure gününde dağıtılan
aşure hizmetinden memnuniyet oranı

Mezarlık Bilgi Sistemi ile ilgili hizmetten memnuniyet oranı
Mezarlık Bilgi Sistemi şikâyet sayısı
Mezarlık Bilgi Sistemi şikâyet çözümleme oranı
Cenaze ve defin hizmeti memnuniyet oranı
Cenaze ve defin hizmeti şikâyet
sayısı
Vatandaşın taziye evi çalışmalarından memnuniyet oranı
Başkan ile çekilen fotoğrafların
çerçeveletilerek vatandaşa hediye
edilmesi hizmetinden memnuniyet
oranı
Halk günlerinde gelen şikâyet sayısı
Yapılan halk günlerinde vatandaşların şikâyetlerinin çözümlenme oranı
Dağıtılan fide tohum destek sayısı
Vatandaşımızın verilen ücretsiz

%75

%80
WiFi den memnuniyet oranı
Beden işçilerine yönelik sabah çorbası hizmeti sunulması
Aşure ayında tüm halka yönelik aşure günü yapılması
Mezarlık bilgi sisteminin kurulması
Cenaze ve defin hizmetlerinin yürütülmesi
Taziye evi çalışmalarının yapılması
Başkan ile çekilen fotoğrafların çerçeveletilerek vatandaşa hediye edilmesi
Başkanın Mavi Ay Masasında halk günleri yaparak sorunları dinlemesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi
Vatandaşlarımıza fide tohum desteğinin verilmesi
Kahramankazan içindeki tüm parklara ücretsiz Wi-Fi
sistemi kurulması ve bakımının yapılması
Şehir içi ücretsiz internet erişim merkezlerinin
artırılması
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Hedef 3.2. Halkımızın yönetime katılımını sağlayarak vatandaşlarımızla iç içe, sürdürülebilir ve
yaşanılabilir bir belediyecilik hizmeti sunmak.
Stratejiler: Vatandaş memnuniyetini ölçmeye yönelik anketlerin hazırlanması ve uygulanması.
Performans Göstergeleri/Önemli Aşama ve Çıktılar

Mevcut Durum
Vatandaşlara yapılan anketin memnuniyet oranı
İstişare meclisi toplantıları
memnuniyet oranı
Mahalle meclisi toplantıları memnuniyet oranı
Vatandaş memnuniyet anketi yapılması
Mahalle meclisi toplantıları yapılması
İstişare meclisi toplantıları yapılması

2020 2021 2022 2023 2024

%65

%70

%73

%75

%77

%79

%70

%75

%80

%82

%85

%90

%75

%77

%80

%83

%85

%87

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

Hedef 3.3. İlçemizin ekonomisine ve gelişimine katkı sağlayacak çevre dostu yeni projeler
geliştirilmek.
Stratejiler: İlçemizin ihtiyaçlarını karşılayacak ve potansiyelini artırıp avantaj sağlayacak yeni
projelerin desteklenmesi.
Performans Göstergeleri/Önemli Aşama ve Çıktılar

Mevcut Durum
%80

Atıkların geri dönüşüm oranı
Genç girişimciler tarafından açılan
5
firma sayısı
İstihdam merkezlerine katılımcı
1300
sayısı
İstihdama yönlendirilen kişi sayısı
636
Mineralli suyun talep artış oranı
0
Yapılan güneş enerji panelleri ve rüz0
gâr tribünleri sayısı
Pazar yeri atıklarının değerlendirilerek organik gübre
oluşturulması
Maden rezervlerinin ortaya çıkarılması için çalışmalar
gerçekleştirilmesi
Proje, Genç Girişimciler ve İstihdam Merkezinin açılması
Kahramankazan’da mineralli kaynak suyu dolum tesisi
İlçemizin uygun bölgelerine güneş enerjisi panelleri ve
rüzgâr tribünleri yapılması
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2020 2021 2022 2023 2024
%81 %83 %84 %85 %87
6

7

8

9

10

1400 1500 1600 1700 1800
750
0

800
%50

850
%60

900
%70

950
%80

0

0

0

2

4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Hedef 3.4. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için kurumsal performansımızı artırmaya
yönelik faaliyetler yürütmek.
Stratejiler: Kurum iç denetim ve bilgilendirmelerle tüm işlerin mevzuata uygun biçimde
yapılması.
Performans Göstergeleri/Önemli Aşama ve Çıktılar

