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SUNUŞ
Saygıdeğer Meclis Üyeleri;

5393 Sayılı Belediye Kanunun 56. Maddesi ve Kamu Mali Yöneti mi ve Kontrol kanununun 41. maddesi 
uyarınca 2012 yılı içerisinde yaptı ğımız çalışmaları içeren faaliyet raporunu bilgi ve onaylarınıza sunmak 
üzere huzurunuzdayım. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum.

Belediyeler halka hizmet konusunda mazeret beyan etmeden çalışmak zorunda olan kamu kuruluşlarıdır. 
Bizler seçim öncesi göreve talip olurken halkımıza verdiğimiz sözleri birer birer yerine geti rmenin verdiği 
mutluluk ve azimle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biliyoruz ki tembelliğin ve hizmetsizliğin mazereti  
olamaz. 

Çağdaş ve üretken bir Belediyecilik anlayışıyla yola çıktı ğımız günden bu yana ilçemizin sorunlarına çözüm 
bulma, sizlerin hayatı nı kolaylaştı rıcı tedbirleri alma yönündeki çalışmalarımız her geçen gün artarak devam 
ediyor. Bizler ekip yöneti mi anlayışıyla cesaret ve kararlılığı, bilgi ve beceriyi her zaman kendimize temel ilke 
edindik. 

Saygıdeğer Meclis Üyeleri;

Toplumumuzun ortak değer ve çıkarlarının sürekli dengelenmesini sağlamak günümüzde hızla değişen 
teknolojik ve sosyal değişmelerin, halkımıza olumlu bir şekilde yansıması için, kültürel, eğitsel ve sporti f 
etkinliklerde bulunarak bireyler arasında kardeşlik ve birliği tesis etmek bizim için çok önemli bir hadisedir. 

İşte bu nedenle Kazanın geleceğine yönelik büyük yatı rımları gerçekleşti rmeden geri durmuyor. Bizi 
çağdaş kentleşmeye hazırlayacak projelerimizi birer birer hayata geçiriyoruz. Yöneti m olarak her fı rsatt a 
halkımızın ihti yaçlarının giderilmesi için çalışıyor, plan ve projelerimizle çözüm üreti yoruz. Yaptı klarımızla da 
siyasi ve yerel yöneti ciliğin yerine geti remeyecek vaatlerin iti bar edildiği bir hizmet olmaktan çıkarttı  ğımıza 
da inanıyoruz. 

Söz konusu yatı rımların hayata geçirilmesinde, birlikte çalıştı ğımız arkadaşlarımızın özverili çalışmalarının 
önemi çok büyüktür. Biliyoruz ki Kazan ve Kazanlı hemşerilerimiz hizmetlerin en iyisine layıktı r. Bunun 
bilincinde bir belediye yöneti mi olarak Kazan’ımıza hizmet etmekten mutlu ve kıvançlıyız. Bizler halka 
hizmeti  hakka hizmet olarak görüyoruz. Çalışmalarımızı bir program dâhilinde yürütüyor ve sırasıyla hizmete 
sunuyoruz. Göreve geldiğimizden bu güne kadar gerek hükümet yatı rımları, gerekse vatandaşlarımızın 
yaptı kları yatı rımlara hep destek olduk. Bir yandan hükümeti n, İl Özel İdare Müdürlüğümüzün, hayırsever 
vatandaşların ve özel yatı rımcıların çalışmalarına katkı sunarken, bir taraft an da belediyemizin imkânlarını 
en iyi şekilde kullanarak halkımıza ve kamuya kullanılacak yatı rımlar olarak geri döndürüyoruz. 

2012 yılında sorumluluğumda gerçekleşti rilen Kazan Belediyesi Belediye Başkanı Faaliyet raporunu 
onaylarınıza arz ediyor hepinize saygılar sunuyorum.

Lokman ERTÜRK           
Kazan Belediye Başkanı                      



KAZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI>10

içindekiler



KAZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI > BELEDİYE BAŞKANLIĞI >11

’12FA  LiYET 
RAPORU

I - Genel Bilgiler   

II - Amaç ve Hedefl er   

III - Faaliyetlerle ilgili Bilgi ve Dökümanlar   

IV - 2013 Hedefl eri   

V - İç Kontrol Güvence Beyanları   

14

48

140

50

133

VI - Performans Bilgileri   144



Kazanımlarımıza 

yeni değerler katarak,
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VİZYONUMUZ
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Şeffaf ve Katılımcı bir yönetim 

Hizmette adil olan 

Müşteri odaklı 

Kaynaklarını etkin ve verimli kullanan 

Tarihi ve Kültürel mirası koruyan 

Toplumun değer yargılarına saygılı olan 

Personel gelişimini sürekli sağlayan 

Hizmeti güler yüzlü sunan 

Zorlaştırmayan kolaylaştıran  

KALİTE

POLİTİKAMIZ
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YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZYETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZYETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ

     5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56.maddesi ve Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanu-
nu’nun 41.maddesi uyarınca 2012 yılı içerisinde yapılan çalışmalarımızı içeren faaliyet raporun-
da, 03/07/2005 tarihinde kabul edilen ve 13/07/2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yınlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanununda görev ve sorumluluklar ile yetkileri 
üçüncü bölüm ondört,onbeş ve onaltıncı maddelerde sayılmıştır.

 Belediyenin görev ve sorumlulukları   

Madde 14 - Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;  

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre 
ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi 
trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve 
tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekono-
mi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 
50.000’i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.   

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya 
yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü 
tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından 
önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımı-
nı yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerek-
tiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü 
amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren 
veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.  
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği 
dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yön-
temlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun 
yöntemler uygulanır.  Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.  
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.  

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.  Belediyenin yetkileri ve 
imtiyazları  

I- GENEL BİLGİLER  
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Madde 15 - Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:  

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü 
faaliyet ve girişimde bulunmak.  

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları 
koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.  

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı 
vermek.  

ç) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, 
tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili 
gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.  

d) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve 
yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, 
işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. 

 e) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem 
dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.  g) Katı 
atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolan-
ması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.  h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin 
yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamu-
laştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde 
sınırlı aynî hak tesis etmek. 

 f ) Borç almak, bağış kabul etmek. 

g) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata 
göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve 
tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.  

h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine 
karar vermek.  

ı) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve 
denetlemek.          

i) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış 
yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten 
men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda 
bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara 
vermek.  n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.



 
KAZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI>>16

j) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerleri-
ni kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış 
petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama 
alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması 
için gereken tedbirleri almak. 

 k) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile 
taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile 
karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek 
ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesi-
nin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. 

(l) bendinde belirtilen gayri sıhhî 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 İçişleri 
Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz 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 belediye-
leri ile nüfusu 10.000’i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatı-
rımlarının 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 İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle 
amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.  

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 inci maddesi hü-
kümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.  Belediyenin proje karşılığı borçlanma yo-
luyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile beledi-
ye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. 

Madde 16 - Belediyeye tanınan muafiyet 

Belediyenin kamu hizmetlerine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen 
taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı payla-
rından muaftır.

I- GENEL BİLGİLER
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SIRA ÂDETİ CİNSİ TOPLAM M2

ARSA

1 3 ARSA 26.543,00

2 1 BAĞ BAHÇE 694,00

3 5 B.H.A 6.877,00

4 14 K.D.K.Ç.A 35.516,00

5 2 KENT MEYDANI 1.436,00

6 1 KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI 30,00

7 173 KONUT ALANI (Z+2- Z+3 - Z+4) 152.829,50

8 5 KÜÇÜK SANAYİ ALANI 89,00

9 2 PAZAR ALANI 3.583,00

10 6 REKREASYON ALANI 9.609,81

11 333 SANAYİ ALANI 306.262,80

12 7 SOSYAL KÜLTÜREL ALAN 18.825,58

13 2 TEKNİK ALT YAPI 160,00

14 9 TİCARET ALANI 5.012,00

15 15 TİCARET + KONUT ALANI (Z+4) 3.697,00

16 4 TİCARİ REKREASYON ALANI 11.270,88

KADASTRO PARSELİ

1 72 TARLA 626.969,40

HİZMET BİNALARI

1 1 BELEDİYE HİZMET BİNASI

2 1 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

3 1
EK HİZMET BİNASI 

(ZABITA- SAĞLIK İŞLERİ- SGK)

DAİRE – DÜKKÂN

1 1 DAİRE

2 27 DÜKKÂN

 SPOR SALONU

1 2 BOCCE + KAPALI SPOR SALONU

1 1 SPOR SAHASI  (KAZAN ŞEHİR STADI)

SOSYAL TESİSLER

1 1 KUMPUNAR SOSYAL TESİSLERİ

2 1
BELEDİYE SOSYAL TESİSLERİ

(KESKİNLER)
3 2 KÖY KONAKLARI

PAZAR ALANLARI

1 1 KAPALI PAZAR ALANI

2 1 AÇIK PAZAR ALANI (TAİ)

İDAREYE  İLİŞKİN  BİLGİLERİDAREYE  İLİŞKİN  BİLGİLERİDAREYE  İLİŞKİN  BİLGİLER

1- Fiziksel Yapı:   
a) Taşınmazlar

Tablo–1: Kazan Belediyesinin Başlıca Taşınmazlarının Dağılımı:



 
KAZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI>>18

b) Teknik Donanım : 
Kazan Belediyesinin birimlerinde toplam 130 adet PC bilgisayar, 22 adet dizüstü bilgisayar, 

56 adet yazıcı, 13 adet tarayıcı, 5 adet faks, 4 adet fotokopi, 2 adet projeksiyon cihazı, 1 adet 
video kamerası bulunmaktadır. Tüm birimlerin internete erişimi vardır. 

Merkezi santrale bağlı olarak, 11 şehirler arası, ve  7 şehir içi, Başkan yardımcılarımıza bağlı 
olarak 3 santral, Belediye başkanına ait 2 cep telefonu, Keskinler ve Kayı daki kameralara ait 2 
telefon, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak 2 santral, Zabıta Müdürlüğüne bağlı 1 santral ve 2 
hat,İnternet erişim merkezine bağlı 1 telefon olmak üzere toplam 31 telefon hattı bulunmakta-
dır.

Ayrıca Ana Binada 2, Kapalı spor sahasında 2, Kumpınar Sosyal Tesislerinde 1, Ek bina (Sağlık 
İşleri Md.) da 1, Makine İkmal Tesislerinde 1, Kameralarda 2, İnternet Erişim Merkezinde 1 ADS-
L(İnternet) hattı mevcuttur.Noktadan noktaya uzaktan Erişim vardır.

Keskinler Kavşağında 1 monitör,1kayıt cihazı ve 4 kanal, 1 speeddome kamera; Belediye Bi-
nasına ait 1 kayıt cihazı, 13 adet sabit kamera, 1 adet speeddome kamera, 2 monitör faal olarak 
çalışmaktadır.Ayrıca Makine İkmal tesisinde 1 adet kayıt cihazı ve 16 kanal, 5 adet sabit kamera, 
1 adet speeddome kamera ve 1 adet monitör bulunmaktadır.

Tablo- 3 : Kazan Belediyesi’nin Birimlerindeki Bilgisayar ve Yan ÜrünleriTablo- 3 : Kazan Belediyesi’nin Birimlerindeki Bilgisayar ve Yan Ürünleri                    BİRİM                          PC      DİZÜSTÜ  YAZICI   TARAYICI   FOTOKOPİ    FAKS

ÖZEL KALEM 10 15 8 1 - 1
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 16 2 5 1 1 1
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 22 4 12 1 2 1
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 10 1 6 1 - - 
PARK VE BAHÇELER MÜD. - - 1 1 - -
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2 - - - - -
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD. 22 - 7 3 - -
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜD. 22 1 3 1 - 1
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 4 1 3 1 1 -
RUHSAT VE DENETİM MÜD. 2 1 2 1 - -
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 8 3 5 1 - -
DESTEK HİZMETLERİ MÜD. 7 4 4 1 - 1
EMLAK VE İSTİMLAK MÜD. 5 - 2 - - -

TOPLAM 130 22 56 13 4 5
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1- Örgüt Şeması
a) Organizasyon Şeması:
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Belediye Başkanı’nın görev ve yetkileri

Madde 38 - Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:
    a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediye-
nin hak ve menfaatlerini korumak.
    b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal strateji-
lerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin 
performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili ra-
porları meclise sunmak.
    c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde 
temsil etmek veya vekil tayin etmek.
    d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.
    e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek
    f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
    g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
    h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
    i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay ver-
mek.
    j) Belediye personelini atamak.
    k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
    l) Şartsız bağışları kabul etmek.
    m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
    n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri 
yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.
    o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
    p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni 
kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

b) Belediye Başkanı:
Lokman ERTÜRK
1970 Kazan Örencik Köyü`nde doğdu. İlkokulu 
Örencik Köyü`nde, orta ve lise öğrenimini Ankara’da 
tamamladı. Preston Üniversitesi İşletme Bölümden 
mezun oldu. Kazan FM ve 

Soğuksu FM Radyoları`nın kurucularından, 

Kazan Örencik Köyü Kalkınma ve Dayanışma 
Derneği, Ankaralılar ve Ankara`ya Hizmet Edenler 
Dernekleri`nin (AHİD) kurucu ve yönetim kurulu üyesi. 
Genç yaşta başladığı siyasi çalışmalarda üstün 
başarılar gösterdi. Fazilet Partisi Kurucu İlçe Başkanlığı 
ve Ak Parti Kurucu İlçe Başkanlığı yaptı. Son olarak 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ.Melih Gökçek’in 
danışmanlığını yaptı. Evli ve üç çocuk babası. 2004 

Yılından bu yana Kazan Belediye Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ.Melih Gökçek’in 
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c) Belediye Meclisi:

Ahmet
CEYLAN

Ali
YILMAZOĞLU

Hakan
GÜLSÜN

Hediye
YÜKSEL

Ümit
ERTÜRK

Selami
KUBAT

Hacı Bekir
ÜNÜVAR

Lokman  ERTÜRK

Hüseyin
BAYAR

Hasan
ÖZTÜRK

Mehmet
SÖYLEMEZ

Ahmet
DUMLUPINAR

Aytekin
DOĞAN

Ebubekir
ŞİMŞEKOĞLU

Hayri
KILIÇ

Mehmet
ÜNAL
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Belediye meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesi gereği her ayın ilk haftasın-
da toplanmaktadır.Belediye Meclisimiz Toplam 15 üyeden oluşmaktadır.

Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere 
göre seçilmiş üyelerden oluşmaktadır. Belediye meclisinin görev ve yetkileri ise Kanunda şu 
şekilde sayılmıştır: 

a. Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin 
performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. 

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

 fonksiyonel sını� andırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. 

c. Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, Büyükşehir ve il belediyelerinde il 
çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 md.) Belediye sınırları il sınırı 
olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından 
yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. 

d. Borçlanmaya karar vermek. 

e. Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya 
tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; 
üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî 
hak tesisine karar vermek. 

f. Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı 
hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. 

g. Şartlı bağışları kabul etmek. 

h. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin TL’den fazla dava konusu olan bele-
diye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. 

i. Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu 
ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar 
vermek. 

j. Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-dev-
ret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar 
vermek. 

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

l. Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve 
değiştirilmesine karar vermek. 

m. Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. 

n. Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırıl-
ması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtı-
cı amblem, � ama ve benzerlerini kabul etmek. 

BELEDİYE MECLİSİNİN GÖREV VE YETKİLİLERİ ŞUNLARDIR:BELEDİYE MECLİSİNİN GÖREV VE YETKİLİLERİ ŞUNLARDIR:BELEDİYE MECLİSİNİN GÖREV VE YETKİLİLERİ ŞUNLARDIR:
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o. Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya 
karar vermek. 

p. Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare bir-
likleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal 
ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleş-
tirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis 
etmeye karar vermek. 

q. Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek. 

r. Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. 

s. Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. 

t. İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul 
etmek. 

Tablo-4 : Belediye Meclisi Üyelerinin Partilere göre Dağılımı : 

Sıra                 Parti ismi               Üye Top. Sayısı

 
 1                   AK Parti                                         12                         
 
 2                     MHP                                           1                           
 
 3                      DP                                           2                           

                                                                                    15
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BELEDİYE MECLİSİ İHTİSAS KOMİSYONLARIBELEDİYE MECLİSİ İHTİSAS KOMİSYONLARIBELEDİYE MECLİSİ İHTİSAS KOMİSYONLARI

MECLİS BAŞKAN VEKİLLERİ
MECLİS 1.Başkan Vekili   Hakan GÜLSÜN
MECLİS 2.Başkan Vekili   Hüseyin BAYAR

MECLİS KATİP ÜYELERİ
ASİL ÜYELER : Ahmet DUMLUPINAR
  Hayri KILIÇ
YEDEK ÜYELER  :  Ümit ERTÜRK
   Ali YILMAZOĞLU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
Hacı Bekir ÜNÜVAR (Başkan)
Ahmet DUMLUPINAR (Başkan V.)
Hüseyin BAYAR
Ümit ERTÜRK
Hediye YÜKSEL

HUKUK TARİFELER İNC. VE ARAŞTIRMA 
KOMİSYONU
Ebubekir ŞİMŞEKOĞLU (Başkan)
Hayri KILIÇ (Başkan V.)
Ali YILMAZOĞLU
Ümit ERTÜRK
Mehmet ÜNAL

ULAŞIM VE SAĞLIK KOMİSYONU
Ahmet CEYLAN (Başkan)
Selami KUBAT  (Başkan V.)
Hakan GÜLSÜN

BAYINDIRLIK İMAR VE İSİMLENDİRME 
KOMİSYONU
Hacı Bekir ÜNÜVAR (Başkan)
Hakan GÜLSÜN (Başkan V.)
Mehmet SÖYLEMEZ
Hüseyin BAYAR
Hasan ÖZTÜRK

EĞİTİM KÜLTÜR GENÇLİK VE SPOR 
KOMİSYONU
Hediye YÜKSEL (Başkan)
Ahmet  DUMLUPINAR (Başkan V.)
Aytekin DOĞAN

DENETİM KOMİSYONU
Hacı Bekir ÜNÜVAR (Başkan)
Hediye YÜKSEL (Başkan V.)
Mehmet SÖYLEMEZ
Ali YILMAZOĞLU
Mehmet ÜNAL
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Tablo-6: Belediye Meclisinde Alınan Karar Sayıları

AYLAR
YAPILAN 

TOPLANTI 
SAYISI

ALINAN 
KARAR 
SAYISI

KOMİSYONA
HAVALE EDİLEN

KOMİSYON 
RAPORU

RED VE 
GERİ

ÇEKİLEN

OCAK 5 19 4 7 1

ŞUBAT 5 15 6 4 …….

MART 5 15 4 6 …….

NİSAN 5 22 8 5 …….

MAYIS 5 16 3 9 1

HAZİRAN 4 7 3 0

TEMMUZ 5 13 7 3 …….

AĞUSTOS 5 18 5 7 …….

EYLÜL 2 9 0 5 1

EKİM 19 9 3 1 …….

KASIM 5 12 3 4 …….

ARALIK 5 8 4 2 …….

TOPLAM 70 163 50 53 3

d)   Belediye Encümeni
Belediye Encümeni çalışmaları ile ilgili tüm iş ve işlemleri takip etmek,
Başkanlık Makamınca Belediye Encümenine sevk edilen evrakı kaydetmek,
Encümen gündemini hazırlamak,
Belediye Encümenine girecek tüm evrakın önceden incelenmek, 
Yasal dayanakları ile birlikte bir rapor haline getirmek ve encümene sunulmak, 
Encümen kararların yazılması, alınan kararların ilgili birimlere ulaştırılması ve birer nüshala-

rının da arşivlenmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip ederek sonuçlandırılmasını sağ-
lamak.

Belediyemiz Encümeni 2012 yılı içerisinde 51 defa toplanmış ve bu toplantılarda 402 adet 
karar almıştır.
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Belediye Encümeni Üyeleri

ENCÜMEN GÖREV VE YETKİLERİ :
Madde 34 – Belediye encümeninin görev ve yetkileri.

a) Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye mec-
lisine görüş bildirmek.

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

c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek

d) Bütçede fonksiyonel sını� andırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek

f ) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaş-
ma ile tasfiyesine karar vermek

g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süre-
si üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek

i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek 

Ahmet CEYLAN
Encümen Başkan V.

Ahmet DUMLUPINAR
Meclis Üyesi

Ümit ERTÜRK
Meclis Üyesi

Yonca ÖZEL
İmar ve Şeh. Md. V.

Nuh AKBAL
Mali Hizmetler Md.
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Tablo-7 : Encümen Kararları

AYLAR YAPILAN TOPLANTI SAYISI ALINAN KARAR SAYISI

OCAK 4 21

ŞUBAT 4 20

MART 5 29

NİSAN 4 45

MAYIS 4 36

HAZİRAN 4 43

TEMMUZ 4 21

AĞUSTOS 4 35

EYLÜL 4 41

EKİM 4 37

KASIM 5 32

ARALIK 5 42

TOPLAM 51 402
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3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar :
Bu Birim Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapmaktadır. Database server, Do-

main server, Virüs server, Kent bilgi ve alt yapı sistemi ve bu sistemlere bağlı olarak 130 adet 
bilgisayarla hizmet vermektedir. 

Belediyemiz birim ve müdürlüklerinde SAMPAŞ Belediye Bilgi Yönetim Sisteminden destek 
hizmetler ve yazılım geliştirme hizmeti alınmaktadır.Bu sistemin kullanılması yoluyla entegratif 
bir bilgi bütünlüğünün sağlanması (Bilgi Sistemi Otomasyonu), belediye ile kentli arasındaki 
ilişkilerin elektronik ortama taşınarak çağdaş ve dinamik bir yapıya kavuşturulması (e-belediye), 
mekansal analiz ve sorgulamalarla bir taraftan; kentin sosyal, ekonomik ve kültürel dokusunun 
ve gereksinimlerinin ortaya çıkarılması ve sürekli olarak güncellenmesi, diğer taraftan da; gelir 
kaynaklarını en üst noktaya yükselterek, belediyelerin klasik belediyecilik uygulamalarının yanı 
sıra, kentin; sosyal ekonomik, kültürel tabanlı tüm ihtiyaçlarını karşılayacak hale gelmelerinin 
sağlanması ,yaşamını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen diğer kamu kurum ve kuruluşları 
ile tam bir eşgüdüm halinde çalışma ortamının ve altyapısının sağlanması (Kurumlar arası Ko-
ordinasyon) çalışmaları gerçekleştiriliyor. Kent gereksinimleri her geçen gün nitelik ve nicelik 
olarak değişiyor,gelişiyor. Belediyeler, kent ve kentli ihtiyaçlarını karşılayabilmek için modern 
yöntemler uygulamaya daha çok önem veriyorlar. Bugün yalnızca klasik Belediyecilik uygula-
maları yerine kentin; sosyal, ekonomik ve kültürel tabanlı tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor-
lar. Paylaşan, katılan ve denetleyen uygar bir kent yapısını oluşturma sürecinde Belediyemizin 
önemi her geçen gün artmaktadır.Bu da Bilgi ve Teknolojik kaynakların doğru ve etkin kulla-
nılmasıyla olmaktadır.Belediyemiz de Web sayfasıyla vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmak 
için gereken tüm kaynakları kullanmaktadır.
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4-) İnsan Kaynakları:

Belediyemiz bünyesinde 31.12.2012 tarihi itibari ile 12 adet birim mevcut olup bu mü-
dürlüklerde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları kanuna tabi 64 memur, 4857 sayılı 
kanuna tabi 98 daimi işçi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince 
kadro karşılığı çalıştırılan 32 adet sözleşmeli personel  olmak üzere toplam, 194 adet 
personelin tüm özlük işlemleri müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.

 Belediyemize BİMER aracılığı ile gelen ve 
 cevaplandırılan elektronik posta sayısı;

GELEN E-POSTA                                : 50
CEVAPLANDIRILAN E-POSTA         : 50

Tablo-8 : Memur Personelin Statü ve Hizmet Sını� arına Göre Dağılımı

SINIFI DOLU BOŞ TOPLAM 

   GİH 58 94 152 

    TH 29 2 31 

    YH 6 4 10 

    SH 2 7 9 

    AH 1 1 2 

TOPLAM 96 108 204 

Tablo-9 : İşçi Statüsündeki Personelin Kadrolara Göre Dağılımı

ÇALIŞILAN HİZMETLER SAYI

  İŞ MAKİNALARI OPERATÖRÜ 6

  ŞOFÖR 30 

  ATÖLYE USTASI 7 

  TEMİZLİK İŞÇİSİ 25 

  DİĞER HİZMETLERDE İŞÇİ 24 

  ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ 1

  ÖZÜRLÜ İŞÇİ 5

TOPLAM 98 



Tablo-10 : Memur Personelin Kadrolara Göre Dağılımı :

SINIFI ÜNVANI ADET
GİH BAŞKAN YARDIMCISI 2

GİH MÜDÜR 6

GİH ŞEF 5

GİH UZMAN 1

GİH ZABITA AMİRİ 1

GİH ZABITA KOMSERİ 2

GİH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 2

GİH V.H.K.İ 1

GİH EVLENDİRME MEMURU 1

GİH ZABITA MEMURU 13

GİH MEMUR 8

GİH ŞÖFOR 3

GİH TAHSİLDAR 1

TH MÜHENDİS 6

TH TEKNİKER 2

TH TEKNİSYEN 2

TH TOPOĞRAF 1

YH TEKNİSYEN YARDIMCISI 2

YH HİZMETLİ 3

YH KALORİFERCİ 1

SH VETERİNER HEKİM 1

TOPLAM 64

Tablo – 11:  Sözleşmeli Personelin Kadrolara Göre Dağılımı

KADRO ADET
ŞEHİR PLANCISI 2

MİMAR 2

MÜHENDİS 9

TEKNİKER 5

ÇÖZÜMLEYİCİ 11

PROGRAMCI 1

PSİKOLOG 1

AVUKAT 1

TOPLAM 32

KAZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI>>30
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Tablo-12 : Personelin Birimlere ve Sınıfl ara Göre Dağılımı

MÜDÜRLÜK MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ TOPLAM

BAŞKAN YARDIMCISI 2 … … 2

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 9 47 5 61

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 7 … 8

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ …. 14 1 15

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 2 9 2 13

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 4 4 3 11

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 6 7 2 15

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 11 3 1 15

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 3 1 11 15

ÖZEL KALEM … 2 … 2

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 12 … … 12

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 5 1 … 6

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2 1 1 4

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 7 2 6 15

TOPLAM 64 98 32 194
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A- ÖZEL KALEM

Birimimizde, 1 sözleşmeli personel, 2 işçi, 3 yardımcı personel  olmak üzere  6 personel  görev 
yapmaktadır.

Birimimizin görevleri:

Belediyemizi ziyarete gelen, yerli ve yabancı bürokratların en iyi şekilde karşılanmasını, ağır-
lanmasını ve Başkanlık Makamı ile görüşmelerinin sağlanmasını temin etmek.

Başkanlık Makamı’nı ziyaret etmek üzere gelen misafirlerle ilgilenmek, dilek ve taleplerini 
dinlemek, mümkün olanları bizzat halletmek veya ilgili birimlere yönlendirmek, takip etmek, 
sonucu hakkında gerektiğinde Makam’a bilgi sunmak. 

Başkanlık Makamı ’nın, günlük ve haftalık programını düzenlemek ve yürütmek. Randevu 
taleplerini toplayarak her gün Makam‘a sunmak, verilen talimatlara göre değerlendirmek, plan-
lamak, takip etmek ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak. Görüşme saatleri dışında 
randevusu olmayanlara randevu vererek Başkanlık Makamı ile görüşmelerini gerçekleştirmek.

Başkanlık Makamı’na gelen yazılara cevap vermek,  Başkanlık Makamı’nca gönderilecek ya-
zıları yazmak. Başkanlık Makamı’nın tören ve ağırlama gibi  programlarını  organize edip, bir 
program dahilinde hareket edilmesini sağlamaktır.

Başkanlık Makamı’nın telefon görüşmelerini sağlamak, dışarıdan gelen telefonları almak, de-
ğerlendirmek ve gerekli yerlerle irtibatlandırmak.  Belediye Başkanı’nın katılacağı basın toplan-
tılarını, açılış programlarını, panel ve konferansları organize etmek.

Özel Kalem Birimi, yukarıda sayılan görevlerin yanında, Başkanlık Makamı’nın katılacağı dü-
ğün, nişan, cenaze ve taziye gibi konularda, mesaj ya da telgraf gönderilmesi görevini de icra 
etmektedir.

I- GENEL FAALİYETLERI- GENEL FAALİYETLERI- GENEL FAALİYETLER
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Hukuk Servisi

Belediyemiz hukuk iş ve işlemleri, hukuk servisi tarafından gerçekleştirilmektedir. Hukuksal 
konulardaki iş ve işlemler bu birim tarafından takip edilmekte olup, sayısı ve listesi, mütalaası 
periyodik olarak Başkanlık Makamı’na bildirilmektedir.

Hukuk Servisi, gönderilen evrakları inceleyip, hukuki mütalaa bildirmekte, lehte ve aleyhte, 
adli ve idari mahkemelerde açılan icra işlerini takip etmekte ve sonuçlandırmaktadır.

 Hukuk servisimize, 2012 yılı içerisinde 153 adet gelen evrak girişi yapılmış, birimimizce ayrı-
ca 108 adet evrak gönderilmiştir.

Hukuk birimimize, belediyemize bağlı müdürlükler tarafından hukuki görüş talepleri  olmak-
tadır. 2012 yılında talepler doğrultusunda 18 konuda müdürlüklere hukuki görüş verilmiştir.

2012 Yılı itibariyle dava listesi tablosu aşağıda sunulmuştur.

GENEL DAVA DURUMU  

TOPLAM DAVA SAYISI 72

İDARİ DAVA 42

HUKUK DAVASI 18

CEZA DAVASI 10

İDARİ DAVALAR

DEVAM EDEN İDARİ DAVA 22

TEMYİZDEKİ İDARİ DAVA SAYISI 20

HUKUK DAVALARI

DEVAM EDEN HUKUK DAVASI 12

TEMYİZDEKİ HUKUK DAVASI 6

CEZA DAVALARI

DEVAM EDEN CEZA DAVASI 4

TEMYİZDEKİ CEZA DAVASI 6

I- GENEL BİLGİLER
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B-  YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yazı İşleri Müdürlüğü, Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği ile Başkanlık Makamınca yürür-

lüğe konulan genelgeler çerçevesinde Genel evrak, Meclis-Encümen işleri, Personel iş ve işlemleri, Maaş 

Tahakkuk işlemleri, Evlendirme Hizmetleri, Toplam Kalite Yönetimi, Ulaşım ve Kent Konseyi sekreterliği 

görevlerini yürütmektedir.

Yazı İşleri Müdürlüğü: Yetki, Görev ve Sorumluluklar bölümde bahsedilen tüm görevleri, 1 Müdür, 2 

Şef, 3 Memur, 2 İşçi, 4 Sözleşmeli personel tarafından yürütülmektedir.

Belediye Meclisinin çalışmaları ile ilgili tüm iş ve işlemleri takip etmek, Başkanın havalesi ile birimler-

den gelen tekli� er çerçevesinde meclis gündemini hazırlamak, meclis üyelerine tebliğ edilmesi, belediye 

meclisinin toplantılarının yapılabilmesi, belediye meclisi toplantı tutanaklarının tutulması ve doküman 

yapılması, kararların yazılması, ilgili mercilerin onayına sunulması, alınan kararların ve karar özetlerinin 

ilgili birimlere ulaştırılması ve karar suretlerinin muhafazasını sağlamak.

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi kapsamında yapan Belediye Meclisimiz Başkan hariç 15 

Meclis Üyesinden oluşmaktadır.

2012 yılı itibariyle Kazan Belediye Meclisinde 70 olağan toplantı yapılmış ve bu toplantılarda 163 

karar alınmıştır.

Belediye Encümeni; Belediye Başkanı veya görevlendireceği bir Başkan Yardımcısının Başkanlığında, 

Belediye Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, Mali Hizmetler 

Birim Amiri ve yine Belediye Başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere 

toplam beş kişiden oluşur.

Belediyemiz encümeni, 5393 sayılı Belediye Kanununun 35. maddesi gereğince, haftada birden az 

olmamak üzere önceden  belirlenen gün ve saatte toplanır.   

Belediye Encümeni, 2012 yılı içerisinde 51 defa toplanmış ve bu toplantılarda 402 adet karar alınmış-

tır.

Belediyemize gelen tüm dilekçe ve evraklar, kayıt altına alındıktan sonra gereği için ilgili birimlere 

havale edilmektedir.

Belediyemiz bünyesinde 31.12.2012 tarihi itibari ile 12 adet Müdürlük mevcut olup bu Müdürlükler-

de görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi 64 Memur, 4857 sayılı Kanuna tabi 98 daimi işçi 

ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince kadro karşılığı çalıştırılan 32 adet Sözleşmeli 

Personel (2 Şehir Plancısı, 2 Mimar, 9 Mühendis, 5 Tekniker, 11 Çözümleyici, 1 Programcı, 1 Psikolog ve 

1 Avukat ) olmak üzere toplam, 194 personelin tüm özlük işlemleri müdürlüğümüz tarafından yürütül-

mektedir.
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C- MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Daralan ekonomik kaynaklar,nüfus artışı İhtiyaçların çeşitlenmesi ve beklenti düzeyinin 
yükselmesi,hesap verme sorumluluğu ve zorunluluğu gibi nedenlerle kurumlar,tüm yönetim 
süreçlerinde olduğu gibi mali yönetimde de giderek daha gerçekçi planlı,şe� af ve güçlü bir 
strateji takip etmek zorundadır.özellikle kamu kurumlarının mali yönetimlerinin,kurumun reka-
bet gücünü arttırıcı,imajını yükseltici,iç ve dış paydaş memnuniyetini sağlayıcı şekilde yeniden 
yapılanması büyük önem taşımaktadır.

