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Sunuş
         Sosyal ve kültürel alanda yaşanan değişmeler ve gelişmeler yaşamın her alanında 
kendini göstermekte, kaliteye ve memnuniyete bağlı olarak beklentiler sürekli 
yükselmektedir. Belediyeler halka hizmet konusunda mazeret beyan etmeden çalış-
mak zorunda olan kamu kurumlarıdır. Bizler seçim öncesi göreve talip olurken halkı-
mıza verdiğimiz sözleri yerine getirmenin verdiği mutluluk ve azimle çalışmalarımıza
 devam ediyoruz.  Hizmet sevdamızla ve Belediyecilik tecrübesi ile 13. Yılımızda Bele-
diyelerce yasalarla yürütülen görev, yetki ve sorumlulukların ötesinde insanı merkez 
alarak faaliyetlerde ideali yakalamak, rahatı, huzuru, güveni ve kardeşliği tesis etmek 
ve her şeyin daha iyisini yapmak temel politikamız olmuştur.
           Kahramankazan Belediyesi olarak yapılamayacak şeylerin hayali kurulmamış, 
tutturulabilirliği mümkün olmayan sözler verilmemiştir. Popülist değil idealist bir 
yönetim anlayışı benimsenmiştir. Gelişen kamu yönetimi, modelinin temel vasıfları 
olarak belirlenen şeffaf, katılımcı, verimli, etkili, insan haklarına saygılı ve hukuka da-
yanan bir Belediyecilik anlayışı içinde çalışılmıştır. 
         Belediyemiz açısından önemli çalışmaların yapıldığı bir faaliyet dönemi olan 
2016 yılı, modern şehircilik açısından gelecekte önemi büyük olan, 7000 öğrencimi-
ze hizmet verecek olan Gazi Üniversitesi Kahramankazan Meslek Yüksek Okulu,FIFA 
standartlarına uygun sentetik çim saha ve 2000 kişilik Tribün,TAI Pazar yeri yapımı 
tamamlanmış  ve yine yapımı devam eden,Kahramankazan Köprübaşı (Merkez)
camii,Ova çayı 2.etap projesi için dere ıslah çalışmaları,tenis kortu,voleybol ve 
basketbol sahaları gibi  birçok yatırımla  Kahramankazanımıza kalıcı eserler bırakmak 
için göreve geldiğimiz ilk günkü azimle çalışmalarımıza devam etmekteyiz.    
           Spordan,Sanata kadar her alanda göstermiş olduğumuz sosyal yaşam bilinci ile 
çalışmalarımıza devam etmekteyiz.
Yardımlaşma ve paylaşma bilincini aşılamak amacıyla Belediyemizce oluşturulan 
Sosyal Marketten; (vatandaş bağışları) ihtiyaç sahiplerine giyim kuşam yardımı; Yine 
Belediyemiz bütçesinden gıda, yakacak, kırtasiye, yeni doğum yapan ailelere çocuk 
bakım setleri yardımı yapılmış, talep doğrultusunda vatandaşlarımıza psikolojik 
destek verilmiş, yaşlı, kimsesiz ve bakıma muhtaç kişilerin evlerinde bakımı, yemek 
yardımı ile evlerinin her türlü temizliği gibi hizmetler ile Engelli vatandaşlarımızın 
hayatlarını kolaylaştırmak için gerekli düzenlemeler yapılmış ve engelli araç desteği 
verilmiştir. İlçemiz genelinde bulunan her kademedeki eğitim kurumlarının çevre 
düzenlemesi yapılmış, her türlü araç gereç desteği verilmiştir.
Sevgili Meclis Üyesi arkadaşlarım!
            5018 sayılı Kamu Mali Kontrol Kanununun 41’nci, 5393 sayılı Belediye Kanu-
nunun 56.maddesince “Kamu idarelerince hazırlanacak Faaliyet Raporu Yönetmeliği” 
esaslarına göre hazırlanan ve elinizde bulunan bu raporla, Belediyemizin 2016 yılı 
Faaliyet Raporunu özetlemiş bulunmaktayım.
             Raporun hazırlanmasında ve hizmetlerin gerçekleştirilmesinde katkılarından 
dolayı Meclis üyelerimize ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder; saygılarımı 
sunarım.



14 KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

İÇ
İN

DE
Kİ

LE
R

İÇ
İN

D
EK

İL
ER



15KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

I-GENEL BİLGİLER    20

II-FAALİYETLERLE İLGİLİ 
BİLGİ VE DÖKÜMANLAR   61

VI-İÇ KONTROL GÜVENCE 
BEYANLARI                     186

V-PERFORMANS
BİLGİLERİ 188



16 KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

VİZYONUMUZ
Kazanımlarımıza yeni değerler katarak; fırsatı 

kaynağa, rüyayı gerçeğe, çağdaşlığı kentsel yaşama 

çeviren, yerel yönetimlere esin kaynağı olan Kazan’ı 

yaşam kalitesi yüksek bir kent yapmak.

MİSYONUMUZ
 Tarımı, sanayisi,  ticareti ve turizmiyle her gün 

gelişen ve büyüyen Kazan’ da, doğa ile insanı, çevre 

ile kentsel yaşamı bütünleştiren, bilişim teknolojileri 

ile donatılmış, çağdaş yönetim tekniklerini 

özümseyerek uygulayan, vatandaş odaklı aktif ve 

sosyal bir belediyecilik hizmeti sunmaktır.
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• Şeffaf ve katılımcı 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 
POLİTİKALARIMIZ
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KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 
PRENSİPLERİMİZ
Vatandaş Odaklıyız.
KAZAN ilçesi içerisinde vatandaşlarımızı dinleyip anlayacak, onların ihtiyaç ve bek-
lentilerini tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın, toplumun ihtiyaç ve beklentilerini 
dengede tutarak tüm hizmet verdiğimiz tarafları tatmin etmeye çalışacağız.

Liderlik Prensibini Benimseriz.
Belediyemizin stratejik planını, hedeflerini ve vizyonunu oluşturup anlatacak ve 
liderliğimizin sayesinde vizyonumuzu gerçekleştirmek için herkesin davranışlarını 
yönlendirecek temel değerlere örnek olacağız.
Tüm İlçemizdeki Vatandaşların ve Tüm Çalışanlarımızın Çalışmalara Katılması Doğ-
rultusunda Hareket Ederiz.
Çalışanlarımızı ve ilçedeki tüm vatandaşlarımızı ilçemizin gelişimine dahil edeceğiz. 
Bilgi ve tecrübelerinden yararlanacağız ve potansiyellerini tümü ile ortaya çıkarabi-
lecekleri ve motive olacakları bir ortam sağlayacağız.

Proses ve Sistem Yaklaşımını Benimseriz.
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve tüm yönetim çalışmalarımızda proses 
yaklaşımı izleyerek hedeflerini gerçekleştiren, birbiri ile bağlantılı proseslerden olu-
şan tek bir sistem ile ilçemizi idare edeceğiz.

Sürekli Gelişim İçerisindeyiz.
Her bireyin, hizmetlerimizin, proseslerimizin ve yönetim sistemimizin sürekli olarak 
verimliliğini ve etkinliğini artırmak için motive olacağı bir ortam sağlayacağız.

Her Kararımızda Gerçekçi Yaklaşımı Benimseriz.
Kararlarımızı hizmet proses ve sistem özelliklerini doğru ölçümlerinden aldığımız 
verilerin mantıksal ve sezgisel analizine dayandıracağız.
Tedarikçilerle ilişkilerimizi kanunlar, yönetmelikler ve performansa dayalı ölçütler 
üzerine kurarız, benimseriz.
Tedarikçilerimiz ile çalışmalarımızı geliştireceğiz ve performansı arttırmak için 
birlikte çalışacağız.



20 KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

D-YETKİ GÖREV VE 
SORUMLULUKLARIMIZ
 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56.maddesi ve Kamu 

Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41.maddesi uya-

rınca 2016 yılı içerisinde yapılan çalışmalarımızı içeren 

faaliyet raporunda, 03/07/2005 tarihinde kabul edilen 

ve 13/07/2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi gazetede ya-

yınlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanu-

nunda görev ve sorumluluklar ile yetkileri üçüncü bö-

lüm ondört,onbeş ve onaltıncı maddelerde sayılmıştır.

Bunlar;

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, kurtar-

ma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; 

ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sa-

nat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet 

ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; eko-

nomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya 

yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000’i ge-

çen 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; sağ-

lıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve 

tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakı-

mından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin ko-

runmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını 

yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uy-

gun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrenci-

lere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli 

desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları dü-

zenler, 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, bele-

diyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alı-

narak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve 

en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda 

özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna 

uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye 

sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da bele-

diye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hüküm-

leri saklıdır.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) 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 ver-

mek.
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 MADDE 15. Belediyenin yetkileri ve 

imtiyazları 

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ih-

tiyaçlarını 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.

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, re-

sim, 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.

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

lanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur 

suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için ge-

rekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlet-

tirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.

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

su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü 

toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işlet-

mek ve işlettirmek.

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, 

geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması 

ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine 

getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınır-

ları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, sat-

mak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, 

tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis 

etmek.

 i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) 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.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu 

uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar ver-

mek.

l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve 

eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve ka-

yıt 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 ödenmeye-

rek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları 

yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda 

standartlar getirmek.

o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağ-

lığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin 

belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz 

döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) de-

polama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür 

ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirle-

mek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği 

oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

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

türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayıları-

nı, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhları-

nı 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 

düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
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(l) bendinde belirtilen gayri sıhhî müesseseler-
den birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve 
denetlenmesi, Büyükşehir ve il merkez belediye-
leri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından 
yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen 
hizmetleri Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Bakan-
lığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek 
üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma 
hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak 
şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebi-
leceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme 
veya 67. maddedeki esaslara göre hizmet satın 
alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, beledi-
ye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri 
ile nüfusu 10.000’i geçen belediyeler, meclis ka-
rarıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırım-
larının ve eğitim kurumlarının su, termal su, ka-
nalizasyon, 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 tesisle-
re ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet 
ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakan-
lığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle 

amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa 
tahsis edebilir.
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetle-
riyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek 
amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması ya-
pabilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet 
malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Dev-
let İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri 
belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla 
elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hiz-
metlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye 
tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç ge-
lirleri haczedilemez.

Belediyeye tanınan muafiyet

MADDE 16. — Belediyenin kamu hizmetine ay-
rılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir 
getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kul-
lanımları her türlü vergi, resim, harç, katılma ve 
katkı paylarından muaftır.
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    SIRA                     ADET                                                           CİNSİ                                            TOPLAM M2      

  
      ARSALAR
 1  6  RESMİ KURUM ALANI      5.708,98
 2  15 BAĞ BAHÇE       22.486,00
 3  9 B.H.A        24.429,36
 4  39 K.D.K.Ç.A       49.892,11
 5  1 KENT MEYDANI       2.405,00
 6  267 KONUT ALANI (EMSAL 0,50-2,25)     131.158,60
 7  12 KÜÇÜK SANAYİ ALANI      23.512,86
 8  2 PAZAR ALANI       7.919,00
 9  5 REKREASYON ALANI      8.634,67
 10  135 SANAYİ VE DEPOLAMA ALANI     78.910,13
 11  11 SOSYAL KÜLTÜREL ALAN      26.609,21
 12  73 TEKNİK ALT YAPI(D.GAZ REG.. REFUJ, YOL,TRAFO,
                                                                YÖN. MERK. SELEKTÖR BİNASI)                                            111.663,60
 13  23 TİCARET ALANI       22.151,43
 14  30 TİCARET + KONUT ALANI (EMSAL 2,75)    41.031,61
 15  1 TİCARİ REKREASYON ALANI     9.387,92
 16  13 PARK, YEŞİL ALAN VE AĞAÇLANDIRILACAK ALAN        87.771,92
 17  9 SAĞLIK ALANI        36.594,20
 18  6 SPOR ALANI       51.114,29
 19  6 EĞİTİM ALANI       23.775,65
 20  18 CAMİ VE DİNİ TESİS ALANI     11.609,23
 21  129 TARLA - ARAZİ       773.435,76
 22  84 EV, BİNA, AHIR, SAMANLIK, ÇEŞME VB.    54.055,65
 23  8 İRTİFAK        35.460,00
    TOPLAM M2:       1.636.120,77
      HİZMET BİNALARI 
 1  1 BELEDİYE HİZMET BİNASI
 2  1 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 3  1 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EK HİZMET BİNASI
 4  1 MAKİNE İKMAL TESİSİ
 5  1 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 6  1 SARAY EK HİZMET BİNASI
 7  1 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
      DAİRE DÜKKAN
 1  5 DAİRE
 2  33 DÜKKAN 
 3  6 OFİS İŞYERİ
      SPOR SALONU 
 1  1 BOCCE SALONU
 2  1 EĞİTİM SPOR VE KAMP MERKEZİ
 3  1 KAPALI SPOR SALONU
 4  1 YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU
      SOSYAL TESİSLER
 1  1 KUMPINAR SOSYAL TESİSLERİ
 2  1 TERMAL OTEL
 3  2   KÖY KONAKLARI
 4  1 AİLE YAŞAM MERKEZİ
 5  5 ÖRENCİK KÜLTÜR EVİ, SARAY KÜLTÜR EVİ, KAGEM,
    SATIKADIN MÜZE EVİ, TERMİNAL 
 6  1 TERMAL HAMAM
      PAZAR ALANLARI
 1  1 KAPALI PAZAR ALANI
 2  1 AÇIK PAZAR ALANI (TAİ)
 3  1 KAVUN PAZARI ALANI

Tablo–1: Kahramankazan Belediyesinin Başlıca Taşınmazlarının Dağılımı:
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TEKNİK DONANIM :

Kahramankazan  Belediyesi   birimlerinde  toplam  195 adet PC bilgisayar ,  66 adet dizüstü  bilgisayar ,
80 adet yazıcı,13 adet tarayıcı, 5 adet faks ,1 adet  fotokopi bulunmaktadır.