Mevcut Durum

2020

2021

2022

2023

2024

Bilgi ve taleplerinin cevaplanma
1
1
1
1
1
1
süresi(Gün)
İzleme, denetleme ve sonuç ofisi
%75 %80 %83 %85 %87
memnuniyet oranı
Ekiplere gönüllü katılan personel
%10
%15 %17 %20 %22 %25
sayısı artış oranı
Stratejik plan gerçekleşme hızı
%80
%85 %86 %87 %88 %90
İç denetim uygunsuzluk sayısı
0
0
0
0
0
0
Düzeltici faaliyet kapanma hızı
%100
%100 %100 %100 %100 %100
Proje başarı oranı
%60
%70 %75 %80 %85 %90
7-24 Bilgi ve Danışma Hattı kurulması ve işletilmesi
X
X
X
X
X
İzleme, denetleme ve sonuç ofisi kurulması
X
Kurum içi sistem iyileştirme ekiplerinin kurulması
X
X
X
X
X
ISO 9001:2015 versiyonun sürekli iyileştirilmesi
X
X
X
X
X
Proje dosyalarının hazırlanması ve hibe başvurularının
X
X
X
X
X
yapılması
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Hedef 3.5. Belediyedeki tüm kaynakların her türlü riske karşı korunarak etkin, verimli ve tasarruflu
biçimde kullanılmasını sağlamak.
Stratejiler: Kurumumuzda gelişen teknolojilerin yenilenerek tüm sistemin sürekli, güvenli ve daha
hızlı erişim imkânı sağlamak.
Performans Göstergeleri/Önemli Aşama ve Çıktılar

Mevcut Durum
Vatandaşın mobil uygulamalarının iyileştirilmesin%75
den memnuniyet oranı
Bulut sisteminde veri
0
kaybı olay sayısı
Felaket kurtarma veri
0
kaybı olay sayısı
Ses anons sistemini kullanan personel memnuniyet
0
oranı
Yazılımları kullanan per%85
sonelin memnuniyet oranı
Bilgi işlem ekipmanlarını
kullanan personel mem%75
nuniyet oranı
Bakım planına uyum
%100
oranı
Arıza sayısı
1384
Arızaların giderilme oranı
%90
Web sayfası tıklanma
107.440
sayısı
Web sayfası memnuniyet
%83
oranı
Güvenlik kamerasını kullanan personelin memnu%80
niyet oranı
Güncel olmayan lisans
kaynaklı alınan ceza sa0
yısı
Mobil uygulamaların iyileştirilmesi
Bulut sisteminde dış yedeklemelerin yapılması
Felaket kurtarma merkezinin kurulması ve
bakımlarının yapılması
Ses ve anons sisteminin içinde bulunduran
bir araç satın alınması
Kurum içi ihtiyaç duyulan yazılımların geliştirilmesi ve bakımlarının yapılması
Bilgi işlem ekipmanlarının yenilenmesi
Bilgi işlem ekipmanlarının periyodik bakımlarının yapılması
Web sayfası güncellemelerin yapılması ve
teknik destek hizmetleri
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2020