5018 sayılı”Kamu Mali Yönetim Ve Kontrol Kanunu”‘nun amacı, kalkınma planları ve prog-
ramlarda yer alan politika ve hede� er doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili,ekonomik ve 
verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağla-
mak üzere,kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini kamu bütçelerinin hazırlanmasını uy-
gulanmasını tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini raporlanmasını ve mali kontrolünü 
düzenlemektedir.

Belediyemizin mali yönetimi Mali Hizmetler müdürlüğü tarafından yürütülmektedir Bele-
diyemiz mali yönetimi hizmetlerin zamanında yürütülmesi mali açıdan kolaylaştıracak şekilde 
yapılandırılmıştır. Parasal kaynakların kamu yararına ve hesap verebilirlik esas alınarak harcan-
ması temel ilkedir.Akti� erin yönetimi,borç yönetimi ve özkaynak yönetimi nitelikli personel ta-
rafından koordine edilmekte,iç denetim yolu ile de yürütülen mali faaliyetler denetim altında 
tutulmaktadır.

  Belediyemizin kısa ve uzun vadede yapmış olduğu faaliyetlerin ve aldığı kararların ortaya 
çıkacağı mali sonuçlar ölçülmekte,gerekli kaynak ihtiyacı gerçekçi biçimde saptanmakta mali 
kaynaklar zamanında temin edilmektedir. 

 Harcamaların izlenmesi,analizi ve raporlanması belirli dönemlerde rutin olarak yapılarak üst 
yönetime bilgi olarak sunulmakta,düzenlen performans programları ve faaliyet raporları ile ka-
muoyuna ayrıntılı bilgiler vermektedir.

Belediyemizin Mali Politikaları 

 Belediye hizmetlerinin doğru,etkili,sürekli ve kararlı biçimde yürütebilmesi için bir dizi mali 
politikalar geliştirilmiştir.Bu politikalar 4 başlık altında ele alınmıştır:

1. Bütçe yapımında “çok yıllı bütçeleme/performans esaslı bütçeleme kriterleri” esas alına-
cak,gelir gider dengesi her yıl gerçekçi olarak kurulacaktır. 

2. Bütçeden yatırımlara ayrılan miktarda her yıl artış sağlanacaktır.

3. Mali yönetimde gerekli muhasebe kayıtları sürekli izlenecek ve risk değerlendirmesi ya-
pılacaktır.

4. Mali uygulamalar ile birim harcamalarının ve yürütülen faaliyetlerin mevzuata,iç düzen-
lemelere,belediyemiz teamüllerine uygun alarak yürütülmesini kontrol edecek,iç denetim ve iç 
kontrol mekanizmasının işleyişini kolaylaştıracak,dönem raporlarının düzenli olarak tutulması-
na imkan sağlanacak tedbirler alınacaktır.  

I- GENEL BİLGİLER
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D- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Kazan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kendi hizmet alanı içerisinde yıllık yatırım, plan ve 

programlarını yaparak Belediye Başkanı’nın onayına sunmak sureti ile idare içerisinde yönetme-
lik hükümleri uyarınca görevlerini yürütmektedir.

Yıl içerisinde Belediye Meclisince alınan kararlar doğrultusunda altyapı çalışmaları, yol çalış-
maları, yapımla ilgili inşaat işleri, atölyelerdeki işler (ahşap, demir ve bakım onarım atölyeleri) ve 
elektrik işleri program dâhilinde icra edilmiştir.

Müdürlüğümüze 2012 yılı içerisinde Kuruluş, Görev, Çalışma Esasları Yönetmeliği hükümleri-
ne uygun olarak bağlı birimler olan İhale Keşif İşleri Birimi, Harita Şube Birimi, Yapım İşleri Birimi 
ve Makine İkmal Bakım Onarım Birimi tarafından yapılan işler raporumuz ekinde belirtilmiştir.

• Yeni yol açımı ve stabilizasyonunu yapmak veya yaptırmak,

• Yolların bakım ve onarımlarını yapmak,

• Kaldırım ve bordür yapımı, bakımı ve onarımını yapmak veya yaptırmak,

• Yollarda kar ve buzlanma ile mücadele etmek,

• Moloz ve teressübatın toplanması ve taşınması,

• Yeni açılan yolların asfalt ile kaplanması,

• Asfalt yolların bakımı, onarım ve yama ile kaplanması,

• Hakedişler ve işin kabulünü yapmak,

• Tüm araç, gereç iş makineleriyle beraber eş zamanlı olarak çalışma yapılacak yerlerde her 
tür emniyet tedbirlerini alarak periyodik ve planlı olarak bakım, revizyon ve onarımlarını asgari 
maliyetle yapmak,

• Makine ve atölye tezgah parkının maksimum randıman alınacak şekilde çalıştırılmasını sağ-
lamak,

• Şantiye çalışmalarında ekipmanların seçimi ve randımanlı çalıştırılması, ilgili işlerin organi-
zasyonunu yaparak atölye ve makine parkı ile ilgili diğer hizmetleri yerine getirmek,

• Mal Alımı, Hizmet Alımı, Yapım İşleri ve Danışmanlık işlerinin ihale hazırlıklarını yapılması ve 
uygulanması,

• Tasarlanan projelerin mühendislik hesaplamalarının (metraj, keşif, pursantaj vs..) yapılması,

• Meclis tarafından yapılmasına karar verilen ya da yapılması planlanan tasarımları modern 
veya geleneksel yapı tipolojisine uygun bir şekilde avan ya da kesin proje şeklinde oluşturul-
ması,

• Belediye mücavir alanında halkın ihtiyacı doğrultusunda otobüs işletme hizmetlerinin su-
nulması ve yürütülmesi,

• Başkanlık Makamı’nca verilecek diğer işleri yapmak, yaptırmak. 
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 E- PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
İmar planlarında müdürlüğümüzün uzmanlık alanına giren ve bu amaçla tahsis edilmiş sa-

haların düzenlenmesi için gerekli etüd, proje ve detay planlarını hazırlamak veya hazırlatmak. 
Park, yeşil alan, refüj, çocuk oyun alanları, spor sahaları, meydanlar, rekreasyon alanları, eğlen-
me ve dinlenme alanları oluşturmak.

Belediye sınırları içerisinde müdürlüğümüzün sorumluluk alanı içerisinde bulunan parkların, 
yeşil alanların, refüjlerin, çocuk oyun alanlarının korunması, bakım-onarımı, geliştirilmesi için 
gerekli çalışmaları yapmak.

Ağaçlandırma çalışmaları yapmak veya yaptırmak. 

Vatandaşlardan gelen dilek ve şikayetleri değerlendirerek sonuçlandırılmasını sağlamak.

İlçe sınırları içerisinde bitkilendirme çalışması yapılması, uygun alanlar için kullanılacak bitki 
materyallerinin üretimini yapmak veya dışarıdan temin etmek.

Müdürlüğümüzün görev alanı içerisindeki mal ve hizmet alımlarını (park-bahçe, yeşil alan, 
refüj, çocuk oyun alanı, spor sahası, meydan, rekreasyon alanı, eğlenme ve dinlenme alanları, 
park-bahçe bakımı…vb.) ihale yoluyla teminini sağlamak.

İlçe sınırları içerisinde gerekli görülen yerlerde kullanmak amacıyla kent mobilyaları (bank, 
kamelya, pergole, çöp kovası vb.) temin etmek veya üretimini yapmak. Bunların korunmasını, 
tamiratını yapmak.

Kamu kurum veya kuruluşlarından gelen taleplere, müdürlüğün yürütmekte olduğu çalış-
malar dahilinde yardımcı olmak.

Özel gün veya resmi bayramlarda özel kuruluş veya kamu kurumlarından gelen talepleri de 
göz önüne alarak müdürlüğün görev alanı dahilindeki (süsleme, bitkilendirme, temizlik vb.) ça-
lışmaları yürütmek.

Vatandaşlara çevre bilincini aşılamak amacıyla çeşitli çalışmalar yapmak.

Zorunlu hallerde bitki nakillerinin yapılması.

Teknik elemanlar kontrolünde gerekli görülmesi durumunda zirai mücadele yapmak.

F- TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ: 
Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kazan Belediyesi mücavir alan içerisinde bulunan tüm konut, iş 

yeri, kamu kuruluşu, sosyal tesis ve okulların tüm katı atıklarını, evsel atıklarını ve soba küllerinin 
toplanması ve sıhhi koşullar gözetilerek taşınması işlemlerini yürütür. Ayrıca cadde ve sokak-
larda ana arter,  kaldırım ve meydan temizliği de yine Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün görevleri 
arasındadır. 

2012  yılı içerisinde Müdürlüğümüze 147 adet evrak gelmiş, yine Müdürlüğümüzce kişi ve 
kurumlara 171 adet yazı gönderilmiştir.

2012 yılında Belediyemiz bünyesinde  5  adet çöp toplama aracı, 1 adet semitreyler çöp na-
kil aracı, 1 adet  açık kasa kül toplama aracı, 2  adet kaldırım süpürme aracı,  2  adet  vakumlu 
süpürme aracı, 1 adet traktör süpürme aracı  ve 2 adet kontrol aracı ile temizlik çalışmaları ve 
kontrolleri yapılmaktadır.

I- GENEL BİLGİLER
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G- İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

a)  Başta İmar Kanunu, Yapı Denetim Kanunu ve Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği, 7269 
Sayılı Afet Yasası ve mevzuat hükümleri ile 5393 Sayılı Belediye ve 5216 Sayılı Büyükşehir 
Belediye Kanunu olmak üzere; Şehir Planlama ve İmar Uygulamaları ile ilgili 7269/1051 
Sayılı umumi hayata müessir afetler dolayısıyla alınacak tedbirler ve yapılacak işler 4856 
Sayılı Çevre Kanunu, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 4691 sayılı 
Teknoloji Bölgeleri Geliştirme Kanunu, 5162 Sayılı Toplu Konut Kanunu, 5237 Sayılı Türk 
Ceza Kanunu, 5711 Sayılı yasa ile değiştirilen 634 Sayılı Kat Mülkiyetinde değişiklik ya-
pılmasına ilişkin kanun ve mevzuat hükümleri ve imar planlama karar ve plan notları ve 
Büyükşehir İmar Yönetmeliği ile ona bağlı Otopark Yönetmeliği ile belirlenmiş hüküm-
lere uygulamak,

b) Amaçlanan prensip ve politikalar ile bağlı bulunan mevzuat ve Belediye Başkanı’nın be-
lirleyeceği esaslar çerçevesinde Başkanlık Makamının emir ve direkti� eri doğrultusun-
da görev yapar. Belediye sınırları içerisinde İmar ve Planlama çalışmalarının aksamadan 
yürütülmesini sağlamak, İmar planları, imar Planı Revizyonu ve tadilatlarının yapılması, 
yaptırılması, çap, yol kotu, İmar Durumu belgesi düzenlemek, mimari, statik, ısı yalıtım, 
ve elektrik ve mekanik projelerini onaylamak,

c) Onaylanan projelerin uygulama aşamasında kontrolü yapmak, İmar plan uygulamala-
rını tasdik etmek ve tasdik edilen projelere göre inşaat ruhsatlarını düzenlemek, ilgi-
li mevzuata uygun olarak ruhsat ve iskan işlemleri (vizeler, yıkım v.b) Yapı Denetim ve 
Kontrol Hizmetlerini geliştirmek, Yıkım İşlerini denetlemek, bu konularla ilgili tüm yazı 
belgeleri onaylamak,

d) Ruhsata aykırı yapılan yapılar ve ruhsatsız yapılar hakkında yapılacak yasal işlemleri ta-
kip etmek, yıkım ihale işlemlerinin takibi ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve diğer 
Müdürlükler ile yapılan yazışmaların onaylanmasını sağlamak,

e) Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında ilgili meri mev-
zuatta belirtilen görevlerin ifa ve icra etmesini sağlamak,

f) Kaçak, Ruhsata aykırı inşaat yapılan mal sahibi, müteahhit ve Yapı Denetim kuruluşları 
ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunmak, Yapı Denetim ile ilgili keyfiyeti ile ilgili Ba-
kanlığa bildirme işlemlerinin yapılması kontrol ve takip ederek sonuçlandırmak,

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yetki, görev ve sorumluluğundadır.Kazan Belediye 
Meclisi tarafından onaylanmış Kuruluş, Görev ve Çalışma esasları yönetmeliğine uygun 
olarak çalışmaktır.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2 Şehir Plancısı, 3 İnşaat Mühendisi, 2 Harita Mühendisi, 2 Mi-
mar, 1 Jeoloji Mühendisi, 3 İnşaat Teknikeri, 1 Harita Teknikeri, 1 Makine Teknikeri, 1 Arşiv So-
rumlusu, 5 Evrak Sorumlusu, 1 Şoför olmak üzere toplam 20 personelden oluşmaktadır.

Birimimizde 21 adet bilgisayar, 1 adet A3 renkli deskjet yazıcı, 2 adet A4 Çok fonksiyonlu la-
zer yazıcı, 2 adet A4 çok fonksiyonlu renkli yazıcı, 1 adet El GPS Cihazı, 1 adet Lazermetre, 2 adet 
GPS, 1 adet hızlı doküman tarayıcı, 1 adet HP Designjet T610 plotter, 1 adet renkli proje tarayıcı, 
1 adet A3 lazer yazıcı, 1 adet teodolit mevcuttur.
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H- KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Belediye personelinin bilgi ve becerilerini arttırmak gayesi ile hizmet içi seminerler düzenle-
mek, kurslar açmak, belde sakinlerinin gelirlerinin arttırılması amacıyla mesleki kurslar açmak, 
seminerler düzenlemek, örnek çalışmalar yapmak, halkın eğlenebileceği şenlikler organize et-
mektir.

Başarılı öğrencileri mükafatlandırmak, çalışmayı ve başarılı olmayı özendirici hale getirmek, 
maddi olanaklardan yoksun fakir öğrencilere imkanlar ölçüsünde eğitim yardımı vererek des-
teklemektir.

Belde Halkı’nın Belediye’den beklentileri ile ihtiyaç duyduğu hizmet dallarının tespiti için an-
ketler düzenleyerek anket sonucunu gereği için Belediye Başkanlığı’na sunmaktır.

Gençlerimizin boş zamanlarını yararlı bir şekilde değerlendirmeleri amacıyla spor alanları 
yapımına teşvik edici ve yardımcı olmaktır.

Belde halkı ve belediye personeline yurt içi ve yurt dışı seyahatler tertip etmektir. Sportif ve 
kültürel faaliyetlerle ilgili yarışmalar düzenlemektir.

Kazan Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasla-
rı Yönetmeliğinde belirtilen hususlar ile Başkanlık Makamı’nca verilen görevleri yürütmektedir.

 Müdürlüğümüz, 2006 yılında Norm Kadro Yönetmeliğinin uygulamaya konulması ve Beledi-
yemiz Meclisi’nin onayı ile ihdas edilen kadrolardandır.

Dönem içerisinde, Kazan Belediye Meclisince oluşturulan Kuruluş Görev ve Sorumluluklar 
Yönetmeliğinde belirtilen ve 2012 Mali Yılı Bütçesinde konulan ödenek doğrultusunda görev-
leri icra etmiştir. Geçmiş yıllardan sair işler yanında ilgili diğer müdürlükler ile işbirliği içerisinde 
faaliyetlerini sürdürülmüştür.

Özellikle Mülki Amirliğe bağlı birimlerden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Halk Eğitimi Mer-
kezi Müdürlüğü, Sivil Toplum Kuruluşları, ilçe içerisindeki sanayi kuruluşları ve vatandaşlarımız 
arasında oldukça samimi ilişkiler oluşturulmuş ve belediye hizmetlerine oldukça yüksek katı-
lımlar sağlanmıştır.

Gençlerin boş zamanlarını yararlı bir şekilde değerlendirmeleri için spor alanları yapımı teş-
vik edilmiş ve yardımcı olunmuş, okul alanlarına spor sahaları inşası yapılmış ve spor malzemesi 
desteği sağlanmıştır. Bunların yanı sıra her yıl yaz aylarında spor okulları açılmıştır.

Belediyemiz faaliyetlerini halka duyurmak için broşür, belediye bülteni, görüntülü yayınlar, 
ulusal ve yerel gazetelerde her gün Kazan’ın tanıtımı yapılmıştır. Belediyemiz web sayfası gün-
lük olarak güncellenmekte ve Kazan, dünyanın her yerinden takip edilebilmektedir. 

Müdürlüğümüz, çağdaş belediyeciliğin gereklerini yerine getirmek, ilçemizin gelişimine kat-
kıda bulunmak amacıyla, önceden tasarlanan programlar ve zamanın gerektirdiği yeni projeler 
ile çalışmalarına devam etmektedir.

I- GENEL BİLGİLER
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I- ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 
(1) Belediye zabıtasının görevleri şunlardır:

a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri;

1) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp 
korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği 
belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

2) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer bi-
rimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri 
yapmak.

3) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve so-
nuçlarını izlemek,

4) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerek-
tirdiği hizmetleri görmek.

5) Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirle-
ri almak, bayrak asılmasını sağlamak.

6) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı 
hususları yerine getirmek.

7) Belediye cezaları ile ilgili olarak ka-
nunlar uyarınca belediye meclisi ve encü-
meninin koymuş olduğu yasaklara aykırı 
hareket edenler hakkında gerekli işlemleri 
yapmak.

8) 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta 
Tatili Kanununa göre belediyeden izin al-
madan çalışan işyerlerini kapatarak çalış-
malarına engel olmak ve haklarında kanuni 
işlemleri yapmak.

9) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat 
hükümlerine ve belediye idaresinin bu ko-
nudaki karar ve işlemlerine göre korumak; 
sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; 
sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzu-
atta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve göze-
tim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesi-
ni sağlamak.

10) 28/4/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular 
Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin 
kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bo-
zanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme su-
yuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa 
zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, 
kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli 
kanuni işlemleri yapmak.

Zabıtanın Kısa Tarihçesi:

Günümüzde hayatımızın bir parçası olan Belediye 

Zabıtasının kökeni Osmanlı dönemi İhtisap Kurumu-

na dayanır. Osmanlı’da sistematik bir kimlik kazanan 

İhtisap Teşkilatının izlerini ise İslam’ın ilk yıllarında bul-

mak mümkündür. O dönemde ve sonrasında şehirde 

Zabıtanın görevlerine benzer görevleri yerine getiren 

kişiye muhtesip (sorguya ve hesaba çeken)denirdi.

 Muhtesip, iyiliği emretmek, kötülükten de men etmek-

le görevliydi. Bu ilke doğrultusunda suçluları cezalan-

dırdığı gibi cadde ve sokakların temizliğine bakar, yol-

larda yayaların gidip gelmelerini engelleyen durumları 

giderir, hamalların ve taşıt araçlarının aşırı yük almala-

rını önler, yıkılma tehlikesinde olan yapıları yıktırmakla 

yolcuların başına gelebilecek tehlikeyi engeller, okul-

larda ve başka öğretim kuruluşlarında öğrenciyi şiddet-

le döven öğretmenleri cezalandırarak halkın çıkarlarını 

gözetirdi. Ayrıca yiyecek içeceğe hile karışmamasını, 

eksik ölçü ve tartı kullanılmasını sağlamak gibi bütün 

Belediyelere düşen görevleri de yerine getirmekle yü-

kümlüydü. Muhtesipliğe Müslüman ileri gelenlerinden 

başkaları atanamazdı Osmanlı Devletinde İhtisap Ağa-

sı daha önceki İslam Devletlerinde görülerek kuruldu.. 

Selçuklular, İlhanlılar, Memluklularda olduğu gibi Os-

manlılarda da muhtesiplik vardı. Ancak Osmanlı devle-

tinde kadı gözetiminde çalışan bu görevlilere daha çok 

“ İhtisap Ağası” denirdi. Hz. Muhammet zamanında 

Hz. Ömer Medine, Sa’d bin As Mekke muhtesibiydi.
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11) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 
31/7/2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin 
Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhala-
rın sökülmesine, bozulmasına mani olmak.

12) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçe-
vesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve 
denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.

13) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve 
vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanıl-
masında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.

14) 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak 
Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezae-
vinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç 
Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler 
hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.

15) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin 
işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak.

16) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde 
kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,

17) 12/9/1960 tarihli ve 80 sayılı 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci 
Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanun, 
24/6/1995 tarihli ve 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre verilmiş bulunan sanat ve ticaretten 
men cezalarını yerine getirmek ve hal dışında toptan satışlara mani olmak.

18) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Ted-
birlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde 
görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.

19) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, 
ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını 
önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk 
terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli iş-
lemleri yapmak.

20) 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Karar-
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakan-
lar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 
hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce 
verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.

21) 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, 
icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, 
meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına 
teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.

22) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre 
belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.

I- GENEL BİLGİLER
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23) 13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.

24) Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, ça-
lınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan 
vermemek.

25) Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini 
yerine getirmek.

b) İmar ile ilgili görevleri;

1) Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.

2) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye 
ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilme-
sini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini 
gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, 
hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki 
binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız ya-
pılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili 
elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak.

3) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan ver-
memek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağla-
mak ve gerekli diğer tedbirleri almak.

4) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve 
koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları 
ilgili mercilere bildirmek.

c) Sağlık ile ilgili görevleri;

1) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve 5179 
sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin De-
ğiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması 
gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak.

2) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri 
Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.

3) İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının 
(l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı 
olup olmadığını denetlemek.

4) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu 
ve atıklarının eşelenmesini önlemek.

5) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan 
seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine 
getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.

6) Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin De-
ğiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyul-
madan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldık-
larından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata 
bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kural-
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lara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları 
tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek.

7) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini ön-
lemek.

8) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan 
sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gü-
rültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili 
mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

9) 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe 
göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde 
ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her 
türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlı-
ğına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.

10) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hay-
vansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnameleri-
ni kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni 
işlemler yapmak.

11) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın 
görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.

12) İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim 
yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret 
etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.

ç) Tra� kle ilgili görevleri;

1) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mü-
cavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, ol-
mayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek.

2) Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen 
her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman 
ve güzergâhlarını denetlemek.

3) Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, 
meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve 
işlemleri yapmak.

4) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uy-
gun görülenleri yürütmek,

 5) Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak.

 6) Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek.

7) Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifele-
rini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek.

d) Yardım görevleri;

1) Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak.

2) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği 
ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

I- GENEL BİLGİLER
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 3) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri 
tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.

Yetkileri

(1) Belediye zabıtası; kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği 
görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde;

a) Umuma açık yerlere girer, gerekli kontrolleri yapar, sahip veya işletenlerinden kontrol ko-
nusu ile ilgili belgeler ister ve haklarında tutanak düzenler,

b) Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, 
ev veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girer ve yasal yaptırım uygular,

c) Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli 
kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenler,

ç) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önler,

d) Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve 
başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri 
men eder,

e) Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine 
mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önler,

f ) Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir 
edilerek satışını önler,

g) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tes-
pit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin, pazar veya panayır kurulan 
yerler, meydanlar, mezat yerleri, yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerde satı-
şına izin vermez ve bunların satışını engeller, satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak 
yetkili makamlara teslim eder,

ğ) Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bo-
zulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha eder,

 h) Sahipsiz olup, beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını sağlar ve 
bunlardan tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü dairesinde etkisiz 
hale getirilmesine yardımcı olur,

ı) Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve panayır 
yerlerinde geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunur, uymayanlar hakkın-
da gerekli yasal işlemi yapar.

Sorumluluğu

(1) Belediye zabıtası amir ve memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emir-
leri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getiril-
mesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar.
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SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ:
5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Büyükşehir Belediye Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıs-

sıhha Kanunu, 5996 Sayılı” Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlık, Gıda ve Yem Kanunu” 5199  Sayılı 
Hayvanları Koruma Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Ka-
nunu, 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı Ve Zabıtası Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 4857 Sayılı İş 
Kanunu, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, İş Yeri Açma Çalıştırma 
Ve Ruhsat Yönetmeliği ilgili maddeleri, Gayri Sıhhi Müessese Yönetmeliği, İl Hıfzısıhha Kurul ka-
rarları, Büyükşehir Belediye Meclisi Kararları, Sağlık Bakanlığı Genelgeleri, Belediye Meclisi Ve 
Encümen Kararları, Başkanlık Emirleri, Zabıta Ve Küşat Yönetmeliğinin ilgili maddelerine, Sıhhi 
Zabıta Talimatnamesine bağlı olarak hizmetler yürütülmektedir.

*İnsan Kaynakları: 1 Adet Müdür, 1 Adet Hekim, 1 Adet Veteriner Hekim, 1 Adet Gıda Mühen-
disi, 1 Adet İş Sağlık ve Güvenlik Uzmanı, 1 Adet Çevre Mühendisi, 1 Adet Psikolog, 2 Adet me-
mur ve 24 Adet yardımcı personel olmak üzere toplam 33 Adet personel ile hizmet verilmiştir.

 *Bütçe: Sağlık işleri müdürlüğümüzün 2012 yılı gider bütçesi toplam ¨ 809.459,00 olup bu-
nun ¨ 765.198,00-TL’si yıl içerisinde personel, hizmet alımları ile mal ve tüketim malzeme alım-
ları için harcanılmıştır.

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ:
 Kamu İhale Kurumunun belirlediği limitler çerçevesinde harcama birim Müdürlüklerinden 

gelen talepleri piyasa araştırması yaparak 4734 sayılı kanunun doğrudan temin usulü ile temin 
etmek,

Binek araç ve iş makinelerinin bakım ve tamirinin yapılması işlerini takip etmek,
Telsiz bakım ve kontrollerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak,
Hizmet binaları ve ısıtma ve aydınlatma hizmetlerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak,
Belediyenin bina temizliği, personel öğle yemeği, bina güvenliği, personel servisi, bina bakım 

onarımı, hizmet aracı kiralama hizmet alımı ihaleleri ile birimin sunduğu diğer hizmetlerle ilgili 
ihaleleri hazırlayarak yapmak, hak edişlerini düzenlemek, ödemelerini takip ve kontrol etmek.

Belediyenin hurdaya ayrılan malzemelerini toplayarak muhafaza etmek.

EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ:
Belediyemizin en önemli misyonu olan kentsel dönüşüm projesi ve yeni Belediye Hizmet 

binası projelerinin hayata geçirilmesini sağlamaktır.
Mülkiyeti Belediyemize ait arsaların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihale 

ile satış işlemlerini yapmaktır.
Vatandaşlarla hisseli olan arsaların satışını yapmaktır. 
Fen İşleri Müdürlüğü plan ve program çerçevesinde Belediyemiz sınırları içerisindeki yol, 

park belediye hizmet alanı vb. konumu arasında kalan yapıların kamulaştırılmasını talepleri 
üzerine, Müdürlüğümüz tarafından kamulaştırma işlemleri yapılmasıdır. 

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan tesislerin kiraya 
verilmesi, büfe yerlerinin kiraya verilmesi ve kira talep işlemleri Müdürlüğümüz tarafından takip 
edilmesidir.

Müdürlüğümüzün ana iş kolları; Kamulaştırma hizmetleri, arsa satış ihaleleri, şüyulu arsa sa-
tışı, kiralama hizmetleri ve gayrimenkul tahsis işlemleridir. Ayrıca Belediyemize ait gayrimenkul-
ler üzerinde yapılan işgaliyeleri tespit etmek ve işgalcilere ecrimisil tahakkuk ettirmek görevle-
rimiz içindedir.

I- GENEL BİLGİLER
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L- RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ:  
Kazan Belediyesi sınırları ve mücavir alan sınırları içerisinde faaliyet gösteren;

a) 5216 sayılı Büyük Şehir Belediye kanunu 3. Bölümü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.md. 
“c” bendi ve “1” bendi kapsamında olan sıhhi işyerlerini,2. Ve 3. Sınıf Gayrisıhhi  müesseseleri, 
umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, 3572 sayılı kanun ve işyeri açma ve  çalışma ruhsatına 
ilişkin yönetmelik doğrultusunda ruhsatlandırılmak ve denetlemek.

b) Fiziksel deforme olmuş olan ruhsatları yenilemek,

c)  Ruhsat devir işlemlerini yapmak

d) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde genel asayiş ve güvenlik yönünden etkili kol-
luk kuvvetinin ( polis ve jandarma teşkilatının) görüşünü almak,

e) İlçe sınırlarında ruhsatsız faaliyet gösteren işletmelerin denetimlerini yaparak gerekli yap-
tırımlar uygulamak,

f ) 394 sayılı hafta tatili kanununa göre işyerlerine hafta tatili ruhsatı düzenlemek,

g) Beyana göre işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işletmelerin kontrolünü yapmak,

h) Belediye Meclis ve Encümen kararlarını uygulamak,

i) Belediye Meclisince belirlenen Ruhsat harçları ve hafta tatili harçları tahakkuklarını  düzen-
lemek,

j) İşyeri ruhsatlandırma aşamasında İmar, Fen İşleri, Sağlık ve asayiş yönünden incelenmesi 
amacıyla ilgili müdürlüklerle koordineli çalışmak,

k) Müdürlük arşivlemesini yapmak,

l) Müdürlük ile ilgili her türlü şikayeti tetkik ederek sonuçlandırmak,ilgili birime yönlendir-
mek,

m) Ruhsatsız Umuma açık işyerleri ile ilgili Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen yazılar ile 
vatandaşlardan gelen şikayetler değerlendirilerek mahallinde denetim yapmak,tespit  edilen 
olumsuzluk ile ilgili denetim formu düzenlenerek gerekli idari işlemi yapmak amacıyla Encüme-
ne sunmak ve Encümen kararını ilgili kurumlara bildirmek,

n) Kamu kurum ve kuruluşlar aracılığıyla vatandaşların şikayet ve temennileri hakkında  ge-
rekli incelemeler yaparak en geç 30 gün içinde vatandaşı ve ilgili kurumu bilgilendirmek,

o) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı iptali için başvuruda bulunan işletmecilerin gerekli dene-
timleri ve işlemlerinin yapılarak ilgili kurumları ve işletmeyi bilgilendirmek.

p)  Müdürlük kayıtlarının bilgisayar ortamında sürekli güncelliğini sağlamak,

q)  Arşivlemenin bilgisayar ortamında oluşturulmasını sağlamak,

r) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı için başvuruda bulunan işletmecilerin işyerlerinin  komis-
yonca incelenerek uygunluğunu kontrol etmek,

s) Müdürlüğe gelen ve giden evrakların kayıtları ile ilgili birimlere dağıtımını denetlemek.



 Yönetim ve İç Kontrol Sistemi:
Kazan Belediyesinde üst düzey yönetici Belediye Başkanı Lokman ERTÜRK’tür.Bütçede ken-

disine ödenek tahsis edilen birim yöneticileri Harcama Yetkilisi olarak görev yapmaktadır.Mali 
Hizmetler müdürü Muhasebe Yetkilisidir.Gerçekleştirme Yetkilileri Birim Müdürleri olmakla bir-
likte Belediyenin tüm personel giderlerinde gerçekleştirme görevlisi Personel İşleri Şefidir.

Kazan Belediyesi bünyesinde İç Kontrol sistemi oluşturmaya yönelik bir birim oluşturulma-
mıştır.Birim Müdürleri harcama öncesi yetkileri çerçevesinde gerekli kontrolleri yapmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu mali yönetim sistemimizin ulus-
lararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarına uygun şekilde yeniden düzenlenmiş ve bu 
kapsamda etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulması amacıyla,   26.12.2007 tarihli ve 26738 
sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu İç Kontrol standartları Tebliğine göre kamu idarelerinde 
iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde kurulması ve uygulanması amacıyla en geç 30.06.2009 
tarihine kadar Uyum Eylem Planlarının hazırlanması ve üst yöneticinin onayını müteakip,  bir 
ay içinde Maliye Bakanlığı’na gönderilmesi istenmektedir.Söz konusu Eylem Planı 30.06.2009 
tarihli ve M.06.6.KAZ.12-593 sayılı Başkanlık Makamının olurlarıyla,  02.07.2009 tarihli ve M.06.6.
KAZ.12-596 sayılı yazıyla Maliye Bakanlığı’na gönderilmiştir. 

Ayrıca 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve kontrol Kanunu gereği 31.12.2005 tarih ve 26040-3 
mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar 
hakkındaki Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda; Belediyenin gelir, gider, varlık ve yükümlü-
lüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerinin; Belediyenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek 
tutarı, Harcama Programı, Finansman programı ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu 
ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılan kontrol-
leri içeren ön mali kontrol hizmetleri Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Diğer taraftan Belediye Meclisince kurulan Denetim komisyonunca Belediyenin iş ve işlem-
leri denetlenmektedir.

A- BELEDİYEMİZİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

1. Stabilize malzeme serimi  (25.000 m stabilize  serilmesi)
2.Ham yol açılması (20.000 m ham yol açımı)
3.Piknik alanına  mescit yapılması (kazan piknik alanına 1 adet mescit yapılması)
4.Cadde,  sokak aydınlatma sistemleri yapılması (200 adet cadde aydınlatma direği ve tesisi 

yapılması)
5.Tretuar ve çevre düzenleme işleri yapılması(18.000 m parke taşı 12.000 m bordur yapılması)
6.İmrendi, Dağyaka, Orhaniye mahalleleri yerleşim alanı planları için analiz aşamasının biti-

rilmesi.
7.5 Hektarlık arazinin kentsel dönüşümü için plan taslağının hazırlanmasını sağlamak
8.Bakıma muhtaç yaşlılarımıza ,  kimsesizlere  ulaşabilmek ve hizmetlerin devamlılığının ka-

litesini artırmak.