BİRİM                                                           PC      DİZÜSTÜ    YAZICI   TARAYICI       FOTOKOPİ            FAKS

ÖZEL KALEM     4 17   7             1                                   1

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  17 2   8            2                                   1

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 29 3   20                        1                                  1

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  13 5   4             1  

PARK VE BAHÇELER MÜD.  1 1   -             - 

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  3 3   1             - 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD.  29 -   4            3  

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜD. 18 3   2                             1          1
               
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ   6 5   3             1                 1 

RUHSAT VE DENETİM MÜD.  5 2   3             1  

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  8 6   5             1  

DESTEK HİZMETLERİ MÜD.  36 7   11             1                                  1

EMLAK VE İSTİMLAK MÜD.  9 -   3             - 
 
BİLGİ İŞLEM MÜD.   12 8   4             -  
  
BASIN YAYIN VE HALK. İLİŞK.MÜD. 4 1   3             -
 
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  - 3   2             -  

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 -   -             - 
   

TOPLAM               195 66   80           13                         1                  5
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MECLİS

ENCÜMENÖZEL KALEM

Ahmet CEYLAN
Başkan Yardımcısı

Cengiz GEVREK
Başkan Yardımcısı

Orhan YAZICI
Başkan Yardımcısı

Abidin ARIKÖK
Başkan Yardımcısı

Emre SÜMER
Fen İşleri Md. V.

Emre SÜMER
Park ve Bah. Md.V.

Murat ERDAL
Yazı işleri Md.

Yusuf ERÇELİK 
Sağlık işleri Md.

Dilşad TAŞ POLAT
Kültür ve Sos. İşl. 

Md. V.

Murat ŞENTÜRK
Muhtarlıklar Md.

Mehmet SITKI
Basın Yayın ve 

Halkla İlişkiler Md.

Hasan YILMAZ
Temiz İşleri Md. V.

Ünal ARAÇ
Zabıta Md. 

Hüseyin YÜCE 
Ruhsat ve 

Denetim Md.

Umut ÇITAK 
Bilgi İşlem  Md. V.

Levent KARAGÖL 
İmar ve Şehircilik 

Md. V.

Murat ERDAL
Destek Hiz.

Md. V.

Eray DEMİER
 Emlak İstm. Md. V.

Şerafettin 
DEMİRBAĞ

Mali Hiz. Md. V.

Yusuf ERÇELİK
Sosyal Yard.İşl. 

Md.V. 

Lokman ERTÜRK
Belediye Başkanı

1- Örgüt Şeması
a) Organizasyon Şeması 

Burcu YILDIZ
Hukuk İşl. Md. V.

Yunus Emre ÖZTAŞ
Strateji ve 

Geliştirme Md.V.
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Lokman Ertürk, 1970 yılında Kahramankazan’ın Ören-
cik Köyü’nde doğdu. İlkokulu kendi köyünde, orta 
ve lise eğitimlerini Sincan İmam Hatip Ortaokulu ve 
Sincan Lisesinde,lisans eğitimini ise ABD Preston Üni-
versitesi İşletme Bölümünde tamamladı. Uluslararası 
Halk Kültürü Sempozyumlarında birçok bildiri sunan 
Ertürk, halk kültürü ve araştırmalarına yaptığı kat-
kılarından dolayı Azerbaycan Bakü Asia Üniversitesi 
tarafından fahri doktora unvanına layık görüldü. St.C-
lements Üniversitesi “Siyaset Bilimi”üzerine Yüksek 
Lisans yaptı.
Bölge gazetelerinin temsilciliği ile basın-yayın haya-
tına atılan Ertürk daha sonra “Genç Seğmen” adında 
Kazan, Kızılcahamam ve Çamlıdere’yi kapsayan kendi 
bölge gazetesini çıkarmaya başladı. Aynı zamanda bu 
ilçelerde radyolar kurdu. İnşaat sektöründe de varlık 
gösteren Ertürk,Milli Gençlik Vakfı başta olmak üzere 
birçok sivil toplum kuruluşunda aktif görev aldı. 
Siyasi yaşamına 1994 yılında Refah Partisi Kazan Genç-
lik Kolları Başkanı olarak başlayan Ertürk, Fazilet 
Partisi ve daha sonra da Ak Parti kurucu ilçe başkan-
lıkları görevlerini yürüttü. Ankara Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Melih Gökçek’e danışmanlık görevinde de 
bulunan Ertürk, 2004’te yapılan yerel seçimlerde, 34 
yaşında “Türkiye’nin en GençBelediye Başkanı”unvanı-
nı aldı. ABD’de 2006 yılında “Belediye Yönetimi ve Ku-
rumlararası İlişkiler” konulu “Uluslararası Ziyaretçi ve 
Liderlik” eğitim programının ardından bir dizi altyapı 
ve ekonomik gelişim projelerine başlaması ve bunun 
sonucu olarak da Kazan’ı, Ankara’nın en hızlı gelişen 
ilçesi haline getirmesi nedeniyle 2012 yılında Amerika 
Birleşik Devletleri tarafından ödüle layık görüldü
2009 ve 2014 yıllarında yapılan yerel seçimlerde üst 
üste iki defa Belediye Başkanı seçilerek Kazan’da tarihi 
bir rekor kırdı. Ertürk, 2014 yılında bu rekoruna üçüncü 
dönemi ekledi.
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 
Üyesi olan Lokman Ertürk, evli ve 3 çocuk babasıdır.
İngilizce bilmektedir.

Belediye Başkanı’nın görev ve yetkileri
Madde 38 - Belediye başkanının görev ve yetkileri 
şunlardır:
a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak beledi-
ye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve 
menfaatlerini korumak.

b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, 
belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, 
bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyet-
lerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırla-
mak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bun-
larla ilgili raporları 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 et-
mek
f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil et-
mek.
g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme 
yapmak.
h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin 
yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
j) Belediye personelini atamak.
k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denet-
lemek.
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 kul-
lanmak.
p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi 
veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen 
görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
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Lokman Ertürk

Ahmet CEYLAN Derya OVACIKLI   H. Bekir ÜNÜVAR Hüseyin BAYAR
Mühsin KOCA

Ümit ERTÜRK
Altuğ Yücelen 

ÖZCÜ
B. Volkan 

TORAMAN    Bekir MEDET

İsmail KARATAŞ
     Paşa SÜMER

Hasan ÖZTÜRK

Aytekin DOĞAN         Ali ARI
 Mehmet ÜNAL

c) Belediye 
     Meclisi:
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Belediye Meclisi, Belediye yönetiminin karar organıdır. 

Meclis Üyeleri, tek dereceli ve onda birlik baraj uygula-

malı nispi temsil yöntemiyle beş yılda bir seçilmektedir. 

Meclis Üyelerinin sayısı, belde, kasaba ya da kentin nüfus 

durumuna göre 9-55 arasında değişiklik göstermektedir. 

2014 yılında yapılan seçimlerde ki nüfusa göre Kahraman-

kazan Belediye Meclisi 15 üyeden oluşmaktadır.

 Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanununun 

20.maddesi gereği her ayın ilk haftasında toplanmakta-

dır. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimler sonu-

cunda Meclis Üyelerinin 10’u Adalet ve Kalkınma Partisi, 

5’i Milliyetçi Hareket Partisi üyesidir. Meclis Üyelerinin 

yüzdesel dağılımına bakıldığında Ak Parti meclisin % 

75’ini temsil ederken MHP % 25’ini temsil etmektedir. 

a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, be-

lediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütle-

rini görüşmek ve kabul etmek.

b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal 

kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın 

birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, 

Büyükşehir ve İl 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 yapı-

lır 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 taşınma-

zın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsi-

sin 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 uy-

gulanacak ücret tarifesini belirlemek.

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin 

TL’den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını 

sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.

i) Bütçe içi işletme ile 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununa 

tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrıl-

maya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı 

kurulmasına karar vermek.

j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırım-

larının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılma-

sına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleş-

tirilmesine karar vermek.

k) Meclis Başkanlık Divanını ve Encümen Üyeleri ile İhti-

sas Komisyonları Üyelerini seçmek.

l) Norm Kadro çerçevesinde Belediyenin ve bağlı kuruluş-

larının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar 

vermek.

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul 

etmek.

n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad 

vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, 

adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar ver-

mek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul 

etmek.

BELEDİYE MECLİSİNİN GÖREV VE YETKİLERİ 
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o) Diğer Mahallî İdarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş 

birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

 p) Yurtiçindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurtdışındaki 

Belediyeler ve Mahallî İdare birlikleriyle karşılıklı iş birliği 

yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik 

ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve 

spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilme-

sine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, 

yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

r) Fahrî Hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

s) Belediye Başkanıyla Encümen arasındaki anlaşmazlıkla-

rı karara bağlamak.

t) Mücavir alanlara Belediye hizmetlerinin götürülmesine 

karar vermek.

u) İmar olanlarına uygun şekilde hazırlanmış Belediye 

imar programlarını görüşerek kabul etmek.

     1                                        AK Parti                                                       10      

     2                                        MHP                                                                            5      

      BELEDİYE MECLİS ÜYE SAYISININ PARTİLERE GÖRE DAĞILIMI

   Sıra                               Parti İsmi                                                Üye Sayısı
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MECLİS 1.Başkan Vekili   
Ahmet CEYLAN
MECLİS 2.Başkan Vekili   
Hasan ÖZTÜRK

MECLİS 
BAŞKAN 
VEKİLLERİ

MECLİS 
KATİP 
ÜYELERİ

ASİL ÜYELER  :  
Ümit ERTÜRK
 Bekir MEDET
YEDEK ÜYELER :   
Muhsin KOCA
Bahadır Volkan 
TORAMAN

Altuğ Yücelen ÖZCÜ 
(Başkan)
Muhsin KOCA (Başkan V.)
Aytekin DOĞAN PL
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(Başkan)
Altuğ Yücelen ÖZCÜ 
(Başkan V.)
İsmail KARATAŞ

Ümit ERTÜRK (Başkan)
Bekir MEDET (Başkan V.)
Aytekin DOĞAN

Muhsin KOCA (Başkan)
Ahmet CEYLAN (Başkan V.)
Paşa SÜMERU
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Aytekin DOĞAN
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Ahmet CEYLAN (Başkan V.)
Paşa SÜMER
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(Başkan)
Derya OVACIKLI 
(Başkan V.)
İsmail KARATAŞ

Ümit ERTÜRK 
(Başkan)
Hasan ÖZTÜRK 
(Başkan V.)
Mehmet ÜNAL
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BELEDİYE MECLİSİ İHTİSAS KOMİSYONLARI
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Belediye Meclisi Toplantı ve Karar Sayısının Aylara Göre Dağılımı

OCAK

AYLAR

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM 

KASIM

ARALIK

YAPILAN
TOPLANTI

SAYISI

Belediye Encümeni
Belediye karar organlarından bir diğeri olan Belediye Encümeni, danışma organı niteliği de taşımaktadır. Encümeni 
oluşturan üyelerin bir kısmı Belediye Meclisi tarafından seçilmekte, diğer kısmı ise daimi üye niteliğinde olup, 
Başkanlık Makamı tarafından Belediye Müdürlerinden oluşmaktadır. 
Yazı İşleri Müdürlüğünün Encümenle ilgili görevleri;
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 evrakı önceden incelemek, 
yasal dayanakları ile birlikte bir rapor haline getirmek ve Encümene sunmak, 
Encümen kararlarının yazılması, alınan kararların ilgili birimlere ulaştırılması ve birer nüshalarının arşivlenme 
işlemlerinin yapılması, kontrol ve takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak.
Belediyemiz Encümeni 2016 yılı içerisinde 52 defa toplanmış ve bu toplantılarda 591 adet karar almıştır.

TOPLAM

5  2  17  5  7 ……. 

5  8  24  12  12 ……. 

4  5  24  9  10 ……. 

5  -  35  13  13 ……. 

5  6  20  7  7 ……. 

2  4  15  6  6 ……. 

3  -  12  1  1 ……. 

5  3  8  4  4 ……. 

4  -  7  -  - ……. 

19  3  10  6  6 ……. 

5  7  19  12  12 ……. 

5  3  21  7  7 ……. 

67  41  212  82  85 ……. 

MECLİS ÜYELERİ 
TARAFINDAN 

VERİLEN 
ÖNERGE SAYISI

ALINAN 
KARAR 
SAYISI

KOMİSYONA 
HAVALE 
EDİLEN

KOMİSYON 
RAPORU

RED VE 
GERİ 

ÇEKİLEN
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LOKMAN ERTÜRK                                           BAŞKAN 

CENGİZ GEVREK                                               BAŞKAN VEKİLİ 

ALTUĞ YÜCELEN ÖZCÜ                                 MECLİS ÜYESİ 

BEKİR MEDET                                                    MECLİS ÜYESİ 

ŞERAFETTİN DEMİRBAĞ                                MALİ HİZMETLER MÜDÜRV.

LEVENT KARAGÖL                                       İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜR V.

BELEDİYE ENCÜMEN ÜYELERİ

BELEDİYE ENCÜMENİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

a) Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip Belediye 
Meclisine görüş bildirmek.
b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak
c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek
d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek
f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma 
ile tasfiyesine karar vermek
g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi 
üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek
i) Diğer kanunlarda Belediye Encümenine verilen görevleri yerine getirmek 
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AYLAR  YAPILAN TOPLANTI SAYISI   ALINAN KARAR SAYISI

OCAK    4    46

ŞUBAT    4    64

MART    4    40

NİSAN    5    93

MAYIS    4    38

HAZİRAN   5    58

TEMMUZ   4    25

AĞUSTOS   4    16

EYLÜL    4    34

EKİM    4    67

KASIM    4    65

ARALIK   6    45

TOPLAM   52    591

Belediye Encümeni Toplantı ve Karar Sayısının Aylara Göre Dağılımı
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3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar :

Belediyemiz birim ve müdürlüklerinde Belsis-net 
Belediye Bilgi Yönetim Sisteminden destek hiz-
metler ve yazılım geliştirme hizmeti alınmakta-
dır. Bu sistemin kullanılması yoluyla entegratif 
bir bilgi bütünlüğünün sağlanması (Bilgi Siste-
mi 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 sürek-
li olarak güncellenmesi, diğer taraftan da; gelir 
kaynaklarını en üst noktaya yükselterek, beledi-
yelerin klasik belediyecilik uygulamalarının yani 
sıra, kentin; sosyal ekonomik, kültürel tabanlı 
tüm ihtiyaçlarını karşılayacak hale gelmelerinin 

sağlanması, yaşamını doğrudan ya da dolaylı ola-
rak etkileyen diğer kamu kurum ve kuruluşları ile 
tam bir eşgüdüm halinde çalışma ortamının ve 
altyapısının sağlanması (Kurumlar arası Koordi-
nasyon) çalışmaları gerçekleştiriliyor. Kent gerek-
sinimleri her geçen gün nitelik ve nicelik olarak 
değişiyor, gelişiyor. Belediyeler, kent ve kentli ih-
tiyaçlarını karşılayabilmek için modern yöntem-
ler uygulamaya daha çok önem veriyorlar. Bugün 
yalnızca klasik Belediyecilik uygulamaları yerine 
kentin; sosyal, ekonomik ve kültürel tabanlı tüm 
ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar. Paylaşan, 
katılan ve denetleyen uygar bir kent yapısını oluş-
turma sürecinde Belediyemizin önemli her geçen 
gün artmaktadır. Bu da Bilgi ve Teknolojik kay-
nakların doğru ve etkin kullanılmasıyla olmak-
tadır. Belediyemiz de Web sayfasıyla vatandaşla-
rımıza daha iyi hizmet sunmak için gereken tüm 
kaynakları kullanmaktadır.
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İNSAN KAYNAKLARI
     
Belediyemiz bünyesinde 31.12.2016 tarihi itibari ile 18 adet Birim mevcut olup bu Müdür-
lüklerde görev yapan 657 Sayılı Devlet Memurları kanununa tabi 116 Memur, 4857 Sayılı 
Kanuna tabi 88 Daimi İşçi olmak üzere toplam 204 adet personelin özlük işlemleri 
Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.