2021

2022

2023

2024

%77

%78

%80

%81

%82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

%90

%95

%100

%100

%87

%90

%95

%100

%100

%80

%85

%90

%95

%95

%100

%100

%100

%100

%100

1300
%92

1200
%95

1150
%95

1100
%100

1000
%100

110.000

112.000

113.000

114.000

115.000

%85

%87

%90

%93

%95

%85

%90

%95

%95

%95

0

0

0

0

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Hedef 3.6. Kurumumuzun hizmet kalitesini, çalışanların performansını, potansiyelini ve
motivasyonunu artırmaya yönelik faaliyetler yapmak.
Stratejiler: Personellerimizle birlikte daha kaliteli hizmetler sunabilmek için çalışanlarımızın
gelişimini ve performansını artıracak uyumlu iş ortamının sağlanması.
Performans Göstergeleri/Önemli Aşama ve Çıktılar
Mevcut Durum 2020 2021 2022 2023 2024
Personeli kaynaştırıcı kültür etkin60
65
67
70
72
73
likleri katılımcı sayısı
Personeli kaynaştırıcı kültür etkin%70
%73 %75 %80 %85 %90
likleri memnuniyet oranı
Hobi kurslarına katılımcı sayısı
20
25
30
35
37
40
Hobi kursları memnuniyet oranı
%70
%71 %72 %73 %74 %75
Spor aktivite katılımcı sayısı
120
125
130
135
140
145
Spor aktiviteleri memnuniyet
%90
%91 %92 %93 %94 %95
oranı
Çalışanlara diksiyon ve protokol
%80 %83 %85 %87 %90
eğitimi memnuniyet oranı
Meslek kursu katılımcı sayısı
50
55
58
60
62
64
Meslek kursu memnuniyet oranı
%55
%58 %60 %61 %63 %64
Çalışan memnuniyet oranı
%72
%75 %80 %82 %85 %87
Çalışan memnuniyet iyileştirme
%85
%87 %90 %90 %90 %90
uyum oranı
Eğitim taleplerinin plana yansıma
%95
%96 %97 %98 %99 %100
oranı
Eğitim planına uyum oranı
%100
%100 %100 %100 %100 %100
Eğitim memnuniyet oranı
%90
%93 %95 %97 %100 %100
Eğitim etkinlik oranı
%83
%84 %85 %86 %87 %88
Yemekhane memnuniyet oranı
%64
%70 %75 %80 %85 %90
Personel performans oranı
%70
%71 %72 %73 %74 %75
Personel ödül memnuniyet oranı
%75
%76 %77 %78 %79 %80
Personeli kaynaştırıcı kültür etkinliklerinin
X
X
X
X
X
düzenlenmesi
Personele yönelik hobi kursları organize edilmesi
X
X
X
X
X
Personele yönelik spor aktiviteleri ve müsabakalarının
X
X
X
X
X
organize edilmesi
Çalışanlara diksiyon ve protokol eğitimi verilmesi
X
X
X
X
X
Çalışanlara mesleki yeterlilik kazandırılması adına
X
X
X
X
X
kurslar verilmesi
Personel çocuklarına yönelik kreş açılması
X
X
X
X
X
Projesi kabul görülen ekiplerin ödüllendirilmesi
X
X
X
X
X
Ölçüm sonuçlarına göre iyileştirmeler planlanması ve
X
X
X
X
X
gerçekleştirilmesi
Yapılan iş ve uygulanan sistem ile ilgili personel eğiX
X
X
X
X
tim planının hazırlanması
Eğitimlerin verilmesi/aldırılması
X
X
X
X
X
Eğitim memnuniyetlerinin ölçülmesi ve iyileştirmeleX
X
X
X
X
rin planlaması
Eğitim etkinliklerinin ölçülmesi ve iyileştirmelerin
X
X
X
X
X
planlanması
Yemekhanede verilen hizmet kalitesinin artırılması
X
X
X
X
X
Yemekhane ekipmanlarının yenilenmesi
X
X
X
X
X
360 derecede sisteminin hazırlanması ve personel perX
X
X
X
X
formanslarının değerlendirilmesi
Performans değerlendirme sonucu ödüllendirmelerin
X
X
X
X
X
yapılması
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Hedef 3.7. Kurum demirbaşlarının sayısı ve verimliliğini artırmak.
Stratejiler: Hizmet alanlarında kullanılan araç gereçlerin yenilenmesi ve bakımlarının yapılması

Performans Göstergeleri/Önemli Aşama ve Çıktılar

Mevcut Durum
0

Ekipman memnuniyet oranı
Araç kullanan çalışanların memnu0
niyet oranı
Taşıt ve iş makinelerinin bakım pla%100
nına uyum oranı
Taşıt ve iş makinelerinin arızaları%80
nın giderilme oranı
Tesis içi ekipmanların bakım planı%100
na uyum oranı
Tesis içi ekipmanların arıza sayısı
413
Tesis içi ekipmanların arızalarının
%80
giderilme oranı
Basın kameralarının yenilenmesi
Fotoğraf makinelerinin yenilenmesi
Mikrofon sistemlerinin yenilenmesi
İhtiyaç olan birimlere yeni binek araçların alınması
Taşıt ve iş makinelerinin bakımlarının yaptırılması
Tesis içi ekipmanların bakımlarının yaptırılması
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2020
0