II- AMAÇ VE HEDEFLER  
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9.Bitki dikimi yapılması(10.000 adet)
10.Ramazan ayında yardıma muhtaç ailelere gıda yardımı yapılması.
11.Belediyemize arsa üretimi sağlamak, şüyulu arsaların satışını yaparak gelirimizi artırmak.
12.Eylül 2013 tarihinde ilköğretim haftası kapsamında öğrencilere eğitim yardımı yapılması.
13.Eylül 2012, Kazan ilçesi Tarihi Turistik bölgelerinin görüntülenmesi ve Kazan tanıtım filmi-

nin hazırlanması.
14.Personelin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla, konaklamalı İstanbul ya da Kara-

deniz Kültür gezisi planlanması.
15.Belediye pasajındaki dükkan sahipleri ile anlaşarak kamulaştırma işlemlerini tamamla-

mak.
16.Okul, Cami, Resmi kurum ve kuruluşlar ile umuma açık yerlerde en az ayda bir kez dezen-

fektan uygulaması yapılacak.
17.Psikolojik  desteğe ihtiyacı olan vatandaşlarımızdan en az 150 kişiye psikolojik destek hiz-

meti verilecek.
18.İmrendi, Güvenç, Orhaniye ve Aydın mahallelerinin imar planlarının bitirilmesi.
19.Kazan bölge kalkınma planı ve vizyon geliştirme projesinin sonuçlandırılması.
20.Kazan ve Çevresi Geleneksel Yemek Kültürü araştırılarak kitap haline getirilip basılması.
21.Belediye Hizmet Binası ve Alışveriş Merkezi yapımının Betonarme Karkasın %70’inin biti-

rilmesi.
22.Ticaret Merkezi ve Ofis Katları Yapımı Betonarme Karkasın tamamlanması.
23.Termal Otel ve Kongre Merkezi ihalesinin yapılarak inşaatına başlanması.
24.Hamam ihalesinin yapılarak bitirilmesi.
25.Kazan Spor Kompleksi binasının tüm inşaat işlerinin bitirilmesi.
26.Terminal Binası yapımının tüm inşaat işlerinin bitirilmesi.
27.Zabıta Binası Güneş Enerjisi İklimlendirme Sistemi yapılması.
28.Atatürk Mahallesi Muhtarlık Binası yapımı.
29.Belediye Konuk Evinin ihalesinin bitirilmesi.
30.Örencik Köyüne 1 Adet Kültür Evi yapılması.
31.Soğucak’ta bulunan termal suyun 9000 m hat döşenerek ilçe merkezine getirilmesi.
32.3 Adet yeni Jeotermal kuyu açılması.
33.Satıkadın Evi Restorasyonunun yapılması.
34.9200m Ova Çayı Rekreasyon ve Çevre Düzenlemesi yapımı.
35.5 Adet yeni park yapımı.
36.Yedi ayrı ülkeden yedi ayrı fotoğrafçının Kazana gelerek yedi gün boyunca Kazanın tarihi 

ve doğa güzelliklerini fotoğra� ayıp sergilenmesi.
37.Uluslararası Türk Dünyası Kültürü sempozyumunun geniş katılımlı düzenlenmesi.
38.E Belediye Sistemine geçilmesi.
39.Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurmak.
40.İlçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren tüm iş yerlerinin yaptıkları üretime göre sınıf-

landırılıp, iletişim bilgileri veri tabanı oluşturulması.
41.Radyoaktif atıkların yönetimine ilişkin elektronik atıkların toplanması projesi.
42. İlçemizde ikamet eden ve yeni doğum yapan ailelerin tespiti ve tebrik ziyaretinde bulu-

nulması.

 ’12FA  LiYET 
RAPORU
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A-MALİ BİLGİLER

1- Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar:
Kazan Belediyesinin 2012 yılı bütçe uygulamaları ve kesin hesaplarına ilişkin bilgiler aşağıda 

çıkartılmıştır. Buna göre 2012 yılı bütçesi toplam ¨ 42.000.000’dur.  Ödeneklerin kaynaklarına 
göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELERIII- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELERIII- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELERIII- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELERIII- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELERIII- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

II- AMAÇ VE HEDEFLER

B- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
1-Sosyal kültürel ve sportif faaliyetlerin yapılabildiği kültür ve turizm kenti,  modern bir sanayi,  
Ankara’nın mesire alanı,  havanın,  suyun,  doğanın korunarak yeni kuşaklara aktarılması

2-Kentlik bilincinin oluşturulması,  ova çayının rekreasyonu ile Başkentin akciğerinin oluşturul-
ması,  ticaretin ve ekonominin canlandırılarak otel kent olmasının önünün kesilmesi

3- Toplu ulaşım aracı olan raylı sistemi ilçemize kazandırmak.

4-Belediye hizmetlerinin yürütülmesi aşamasında en üst düzeyde teknolojiyi takip edip,  perso-
nele teknolojik imkanları sunmak.Hizmetleri kişilerin inisiyatifinden çıkararak sistemin oturtul-
ması.Hizmetin şe� af,  güvenilir ve adil sunulmasını sağlamak.

5-Hizmette insanın huzurun ön planda tutmak çalışanlara huzurlu bir ortam sağlamak.

6-Kazan’ı Ankara’nın en güzel ilçesi haline getirmek,  temiz bir çevre sağlamak.

7-Katılımcı yönetim anlayışını geliştirmek,  kent kaynaklarının daha etkin,  verimli sürdürülebilir 
ve adil kullanımını sağlamak.

8-İnsana saygı,  adil hizmet,   sorun çözen şe� af bir yönetim 

9-Akıllı kent otomasyon sisteminin oluşturulması

10-Amatör spor kulüpleri sivil toplum örgütleri ve kamu kurumlarının düzenledikleri sportif fa-
aliyetleri destekleme

11-Kazan halkının modern ve çağdaş usullerde belediyemizdeki karar alma süreçlerine katılımı  
sağlanacak,  Kent Konseyinin STK’nın çalışmaları desteklenecek.

12-Stratejik planlamanın etkin olarak kullanılması amacıyla profesyonel danışmanlık hizmetin-
den yaralanılacaktır.

13-Ulusal ve uluslararası belediyecilik faaliyetleri izlenecek ve faaliyetlerin sunulmasında öncü 
ve örnek olma esası benimsenecektir.

14-Yaz  spor okulları çeşitlendirilerek belediyemiz himayesinde devam edilmesi.

15-Gelir ve gider dengesi her şart ve durumda gözetilecek,  gelirlerin zamanında ve tam olarak 
tahsil edilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.

16-Esnek,  kaliteli,  etkili,  hızlı ve birlikte çalışabilir nitelikte hizmet sunabilen,  iyi yönetişim ilke-
lerinin benimsendiği bir kurum olma yolunda akademik düzeydeki çalışmalara ağırlık verilecek.

17-Bocce sporuna yeterli destek sağlanarak,  Bocce = Kazan Markasının oluşturulmasına çalışı-
lacak.Bu merkezde Türkiye ve Avrupa Şampiyonalarının düzenlenmesi sağlanacak.

18-Ova çayını ıslah ederek (otoban köprüsüne kadar) Eskişehir örneğinin uygulanması tarım ve 
turizme kazandırılması.
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1.BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2012 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ
              Bütçesi Gerçekleşme Miktarı Gerçekleşme oranı (%)

TOPLAM ¨ 42.000.000 ¨ 35.878.117,63                  %85,42

2012 MALİ YILI GELİR GERÇEKLEŞMESİ

  Bütçesi Gerçekleşme
Miktarı

Gerçekleşme Oranı 
(%)

Vergi Gelirleri ¨ 20.174.000 ¨ 15.076.711,17 74,73

Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri ¨ 2.900.000 ¨ 525.259,28 18,11

Alınan Bağış ve Yardımlar ¨ 540.000 - -

Diğer Gelirler ¨ 11.571.000 ¨ 7.232.977,09 62,50

Sermaye Geliri ¨ 6.865.000 ¨ 13.043.110,09 100,90

Red ve İadeler (-) ¨ -50.000 - -

TOPLAM ¨ 42.000.000 ¨ 35.878.117,63 85,42

2012 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ GRAFİĞİ

2012 MALİ YILI GELİR GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ
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2012 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ
Bütçesi Gerçekleştirme

Miktarı
Gerçekleştirme

Oranı (%)

Personel Giderleri ¨  6.346.267 ¨ 6.363.391,29 100,02

Sosyal Güvenlik Kurumuna ¨ 764.943 ¨ 1.032.483,03 100,35

Mal Ve Hizmet Alımları ¨ 17.192.500 ¨ 21.411.609,46 100,24

Faiz Giderleri ¨ 950.000 ¨ 491.493,28 51,73

Cari Transferler ¨ 1.608.290 ¨ 1.163.338,98 72,33

Sermaye Giderleri ¨ 12.078.000 ¨ 7.617.473,69 63,06

Yedek Ödenekler ¨ 3.060.000 - -

TOPLAM ¨ 42.000.000 ¨ 38.079.789,73 90,66

5393/49.MADDESİNİN 8. BENDİ

GERÇEKLEŞEN 
EN SON YIL 

BÜTÇE GELİRİ 
(2011)

2012 YILI YENİDEN 
DEĞERLENDİRME 

ORANI %7,80

TOPLAM 2012 YILI 
PERSONEL 

GİDERİ

2012 YILI 
PERSONEL 
GİDERİNİN

2011 
GELİRİNE 

ORANI

¨ 20.261.173,34 ¨ 1.580.371,52 ¨ 21.841.544,86

X%30=¨ 6.552.463,45

¨ 6.363.391,29 29,13

2012 MALİ YILI GİDER GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ

III- FAALİYETLERLE İLGİLİ 
BİLGİ VE DÖKÜMANLAR
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2012 MALİ YILI GİDER KESİN HESABI CETVELİ

Kod Açıklama Bütçe İle 
Verilen 
Ödenek

Ek Ödenek Net Bütçe 
Ödeneği

Ödenen Bütçe 
Gideri

01 Personel Giderleri ¨ 6.346.267 - ¨ 7.396.031,22 ¨ 6.363.391,29

02 Sosyal Güvenlik 
Kurumlarına Devlet 
Primi

¨ 764.943 - ¨ 1.050.178,48 ¨ 1.032.483,03

03 Mal Ve Hizmet Alımları ¨ 17.192.500 - ¨ 21.881.487,29 ¨ 21.411.609,46

04 Faiz Giderleri ¨ 950.000 - ¨ 950.000 ¨ 491.493,28

05 Cari Transferler ¨ 1.608.290 - ¨ 1.207.367,34 ¨ 1.163.338,98

06 Sermaye Giderleri ¨ 9.578.000 ¨ 2.500.000 ¨ 9.514.935,37 ¨ 7.617.473,69

07 Yedek Ödenekler ¨ 3.060.000 - ¨ 0,30 -

GENEL TOPLAM ¨ 39.500.000 ¨ 2.500.000 ¨ 42.000.000 ¨ 38.079.789,73

2012 MALİ YILI GELİR KESİN HESAP CETVELİ
Gelir 
kodu

AÇIKLAMA Bütçe
Geliri

Tahmini

TAHAKKUK TAHSİLAT

Geçen Yıldan 
Devreden 
Tahakkuk

Yılı
Tahakkuku

Toplam
Tahakkuk

Yılı
Tahsilatı

Tahsilattan
Red ve 
İadeler

01 Vergi 
Gelirleri

¨20.174.000 ¨2.633.223,48 ¨15.177.209,24 ¨17.810.442,72 ¨15.139.438,17 ¨62.667

02 Teşebbüs 
Ve Mülkiyet 
Gelirleri

¨2.900.000 - ¨571.500,22 ¨571.500,22 ¨525.259,28 -

03 Alınan Bağış 
Ve Yardımlar

¨540.000 - - - - -

04 Diğer 
Gelirler

¨11.571.000 - ¨7.232.977,09 ¨7.232.977,09 ¨7.232.977,09 -

05 Sermaye 
Gelirleri

¨6.865.000 - ¨13.386.819,81 ¨13.386.819,81 ¨13.123.067,59 ¨79.957,50

06 Red Ve 
İadeler(-)

¨-50.000 - - - - -

                            
GENEL TOPLAM                                      ¨42.000.000 ¨2.633.223,48 ¨36.368.506,36 ¨39.001.739,84 ¨36.020.742,13 ¨142.624,50



 

MALİ DENETİM SONUÇLARI
Kazan Belediye Başkanlığı 2012 yılı bütçesi kesin hesabı çıkarılmış ve mayıs ayında meclise 

gönderilmek üzere hazırlanmıştır. 

Belediyemiz Mali Hizmetleri, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.Parasal 
kaynaklara ait iş ve işlemler,mevzuat hükümlerine göre verimlilik,etkinlik esas alınarak yapıl-
mıştır.Mali tablolarımız; yıl sonu itibariyle mali durum ve faaliyet sonuçları kapsayacak şekilde 
genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde hazırlanarak doğruluk ve güvenilirlik açı-
sından net biçimde ortaya konmuştur.

Mali denetim; Belediyemiz tarafından, mali tablolardaki tutar doğruluklarını belirlemek,ö-
nemli parasal ve açıklama hatalarının olup olmadığını ortaya koymak amacıyla ve hesap vere-
bilirliğin sağlanmasına yönelik olarak algılanmaktadır.Başka bir ifade ile mali denetim,bütçe uy-
gulamalarına ilişkin olarak belediyemizin mali karar ve işlemlerinin sorgulanmasıdır..Bu açıdan 
mali denetim kurumumuz açısından büyük önem taşımaktadır.Faaliyet Raporlarının Belediye 
Meclisine sunulması ile Mali Tablolarımız kamuoyu bilgisine sunulmaktadır.

 Belediyemizin mali,fotoğrafı diye tanımlayabileceğimiz mali tablo,mali rapor ve beyanları 
doğrulamak, açıklık ve samimiyet esasları içerisinde hazırlanmaktadır.Mali denetim sürecinde;-
muhasebe düzenimizin yeterliliği, mali işlemlerin doğruluğu(hatadan arınmışlığı),gelir ve gider 
işlemlerinin kanun tüzük ve yönetmeliklere uygunluğu ortaya konmaktadır.

5393 sayılı kanunun 25. Maddesi uyarınca Belediye Meclisinin 03.01.2013 tarih ve 2013/09 
sayılı kararı ile oluşturulan “Denetim Komisyonu”, 2012 yılı idarenin gelir ve giderleri ile hesap iş 
ve işlemlerin denetimini yaparak,rapora bağlamış olup söz konusu rapor 2013 yılı nisan toplan-
tısında Belediye Meclisinin bilgisine sunulmuştur.

Belediyemizde Gerçekleştirilen Mali Denetim İlkeleri:

1. Mali denetim,hesap ve işlemlerin tam doğru ve denk olarak yapılmasını sağlamak ve bun-
lara dayanılarak düzenlenen mali rapor ve tabloların hesap ve işlemlere sadakatini saptamak 
üzere yapılır.Bu çerçevede;

a.Muhasebe kural ve ilkelerine uygun kayıt ve belge düzeninin varlığı ile sistemin etkin ve 
uyumlu bir şekilde işletilmesi esastır.

b.Tüm mali işlemler kayda alınmakta ve işlemlerin yasal dayanaklarına uygunluğu sağlan-
maktadır.

c.Mali tablo,rapor ve istatistikler mevcut muhasebe sisteminin içerdiği belge,bilgi ve diğer 
verilere dayanılarak ve bunlara uyumlu olarak hazırlanmaktadır.

III- FAALİYETLERLE İLGİLİ 
BİLGİ VE DÖKÜMANLAR

KAZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI>>54



 ’12FA  LiYET 
RAPORU

KAZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI > BELEDİYE BAŞKANLIĞI >55

d.Mali iş ve işlemlerde muhasebe standartlarına ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine 
uygun sistematik bir kayıt ve belge düzeni bulunmaktadır.

e.Gelirlerin ve alacakların tahsili.giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade 
edilen değerler ile emanetlerin alınmasıyla,saklanmasıyla,ilgililere verilmesi,gönderilmesi iş-
lemleri yapılmakta ve bu işlemlere saydam ve erişebilirlik şekilde tutulmaktadır.

f.Hesapların bulunduğu defter ve belgeler,kurallar çerçevesinde tam ve denk olarak tutul-
makta,doğru olarak kayda alınmakta ve maddi ve hukuki hatanın olmaması esas alınmaktadır.

2.Mali analiz; mali yapının geçmiş durumunun ve gelecek potansiyelin sorgulanması ve ir-
delenmesidir. Mali analizler;mali tablo, mali raporlar ve mali veriler ve istatistikler esas alınarak 
yapılamaktadır.

3. Mali işlemler, belediyemizde sürekli olarak tekrarlanan uzun ve kesintisiz bir süreçtir.Rutin 
işleyiş sürecinde olası hataların önlenmesi için iç kontrol sürecinin gerektirdiği dönemlerde ve 
yıl sonunda mal denetim (durum  değerlendirmesi) yapılmaktadır.
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B- PERFORMANS BİLGİLERİ
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

A-ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Özel Kalem Birimi  2012 yılı hizmetleri aşağıda sunulmuştur;
2012 yılında birimimizde 156 adet gelen evrak girişi yapılmış, 224   giden evrak gönderilmiş-

tir. Başkanlık Makamı ile görüşen vatandaşlarımızın sayısı 3854 dür.  4550 vatandaşımız ile de 
telefon görüşmesi gerçekleştirilmiştir. 

Başkanlık Makamı, 2012 yılı içerisinde, ulusal ve yerel gazete ile 12 röportaj yapmış, ulusal ve 
yerel basında bu yıl çıkan 1277 haber sayısına ulaşmıştır. 

Yıl içerisinde 51 toplantı, 8 konferans,  103 açılış töreni ve festival, 213 nikah merasimi, 317 
düğün töreni,  185 kına, 34 nişan, 47 sünnet, 16 iftar programı ve 83 cenaze törenine katılım 
sağlanmıştır. Evde bakım hizmeti çerçevesi içerisinde toplamda 308 aile ziyaret edilerek sosyal 
yardım yapılmıştır. Bunun yanı sıra davetlere 45 telgraf gönderilmiş, 357 çiçek yaptırılmıştır.

Başkanlık Makamı, 2012 yılında ilçemizde kültür, sanat ve sportif faaliyetlerde başarı göste-
ren öğrencileri ödüllendirmiştir.

Yukarıda sayılan faaliyetlerin yanında, özel gün ve haftalarda mesaj programı ile belediyemiz 
adına bilgilendirme ve kutlama mesajları gönderilmiştir. Birimimiz tarafından, periyodik zaman-
larda haftalık ve aylık olmak üzere muhtarlar, dernekler ve sivil toplum kuruluşları ile toplantılar 
tertip edilmiştir.

Ziyaretler

1- Başbakanımız Sayın Recep Tayyip 
ERDOĞAN ‘ın ilçemizi ziyareti.

3 - Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi 
Sayın Francis Ricciardione, eşi Marie 
Ricciardione ve ABD elçiliği mensupları 
Belediyemizi ziyaret etti.

2 - Başbakanımız Sayın Recep Tayyip 
ERDOĞAN  ilçemizde bulunan Atom 
Enerjisi Kurumu Proton Hızlandırıcısı açılış 
törenine teşrif etti.

4 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 
Sayın Melih GÖKÇEK ‘in ilçemizi ziyareti.

III- FAALİYETLERLE İLGİLİ 
BİLGİ VE DÖKÜMANLAR
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5 - Sakarya eski milletvekili Sayın Recep 
YILDIRIM’ın Belediyemizi ziyareti.

7 - İlçemize Gelen Gazi Üniversitesi 
Rektörü Sayın Süleyman Büyükberber 
Kazan’da incelemelerde bulundu. 
BÜYÜKBERBER Belediyemizi ziyaretinin 
ardından fakülte ve yüksekokul olacak 
alanı gezerek bilgi aldı.

5 - Sakarya eski milletvekili Sayın Recep 

7 - İlçemize Gelen Gazi Üniversitesi 

6 - Ankara 2.Bölge Milletvekili Sayın 
Emrullah İŞLER ilçemizi ziyaret etti. Ziyaret 
sırasında halkımızla birebir görüşen İŞLER, 
dilek ve temennileri dinledi.

8 - İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma 
Kurmay Albay Sayın Ali Osman GÜRCAN‘ın 
Belediyemizi ziyareti.

9- 4.Ana Jet Üst Komutanı Hava Pilot 
Tuğgeneral Sayın Murat Yıldırım ilçemizi 
ziyaret etti.

10 - Bosna Hersek Federasyonu 
Zenica Belediyesinden gelen bir heyet 
Belediyemizi ziyaret etti. 



 
KAZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI>>58

11 - Moldova Milli Sanayiciler ve 
İşadamları Federasyonu Başkan Yardımcısı 
Sayın Nicolai Bodur ve beraberindeki iş 
adamları ilçemizi ziyaret etti.

1 - Halkın içinde, halkla birlikte 
(Halk Günü).

3 – Geleneksel personel iftar yemeği.

12 - İlçemizdeki İlköğretim Okulu 2. sınıf 
öğrencileri, okul müdürü ve öğretmenleri 
ile birlikte Belediyemizi ziyaret etti.

2 – Halkın içinde, halkla birlikte 
(Aşure Günü).

4 – Kazan’da Bayramlaşma bir başkadır.

Programlar

12 - İlçemizdeki İlköğretim Okulu 2. sınıf 

III- FAALİYETLERLE İLGİLİ 
BİLGİ VE DÖKÜMANLAR
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B- YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ:
Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne 01.01.2012 – 31.12.2012 tarihi dönemi içerisinde top-

lam 13.113 adet resmi evrak girişi yapılmış ve ilgili yerlere havale edilmiştir.

1 adet İşçi personelimizin emeklilik işlemleri yapılmıştır.

7 adet Stajer öğrencimiz müdürlüklerde görev yapmaktadır.

Belediyemizde 32 sözleşmeli personel görev yapmaktadır.

KAZAN BELEDİYESİ PERSONEL BİLGİ CETVELİ

MEMUR PERSONEL BİLGİ TABLOSU

SINIFI DOLU BOŞ TOPLAM 
   GİH 58 94 152 
    TH 29 2 31 
    YH 6 4 10 
    SH 2 7 9 
    AH 1 1 2 
TOPLAM 96 108 204 

YILLARA GÖRE PERSONEL BİLGİ TABLOSU

ÜNVANI 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

MEMUR 49 47 45 58 57 56 57 60 64

KADROLU İŞÇİ 14 10 7 120 113 106 101 98 98 

GEÇİÇİ İŞÇİ  136 128 124 0 0 0 0 0 0 

SÖZ.PERSONEL 0 0 0 7 9 14 17 21 32 

TOPLAM 199 185 176 185 179 176 175 179 194 
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EVLENDİRME MEMURLUĞU

01.01.2012 – 31.12.2012 döneminde müracaat eden 260 adet çiftin evlenme akitleri yapılmıştır.

EVLENME AKİDLERİNİN AYLARA GÖRE DAĞILIMI

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZ. TEM. AĞU. EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM

9 9 16 18 32 39 26 24 37 25 18 7 260

EĞİTİMLER

1- İletişim Hakları, Halkla İlişkiler  ve Etik Davranış. 

2- 5236 Sayılı Kabahatler Kanunu, Belediye Zabıta yönetmeliği. 

3- Yazışma Teknikleri. 

4- 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu.

5- 4708 Sayılı Denetim Hakkında 
Kanun ve Yapı Denetim Uygulama 
Yönetmeliği

6- Bilgisayar Programları –Sampaş 
Programları ve Kullanımı konularında 
100 saatin üzerinde personelimizin 
tümünü kapsayan eğitimler verildi.

7- 5216, 5393, 657, 4857 Sayılı Ka-
nunlar.

8- 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu.

9- 5510, 5018 Sayılı Kanun ve Doğru-
dan Temin Süreci. 

III- FAALİYETLERLE İLGİLİ 
BİLGİ VE DÖKÜMANLAR
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25-31 Mayıs tarihleri arasında Kamu Görevlileri Etik 
Kurulunca belirlenen Etik Haftası nedeniyle ve Kamu 
Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle 
belirlenen Etik Davranış İlke ve Değerlerine bağlı ola-
rak; dış müşteriyle ilişkisi olan personelimize;

Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak,  ihtiyaçla-
rını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hiz-
met kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniye-
tini artırmak.

Görevimiz insan haklarına saygı, saydamlık, katı-
lımcılık, dürüstlük, hesap verilebilirlik, kamu yararını 
gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusun-
da yerine getirmek.

Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, be-
densel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamala-
ra meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmak.

Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi 
ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat 
beklentisi içinde olmadan yerine getirmek.

Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve 
kullandırmamayı, bu hal ve kaynakları israf ettirmemeyi amaç edinmek.

Halkla ilişkiler, müşteri memnuniyeti, davranış biçimleri, güzel ve ikna edici konuşma sanatı 
konularında hizmet içi eğitim verilmiştir. 

Ayrıca Belediye çalışanlarımıza Eğitim Bilimleri ve Kişisel Gelişim Uzmanı Murat ERTAN tara-
fından Etkili ve Doğru İletişim Semineri verilmiştir.

Toplantı Sayısı 45

Alınan Karar Sayısı 97

Gerçekleşen Karar Sayısı 92

Gerçekleşmeyen Karar Sayısı 5

Gerçekleşme Oranı %95

Toplam Verimlilik % %95

Katılım / Toplam Personel %95

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK 
YAPILAN MOTİVASYON ÇALIŞMALARI

Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan çalışanlara her 
yıl olduğu gibi 2012 yılı içerisinde kır gezileri ve piknik 
programları yapılmıştır. 

Ayrıca tüm belediyemiz personeline düzenlenen 
Nevşehir (Kapadokya Bölgesine) konaklamalı kültür 
gezisine birim çalışanlarımız ile katılım sağlanılmıştır.

Geleneksel hale getirilen Ramazan İftar Yemeği 
programı tüm birim çalışanlarıyla birlikte 
gerçekleştirilmiştir.
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KAZAN KENT KONSEYİ:
Kent Yaşamında, kent vizyonunun ve hem-

şerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve 
hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkın-
ma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve 
dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap 
verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini 
hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla kurul-
muştur.

GÖREVLERİ  :

Yerel düzeyde demokratik katıl ımın yay-
gınlaştırılmasını, hemşerilik hukuku ve ortak 
yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve 
çok aktörlü yönetim anlayışının benimsenme-
sini sağlamak, Sürdürülebilir gelişmenin sağ-
lanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların 
çözümüne yönelik planların hazırlanması ve 
uygulanmasını sağlamak. Kente ilişkin temel 
stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenme-
sinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm 
kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına 
katkıda bulunmak, yerellik ilkesi çerçevesinde 
katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürü-
nü geliştirmek. Kentin kimliğine ilişkin tarihi, 

kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çık-
mak ve geliştirmektir.

Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil 
kullanımına katkıda bulunmak, Sürdürülebilir 
kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kali-
tesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu 
giderici programları desteklemek, Sivil toplu-
mun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkı-
da bulunmaktır.

Çocukların, gençlerin, kadınların ve engel-
lilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini art-
tırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında 
aktif rol almalarını sağlamak, Kent yönetimin-
de saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, ön-
görülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına kat-
kıda bulunmak, Kent konseyinde oluşturulan 
görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili bele-
diyeye gönderilmesini sağlamaktır.

Her yıl olduğu gibi 2012 yılında da perso-
nelimize iftar yemeği verilmiş, idareciler ve 
çalışanlarımızın bir arada olması sağlanmıştır. 
Samimi ve sıcak bir ortamda geçen iftar yeme-
ğine katılımın fazla olması belediyemiz sosyal 
etkinliklerinin ne derecede önemsendiğini bir 
kez daha göstermiştir.
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Kazan Belediyesi ISO 
9001:2008 kalite belgesi-
ne ilişkin yapılan denetim-
lerden bu yıl da başarıyla 
geçti ve Kazan’ın kalite 
belgesi yenilendi.

Belgelendirme kuru-
luşu Türk Loydu Vakfı de-
netçileri tarafından Kazan 
Belediyesi’nin çeşitli bi-
rimlerinde yapılan dene-
timlerde, Belediye’nin ISO 
9001:2008 standartlarına 
uygun Toplam Kalite Yö-
netim anlayışı ile çalışma-
larını sürdürdüğünü tespit 
ederek kalite belgesinin yenilenmesi yönün-
de rapor verildi.

Kalite yolculuğumuzda; hede� erimiz belir-
lendi ve bu hede� ere yönelik birimlerimizin 
alt hede� eri hazırlandı. Personele verilen eği-
timlerle çalışmalarımızın kalite bilincini en üst 
seviyeye çıkararak personel gelişimi sağlandı. 
Hizmet ve faaliyetlerimizin sürekliliği, kendi 
içimizde yaptığımız denetlemelerle kontrol 
edilmektedir. 

Kazan Belediye Başkanlığında, ISO 
9001:2008 standardına uygun olarak kalite 
yönetim sistemi oluşturulmuş, dokümante 
edilmiş, uygulanmakta ve sürekliliğini sağla-

yarak etkinliği iyileştirilmiştir. Başkanlığımızın 
Üst Yönetimi Vizyonunu, Misyonunu, İlkelerini 
ve Kalite Politikasını hizmet amacına uygun 
olarak geleceğe taşımasında ve geleceğe ta-
şırken çalışanların nasıl bir anlayış ve yakla-
şımda bulunacakları; vatandaş beklentileri 
doğrultusunda verilen mesajlarla, kalite yö-
netim sistemi şartlarına uyarak ve etkinliğini 
sürekli iyileştirerek dokümante edilmiştir. Ka-
lite Sisteminin etkinliği de Yönetimin Gözden 
Geçirmesi Toplantısı ve tanımlanan diğer top-
lantılarda ele alınmıştır.

Kalite Yönetim Sisteminin ürün ve hizmet 
gerçekleştirimi için planlanan düzenlemele-
re, ISO 9001:2008 standardının şartlarına uy-

gun olup olmadığını, etkin 
olarak yürütüldüğünü ve 
sürekliliğin sağlanıp sağ-
lanmadığını belirlemek 
için Kuruluş İçi Kalite Tet-
kik Planına göre Kuruluş 
İçi Kalite Tetkik Prosedürü 
kapsamında tetkikler ya-
pılmıştır. Vatandaşlar ımızın 
gereksinim ve beklentile-
rini ölçmek üzere yılda bir 
defa Yönetimin Gözden 
Geçirmesi Toplantısı önce-
sinde anket çalışmaları ya-
pılmıştır. 

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
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C) MALİ HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ

2012 mali yılı bütçe tasarısının hazırlan-
ması konsolide edilmesi ilgili makamlar                       
tarafından onanarak yürürlüğe girmesini sağ-
landı.

Harcama Birimlerince verilen 
ödeme talimatlarına ilişkin 
2421 adet ödeme emri 
belgesi düzenlendi.

Belediyemiz Me-
murlarının 2012 yılı 
Yan Ödeme, Özel Hiz-
met Tazminatı ve Ek 
Ödeme cetvelleri dü-
zenlenerek Valilik Ma-
kamına onaya sunulma-
sını ve yürürlüğe girmesini 
sağlandı.

Gelirleri tahakkuk ettirmek 
Gelir ve Alacakların takip ve 
tahsil işlerini yürütüldü.

Muhasebe kayıtlarının usulüne 
uygun saydam ve erişilebilir şekilde 
tutuldu.

Giderlerin hak sahibine ödenmesi para ile 
ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alın-
ması saklanması, ilgililere verilmesini gerçek-
leştirdi.

Birim faaliyet raporları esas alınarak beledi-
yenin faaliyet raporunu hazırladı.

Yıl içinde Ödenek ihtiyacı olan birimlere 
bütçe içi ödenek aktarımını gerçekleştirildi.

Muhtaç Asker Aileleri Müracaatlarının ka-
bulü gerekli yasal araştırmalarının yapılarak   
77 hak sahibine ödemelerini gerçekleştirildi.

Birimimizce Standart Dosya Planı uygu-
lamasına geçilmiştir. (Başbakanlığın 2005/7 
sayılı Genelgesine istinaden İçişleri Bakanlı-

ğı’nın 29.03.2010 tarih ve 9524 sayılı Genelge-
si ile revize edilen Standart Dosya Planı)

Personelimizin maaşları her ayın 15’inci 
günü ödenecek şekilde muhasebeleştirilerek 
banka hesaplarına aktarıldı.

Mali Hizmetler Müdürlüğünce 01.01.2012–
31.12.2012 Tarihleri Arasında 6470 adet mu-
hasebe işlem fişi,  2421 adet Ödeme emri bel-
gesi, 2688 adet gönderme emri,  adet çek, 944 
adet Teslimat müzekkeresi düzenlenildi.

Emlak servisince 2012 mali yılında 
¨7.097.688,91 tahakkuk yapıldığı, 18268 

vezne alındısı karşılığı nakit olarak 
¨2.976.503,57  Bankalar kanalıyla 939 

adet işlem karşılığı ¨2.238.698,16 
posta hesabımızdan 1695 adet 

makbuz karşılığı ¨540.741,25 
kredi kartı veznesinden 5056 

işlem karşılığı ¨1.590.300,96 
Belediyemizden alacaklı 

olup vergi ve diğer borç-
larına karşılık mahsu-
ben ¨38.883,71, Hukuk 
servisince icraya verilen 

alacaklarımızı icra tahsi-
latı olarak Müdürlüğümüzce 

oluşturulan 15 nolu vezne ile 94 adet 
işlem karşılığı ¨101.813,51 tahsilat yapıldı-

ğı,yine Emlak Vergisi servisince 128.387 adet 
beyan alındı.