Tablo 8 : Memur Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı :

SINIFI                     DOLU                              BOŞ            TOPLAM

GİF                                 82                                  111                           193

TH                                  27                                    16                           43

YH                                   3                                     13                            16

SH                                   3                                     11                             14

AH                                  1                                       1                               2

TOPLAM                     116                                  152                          268

Tablo 9 : Daimi İşçi Statüsündeki Personelin Kadrolara Göre Dağılımı :

ÜNVAN                                                                SAYI

OPERATÖR                                                                            4

İŞÇİ                                                                                         21

TEMİZLİK İŞÇİSİ                                                                   19

USTA                                                                                        3

ENGELLİ                                                                                 5

ESKİ HÜKÜMLÜ                                                                   1

TOPLAM                                                                              88
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Tablo 10: Memur Personelin Kadrolara Göre Dağılımı :

SINIFI  ÜNVANI     ADET
 
GİH  BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI  2

GİH  MÜDÜR     7

GİH  UZMAN     1

GİH  ŞEF      5

GİH  MEMUR     9

GİH  PROGRAMCI     1
 
GİH  EĞİTMEN     2

GİH  ZABITA MEMURU    24

GİH  ŞOFÖR      2

GİH  BİLGİSAYAR İŞLETMENİ   22

GİH  VHKİ      6

TH  ŞEHİR PLANCISI    2
 
TH  MİMAR      2

GİH  EVLENDİRME MEMURU   1

TH  MÜHENDİS     13

TH  TEKNİKER     6

TH  TEKNİSYEN     2
 
TH  TOPOGRAF     1

YH  TEKNİSYEN YARDIMCISI   1

YH  HİZMETLİ     2

SH  VETERİNER HEKİM    1
 
SH  PSİKOLOG     2

AH  AVUKAT     1

GIH  TAHSİLDAR     1

TOPLAM       116
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Tablo 10: Memur Personelin Kadrolara Göre Dağılımı :

Tablo 11: Memur Personelin Kadrolara Göre Dağılımı :

MÜDÜRLÜK            MEMUR             İŞÇİ       TOPLAM

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI   2  -  2

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ    13  27  40

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ    7  13  20

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ   2  1  3

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ   3  12  15

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MD.  3  -  3

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ  3  4  7
 
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ    2  -  2

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ    5  1  6
  
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ   9  13  21
 
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ   13  2  15

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ   11  1  12

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ    -  7  7

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ     25  1  26

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ   3  -  3

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ   3  1  4

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ    8  2  10

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ   2  3  5

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ    1  -  1

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ   1  -  1

TOPLAM      116  88  204
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ÖZEL KALEM

Birimimizde 1 memur, 5 işçi, 6 hizmet satın 

alma yoluyla çalışan personel görev yapmak-

tadır.

Birimimizin görevleri:

Belediyemizi ziyarete gelen, yerli ve yabancı 

bürokratların en iyi şekilde karşılanmasını, 

ağırlanmasını ve Başkanlık Makamı ile görüş-

melerinin sağlanmasını temin etmek.

Başkanlık Makamı’nı ziyaret etmek üzere ge-

len misafirlerle ilgilenmek, dilek ve taleplerini 

dinlemek, mümkün olanları bizzat halletmek 

veya ilgili birimlere yönlendirmek, takip et-

mek, sonucu hakkında gerektiğinde Makam’a 

bilgi sunmak. 

 

Başkanlık Makamı ’nın, günlük ve haftalık 

programını düzenlemek ve yürütmek. Ran-

devu taleplerini toplayarak her gün Makam‘a 

sunmak, verilen talimatlara göre değerlendir-

mek, planlamak, takip etmek ve düzenli bir 

şekilde gerçekleşmesini sağlamak. Görüşme 

saatleri dışında randevusu olmayanlara ran-

devu vererek Başkanlık Makamı ile görüşme-

lerini gerçekleştirmek.

 

Başkanlık Makamı’na gelen yazılara cevap 

vermek,  Başkanlık Makamı’nca gönderilecek 

yazıları yazmak. Başkanlık Makamı’nın tören 

ve ağırlama gibi  programlarını  organize edip, 

bir program dahilinde hareket edilmesini sağ-

lamaktır.

 

Başkanlık Makamı’nın telefon görüşmelerini 

sağlamak, dışarıdan gelen telefonları almak, 

değerlendirmek ve gerekli yerlerle irtibatlan-

dırmak.  Belediye Başkanı’nın katılacağı basın 

toplantılarını, açılış programlarını, panel ve 

konferansları organize etmek.

 

Özel Kalem Birimi, yukarıda sayılan görevle-

rin yanında, Başkanlık Makamı’nın katılacağı 

düğün, nişan, cenaze ve taziye gibi konularda, 

mesaj ya da telgraf gönderilmesi görevini de 

icra etmektedir.
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B- YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

Yazı İşleri Müdürlüğü, Kuruluş, Görev ve Çalışma 

Esasları Yönetmeliği ile Başkanlık Makamınca yü-

rürlüğe konulan Genelgeler çerçevesinde Genel 

Evrak, Meclis-Encümen İşleri, Personel İş ve İşlem-

leri, Maaş Tahakkuk İşlemleri, Eğitim Hizmetleri, 

Evlendirme Hizmetleri, Kent Konseyi Sekreterliği 

görevlerini yürütmektedir.

 Yazı İşleri Müdürlüğü: Yetki, Görev ve Sorumluluk-

lar bölümde bahsedilen tüm görevleri, 1 Müdür, 1 

Şef, 6 Memur, 2 İşçi tarafından yürütülmektedir.

Belediye Meclisinin çalışmaları ile ilgili tüm iş ve 

işlemleri takip etmek, Başkanın havalesi ile Birim-

lerden gelen teklifler çerçevesinde Meclis günde-

mini 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.

 isinde 43 olağan toplantı yapılmış ve bu toplantı-

larda 212 karar alınmıştır.

Belediye Encümeni; Belediye Başkanı veya görev-

lendireceği bir Başkan Yardımcısının Başkanlığın-

da, Belediye Meclisinin her yıl kendi üyeleri ara-

sından 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 Kanu-

nunun 35. maddesi gereğince, haftada birden az 

olmamak üzere önceden belirlenen gün ve saatte 

toplanır.   

Belediye Encümeni, 2016 yılı içerisinde 52 defa 

toplanmış ve bu toplantılarda 591 adet karar alın-

mıştır.

Belediyemize gelen tüm dilekçe ve evraklar, kayıt 

altına alındıktan sonra gereği için ilgili Birimlere 

havale edilmektedir.

Belediyemiz bünyesinde 31.12.2016 tarihi itibari 

ile 18 adet Birim mevcut olup bu Müdürlüklerde 

görev yapan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna 

tabi 116 Memur, 4857 Sayılı İş Kanuna tabi 88 Da-

imi İşçi olmak üzere toplam, 204 adet personelin 

tüm özlük işlemleri Müdürlüğümüz tarafından 

yürütülmektedir.
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C- MALİ HİZMETLER 
MÜDÜRLÜĞÜ
Daralan ekonomik kaynaklar,nüfus artışı ihtiyaç-

ların çeşitlenmesi ve beklenti düzeyinin yükselme-

si,hesap verme sorumluluğu ve zorunluluğu gibi 

nedenlerle kurumlar,tüm yönetim süreçlerinde 

olduğu gibi mali yönetimde de giderek daha ger-

çekçi planlı,şeffaf ve güçlü bir strateji takip etmek 

zorundadır.özellikle kamu kurumlarının mali yö-

netimlerinin,kurumun rekabet gücünü arttırıcı,i-

majını 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 

programlarda yer alan politika ve hedefler doğrul-

tusunda kamu kaynaklarının etkili,ekonomik ve 

verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını 

hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak 

üzere,kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini 

kamu bütçelerinin hazırlanmasını uygulanmasını 

tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini rapor-

lanmasını ve mali kontrolünü düzenlemektedir.

Belediyemizin mali yönetimi Mali Hizmetler mü-

dürlüğü tarafından yürütülmektedir Belediyemiz 

mali yönetimi hizmetlerin zamanında yürütülme-

si mali açıdan kolaylaştıracak şekilde yapılandırıl-

mıştır. Parasal kaynakların kamu yararına ve hesap 

verebilirlik esas alınarak harcanması temel ilkedir.

Aktiflerin yönetimi,borç yönetimi ve özkaynak yö-

netimi nitelikli personel tarafından koordine edil-

mekte,iç denetim yolu ile de yürütülen mali faali-

yetler denetim altında tutulmaktadır.

Belediyemizin kısa ve uzun vadede yapmış olduğu 

faaliyetlerin ve aldığı kararların ortaya çıkacağı 

mali sonuçlar ölçülmekte,gerekli kaynak ihtiya-

cı gerçekçi biçimde saptanmakta mali kaynaklar 

zamanında temin edilmektedir.  Harcamaların iz-

lenmesi,analizi ve raporlanması belirli dönemler-

de rutin olarak yapılarak üst yönetime bilgi olarak 

sunulmakta,düzenlen performans programları ve 

faaliyet raporları ile kamuoyuna ayrıntılı bilgiler 

vermektedir.

Belediyemizin Mali Politikaları 

Belediye hizmetlerinin doğru,etkili,sürekli ve ka-

rarlı biçimde yürütebilmesi için bir dizi mali politi-

kalar geliştirilmiştir.Bu politikalar 4 başlık altında 

ele alınmıştır:

1.Bütçe yapımında “çok yıllı bütçeleme/perfor-

mans esaslı bütçeleme kriterleri” esas alınacak,ge-

lir gider dengesi her yıl gerçekçi olarak kurulacaktır. 

2.Bütçeden yatırımlara ayrılan miktarda her yıl ar-

tış sağlanacaktır.

3.Mali yönetimde gerekli muhasebe kayıtları sü-

rekli izlenecek ve risk değerlendirmesi yapılacaktır.

Mali uygulamalar ile birim harcamalarının ve yürü-

tülen faaliyetlerin mevzuata,iç düzenlemelere,be-

lediyemiz teamüllerine uygun alarak yürütülmesini 

kontrol edecek,iç denetim ve iç kontrol mekaniz-

masının işleyişini kolaylaştıracak,dönem raporları-

nın düzenli olarak tutulmasına imkan sağlanacak 

tedbirler alınacaktır.  
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D-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kahramankazan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 

kendi hizmet alanı içerisinde yıllık yatırım, plan ve 

programlarını yaparak Belediye Başkanı’nın ona-

yına sunmak sureti ile idare içerisinde yönetmelik 

hükümleri uyarınca görevlerini yürütmektedir.

Yıl içerisinde Belediye Meclisince alınan kararlar 

doğrultusunda altyapı çalışmaları, yol çalışma-

ları, yapımla ilgili inşaat işleri, atölyelerdeki iş-

ler (ahşap, demir ve bakım onarım atölyeleri) ve 

elektrik işleri program dâhilinde icra edilmiştir.

Müdürlüğümüze 2016 yılı içerisinde Kuruluş, Gö-

rev, Çalışma Esasları Yönetmeliği hükümlerine 

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 kap-

lanması,

• Hakedişler ve işin kabulünü yapmak,

• Tüm araç, gereç iş makineleriyle beraber eş za-

manlı olarak çalışma yapılacak yerlerde her tür 

emniyet tedbirlerini alarak periyodik ve planlı 

olarak bakım, revizyon ve onarımlarını asgari ma-

liyetle yapmak,

• Makine ve atölye tezgah parkının maksimum 

randıman alınacak şekilde çalıştırılmasını sağla-

mak,

• Şantiye çalışmalarında ekipmanların seçimi ve 

randımanlı çalıştırılması, ilgili işlerin organizas-

yonunu yaparak atölye ve makine parkı ile ilgili 

diğer hizmetleri yerine getirmek,

• Mal Alımı, Hizmet Alımı, Yapım İşleri ve Danış-

manlık işlerinin ihale hazırlıklarını yapılması ve 

uygulanması,

• Tasarlanan projelerin mühendislik hesaplama-

larının (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 oluşturulması,

• Belediye mücavir alanında halkın ihtiyacı doğ-

rultusunda otobüs işletme hizmetlerinin sunul-

ması ve yürütülmesi,

• Başkanlık Makamı’nca verilecek diğer işleri yap-

mak, 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 etüt, proje ve 

detay planlarını hazırlamak veya hazırlatmak. 

Park, yeşil alan,  refüj, çocuk oyun alanla-

rı, spor sahaları, meydanlar, rekreasyon alanları, 

eğlenme ve dinlenme alanları oluşturmak.

•Belediye sınırları içerisinde müdürlüğümüzün 

sorumluluk alanı içerisinde bulunan parkların, 

yeşil  alanların, refüjlerin, çocuk oyun alanla-

rının korunması, bakım-onarımı, geliştirilmesi 

için gerekli ça lışmaları yapmak.

•Ağaçlandırma çalışmaları yapmak veya yaptır-

mak. 

•Vatandaşlardan gelen dilekçe ve şikâyetleri de-

ğerlendirerek sonuçlandırılmasını sağlamak.

•İlçe sınırları içerisinde bitkilendirme çalışması 

yapılması, uygun alanlar için kullanılacak bitki 

materyallerinin üretimini yapmak veya dışarı-

dan temin etmek.