2021
%80

2022
%81

2023
%82

2024
%83

0

%80

%81

%82

%83

%100 %100 %100 %100 %100
%83

%85

%87

%90

%95

%100 %100 %100 %100 %100
410

400

390

380

350

%83

%85

%87

%90

%95

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

AMAÇ 4. Kahramankazan’da yaşayan vatandaşlarımıza yaşanılabilir ve ferah bir ortam sağlamak için çevre
sorunlarına kalıcı çözümler bulmak, daha çok yeşil alan üreterek şehrimize estetik bir yapı kazandırmak.
Hedef 4.1. İlçe sınırlarımızda bulunan yolların uygun ve güvenli yolculuk imkânı sağlayabilecek şekilde
açılmasını, asfaltlanmasını ve sürekli bakımlarının yapılmasını sağlamak; bisikletli ve yaya öncelikli ulaşım
düzenlemelerini hayata geçirmek.
Stratejiler: İlçemizin ihtiyacı doğrultusunda ulaşım hizmetlerini kolaylaştıracak yolların yapılması ve
yapılan yolların bakımlarının gerçekleştirilmesi.

Performans Göstergeleri / Önemli Aşama ve Çıktılar

Mevcut Durum
Esenboğa yolunun planlanması ve
bitirilmesi ve bu hizmetten vatan0
daşların memnuniyet oranı
E5 karayolunun genişletmesinden
0
vatandaşların memnuniyet oranı
Bisiklet yolları yapımı (Km)
0
Köyden mahalleye dönüştürülen
yerlerin alt üst yapı sorunlarının
0
giderilmesi hizmetinden vatandaşın
memnuniyet oranı
Esenboğa yolunun planlanması ve bitirilmesi
Ankara-Kazan arası E5 karayolunun genişletilmesi projesinin bitirilmesi
Bisiklet Yollarının Yapılması

2020 2021 2022 2023 2024
0

0

0

%87

%90

0

%75

%77

%80

%85

2

3

3

%90

%90

%90

%92

%95

X
X
X

X

X
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Hedef 4.2. Kahramankazan’da yaşayanların boş vakitlerini değerlendirebileceği, şehre nefes aldıran
yeşil alan ve parklara sahip bir kent haline getirmek.
Stratejiler: Yeşil alanları ve parkları artırmak, korumak, geliştirmek ve kullanımını yaygınlaştırmak.
Performans Göstergeleri / Önemli Aşama ve Çıktılar

Mevcut Durum 2020
Ova çayı 2. Ve 3. Etap projesinin
tamamlanması için DSİ ile çalış0
%65
malar yapılması ve Vatandaşın
bu hizmetten memnuniyet oranı
Evcil hayvan parkının kurulması
vatandaşların ilgili hizmetten
0
0
memnuniyet oranı
Gerekli olan bölgelerde çevre
düzenleme çalışmalarının yapıl%56.3
%58
ması ve bu hizmetten vatandaşların memnuniyet oranı
Gerekli olan bölgelerde ağaçlan2.000
2.010
dırılan ve çiçeklendirilen m²
Ağaçlandırma ve çiçeklendirme
hizmetinden vatandaş
%64
%70
memnuniyet oranı
Bakım planına uyum oranı
%100
%100
Park memnuniyet oranı
%70
%71
Peyzaj planına uyum oranı
%100
%100
Adım Adım 15 Temmuz Parkı
0
0
memnuniyet oranı
Ova çayı 2. ve 3.Etap projesinin tamamlanması için
X
DSİ İle çalışmalar yapılması
Evcil hayvan parkının kurulması
Gerekli olan bölgelerde çevre düzenleme çalışmaları
X
yapılması
Gerekli olan bölgelerde ağaçlandırma ve çiçeklenX
dirme çalışmaları yapılması
Yeni parkların yapılması, mevcut parkların tamiri ve
X
revizyonunun devam etmesi
Kazan Asri Mezarlığının peyzaj çalışmalarının taX
mamlanması
Kazan Asri Mezarlığının yürüyüş yollarının
tamamlanması için büyükşehir belediyesi ile görüşX
meler yapılması
Adım Adım 15 Temmuz Parkının yapılması
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2021