Tellaliye Memurluğumuz vasıtasıyla İlçe 
İcra Müdürlüğünce gerçekleştirilen Gayri-
menkul ve Menkul satış ihalelerine 89 kez iş-
tirak edilmiş,karşılığında ¨58.078,74 tellaliye 
ücreti tahsil edildi.

Genel Tahakkuk ve Tahsilat servisince 
¨32.837,46 İlan Reklam vergisi tahsil edildimiş 
ve 28 adet beyan alındı.

6 nolu nakit veznesince 17.152.321,29 yine 
6 nolu Kredi kartı veznesince ¨479.430,78 
posta veznesince ¨27.405,90  ve 8 nolu mah-
sup veznesince ¨729.541,75 tahsilat yapıldı.

19 nolu nakit veznesinde ¨901.634,62 kre-
di kartı olarak ¨124.996,95 tahsil edildi.

ödeme talimatlarına ilişkin 
2421 adet ödeme emri 

met Tazminatı ve Ek 
Ödeme cetvelleri dü-
zenlenerek Valilik Ma-
kamına onaya sunulma-
sını ve yürürlüğe girmesini 

Gelirleri tahakkuk ettirmek 
Gelir ve Alacakların takip ve 
tahsil işlerini yürütüldü.

Muhasebe kayıtlarının usulüne 
uygun saydam ve erişilebilir şekilde 

Emlak servisince 2012 mali yılında 
¨7.097.688,91 tahakkuk yapıldığı, 18268 

vezne alındısı karşılığı nakit olarak 
¨2.976.503,57  Bankalar kanalıyla 939 ¨2.976.503,57  Bankalar kanalıyla 939 ¨

adet işlem karşılığı 
posta hesabımızdan 1695 adet 

makbuz karşılığı 
kredi kartı veznesinden 5056 

işlem karşılığı 
Belediyemizden alacaklı 

olup vergi ve diğer borç-

alacaklarımızı icra tahsi-
latı olarak Müdürlüğümüzce 

oluşturulan 15 nolu vezne ile 94 adet 
işlem karşılığı ¨101.813,51 tahsilat yapıldı-
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D) RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
3572 SAYILI YASA VE 2005/9207 SAYILI YÖNETMELİKLE 2. VE 3. SINIF GSM’LERİ 
RUHSATLANDIRILMASI BELEDİYELER YETKİLENDİRİLMİŞTİR, YETKİ VERİLMESİNDEN BUGÜNE 
KADAR MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YAPILAN , GSM, SM, UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ, 
TATİL GÜNLERİ ÇALIŞMA RUHSATLANDIRILMASI, ÇTV, İLAN REKLAM VERGİSİ VE RUHSAT HARÇI 
GELİRLERİMİZ VE VERİLEN RUHSAT SAYILARIMIZ GRAFİKTE YILLAR İTİBARİYLE GÖSTERİLMİŞTİR.



III- FAALİYETLERLE İLGİLİ 
BİLGİ VE DÖKÜMANLAR

İŞİN ADI ADET DEĞERİ BASILI EVRAK TOPLAM
SIHHİ RUHSAT 124 ¨ 20.405,00 ¨ 26.232,00 ¨ 46637,00 

GAYRİ SIHHİ RUHSAT 2. 
SINIF 182 ¨ 321.878,00 ¨ 63.810,00 ¨ 385.688,00 

GAYRİ SIHHİ RUHSAT 3. 
SINIF

33 ¨ 30.890,00 ¨ 10.875,00 ¨ 41.765,00 

UMUMA AÇIK  EĞLENCE 
YERLERİ 13 ¨ 14.900,00 ¨ 3.395,00 ¨ 18.295,00 

HAFTA SONU ÇALIŞMA 
RUHSATI 84 ¨ 54.054,00 ¨ 32.039,00 ¨ 86.093,00 

NUMARATAJ 69 ¨ 6.900,00  ¨ 6.900,00 

İDARİ PARA CEZALARI 134 ¨ 23.387,00  ¨ 23.387,00 

TEFTİŞ DEFTERİ 353 ¨ 14.120,00  ¨ 14.120,00 
RUHSAT YENİLEME 14 ¨ 11.992,00  ¨ 11.992,00 

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ ¨ 434.099,00 ¨ 434.099,00  

TOPLAM GELİR ¨ 918.545,00 ¨ 150.431,00 ¨ 1.068.976,00 

KOMİSYON DENETİMLERİ 343

GSM İŞYERLERİ DENETİMİ 205

SM İŞYERİ DENETİMİ 125

UMUMA AÇIK İŞYERİ DENETİMİ 13

İŞYERİ ENVANTER TESPİT TUTANAĞI 14

HAYVANCILKLA İLGİLİ AHIR TESPİTİ 36

RUHSATSIZ İŞYERİ TESPİTİ 246

İŞYERLERİNE YAPILAN TEBLİGAAR 276

MÜHÜRLEMEDEN RUHSAT ALAN 145

İŞYERİ TERK TESPİT TUTANAĞI 42

İŞYERİ MÜHÜRLEME VE KAPATMALAR 65

MÜHÜR KALDIRMA 56
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E) EMLAK İSTİMLAK 
MÜDÜRLÜĞÜ

1. ARSA SATIŞLARIMIZ: 2012 yılı içeri-
sinde Müdürlüğümüzce 4 adet (Dört) arsa 
satışı ihalesine çıkılmış olup, toplam 2 adet(İ-
ki) arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 
ilgili maddeleri gereği açık artıma usulü ile 
14.12.2012 tarihli Encümen Kararına istina-
den ¨291.400,00 -  ¨114.829,00 +KDV bedel-
ler üzerinden taksitli olarak satılıp tahakkuka 
bağlanmıştır.  

Müdürlüğümüze müracaat eden Belediye 
ile hisseli Vatandaşlarımıza 40 adet şüyulu arsa 
satışı yapılmıştır. Belediyemize şüyulu arsa sa-
tışlardan toplam ¨982.646,10 gelir tahakkuk 
edilmiştir.

2. KİRA DEVİRLERİ: 2012 yılı içerisinde Mü-
dürlüğümüze 4 adet kiracımız iş yerlerini devir 
etmek üzere talepte bulunmuştur.

Başkanlık Makamının onaylarına istinaden 
yapılan bu devir işlemlerinden Belediyemize 
¨2.212,80  gelir elde edilmiştir.

3.KİRACILARIMIZ: Belediyemize ait 79 
adet gayrimenkul kiralaması yapılmış olup, 
kiracı sayısı 71 adet olmuştur. Bu kiracılarımız-
dan 2012 yılında toplam ¨233.744,29 gelir ta-
hakkuk etmiş olup ¨254.442,76 tahsilât yapıl-
mıştır.

4. İLK PARSELASYON HARÇLARI:  2012 yılı 
sonu itibarı ile ilk parselasyon harcı olarak 92 
vatandaşımızdan toplam ¨5.661,03 tahsil edil-
miştir.

5. ECRİ MİSİL GELİRLERİMİZ:  2012 yılında 
ecri misil geliri olarak ¨28.378,74 gelir tahak-
kuk ettirilmiştir.

6. BİLBOART KİRALAMA GELİRLERİ: 2012 
yılında bilboart kiralarından ̈ 955,80 gelir elde 
edilmiştir.



7. TAHSİSLER:  Maliye Bakanlığınca Belediyemize Satıkadın Mahallesi 2979 Ada1 Parsel, 
2976 Ada 1 Parsel, 2975 Ada 1 Parsel ve 2978 Ada 1 Parseller 2 yıl süre ile Belediyemize amacı 
niteliğinde kullanılmak üzere tahsis edilmiştir.

Belediye olarak T.C Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığına Atatürk Mahallesi tapulamasına 
kayıtlı 1557 Ada 6 Parsel Dini Tesisi Alanı olarak 25 yıl (yirmibeş) süre ile tahsis edilmiştir. 

8. MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YAPILAN KİRALAMALAR: 

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Müdürlü-
ğümüz arasında yapılan sözleşme ile Durhasan Şah Mesire yerinden 200 hektar alan 31.12.2015 
yılına kadar kiralanmıştır.

Fen İşleri Müdürlüğüne evrak deposu olarak kullanılmak üzere 1 adet dükkân 1 (bir) yıllığına 
kiralanmıştır.

Zabıta Müdürlüğüne çalışmaları esnasında topladıkları malzemeleri koymak üzere 1 adet 
dükkân 1 (bir) yıllığına kiralanmıştır.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne Kamu İnternet Erişim Merkezi hizmetlerinde kullanılmak 
üzere 1 adet dükkân 1 (bir) yıllığına kiralanmıştır. 

9. KAMULAŞTIRMA:  İlçemiz Soğulcak Köyü tapulamasına kayıtlı 140/16, 140/17, 
140.31.140.32.140.33, 140/40, 140/41, 140/43 ve 140/45 parseller (19.029,02m2) 1m2si 
¨12,00’den toplam ¨78.461,04  bedelle Fen İşleri Müdürlüğünce Termal Su Arama çalışmaların-
da kullanılmak üzere kamulaştırılmıştır.

10. GİDERLERİMİZ: 2012 yılı için Müdürlüğümüze ¨2.763.790,74 ödenek ayrılmış olup, bu-
nun ¨2.644.341’si tarafımızca harcanmıştır.
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F- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet ve Proje Bilgileri 

1) Proje hizmetleri;
Yapımı planlanan her 

türlü park bahçe, idari 
ve sosyal binaların , 
alt yapı, ulaşım ve 
sanat yapılarının 
projelerinin ha 
zırlanması.

2) Altyapı 
hizmetleri;

Yapımı plan-
lanan alt yapı pro-
jelerinin uygulanması, 
mevcut alt yapı sistemlerinin 
onarımının gerçekleştirilmesi ve koor-
dinasyonunun yapılması.

3) Sosyal ve idari yapıların inşaası;
İhtiyaç programı içerisinde yapımı planlanan sosyal ve idari yapıların projesine 

uygun yapımlarının gerçekleştirilmesi ve kontrollerinin yapılması.
4) Yol, kaldırım ve duvar yapımı;
İş programı dahilinde yeni yol, duvar ve kaldırımların yapımı, mevcut yol ve kaldırımların 

onarımlarının yapılması.
5) Sanat yapıları ve ulaşım hizmetleri:
Sanat yapıları ve ana ulaşım yollarının planlamasının yapılarak yapımının gerçekleştirilmesi 

ve diğer idareler ile koordinasyonunun sağlanması.
6) Teknik destek hizmetleri:
İdaremiz diğer birimlerine keşif, ihale, metraj ve ölçüm konularında teknik destek verilmesi 

hizmetleri.
7) Araç ve iş makineleri bakım onarım:
Bünyemizde bulunan tüm araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılması ve/veya 

yaptırılması.
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2012 YILI FAALİYETLERİ VE 
GERÇEKLEŞME DURUMU

SPOR KOMPLEKSİ HİZMET BİNASI 
YAPIMI
İlçemizde yapılan gerek ulusal, gerek millet-
ler arası spor karşılaşmalarında sporcuların ve 
halkımızın kullanımına yönelik Spor Komplek-
si Hizmet Binası Osmanlı Caddesi üzerinde ya-
pımı gerçekleştirilmektedir. Toplam 2.450 m2 
inşaat alanına sahip yapı içerisinde 20 adet mi-
safir konaklama odası, sauna, fitness salonu, 
soyunma odaları, hakem odaları, çok amaçlı 
salon, yemek salonu, idari birimler bulunmak-
tadır. Söz konusu tesiste her misafir konaklama 
odasında wc, duş ve tv tesisatı bulunmaktadır.

PAZAR YERİ ZABITA BİNASI YAPIMI
İlçemizdeki semt pazarının hemen yanında 
Pazar yerine ve çevresine hizmet etmesi ama-
cı ile yapımı gerçekleştirilen Pazar Yeri Zabıta 
Binasının toplam inşaat alanı 425 m2’dir. Binan 
zemin katında halka açık bay, bayan ve engelli 
WC, işçi borsası ve çay ocağı bulunmaktadır. 
Üst katta ise idari birimler yer almaktadır. Akıllı 
bina teknolojisi ile inşa edilen yapının ısıtması 
ve soğutması güneş enerjisi ile yapılmaktadır.

SEĞMENLER PARKI YAPIMI
Kazan Belediyesi ilçe girişinin yeniden düzen-
lenmesi projesi kapsamında,  4.000 metrekare 
yüzölçümüne sahip olan parkta 1500 adet 32 
çeşit bitki ve ağacın yanı sıra seğmenleri tem-
sil eden figürler bulunacaktır. Akıllı sulama sis-
temi, enerji tasarru� u aydınlatma, anfi-tiyatro, 
mağara dekorlu alt geçidi ve süs havuzu da 
bulunan park kentimize ayrı bir estetik değer 
katmaktadır.

SU DEPOSU ONARIMI 
İlçemizde simge haline gelen tarihi su deposu 
restore edilerek saat kulesine dönüştürülmüş-
tür. Gerek ışık oyunları ile ve gerekse üzerin-
deki Türk Bayrağı ile süslenen tarihi su deposu 
bundan sonra saat kulesi olarak halkımıza hiz-
met etmeye devam edecektir.
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JEOTERMAL SU ARAMA 
ÇALIŞMALARI
Belediye imkânları ile yapılan jeotermal su 
arama çalışmaları kapsamında 2012 yılında 3 
adet kuyu açılması sonucunda 396 metre de-
rinlikte 46 °C sıcaklıkta, yaklaşık 40lt/sn debili 
jeotermal su ilçemize kazandırılmıştır. Söz ko-
nusu jeotermal suyun sıcaklığı ve debisi ter-
mal tesislerin ilçemize yapılması için uygun 
ortamı yaratmıştır. Jeotermal suyun hangi 
hastalıkların tedavisinde kullanılabileceğine 
ilişkin testler devam etmektedir.

ŞEHİR İÇİ LED EKRANLAR
Anlık duyurular ve ilçemizde olan gelişmelerin 
takip edilebilmesi için ve ilçemizin tanıtımına 
katkı sağlamak amacı ile iki adet 4 mt. x 3 mt. 
boyutlarında şehir içi led ekran ilçemize ka-
zandırılmıştır. 

KALDIRIM VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ 
İŞLERİ
Mücavir alan sınırlarımız içerisinde ihtiyaç du-
yulan yerlere çevre düzenlemesi, ve kaldırım 
yapılmış olup zamanla bozulan ve çeşitli ne-
denlerle zarar gören kaldırımlar ekiplerimiz 
tarafından tamir edilmiştir.

Pazar Alanı Çevre Düzenlemesi 
Günbaşı Kültür Merkezi 
Kumpınar Camisinin Tretuar Yapımı 
İçören Kültür Merkezi Çevre Düzenlemesi 
Yassıören Camii Çevre Düzenlemesi 
Milli Egemenlik Parkı 
Toki Blokları Çevre Düzenlemesi 
Kazan Asri Mezarlığı Çevre Düzenleme İşleri 
Fetih 1453 Sitesi Çevre Düzenlemesi 
Aydın Mahallesi 
Belkoop Çevre Düzenlemesi 
Kurtboğazsı Sitesi Çevre Düzenlemesi 
Kırçiçeği Koop. Çevre Düzenlemesi Ve Site İç Yolla-
rın 
Jandarma Komutanlığı Çevre Düzenlemesi 
Alparslan Türkeş Parkı Onarımı 
Ahi Mahallesi Kültür Merkezi Çevre Düzenlemesi

Necat Sokak
Huzur Sokak 
Çalışkanlar Sokak 
Öğretmenler Sokak 
Meltem Sokak 
Akyurt Sokak 
Badem Sokak 
Oğuz Sokak 
Aktürk Sokak 
Barbaros Sokak 
Buyruk Sokak 
Güzel Sokak 
Bahadır Sokak 
Karakol Sokak 
Kayı Boyu Caddesi 
GMK Caddesi 
Ankara Bulvarı 

KALDIRIM VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
YAPILAN YERLER



ÇEVRE DUVARI YAPIMI
Mücavir alan sınırlarımız içerisinde ihtiyaç du-
yulan yerlere çevre duvarı yapılmıştır. İdare-
mizce çevre duvarı yapılan başlıca mahal-
ler aşağıdaki listede sıralanmıştır.

YAPILAN YERLER

MAKİNE İKMAL TESİSLERİ VE FEN İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ
ALPAGUT KÜLTÜR MERKEZİ
ULU CAMİİ 
YASSIÖREN CAMİİ 
ORHANİYE CAMİİ 
MÜFTÜLÜK ÇEVRE DUVARI 
FATİH İ.Ö.O. BAHÇESİ 

YOL YAPIM VE ONARIM İŞLERİ
2012 Yılında 22.310 m ham yol serilmiş, ilçemizin imara açılan bölgelerinde cadde ve sokakla-
rının yol açım, bakım ve onarımları yapılmıştır. Bu kapsamda ulaşım yollarının hizmete açılması 
için belediyemiz tarafından planlanması yapılan yolların alt temel ve stabilize malzeme serim 
çalışmaları tamamlanarak Büyükşehir tarafından asfaltlanmıştır. 
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İlçemizde otoban bağlantı yolu olarak bilenen Ayaş Yolunda ise belediyemiz tarafından im-
kânlar dâhilinde genişletme, yol yapım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda 
yapılan çalışmalar trafiğin rahatlaması ve kazaların engellenmesinde faydalı olmuştur.
Bulvar, cadde ve sokaklara ait liste aşağıdaki gibidir;

MAHALLE İSMİ STABİLİZE YOL HAM YOL 
ATATÜRK 12.355 7.480 

SATIKADIN 1.050 560 

YILDIRIM BEYAZIT 1.415 2.175 

KAYI 2.025 2.580 

FATİH 340 1.465 

SARAY 200 500 

FETHİYE 550 550 

SOĞULCAK 1.000 1.000 

OTOBAN BAGLANTI 6.000 6.000 

TOPLAM 24.935 m 22.310 m

FEN İŞLERİ HİZMET BİNASI YAPIMI
Halihazırda hizmet vermekte olan Fen İşleri 
hizmet Binası; İlçemizin gelişiminden ötürü 
hizmet veren personel sayısının ve ekipmanın 
artması sebebiyle kapasite açısından yetersiz 
kalmıştır. Buna çözüm olarak varolan depo bi-
nası yenilenerek ve üzerine yeni taşıyıcı sistem 
inşa edilerek yeni hizmet binası olarak değer-
lendirilmiştir.

TEMİZLİK İŞLERİ HİZMET BİNASI VE 
HANGAR YAPIMI
Önceden şehir merkezinde olan çöp aktarma 
istasyonu ve temizlik işleri müdürlüğü 2012 
yılında şehir merkezinden uzağa taşınmıştır. 
Bu kapsamda ilçemize uzun yıllar hizmet vere-
cek Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne ait idari bina, 
hangar ve çöp aktarma istasyonu yapılmıştır.

MAKİNA İKMAL TESİSLERİ DEPO VE 
ATÖLYE EK BİNA YAPIMI
Artan ilçe nüfusuna paralel olarak ihtiyaçları 
karşılamakta yetersiz kalan depolara ek olarak 
7 adet depo ve 2 adet atölye 2012 yılı içerisin-
de ilçemize kazandırılmıştır.
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AYDIN MAHALLESİ KÜLTÜR MERKEZİ 
RESTORASYONU
Aydın Mahallesinde bulunan eski okul binası 
zaman içerisinde çevresel faktörler sebebiy-
le ve bakımsızlıktan harabeye dönüşmüştü. 
Belediyemiz tarafından projeleri hazırlanarak 
hayata geçirilen çalışmalar neticesinde kültür 
merkezi olarak hizmete sunulmuştur.

AYDIN MAHALLESİ WC VE ŞADIRVAN 
ONARIMI 
Aydın mahallesi camii yanında bulunan Şadır-
van, Bay ve Bayan WC’lerin onarımı gerçekleş-
tirilerek modern bir hal kazandırılmıştır.

MİLLİ EGEMENLİK PARKI MERMER 
ÇEŞME YAPIMI 
Tarihi Türk kentlerinde özellikle de Başkent-
lerde çeşme ve hayrat yapımı bir gelenektir. 
Kazan’da bu tarihi geleneği sürdürebilmek 
amacı ile kent meydanına mermer çeşme inşa 
edilmiştir. Bu çeşme bir yanda tarihe referans 
verirken öte yanda kentlinin kullanımına su-
nulmuştur. Ayrıca meydan ve çeşme birlikteli-
ği ile bu alan  kentin ortak simge mekanların-
dan biri olacaktır.

OTOBAN GİŞELERİ MERMER ÇEŞME 
YAPIMI
İlçemizde bulunan otoban gişelerinin yanında 
belediyemizce çift kurnalı dekoratif mermer 
çeşme yaptırılmıştır.

KANAL CADDESİ BAĞLANTI 
KÖPRÜSÜ YAPIMI
İlçemize açılan yeni Sağlık Meslek Lisesindeki 
öğrenci ve velilerin kullanımına yönelik kanal 
caddesinde yaya ve taşıt trafiğine uygun beto-
narme köprü inşa edilmiştir.

III- FAALİYETLERLE İLGİLİ 
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PROJE ÇALIŞMALARI
İdaremizce 2012 yılında yapılan proje çalışma-
larına ait liste aşağıda verilmiştir.

Proje İsmi 
Kazan Termal Hotel ve Kongre Merkezi Projesi 
Yapılması 
Kazan Günübirlik Termal Tesis (Hamam) Projesi 
Yapılması
Belediye Hizmet Binası ve Konut Projesi 
Yapılması
Aile Yaşam Merkezi Projesi Yapılması 

Ova Çayı Islah Projesi Yapılması 

Örencik Bağlar Camii Projesi Yapılması 

Tarihi Ankara Evi Projesi Yapılması
Su Deposunun Saat Kulesine Dönüştürülmnesi 
Projesi Yapılması

MAHALLE VE KÖYLERDE 
KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU 
HATLARI YAPIMI
İlçemiz Tekke ve Yakupderviş köylerinde ASKİ 
ile belediyemiz arasında yapılan ortak çalış-
malar neticesinde kanalizasyon hatları yapıl-
mıştır. Ayrıca İmrendi Mahallesinde yağmur 
suyu ana kolektör hattı tarafımızca yenilen-
miştir.

TRAFO BİNALARININ ANKARA EVİNE 
DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
Trafo binaları kent içi hizmet mekanları içeri-
sinde görsel olarak en rahatsız edici yapılar-
dan biridir. İlçemizde bu görünümü pozitif bir 
değere dönüştürmek için trafo binasının cep-
hesi yeniden tasarlanmıştır. Bu tasarım Ankara 
Evleri’nin mimari özellikleri referans alınarak 
yapılmıştır. Bu sayede trafo yapısı estetik bir 
kent mobilyasına dönüştürülmüştür.

PAZAR YERİ BELEDİYE DÜKKAN 
ÖNLERİ ONARIMI
Pazar yerinde bulunan dükkanların cephesi 
kentin en işlek caddelerinden birine bakmak-
tadır. Bu cephelerin onarımı ile hem sokak si-
lüeti düzeltilmiş hem de ticari birimler için bir 
cazibe unsuru olarak ele alınmıştır. 
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GMK VE SANCAK CAD. ZEMİN 
ONARIM İŞLERİ
İlçe merkezinde bulunan GMK ve Sancak 
caddelerinin zeminlerinde oluşan tahriba-
tın onarımı gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda 
kaplama taşları sökülerek idaremizce cadde 
zeminine çelik donatılı beton atılmış ve üzeri-
ne kaplama taşları yeniden döşenmiştir.

YUSUF PAZAR PARKI BÜFE VE 
SOYUNMA ODALARI YAPMI
Halihazırda kullanılmakta olan futbol sahasına 
hizmet verebilmesi amacı ile büfe ve soyun-
ma odalarını bulunduran tek katlı bir yapı inşa 
edilmiştir.

BEKÇİ VE GÜVENLİK KULUBELERİ 
YAPIMI
Halkımızın ortak kullanım alanlarında gü-
venliği sağlamak amacı ile görevlendirilen 
personellerimizin kullanımı amacı ile ahşap 
kulübeler inşa edilmiştir. Ahşap malzeme ile 
hem alanlarda kullanılan malzeme bütünlü-
ğü sağlanmış hem de doğal bir görünüm elde 
edilmiştir.

DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞLERİ
Daha önce kömür ve fuel-oil ile yapılan be-
lediye hizmet binalarındaki ısıtma işleri 2012 
yılında yapılan değişiklikler ile birlikte doğal-
gaza dönüştürülmüştür. Doğalgaz dönüşümü 
yapılan yerlerin listesi aşağıda verilmiştir.

DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM VE TESİSATI 
YAPILAN YERLER 

Makine İkmal Tesisleri 

Kayı Mah. Kapalı Spor Salonu Doğalgaz 
Dönüşüm Ve Radyant Isıtma İşleri 

Temizlik İşleri Yeni Hizmet Binası 

Bocce Salonu Doğalgaz Dönüşüm Ve Radyant 
Isıtma İşleri 
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HAVUZ YAPIM VE ONARIM İŞLERİ
2012 yılı içerisinde çalışmayan birçok havuzun 
onarımı yapılarak bu havuzlar çalışır hale geti-
rilmiş ve yeni süs havuzları yapılmıştır. Bu sa-
yede ilçemiz açık alanları güzel bir görünüme 
kavuşturulmuştur.

Yeri 

Satıkadın Parkı Şelale Onarımı 

Öğreten Koşu Koşu Yolu Havuz Yapımı 

Huzur Parkı Havuz Yapımı 

Fatih Devravut Parkı Havuz Onarımı 5 Adet 

Milli Egemenlik Parkı Havuz Onarımı 3 Adet 

Ankara Bulvarı Havuz İzolasyonu Yapımı 

İnönü Parkı Havuz Onarımı 

Sancak Caddesi Havuz Onarımı 

EĞİTİM KURUMLARINA YAPILAN 
HİZMETLER
Belediyemizce ilçemizde bulunan eğitim 
kurumlarına 2012 yılında da destek verilmiş-
tir. Bu kapsamda yapılan hizmetler aşağıda 
verilmiştir.

Kurum İsmi 

İmam Hatip Lisesi Tatbikat Camii Temel Dolgusu, Temel İzolasyonu ve Drenajı Yapılması 

Çok Programlı Lise Resim Atölyesi Yapımı ve Pansiyon Binasının Onarımı 

İmam Hatip Orta Okulu Boya Badana, Zemin Onarımı, Çevre Düzenleme ve Spor Sahası Yapımı

Sağlık Meslek Lisesi Spor Sahası Yapımı 

Kazan İ.Ö.O. Konferans Salonu ve Spor Sahası Yapımı 

Fatih İ.Ö.O. Kapı Onarımı ve Çevre Düzenlemesi İşleri 

Toki İ.Ö.O. Çevre Düzenlemesi 

Saray İ.Ö.O. Çevre Düzenlemesi 

Efes Meslek Lisesi Çevre Düzenlenmesi İşleri 

Atatürk İ.Ö.O. Laboratuar Sınıfı Tadilatı 

İmrendi İ.Ö.O. Çevre Düzenlemesi 

Gazi İ.Ö.O. Engelli Rampası Yapımı 

Tara Kız Meslek Lisesi Çevre Düzenlemesi

Tahsin Şahinkaya İ.Ö.O. Tadilat ve Tefriş İşleri
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DİNİ KURUMLARA YAPILAN 
HİZMETLER
Belediyemizce ilçemizde bulunan dini ku-
rumlarına 2012 yılında da destek verilmiştir. 
Bu kapsamda yapılan hizmetler aşağıda 
verilmiştir.

KURUM İSMİ 

Şehitler Camii Dış Cephe Andezit Ve Genel 
İşlerin Yapımı 

Örencik Bağlar Camii Proje ve Teknik Destek 
Hizmeti 

Kız Kuran Kursu Çevre Düzenlemesi 

Fatih Kuran Kursu Hafriyat Yapılması 

BELEDİYE HİZMET BİNALARI GENEL 
BAKIM VE ONARIM İŞLERİ
İŞİN ADI 
Köprübaşı Sosyal Tesisleri Genel Onarımı 

Atölye ve Çatı Onarımı 

Fen İşleri Binası Çatı Onarımı 
Belediye Hizmet Binası Boya Badana ve Çatı 
Onarımı İşleri 
Spor Salonları Seramik Onarımı 

Kazan Şehir Stadı Genel Onarımı 

ANDEZİT KESİM TESİSİ
Büyükşehir belediyesi tarafından sökülen eski 
andezit bordürler belediyemizce kurulan an-
dezit kesim tesisinde işlenerek kullanılabilir 
hale getirilmektedir. 

MAKİNE İKMAL TESİSLERİ GÜVENLİK 
KAMERASI YAPILMASI
Müdürlüğümüzde can, bina ve mal güvenliği 
açısından son derece gerekli görülen kameralı 
güvenlik sistemini yenileyerek farklı güvenlik 
noktalarından izleme ve kayıt olanağına eriş-
miş bulunmaktayız.  

III- FAALİYETLERLE İLGİLİ 
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MAKİNE İKMAL TESİSLERİ MESCİT VE 
ABDESTLİK YAPILMASI
Tesisimizde çalışan personel ve misafirlerimi-
zin dini ibadetlerini yerine getirebilmeleri için 
abdestlik ve mescit yapılmıştır.

MAKİNE İKMAL TESİSLERİ ARAÇ 
YIKAMA İSTASYONU
Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan araçları-
mızın temizlik ihtiyaçları için yıkama istasyonu 
faaliyete girmiştir.

YAĞMUR SUYU VE ALT YAPI YAPIM 
İŞLERİ(ASKİYLE KOORDİNELİ 
OLARAK)
Kar ve yağmur suyu birikintilerinin cadde ve 
sokaklardan kolayca tahliyesi için yağmur 
suyu hattı ve alt yapı çalışmaları 2012 yılında 
da devam etmiştir.

GMK CADDESİ KALDIRIM ÜSTÜ 
PARK DUBALARI YAPILMASI
Gereksiz araç parklarını engellemek ve halkı-
mızın kaldırımları rahatça kullanabilmesi için 
kaldırım üstü park dubaları yerleştirilmiştir.

DUTÖZÜ KÖYÜ UMUMİ WC YAPIMI
Dutözü Köyü caminde cemaatimizin kullan-
ması amacı ile hijyenik bir umumi tuvalet inşa 
edilmiştir.

DİĞER KAMU KURUMLARINA 
YAPILAN YARDIMLAR
İlçemizde bulunan diğer kamu kurum ve ku-
ruluşlarına da 2012 yılı içerisinde belediyemiz 
tarafından destek verilmiştir.

KURUM ADI 

Aski Kazan Şube Müdürlüğü Tadilat ve Tamirat İşleri 

Jandarma Komutanlıgı Lojman Genel Onarımı Ve Tadilatı 



BİNA YIKIM İŞLERİ
Belediyemiz sınırları içerisinde İmar ve Şehir-
cilik Müdürlüğümüzce tespiti yapılan, kulla-
nılmayan binaların tehlike ve görüntü kirliliği 
oluşturması nedeni ile yıkımları gerçekleştiril-
miştir.

MAKİNE İKMAL TESİSLERİNDE 
BULUNAN ATÖLYELER
Müdürlüğümüze bağlı Makine İkmal Tesisle-
rinde bulunan Boya, Su-Tesisat, Kaynak, Oto 
Tamir, Marangoz, Kaynak, Oto Elektrik, Elekt-
rik, Lastik ve İnşaat Onarım atölyelerinde bele-
diyecilik adına birçok hizmetler verilmektedir.

BİRİMİNİZDE KULLANILAN MAKİNE 
TEÇHİZAT DONANIM PROGRAM
ARAÇ TAKİP SİSTEMİ
Belediyemize bağlı hizmet araçlarının uydu 
aracılığı ile anlık olarak takip edilmesi için ge-
liştirilen araç takip sistemi 2012 yılında yoğun 
olarak kullanılmakta ve ihtiyaçlar doğrultu-
sunda yazılım güncellenmesine devam edil-
miştir.
Araçların takip ettiği güzergahı ve çalışma 
alanlarını internet üzerinden anlık olarak tes-
pit eden araç takip sistemi ile iş koordinasyo-
nu sağlanarak anlık görevlendirmeler yapıla-
bilmektedir.

MAKİNE PARKIMIZ
Listede belirtildiği üzere 2012 yılında araç 
parkımıza 3 adet araç eklenmiştir. Toplamda 
Müdürlüğümüz tarafından kullanılan 41 adet 
araç bulunmaktadır.

ARAÇ TEMİN EDİLDİ-
Ğİ YER

ADET

Platformlu Araç Tedaş 1

Paletli 
Ekskavatör Dsi 1

Otobüs Güdül 
Belediyesi

1

III- FAALİYETLERLE İLGİLİ 
BİLGİ VE DÖKÜMANLAR

KAZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI>>80
 



 ’12FA  LiYET 
RAPORU

KAZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI > BELEDİYE BAŞKANLIĞI >81

Fen İşleri Müdürlüğü Araçlar (Adet Bazlı Tablo)
HİDROLİK VİNÇLİ PLATFORMLU ARAÇ 1

EKSKAVATÖR 2

GREYDER 2

SİLİNDİR 1

SONDAJ MAKİNESİ 1

YÜKLEYİCİ KEPÇE 2

KAZICI 2

KARAVAN 1

OTOBÜS 5

LOW-BET 1

ÇEKİCİ (TIR) 1

KAMYON 10

BİNEK ARAÇ 6

CENAZE YIKAMA 2

CENAZE NAKİL 1

TANKER 3

TOPLAM 41
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KÜLTÜR MERKEZİ 
Belediyemiz ve İl özel İdare tarafından 2011 yılında Atatürk Mahallesinde Kültür Merkezi inşa-
atı başlamıştır. 2013 yılında hizmete açılması öngörülmektedir. Kültür Merkezi’nde  300 kişilik 
konferans salonu, sergi alanı, bilgisayar laboratuarı, çocuk oyun alanı, okuma salonu ve toplantı 
salonu hizmet vermektedir.

YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU 
Belediyemiz tarafından yapılan girişimler sonucunda İl özel idaresi tarafından ihalesi yapılan 
yarı olimpik yüzme havuzu ve semt sahası inşaatına Atatürk Mahallesinde başlanmıştır.

BELEDİYEMİZ ÖNCÜLÜĞÜNDE İLÇEMİZE YAPILAN DİĞER KAMU 
KURUMLARINA AİT HİZMETLER

III- FAALİYETLERLE İLGİLİ 
BİLGİ VE DÖKÜMANLAR
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KAZAN ÖĞRENCİ YURDU
İlçemiz imam hatip lisesi yanında İl Özel İdare-
si tarafından inşa edilen Kazan Öğrenci Yurdu 
inşaatı tamamlanmış ve 2013 yılında faaliyete 
geçmesi beklenmektedir.

KAZAN İMAM HATİP LİSESİ
TATBİKAT CAMİİ
İlçemiz imam hatip lisesi için Diyanet Vakfı ta-
rafından inşa edilen İmam Hatip Lisesi Tatbi-
kat Camii’nin yapımı devam etmektedir.

OVA ÇAYI ISLAH PROJESİ
İlçemizde kent merkezinin yakınından geçen 
Ova Çayı ikinci etap ıslah çalışmaları ASKİ 
Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

KALDIRIM ÇALIŞMALARI
İlçemiz kent merkezindeki birçok ana cadde 
ve bulvarların kaldırımları Ankara Büyükşehir 
Belediyesi tarafından yenilenmiştir. Bu kap-
samda özellikle Fevzi Çakmak Caddesi, Mev-
lana Caddesi, Göktürk Caddesi, Mehmet Akif 
Ersoy Caddesi, Hacı Ahmet Öztürk Caddesi, 
İstiklal Caddesi, Lerzan Sokak kaldırımlarında 
yapılan çalışmalar halkımız tarafından büyük 
beğeni toplamıştır.



 
KAZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI>>84

III- FAALİYETLERLE İLGİLİ 
BİLGİ VE DÖKÜMANLAR

G- PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
1-) FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- 2012 YILI FALİYETLERİ

2012 YILI PARK YAPIM ÇALIŞMALARI

a-) Seğmenler Parkı

b-) Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı 

c-) Aliya İzzetbegoviç Parkı 

d-) Satıkadın koşu yolu

 e-) Huzur Parkı 

 f-) Belediye Kooperati� eri Parkı
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A) SEĞMENLER PARKI
Kazan girişinde; Kayı mahallesi ile 
Yıldırım Beyazıt mahallesi arasında 
bulunan ve 5427 m² alana sahip 
olan Seğmenler Parkı, eski bakım-
sız görüntüsünün yerine modern 
tarzda projelendirilerek Kazanımı-
zın girişini etkili kılmak üzere halkı-
mıza sunulmuştur.

3638 m² sert zemin ve 1892 m² ye-
şil alana sahip olan Seğmenler Par-
kı geniş su öğeleri modern çizgi-
lerle bütünleşmiştir. Görkemli anıtı 
ve botanik bahçesini anımsatan 
gösterişli bitkisel tasarımı ile Ka-
zan’ a iyi bir izlenim oluşturmasının 
yanı sıra anfisi ve oturma birimleri ile halkımızın dinlenme alanı ihtiyacını karşılamaktadır. Parkın 
yollarında diabaz taşı, bitkisel teraslarında traverten taşı ve anfisinde andezit taşı kullanılmıştır. 
Parkın bitkiselinde kullanılan bitkilerin formu ve türleri özenle seçilmiş ve kaya bahçelerine yer 
verilmiştir. 

B) PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN PARKI
Atatürk mahallesinde bulunan ve 
31731 m² alana sahip olan Prof.Dr.
Necmettin ERBAKAN Parkı birbiri 
ile bağlantılı iki alana tasarlanarak 
halkımızın rekreatif ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla hizmete su-
nulmuştur. 

17797 m² sert zemin ve 21564 m² 
yeşil alandan oluşan parkımız; çi-
çek parterleriyle vurgulanan gös-
terişli girişlerle ilgi çekmektedir.

Parkımızda bulunan 300 m² fitnes 
alanı ve koşu yolu ile halkımıza spor 
yapma imkanı sunmaktadır. Fitnes 
alanımız kauçuk kaplanarak halkı-
mızın daha rahat spor yapmasına 
imkan verilmiştir. Koşu yolumuz ise 
sentetik halı ile kaplanmıştır. Parkın 200 m² olan cocuk oyun grubu ile cocuklar için en uygun ve 
güvenli oyun grupları kurulmuştur. Çocuk oyun alanımız kaucuk ile kaplanarak çocukların daha 
güvenli bir ortamda oyun oynaması sağlanmıştır. 

Parkımızda mevsimlik çiçekler ile vurgulanan iki adet havuz, 22 adet oturma birimi ve bir adet 
amfi ile halkımızın dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmete sunulmuştur. Parkımızın gü-
venlik ,bakım ve onarım ihtiyacı görevliler tarafından sağlanmaktadır.
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C) ALİYA İZZETBEGOVİÇ PARKI
Atatürk mahallesinde bulu-
nan ve Bekdiz sokak, Alpe-
ren sokak ve Obuz sokak-
larını arasında kalan 13047 
m² alana sahip olan Aliya 
İzzetbegoviç Parkı halkımı-
zın kullanımına sunulmuş-
tur. Parkımız ağırlıklı olarak 
sportif aktivite imkanını 
sunmasının yanı sıra cocuk 
oyun alanı ve dinlenme 
alanları ile halkımızın diğer 
ihtiyaçlarına da cevap ver-
mektedir.

6903 m² sert zemin ve 6144 
m² yeşil alana sahip parkı-
mızda; futbol sahası ,bas-
ketbol sahası, fitnes alanları 
, çocuk oyun alanları, 15 adet kameriye ve soyunma odası bulunmaktadır. 

D) SATIKADIN KOŞU YOLU
Satıkadın mahallesinde 
bulunan ve 4104 m² alana 
sahip olan Satıkadın Koşu 
Yolu halkımızın ihtiyaçları-
na daha etkili cevap vermek 
adına revize edilmiştir.

1998 m² sert zemine ve 
2106 m² yeşil alana sahip 
olan parkımızda ; 150 m² 
fitnes alanı kauçuk kapla-
narak halkımızın daha ra-
hat ortamda spor yapması 
sağlanmıştır. Aynı zaman-
da fitnes aletleri yenileriyle 
değiştirilerek engelli vatan-
daşlarımızın da kullanımına 
uygun fitnes aletleri konul-
muştur. Vatandaşlarımızın 
daha rahat spor yapabilmeleri adına 1653 m² lik koşu yolumuz sentetik halı ile kaplanmıştır. 

Halkımızın dinlenme ihtiyacına cevap vermek üzere 7 adet piknik masası ve 1 adet doğal taşla-
rıyla doğaya uyumlu süs havuzu da yapılmıştır.

III- FAALİYETLERLE İLGİLİ 
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E) HUZUR PARKI
Atatürk mahallesinde bu-
lunan ve 2265 m² alana 
sahip olan Huzur Parkı 
halkımızın ihtiyaçlarına 
daha etkili cevap vermek 
adına revize edilerek hal-
kımızın kullanımına su-
nulmuştur. 

1150 m² sert zemin ve 
1115 m² yeşil alana sa-
hip olan Huzur Park’ında; 
19,5 m²  doğal malzeme-
leriyle doğaya uyumlu 
havuz ve 5 adet kameriye 
tasarlanarak halkımızın 
dinlenme ihtiyaçlarına 
cevap vermektedir.

Aynı zamanda  410 m²  
alana sahip olan ve  voleybol , basketbol ve tenis oynanabilen cok amaçlı spor alanımız halkı-
mızın hizmetine sunulmuştur.

F) BELEDİYE 
KOOPARATİFLERİ 
PARKI
Atatürk mahallesinde 
bulunan ve 1280 m² ala-
na sahip olan Belediye 
Kooparati� eri Parkı ‘nda 
bulunan eski ve halkımı-
zın ihtiyaçlarına cevap 
vermeyen çocuk oyun 
grubu ve oturma birim-
leri kaldırılarak yeniden 
projelendirilmiştir.

635 m² sert zemin ve 
645 m² yeşil alan bulu-
nan parkta; 158 m² çocuk 
oyun alanı planlanmıştır. 
Parkta 4 adet kameriye ve 1 adet bekçi kulübesi bulunmaktadır. 
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2-) DİĞER ÇALIŞMALAR

A) AĞAÇ DİKİM ÇALIŞMALARI
Müdürlüğümüz tarafından 2012 yılı içerisin-
de ; Milli Egemenlik Parkı, Köprübaşı Tesisleri, 
Gazi Mustafa Kemal caddesi, Ahmet Öztürk 
Parkı, Selçuklu caddesi, Gaziler cami , Satıka-
dın Koşu Yolu, Toki Blokları, Hamdi Eriş hasta-
ne bahçesi, Samanyolu Koleji yanı, Fatih Dev-
ravut Parkı , Ova Çayı yanı, Şehit Yusuf Pazar 
Parkı ‘na 10.000 adet ağaç dikilmiştir. Ağaçla-
rın yanı sıra 2012 yılında birçok parkımıza ve 
refüjlerimize lale soğanları ve meilland gülü 
dikimi de yapılmıştır.

 
B) HAVUZ TADİLATI ÇALIŞMALARI
Satıkadın Parkı , İnönü Parkı, Fatih Devravut 
Parkı, Sancak caddesi, Ankara caddesi ,Milli 
Egemenlik Parkı ‘nda bulunan havuzların tadi-
latı yapılmıştır.

C) TEL ÖRGÜ YAPIMI
Ahmet Öztürk parkının spor alanına tel örgü 
yapılmıştır.

D)TEL ÖRGÜ TADİLATI YAPIM 
ÇALIŞMALARI
Fatih Keskin Parkı , Hilal 91 Parkı ,İnönü Par-
kı, Faruk Abidinoğlu Parkı, Ovalılar Parkına tel 
örgü tadilatı yapılarak saha onarım işleri ger-
çekleştirilmiştir.

E)KAUÇUK DÖŞEME YAPIMI
Fatih Devravut Parkı ve Toki Bloklarına kauçuk 
döşeme çalışması yapılmıştır.

III- FAALİYETLERLE İLGİLİ 
BİLGİ VE DÖKÜMANLAR
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F)KAMELYA-PERGOLE VE BANK 
YAPILAN YERLER
Tara Kız Meslek Lisesi, Efes teknik ve Endüst-
ri Meslek Lisesi, Fatih İlköğretim okulu, Sağlık 
Meslek Lisesi, Hamdi Eriş İlköğretim Okulu, 
Bitik Köy Konağı, TOKİ blokları, Sağlık Grup 
Başkanlığı ,Hamdi ERİŞ hastanesi bahçesi ne 
oturma birimleri konulmuştur.

G) PARKLARDA AYDINLATMA 
ÇALIŞAMASI
Erol Akıncı Parkı, Fevzi Çakmak Parkı, Ovalılar 
Parkı, İnönü Parkı, Alpaslan Türkeş Parkı, Hu-
zur Parkı,  Satıkadın Parkı, Fatih Devravut 
Parkı, Satıkadın Koşu Yolu ‘na aydınlatma ça-
lışmaları yapılmıştır. (bu çalışma Kazan Bele-
diyesinin girişim ve destekleriyle Büyükşehir 
Belediyesi tarafından yapılmıştır.)

H) ÇOCUK OYUN GRUBU YAPILAN 
PARKLAR
Sağlıkkent sitesine , Kanuni Sultan Süleyman 
sitesine, Yeşilova parkına ,Ahi Köyüne ve TOKİ 
bloklarına çocuk oyun grupları konularak hal-
kımıza hizmete sunulmuştur.

I)BİTKİ BAKIM ÇALIŞMALARI
Müdürlüğümüzce; özellikle parklarda , cadde 
ve sokaklarda, köy yollarında , mezarlıkta bitki 
bakım çalışmaları yapmıştır.



İ) AĞAÇ SÖKÜM ÇALIŞMALARI
Müdürlüğümüzce, yeni imar planına göre, yol-
da kalan yada yanlış konumda bulunan ağaç-
lar kesilmemiş, başka bir bölgeye transplan-
tasyonu yapılarak yetişmesi sağlanmıştır.

J) İLÇEMİZDEKİ KAMU 
KURULUŞLARINA YAPILAN 
ÇALIŞMALAR
İmam Hatip Ortaokulu, İmrendi İlköğretim 
okulu, Kayı İlköğretim okulu, Fatih Kız Kuran 
Kursuna çevre düzenleme çalışmaları yapıl-
mıştır.
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III- FAALİYETLERLE İLGİLİ 
BİLGİ VE DÖKÜMANLAR

H) TEMİZLİK İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ
A- SÜPÜRME ARACI İLE CADDE 
VE SOKAKLARIN TEMİZLİĞİNİN 
YAPILMASI
      
Kazan ilçe sınırları içerisinde bulunan bütün 
cadde, sokak, ana arter ve bulvarların süpür-
me araçları ile süpürülerek temizliği yapılmak-
tadır.

B- KALDIRIMLARIN VE BOŞ 
ALANLARIN TEMİZLİĞİNİN 
YAPILMASI
 
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince,  bütün 
cadde, sokak, kaldırım ve meydanların, oluş-
turulan program dahilinde haftanın her günü 
düzenli olarak temizlik çalışması yapılmakta-
dır.

C- EVSEL NİTELİKLİ ATIKLARIN VE 
DİĞER ATIKLARIN TOPLANMASI, 
TAŞINMASI VE NAKİL İŞLEMLERİNİN 
GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
Kazan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 
bünyesinde, günlük iki vardıya olarak çalışan 
çöp toplama ve taşıma araçlarımız, 12 şoför 
ve 24 temizlik elemanı ile ilçemizde bulunan 
bütün bölgelerden, katı atıklar ve çöpler top-
lanmakta taşınmakta ve Sincan Yenikente na-
killeri gerçekleştirilmektedir.

KIŞ AYLARINDA ÇIKAN SOBA 
KÜLLERİNİN TOPLANMASI VE 
TAŞINMASI: 
Kış aylarında çıkan soba külleri çöplerden ayrı,  
açık kasa araç ve kepçe yardımıyla toplanmakta 
ve döküm alanları temizlenmektedir.
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Ç- PAZAR YERİ TEMİZLİĞİNİN 
YAPILMASI
 
Haftada bir kez kurulan kent Pazar yerinin gıda 
ve gıda dışı kurulan tezgahların kaldırılması-
nın ardından, Pazar yerinde bulunan çöpler ve 
diğer atıklar toplanmakta, el ve süpürme araç-
ları ile süpürülmekte ve son olarak da tazyikli 
su ile yıkanarak bir sonraki Pazar zamanına ha-
zır hale getirilmektedir.

D- İHTİYAÇ DUYULAN ALANLARA 
ÇÖP KONTEYNIRI  (VARİL) 
KONULMASI
 
Kontrol ekiplerimizce tespit edilen ve birimi-
mize gelen talepler doğrultusunda ekip şef-
lerimizce de uygun görülen ihtiyaç alanlarına 
çöp konteynır (varil ) bırakılmakta ve çöp top-
lama programına dahil edilmektedir.

E- KIŞ AYLARINDA, KAR VE BUZ 
TEMİZLİK ÇALIŞMASININ YAPILMASI
 
Kış aylarında halkımızın gündelik yaşamlarını 
olumsuz etkileyen hava koşullarında, idaremi-
zin belirlediği talimatlar doğrultusunda, kuru-
lan ekiplerimizce öncelikle yaya geçitleri, okul 
ve çevresinde, cadde-sokak  ve kaldırımlarda 
oluşan  kar ve buzlanmaya karşı  temizlik çalış-
ması yapılmaktadır.

F- ÇÖP KONTEYNIRLARIN BAKIM-
ONARIMLARININ YAPILMASI 
VE DEZENFEKTE İŞLEMLERİNİN 
GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
Ekip şe� erimiz tarafından ve birimimize ge-
len talepler ve bildirimler doğrultusunda tes-
piti yapılan arızalı,  tamir edilmesi gereken 
çöp konteynır ve varillerin belirlenerek bakım 
ve onarımlarının yapılması ve tekrar hizmet 
alanlarına kullanılmak üzere dağıtımlarının 
gerçekleştirilmesi işlemlerini düzenli şekilde 
yapmaktadır.
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KAZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

G- GELEN ŞİKAYET VE TALEPLERİN 
DEĞERLENDİRİLEREK YAPILMASI
2012 yılı içerisinde Birimimize vatandaşları-
mızdan toplam 285 adet talep - şikayet gelmiş, 
bu bilgiler kayıt altına alınmış ve bu şikayet ve 
talepler gerek yerinde incelenerek gerek ise 
bire bir görüşülerek çözüme ulaştırılmıştır.

Ğ- GERİ DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİ

AMBALAJ ATIKLARI TOPLAMA İŞLEMLERİ

Kazan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 
olarak 2012 yılı içerisinde toplanan ambalaj 
atıkları toplam miktarı 144,820 Kg dır.

ATIK PİL TOPLAMA ÇALIŞMASI

Çevreye zarar vermemesi için başlatmış oldu-
ğumuz Atık Pil Toplama kampanyamız devam 
etmektedir.  İlçe merkezimizde bulunan tüm 
okullardan, Kaymakamlık binasından, Halk 
Eğitim Merkezi’nden,  Jandarma, hastane, 
büyük marketlerden ve Belediye binamızdan 
toplanan atık piller çevreye zarar vermeden, 
ekonomiye kazandırılmasına aracılık etmeye 
devam etmektedir.
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I) İMAR VE ŞEHİRCİLİK 
MÜDÜRLÜĞÜ

PERSONEL EĞİTİMİ
Personelin gelişimleri takip etmesi ve Bele-
diyemize yenilikler getirilebilmesi amacıyla 
Konferans ve toplantılara katılımı sağlanmak-
tadır. Belediye bünyesinde eğitimler de veril-
miştir. Bunlar; 

l15.10.2012-18.10.2012 tarihleri arasında 
Belediyemizde Kalite Yönetimi çalışmaları 
hakkında işe yeni başlayan personelimize 
yönelik, mevzuat ve ISO 9001   konularında 
“ Oryantasyon Eğitimi” 

l17-18-19. Aralık 2012 tarihlerinde Bele-
diyemizde, hizmetlerini yürüten persone-
limizin bilgi ve becerilerini artırıcı, Halkla 
İlişkiler, Müşteri Memnuniyeti, Davranış Bi-
çimleri, güzel ve ikna edici konuşma sanatı 
hakkında Hizmet İçi Eğitim verilmiştir. 

PERSONEL MOTİVASYONU
Personel motivasyonuna yönelik Müdürlüğü-
müzce aylık toplantılar düzenlenmiştir.

PLAN ÇALIŞMALARI
Bu yıl toplam 11 adet imar planı ve tadilatı 
onaylanmıştır. Bunlardan bazıları…

lİlçemiz Saray ve Dağyaka Mahallelerine 
ait Uygulama İmar Planı Plan Notu değişik-
liği onaylanmıştır.

lFethiye Mahallesi 2793 ada 1, 2, 3 ve 12 
nolu parsellere ait Uygulama İmar Planı de-
ğişikliği ile Lojistik üssü genel tesislerinde 
yeni yapılacak yapılar ve kısmen tamam-
lanmış olan tesislerin entegre edilmesi 
amaçlanmıştır.

lFatih Mahallesi 2156 ada 11 nolu parsel-
de yapılan imar planı değişikliği, İlçemize 
hizmet verecek bir Aile Yaşam Merkezinin 
hayata geçirilebilmesi amacıyla yapılmıştır.



 
KAZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI>>96

lİlçemiz 4. Ana Jet Üs 
Komutanlığı Kışlasına ait imar 
planı Milli Savunma Bakanlığı 
tarafından re’sen onaylanmış 
olup, Belediyemiz ilan panosun-
da askıya çıkarılmıştır.

lİlçemiz Kayı Mahallesi 1961 
ada 1 ve 2 nolu parsellerin bulun-
duğu bölgenin dere yatağından 
kalması nedeniyle, söz konusu 
alanların ıslah edilebilmesi ama-
cıyla plan değişikliği yapılmıştır.

lİlçemiz Atatürk mahallesinde 
mevcutta bulunan un fabrikasının 
kullanılması ve yapı stoğunun 
değerlendirilmesi amacıyla 1874 
ada 11 nolu parsele ait plan deği-
şikliği yapılmıştır.

      

 

KAYI MAHALLESİ 1961 ADA 11 PARSEL  

FATİH MAHALLESİ 2156 ADA 11 PARSEL
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İMAR PLANI VE UYGULAMA ÇALIŞMALARI TABLOSU (ha)

İLÇE SINIR YÜZÖLÇÜMÜ (ha) 60619

MAHALLE YÜZÖLÇÜMÜ (ha) 34409.9

ORMAN KÖYÜ YÜZÖLÇÜMÜ (ha) 26209

İMAR PLANI YAPILAN ALAN YÜZÖLÇÜMÜ  (ha) 
(1/1000 ÖLÇEKLİ)

7107

İMAR UYGULAMASI YAPILAN ALAN 
YÜZÖLÇÜMÜ (ha)

6725

KONUT ALANI 1007.28
TİCARET ALANI 44.03
SANAYİ ALANI 1983.39
KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI 211.23
AĞAÇLANDIRILACAK ALAN 54.26
PARK ALANI 684.85
SPOR ALANI 24.53
BELEDİYE HİZMET ALANI 14.37
RESMİ KURUM ALANI 58.3
SAĞLIK ALANI 23.36
İDARİ TESİS ALANI 17.78
DİNİ TESİS ALANI 21.04
SOSYAL KÜLTÜREL TESİS ALANI 17.87
KENT MEYDANI 0.27
EĞİTİM ALANI 58.25
TURİZM TESİS ALANI 4.78
TERMİNAL 3.10
OTOPARK 0.04
ÖZEL GÜMRÜKLEME 1.05
AKARYAKIT ALANI 21.06
ASKERİ ALAN 1152.06
FUAR ALANI 6.27
GARAJ ALANI 0.85
ALTYAPI ALANI 69.81
ARTIMA TESİSİ ALANI 2.13
BAĞ-BAHÇE ALANI 21.83
BESİCİLİK 18.03
PAZAR ALANI 5.2
REFÜJ 22.23
REKREASYON ALANI 99.84
MEZARLIK 2.98
YOL 1072.93
TOPLAM 6725



TEVHİD, İFRAZ VE PARSELASYON 
ÇALIŞMALARI
Toplam 52.656 m²’lik alanda  13 tane tevhit 
ve 6275 m² lik alanda 1 tane tevhid ve ifraz, 
16.070 m²’lik alanda 1 tane ifraz, 10 tane par-
selasyon planı onaylanmıştır. 

ARAZi ÇALIŞMALARI
Arazi ekibimiz her gün, ilçemizin farklı nok-
talarında denetim faaliyetlerini sürdürmekte-
dir. Yapının her aşaması teknik ekiplerimizce 
yerinde kontrol edilerek fotoğra� anmaktadır. 
Ayrıca kaçak yapı ile mücadelemiz devam et-
mektedir. Etkin mücadelede vatandaş deste-
ğini her zaman hissetmek için, web sayfamız-
dan ulaşılabilen ve kimlik bilgilerinin gizlilik 
esasına dayanan e-kaçak yapı hattı faaliyete 
geçmiştir.

2012 yılında toplam 270 yapı denetim ve 80 
kaçak yapı çalışması yapılmıştır.

EVRAK
2012 yılı itibariyle toplam, 5370 adet evrak 
gelmiş, 4181 adet evrak çıkışı yapılmıştır.

YAPI RUHSATLARI:
Müdürlüğümüz tarafından 2012 yılı içerisinde 
İmar Kanunu ve Yönetmelikler çerçevesinde 
tüm yapıların ruhsat ve projeleri işlenmiş, uy-
gun olanlar onaylanarak yapı ruhsatları veril-
miştir.

2012 yılı içerisinde 132 adet Sanayi, 4 adet Ti-
caret, 86 adet Konut, 11 adet Kamu, 25 adet 
Ticaret + Konut, 28 adet Depo olmak üzere 
Toplam 286 adet yapı ruhsatı verilmiştir. Bun-
ların 140 adeti Yeni yapı, 8 adeti Yenileme, 104 
adeti Tadilat ve 34 adeti kullanım, isim, yapı sı-
nıfı, imar değişikliğinden kaynaklanan ruhsat 
niteliğindedir.
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2012 YAPI RUHSATLARI  
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YAPI KULLANMA İZİN BELGELERİ:
Müdürlüğümüz tarafından 2012 yılı içerisinde 
İmar Kanunu ve Yönetmelikler çerçevesinde 
tüm yapıların ruhsat ve projeleri işlenmiş, uy-
gun olanlar onaylanarak yapı kullanma izin 
belgeleri verilmiştir.

2012 yılı içerisinde 261 adet Sanayi, 29 adet 
Ticaret+Konut, 62 adet konut, 5 adet kamu, 4 
adet ticaret olmak üzere Toplam 361 adet Yapı 
Kullanma izin Belgesi verilmiştir.
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2012  YILINDA VERİLEN YAPI 

KULLANMA İZİN BELGELERİ
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01.01.2012 – 31.12.2012 FAALİYET TABLOSU

Yapı Ruhsatı 286

Yapı Kullanma İzin Belgesi 361

Kaçak Yapı Sayısı 80

Yapı Denetim 270

Asansör Ruhsatı 73

İmar Planı ve Tadilatı 11

Parselasyon Planı 10

İfraz – Tevhid 15

İmar Çapı 259

Yol Kotu 167

İmar Durumu 13

2012 YILI İYİLEŞTİRMELERİ
l 2012 asansör yönetmeliğine uygun “TÜRKAK’TAN AKREDİTASYON” belgesi olan A Tipi mua-

yene kuruluşu ile anlaşılmış olup, ilçemizde bulunan asansörleri yıllık bakımları yaptırılmıştır.

l Müdürlüğümüzün evrak bölümüne 2 personel alınmıştır. Yeni gelen personellerimize teknik 
donanım desteği sağlanmıştır.

l Yeni personel alımı ile birlikte; müdürlüğümüz yerleşim planında değişiklik yapılarak, dosya-
lama olarak kullandığımız odamız, personelin kullanımı için düzenleme yapılmıştır.

l 2011 yılında imar arşivinin sayılaştırılması başlanan, %90 oranında tamamlanan digital arşiv 
sistemi (Proimar) personelimizin kullanımına açılmıştır.

l Müteahhit ve mimarlarla istişare toplantısı yapılarak, sıkıntıların karşılıklı çözümünü sağla-
mak , yatırımcıyı teşvik edici projelerin geliştirilmesi için toplantı yapıldı.

l Statik projelerin incelenmesi  amacıyla lisanslı “Probina Oryan 2011 programı 3 kiliti ile birlik-
te alındı. 2 kişi eğitimi gönderildi.

l 2 adet Real Time Kinematic Receive alındı.(RTK)  
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İ) KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

EĞİTİM HİZMETLERİ

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, Atatürk İlköğretim Okulunda, anne-baba çocuk 
arasında etkili iletişim eğitimi organize edildi. Bu programa katılan ailelere konuyla ilgili 40 set-
ten oluşan kitap dağıtıldı.

İlçemizdeki İmam Hatip Lisesinde eğitim gören öğrencilerin yabancı dil eğitimlerine katkı sağ-
lamak amacıyla 618  Arapça ve211 
İngilizce dil öğretim kitap setleri 
dağıtıldı.

İlçemizdeki İlköğretim Okulların-
daki özellikle ana okulu öğrenci-
lerine yönelik  boyama ve hikaye 
kitabı dağıtımı yapıldı.

İlköğretim 1,2,3. Sınıf öğrencile-
rine Karakter Gelişim Eğitim Seri-
sinden; Becerikli Arı Zibo, Misafir 
Eşek Daki, Cesur Tavşan Rabi, Şa-
kacı Sincap Sinco, İyi Kalpli Pen-
guen Pingo isimlerinde  5 kitaptan 
oluşan 11.500 adet kitap dağıtıldı.
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İlçemizde bulunan tüm okullara; ha-
laylar, barlar, seğmenler, karşılama-
lar ve kaşıklı oyunlar müziklerinin 
yorumlandığı 4CD ve Türkçe-İngi-
lizce Türk Kültürü ve halk oyunları 
kitabından oluşan Türk Halk Müziği 
Antolojisi seti  dağıtıldı. 

İlçemizde eğitim gören ve  SBS,L-
GS,LYS, sınavlarına hazırlanan öğ-
rencilerimize; Türkçe , edebiyat, 
matematik, geometri,fizik, kimya, 
biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, fen 
ve teknoloji, inkılap tarihi, konu 
anlatımı ve soru bankalarından oluşan 1.300 
adet kitap dağıtımı yapıldı.

İlçemizdeki çocuklara belediyecilik hizmetleri-
nin ne olduğu, nasıl bir kentli olunması gerek-
tiği Belediye başkanı tarafından çizgi roman 
karakterinde anlatan (Başkan Amca Belediye, 
Başkan Amca Trafik)30.000 adet dergi dağıtıldı.

İlçemizde bulunan okulların faaliyetlerinin 
anlatıldığı Kazan’da Eğitim konulu 4000 adet 
2011-2012 eğitim öğretim dönemi faaliyet 
dergisi  bastırılarak dağıtımı yapıldı. 

İlçemizde bulunan okullarda öğrenim gören 
fakir, başarılı ve yardıma muhtaç öğrencileri 
okumaya teşvik etmek amacıyla içinde kırta-
siye malzemeleri bulunan 500 adet çanta da-
ğıtımı yapıldı.

Kazan Kaymakamlığı ile ortak proje üretilerek, 
ilçemizde bulunan başarılı, maddi yoksunluk 
nedeniyle dershaneye gidemeyen ilk ve orta 
dereceli 100 öğrenci tespit edilerek bu öğren-
cilerin eğitimlerine katkı sağlamak amacıy-
la dershane ve kitap yardımı yapılmıştır. Bu 
öğrencilere ve ailelerine, motivasyon amaçlı 
eğitime tam destek konulu, sanatçı Hakan Di-
lek’in de katıldığı bir program düzenlendi.

Ankara Kültürü Yaşatma Derneği tarafından 
Kazan Ticaret Meslek  Lisesinde Ankara kültü-
rü ile ilgili öğrencilere konferans verilmesi or-
ganizasyonu yapılmıştır.

İlçemizdeki öğrencilere Halk Müziği sanatçısı 
Bayram Bilge Tokel tarafından, “Türkü Hazine-
miz” isimli konferans organizasyonu yapıldı.

İlçemizde Milli Eğitim Müdürlüğü ve Beledi-
yemiz tarafından ortaklaşa düzenlenen ve ge-
leneksel hale getirilen okul öncesi şenliği, yıl 

sonu  eğitim şenliği,  Bilim, Kültür, 
sanat şenliklerine destek verildi.

Kazan İlköğretim okulu öğrencile-
rinde seçilen 16 kişilik bir Seğmen 
Gurubu için  Folklor kıyafeti alındı 
ve Seğmen eğitimi hizmeti verildi.

Kazan Ticaret Lisesi öğrencilerine 
Atrvin yöresi  bay-bayan folklor kı-
yafeti  ve Şahin İlköğretim okuluna 
ise Trakya yöresi  bay-bayan  folklor 
kıyafeti alındı.
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RESMİ VE DİNİ 
BAYRAMLAR

23 NİSAN; 

TBMM ‘nin açılışının 92. Yıl dönümünde 23 Ni-
san Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı kut-
lamaları çerçevesinde çocuklarımıza 30.000 
adet ücretsiz lunapark bileti dağıtılarak, on-
ların bu özel günde eğlenmeleri sağlandı. 23 
Nisan törenlerine lojistik destek sağlandı. 

19 MAYIS

Gazi  Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş me-
şalesini yakmak üzere Samsun’a çıktığı gün 
olan ve gençlerimize armağan edilen 19 Ma-
yıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 
etkinlikleri çerçevesinde, gençlerimizin bu 
özel günlerinde eğlenmeleri için çeşitli sanat-
çılar ve Yusuf Güney’in de katıldığı konser dü-
zenlendi.19 Mayıs törenlerinde lojistik destek 
sağlandı. 

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ;

 Geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusu, Öğ-
retmenlerimize Öğretmenler gününde hediye 
dağıtıldı, öğretmenler günü programına des-
tek sağlandı ve program sonrasında yemek 
ikramında bulunuldu.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ;

 Yokluklar içindeki bir milletin çağın en güç-
lü devlet ve silahlarına karşı direnişin gerçek 
bir destanı olan Çanakkale zaferinin 97. Yılın-
da Kazan Ulu Camiinde Mevlit-i Şerif okun-
du. Halk Eğitimi Merkezinde anma programı 
düzenlendi, çelenk sunumu ardından davet 
edilen şehit aileleri ve gazilerimize yemek ik-
ramında bulunuldu.
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12 MART İSTİKLAL MARŞI KABULU;
 12 Mart İstiklal Marşının kabulü etkinliklerin-
de okullararası yarışmalar düzenlendi. Resim, 
şiir, kompozisyon dallarında yapılan yarışma-
larda ve istiklal marşımızı güzel okuma yarış-
masında dereceye giren öğrencilere ve öğret-
menlerine çeşitli hediyeler verildi.

RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI
Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve 
saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, in-
sanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unut-
tukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları 
günlerdir. Müdürlüğümüz bu özel günlerde 
insanların bir araya gelmelerini sağlanmak için 
bayramlaşma törenlerini organize etmektedir. 

Aşure gününde vatandaşlarımıza aşure dağı-
tımı yapıldı.

ÖZEL GÜN VE HAFTALAR

ENGELLİLER HAFTASI;
 Engelliler haftasında engelliler programına 
destek sağlandı. Engelli okulları ziyaret edil-
di ve hediyeler dağıtıldı. Fakir ve ihtiyacı olan 
engelli vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye 
dağıtıldı. İhtiyacı olduğu tespit edilen bir en-
gelliye medikal yardım verildi. 14 mayıs engel-
liler haftası dolayısıyla ilçemizdeki tüm engelli 
okulları ve rehabilitasyon merkezleri ve eğitim 
ve uygulama okullarındaki öğrencilerin de 
katılımıyla belediyemizce bir program düzen-
lendi. 

YAŞLILAR HAFTASI
Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü ku-
ran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara ta-
şımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır. 
Yaşlılık dönemi itibar gerektirmektedir bu aynı 
zamanda bir minnet borcudur. Yaşlı bireylerin 
toplumla bütünleşmesi, daha aktif olması ve 
yaşama bağlı kılınmaları gerekir. Bu düşünce 
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ile Yaşlılar Haftasında, yaşlılarımızın yoğun bu-
lunduğu kahvehanelerde pasta, kurabiye ik-
ramlarında bulunuldu. Belediye Başkanımızın 
da katılımıyla yaşlılar toplantısı yapıldı.

5 HAZİRAN ÇEVRE TEMİZLİK GÜNÜ;
Gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için 
kirlenmeleri mutlaka önlemek, yeşil alanları 
ve hayvanları koruyup çoğaltmak gerekmek-
tedir. Hızla gelişmekte olan ülkemizde çevre 
sorunlarıyla ilgili çevre bilincini oluşturmak 
için döviz ve şapkalarla çevre yürüyüşü yapıl-
dı. Öğrencilerimizde tiyatro gösterimi yapıldı.

ANNELER GÜNÜ; 
Hayatımızın en değerlisi, bizim varlık sebebi-
miz annelerimiz için Halk Eğitimi Merkezinde 
yapılan programa katkı sağlandı. Kumpınar 
Kültür Merkezinde, sanat müziği, halk müziği 
sanatçılarıyla anneler günü programı organi-
zasyonu yapıldı.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ  
SATIKADIN ANMA PROGRAMI;
Dünya Kadınlar Gününde, eşitlik için, bağım-
sızlık için, politik haksızlıkların ortadan kalk-
ması için, daha iyi yaşama ve çalışma şartları 
elde edebilmek için kadın sesinin duyurulma-
sı amacıyla Kadın Hareketi Derneği ile birlikte 
program yapıldı. İlk kadın Milletvekillerimiz-
den ilçemizin gururu Satıkadın anıldı, anıtına 
çelenk konuldu ve fotoğraf sergisi misafirlerin 
beğenisine sunuldu.

5 ARALIK SATIKADIN’I ANMA VE 
SATIKADIN EVİNİN MÜZE HALİNE 
GETİRİLMESİ İÇİN DEVİR ALINMASI 
TÖRENİ;

 Satıkadın anıtına çelenk sunumu yapıldı. Sa-
tıkadın evi bahçesinde Satıkadın evi devir tö-
reni yapıldı. 
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GAZİLER GÜNÜ; 

Sahip olduğumuz her varlığın, her yetki ve im-
kânın temelinde şehitlerin canlarının, gazile-
rin kanlarının olduğu unutmamak için yaptığı-
mız programla 19 Eylül Gaziler gününde, Milli 
Egemenlik parkında çelenk sunumu, şiirler ve 
konuşmalardan sonra, davet edilen şehit aile-
leri ve gazilere SEGE’de kahvaltı ikram edildi.

POLİS GÜNÜ;

 Güvenliğimizin teminatı polislerimiz 10 Nisan 
Polis Gününde unutulmamış, yapılan törene 
Belediyemiz tarafından destek sağlanmış ve 
polislerimize çiçek dağıtımı yapılmıştır. 

KUTLU DOĞUM HAFTASI;

Müslümanlar arasında yüzyılllardan beri bü-
yük bir coşku ile kutlanan, Peygamberimizin 
derin bir saygı ile anıldığı Kutlu Doğum Haf-
tası nedeniyle okutulan mevlit sonrası çiçek 
dağıtımı yaptık.

GEZİLER
ÇANAKKALE GEZİSİ

Belediyemiz tarafında ilçemizde bulunan 
öğrenci ve öğretmen kafilesi Çanakkale şe-
hitliğine gezi için gönderildi. Tüm masraflar 
Belediyemiz tarafından karşılanan gezide her 
kafileye bir rehber tahsis edildi.  Türk ve Dünya 
tarihinde önemli bir yeri olan Çanakkale Des-
tanının ruhunu yaşamak için geziye gidecek 
öğretmen ve öğrenci yakınları geziye gidenler 
kadar heyecanlıydı.

Belediyemiz tarafından kaymakamlık perso-
neli Çanakkale Şehitliğine götürüldü.

III- FAALİYETLERLE İLGİLİ 
BİLGİ VE DÖKÜMANLAR
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İSTANBUL KÜLTÜR TURU

İlçemizde bulunan okullardaki başarılı öğren-
ciler, öğretmenler ve yardıma muhtaç vatan-
daşlarımızdan oluşan bir guruba, İstanbul ve 
Edirne’ye tarihi ve kültürel alanları içeren 3 
günlük bir kültür turu düzenlenmiştir. 

BELGESEL GALASI İÇİN İSTANBUL 
TURU

Mesleğinde ilk 19 kadın konulu belgesel ga-
lası İstanbul’da yapıldı. Belgeselde Satıkadın’ın 
hayatı canlandırıldı. Satıkadın ailesi ve seven-
leri İstanbul’a bu belgesel Galası için, otobüs 
hizmeti alınarak gönderildi. 

AÇILIŞLAR

AHİD AÇILIŞI

AHİD açılışına katkı sağlanmış ve organizasyo-
nu yapılmıştır.

SOSYAL MARKET AÇILIŞI

Kazan Belediyesi tarafından ilçemizde bulu-
nan fakir yardıma muhtaç ailelerimize maddi 
manevi her türlü desteği sağlamak için Kazan 
Sosyal Market açılmıştır.
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KAVUN PAZARI AÇILIŞI

Her yıl geleneksel olarak kurulan Kazan Kavun 
Pazarı 2012 yılında da müdürlüğümüz orga-
nizasyonu ile açılmıştır. Ulusal ve yerel basın-
da yapılan haberler ve görüntüler sayesinde 
2012 yılında kavun satışı sağlanmıştır.

TEMEL ATMA TÖRENLERİ

Atatürk Mahallesi Osmanlı Caddesi, Gazi il-
köğretim okulu Onural Şeref Bozkurt Caddesi 
yürüyüş yolu koşu parkuru ve kondisyon alet-
leri kompleksinin temeli müdürlüğümüz or-
ganizatörlüğünde yapılan törenle atıldı.

Kazan Belediyesi Salı pazarında bulunan ve 
Zabıta noktası olarak kullanılan hizmet bina-
sını yıkarak, yerine güneş enerjisi ile kendisini 
ısıtıp soğutabilen alt katı da işçi borsası olarak 
kullanılacak yeni ve modern hizmet binasının 
temeli müdürlüğümüz organizatörlüğünde 
yapılan törenle atıldı.

Toki Parkı temel atma töreni ve toki çevresi 
düzenleme işi temel atma töreni müdürlüğü-
müz organizatörlüğünde yapıldı.

İlçemiz Atatürk Mahallesinde yapımına başla-
nan yarı kapalı olimpik yüzme havuzu temel 
atma töreni müdürlüğümüz organizatörlü-
ğünde yapıldı.

İlçemiz girişinin daha modern ve güzel görün-
mesi için yapımına başlanan Seğmenler Parkı 
temel atma töreni müdürlüğümüz tarafından 
yapıldı.

Kazan Bocce salonu yanında bulunan kamp 
merkezinin temel atma töreni müdürlüğümüz 
organizatörlüğünde yapılmıştır.

Fatih Mahallesi Muradiye Vakfı Öğrenci Yurdu 
temel atma töreni müdürlüğümüz organiza-
törlüğünde yapılmıştır. 

III- FAALİYETLERLE İLGİLİ 
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KÜLTÜREL VE SOSYAL 
FAALİYETLER

KEÇE SERGİSİ;

Unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerleri-
mizden keçe sanatının yaşatılması amacıy-
la keçe sanatçısı Nurgül Begiç’in Anadolu da 
keçe konulu sergisi bir hafta boyunca ilçemiz 
Kumpınar Kültür Merkezi’nde halkımızın be-
ğenisine sunuldu.

ORTAK AKIL TOPLANTILARI

İlçemizin geleceğinin planlanması amacıyla; 
tarım, hayvancılık, ekonomik yaşam, sanayi 
ve siyasal gelişim, turizm v.b konularda ilçenin 
artıları ve eksileri değerlendirildi, ilçenin ileri 
gelenlerinden gruplar oluşturularak ilçenin 
gelecek planlaması tartışmaya açıldı. 

ULUSLARASI KAZAN VE ÇEVRESİ 
HALK KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU

İlçemizde ilk defa Ankara-Kazan ve çevresi 
halk kültürünü konu alan uluslar arası sem-
pozyum düzenlendi. 6-7 Kasım 2012 tarihinde 
yapılan sempozyuma 46 konusunda uzman, 
Prof. Doç. Dr. Öğretim görevlisi gibi araştırma-
cılar katıldı. Katılımcıların bildirilerini 2013 yılı 
içerisinde kitap haline getirilmesine karar ve-
rildi. 

SÜHEYL BEHZAT UYGUR-BENİMLE 
OYNAR MISIN?

Halkımızın ve öğrencilerimizin moral ve moti-
vasyonunun artırılması amacıyla, Süheyl-Beh-
zat Uygur kardeşlerin Benimle Oynar mısın?” 
oyunu sahnelendi.
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SÜNNET

Belediyemiz tarafında geleneksel hale getiri-
len sünnet günlerinde 250 çocuk sünnet etti-
rilmiş, uzman hekimler tarafından dikişsiz ve 
kanamasız olarak yapılan sünnet günleri ço-
cuklar ve aileleri tarafından oldukça memnu-
niyetle karşılanmıştır.

RAMAZAN ŞENLİKLERİ

Belediyemiz tarafından geleneksel olarak ger-
çekleştirilen, faaliyetlerden biri olan Ramazan 
Şenlikleri Programında; Hacivat Karagöz, çe-
şitli animasyonlar, Tuzsuz Deli Bekir, Meddah, 
İlahi Gurupları, Semazenler ile Türk Halk mü-
ziği sanatçıları, İsmail Türüt, Sevcan Orhan ve 
Murat Göğebakan konserleri halkımız tarafın-
dan büyük beğeniyle izlendi. 

GIDA YARDIMLARI

İlçemizde yaşayan, fakir ve yardıma muhtaç 
vatandaşlarımıza Ramazan ayında destek ol-
mak amacıyla 4500 adet gıda paketi dağıtımı 
organizasyonu yapılmıştır.

KAZAN KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA 
ÇALIŞMALARI

İlçemizin gelenek görenekleri, el sanatları, ye-
mek kültürü v.b. konularda ilçemiz mahalle ve 
köylerinde araştırma çalışması başlatıldı. Ha-
zırlanan çalışmaların 2013 yılında kitap haline 
getirilmesi hedeflenmektedir. 

III- FAALİYETLERLE İLGİLİ 
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AĞAÇ DİKME ORGANİZASYONU

İlçemiz Günbaşı Mahallesinde Amerikan Bü-
yükelçiği ve Belediyemizce ortaklaşa olarak 
ağaç dikme kampanyası organizasyonu ger-
çekleştirildi. 

BOSNA HERSEK KARDEŞ ŞEHİR- 
ZENİKA BELEDİYESİ

Belediyemiz ve Bosna Hersek Federasyonuna 
bağlı Zenika Belediyesine 04-07 Eylül 2012 
tarihlerinde Kaymakam, Belediye Başkanı, 
Meclis Üyeleri ve iş adamlarından oluşan bir 
heyetle ziyarette bulunuldu. İki şehir halkları 
arasında, kardeşlik, dostluk, kültürel, ekono-
mik ve siyasal faaliyetlerin artırılması amacıyla 
“Kardeş Şehir Protokolü” imzandı.  

MAHALLEDE ŞENLİK VAR PANAYIRI

Büyükşehir Belediyesi ve Belediyemizce or-
taklaşa düzenlenen ve geleneksel hale gelmiş 
olan Mahallede Şenlik Var Panayırı, 4 gün bo-
yunca ilçemizde sosyal hayatın canlanmasına 
katkıda bulunmuştur.

KAMU İNTERNET ERİŞİM MERKEZİ

Belediyemize ait Kamu İnternet Erişim Merke-
zi halka açık olup günde 60 civarı vatandaşı-
mıza hizmet vermektedir. 

BAĞLAMA KURSU DEVAM EDİYOR. 

Belediyemiz tarafından açılan, bağlama kursu 
faaliyetlerine 2012 yılında da devam edildi.  
Kurslara 120 öğrenci devam etmektedir.
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MAVİ-AY BAŞVURU PROGRAMI
Vatandaşların; dilek, istek ve şikayetlerini 
kayıt altına aldığımız Mavi-Ay programına 
345 Adet başvuru yapılmıştır. Başvurular 
kayıt altına alınıp hemen ilgili birime ile-
tilmektedir. İletişim e-mail yoluyla olduğu 
gibi derhal telefonla da sağlanmaktadır. 
Başvuruların 123 adedi Fen İşleri Müdür-
lüğü’ne gelmiş olup, 101 adeti sonuçlandı-
rılmış ve 22  adeti halen beklemededir. 43 
adedi Temizlik İşleri Müdürlüğüne gelmiş 
olup  40 adeti olumlu sonuçlanmış ve 3 
adeti beklemede kalmıştır.  6 adeti Zabıta 
Müdürlüğü’ne gelmiş ve sonuçlanmıştır. 2 
adeti Avukatlık danışmanlık hizmeti veril-
miştir. 1 adet Emlak İstimlak Müdürlüğü ta-
rafından olumlu sonuçlandırılmıştır. 3 adet 
Emlak Müdürlüğü tarafından olumlu sonuç 
olmuştur. 51 adet hizmet Sağlık İşleri Mü-
dürlüğü tarafından olumlu sonuçlandırıl-
mıştır. 29 adet başvuru İmar Müdürlüğü’ne 
gelmiş olup sonuçlandırılmıştır. Ayrıca 47 
adet başvuru ASKİ’ye  gelmiş olup sonuç-
landırılmıştır. 4 adet Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü tarafından, 2 adet Park Bahçe-
ler Müdürlüğü tarafından, 1 adet Ruhsat 
Küşat Müdürlüğü,  2 adet Santral, 1 adet 
Mavi Ay, 11 adet Yazı İşleri Müdürlüğü ta-
rafından olumlu olarak sonuçlandırılmıştır.

Mavi-Ay tarafından ilgili İdare Birimlerine 
iletilen bu istekler, ilgili birimlerce değer-
lendirilip en kısa sürede sonuçlandırılmış-
tır.

İŞÇİ-İŞVEREN BAŞVURU 
PROGRAMI
Mavi-Ay Birimince ilçemizde yaşayan 672 
vatandaşımızın  iş bulmak için yaptıkları 
başvurular kabul edilmiş, bununla bera-
ber Kazan İlçe sınırları içerisinde faaliyette 
bulunan 104 işveren firma tarafından 302 
adet işçi talebinde bulunulmuştur. İşçi ta-
lepleri doğrultusunda aranan işçi kriterle-
rine uyan 564 işsiz vatandaş işveren firma-
lara yönlendirilmiş ve 306 vatandaşın iş 
bulması sağlanmıştır. 

CENAZE HİZMETLERİ
Kazan ilçe sınırları içerisinde yaşayan ya-
kınları vefat eden vatandaşların cenaze iş-
lemlerinin yürütülmesi, ilan, yıkama, nakil, 
defin ve mezarlık hizmetlerinin sunulması 
belediyemizin ilgili birimleriyle koordinas-
yon sağlanarak yapılmıştır. Vefat eden 174 
kişinin kayıtları yapılmış ve cenaze hizmet-
lerinden (anons, otobüs, kepçe, cenaze 
yıkama aracı, morg aracı) faydalandırılmış-
lardır ve  174 merhum ve merhume  yakını-
na taziye mektubu gönderilmiştir.
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E-MAİL BİLGİLENDİRME
Belediyemize e-masa aracılığı ile ulaşan ve 
bilgi edinme formu gönderen 75 adet va-
tandaşımıza; isten bilgiler doğrultusunda, 
ilgili birim müdürleri ile görüşülerek, ge-
rekli bilgiler alınmış ve yine e-mail aracılı-
ğıyla cevap verilmiştir. 

AİLE YARDIM TAKİP PROGRAMI
Asker aile yardımı için başvuru yapan 76 
vatandaşımıza hazırlamaları gereken ev-
raklar anlatılmış, dilekçeleri doldurulmuş 
ve kayıt altına alınarak Mali Hizmetler Mü-
dürlüğü’ne teslim edilmiştir. 76 vatandaşı-
mıza tezkere mektubu gönderilmiştir. 

SAĞLIK HİZMETLERİ

Eylül  ayında 375 40 yaş ve üstü bayanla-
rımızın Mamografi taraması için Kazan 
Hamdi Eriş Devlet hastanesinde muayene 
yapıldı. 

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
lBelediyemiz hizmetleri ve hazırlanması 
gereken belgeler konusunda 410 vatanda-
şımıza bilgi verilmiştir.
lÇeşitli konularda vatandaşlarımızın ta-
lepleri doğrultusunda 167 adet dilekçe 
yazılarak vatandaşlarımıza yardımcı olun-
muştur.
lBirimimiz ve Belediye hizmetleri ile ilgili 
bilgilendirme amacıyla 758 vatandaşımızla 
telefon aracılığıyla iletişim sağlanmıştır.
lKonusu belediye hizmetleri dışında olsa 
dahi gelen vatandaşlarımızın sorunları din-
lenerek çözüm bulunmaya çalışılmış, en 
azından onları dinleyerek iç huzuru ile ma-
samızdan  ayrılmaları sağlanmıştır.
lBelediye hizmetleriyle ilgili veya çeşitli 
kurumların resmi 86 anonsu, belediye ho-
parlöründen yapılmıştır.
lBüyükşehre iletilmek üzere 764 ailemi-
zin evraklarının kayıtları yapılıp teslim edil-
miştir.



İlçemizde Ankara’da ve Türkiye’de büyük ilgi toplayan; ilk Kadın Milletvekillerden  Satıkadın’ı 
ve tarihte kahraman Türk Kadınlarının anlatıldığı “Türk Kadını ve Satıkadın” kitabının 3. Basımı 
yapıldı.

Şehitlerimizin, Gazilerimizin asla unutulmayacağını göstermek, onların aziz hatıralarını 
ölümsüzleştirmek için “Kazanlı Şehitlerimiz ve Gazilerimiz” kitabı 3000 adet  basıldı ve dağıtımı 
yapıldı.

Kazan’ın doğa tarihi, turistik yerleri, kültürü, ekonomik ve siyasal yaşantılarının da anlatıldığı 
Kazan tanıtım filmi hazırlandı.

2011 yılı Kazan Belediye Başkanlığı faaliyetlerinin anlatıldığı Belediye Faaliyet dergisi basımı 
ve dağıtımı yapıldı.

Belediye hizmetlerinin anlatıldığı Belediye Bülteni Kasım ayında 6000 adet bastırılarak 
dağıtımı yapıldı. 

Ankara konulu, 2000 adet  Kalbur Dergisi basımı yapılarak dağıtıldı.

Kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması amacıyla Atatürk İlköğretim Okulu “kitap 
kurduyum ülkemin umuduyum” projesi desteklendi ve tanıtımı TRT den canlı yayınla yapıldı.

Ülkemizin ilk müstakil bocce spor salonu olan Kazan Bocce Salonu ve Bocce sporu TRT’de 
canlı yayınlanan programda tanıtıldı. İlçemizin tanıtımında önemli rol oynayan bu programda 
Belediye Başkanımız Lokman Ertürk ile de röportaj yapıldı.
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KAZAN SPOR SALONU;
2012 yılı içerisinde Kazan Spor Salonunda ya-
pılan faaliyetler

1- İlçemizde ikamet eden bayanlara yönelik 
aerobik kursları

2- Güreş Spor Okulu Faaliyetleri

3- Taekwondo Spor Okulu Faaliyetleri

4- Yıldızlar ve gençler bayanlar voleybol kurs-
ları

5- Halka açık kondisyon merkezi

6- Turnuvalar

a) Ortaokul, liseler ve öğretmenler 
voleybol turnuvaları

b) Ortaokul, liseler ve öğretmenler 
masa tenisi turnuvaları

c) Ortaokul, liseler ve öğretmenler 
satranç turnuvaları

d) Yıldızlar ve gençler karakucak güreş tur-
nuvaları

e)KazanSiad voleybol turnuvaları

KAZAN BOCCE SALONU
1-Türkiye 1.2.3. ligler Bocce, Raffa ve pe-
tank müsabakaları 

2-Milli takım Bocce, Raffa, Petank ve Volo seç-
meleri

3-Bocce Fedarasyonu Antrenör Gelişim kurs-
ları 

4-Ankara Okullararası Petank ve Raffa şampi-
yonaları

5-Akdeniz oyunları milli takım seçmeleri ve 
milli takım kampı çalışmaları

III- FAALİYETLERLE İLGİLİ 
BİLGİ VE DÖKÜMANLAR
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KAZAN STADI
1-Ortaokul ve liseler arası çim saha ve halı 
saha futbol turnuvaları

2-Kazan Belediyespor AS Takımı ve Genç Ta-
kımlar resmi futbol müsabakaları Kazan Sta-
dında yapıldı.

DİĞER SPOR FAALİYETLERİ
1- Kazan Belediyespor bünyesinde U-15, 
U-17, U-19 genç takımlar ve ASL Futbol Ta-
kımları müsabakalarına devam edildi. 

2- Kazan Belediyespor bünyesinde yıldız 
ve genç bayanlar ve 3. Lig büyük bayanlar 
voleybol müsabakalarına devam edildi.

3- Kazan Belediyespor bünyesinde yıldız 
ve gençler kategorilerinde güreş müsaba-
kalarına devam edildi. 

4- Kazan Belediyespor bünyesinde ba-
yanlar ve erkekler 1. Ligde Türkiye Bocce ve 
Dart müsabakalarına devam edildi. 

5- Kazan Belediyespor bünyesinde bü-
yükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde 
takım halinde halter şampiyonalarına de-
vam edildi. 

6- Kazan Belediyespor bünyesinde yıldız 
ve gençler kategorilerinde taekwondo mü-
sabakalarına devam edildi.

7- Kazan Belediyespor bünyesinde yıldız 
ve gençler kategorilerinde badminton mü-
sabakalarına devam edildi. 

8- Kazan Belediyespor bünyesinde Kick-
boks branşına ilave yapıldı.
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J) ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
“Teşkilatımızın asli görevi belde halkının sıhhat selamet ve huzurunu temin maksadı ile Be-
lediyenin diğer birimleri ile koordinasyon halinde çalışmak ve üst yönetimin almış olduğu ka-
rarların uygulanmasını sağlamaktır.”

Belediyelerin kolluk gücü olarak görev yapan Zabıta Teşkilatı 5393 Sayılı Be-
lediye Kanunu, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayım-
lanarak yürürlüğe giren Zabıta Yönetmeliği, 5326 sayılı Kabahatler 
Kanunu başlıcaları olmak üzere 30’ a yakın Kanun ve Yönetme-
likle yetkilendirilmiş ve görevlendirilmiştir. Bu Yasalar ve Yö-
netmelikler çerçevesinde İlçemiz Halkının Sağlık ve Huzu-
runu korumaya yönelik çalışmalar yapmaktayız. Gıda 
üretim ve satış yerleri ile çevre denetimleri yaparak 
Halkımızın maksimum derecede sağlıklı ürünler 
almalarını, sağlıklı ve huzurlu bir çevrede ya-
şamalarını sağlamak hedefindeyiz.
Yaptığımız işyeri denetimlerinde 
işlenen kabahatler netice-
sinde her ne kadar cezai 
uygulamalar yapsak 
da, öncelikli hede-
fimiz ceza-
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landırmak olmayıp, Sayın Başkanımızın da bu 
konudaki talimatları doğrultusunda işletme 
sahiplerini daha kaliteli hizmet vermesi yö-
nünde uyarmak ve bilgilendirmektir. Yerleşik 
Esnafımızı sürekli denetlerken, Seyyar veya 
geçici bir süreliğine ilçemize gelerek, kayıt dışı 
faaliyet gösterenlere anında müdahale ederek 
aynı zamanda Esnafımızın haklarının da savu-
nucusu olduk.

“En iyi şikâyet, şikâyet edilmeden müdaha-
le edilen şikâyettir.” Felsefesi doğrultusunda 
araçlı, araçsız İlçemizi sürekli dolaşarak yapılan 
veya yapılması olası kabahatlere anında mü-
dahale ederek, şikâyet olmasını önleme hede-
finde olduk.
Bundan sonrada Halkımızın Sağlık ve Huzuru-
nu korumaya yönelik çalışmalarımız artarak ve 
güçlenerek devam edecektir.         

2012 YILINDA KABAHATLER KANUNUNA GÖRE UYGULANAN PARA CEZALARI

KABAHAT ADI İŞLEM SAYISI TUTAR
RAHATSIZ ETME 8 488.00.TL.
İŞGAL 153 21.755.00.TL. 
ÇEVREYİ KİRLETME 80 16.198.00.TL. 
İŞYERİ UYGUNSUZLUĞU (ENCÜMENE GİDEN TUTANAKLAR) 33 9.126.00.TL. 
İZİNSİZ AFİŞ ASMA 21 4.241.00.TL.
KİMLİK BİLDİRMEMEK 1 61.00.TL.
TOPLAM PARA CEZASI 296 51.869.00.TL.

2012 YILI RAKAMSAL VERİLERİMİZ

SIRA 
NO

FAALİYET TOPLAM TUTARI

01 TANZİM EDİLEN İDARİ YAPTIRIM KARAR TUTANAĞI 263 ¨ 42.743.00

02 TANZİM EDİLEN TAHSİKAT MAKBUZU 254 ¨ 39.079.00

03 TANZİM EDİLEN DURUM TESPİT İ.Y.TUTANAĞI 33 ¨ 9.126.00  

04 PAZAR YERİ GELİRİ TAHAKKUK ¨ 57.457.05

05 PAZAR YERİ GELİRİ TAHSİLÂT ¨ 38.575.96

06 G.S.M İŞYERİ DENETİMLERİ 232

08 SIHHİ MÜESSESE İŞYERİ DENETİMLERİ 328

09 UMUMA AÇIK İŞYERİ DENETİMLERİ 44

10 PAZAR YERİ DENETİMLERİ (TEZGÂH) 1.800

11 YAPI DURDURMA TUTANAĞI 80

12 ASKER AİLE ARAŞTIRMASI 70

13 YAPILAN TEBLİGATLAR 48

14 VATANDAŞ ŞİKÂYETLERİ 141

15 SEYYAR SATICI DENETİMLERİ 120

16 DİLENCİ DENETİMLERİ 115

17 YOL CADDE İŞGAL DENETİMLERİ 180

18 ETİKET KONTROL DENETİMLERİ 1.650

19 HAFRİYAT DENETİMLERİ 50

20 GİDEN EVRAK 656

21 GELEN EVRAK 467
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BAYRAM DENETİMİ
Ramazan ve Kurban Bayramları ile özel gün-
lerde İlçemizde faaliyet gösteren gıda satış 
yerleri, kurban satış yerleri vb. işletmeler sık-
lıkla denetlenerek halkımızın sağlıklı alışveriş 
yapmaları ve huzurlu Bayram geçirmeleri sağ-
lanmıştır. Özel günlerde Zabıtayı ilgilendiren 
hususlarda eksiksiz görev yapılarak, alınması 
gereken önlemler tam ve zamanında alınmış-
tır. 

ÇEVRE DENETİMİ
İlçemiz her gün gerek araçla gerekse yaya 
olarak dolaşılarak yasa ve yönetmeliklere ay-
kırı faaliyet gösteren kişi, işletme, kurum ve 
kuruluşa anında müdahale edilmiştir. Telafisi 
mümkün kabahat işleyenler uyarılmış, telafisi 
olmayan kabahat işleyenler hakkında yasal iş-
lemler yapılmıştır.

Çevre kirliliğini (atık, gürültü, görüntü… vb.) 
önleme noktasında yaptığımız denetimler 
ve duyarlı vatandaşlarımızdan gelen şikâyet-
ler neticesinde 80 kişi/işletme ve kuruluşa 
¨16.198.00 Para cezası uyguladık.

DİLENCİ DENETİMİ
Halkımızın Dini ve Manevi duygularını istismar 
ederek dilencilik yapanları önlemek için Haf-
tanın her günü kontrollerimizi yaptık. Özellik-
le Cuma günleri İlçemiz merkezinde ve Saray 
Mahallesindeki Camilerde sıkı önlemler aldık. 
Bu çalışmalarımız neticesinde %85 oranında 
mücadelemizde başarılı olduk.

FIRIN VE PASTAHANE DENETİMLERİ
İlçemizde faaliyet gösteren ekmek ve unlu 
mamul imalathanelerini temizlik, hijyen, gra-
maj gibi hususlarda zamanlı ve zamansız de-
netleyerek halkımızın sağlıklı ürünler tüket-
melerini sağladık. 

III- FAALİYETLERLE İLGİLİ 
BİLGİ VE DÖKÜMANLAR
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LOKANTA DENETİMİ
İlçemizde faaliyet gösteren Lokantalar ve doğ-
rudan yiyecek içecek hizmeti veren işletmeler 
zamanlı zamansız denetlenerek halkımızı hij-
yenik bir ortamda sağlıklı ürünler sunmaları 
sağlanmıştır. 

KAÇAK YAPI DENETİMİ
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile birlikte 3194 
sayılı İmar Kanununa aykırı faaliyet gösteren 
İnşaatlar tespit edilerek yasal hale gelmeleri 
sağlanmış olup, yasal hale gelmeyenler faali-
yetten men edilmiştir.

GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ
Görüntü kirliliği ve tehlike arz eden mekruh 
yapıların yıkımında ilgili Müdürlüklerle ortak-
laşa çalıştık. 

KASAP DÜKKÂNI DENETİMİ
İlçemizde faaliyet gösteren Kasaplar ve Et satış 
yerleri zamanlı zamansız denetlenerek sağlık-
sız ve damgasız ürün satışına izin verilmemiş-
tir.

KAVUN SERGİLERİ
İlçemizin meşhur kavununu Fatih Sultan Meh-
met Bulvarı (E5) kenarında satışa sunan 40 ka-
vun sergisinin düzenli kurulması sağlanarak, 
sürekli denetimleri yapılmıştır.



 

KANTİN DENETİMİ
İlçemizdeki Okullarda faaliyet gösteren kan-
tinlerin periyodik denetimleri yapılarak ço-
cuklarımızın sağlıklı ürünler tüketmelerine 
önem verilmiştir.

TARTI KONTROLÜ
Ölçü ve Tartı aleti kullanarak satış yapan işyer-
leri denetlenerek muayene ve damgalama iş-
lemleri yerinde yapılmıştır.

PAZARYERİ DENETİMİ
İlçemizde her hafta Salı günleri kurulan Halk 
Pazarının düzenli kurulması ve denetimi yapı-
larak Halkımızın Sağlıklı ve huzurlu bir ortam-
da alış verişlerini yapmalarını sağladık. Pazar 
yerine sürekli koyduğumuz terazi ile gramaj 
denetimleri yaptık.   

SEYYAR SATICI DENETİMİ
Her Şehrin kronik sorunlarından olan seyyar 
satıcılar ile sürekli mücadele içerisinde olduk. 
İlçemizde seyyar satıcıları önleme noktasında 
%80 başarı sağlayarak, yerleşik esnafımızın da 
bu yönde haklarının savunucusu olduk.

İŞGAL DENETİMİ
İlçe merkezinde ve Saray Mahallesi Keresteci-
ler sitesinde her gün yol ve kaldırım işgalleri 
hususunda denetimler yaptık. Yol ve Kaldırım 
işgali yapan 153 kişi/kuruluşa ¨21.755.00 Para 
cezası uyguladık.