•Müdürlüğümüzün görev alanı içerisindeki mal 

ve hizmet alımlarını (park-bahçe, yeşil alan, re-

füj, çocuk oyun alanı, spor sahası, meydan, rek-

reasyon alanı, eğlenme ve dinlenme alanları, 

park-bahçe  bakımı… vb.) ihale yolu ile temi-

nini sağlamak.

•İlçe sınırları içerisinde gerekli görülen yerlerde 

kullanmak amacıyla kent mobilyaları (bank, ka-

melya,  pergole, çöp kovası vb.) temin etmek 

veya üretimini yapmak, bunların korunmasını, 

tamiratını yap mak.

•Kamu kurum veya kuruluşlarından gelen talep-

lere, müdürlüğün yürütmekte olduğu çalışmalar 

dâhilinde yardımcı olmak.

•Özel gün veya resmi bayramlarda özel kuruluş 

veya kamu kurumlarından gelen talepleri de göz 

önüne alarak müdürlüğün görev alanı dâhilin-

deki (süsleme, bitkilendirme, temizlik vb.) çalış-

maları yürütmek.

•Vatandaşlara çevre bilincini aşılamak amacıyla 

çeşitli çalışmalar yapmak.

•Zorunlu hallerde bitki nakillerinin yapılması.

•Teknik elemanlar kontrolünde gerekli görülme-

si durumunda zirai mücadele yapmak.
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F-TEMİZLİK İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ

•Belediye sınırları içerisinde oluşan tüm evsel katı 

atıkları toplayarak düzenli depolama alanına sevk 

etmektedir.

•Merkez mahallelerde ki ve sanayi sitesinde ki tüm 

cadde, sokak ve kaldırımları el ve süpürge araçları 

ile süpürüp temizlemektedir.

•İlçede oluşan mobilya, moloz atıkları ve soba kül-

lerini toplamaktadır.

•Her hafta kurulan Pazar yeri temizliğini yapmak-

tadır.

•İhtiyaç duyulan yerlere çöp konteyneri koymakta, 

eskimiş yıpranmış konteynerleri onarmakta ve tek-

rar kullanmakta, koku ve uçucu haşerelerin oluş-

masını önlemek amacı ile konteynerleri dezenfekte 

etmektedir.

•Ambalaj atıklarını kaynağından ayırma çalışmala-

rı kapsamında eğitimler, tiyatrolar düzenlemekte-

dir. Kamu kurum ve kuruluşlarına cadde ve sokak-

lara geri dönüşüm kutuları yerleştirmektedir.

•Kamu kurum ve kuruluşlarına, bankalara, alışveriş 

merkezlerine, sosyal tesislere, muhtarlıklara atık 

pil kutusu yerleştirilerek toplamaktadır.

•Bitkisel atık yağ toplama projesi kapsamında afiş-

ler asmak, sitelere muhtarlıklara ve atık yağ üreten 

tesislere bidon yerleştirilerek toplanmasını sağla-

yarak ve halkı bilinçlendirmektedir.

•Elektrik elektronik atıkların çöpe değil geri kaza-

nıma gitmesi amacı ile firma ile antlaşma yaparak 

toplanmasını sağmaktadır ve halkı bilinçlendirme 

çalışmaları yapmaktadır.

•Sanayiden kaynaklanabilecek her türlü çevre kirli-

liğini önlemek amacı ile denetim yapmaktadır.

•Atık motor yağının gelişi güzel kullanımını önle-

yerek lisanslı firmaya göndererek çevre kirliliğini 

önlemektedir.

•Belediyemizde oluşan ömrünü tamamlamış las-

tikleri lisanslı firmaya göndererek geri kazanımını 

sağlamaktadır.

•Oluşan çöp miktarını azaltmak amacı ile projeler 

yapmakta hem maliyeti hem israfı önlemektedir.

•Hava kirliliğini önlemek amacı ile bilinçlendirici 

afişler asmaktadır.

•Çöp döküm saati uygulaması kapsamında afişler 

asmakta ve halkı bilinçlendirici çalışmalar yapmak-

tadır.

•Çöp miktarının azaltılması ve organik atıkların de-

ğerlendirilmesi için projeler geliştirmektedir.
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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 Beledi-

ye ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu olmak 

üzere; Şehir Planlama ve İmar Uygulamaları ile ilgili 

7269/1051 Sayılı umumi hayata müessir afetler dola-

yısıyla alınacak tedbirler ve yapılacak işler 4856 Sayılı 

Çevre Kanunu, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkla-

rını Koruma Kanunu, 4691 sayılı Teknoloji Bölgeleri 

Geliştirme Kanunu, 5162 Sayılı Toplu Konut Kanunu, 

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5711 Sayılı yasa ile de-

ğiştirilen 634 Sayılı Kat Mülkiyetinde değişiklik yapıl-

masına ilişkin kanun ve mevzuat hükümleri ve imar 

planlama karar ve plan notları ve Büyükşehir İmar 

Yönetmeliği ile ona bağlı Otopark Yönetmeliği ile be-

lirlenmiş hükümlere uygulamak,

b) Amaçlanan prensip ve politikalar ile bağlı bulunan 

mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esas-

lar çerçevesinde Başkanlık Makamının emir ve direk-

tifleri doğrultusunda görev yapar. Belediye sınırları 

içerisinde İmar ve Planlama çalışmalarının aksama-

dan yürütülmesini sağlamak, İmar planları, imar Pla-

nı Revizyonu ve tadilatlarının yapılması, yaptırılması, 

çap, yol kotu, İmar Durumu belgesi düzenlemek, mi-

mari, statik, ısı yalıtım, ve elektrik ve mekanik proje-

lerini onaylamak,

c) Onaylanan projelerin uygulama aşamasında kont-

rolü yapmak, İmar plan uygulamalarını tasdik etmek 

ve tasdik edilen projelere göre inşaat ruhsatlarını 

düzenlemek, ilgili mevzuata uygun olarak ruhsat ve 

iskan işlemleri (vizeler, yıkım v.b) Yapı Denetim ve 

Kontrol Hizmetlerini geliştirmek, Yıkım İşlerini de-

netlemek, bu konularla ilgili tüm yazı belgeleri onay-

lamak,

d) Ruhsata aykırı yapılan yapılar ve ruhsatsız yapılar 

hakkında yapılacak yasal işlemleri takip etmek, yıkım 

ihale işlemlerinin takibi ve tüm kamu kurum ve kuru-

luşlarıyla ve diğer Müdürlükler ile yapılan yazışmala-

rın onaylanmasını sağlamak,

e) Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcısının gözetimi 

ve denetimi altında ilgili meri mevzuatta belirtilen 

görevlerin ifa ve icra etmesini sağlamak,

f) Kaçak, Ruhsata aykırı inşaat yapılan mal sahibi, 

müteahhit ve Yapı Denetim kuruluşları ile ilgili sav-

cılığa suç duyurusunda bulunmak, Yapı Denetim ile 

ilgili keyfiyeti ile ilgili Bakanlığa bildirme işlemlerinin 

yapılması kontrol ve takip ederek sonuçlandırmak,

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yetki, görev ve so-

rumluluğundadır. Kahramankazan Belediye Meclisi 

tarafından onaylanmış Kuruluş, Görev ve Çalışma 

esasları yönetmeliğine uygun olarak çalışmaktır.

İNSAN KAYNAKLARI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2 Şehir Plancısı, 3 İnşa-

at Mühendisi, 2 Harita Mühendisi, 1 Mimar, 2 Jeolo-

ji Mühendisi, 1 İnşaat Teknikeri, 1 Harita Teknikeri, 1 

Makine Teknikeri,1 Ekonomist, 1 Bilgisayar İşletmeni 

, 3  Arşiv Sorumlusu, 3 Evrak Sorumlusu, 9 Büro Ele-

manı, 2 Şoför olmak üzere toplam 32 personelden 

oluşmaktadır.

DONANIM

Birimimizde 34 adet bilgisayar, 3 adet A4 Çok fonksi-

yonlu lazer yazıcı, 1 adet A4 ve A3 özellikli çok fonk-

siyonlu renkli yazıcı, 1 adet renkli yazıcı, 3 adet El GPS 

Cihazı, 2 adet Lazer metre, 2 adet GPS, 2 adet hızlı 

doküman tarayıcı, 1 adet HP Designjet T610 plotter, 1 

adet renkli proje tarayıcı, 2 adet tablet ve 2 adet fo-

toğraf makinesi mevcuttur.
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H-KÜLTÜR VE SOSYAL 
İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüz, 2006 yılında Norm Kadro Yönet-

meliğinin uygulamaya konulması ve Belediyemiz

Meclisi’nin onayı ile ihdas edilen kadrolardandır.

Müdürlüğümüz Görev, Yetki ve 

Çalışma Esasları;

Faaliyet alanıyla ilgili gerekli dokümanlar ve kül-

türel yayınların satın alınması veya bastırılması 

yoluyla

teminini, gerektiğinde dağıtımını yapmak. Kütüp-

hanecilik hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak 

ve gerekli bilgi kaynaklarını temin etmek.Beledi-

yenin kültürel faaliyetleri ile alakalı her türlü kayıt 

numunelerini arşivlemek.İlçenin kültürel zengin-

liklerini arttırıcı çalışmalar,konferans, panel, sem-

pozyum, fuar, festival vb. etkinlikler düzenlemek, 

yurtiçi ve yurtdışı festivallere katılmak.Güzel sa-

natlar ve meslek edindirmeye yönelik kurslar aç-

mak. Folklor eğitimi ve diğer kursları düzenlemek.

Halk oyunları, gösterileri ve yarışmaları düzen-

lemek.Kültür gezileri, şiir dinletileri, dil kursları, 

halka açık konferanslar düzenlemek.Sergi, sinema 

gösterileri, sinevizyon, anma programları,

konser, konferans, seminer, tiyatro, kurslar vb. 

düzenlemek.Eğitim yardımlarını organize etmek.

Halkın kentlilik bilincini arttırmaya yönelik faali-

yetlerde bulunmak.Diğer kurum ve kuruluşlarla 

aynı amaçlı programlar yapmak.İlçenin tarihi kim-

liğini yaşatmak ve turizme katkı amacıyla bilgi, 

belge dokümantasyon oluşturmak ve yayınlamak.

Müdürlük faaliyetlerine yönelik duyuru amaçlı

bildiri, afiş, davetiye ve pankart tasarımı yaparak,-

dağıtılmasını sağlamak.

Sporun tabana yayılması ve sevdirilmesi amacıyla 

gerekli çalışmalar yapmak ve bu amaçla amatör

spor kulüplerine gerekli desteği sağlamak.Özel 

gün ve haftalarda veya üst yönetimin talebi

üzerine beceri ve sportif alanlarda ödüllü yarışma 

ve turnuvalar düzenlemek

Belediyenin amaç, ilke ve hedeflerine uygun olarak 

her türlü kültür etkinliğini planlamak, uygulamak,

değerlendirmek ve raporlaştırmak.Kent halkına 

geleneksel ve evrensel müziğin çeşitli türlerini açık 

ve kapalı mekanlarda sunarak kent halkının kay-

naşmasını, toplumsal moralin yükseltilmesini ve 

ortak bir kent kültürünün oluşmasını sağlamak. 

Belirli gün ve haftalarda düzenlenecek etkinlikleri 

organize etmek.

Kültür ve sosyal işler Müdürlüğü: 

Yetki, Görev ve Çalışma Esasları bölümünde 

bahsedilen tüm görevleri,

1 müdür, 2 memur, 2 işçi, 18 hizmet alımı ile top-

lammda 23 personel tarafından yürütmektedir. 

Dönem içerisinde, Kahramankazan Belediye Mec-

lisince oluşturulan Kuruluş Görev ve Sorumluluk-

lar Yönetmeliğinde belirtilen ve 2016 Mali Yılı Büt-

çesinde konulan ödenek doğrultusunda görevleri 

icra etmiştir. 

Geçmiş yıllardan sair işler yanında ilgili diğer 

müdürlükler ile işbirliği içerisinde faaliyetlerini-

sürdürülmüştür.
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I-ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 

Görevleri

(1) Belediye zabıtasının görevleri şunlardır:

a) Beldenin düzeni ve esenliği

 ile ilgili görevleri;

1) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, bel-

de halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp koru-

mak 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 ku-

ruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri 

yapmak.

3) Belediye karar organları tarafından alınmış ka-

rarları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçla-

rını izlemek,

4) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik 

taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdi-

ği hizmetleri görmek.

5) Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı 

kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri 

almak, bayrak asılmasını sağlamak.

6) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği 

takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine 

getirmek.

7) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uya-

rınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş 

olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında 

gerekli işlemleri yapmak.

8) 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Ka-

nununa göre belediyeden izin almadan çalışan 

işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak 

ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.

9) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümle-

rine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve 

işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığın-

da onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya 

ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa 

bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bula-

na verilmesini sağlamak.

10) 28/4/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkın-

daki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, 

bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkın-

da işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun 

karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir 

madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını 

kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yap-

mak.

11) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmet-

leri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/7/2006 

tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan 

Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçe-

vesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara 

verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozul-

masına mani olmak.

12) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Ko-

runması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde 

etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan ka-

çınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim 

konularında belediyelere verilen görevleri yerine 

getirmek.
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13) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harç-

lara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi 

yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunla-

rın yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasın-

da 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 Alına-

cak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiye-

cek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde 

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 Ge-

lirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin 

işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat gö-

revlilerine yardımcı olmak.

16) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanu-

nu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak 

orman emvalinin tespiti halinde orman memur-

larına yardımcı olmak,

17) 12/9/1960 tarihli ve 80 sayılı 1580 Sayılı Bele-

diye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendi-

ne Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hal-

lerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanun, 24/6/1995 

tarihli ve 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticareti-

nin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre 

verilmiş bulunan sanat ve ticaretten men cezala-

rını yerine getirmek ve hal dışında toptan satışla-

ra mani olmak.

18) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Haya-

ta Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbir-

lerle 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 önle-

mek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol 

etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk tera-

zi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullan-

dırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemle-

ri yapmak.

20) 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma 

Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararna-

menin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 

14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma 

ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hü-

kümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp 

almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce ve-

rilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gere-

ken 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, mey-

dan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yer-

lerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs 

edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim 

etmek.

22) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Ala-

caklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre 

belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla ya-

pılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.
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b) İmar ile ilgili görevleri;

1) Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal iş-

lemleri 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 çevrilmesi-

ni sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi 

yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini 

gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurları-

nın sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, 

hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışı-

na dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki 

binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygu-

lanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız 

yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı 

durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetki-

li elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve 

haklarında kanuni işlem yapmak.

3) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Ka-

nununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan ver-

memek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen 

elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak 

ve gerekli diğer tedbirleri almak.

4) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Ta-

biat 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 Hıfzıs-

sıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı 

Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine 

Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiri-

lerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yö-

netmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli 

kararların yerine getirilmesinde görevli persone-

le yardımcı olmak.

2) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykı-

rı 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 umu-

ma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı 

olup olmadığını denetlemek.

4) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöpleri-

nin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve 

atıklarının eşelenmesini önlemek.

5) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzu-

ata 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 Denetlenmesi-

ne Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş-

tirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve 

yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulma-

dan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin 

açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıkların-

dan şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere 

numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi 

vermek, yetkili personelin bulunmaması halin-

de tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara 

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.
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8) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve 

ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına za-

rar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh 

sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işye-

ri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak 

düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konu-

da kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

9) 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve 

Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre bir yer-

de hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan 

ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber 

vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yet-

kililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası 

gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunla-

rın insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını 

yaptırmak.

10) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa 

ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin 

nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların 

menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha 

ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hak-

kında kanuni işlemler yapmak.

11) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koru-

ma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içeri-

sinde 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 işlem-

leri yapmak.

ç) Trafikle ilgili görevleri;

1) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik 

Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar 

içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve 

tesisler için belge aramak, olmayanlar 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 sayıları-

nı, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını 

denetlemek.

3) Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen du-

rak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve 

benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gere-

ken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak.

4) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yet-

kilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenleri 

yürütmek,

5) Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında ge-

rekli trafik önlemlerini almak.

6) Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına ve-

rilen hasarları tespit etmek.

7) Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlar-

daki otobüslerin fiyat ve zaman tarifelerini denetle-

mek, uymayanlara tutanak düzenlemek.

d) Yardım görevleri;

1) Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı ol-

mak.

2) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde 

sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine 

verilen görevleri yerine getirmek.

3) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüle-

ri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde 

sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.

Yetkileri

MADDE 11 - (1) Belediye zabıtası; kanun, tüzük, yö-

netmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yükledi-

ği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları 

içinde;

a) Umuma açık yerlere girer, gerekli kontrolleri yapar, 

sahip veya işletenlerinden kontrol konusu ile ilgili 

belgeler ister ve haklarında tutanak düzenler,
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b) Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yet-

kili mercilerin karar veya emirleri bulunan 

yapı, ev veya müesseselere kanuni yetkililerle 

birlikte girer ve yasal yaptırım uygular,

c) Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yet-

kileri 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 baş-

kalarının ticarethane önlerini de kapatacak 

şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal eden-

leri men eder,

e) Taşıtların durmak, duraklamak ya da park 

etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçme-

sine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını iş-

gallerini 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 

tespit 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 satışına izin vermez ve bunların satı-

şını engeller, satışına teşebbüs edilen mater-

yalleri toplayarak yetkili makamlara teslim 

eder,

ğ) Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usu-

lünce 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 hay-

vanların muhafaza altına alınmasını sağlar ve 

bunlardan tehlike yaratması muhtemel olan-

ların veteriner ekiplerince usulü dairesinde et-

kisiz hale getirilmesine yardımcı olur,

ı) Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü ya-

panlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve panayır 

yerlerinde geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli 

ikaz ve tembihatta bulunur, uymayanlar hak-

kında gerekli yasal işlemi yapar.

         

Sorumluluğu

MADDE 12 - (1) Belediye zabıtası amir ve me-

murları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yö-

netmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini 

bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve 

görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirle-

rine yardım etmekle yükümlü ve sorumludur-

lar
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İ-SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 1593 Sayılı Umumi 
Hıfzıssıhha Kanunu, 3998 Sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun, Mezarlık Yerlerinin 
İnşaası İle Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik, 5996 Sayıklı Veteriner Hizmetleri, 
Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 6331 İş Sağlığı ve Güven-
liği Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 4734 Kamu İhale Kanunu, 
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ile yürürlükteki diğer 
ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde faaliyet göstermekte olup Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün 
görev, yetki ve sorumlulukları aşağıya çıkarılmıştır.
a)Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımıza koruyucu sağlık hizmetlerinin sunul-
masını sağlamak amacıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması,
b)Koruyucu ve genel sağlık konularında vatandaşlarımızı bilinçlendirme amacıyla eğitici – öğretici 
panel, seminer ve toplantılar düzenlenmesi,
c)Sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık işyeri ruhsatları verme aşamasında kendi alanında görüş bildi-
rilmesi,
d)Belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren gıda üretim ve satışı yapan işletmelerin ilgili 
yasa ve yönetmelikler çerçevesinde denetiminin yapılması,
e)Halkın tükettiği gıda maddelerinin üretildiği, ambalajlandığı, depolandığı ve satışa sunulduğu 
yerlerin hijyenik koşullara ve satılan gıda maddelerinin mevzuata uygunluğunu Zabıta Müdürlüğü 
ile birlikte kontrol edilmesi, gerekli durumlarda numuneler alarak yetkili laboratuvarlara 
gönderilmesi,
f)Salgın ve bulaşıcı hastalıkların oluşmasını önlemek ve yayılmasını durdurmak amacıyla kanun-
larla üzerinde düşen görevlerin yerine getirilmesi, gerekli durumlarda ilgili sağlık birimleriyle iş 
birliği halinde çalışılması,
g)İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın psikososyal sıkıntılarını gidermek amacıyla psikolojik des-
tek hizmetleri sunulması, bu anlamda eğitici/bilinç artırıcı panel, seminer ve toplantılar organize 
edilmesi,
h)Belediye sınırları içinde yaşayan yaşlı, kimsesiz, engelli, ya da yatağa bağımlı vatandaşlarımıza 
evde bakım hizmetlerinin (evde temizlik ile kişisel bakım ve temizlik, evde sağlık ve yönlendirme, 
psikolojik destek, berber, sıcak yemek dağıtımı, tamirat-tadilat, hasta nakil, yaşam destek vb.) 
verilmesi,
i)Müdürlük faaliyetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan ilaç, tıbbi sarf malzemeler, medikal 
malzeme ve araç-gereçleri, en ekonomik şekilde uygun kalite, nitelik ve zamanında tedarik 
edilmesi,
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j) İlçemiz sınırları içinde sivrisinek, karasinek ve diğer haşere ile mücadeleye yönelik hazırlanan 
program çerçevesinde Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) tavsiye ettiği biyosidal ürünlerle mücade-
le edilmesi,
k)İlçemizde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar başta olmak üzere kamu kurum ve 
kuruluşlarından talep gelmesi halinde ortak alanlarının dezenfeksiyonunu yapılması, 
l)Bulaşıcı hayvan hastalıkları yönünden gerekli tedbirlerin alınması, gerektiğinde ilgili kurum ve 
kuruluşlar ile birlikte hareket edilmesi,
m)Hayvanlardan insanlara geçebilen hastalıklarla (zoonoz) mücadele edilmesi, gerekli koruyucu 
önlemleri alınması, gerektiğinde bu konularla ilgili olarak yetkili kurum ve kuruluşlarla işbirliği 
yapılması,
n)Et ve et ürünleri ile hayvansal ürün satışı yapılan yerlerde olması gerekli olan sağlık ve kalite 
kontrollerinin yapılması,
o)İlçemiz sınırları içindeki hayvan pazarı ve kurban satış yerlerinin genel hijyenik şartlar yönünden 
denetiminin yapılması, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem tesis edilmesi,
p)Hayvan kesim yerinde kesim için gelen hayvanları idari (sağlık raporu, kulak küpesi, hayvan kim-
lik belgesi v.b.) ve sağlık (hastalık, gebelik v.b.) açısından denetlenmesi; uygun bulunmayanların 
kesimine müsaade edilmemesi ve gerekli yasal işlemler için ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte 
hareket edilmesi,
q)Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar ile ilgili geçici bakımevi oluşturulması, var olan bakımevle-
rinin fiziki şartlarını iyileştirilmesi, gerekli personel ve alet/ekipman ihtiyacının karşılanması, 
r)Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların toplanması, kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbi 
bakımlarının yapılması, işaretlenmesi, kayıt altına alınması, sahiplendirilmesi ve rehabilite edilen 
hayvanların alındıkları ortama bırakılması,
s)Hayvan sağlığı ve refahı ile hayvan haklarının korunmasına yönelik çalışmalar yapılması, hayvan 
sevgisinin yaygınlaştırılması ve diğer veterinerlik hizmetleri konusunda ilçe halkının bilinçlendiril-
mesi amacıyla toplantı, panel, seminer vb. düzenlenmesi; ilgili resmi kurum ve kuruluşlar ile sivil 
toplum örgütleriyle işbirliği yapılması,
t)Belediye sınırları içerisinde nüfus potansiyeline göre mezarlık ihtiyacının planlanması,
u)Mezarlıkların tesis edilmesi, işletilmesi ve düzenlenmesi,
v)Belediye sınırları içinde defnedilecek cenazeler ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması ve takip 
edilmesi, donanımlı cenaze araçları, alet/ekipman ve gerekli levazımatı sağlanması,
w)Mezarlık, cenaze ve defin iş ve işlemlerinin eksiksiz yürütülmesi,
x)Belediyemiz çalışanlarına iş yeri hekimliği ile iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesini 
sağlanması, 



54 KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

J- DESTEK HİZMETLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ

Kahramankazan Belediye Başkanlığı birimleri-

nin, hizmetlerini en iyi şekilde yürütebilmesi için 

ihtiyaç olunan mal, hizmet ve yapım işlerini 4734 

sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde en kısa 

zamanda, kaliteli ve en uygun fiyatla alınarak 

kullanılması sağlanmaktadır. Bununla beraber; 

belediye hizmet araçlarının bakım, onarım ve ta-

mir işlerini gerçekleştirmek, belediye envanteri-

ne kayıtlı makine ve teçhizatın işletilmesini sağ-

lamak, sosyal ve kültürel tesislerin işletilmesini 

sağlamak, hizmet binalarında rutin temizlik iş-

lerini yürütmek ve belediye personelinin yemek, 

çay vb. ihtiyaçlarını karşılamak Destek Hizmetle-

ri Müdürlüğü’nün genel görev kapsamı içerisin-

dedir.

K-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 yap-

maktır.

Fen İşleri Müdürlüğü plan ve program çerçeve-

sinde Belediyemiz sınırları içerisinde ki yol, park 

belediye hizmet alanı vb. konumu arasında kalan 

yapıların kamulaştırılmasını talepleri  üzerine, 

Müdürlüğümüz tarafından kamulaştırma işlem-

leri yapılmasıdır.

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan ve mül-

kiyeti  Belediyemize ait olan tesislerin kiraya ve-

rilmesi, Büfe yerlerinin kiraya verilmesi ve kira 

talep işlemleri Müdürlüğümüz tarafından takip 

edilmesidir.

Müdürlüğümüzün ana iş kolları; Kamulaştırma 

hizmetleri, arsa satış ihaleleri, şüyulu arsa satı-

şı,kiralama hizmetleri ve gayrimenkul tahsis iş-

lemleridir.Ayrıca Belediyemize ait gayrimenkul-

ler  üzerinde yapılan işgaliyeleri tespit etmek ve 

işgalcilere ecrimisil tahakkuk ettirmek görevleri-

miz içindedir.
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L-RUHSAT VE DENETİM 
MÜDÜRLÜĞÜ :
Yetki, görev ve Sorumluluklar;

Yetki; 5216 sayılı Kanunun 7. Maddesinin İlçe ve ilk 

kademe belediyelerinin görev yetkileri başlığı        c) 

bendi gereği Sıhhi, 2.nci ve 3. Üncü sınıf Gayrisıhhî 

Müesseseler ve Umuma Açık İstirahat ve Eğlence 

yerlerini 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Yö-

netmeliği doğrultusunda ruhsatlandırmak. 394 sayı-

lı Hafta Tatili Kanunu gereği Kanunun istisnasından 

yararlanan işyerlerine tatil Günleri Ruhsatı vermek.

Sorumluluk; Ruhsatlandırılan yerlerin Yasa ve Yönet-

meliklerde aranan şartlar konusunda denetlemek.

Görev; İşyeri Açma ve Çalışma ve Tatil Günleri Ruh-

sat başvurularını kabul ederek uygunluğunun sağ-

lanması. 2464 sayılı Kanun ve Belediye Meclis ka-

rarları doğrultusunda belirlenen harç ve ücretlerin 

tahsilini sağlamak. 5326 sayılı Kanun gereği uygula-

nacak idari para cezalarının Encümenimizde Karara 

bağlamak ve tahsilini sağlamak, tüm iş ve işlemlerin 

Yasalar, Yönetmelikler, Belediye karar organları ka-

rarları doğrultusunda yürütmektir.

M-SOSYAL YARDIM İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 
 Kahramankazan Belediye Meclisi’nin 07.06.2013 ta-

rih ve 137 sayılı kararıyla kuruluşu yapılarak göreve 

başlayan Müdürlüğümüze dair iş ve işlemler, Kah-

ramankazan İlçesi sınırları içinde yaşayan ihtiyaç 

sahiplerine Belediye bütçesinden yapılacak ayni ve 

nakdi nitelikteki sosyal yardımların, sosyal hizmet-

lerin, nitelik, kapsam ve miktarları ile veriliş usulle-

rini ve yine ilçemiz menfaatine olacak Belediyemizin 

tüm hizmetleri için araştırma geliştirme ve bunların 

projeye dönüştürülerek sonuçlandırılması işlerini 

kapsar.