2022

2023

2024

%70

%75

%80

%90

0

%70

%72

%75

%60

%61

%62

%63

2.020

2.050 2.075 2.100

%75

%80

%85

%90

%100 %100 %100 %100
%74 %76 %78 %80
%100 %100 %100 %100
%82

%83

%84

%85

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Hedef 4.3. Kent hayatının paylaşıldığı mekânları güzelleştirmek, kente estetik bir görünüm kazandırmak.
Stratejiler: Kültürel mirasın korunarak yaşatılması için görüşmeler yapılması.
Halkımızın sosyalleşme mekânı olarak kullanabileceği sosyal ve kültürel tesislerin hayata geçirilmesi

Performans Göstergeleri / Önemli Aşama ve Çıktılar

Mevcut Durum
Köy içi imarların bitirilmesi ve
vatandaşın bu hizmetten memnu0
niyet oranı
Büfelerin yeni nesil büfe tipine
çevrilmesi ve esnafların bu hiz0
metten memnuniyet oranı
İstanbul yolu üzerindeki kavun
sergisinin yenilenmesi ve bu
0
hizmetten esnafın memnuniyet
oranı
15 Temmuz Şehitler Anıtı beğe0
nilme oranı
Öğrenci artış oranı
0
Sosyal tesislerin revizyonu ve
%100
bakım planına uyum oranı
Sosyal tesislerde oluşan arıza
19
sayısı
Sosyal tesislerde oluşan arızala%80
rın giderilme oranı
Köy içi imarlarının bitirilmesi
Mevcut büfelerin yeni nesil büfe tipine çevrilmesi
İstanbul yolu üzerindeki kavun sergilerinin
yenilenmesi
Tarihi kalıntıların bulunduğu bölgeye açık hava müzesi yaptırılması için devletin üst düzey yöneticileri
ile görüşmeler yapılması
15 Temmuz Şehitleri Anıtının yapılması
İmam Hatip Külliyesinin yapılması
Sosyal tesislerin revizyonu ve bakımının yapılması

2020

2021

2022

2023

2024

0

%67

%70

%72

%75

0

%68

%69

%70

%72

0

%61

%65

%67

%70

0

%89

%90

%91

%92

0

0

0

%33

%50

%100 %100 %100 %100 %100
18

17

16

15

10

%83

%85

%87

%90

%92

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
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AMAÇ 5. Kahramankazan’da çevre kirliliğini en aza indirmek, ilçemizde bulunan sokak hayvanlarının
bakımları ile ilgilenip toplumun sağlığı ve huzuru için koruyucu ve önleyici denetimleri yapmak.
Hedef 5.1. Yaşanılabilir, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kentsel çevre için çevre sorunlarına neden olan kirlilik
kaynaklarını tespit etmek, denetim altına almak, çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerin giderilmesi için
gerekli çalışmalar yapmak.
Stratejiler: İlçedeki kirlilik kaynaklarının tespit edilerek izlenip kontrol altına alınması ve sokak
hayvanlarına yönelik çalışmaların yapılması

Performans Göstergeleri/Önemli Aşama ve Çıktılar

Mevcut Durum

2020

2021

2022

2023

2024

Haşere ilaçlama ekipmanların%50
%60 %70 %75 %80 %85
dan memnuniyet oranı
İlaçlama planına uyum oranı
%100
%100 %100 %100 %100 %100
2000
2100
2200
2250
2300
2350
Haşere ilaçlama hizmet sayısı
Şikayet çözümlenme oranı
%75
%80 %83 %85 %87 %90
Rehabilite edilen sokak hayvanı
%85 %86 %88 %89 %90
artış oranı
%80
Rehabilitasyon çalışmalarından
%89
%90 %91 %92 %93 %94
vatandaş memnuniyet oranı
Kalibrasyon plan uyum oranı
%100
%100 %100 %100 %100 %100
Gıda denetim planına uyum
%100
%100 %100 %100 %100 %100
oranı
Vatandaşın yer altı konteynerle0
0
%83 %84 %85 %86
rinden memnuniyet oranı
Vatandaşın cami ve mescitlerin
temizlik hizmetinden memnuni%81
%82 %83 %84 %85 %87
yet oranı
Atık yağların geri dönüşüm
3917
3930 3950 4000 4020 4050
sayısı
Haşere ilaçlama araç ve cihazlarının temini
X
X
X
X
X
Haşere ilaçlama çalışmalarının yapılması
X
X
X
X
X
Sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezinin yenilenerek kapasitesinin artırılması ve rehabiliX
X
X
X
X
tasyon çalışmalarının yapılması
Tıbbi ekipmanların yenilenmesi ve kalibrasyonlarının yapılması
X
X
X
X
X
Gıda işletmelerine denetim faaliyetlerinin gerçekX
X
X
X
X
leştirilmesi
Çöp toplama için yer altı konteynerlerinin yapılması
Yeraltı konteynerlerinin alımına uygun yeni çöp
kamyonlarının alınması
İlçede bulunan cami ve mescitlerin temizlenmesi
Mahallelerdeki atık yağların toplanması için elektrikli cihaz satın alınması
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X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