III- FAALİYETLERLE İLGİLİ 
BİLGİ VE DÖKÜMANLAR
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1- ENGELLİ VE YAŞLI EVDE BAKIM HİZMETLERİ

 MAHALLE  DAĞITIM  LİSTESİ 

NO MAHALLE ADI

65 YAŞ ÜSTÜ 
EVDE TEK 
YAŞAYAN AĞIR ENGELLİ %40 ENGELLİ TOPLAM

1 AHİ 1   1
2 AKÇAÖREN 8   8
3 ALPAGUT 2 2 2 6
4 AŞAGIKARAÖREN 10  1 11
5 ATATÜRK 73 58 70 201
6 AYDIN 2 1 3
7 BİTİK   1 1
8 CİGİR 10  1 11
9 ÇALTA   1 1
10 ÇİMŞİT 2   2
11 DUTÖZÜ 5  1 6
12 EMİRGAZİ 2 1  3
13 FATİH 27 7 14 48
14 FETHİYE 10  1 11
15 GÜNBAŞI 3   3
16 GÜVENÇ 7  3 10
 TOPLAM 403 138 199 740
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ADRESİNDE  ZİYARET  EDİLEN  VATANDAŞ  SAYISI

1- AĞIR ENGELLİ               131

2- ENGELLİ               222

3- YAŞLI               387

4- TOPLAM               740

5-  TEKRAR ZİYARET EDİLEN VATANDAŞ               262

VATANDAŞTAN GELEN
TALEPLER

VATANDAŞA VERİLEN
HİZMETLER

1- EV TEMİZLİĞİ 132 329

2- EV TAMİRATI 48 23

3- PSİKOLOJİK DESTEK 120 74

4- BERBER HİZMETİ 41 160

5- SICAK YEMEK HİZMETİ 18 112

6- AYNİ YARDIMLAR 246 207

2- PSİKOLOJİK DESTEK HİZMETLERİ
Aşağıdaki alanlarda çeşitli mesleki ve bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak kişi,aile ve çevresi 
ile görüşülmüş, psikolojik destek verilmiş, danışmanlık yapılmış, gerekli durumlarda yönlendir-
meler gerçekleşmiş, koruyucu, önleyici, eğitici, tedavi edici ve rehabilite edici hizmetler sunul-
muştur.
Bu alanlar; intihara teşebbüs, aile içi şiddet, çocuk istismarı/ihmali, evlilik sorunları, gelişim 
sorunları, sosyal sorunlar, okul sorunları, psikiyatrik hastalıklar (alkol ve madde bağımlılığı, 
davranış bozuklukları, DEHB, depresyon, OKB, sosyal fobi, öfke kontrol bozuklukları), engelli kişi 
ve ailelerine psikolojik destek’tir.

Grubu Talep Sayısı Hizmet Sayısı Ne yapıldığı Sonuç

Engelli çocukların 
ailelerine psikolojik 
destek

23 vatandaşı-
mızdan talep 
gelmiştir

18 vatandaşımıza 
psikolojik destek 
verilmiştir

5 vatandaşımızın 
psikoterapi süreci 
sonlandırılırken 
2 vatandaşımız 
ilgili yerlere 
yönlendirilmiştir.

11 vatandaşımız ile 
psikoterapiye devam 
edilmesine karar 
verildi.

Diğer psikolojik 
destek 97 vatandaşı-

mızdan talep 
gelmiştir

49 vatandaşımıza 
psikolojik destek 
verilmiştir

16 vatandaşımızın 
psikoterapi süreci 
sonlandırılırken 
7 vatandaşımız 
ilgili yerlere 
yönlendirilmiştir.

26 vatandaşımız ile 
psikoterapiye devam 
edilmesine karar 
verildi. 

III- FAALİYETLERLE İLGİLİ 
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3- İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETLERİ:
İş yeri hekimliği hizmeti; özel bir firma olan 
Başkent iş sağlığı ve güvenliğinden hizmet 
paketi satın alınarak, belediyemiz işçi perso-
neline   hizmet  verilmiştir.

4- İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 
HİZMETLERİ:
İş sağlığı ve güvenliği hizmeti özel firma tara-
fından iş sağlığı ve güvenliği hizmet paketi sa-
tın alınarak yapılmaktadır.Söz konusu hizmet    
aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.

1-İş güvenliği uzmanlık hizmeti.

2-İş sağlığı ve güvenliği eğitimi.

3-İş sağlığı ve güvenliği kurulunun oluşturul-
ması ve çalıştırılması.

4-İşçilerin tüm tetkik ve tahlillerinin yaptırıl-
ması. 

5-İş sağlığı ve güvenliği ölçüm hizmeti(gürül-
tü,toz,gaz,elektrik topraklama,aydınlatma,-
hava akım hızı,komprosör periyodik bakım,-
termal konfor şartları,kişisel  gürültü ve toz 
maruziyeti).

5- GIDA DENETİM HİZMETLERİ:
 - İlçemizdeki  gıda  üretim, tüketim ve  satış 
faaliyeti  olan  206  adet işyerinin   toplam da 
477 kez denetimi yapılmıştır.

 - Denetimler sonucu bu iş yerlerine; 209 adet 
tutanak  düzenlenerek çeşitli cezai işlemler  
uygulanmıştır. 

 - Belediyemizin personel yemekhanesinde 
hafta içi her gün olmak üzere 229  kez gıda 
denetimi yapılmıştır.

 - Halk pazarında rutin  51 defa gıda denetimi 
yapılmıştır 

 - Bunun yanı sıra bölgemizdeki üretim, tüke-
tim ve satış noktaları; zabıta birimimizin deste-
ğiyle, periyodik denetimlere tabi   tutulmakta-
dır.Bu noktalar; iş yeri, personel, alet ekipman 
hijyenleri ile gıda güvenliği açısından denet-
lenmektedir. 



 

6- ÇEVRE DENETİM HİZMETLERİ 
Çevre mevzuatına uygun şekilde denetim ya-
pılabilmesi için veri tabanı hazırlamak amacı 
ile çevre bilgi formu dağıtılmıştır ve toplanan 
formlar incelenmiştir. 28 tane şikayete gidilip 
tutanak düzenlenmiştir.  54 tane firma çevre 
kirliliği bakımından denetlenmiştir. Gürültü 
kirliliği yönetimi için belediyemiz çevre ve şe-
hircilik bakanlığından yetki devri alma aşama-
sındadır.

7- VETERİNERLİK DENETİM 
HİZMETLERİ:
- Haftanın Salı günleri ilçemizde kurulan canlı 
hayvan pazarı 48 ve  halka açık et pazarı 48 ile 
balık satış noktasının 40  defa denetimi  

  sürekli ve düzenli yapılmıştır.

- İlçemizde bulunan kasapların denetimleri 
yapılarak 92 adet tutanak tutularak gerekli ce-
zai işlemleri tamamlanmıştır. 

- Sokak hayvanların toplanması ve  rehabilite 
edilmesi için gerekli denetim ve kontroller ru-
tin ve düzenli yapılmıştır. 5199 sayılı kanunun   

  ve yönetmeliğinin belirttiği şekilde sokak 
hayvanları alındığı ortama ve kulağına işaret 
küpesi takılarak bırakılmıştır.

8- İLAÇLAMA VE HAŞERE İLE  MÜCA-
DELE HİZMETLERİ:
İlçe sınırları içerisinde açık ve kapalı alanlar-
da hastalık yapan veya fiziksel- psikolojik ra-
hatsızlık veren sivri sinek, kara sinek, hamam 
böceği, kene vb. haşerelere karşı mücadele 
yapılması, söz konusu zararlıların ürediği, bes-
lendiği, barındığı bütün ortamların kontrol 
altına alınması amacıyla 5 ay süre ile hizmet 
alımı yapılmış olup ULV cihazı ile haftanın 5 
günü merkez mahalleler ile akşamları köy-
lerde “uçkun ilaçlaması” yapılmıştır. 200 Litre 
kapasiteli benzin motorlu holder cihazı ile su 
birikintileri ve çöp bidonlarının düzenli olarak 
ilaçlaması yapılmıştır.
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9- BAŞIBOŞ SOKAK HAYVANLARININ 
REHABİLİTASYON HİZMETLERİ
5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili 
yönetmeliği gereği Kazan Belediyesi mücavir 
alanı içerisindeki başı boş ve güçten düşen so-
kak hayvanlarının toplanması ve Belediyemiz  
Hayvan Barınağında bakılması işi piyasadan 
¨188.584,79 bedel üzerinden hizmet satın 
alınması ile gerçekleştirilmektedir. 

         

 - Vatandaşlarımızdan 524 şikayet üzerine 
ve periyodik çalışmalar esnasında sokaktan 
1602 adet köpek alınmıştır.

 - Bu süre içerisinde 152 adet sokak hayva-
nına kısırlaştırma işlemi yapılmış, 1027 adet 
hayvanın aşılaması yapılmış olup,1186  adet    

   hayvan da doğal ortamlarına bırakılmıştır

 - Bu sure içerisinde 186 adet köpek vatan-
daşların isteği üzerine sahiplendirilmiştir.

 - Çevre ve insan sağlığına zarar veren, 
tehdit oluşturan ( kuduz vb.) Zoonoz has-
talıklarının kaynağı görülen sahipsiz ve 
başıboş sokak    hayvanları ile mücadele 
sürekli ve düzenli yapılmaktadır.

10- İŞ YERİ DENETİM HİZMETLERİ:
 -  İlçemizde faaliyet gösteren  eczanelerde 8  
defa ruhsatsız ilaç denetimi yapılmıştır. 

 -  Müdürlüğümüz ve diğer müdürlükler ile 
ortaklaşa olarak 328 defa küşat denetimi ya-
pılmıştır.
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11- CENAZE HİZMETLERİ
  Sağlık  İşleri  Müdürlüğümüzce  bu güne  ka-
dar cenaze   sahiplerinin  isteği  üzerine, top-
lam  7  adet cenazenin diğer şehirlere   defne-
dilmesi için yol izin belgesi verilmiştir. 

Cenaze sahiplerinin isteği üzerine her türlü 
araç gereç konusunda   yardımlarda bulunul-
muştur. 

Belediyemizce cenaze sahiplerinin talepleri 
halinde sosyal ihtiyaçlarının temin edilmesin-
de yardımcı olunmuştur.

12- HAMDİ ERİŞ DEVLET HASTANESİ BÜNYESİNDE OLUŞAN SOSYAL HİZMET 
BİRİMİNDE  KATILIMCI ÜYE OLARAK GÖREV ALINDI
Katılmış Olduğumuz Toplantılarda;

-Aile İçi Şiddet

-Madde Bağımlılığı

-Ekonomik Sorunlar

-Dağılmış Aileler Gibi Konuların Görüşülmesi Sırasında Belediyemize Verilen Görevlerin Yerine 
Getirilmesinde Takipçi Olunmuştur.

III- FAALİYETLERLE İLGİLİ 
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                    2012-YILI  HAŞERE İLE MÜCADELE  LİSTESİ     
S.NO MAHALLE AY SEFER AY SEFER AY SEFER AY SEFER AY SEFER TOPLAM
1 ATATÜRK HAZİRAN 7 TEMMUZ 12 AĞUSTOS 15 EYLÜL 8 EKİM 12 62
2 SATIKADIN HAZİRAN 7 TEMMUZ 12 AĞUSTOS 15 EYLÜL 8 EKİM 12 62
3 Y.BEYAZIT HAZİRAN 7 TEMMUZ 12 AĞUSTOS 15 EYLÜL 8 EKİM 12 62
4 KAYI HAZİRAN 7 TEMMUZ 12 AĞUSTOS 15 EYLÜL 8 EKİM 12 62
5 FATİH HAZİRAN 7 TEMMUZ 12 AĞUSTOS 15 EYLÜL 8 EKİM 12 62
6 K.SÜLEYMAN HAZİRAN 7 TEMMUZ 12 AĞUSTOS 15 EYLÜL 8 EKİM 12 62
7 Y.S.SELİM HAZİRAN 7 TEMMUZ 12 AĞUSTOS 15 EYLÜL 8 EKİM 12 62
8 AYDIN HAZİRAN 1 TEMMUZ 2 AĞUSTOS 2 EYLÜL 4 EKİM 2 11
9 AHİ HAZİRAN 1 TEMMUZ 2 AĞUSTOS 2 EYLÜL 4 EKİM 2 11
10 İMRENDİ HAZİRAN 1 TEMMUZ 2 AĞUSTOS 2 EYLÜL 4 EKİM 2 11
11 ÖRENCİK HAZİRAN 1 TEMMUZ 2 AĞUSTOS 2 EYLÜL 4 EKİM 2 11
12 İYMİR HAZİRAN 1 TEMMUZ 2 AĞUSTOS 2 EYLÜL 4 EKİM 2 11
13 EMİRGAZİ HAZİRAN 1 TEMMUZ 2 AĞUSTOS 2 EYLÜL 4 EKİM 2 11
14 ÇİMŞİT HAZİRAN 1 TEMMUZ 2 AĞUSTOS 2 EYLÜL 4 EKİM 2 11
15 KINIK HAZİRAN 1 TEMMUZ 2 AĞUSTOS 2 EYLÜL 4 EKİM 2 11
16 KARALAR HAZİRAN 1 TEMMUZ 2 AĞUSTOS 2 EYLÜL 4 EKİM 2 11
17 SARILAR HAZİRAN 1 TEMMUZ 2 AĞUSTOS 2 EYLÜL 4 EKİM 2 11
18 SOĞULCAK HAZİRAN 1 TEMMUZ 2 AĞUSTOS 2 EYLÜL 4 EKİM 2 11
19 YASSIÖREN HAZİRAN 1 TEMMUZ 2 AĞUSTOS 2 EYLÜL 4 EKİM 2 11
20 SARAY HAZİRAN 1 TEMMUZ 2 AĞUSTOS 2 EYLÜL 4 EKİM 2 11
21 DAĞYAKA HAZİRAN 1 TEMMUZ 2 AĞUSTOS 2 EYLÜL 4 EKİM 2 11
22 YAKUPDERVİŞ HAZİRAN 1 TEMMUZ 2 AĞUSTOS 2 EYLÜL 4 EKİM 2 11
23 İNCEĞİZ HAZİRAN 1 TEMMUZ 2 AĞUSTOS 2 EYLÜL 4 EKİM 2 11
24 YAYALAR HAZİRAN 1 TEMMUZ 2 AĞUSTOS 2 EYLÜL 4 EKİM 2 11
25 FETHİYE HAZİRAN 1 TEMMUZ 2 AĞUSTOS 2 EYLÜL 4 EKİM 2 11

26 BİTİK HAZİRAN 1 TEMMUZ 2 AĞUSTOS 2 EYLÜL 4 EKİM 2 11

27 YAZIBEYLİ HAZİRAN 1 TEMMUZ 2 AĞUSTOS 2 EYLÜL 4 EKİM 2 11

28 KUMPINAR HAZİRAN 1 TEMMUZ 2 AĞUSTOS 2 EYLÜL 4 EKİM 2 11

29 KIŞLA HAZİRAN 1 TEMMUZ 2 AĞUSTOS 2 EYLÜL 4 EKİM 2 11

30 CİĞİR HAZİRAN 1 TEMMUZ 2 AĞUSTOS 2 EYLÜL 4 EKİM 2 11

31 İÇÖREN HAZİRAN 1 TEMMUZ 2 AĞUSTOS 2 EYLÜL 4 EKİM 2 11

32 UÇARI HAZİRAN 1 TEMMUZ 2 AĞUSTOS 2 EYLÜL 4 EKİM 2 11

33 DUTÖZÜ HAZİRAN 1 TEMMUZ 2 AĞUSTOS 2 EYLÜL 4 EKİM 2 11

34 AKÇAÖREN HAZİRAN 1 TEMMUZ 2 AĞUSTOS 2 EYLÜL 4 EKİM 2 11

35 GÜNBAŞI HAZİRAN 1 TEMMUZ 2 AĞUSTOS 2 EYLÜL 4 EKİM 2 11

36 ALPAĞUT HAZİRAN 1 TEMMUZ 2 AĞUSTOS 2 EYLÜL 4 EKİM 2 11

37 İNE HAZİRAN 1 TEMMUZ 2 AĞUSTOS 2 EYLÜL 4 EKİM 2 11

38 ÇALTA HAZİRAN 1 TEMMUZ 2 AĞUSTOS 2 EYLÜL 4 EKİM 2 11

39 TEKKE HAZİRAN 1 TEMMUZ 2 AĞUSTOS 2 EYLÜL 4 EKİM 2 11

40 A.KARAÖREN HAZİRAN 1 TEMMUZ 2 AĞUSTOS 2 EYLÜL 4 EKİM 2 11

41 GÜVENÇ HAZİRAN 1 TEMMUZ 2 AĞUSTOS 2 EYLÜL 4 EKİM 2 11

42 KILIÇLAR HAZİRAN 1 TEMMUZ 2 AĞUSTOS 2 EYLÜL 4 EKİM 2 11

43 ORHANİYE HAZİRAN 1 TEMMUZ 2 AĞUSTOS 2 EYLÜL 4 EKİM 2 11

44 PEÇENEK HAZİRAN 1 TEMMUZ 2 AĞUSTOS 2 EYLÜL 4 EKİM 2 11

45 SAYRAK HAZİRAN 1 TEMMUZ 2 AĞUSTOS 2 EYLÜL 4 EKİM 2 11

46 SANCAR HAZİRAN 1 TEMMUZ 2 AĞUSTOS 2 EYLÜL 4 EKİM 2 11

47 SARAÇ HAZİRAN 1 TEMMUZ 2 AĞUSTOS 2 EYLÜL 4 EKİM 2 11

 TOPLAM  89  164  185  216  164 874
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L- DESTEK HİZMETLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ

      
PİYASA ARAŞTIRMASI

Kamu ihale Kurumunun belirlediği limitler çerçeve-
sinde Müdürlüğümüze diğer müdürlüklerden gelen 
talepler doğrultusunda 4734 sayılı KİK 22 maddesi 
gereği doğrudan temin usulü ile mal ve hizmet 
alımı piyasa araştırma komisyonu tarafından 
yapılmış olup, 2012 yılı içerisinde toplam 
548 adet piyasa araştırma yapılmıştır.
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SOSYAL TESİSLER 
Belediyemiz Kum pınar Sosyal Tesisleri ve Köp-
rübaşı Sosyal Tesislerinde  olmak üzere hafta 
içi ve hafta sonları düğün,nişan ve toplantılara 
Belediye meclisinin belirlediği ücretler karşılı-
ğında kiraya verildi.

HİZMET BİNALARI BAKIM ONARIM 
VE TEMİZLİĞİ
2013 yılı için Hizmet Binalarının Temizlik Hiz-
met İhalesi yapıldı. Belediyemiz Hizmet Binası, 
Makine İkmal Tesisleri Hizmet Binası, Kum pı-
nar Sosyal Tesisleri, Köprübaşı Sosyal Tesisleri, 
Temizlik İşleri Hizmet Binası, Zabıta Müdürlü-
ğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Ruhsat Denetim 
Müdürlüğü, İnternet Erişim Merkezinin temiz-
liği düzenli bir şekilde Müdürlüğümüz perso-
nelleri tarafından yapılmaktadır.

kHizmet Binalarında bulunan ısıtma sistemi-
nin yıllık bakımları yapıldı ve hizmete sunuldu. 

k2012-2013 yılı kış dönemi için ihtiyaç duyu-
lan yakacak kömür alındı.                                                 

kHizmet Binası içerisinde bulunan yangın 
tüplerinin kontrolü ve değişimi yaptırıldı.                      

kHizmet Binaları içerisindeki odaların tefrişa-
tı, bakım ve onarımı yapıldı.                                                

kİhtiyaç duyulan büro malzemeleri ve demir-
baş malzemeleri alındı.

kBirimler tarafından alınan mal, malzeme ve 
demirbaş malzemelerinin Ayniyat kayıtları, 
Muayene kabul işlemleri, Ambar kayıt, giriş ve 
çıkış işlemleri yapıldı.

kMüdürlüklerimizin kırtasiye malzemesi, Bil-
gisayar ve sarf malzemesi ihtiyaçları satın alı-
narak karşılandı.

kHizmet Binaları içerisinde hizmetleri olarak 
görev yapan personelin çalışmaları ile hafta 
sonu nöbetleri takip edildi.

kBelediye Hizmet Binası, Makine İkmal Tesis-
leri, Zabıta Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdür-
lüğünde bulunan çay ocaklarında içecek ve 
ikram servisi düzenli bir şekilde sağlandı.
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YEMEK SERVİSİ HİZMETİ
Belediyemiz Kum pınar Sosyal Tesislerinde 
Belediyemiz tüm personelleri için yemek pişi-
rilmektedir. Belediye Hizmet Binası yemekha-
nesinde ve Fen İşleri Müdürlüğü yemekhane-
sinde öğle yemeği servisi hizmeti düzenli bir 
şekilde verilmiştir.

HABERLEŞME VE TEKNİK 
HİZMETLERİ
Belediyemiz Hizmet Binalarının iç ve dış ha-
berleşme hizmetleri (Santral ve telefonlar) 
aksatılmadan düzenli bir şekilde yürütülerek 
bakımları yaptırıldı. Belediyemize ait sabit ve 
cep telefonları, internet hatları ile kiralık dev-
relerin faturaları takip edildi. Tahakkukları ya-
pılarak ödemelerinin yapılması için Mali Hiz-
metler Müdürlüğüne gönderildi. Belediyemiz 
Tüm Birim ve Müdürlüklerinin Elektrik, su ve 
doğalgaz faturaları takip edilerek, ödemeleri-
nin yapılması için Mali Hizmetler Müdürlüğü-
ne gönderildi.

ARAÇ BAKIMLARI
Belediyemize ait tüm Binek araçlar ve İş Ma-
kinelerinin tamir bakımları yaptırılarak, ihtiyaç 
duyulan yedek parça ve malzemeleri satın 
alındı. 

Belediyemize ait Tüm araçların sigorta ve mu-
ayene işlemleri takip edilerek yaptırıldı.

III- FAALİYETLERLE İLGİLİ 
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IV- 2012 HEDEFLERİ

® 1.Belediye Hizmet Binası ve Alışveriş Merkezi yapımının Betonarme Karkasın 
 %70’inin bitirilmesi.

® 2. Termal Otel ve Kongre Merkezi ihalesinin yapılarak inşaatına başlanması.
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® 3. Kazan Spor  Kompleksi binasının tüm inşaat işlerinin bitirilmesi.

® 4. Zabıta Binası Güneş Enerjisi İklimlendirme Sisteminin bitirilmesi.
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IV- 2012 HEDEFLERİ

® 5. Atatürk Mahallesi Muhtarlık Binası yapımı.

® 6. Soğucak’ta bulunan termal suyun 9000 m Hat Döşenerek İlçe Merkezine 
getirilmesi.
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® 7. Uluslar arası Türk Dünyası Kültürü sempozyumunun geniş katılımlı 
düzenlenmesi.

® 8. İmrendi, Güvenç, Orhaniye ve Aydın mahallelerinin imar planlarının 
bitirilmesi.

® 9. Kazan bölge kalkınma planı ve vizyon geliştirme projesinin 
sonuçlandırılması.

® 10. Kazan ve çevresi geleneksel yemek kültürü araştırılarak kitap haline getirilip 
basılması.

® 11. Ticaret Merkezi ve Ofis Katları Yapımı Betonarme Karkasın tamamlanması.

® 12. Hamam ihalesinin yapılarak bitirilmesi.

® 13. Terminal Binası yapımının tüm inşaat işlerinin bitirilmesi.

® 14. Örencik Köyüne 1 Adet Kültür Evi yapılması.

® 15. 2 adet yeni Jeotermal kuyu açılması.

® 16. Satıkadın Evi Restorasyonunun yapılması.

® 17. 9200m Ova Çayı Rekreasyon ve Çevre Düzenlemesi yapımı.

® 18. 5 Adet  yeni park yapımı.

® 19. Yedi ayrı ülkeden yedi ayrı fotoğrafçının Kazana gelerek yedi gün boyunca 
Kazanın tarihi ve doğa güzelliklerini fotoğraflayıp sergilenmesi.

® 20. E belediye Sistemine geçilmesi.

® 21. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurmak.

® 22. İlçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren tüm işyerlerinin yaptıkları üretime 
göre sınıflandırılıp, iletişim bilgileri veri tabanı oluşturulması.

® 23. Radyoaktif atıkların yönetimine ilişkin elektronik atıkların toplanması projesi.

® 24. İlçemizde ikamet eden ve yeni doğum yapan ailelerin tespiti ve tebrik 
ziyaretinde bulunulması.
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IV- 2012 HEDEFLERİ

A. ÜSTÜNLÜKLER
1. Kazan Belediye Başkanının 9 yılı aşkın be-

lediyecilik deneyimine sahip olması.
2. Vizyoner liderlik anlayışına dayalı,güven 

veren bir yönetim işleyişinin bulunması.
3. Öncü ve örnek belediye vizyonunu yöne-

tim çalışanlarının benimsemiş olması ve 
bu doğrultuda belediyenin hizmet üret-
mesi.

4. Üst yönetimin,belediyenin yönetiminde  
ve hizmet sunma süreçlerinde kararlılı-
ğı ve değişim. arzusu kurumsal dönüşü-
mün gerçekleştirilmesi açısında büyük bir 
avantaj sağlamaktadır.

5. ISO 9001:2008 belgesine sahip olunması.
6. ISO 9001:2008 çalışmaları doğrultusunda 

vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunul-
ması.

7. Müşteri memnuniyet anketleri ile iç ve dış 
müşterilerin memnuniyet oranları ölçüle-
rek hizmetlerin sürekli iyileştirilmesi.

8. Her yıl yapılan yönetimi gözden geçirme 
toplantıları ile sunulan hizmetlerin değer-
lendirilmesi.

9. Halk katılımına önem veren bir yönetim 
olması.

10. Kalite Yönetim Sistemine uygun belediye 
yapılanmasının olması.

11. Her yıl hedefler belirlenmesi ve bu hedef-
lere ulaşmak için bütün personelin gay-
retli bir şekilde çalışması.

12. Politikaların Kazanlı paydaşlarca sahiplen-
mesi.

13. Sosyal belediyeciliğin ön plana çıkmış ol-
ması.

14. 500 kişilik kapalı spor salonumuz mevcut-
tur.

15. 2000 kişilik futbol stadımız mevcuttur.
16. Spor kompleksi ve sosyal tesisimizin inşa-

atı devam etmektedir.
17. Pazar yeri zabıta binası yapımı tamamlan-

mıştır.
18. Seğmenler parkı yapımı devam etmekte-

dir.
19. Su deposu restarasyon işi devam etmek-

tedir.
20. Jeotermal su arama çalışmaları devam et-

mektedir.
21. Şehiriçine led ekran alımı.  
22.  Futbol alanında bölgesel amatör ligde 

mücadele ediyoruz.
23. Boccede 3 sefer Türkiye şampiyonlukları  

yine Boccede Avrupa 2. Ve 3.lük derecele-
rimiz bulunmaktadır.

24. Dart alanında Türkiye kulüpler şampiyon-
luğumuz bulunmaktadır.

25. Bowlingde Türkiye 2.lik derecelerimiz bu-
lunmaktadır.

26. Güreşte Minikler,Yıldızlar ve Gençlerde 
Ankara şampiyonluklarımız bulunmakta-
dır.

27. Tekwando takımında başarıyla ilerlemek-
teyiz.

28. Halterde gençlerde Türkiye 3.lük derece-
miz bulunmaktadır.

29. Yine Halterde Türkiye rekorunu elinde bu-
lunduran  sporcumuz vardır.

30. Voleybolda Türkiye 3.liginde mücadele 
etmekteyiz.

31. İlçemizde ikamet eden bayanlara yönelik 
aerobik kursları verilmektedir.

32. Yıldızlar ve gençler bayanlar voleybol 
kursları verilmektedir.

33. Halka açık kondisyon merkezi hizmet ver-
mektedir.

34. Kazan’da yaşayan genç nüfusun fazla ol-
ması.

35. Hizmet sınırlarının ilçe çapında genişletil-
mesi,gerek hizmetlerin planlanması ,ko-
ordine edilmesi ve denetimi açısından,-
gerekse kaynakların etkin,ekonomik ve 
verimli kullanımı açısından önemli avan-
tajlar sağlamaya devam etmektedir.

36. Gençliğe ve spora hizmette sınır tanıma-
yan spor kenti anlayışı.

37. İşsizliği ortadan kaldırma konusunda Tür-
kiye belediyeleri arasında 1 numara olun-
ması.

38. Personel maaş ödemelerinin düzenli ol-
ması.

39. Yetişmiş eğitimli personel ve kent sorun-
larını iyi analiz eden bir yönetimin var ol-
ması.

40. Çalışanlarımızın Kazan halkına hizmet 
sunma konusundaki duyarlılıkları.

41. Çalışanlarımızın arasındaki iş arkadaşlığı-
nın iyi olması.

42. Çalışanlarımızın fiziksel kaynaklara ilişkin 
memnuniyet düzeyinin yüksekliği.

43. Bürokrasinin süratli olarak işletilmesini 
sağlayacak tedbirlerin alınması.

44. Belediye Meclisi ve Belediye yönetiminin 
iyi iletişimi.

45. Kentin planlanmış bir sanayisinin olması.
46. Gelişmiş teknoloji ve modern güvenlik 

donanıma sahip olmak ve gelişen tekno-
lojinin sürekli takibi Belediyemizde bilgiye 
erişimin gün geçtikçe daha kolaylaşması.

47. Paydaşlarla güvenli iletişimin kurulması.
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48. Yönetim tekniklerinin uygulanmasının 
yönetimde başarıyı getireceğine inanıl-
ması.

49. Araç-gereç makine sayılarının artırılması 
ve yenilenmesi.

50. Vizyon sahibi idarecilerin mevcudiyeti.
51. Gelişmiş bir proje ofisinin bulunması.
52. Makine ve araç parkının yenilenmesi.
53. Teknolojik imkanlardan en üst düzeyde 

faydalanması.
54. Tek başlılık,güven veren  bir yönetimin 

bulunması.
55. Katılımcı,şeffaf ve hesap verebilir hizmet 

anlayışının bulunması.
56. Dar gelirli vatandaşlara sosyal market 

kapsamında yardımlarda bulunulması.
57. Geleneksel olarak ihtiyaç sahibi aileler için 

sünnet şenlikleri düzenlenmektedir.

B. ZAYIFLIKLAR
1. Çevre kirliliğine karşı yeterli düzeyde top-

lumsal bilincin oluşmaması.
2. Kentteki hızlı nüfus artışı ve kentin yüksek 

oranda göç alması.
3. Kentleşme bilincinin yerleşememiş olma-

sı.
4. Sosyal ve kültürel faaliyetlerin yetersiz ol-

ması.
5. Sinema ve tiyatro gibi sosyal faaliyetlerin 

yapılacak alanın bulunmaması.
6. Otopark alanının bulunmaması.

C. DEĞERLENDİRME
Faaliyet raporları; bir ölçüde ilgili yıla ait 

performans programı ve genel olarak stratejik 
planın değerlendirmesi anlamına gelmekte-
dir.Bu bölümde,üstünlük ve zayıflıklarımızdan 
Faaliyet ve projelerimizi yaparken sahip oldu-
ğumuz kaynaklardan en üst düzeyde yararlan-
maktayız. Belediyemizin üstünlüklerini ve za-
yıflıklarını faaliyetlerimize ışık tutacak şekilde 
objektif olarak ele aldık çünkü objektiflik, he-
deflerimizi ve faaliyetlerimizi belirlemede esas 
teşkil edecektir.

Geçtiğimiz dönemde Belediyemiz başarılı 
birçok proje ve faaliyete imza atmış olsa da, 
geliştirilmesi gereken zayıf yönlerimiz de mev-
cuttur önümüzdeki yıllarda üstünlüklerimizin 
verdiği güç ve birikimle yapacağımız planla-
ma ve çalışmalarla zayıflıklarımız daha da aza-
lacak, zayıf yönler üstünlükler hanesinde yer 
alacaktır.

 Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından bi-
rimlerden gelen 2012 yılı faaliyetleri ve yıl 

sonu raporları ile karşılaştırarak belediyemiz 
2012 mali yılı faaliyetlerine ait gerçekleşme 
düzeyleri tespit edilerek faaliyet raporu içeri-
sinde sunulmuştur.

Rapor incelendiğinde belediyemizin 2012 
yılında belirlenmiş olduğu faaliyetlerde % 
80’in üzerinde bir gerçekleşme düzeyi oldu-
ğu,gençlere,ihtiyaç sahiplerine,sosyal ve kül-
türel etkinlikler ile şehirleşme faaliyetlerinde 
ise yine %85’in üzerinde bir performans sergi-
lendiği görülmektedir.

Binek araçlardan,zabıta araçlarından tu-
tunda iş makinelerine  kadar birçok araç satın 
alınmış ve ya kiralanmıştır.Bu personelde bü-
yük bir motivasyon ve sinerji oluşturmuştur.
Herkese özgüven gelmiş hantal yapı,yerini di-
namizme bırakmıştır.

Tespit ettiğimiz üstün ve zayıf yönlerimi-
zin pozitif bir bakış açısıyla önemli bir kısmını 
burada değerlendirdik.Belirlenen kurumsal 
misyonumuz doğrultusunda,burada tespit et-
tiğimiz üstün ve zayıf yönler hep göz önünde 
bulundurulacak,hedef ve faaliyetlerimiz bun-
lara odaklı olarak yönlendirilecektir.

3.Performans Sonuçlarının Değerlendiril-
mesi

Kazan Belediye Başkanlığınca 2012 Yılı fa-
aliyetleri,planlandığı şekil ve şartlara uygun 
olarak ilgili birimler tarafından gerçekleş-
tirilmiştir.Sunulan tüm hizmetlerde;etkin-
liğe,verimliliğe,ihtiyaç olması durumunda 
öncelikle,her türlü kaynakların kullanımında 
ekonomikliğe,ergonomik hizmet sunumuna 
ve şeffaf hizmet anlayışına büyük önem verile-
rek çalışmalar sürdürülmektedir.