N-BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Kahramankazan Belediye Meclisi’nin 06.05.2014 ta-

rih ve 22 sayılı kararıyla kuruluşu yapılarak göreve 

başlayan Müdürlüğümüze dair iş ve işlemler, Bele-

diye sistem otomasyonunda, kullanılan tüm çevre 

cihazların ve bilgisayarların sisteme uyumlu olan-

larının tespitini yaparak gerekli satın alma işlem-

lerini yapmak, Belediye sistem otomasyonunda ve 

tüm birimlerinde kullanılan bilgisayar programları-

nı hazırlamak veya gerekli programları satın alarak, 

zamanla değişen kanun, tüzük ve yönetmenliklere 

göre gerekli düzenlemeleri yaparak teknik destek 

vermek, Sistem programlarının ve diğer paket prog-

ramlarının kullanılması için, personele gerekli eğitim 

verilerek yetişmiş elaman sayısını arttırmak, Sistem 

otomasyonuna bağlı çevre cihazların, kullanıcıların 

ve sistemden kaynaklanan sorunları gidererek siste-

min sorunsuz çalışmasını sağlamak, Bilgisayar prog-

ramlarının ve günlük data bilgilerinin yedeklemesini 

yapmak, Sistem otomasyonuna bağlı olup da bozu-

lan cihazların bakımını ve kontrolünü yaparak/yap-

tırarak teknik destek vermek, Diğer müdürlüklerden 

gelen tüm evrakları, konusuna göre sonuçlandırıp 

takibini yapmak ve dosyasına kaldırmak, Müdürlüğe 

bağlı personelin kanun ve diğer mevzuat doğrultu-

sunda disiplinli ve koordineli çalışmasını sağlamak, 

Gelecekteki ihtiyaçları analiz etmek ve teminini sağ-

lamak, Sistemin teknolojik gelişme doğrultusun-

da büyümesini sağlamak, Sistemlerin sürekliliğini 

sağlamak üzere, gerekli emniyet tedbirlerini almak 

ve uygulamak, Müdürlüğün malzeme ikmal ve stok 

kontrolünü yapmak, teminini sağlamak, Proje faali-

yetlerinin oluşturulmasını sağlama işlerini kapsar.
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O-MUHTARLIK İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ

Başkanlık Makamının 2015/03 sayılı genelgesi doğ-

rultusunda 15.05.2015 tarihinden itibaren Muhtarlık 

İşleri Müdürlüğü adı altında hizmet vermeye başla-

nıldı. 

Yürürlükteki mevzuatla Belediyemize verilmiş gö-

revlerden yetkimiz içinde olanların yapılmasını 

sağlamak,Cenazelerin defnedilmesi için gerekli 

işlemleri takip etmek, cenaze arabaları ve gerek-

li levazımatın alınmasını temin etmek, bu hususta 

stratejiler ve projeler üreterek başkanlığa teklifte 

bulunmak,Belediye mezarlıklarına cenazelerin de-

fin edilmesi, mezar nakli için mezardan çıkarılması 

ve diğer bir mezar veya mezarlığa tekrar gömülmesi 

işlerinin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini 

sağlamak,Mezarlıklar içerisinde inşaat yapmak iste-

yen kişilere Mezar Yapım Onarım Yetki Belgesini ve 

mezar üzerinde yapılacak her türlü bakım, çiçek ve 

bitki dikimi yapacak kişilere Mezar Bakım ve Onarım 

Yetki Belgesi vermek,Ölüm kayıtlarının, mezar yeri 

onarım belgelerinin ve mezar yeri tahsis belgeleri-

nin düzenlenmesi ve arşivlenmesini sağlamak,Va-

tandaşlarımızın mezarlıkları rahat ziyaret etmeleri 

konusunda çalışmalar yapmak,Yeni mezarlık alanla-

rının açılması için çalışmalar yürütmek, iş güvenliği 

sağlamak ve düzenli bir çalışma ortamı oluşturmak,-

Vatandaşlardan ve kamu kuruluşlarından gelen ta-

leplerin mevzuata uygun bir şekilde çözüme ulaştı-

rılmasını sağlamak,Asri Mezarlığımızda budanması 

gerekli olan ağaçların budamasını ve mezarlığın te-

mizliğini yaptırmak,Müdürlük için gerekli makine ve 

teçhizat satın alınması, bunların işletilmesi ile şart-

namelerinin hazırlanmasını sağlamak.

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Yetkileri

• Birimle ilgili olarak çalışma raporlarının hazır-

lanmasını sağlamak,

• Muhtarlık İşleri ile ilgili yazışmaların yapılmasını 

sağlamak ve gelen giden evrak takibini yapmak,

• Vatandaşlardan ve kamu kurumlarından gelen 

taleplerin Müdürlüğün görev ve yetki alanına 

giren konularda mevzuat çerçevesinde çözüme 

ulaştırılmasını sağlamak

• Görev alanı içine giren konularda ilgili kurum ve 

kuruluşlarla bağlantı kurmak ve sonuçlarını bi-

rim Müdürüne bildirmek. 
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Ö-BASIN YAYIN VE HALKLA 
İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Kahramankazan Belediye Meclisi’nin 04.02.2015 

tarih ve 42 sayılı kararıyla kuruluşu yapılarak gö-

reve başlayan Müdürlüğümüz; Belediyemiz pren-

sip ve politikaları doğrultusunda ve ilgili mevzuat 

çerçevesinde Kahramankazan halkının yönetime 

katılımını sağlamak, halkın inisiyatifini arttırmak, 

yerel yönetimler ve yerel demokrasiyi güçlendi-

rerek, halkla ilişkilerle ilgili konularda gerçek ve 

tüzel kişiler nezdinde olumlu bir kurum imajı ve 

kurumsal temelde sağlıklı bir halkla ilişkiler orta-

mı oluşturmak üzere faaliyetlerini yürütmektedir.

Müdürlüğümüz, belediye yönetiminin izlediği po-

litikaların halka benimsetilmesi, yapılan çalışma-

ların kamuoyuna duyurulması, halkın yönetime 

karşı olumlu hisler beslemesinin sağlanması,hal-

kın da yönetim hakkındaki görüş ve düşünceleri-

nin, yönetimden beklentilerinin belirlenmesi gibi 

çalışmaları yaparak belirli bir sistem dahilinde 

yönetime sunmaktadır. Yapmış olduğumuz basın 

takip çalışmalarının arşivlemek Kahramankazan 

Belediyesi tarafından düzenlenen tüm etkinlik 

ve yürütülen faaliyetlerin tanıtılması yazılı,sözlü, 

görüntülü basın ve yayın organlarını takip ederek 

Kahramankazan belediyesinin leh ve aleyhinde 

olan gelişmelerini genel ve belediyelerle ilgili ola-

rak belediye başkanına ve başkan yardımcılarına 

düzenli olarak rapor vermek.

P- HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

03.04.2015  tarih ve 2015/79 sayılı Meclis Kararına 

istinaden kurulmuş olan Müdürlüğümüz;Belediye 

Başkanı, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye 

Meclisi, Belediye Encümeni ile Müdürlükler tara-

fından istenilen konularda hukuki görüş bildirme; 

icra-iflas dairelerinde, noterlerde, hakemler ve 

resmi kurum ve kuruluşlarda; Belediye adına hu-

kuki işlemler yapma; Belediye lehinde ve aleyhin-

de adli yargı, idari yargı ve diğer yargı yerlerinde 

açılan davalar ile icra işlerini izleme ve sonuçlan-

dırma, görevlerini yürütür.Ayrıca, görev alanına 

giren bütün konularda mer’i mevzuat dahilinde 

yetkilerini kullanır. 
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P-STRATEJİ  GELİŞTİRME 
MÜDÜRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 5393 sayılı Bele-
diye Kanunu ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare 
Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair 
Yönetmelik Hükümleri uyarınca Kahramankazan 
Belediye Meclisinin 01/07/2016 tarih ve 2016/142 
sayılı kararı gereğince kurulmuştur.
Müdürlüğümüz; müdür ve müdüre bağlı Stratejik 
Planlama ve Performans Birimi,   Ar-Ge ve Yöne-
tim Sistemleri Birimi, Projeler ve Dış Hizmetler 
Birimi olmak üzere üç birimden oluşur.
Belediye görevlerinin daha verimli ve etkin şe-
kilde yapılmasını sağlayacak yaratıcı, yenilikçi ve 
sürdürülebilir politikalar geliştirmek, yerel yöne-
timler alanındaki çağdaş ve iyi uygulamalar ile 
ilgili araştırma yapmak ve bunların Belediye’de 
uygulanabilirliği konusunda çalışmalar yapmak, 
kaynak ve yatırım planlaması çalışmalarını yönet-
mek, Belediyenin orta ve uzun vadeli strateji ve 
hizmet politikalarını; Ulusal kalkınma strateji ve 
politikaları, yıllık program ve hükümet programı 
çerçevesinde belirlemek, çalışma esaslarını tespit 
etmek, bu doğrultuda Stratejik Plan’ı hazırlamak 
ve performansını takip etmek, Belediye amaçları-
na uygun projeler oluşturulmasını sağlamak, bu 
projeler için kurum dışı kaynaklardan hibe ve fon 
elde edilmesine çalışmak, tüm bu hususlarda Be-
lediye birimleri ile resmi ve sivil toplum kurum ve 
kuruluşları ile işbirliği yapmak müdürlüğümüzün 
temel fonksiyonudur.
Müdürlüğümüzün görev, yetki ve sorumlulukları 
şunlardır; 
1) Belediyenin orta ve uzun vadeli strateji ve hiz-
met politikalarını; Ulusal kalkınma strateji ve 

politikaları, yıllık program ve hükümet programı 
çerçevesinde belirlemek, çalışma esaslarını tespit 
etmek, 
2) Bu doğrultuda ve belirlenen usul ve esaslar 
çerçevesinde Stratejik Plan ve performans prog-
ramını hazırlamak, stratejik plan sürecinde diğer 
birimlerle ve üst yönetimle koordinasyonu sağla-
mak,

3) Belediyenin yönetim sistemlerinin kurulmasını, 
uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak,  
yönetim sistemlerine ilişkin; el kitapları, prose-
dürler, görev tanımları, iş akış şemaları, talimat 
ve form dokümanlarını hazırlamak/hazırlatmak, 
gerektiğinde bunları güncellemek ve yayınlamak, 

4) Yönetim sistemlerinin aksayan yönlerinin dü-
zeltilmesi, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi 
hususunda gerekli tedbirleri almak, bu konudaki 
değişiklik önerilerini değerlendirmek, uygun gö-
rülenleri karara bağlamak, 

5) Hizmetlerin geliştirilmesine ve iyileştirilmesine 
yönelik olarak yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, 
işleyişe ilişkin sorunları, aksaklıkları tespit etmek, 
düzeltici, önleyici tedbirler almak,  

6) Belediye bütçesini, Bütçe İlkeleri ve Stratejik 
Plan çerçevesinde Mali Hizmetler Müdürlüğü ile 
birlikte hazırlamak, bütçeyi performans progra-
mı hazırlayarak değerlendirmek, 
7) Müdürlüğün bütçe teklifinin Mali Hizmetler 
Müdürlüğü’ne gönderilmesini ve bütçe onayın-
dan sonra bütçe performansının izlenmesini sağ-
lamak,
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8) Belediye’nin faaliyet raporunu diğer müdür-
lükler tarafından hazırlanan birim faaliyet rapor-
larını da dikkate alarak hazırlamak, kamuoyuna 
duyurulmasını sağlamak, bir örneğini Sayıştay ve 
İçişleri Bakanlığına göndermek,
9) Belediye hizmet ve faaliyetlerinin en etkin ve 
olabildiğince ekonomik şekilde yerine getirilebil-
mesi için personel, para, malzeme gibi kaynakla-
rın en uygun ve verimli şekilde kullanılmasını sağ-
lamak amacıyla plan ve program esaslarına göre 
uygulamalarını izlemek, 
10) Stratejik Plan, Performans Programı, Çalışma 
ve Yatırım Programı, Bütçe ve Faaliyet Raporu ile 
ilgili olarak; birimler arası koordinasyonu sağla-
mak, üst yöneticilere ve tüm birimlere danışman-
lık yapmak, izleme ve değerlendirme çalışmaları-
nı yürütmek,
11) Başkanlık makamının onayıyla; İlçenin geliş-
mesi, kalkınması ve sorunlarına çözüm bulunma-
sına yönelik toplantı, seminer, konferans ve ça-
lıştaylar düzenlemek, bu konularda düzenlenen 
toplantı, seminer, konferans ve çalıştaylara ilgili 
müdürlükleri de koordine ederek katılmak, bu 
konuda, gerek belediye birimleri gerekse beledi-
ye dışındaki kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum 
ve meslek kuruluşları arasında koordinasyonu 
sağlamak, bu çalışmaların hazırlık, sekreterya ve 
raporlama iş ve işlemlerini yapmak,
12) Görev alanıyla ilgili konularda yurtiçi ve yurt-
dışı yerel yönetim kurum ve kuruluşları ile resmi 
kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve 
meslek odaları ile çalışmalar yapmak, bunun için 
yerinde inceleme ve temaslarda bulunmak, 
13) Müdürlük harcama talimatlarının bütçe ilke 
ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile 
diğer mevzuata uygun olmasını, ödeneklerin 
etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağla-
mak, ödeme emri belgelerin Mali Hizmetler Mü-
dürlüğü’ne göndermek,   

14) Mahalli idarelerin Strateji Geliştirme hizmet-
leriyle ilgili olarak yürürlüğe giren Kanun, Yönet-
melik, Tebliğ ve Genelgelere uygun hareket et-
mek ve gereklerini yerine getirmek, görev alanını 
ilgilendiren gelişmeleri ve yayınları izlemek, araş-
tırmalar yapmak,   
15) Üst yönetimin talimatı ya da müdürlüklerin 
talebi üzerine, birim yönetmeliklerinde yapılacak 
değişikliklerin tasarılarını hazırlamak, müdürlük-
ler bünyesinde şeflik, birim, büro ve servis gibi alt 
bölümlerin oluşturulması ve/veya yeniden yapı-
landırılması ile ilgili iş ve işlemlerin koordinasyo-
nunu sağlamak, 
16) Ulusal/Uluslararası geçerliliği olan belgelen-
dirme (akreditasyon) kuruluşları tarafından ya-
pılacak denetimlerle ilgili plan ve programlamayı 
yapmak, denetim öncesi Belediye birimlerine ge-
reken desteği vermek, rehberlikte bulunmak,
17) Yönetimin gözden geçirme toplantıları için 
gerekli bilgi ve verileri toplamak, hazırlıkları yap-
mak ve toplantılarda koordinasyonu sağlamak, 
18) Gerektiğinde dışarıdan danışmanlık, rehberlik 
ve eğitim hizmeti almak, 
19) Belediye bilgi ve belge merkezi oluşturmak ve 
faaliyetlerini yürütmek, 
20) Vatandaş ve çalışan memnuniyeti anketleri 
yapmak/yaptırmak, elde edilen sonuçları değer-
lendirmek ve raporlamak, sonuçları tekliflerle 
birlikte üst yönetime sunmak,  
 21) Belediye hizmetlerinde kullanılan ölçüm ci-
haz ve aletlerinin kalibrasyonlarını takip etmek, 
22) Araştırma-geliştirme konularını belirlemek, 
planlama ve çalışmalarını yapmak, raporlarını 
hazırlamak, gerektiğinde paydaşlar ile işbirliği 
yapmak,
23) Belediye Bünyesindeki diğer Müdürlüklerin 
yerine getirmekle mükellef oldukları ortak görev 
ve sorumlulukları yerine getirmek, 
24) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.
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YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

Kahramankazan Belediyesinde üst düzey yöneti-

ci Belediye Başkanı Lokman ERTÜRK’tür.Bütçede 

kendisine ödenek tahsis edilen birim yöneticileri 

Harcama Yetkilisi olarak görev yapmaktadır.Mali 

Hizmetler müdürü Muhasebe Yetkilisidir.Gerçek-

leştirme Yetkilileri Birim Müdürleri olmakla birlikte 

Belediyenin tüm personel giderlerinde gerçekleştir-

me görevlisi Personel İşleri Şefidir.