Hedef 5.2. Gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda, sürdürülebilir planlama anlayışı ile yaşanılabilir, sağlıklı ve
güvenli bir kent olmasını sağlamak.
Stratejiler: İlçemizde ihtiyaçlar doğrultusunda yeni yapıların inşa edilmesi.
Performans Göstergeleri/Önemli Aşama ve Çıktılar

Mevcut Durum
Cami derneği ile çarşı merkez camisinin yapılması hizmetinden memnu0
niyet oranı
Kent meydanın yapılması hizmetin0
den memnuniyet oranı
Kapalı otopark yapılması hizmetin0
den memnuniyet oranı
Otopark kullanım oranı
0
Öğrenci artış oranı
0
Yurttaki öğrencilerin memnuniyet
0
oranı
Evlendirme oranı
0
Nikâh salonu ve idari binalar mem0
nuniyet oranı
Termal otel ve konaklama merkezi
0
memnuniyet oranı
Bakım evine gelen çocuk sayısı
0
Bakım evinden memnuniyet oranı
0
Kamp merkezindeki hizmetlerden
0
memnuniyet oranı
Cami derneği ile çarşı merkez camisinin yapılması
Kent meydanın yapılması
Kapalı otopark yapılması
Gazi Üniversitesi Yerleşkesinin büyütülmesi ve kampüs
haline getirilmesi
Öğrenci yurtlarının yapılması
Kurtboğazı’nda nikâh ve idari binalar yapılması
Kahramanlar Camisinin inşa edilmesi
Termal Otel ve Konaklama Merkezinin hizmete açılması
3-6 Yaş Gündüz Bakım Evinin yapılması
Kamp merkezindeki misafir odalarının yenilenmesi

2020 2021 2022 2023 2024
%70

%72

%75

%78

%79

%65

%67

%70

%71

%75

0

%75

%78

%80

%85

0
0

%55
0

%60
0

%65
%40

%70
%50

%55

%58

%60

%42

%45

%50

0
0

%50
%40

0

%70

%72

%75

%77

0

%65

%67

%70

%72

0
0

30
%80

40
%81

50
%82

60
%83

%68

%70

%71

%72

%73

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X
X
X
X

X

X
X

X
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AMAÇ 6. Kahramankazan’da sürdürülebilir ve çağdaş yaşam standartlarına uygun kentsel dönüşüm projeleri
tasarlamak.
Hedef 6.1. İlçenin kimliği, özgün değerleri ve yaşam biçimine uygun tasarım çalışmaları yapmak.
Stratejiler: İlçenin kimliğine katkı sağlayacak projeleri hazırlamak ve uygulamak.
Performans Göstergeleri / Önemli Aşama ve Çıktılar

Mevcut Durum
15 Temmuz Milli Direniş Parkı ve
Ova Çayı rekreasyon hizmetinin be0
ğenilme oranı
Termal Kent beğenilme oranı
0
15 Temmuz Kent Meydanı beğenilme
0
oranı
15 Temmuz Milli Direniş Parkı ve Ova Çayı rekreasyon
alanının yapılması
Kahramankazan’ı termal kent haline getirmek.
15 Temmuz Kent Meydanının yapılması.