5018 sayılı yasa,stratejik planlama çalış-
maları kapsamında performans programı ve 
faaliyet sürecinin izleme ve değerlendirme-
sine öngörülmektedir.2012  yılı,belediyemiz 
hizmetlerinin gerçekleşmesi düzeyleri açısın-
dan oldukça başarılı bir yıl olmuş,performans 
programıyla ortaya konulan faaliyet ve proje-
ler %70’in üzerinde gerçekleşme oranıyla yeri-
ne getirilmiştir.

2012 yılında yapılan araştırmalarda;be-
lediye hizmetlerinin tekinliği ve verimliliği 
göstermesinin yanı sıra tüm kesimlerin mem-
nuniyet görüşlerini de belirlemiş,ihtiyaçlar 
doğrultusunda hizmet sunumu ilkesine uy-
gun çalışmalara devam edilerek hedef olarak 
belirlediğimiz,inanarak yapmak,yapılanları 
değerlendirmek,sonuçlarını gerçekçi olarak 
ortaya koymak fikrine uygun hareket etmemi-
zi sağlamıştır.  
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V- İÇ KONTROL GÜVENCE
BEYANLARI

Ek-1: Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı
 
                   İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI[3]

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış 

amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol 
sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç 
denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.[4]

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında 
bilgim olmadığını beyan ederim.[5] Kazan Belediye Başkanlığı–31.12. 2012

Ekler:
1- Mali Hizmetler Birim Yöneticisi Beyanı
2- Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanları
                                                                                                         Lokman ERTÜRK
                                                                                                    Kazan Belediye Başkanı

Ek-2: Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı

           

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi[9] olarak yetkim dahilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun ola-

rak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını 
temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alın-
ması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2012 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin 
güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. Kazan Belediye Başkanlığı–31.12. 2012

 Nuh AKBAL
 Mali Hizmetler Müdürü

EKLER :
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Ek-3: Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI[6]

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edil-
miş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık 
ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kont-
rolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kont-
roller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmak-
tadır.[7]

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında 
bilgim olmadığını beyan ederim.[8] Kazan Belediye Başkanlığı-31.12. 2012      

                                                                                                      

                                                                                                           Harcama Yetkilisi

EKLER : 

İç Kontrol Güvence Beyanı Veren Harcama Yetkilileri
 1- Nuh AKBAL - Mali Hizmetler Müdürü

 2- Ahmet CEYLAN - Özel Kalem (Harcama Yetkilisi)

 3-  H.Muhsin ÖZDEMİR - Yazı İşleri Müdürü

 4- Fatih GÖKMEN - Fen İşleri Müdür Vekili

 5-  Yonca ÖZEL - İmar ve Şehircilik Müdür Vekili

 6- Hüseyin YÜCE - Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

 7- Numan DEMİR - Sağlık İşleri Müdürü

 8- Cafer GÜLSÜN - Ruhsat ve Denetim Müdürü

 9- Mehmet SITKI - Destek Hizmetleri Müdürü

10- Murat ŞENTÜRK - Emlak ve İstimlak Müdürü

11- Ünal ARAÇ - Zabıta Müdür Vekili
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Ek 4: PERSONEL BİLGİLERİ TABLOLARI

ÖĞRENİM 
DURUM

İLKOKUL ORTAOKUL LİSE ÖNLİSANS LİSANS TOPLAM

KİŞİ SAYISI 4 6 29 9 16 64

ORAN %6 %10 %45 %14 %25 %100

ÖĞRENİM 
DURUM

İLKOKUL ORTAOKUL LİSE ÖNLİSANS LİSANS TOPLAM

KİŞİ SAYISI 46 21 27 3 1 98

ORAN %47 %21 %28 %3 %1 %100

YAŞ GRUBU 18-23 24-29 30-35 36-41 42-47 48-53 54-59 60+ TOPLAM

KİŞİ SAYISI 10 7 7 21 17 2 64

ORAN %16 %11 %11 %33 %26 %3 %100

YAŞ GRUBU 18-23 24-29 30-35 36-41 42-47 48-53 54-59 60+ TOPLAM

KİŞİ SAYISI 8 36 23 28 3 98

ORAN %8 %37 %23 %29 %3 %100

CİNSİYET KADIN ERKEK TOPLAM

KİŞİ SAYISI 5 59 64

ORAN %8 %92 %100

CİNSİYET KADIN ERKEK TOPLAM

KİŞİ SAYISI 4 94 98

ORAN %4 %96 %100

MEMUR STATÜSÜNDEKİ PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI

İŞÇİ STATÜSÜNDEKİ PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI

MEMUR STATÜSÜNDEKİ PERSONELİN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI

İŞÇİ STATÜSÜNDEKİ PERSONELİN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI

MEMUR STATÜSÜNDEKİ PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI

İŞÇİ STATÜSÜNDEKİ PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI

V- İÇ KONTROL GÜVENCE
BEYANLARI
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Ek 5:  2012 YILINDA İHALE KEŞİF ŞUBESİ TARAFINDAN 
GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALELER

İhale Keşif Şubesi tarafından 2012 yılında toplam 23 adet ihale gerçekleştirilmiştir. Bu ihalelere 
toplam 93 istekli katılmıştır. Ayrıca Kazan Kaymakamlığının yapmış olduğu ihalelerde yaklaşık 
maliyetin hazırlanması, işin ihale edilmesi ve hakediş aşamalarında teknik destek verilmiştir.

İHALE EDİLEN İŞLERİN LİSTESİ

Yapım İşi Hizmet Alımı İşi Mal Alımı İşi

Kazan Belediyesi Mücavir Alanın-

daki Muhtelif Yerlerde Beton Par-

ke Taşı Ve Bordür Taşı İle Tretuvar 

Ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi

Kazan Belediyesi Mücavir Alanında 

Muhtelif Yerlerde Çalıştırılmak Üze-

re İş Makinesi Ve Kamyon Kiralan-

ması Hizmet Alımı İşi

Hazır Beton Alımı İşi

Kazan Belediyesi Mücavir Ala-

nındaki Muhtelif Yerlerde Çevre 

Duvarı Yapım İşi

Özel Güvenlik Hizmeti Alımı İşi
Kereste Ve Kereste 

Ürünleri Alımı İşi

Kazan Kent Girişi Çevre Düzenle-

me Projesi Yapım İşi

Şoför, Operatör Ve Personel 

Hizmeti Alımı İşi

İnşaat Çeliği Ve Hasır 

Çelik Mal Alımı İşi

Kazan Spor Kompleksi Hizmet 

Binası Yapım İşi

Bina Temizliği İçin İşçilik Hizmeti 

Alımı İşi
Fidan Alımı İşi

Kazan Belediyesi Park Ve Yeşil 

Alanların Bakım Onarım İşi

Çöp Toplama Ve Taşıma Hizmeti 

Alımı İşi

Kum Ve Çakil Mal Alimi 

İşi

Kazan Pazar Yeri Zabıta Binası 

Yapım İşi

Kazan Belediyesi Mücavir Alanında 

Muhtelif Yerlerde Çalıştırılmak Üze-

re İş Makinesi Ve Kamyon Kiralan-

ması Hizmet Alımı İşi

Led Ekran Mal Alımı İşi

Su Deposu Kulesinin Onarımı Ve 

Saat Kulesine Dönüştürülmesi İşi

Çöp Toplama Ve Taşıma Hizmeti 

Alımı İşi (21-B)

Akaryakıt Ürünleri Ve 

Sıvılaştırılmış Petrol 

Gazı (Lpg) Alımı İşi

Yardıma Muhtaç Engelli Ve Yaşlı 

Evinde Temizlik Hizmeti Alımı İşi

Sokak Hayvanlarının Toplanması, 

Bakımı Ve Rehabilitasyonu Hizmeti 

Alımı İşi
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 Amaç ÖZEL KALEM: Başkanlık makamının birimlerle ve vatandaşlarla 
   koordinasyonunu sağlamak

 Amaç YAZI İŞLERİ :  Belediye birimleri arasındaki koordineyi sağlamak,  
   personel arasındaki işbirliğini ve uyumlu çalışmayı 
   organize ederek çağdaş belediyeciliğin gereğini  
   yerine getirmektedir.

Hedef 1 –  Başkanlık makamının organizasyonlara katılımını sağlamak
 2 –  Vatandaşların dileklerini makam iletmek

Hedefler  : 1- 2 Adet Belediye hizmet binasına, 1 adet Fen İşleri Makine İkmal 
  Tesislerine pinpon masası kurulması.

 2-  Personelin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla, konaklamalı  
  İstanbul yada Karadeniz kültür gezisi planlanması

 3-  Birimler arası ödüllü halı saha turnuvası yapılması
 4-  Her birimden en az 1 personelin ileri düzeyde İngilizce  

  Eğitim verilmesi

1 – Başkanlık Makamının taleplerini karşılamak %100

2 – Belediye Başkanının birimimizden memnuniyetini 
sağlamak

%100

3 – Belediye Başkanının talimatlarını eksiksiz olarak kayıt 
altına alıp, takibini yapmak

%100

4 – Başkanlık Makamının görüşme ve ziyaretlerinin 
gerçekleşmesini sağlamak 

%100

ANA HİZMET 
KONUSU

ÖN GÖRÜLEN 
SÜRESİ

GERÇEKLEŞEN          
SÜRE

VERİMLİLİK     % 

Nikah 1 gün 1 gün 100

Evrak Havalesi 1 gün 1 gün 100

Meclis Karaları 1 hafta 1 hafta 100

Encümen Kararları 1 hafta 1 hafta 100

Ulaşım 1 gün 1 gün 100

Personel İşlemleri 1-3 gün 2 gün 100

VI- PERFORMANS 
BİLGİLERİ

Ek 6: PERFORMANS HEDEFLERİ VE GERÇEKLEŞMELERİ

  HEDEFLER                  GERÇEKLEŞME ORANLARI

 HEDEFLER       GERÇEKLEŞME ORANLARI
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 Amaç MALİ HİZMETLER:kaynakların etkin ve verimli kullanılması

Hedef 1- Etkin muhasebe işlemlerinin yapılması
 2- Hizmetlerin kaliteli sunumu

HEDEFLER  GERÇEKLEŞME ORANLARI

Elektronik imzaya geçilmesi. %0

2006 YILI SAYIŞTAY İLAMLARINA GÖRE 
KAMU ZARARI OLAN KİŞİ BORÇLARININ 
TAHSİL EDİLMESİ. 

70

GELİR VE GİDER BÜTÇESİNİN TAMİN VE 
GERÇEKLEŞME 
ORANLARININ %100’E ULAŞTIRILMASI. 

85

2012 YILINDA KAMUYA OLAN BORÇLARIN 
ÖDENMESİ 

50

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM 
SİSTEMİNE GEÇİLMESİ.

100
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VI- PERFORMANS 
BİLGİLERİ

 Amaç FEN İŞLERİ: Altyapı çalışmalarının tamamlanması, iyileştirilmesi

Hedef 1-  Asfaltlama çalışmalarının yapılması
 2-  Yeni yol açma işleri
 3- Islah çalışmaları 

BELEDİYE HİZMET BİNASI VE ALIŞVERİŞ MERKEZİNİN YAPIMI 

Açıklama: 2012 Yılında Betonarme Karkasın Su Basman Seviyesinde 
Tamamlanması.

%90

TİCARET MERKEZİ VE OFİS KATLARI YAPIMI. 

Açıklama: 2012 Yılında Betonarme Karkasın Su Basman Seviyesinde 
Tamamlanması 

%90

KAZAN SPOR KOMPLEKSİ BİNASI 

Açıklama: İhalesinin Yapılarak, Betonarme İnşaatının Tamamlanması 
%100 

KAZAN PAZAR YERİ ZABITA BİNASI  % 100 

MUHTARLIK BİNASI % 0

SICAK SU (JEOTERMAL) 

Açıklama: Devam Eden 1. Sondaj Kuyusundan termal olarak 40 
Cº de su bulunmuştur.2012 yılında 2. sondaj kuyusuna başlanması 
hedeflenmektedir. 

% 100 

1 ADET ÇÖP KAMYONU, 1 ADET CENAZE NAKİL ARACI VE 2 ADET 
SERVİSAMAÇLI BELEDİYE OTOBÜSÜ TEMİNİ 

% 25 

Lunapark Köprüsü Aydınlatma ve Zemin Kaplama Yapılması % 100

Cadde ve Sokaklara Kilitli Parke, Kaplama Yapılması

Açıklama: 15 Bin m2 Parke Taşı, 7400 m bordür.
% 100 

Temizlik İşleri Müdürlüğü İdari Binasının Tamamlanması % 100 

Stabilize Malzeme Serimi

Açıklama: 300 Bin Metre Kare Stabilize Serilmesi Hedeflenmiştir.
% 100

Ham Yol Açılması

Açıklama: 350 Bin Metre Kare Ham Yol Açımı Hedeflenmiştir.
% 100

SU DEPOSU RESTORASYONU YAPILMASI

Açıklama: 2012 Yılında İlçemizin Satı Kadın Mahallesinde Bulunan Eski 
D.S.İ Su Deposunun Restorasyonunun Yapılarak Modern ve Estetik Bir 
Görünüme Bürünmesi.

   % 100

 HEDEFLER       GERÇEKLEŞME ORANLARI
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 Amaç TEMİZLİK İŞLERİ: Kazan ilçe sınırları içerisinde  modern, sağlıklı ve  
   temiz bir çevre  oluşturabilmek. 

 Amaç PARK VE BAHÇELER: Kazan ilçe sınırları içerisinde  modern, sağlıklı ve  
   temiz bir çevre  oluşturabilmek. 

Hedef 1- Kazan’da görsel ve çevresel kirliliği önlemek
 2- Gelen şikayetleri değerlendirmek

Hedef 1- Kazan’da görsel ve çevresel kirliliği önlemek
 2- Gelen şikayetleri değerlendirmek ve sonuç elde etmek

HEDEFLER  GERÇEKLEŞME ORANLARI
1-Personelimize iş güvenliği hakkında, iş görev tanımları 
hakkında eğitim ve seminerlerin düzenlenmesiyle iş verimliliğini 
artırmak.

%100

2-  Hafriyat ve inşaat atıklarının çevre düzenlenmesinde doğru 
şekilde kullanılmasını sağlamak ve dere yatağında bulunan 
göletlerin kurutulmasında,  böylece haşeralarla mücadele 
edilmesine katkı sağlayabilmek.

%100

3- Dış anketlerle temizlik hizmetlerinde vatandaşın memnuniyet 
ve şikayetlerinin bağımsız bir şekilde ölçülüp değerlendirilmesi.

%70

4- Müdürlüğümüzün tüm mali kaynaklarını etkin, verimli ve 
tasarruflu kullanımını sağlayabilmek.      

%100

5- 2012 yılı içerisinde yeni Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesine 
geçmek ve çöp aktarma istasyonunu da aynı bölgede 
oluşturabilmek.  

%100

6- Kazan ilçesinde büyüyen ve gelişen sanayi bölgesinde daha 
etkin ve verimli çalışabilmek için 1 adet 13+1,5 m3 kapasiteli çöp 
toplama aracını Belediyemiz bünyesine kazandırabilmek.

%100

7- 2012 yılında ilçemizde bulunan çöp konteynırlarının yerinde 
dezenfektasyonunun yapılmasını sağlayabilmek.

%70

8- Çöp ayrıştırma merkezinin oluşturulması ve böylece 
Belediyemiz ekonomisine katkı sağlayabilmesi.

%50

HEDEFLER  GERÇEKLEŞME ORANLARI
1- TOKİ-1 ‘in Projelerinin hazırlanması ve parkın 
yapılması

%100

2-TOKİ-2 ‘nin projelerinin hazırlanması ve parkın 
yapılması

%100

3-Kayı mahallesinde PARK-70 ‘in projelerinin 
hazırlanması

%70

4-Seğmenler  parkının yapılması. %100

5- Atatürk mahallesi Osmanlı caddesi ve Onural 
Şeref Bozkurt caddesi arası 72-74-119 nolu parkların 
projelerinin revize edilerek , parkın yapılması.

%100

6- Huzur parkının revize edilmesi %100

7- Evcil hayvanlar parkının projelendirilmesi %70

8- Ağaç dikiminin yapılması (10000 adet). %50
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VI- PERFORMANS 
BİLGİLERİ

 Amaç KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER:  Kazan’da sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin  
   uygun ortamlarda ve rahat bir şekilde  
   yapılabilmesi için çalışmalar yapmak.

Hedef 1- Belediye hizmetlerinin yayınlarla halkımıza anlatılması.
 2- Maviay birimi ile vatandaşa hizmet vermek.

HEDEFLER  GERÇEKLEŞME ORANLARI
1- Kazan kültüründe önemli yer tutan elişi örnekleri 
araştırmaları ve kitap hazırlama  çalışmalarının başlatılması

%100

2- “Kazan” konulu şiirlerin derlenmesi ve kitap basımı 
çalışmalarının başlaması

%100

3- 1835 yılında yapılan nüfus sayımında Kazan ve köylerinde 
yaşayan erkek nüfus bilgilerini içeren kitap çalışmalarına 
başlanması.

%100

4- Kazan’ın şehit ve gazileriyle ilgili kitap çalışmalarının 
başlatılması ve 18 Mart 2012 tarihinde dağıtılması.

%100

03-04 Şubat Mevlit Kandili programına katkıda bulunulması %100
5- 01-07 Mart Yeşilay haftası konulu broşür basımı ve 
okullara dağıtımı

%100

6- Atatürk İlköğretim Okulu tarafından düzenlenen Aile 
Okuluna konuyla ilgili kitap desteği sağlanması.

%100

7- Belediye Faaliyetlerinin Anlatılması amacıyla yılda en az 2 
kez Bülten Yayınlanması (6000 Adet)%

%100

8- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü konulu program 
hazırlanmasI

%100

9- 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü. Okullarda öğrenciler 
arasında yarışmalar düzenlenmesi ve ödüllendirilmesi.

%100

10- 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Haftası programının 
düzenlenmesi- 500 kişi katılımlı.%

%100

11-   21 Mart Nevruz programı hazırlanması. %100
12-  27 Mart Dünya Tiyatrolar Gününde, öğrencilere yönelik 
eğitici tiyatro gösterimi yapılması

%100

13- Orman ve Ağaç Dikme Haftasında Belediyemizce yapılan 
ağaçlandırma çalışmalarının  tanıtımı ve öğrencilerimize 
ağaç sevgisiyle ilgili çalışmalar yapılması.-21-26 Mart 
(15.000 fidan dikimi)%

%100

14- Polis Günü – 10 Nisan (kutlama 50 polis) %100
15-  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı %100
16- Okullara yönelik voleybol, güreş, futbol, masa tenisi, 
bocce, satranç, atletizm dallarında turnuva düzenlenmesi. 
Nisan-Mayıs 2012

%100

17- Trafik Haftası – 1-5 Mayıs (Trafik eğitimi Okullara yönelik 
500 kişi

%100

18- Anneler Günü – 8 Mayıs (eğlence 500 kişi) %100
19- 10-16 Mayıs Engelliler Haftası Programı %100
20- Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı-19 Mayıs 
(Eğlence 1.500 Kişi)

%100

21-  24-25 Mayıs Regaip Kandili programına destek 
sağlanması

%100
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22- Yaz Spor okulları –Haziran 2012( Futbol, Güreş , Bocce, 
badminton,voleybol, basketbol - 250 kişi)

%100

23- Çevre Koruma Haftası-5 Haziran(çevre bilincinin 
artırılmasına  yönelik program hazırlanması

%100

24- 16-17 Haziran Miraç Kandili programına destek 
sağlanması

%100

25- Babalar Günü-17 Haziran (Şehit babalarını hediyelerle 
ziyaret)

%100

26- Başarılı öğrenciler ve maddi durumu iyi olmayan 
vatandaşlarımıza, Çanakkale Şehitliği, İstanbul ve Karadeniz 
Bölgesi kültür gezisi düzenlenmesi.

%100

27-  04-05 Temmuz Berat Kandili programının hazırlanması. %100
28-  1-15 Temmuz tarihleri arasında 150 çocuğun sünnet 
ettirilmesi.

%100

29-  24 Temmuz 2012 tarihinde Kazan’ın Metropol ilçe oluşu 
ve gazeteciler gününde etkinlik düzenlenmesi.

%100

30-  Ağustos 2012’de Kavun Pazarı açılışı ve tanıtım 
yapılarak günde 50 römork kavun satışı yapılması.

%100

31- Ramazan ayı içerisinde en az 4 gün eğlence programının 
düzenlenmesi

%100

32- 19 Ağustos Ramazan Bayramı bayramlaşma töreninin 
hazırlanması.

%100

33-  Ramazan ayında yardıma muhtaç ailelere gıda yardımı 
yapılması.

%100

34-  Eylül 2012 tarihinde 15000 kişilik 6. Atasporları Festivali 
organizasyonunun yapılması.

%0 (ülkemizdeki terör olayları 
nedeniyle )

35- Eylül 2012 tarihinde ilköğretim haftası kapsamında 
öğrencilere eğitim yardımı yapılması

%100

36-  14 Ekim Ankara’nın Başkent oluşuyla ilgili maraton 
koşusu düzenlenmesi.

%0 (olumsuz hava şartları
nedeniyle iptal edildi.)

37-  26 Ekim Kurban Bayramı bayramlaşma töreninin 
hazırlanması

%100

38-  29 Ekim- 4 Kasım Kızılay Haftası kapsamında 100 kişilik 
bir kan bağışı kampanyası düzenlenmesi.

%100

39- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında halkın katılımıyla 
kutlama programının düzenlenmesi

%100

40-  2012 yılında AB veya Türkiye Kalkınma Ajansına 
Projeler hazırlanması, en az bir projenin onaylatılarak 
uygulamaya konulması

%100

41- 2012 yılında, Basın Yayın Birimi olarak ulusal ve yerel 
basında ayda en az 10 haber, ulusal yayın yapan tv’lerde  
yılda en az 15 haber yayınlanması.

%100

42-  Eylül 2012, Kazan İlçesi tarihi turistik bölgelerinin 
görüntülenmesi ve bu amaçla turizm ve kültür filmi 
hazırlatılması

%100

43- Ekim 2012,Kazan’ın kültür haritası hazırlatılması 5000 
adet bastırılarak ücretsiz dağıtılması.%50

%100

44- 24 Kasım Öğretmenler Günü eğlence programının 
hazırlanması.

%100

45- 5 Aralık Satıkadın’ı anma programı yapılması ve bu 
programda kullanılmak üzere “Türk Kadını ve Satıkadın” 
isimli kitabın 3. Baskısının yapılması.

%100
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 Amaç İMAR: Hizmet ve sunum alanlarının kalitesini artırmak,  
   İmar planlarının yapılması

Hedef 1- İmar planının yapılması
 2- Kaçak yapı ile mücadele

HEDEFLER  GERÇEKLEŞME 
ORANLARI

AÇIKLAMA

Dış müşteri memnuniyetinde % 90 oranını korumak. 
% 90

-

İmar arşive 1 adet server alınarak sayısal imar arşivi 
yayına geçirilmesi

% 100 √

İlçemiz Saray Mahallesine Belediye Ek Hizmet Binası ya 
da İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Birimi oluşturulması % 0 Gerçekleşmedi.

Yılda en az iki kez periyodik olarak Kazan ilçesinin uydu 
fotoğraflarının çektirilmesi % 50

Birim personeli tarafından 2009, 2010, 2011 yıllarında 
yapılan grup çalışmalarının değerlendirilerek, en iyi 
projelerin seçilmesi ve bir tanesinin hayata geçirilmesi

% 100 √ 

2012 yılının ikinci yarısından itibaren statik projelerin 
dijital ortamda istenerek kontrollerin bilgisayar ortamında 
yapılması

%100 √

Harita Planlama Biriminden en az iki kişinin 
müdürlüğümüzün belirleyeceği iki adet teknik program 
eğitimine gönderilmesi 

% 100
                       

√

Statik ve mekanik projelerin, araştırılması, ve geliştirilmesi 
amacıyla bir adet program alınması ve iki kişinin eğitime 
gönderilmesi

% 100 
Probina 
programı alındı. 
İki kişi eğitime 
gönderildi.

2012 yılında yapılacak olan mesleki yapı fuarlarından en 
az 3 tanesine katılım sağlamak

% 100

2 adet Real Time Kinematic Receiver alınması (RTK) % 100

Müdürlük olarak yılda 3 defa kültürel etkinliğe katılmak % 100

Birim içi eğitime minimum 3 personelin katılmasını 
sağlamak. 

% 100

GENEL DEĞERLENDİRME %  88

VI- PERFORMANS 
BİLGİLERİ
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 Amaç ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ: Hizmet ve sunum alanlarının kalitesini  
   artırmak, İmar planlarının yapılması

Hedef 1-  Zabıta Hizmetleri çerçevesinde İlçemizde maksimum 
  seviyede huzurun sağlanması.

 2- Aşağıda belirttiğimiz hedeflerimizde %100 başarı sağlamak.
 3-  Teşkilatımızın asli görevi belde halkının sıhhat selamet ve huzurunu  

  temin maksadı ile Belediyemizin diğer birimleri ile koordinasyon  
  halinde çalışmak ve üst yönetimin almış olduğu kararların   
  uygulanmasını sağlamaktır.

HEDEFLER  GERÇEKLEŞME 
ORANLARI

1-a
1- Esnaf Denetimi 
a.2012 yılı içerisinde 600 adet esnafın Denetimlerinin Yapılması % 100

1-b
b.Gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerinin 3 ayda bir periyodik 
denetimlerinin yapılması. % 100

2
2- Ölçü, Tartı Aletlerinin Kontrolü ve Damgalanması 
a. Ölçü ve tartı aleti kullanan 80 esnafın denetlenerek, damga süresi 
dolanlara, damgalama işlemi yaptırmak.

% 100

3
3- Şikâyet  
a.Yazılı şikayetleri 5 (beş) sözlü ve telefonla gelen şikayetleri 1 (bir) gün 
içerisinde neticelendirmek.   

% 100

4
4- Hafriyat Denetimi 
a.Fen İşleri Müdürlüğü tarafından verilen hafriyat izinlerinin %100 
denetlenmesi. 

% 100

5
5-Evrak
a.Gelen evrakların 7 (yedi) gün içerisinde neticelendirilerek 
cevaplandırılması. 

% 100

6-a
6-Seyyar satıcı
a. Sabah, akşam ve hafta sonları bağırarak, korna ile vb. satış yapanları 
%90 engellemek.

% 100

6-b b. Seyyar satıcılarla mücadele de % 80 oranında başarı sağlamak. % 100

7
7- Tonaj
a.Hafriyat, kum, taş vb. yük taşıyan araçlara ayda 1kere (bir) Tonaj 
Uygulaması yapmak.

% 100

8
8- Motorize Ekip
a.2 adet Motosiklet alınarak Motorize ekip kurulması.

% 0

İklim koşulları nedeniyle kullanışlı olmayacağı düşünülerek 
gerçekleştirilmedi.
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VI- PERFORMANS 
BİLGİLERİ

 Amaç DESTEK: Hizmet ve sunum alanlarının  kalitesini artımak,  
   Belediye Çalışanları

HEDEFLER GERÇEKLEŞME ORANLARI
1-Kum pınar Sosyal Tesislerinde en az 200 adet program 
yapılmasını sağlamak

%100

2- Müdürlüğüme gelen taleplerin piyasa araştırmasının 3gün 
içerisinde sonuçlandırmak

%90

3- Belediyemize ait araçların bakım ve onarımının en geç 2 gün 
içerisinde yaptırmak

%80

4- Belediye santrallerinin yenilenerek daha sağlıklı ve düzenli 
iletişimin sağlanması

%80

5- Belediye ek Hizmet Binaları ve Spor salonlarının tamamının 
ısıtma sisteminin katı ve sıvı yakıt sisteminden doğalgaz sistemine 
dönüştürülmesi

%80

6- Belediye yemekhanelerinde iyileştirme yapılarak personelin daha 
hijyenik daha nezih bir ortamda yemek yemesini sağlamak

%80

7- Hizmet binalarının içindeki ihtiyaç duyulan birim odalarının 
boya badana ve tadilatlarının yapılması, yeni hizmet binalarının 
tefrişatının yaptırılması

%95

 Amaç SAĞLIK İŞLERİ: İlçemizdeki insan ve hayvanların birbirlerinin  
   yaşamını tehdit etmeden uyum içerisinde  
   yaşayabilecekleri güvenilir bir alan oluşturulması

HEDEF GERÇEKLEŞME
ORANI 

AÇIKLAMA

1 Adet İş yeri hekimi çalıştırılması. %100

1 Adet iş sağlığı ve güvenliği uzmanı çalıştırılması. %100

Gıda denetiminde 650 gıda noktasına gidilmesi. %100

Okul,cami ve resmi kurumların ayda bir 
dezenfeksiyonunun yapılması. %100

Sokak hayvanları popülasyonunu 750 den 600 indir-
mek. %50

Çevre ilçelerden  
bölgeye hayvan 
bırakılmıştır.

Okul kantinlerini dönemde bir kez  kontrol etmek. %100

Haşereyle mücadele için toplamda 500 defa ilaçlama 
yapılacak. %100

Sınırlarımız içerisinde çevreye etki edebilecek 50 
adet işyeri denetlenecek. %100

GENEL DEĞERLENDİRME %93.75

Hedef 1- 150 adet yardıma muhtaç yaşlı ve engellilere evinde  
  (ev temizliği, berber hizmeti, sıcak yemek, tadilat hizmeti) verilecektir

 2-  Gıda denetiminde 650 gıda noktasına gidilecektir. 
 3- Haşere ile mücadele için tüm mahallelerde toplamda 600 defa  

  ilaçlama yapılacaktır.
 4- Sokak hayvanları popülasyonu 850’den 550’ye indirilecektir.
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 Amaç EMLAK İSTİMLAK: İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın hayat  
   standartlarına uygun mekanların  
   oluşturulmasını sağlamak

Hedef 1- Kira gelirlerini takip etmek
 2- Belediyemize ait gayrimenkulleri en iyi şekilde değerlendirmek

HEDEFLER GERÇEKLEŞME ORANLARI%

KENT MEYDANI PROJESİNİN HAYATA GEÇİRİLMESİ VE 

YENİ BELEDİYE BİNASININ TEMELİNİN ATILMASI

%30

KİRA TAHSİLÂTLARINI MAKSİMUM SEVİYEYE ÇIKARMAK %100

BÜFELERİN STANDART HALE GETİRİLMESİNİ 

SAĞLAMAK

%80

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT ARSALARIN EN UYGUN 

ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLMESİ 

%100

HAZİNE İLE SORUNLU VE ÜZERİNDE YAPI BULUNAN 

ARSALARIN BELEDİYEMİZE KAZANDIRILMASI İÇİN 

GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASINI SAĞLAMAK

%60

SOĞULCAK KÖYÜNDE FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNCE 

YAPILAN TERMAL SU ARAMA ÇALIŞMALARI HİZMETLERİ 

İÇİN GEREKLİ PARSELLERİN KAMULAŞTIRILMASINI 

YAPMAK

%100

MİLLİ EMLAK DAİRESİNE AİT ATATÜRK MAHALLESİ 2687 

ADA 3 PARSELİN YÜZME YAPMAK KAYI ŞARTI İLE İL 

ÖZEL İDARESİNE TAHSİSİ İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN 

YAPILMASINI SAĞLAMAK

%80
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 Amaç RUHSAT VE DENETİM: İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın hayat  
   standartlarına uygun mekanların  
   oluşturulmasını sağlamak

Hedef 1- Esnaf denetimlerinin yapılması
 2- Envanter çıkarmak ve ruhsat vermek 

VI- PERFORMANS 
BİLGİLERİ

HEDEFLER GERÇEKLEŞME ORANLARI

1- İlçemiz genelinde faaliyet gösteren işyerlerinin 
envanter çalışmaları ve paftalar üzerinde işlenmesini 
% 100 oranında tamamlamak

% 100

2-Envanter çalışmaları sonucu ruhsatsız olarak 
faaliyet gösteren işyerlerinin ruhsatlı hale 
getirilmesinin % 100 ‘e çıkartmak. 

% 95

3-Tatil günleri çalışan işyerlerinin tespitlerinin 
yapılarak bunların ruhsat alması için çalışmaların % 
80 seviyesi altına düşmemek. 

% 100

4-İlçemiz genelinde faaliyet gösteren işyerlerinin 
ruhsat koşulları kapsamında en az bir defa 
denetimlerini % 100 oranında gerçekleştirmek. 

% 100

5-İlçemiz genelinde faaliyet gösteren besi 
ahırlarından en az 50 başlık olanlarının ve kanatlı 
hayvan kümeslerinin bölgeleme kararlarına aykırı 
olmayanların ruhsatlandırılmasını % 70 civarında 
gerçekleştirmek. 

% 25

6-Yürütülen iş ve işlemler Kanun, Yönetmelik, Meclis 
ve Encümen kararları doğrultusunda , müşteri 
memnuniyetini ön planda tutarak,  Belediyemizin 
gülen yüzü olarak hizmet vermeyi maksimum 
seviyeye çıkarmak. 

% 95

7-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarında konusuna 
hakim uzman bir hoca tarafından tüm birim 
çalışanlarına hafta sonu 2 gün eğitim semineri 
verilmesini sağlamak. 

% 33

8-İSO kapsamında Müşteri Anket Formu düzenleyip 
onaylanmasına müteakip , müşterinin görüşüne 
sunmak, çıkacak sonuçlara göre müdürlük 
hizmetlerinde gerekirse iyileştirmeler yaparak müşteri 
memnuiyetini % 90’a ulaştırmak.   

%90
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