Kahramankazan Belediyesi bünyesinde İç Kontrol 

sistemi oluşturmaya yönelik bir birim oluşturulma-

mıştır.Birim Müdürleri harcama öncesi yetkileri çer-

çevesinde gerekli kontrolleri yapmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

ile Kamu mali yönetim sistemimizin uluslararası 

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 Planla-

rının hazırlanması ve üst yöneticinin onayını müte-

akip, 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 Ma-

kamının olurlarıyla, 02.07.2009 tarihli ve M.06.6. 

KAZ.12-596 sayılı yazıyla Maliye Bakanlığı’na gön-

derilmiştir.

Ayrıca 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve kontrol 

Kanunu gereği 31.12.2005 tarih ve 26040-3 müker-

rer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “İç Kontrol ve 

Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar hakkındaki 

Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda; Belediye-

nin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin 

mali karar ve işlemlerinin; Belediyenin bütçesi, 

bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, Harcama 

Programı, Finansman programı ve diğer mali mev-

zuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, 

ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yön-

lerinden yapılan kontrolleri içeren ön mali kontrol 

hizmetleri Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından 

yürütülmektedir.

Diğer taraftan Belediye Meclisince kurulan Dene-

tim komisyonunca Belediyenin iş ve işlemleri de-

netlenmektedir.
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    2016 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ

Bütçesi                                           Gerçekleşme Miktarı                        Gerçekleşme oranı (%)

TOPLAM ¨80.000.000  ¨69.567.568,87                            %87

1.BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A- MALİ BİLGİLER

2016 MALİ  YILI  GELİR BÜTÇESİ  GR AFİĞİ

2016 MALİ YILI GELİR GERÇEKLEŞMESİ

     Bütçesi  Gerçekleşme Miktarı        Gerçekleşme Oranı (%)

Vergi Gelirleri     34.775.002    22.497.443,42   28

Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri   4.609.964    953.125,36   1

Alınan Bağış ve Yardımlar   3.000.007    15.012.028,90   19

Diğer Gelirler     19.465.022    15.286.425,96   19

Sermaye Geliri     18.200.005    15.818.545,23   20

Red ve İadeler (-)         -50.000   -   -

TOPLAM      80.000.000     69.567.568,87  87
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2016 MALİ YILI GELİR GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ

   2016 MALİ  YILI  GİDER BÜTÇESİ

                Bütçesi                                                     

¨Personel Giderleri       15.525.680     10.394.990,80   13

Sosyal Güvenlik Kurumuna     2.809.905         1.847.365,92  2

Mal Ve Hizmet Alımları     34.115.602     41.940.830,39  52

Faiz Giderleri      2.500.000         5.224.771,95  6

Cari Transferler         1.817.432         1.279.313,49  1

Sermaye Giderleri    19.095.202       9.496.647,67  12

Sermaye Transferleri     50.000,00   -   -

Yedek Ödenekler       4.086.179   -   -

TOPLAM     80.000.000                 70.183.920,22  86

Gerçekleştirme 
Miktarı

   Gerçekleştirme  
Oranı (%)
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2016 MALİ YILI GİDER GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ

5 3 9 3 / 4 9 . M A D D E S İ N İ N  8 .  B E N D İ

69.567.568,87                   2.664.437,88 

GERÇEKLEŞEN EN 
SON YIL BÜTÇE
GELİRİ (2015)

2016 YILI YENİDEN 
DEĞERLENDİRME 

ORANI %5,58

          TOPLAM 2016 YILI 
PERSONEL GİDERİ

2016 YILI 
PERSONEL 
GİDERİNİN

2015 GELİRİNE
 ORANI

      72.252.006,75
X%30=     21.669.602,02    10.394.990,80             14,39
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          AÇIKLAMA           Bütçe Geliri                                       TAHAKKUK                             TAHSİLAT

                                                                   Tahmini           

    

       

01 Vergi Gelirleri                34.775.002       5.085.183,08   23.870.350,04          28.955.533,12        22.637.568,18      140.124,76

02 Teşebbüs Ve 

              Mülkiyet Gelirleri                  4.609.964         156.512,15                1.301.893,47              1.458.405,6           964.992,49           11.867,13

03    Alınan Bağış Ve Yardımlar              3.000.007      15.012.028,90          15.012.028,90      15.012.028,90 -

04 Diğer Gelirler                  19.465.022          33.826,71     16.173.579,70           16.207.406,41             15.288.189           1.763,04 

05 Sermaye Gelirleri                 18.200.005     1.731.425,34             16.389.921,29           18.121.346,63        15.862.295,23            43.750

06 Red Ve İadeler(-)                       -50.000 -  -  -         -                         -

 

GENEL TOPLAM                                      80.000.00       7.006.947,28     72.747.773,40 79.754.720,68     69.765.073,80      197.504,93

Kod Açıklama      Geçen Yıldan Devreden Ödenek     Bütçe İle Verilen Ödenek    Net Bütçe Ödeneği Ödenen Bütçe Gideri

01 Personel Giderleri  -    15.525.680              15.254.639,74      10.394.990,80

02 Sosyal Güvenlik 

Kurumlarına Devlet Primi  -    2.809.905                3.080.024,58          1.847.365,92

03 Mal Ve Hizmet Alımları -    34.115.602                 44.167.782,17      41.940.830,39

04 Faiz Giderleri  -    2.500.000                  5.325.071,50          5.224.771,95

05 Cari Transferler  -        1.817.432                  1.348.323,26          1.279.313,49

06 Sermaye Giderleri  -    19.095.202                  9.772.287,50        9.496.647,67

07 Sermaye Transferleri -     50.000,00      10.531,30  -

09 Yedek Ödenekler  -       4.086.179                  1.041.339,95  -

GENEL      TOPLAM  -      80.000.000                 80.000.000       70.183.920,22

2016 MALİ YILI GİDER KESİN HESABI CETVELİ

2016 MALİ YILI GELİR KESİN HESAP CETVELİ

Yılı
Tahakkuku

Toplam
Tahakkuk

Yılı
Tahsilatı

Tahsilattan
Red ve
 İadeler

Geçen Yıldan     
Devreden 
Tahakkuk  

Gelir 
kodu
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Mali Denetim Sonuçları

Kahramankazan Belediye Başkanlığı 2016 yılı büt-

çesi kesin hesabı çıkarılmış ve mayıs ayında mec-

lise gönderilmek üzere hazırlanmıştır.

Belediyemiz Mali Hizmetleri, Mali Hizmetler Mü-

dürlüğü tarafından yürütülmektedir.Parasal kay-

naklara ait iş ve işlemler,mevzuat hükümlerine 

göre verimlilik,etkinlik esas alınarak yapılmıştır.

Mali tablolarımız;yıl sonu itibariyle mali durum 

ve faaliyet sonuçları kapsayacak şekilde genel 

kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde ha-

zırlanarak doğruluk ve güvenilirlik açısından net 

biçimde ortaya konmuştur.

 Mali denetim; Belediyemiz tarafından, mali tab-

lolardaki tutar doğruluklarını belirlemek,önemli 

parasal ve açıklama hatalarının olup olmadığını 

ortaya koymak amacıyla ve hesap verebilirliğin 

sağlanmasına yönelik olarak algılanmaktadır.

Başka bir ifade ile mali denetim,bütçe uygula-

malarına ilişkin olarak belediyemizin mali karar 

ve işlemlerinin sorgulanmasıdır..Bu açıdan mali 

denetim kurumumuz açısından büyük önem ta-

şımaktadır.Faaliyet Raporlarının Belediye Mec-

lisine sunulması ile Mali Tablolarımız kamuoyu 

bilgisine sunulmaktadır.

 Belediyemizin mali,fotoğrafı diye tanımlayabile-

ceğimiz mali tablo,mali rapor ve beyanları doğ-

rulamak, açıklık ve samimiyet esasları içerisinde 

hazırlanmaktadır.Mali denetim sürecinde;muha-

sebe düzenimizin yeterliliği, mali işlemlerin doğ-

ruluğu(hatadan arınmışlığı),gelir ve gider işlem-

lerinin kanun tüzük ve yönetmeliklere uygunluğu 

ortaya konmaktadır.

5393 sayılı kanunun 25. Maddesi uyarınca Beledi-

ye Meclisinin 03.01.2017 tarih ve 2017/14 sayılı ka-

rarı ile oluşturulan “Denetim Komisyonu”, 2016 

yılı idarenin gelir ve giderleri ile hesap iş ve işlem-

lerin denetimini yaparak,rapora bağlamış olup 

söz konusu rapor 2017   yılı nisan toplantısında 

Belediye Meclisinin bilgisine sunulmuştur.
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Belediyemizde Gerçekleştirilen 

Mali Denetim İlkeleri:

1. Mali denetim,hesap ve işlemlerin tam doğru ve 

denk olarak yapılmasını sağlamak ve bunlara da-

yanılarak düzenlenen mali rapor ve tabloların he-

sap ve işlemlere sadakatini saptamak üzere yapılır.

Bu çerçevede;

a.Muhasebe kural ve ilkelerine uygun kayıt ve bel-

ge düzeninin varlığı ile sistemin etkin ve uyumlu 

bir şekilde işletilmesi esastır.

b.Tüm mali işlemler kayda alınmakta ve işlemlerin 

yasal dayanaklarına uygunluğu sağlanmaktadır.

c.Mali tablo,rapor ve istatistikler mevcut muhase-

be sisteminin içerdiği belge,bilgi ve diğer verilere 

dayanılarak ve bunlara uyumlu olarak hazırlan-

maktadır. d.Mali iş ve işlemlerde muhasebe stan-

dartlarına ve genel kabul görmüş muhasebe ilke-

lerine uygun sistematik bir kayıt ve belge düzeni 

bulunmaktadır.

e.Gelirlerin ve alacakların tahsili,giderlerin hak 

sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edi-

len değerler ile emanetlerin alınmasıyla,saklan-

masıyla,ilgililere verilmesi,gönderilmesi işlemleri 

yapılmakta ve bu işlemlere saydam ve erişebilirlik 

şekilde tutulmaktadır.

f.Hesapların bulunduğu defter ve belgeler,kurallar 

çerçevesinde tam ve denk olarak tutulmakta,doğ-

ru olarak kayda alınmakta ve maddi ve hukuki ha-

tanın olmaması esas alınmaktadır.

2.Mali analiz; mali yapının geçmiş durumunun ve 

gelecek potansiyelin sorgulanması ve irdelenmesi-

dir. Mali analizler;mali tablo, mali raporlar ve mali 

veriler ve istatistikler esas alınarak yapılamaktadır.

3. Mali işlemler, belediyemizde sürekli olarak tek-

rarlanan uzun ve kesintisiz bir süreçtir.Rutin işleyiş 

sürecinde olası hataların önlenmesi için iç kontrol 

sürecinin gerektirdiği dönemlerde ve yıl sonunda 

mal denetim (durum  değerlendirmesi) yapılmak-

tadır.           
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ÖZEL KALEM 
MÜDÜRLÜĞÜ
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ÖZEL KALEM 
MÜDÜRLÜĞÜ

Özel Kalem Birimi  2016 yılı hizmetleri aşağıda 

sunulmuştur;

2016 yılında birimimizde 242 adet gelen evrak 

girişi yapılmış, 88   giden evrak gönderilmiştir. 

Başkanlık Makamı ile görüşen vatandaşlarımızın 

sayısı 22.636dir.  12.567 vatandaşımız ile de telefon 

görüşmesi gerçekleştirilmiştir. 

Başkanlık Makamı, 2016 yılı içerisinde 2041 defa 

ulusal yazılı basın ve dergilerde yer aldı. 7250 haber 

sayısı ile  internet medyasında yer aldı. 4790 defa 

ulusal televizyon ve radyolarda yer aldı. Toplamda  

ulusal ve yerel basında bu yıl çıkan 14081 haber sayı-

sına ulaşmıştır. 

Ayrıca 2016 yılı içerisinde meydana gelen 15 temmuz 

hain darbe girişimi yaşanmış ve sonrasında Cum-

hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 

emriyle 23 gün devam eden demokrasi nöbetlerine 

katılım sağlanmıştır.

Yıl içerisinde:

192toplantı, 88 konferans, panel, sempozyum ,

seminer,100 açılış töreni ve 462 çeşitli organizas-

yonlar, 16 nikah merasimi, 434 düğün töreni,  237 

kına, 23 nişan, 29sünnet, 43 iftar programı ve 233 

cenaze töreni ve taziye ziyaretine katılım sağlan-

mıştır.Bunun yanı sıra“Yılın sporcu ilçesi, 12 Yıldızlı 

Şehir, 15 Temmuz Demokrasi Birlik Özel Ödülü” gibi 

toplam 17 adet ödüle layık görülmüştür. 806 adet 

çiçek ve çelenk gönderimi gerçekleştirilmiştir.

Başkanlık Makamı, 2016 yılında ilçemizde kültür, 

sanat ve sportif faaliyetlerde başarı gösteren öğren-

cileri ödüllendirmiştir.

Yukarıda sayılan faaliyetlerin yanında, özel gün ve 

haftalarda mesaj programı ile belediyemiz adına 

bilgilendirme ve kutlama mesajları gönderilmiştir. 

Birimimiz tarafından, periyodik zamanlarda hafta-

lık ve aylık olmak üzere muhtarlar, dernekler ve sivil 

toplum kuruluşları ile toplantılar tertip edilmiştir.

Devam eden faaliyetlerimiz:

Okul ziyaretleri, ev ziyaretleri, dernek ziyaretle-

ri, esnaf ziyaretleri, taziye ziyaretleri, halk günleri, 

anma programları…
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15 TEMMUZ HAİN 
DARBE GİRİŞİMİNDEN SONRA 

 BİRLİKTE BİZ DE NÖBETTEYDİK.