2020 2021 2022 2023 2024
0

%80

%82

%83

%85

0

0

0

%85

%87

%85

%86

%87

%88

%90

X

X

X
X

X

X

X

Hedef 6.2. Bütüncül bir planlama ile bölgesel ihtiyaçları ve yaşam biçimini dikkate alarak, gelişmişlik
dengesini sağlayacak şekilde kentsel dönüşüm çalışmaları yapmak.
Stratejiler: Kentsel dönüşüm ve tasarım projelerinin hayata geçirilmesi
Performans Göstergeleri / Önemli Aşama ve Çıktılar

Mevcut Durum
Belirlenen alanlarda hazırlanan kent0
sel dönüşüm proje sayısı
Vatandaşların ulaşımdan memnuniyet
0
oranı
Satıkadın Mahallesi kentsel dönüşüm
Ankara ve Kahramankazan arasında metro bağlantısının
yapılması
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2020 2021 2022 2023 2024
1

1

1

1

1

0

0

0

%80

%82

X

X

X

X

X

X

X

AMAÇ 7. Vatandaşlarımızın kaliteli zaman geçirebilecekleri, çağdaş yaşam
standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, ilçemizin tanınırlığını artıracak, gelişimine
katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmek.
Hedef 7.1. Kahramankazan’da yeni rekreasyon alanları oluşturarak vatandaşlarımızın daha kaliteli
zaman geçirmelerini sağlamak.

Stratejiler: Halkımızın yararlanacağı, tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği ve ulaşılabilir bir konuma sahip
olacak rekreasyon projesinin hayata geçirilmesi.
Performans Göstergeleri/Önemli Aşama ve Çıktılar

Mevcut Durum
15 Temmuz Milli Direniş parkının
0
beğenilme oranı
15 Temmuz Milli Direniş parkı ziya0
retçi sayısı.
15 Temmuz Milli Direniş Treninin faaliyete geçirilmesi
Oba Çadırları alanının yapılması
Bayrak alanının çiçek bahçesinin içinde olması
15 Temmuz Şehitlerinin resimleri ve isimlerinin yer aldığı Şehitler Yolunun yapılması
15 Temmuz Aile Bahçesinin yapılması
Piknik alanı, yapay göletlerin ve doğa sporlarının yapılacağı alanların yer aldığı bir Millet Bahçesi yapılması
Gençlerimizi ata sporu ile tanıştıracak spor kompleksinin açılması
15 Temmuz spor kompleksinin yapılması
Uluslararası turnuvaların yapılabileceği kapalı spor salonunun yapılması
Sosyal etkinliklerin düzenlendiği çok amaçlı Millet Evinin yapılması
Çiftçilere yönelik kursların açılması ve bu kurslarda
üretilen ürünlerin satılacağı mahalle kültür evlerinin
açılması
Doğal çim sahanın yapılması.
Sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılabileceği bir amfi
tiyatro yapılması

2020

2021

2022

2023

2024

0

%80

%80

%85

%86

70.000

80.000

0

50.000 60.000
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
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Hedef 7.2. Kahramankazanlıların okuma kültürünü bilgi ve becerilerinin artırılmasını sağlamak.
Stratejiler: Vatandaşlarımızın okuma, bilgi beceri alışkanlıklarının gelişmesine katkı sağlayacak
etkinliklerin gerçekleştirilmesi.
Performans Göstergeleri/Önemli Aşama ve Çıktılar
Mevcut Durum
Yapılan faaliyetlerden vatandaşımızın
0
memnuniyet oranı.
Yapılan faaliyetlere katılım oranı
0
Gençlik Merkezi kullanım oranı
0
Gençlik Merkezi memnuniyet oranı
0
Halkımızın yararlanacağı bir şehir kütüphanesi oluşturmak
Belirli yerlerde dev teleskopların yer aldığı uzay, bilim
ve gözlem evlerinin kurulması.
Zekâ oyunlarının öğretildiği atölye ve oyun alanlarının
oluşturulması.
Gençlik Merkezinin kurulması.
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X

X
X

X
X

X

X

Hedef 7.3. Kahramankazan da yaşayan genç girişimciler için istihdam ve destek sağlamak.

Stratejiler: İlçemizde yaşayan gençlerin hazırlamış oldukları projeleri destekleyip ve işsizlik
oranını düşürmek için onlara istihdam merkezinde iş olanakları sunabilmek

Performans Göstergeleri/Önemli Aşama ve Çıktılar

Mevcut Durum
Yapılan hizmetlerden vatandaş memnuniyet oranı.
İş arayanla, çalıştıracak eleman
arayanların hızlı bir şekilde bir
araya geldiği istihdam merkezi ve
toplumun her kesimine destek olacak
proje merkezinin kurulması.
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