CUMHURBAŞKANIMIZ R.TAYYİP
 ERDOĞAN’IN ZİYARETLERİ 

CUMHURBAŞKANIMIZ R.TAYYİP
 ERDOĞAN’IN ZİYARETLERİ 

CUMHURBAŞKANIMIZ R.TAYYİP
 ERDOĞAN’IN ZİYARETLERİ 

BAŞBAKANIMIZ  BİNALİ 
YILDIRIM’IN 15 TEMMUZ HAİN DARBE 

GİRİŞİMİ SONRASI  İLÇEMİZİ ZİYARETLERİ

BAŞBAKAN YARDIMCIMIZ 
Y. TUĞRUL TÜRKEŞ’İ BAŞKANLIK 

MAKAMINDA MİSAFİR ETTİK.

BAŞBAKAN YARDIMCIMIZ 
NUMAN KURTULMUŞ 

DEMOKRASİ NÖBETİNDE 

İÇİŞLERİ BAKANI 
SÜLEYMAN SOYLU’NUN 

BELEDİYEMİZİ ZİYARETLERİ

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR 
BAKANI FATMA BETÜL SAYAN KAYA 

HANIMEFENDİYİ MİSAFİR ETTİK.

GENÇLİK VE SPOR BAKANIMIZ 
AKİF ÇAĞATAY KILIÇ 

İLÇEMİZİ ZİYARET ETTİ.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK 
BELEDİYEMİZİ ZİYARET EDEREK 

ŞEHİTLERİMİZİ ANDI.

KALKINMA BAKANI 
LÜTFİ ELVAN’I AĞIRLADIK.

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞ-
LU’YU MAKAMIMIZDA MİSAFİR ETTİK. 
15 TEMMUZ ANI DEFTERİNİ İMZALADI.

KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANIMIZ  NABİ AVCI 

 BELEDİYEMİZİ ZİYARETLERİ

ULAŞTIRMA BAKANIMIZ  AHMET 
ARSLAN İLE BİRLİKTE GAZİ OLAN 

VATANDAŞLARIMIZI ZİYARET ETTİK.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI 
VEYSEL EROĞLU 

15 TEMMUZ NÖBETİNDE 

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI  
YALÇIN TOPÇU 15 TEMMUZ NÖBETİNDE 

BİZLERİ YALNIZ BIRAKMADI.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI 
GÜLAY SAMANCI’YI 15 TEMMUZ

 ŞEHİT AİLELERİMİZİ ZİYARET
 ÖNCESİ MAKAMIMIZDA

 AĞIRLADIK.

C. BAŞDANIŞMANI BÜLENT GEDİKLİ 
 ‘’15 TEMMUZ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ’’ İ 
KONFERANSI ÖNCESİ MAKAM ZİYARETİ

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIM-
CILARI 15 TEMMUZ HAİN DARBE 
GİRİŞİMİ SONRASI BELEDİYEMİZİ 

ZİYARET ETTİLER.

ZİYARETLER...ZİYARETLER...ZİYARETLER...



70 KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI  
MEHMET MEHDİ EKER 

DEMOKRASİ NÖBETİNDE

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI 
YASİN AKTAY İLE BİRLİKTE ŞEHİT 

AİLELERİMİZİ ZİYARET ETTİK.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN 
YARDIMCISI MUSTAFA ATAŞ 

DEMOKRASİ NÖBETİNDE

AK PARTİ İL BAŞKANI 
MUSTAFA NEDİM YAMALI 

 BELEDİYEMİZİ ZİYARET ETTİ.

ANKARA MİLLETVEKİLİ ALİ 
BABACAN KAHRAMANKAZAN 

HALKINA  HİTAP ETTİ.

ANKARA MİLLETVEKİLİ CEMİL ÇİÇEK
  VE ESKİ İÇİŞLERİ BAKANI 

ABDULKADİR AKSU ZİYARETLERİ

DENİZLİ MİLLETVEKİLİ SEMA RAMAZA-
NOĞLUNU MİSAFİR EDEREK 15 TEMMUZ 

GAZİLERİNİN DURUMLARI İLE İLGİLİ 
İSTİŞARELERDE BULUNDUK.

ANKARA MİLLETVEKİLİ  
YALÇIN AKDOĞAN, VEDAT BİLGİN 

VE  AHMET İYİMAYA’NIN ZİYARETLERİ

AK PARTİ MERSİN MİLLETVEKİLİ HACI 
ÖZKAN İLE FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPARAK 

GÜNDEMLE İLGİLİ İSTİŞARE ETTİK.

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SN.METİN 
KÜLÜNK 15 TEMMUZ KAHRAMANKAZAN 

BULUŞMALARINA KATILIM SAĞLADI

CHP GENEL BAŞKANI 
KEMAL KILIÇDAROĞLU  
İLÇEMİZİ  ZİYARET ETTİ.

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI 
HALUK KOÇ’TAN HASTANEDE
YATAN GAZİLERİMİZE ZİYARET

CHP ARTVİN MİLLETVEKİLİ UĞUR 
BAYRAKTUTAN’I VE ARTVİNLİ KANAAT 

ÖNDERLERİNİ MAKAMDA MİSAFİR ETTİK.

ESKİ ANKARA VALİSİ MEHMET KILIÇLAR 
İLÇEMİZİ ZİYARET EDEREK DEMOKRASİ 

NÖBETİNDE HALKA HİTAP ETTİ

ANKARA B.B. BAŞKANI 
MELİH GÖKÇEK İLE BİRLİKTE  

ŞEHİT AİLELERİNİ ZİYARET ETTİK.

MAMAK BELEDİYE BAŞKANI MESUT
 AKGÜL  BELEDİYEMİZİ ZİYARET ETTİ.
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KIZILCAHAMAM KAYMAKAMI 
MEHMET YILDIZ VE BELEDİYE 

BAŞKANI MUHİTTİN GÜNEY’İN  
BELEDİYEMİZİ ZİYARETLERİ

‘KAHRAMANLIK ÜNVANI’ İÇİN  TEBRİK  
ZİYARETİNDE BULUNAN SİİRT KURTALAN VE 

PERVER BEL. BAŞKANLARI NEVZAT KARAATAY 
VE TAYYAR ÖZCAN’I MİSAFİR ETTİK

YENİMAHALLE BELEDİYE 
BAŞKANI  FETHİ YAŞAR’IN 

MAKAM ZİYARETİ

TÜRGEV BAŞKANI 
BİLAL ERDOĞAN DEMOKRASİ 

NÖBETİNDE KAHRAMANKAZAN 
HALKI İLE BİRLİKTE

ANGİAD YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 
15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİ 

SONRASI İLÇEMİZİ ZİYARETLERİ

ASİAD ONURSAL BAŞKANI 
BARIŞ AYDIN’IN ZİYARETLERİ

BAŞKENT ANKARALILAR DERNEĞİ 
ÜYELERİNİ MİSAFİR ETTİK.

ORSİAD ESKİ BAŞKANI ÖZCAN 
ÜLGENER VE YENİ BAŞKANI NEDRET 
YENER YÖNETİMİ İLE BELEDİYEMİZİ 

ZİYARET ETTİ

TÜRKİYE GAZİLER VAKFI’NIN 15 TEM-
MUZ  ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERİMİZE  
YAPTIĞIMIZ YARDIM VE GÖSTERDİĞİMİZ 
İLGİDEN DOLAYI TEŞEKKÜR ZİYARETLERİ

TÜRKİYE GENÇLİK TEŞKİLATI
 VAKFI BELEDİYEMİZ

 ZİYARET ETTİ

ULUSLARARASI DOSTLUK VE
 KARDEŞLİK DERNEĞİ 

BELEDİYEMİZDE MİSAFİR ETTİK.

GAZETECİ YAZAR ABDURRAHMAN 
DİLİPAK 15 TEMMUZ HAİN DARBE 

GİRİŞİMİ SONRASI ŞEHİT YAKINLARI VE 
GAZİLERİMİZE YAPTIĞIMIZ YARDIMLAR 

HAKKINDA BİLGİ ALDI

GAZETECİ YAZAR FATİH TEZCAN İLE 
KAHRAMANKAZAN BULUŞMALARINDA 

BİR ARAYA GELDİK

KANAAT ÖNDERİ SAVCI SAYAN’I 
MAKAMDA AĞIRLADIK.

15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİNDE 
KAZAN HALKI OLARAK GÖSTERMİŞ 
OLDUĞUMUZ GAYRETTEN DOLAYI 

KAHRAMANLIK ÜNVANINA 
LAYIK GÖRÜLDÜK.

DOMBRA BESTESİYLE GÖNÜLLERİ 
FETHEDEN ASLANBEK SULTANBEKOV

 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDEN 
SONRA BİZİ YALNIZ BIRAKMADI.

ŞENTEPE SPOR KULUBÜ BAŞKANI
 VE ÜYELERİNİN ZİYARETLERİ

KAHRAMANKAZAN HALKININ 
23 GÜN SÜREN DEMOKRASİ

 NÖBETİNDEN BİR KARE
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1. SN.CUMHURBAŞKANIMIZ HİMAYELERİNDE TSK’NIN GÖKTÜRK-1 GÖZETLEME UYDUSU UZAYA 
FIRLATILDIĞI TÖRENE KATILDIK.
2.SAYIN BAŞBAKANIMIZ SN BİNALİ YILDIRIM’I GAZİ MECLİSİMİZDE ZİYARET ETTİK.
3.GAZİ MECLİS BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİK.
4.ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU ‘YU MAKAMINDA  ZİYARET 
ETTİK.
5.KALKINMA BAKANIMIZ SN.LÜTFİ ELVAN’I MAKAMINDA ZİYARET EDEREK İSTİŞARE ETTİK.
6.ULAŞTIRMA BAKANIMIZ VE MİLLİ SAVUNMA BAKANIMIZ İLE BİRLİKTE HÜRKUŞ SERTİFİKA TESLİM 
TÖRENİNE KATILIM SAĞLADIK.
7. BAŞBAKAN YARDIMCIMIZ SN. VEYSİ KAYNAK’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİK.
8. BAŞBAKANLIK MÜSTEŞARI SAYIN FUAT OKTAY’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİK.
9. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI MÜSTEŞARI FARUK ÖZÇELİK’İ MAKAMINDA ZİYARET EDİP, İLÇEMİZ-
DEKİ SPOR YATIRIMLARINI İSTİŞARE ETTİK.
10. MİLLİ SAVUNMA BAKANI MÜSTEŞARI SN ALİ FİDAN’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİK.
11. ANKARA MİLLETVEKİLİMİZ SN. EMRULLAH İŞLER İLE BİRLİKTE TUSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 
ATANAN SN.TEMEL KOTİL’E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDUK.
12. AVRUPA KONSEYİ TÜRKİYE DAİMİ TEMSİLCİSİ BÜYÜKELÇİ SN. ERDOĞAN ŞERİF İŞCAN İLE AKŞAM 
YEMEĞİNDE BULUŞTUK.
13. BARTIN VALİSİ NUSRET DİRİM’İ MAKAMINDA ZİYARET ETTİK.
14. TBMMGENEL SEKRETER YARDIMCISI SAYIN ERBAY KUCET’İ MAKAMINDA ZİYARET ETTİK.
15. TOKİ BAŞKANI MEHMET ERGÜN TURAN’I MAKAMINDA ZİYARET EDEREK PROJELERİMİZ HAKKIN-
DA KONUŞTUK.
16. ASKİ GENEL MÜDÜRÜ SAYIN NECMETTİN TAHİROĞLU İLE BİRLİKTE KAZAN^DA YAPILACAK 
OLAN YIATIRIMLARI KONUŞTUK.
17. DİYANET İŞLERİ BAŞKAN YARDIMCISI SN. EMİN ÖZAVŞAR’I ZİYARET ETTİK.
18. ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜD YARD GÖREVİNE ATANA N ŞENOL TAŞ’I ZİYARET 
ETTİK.
19. AHİD GENEL BAŞKANI HİLMİ YAMAN’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİK.
20. TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU BAŞKANI SEÇİLEN SAYIN M.AKİF ÜSTÜNDAĞ’A HAYIRLI OL-
SUN ZİYARETİNDE BULUNDUK.
21. İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SN.VEFA BARDAKÇI’YI MİSAFİR ETTİK. İLÇEMİZDEKİ EĞİTİMİN GELECE-
Ğİ NOKTASINDA FİKİR  ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK
22. BEYPAZARI BELEDİYESİ İLE KARDEŞ ŞEHİR PROTOKOLÜNÜ İMZALADIK.
23. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL KALKINMA DAİRE BAŞKANI ÖZGÜR GÜVEN İLE BİRLİKTE KAH-
RAMANKAZANLI ÇİFTÇİLERİMİZE SİLAJ PAKETLEME PROJESİNİ ANLATTIK.
24. ELMADAĞ BEL BŞK GAZİ ŞAHİN’İ TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİNDE 
BULUNDUK.

ZİYARETLERİMİZ
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25. ESKİ BELEDİYE BAŞKANLARIMIZDAN ALİ NİHAT EROL’UN CENAZE MERASİMİNE KATILIM 
SAĞLADIK.
26. SANAYİCİYE VERDİĞİMİZ DESTEKLERDEN DOLAYI KASİAD BAŞKANI ÖKKEŞ SULTANOĞLU’NUN 
TEŞEKKÜR ZİYARETİ
27. FETÖ-PYD DARBE GİRİŞİMİ ARAŞTIRMA KOMİSYONU TOPLANTISINA KATILARAK KAHRAMAN-
KAZAN HALKIMIZIN VERDİĞİ MÜCADELEYİ ANLATTIK.
28. AHİ MAH DERNEK BAŞKANI VE YÖNETİMİ İLE BİR ARAYA GELDİK.
29. 15 TEMMUZ GAZİLERİMİZLE BİR ARADAYIZ.
30. 4.ULUSLARARASI HALK KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMUNA KATILAN AKADEMİSYENLERİN BELEDİYE-
MİZİ ZİYARETLERİ.
31. İLÇEMİZİN ŞAMPİYONLUK ALMIŞ KARETECİ ÖĞRENCİLERİNİ MİSAFİR ETTİK.
32. İLÇEMİZDE BULUNAN ŞAHİN ORTAOKULU ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİME VERDİĞİMİZ  
DESTEKLERDEN DOLAYI TEŞEKKÜR ZİYARETİ
33. TOBB ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SOMA’YA YAPTIĞIMIZ  YARDIMLARIMIZ İÇİN TEŞEKKÜR 
ZİYARETLERİ.
34. MİLLİ BOKSÖR BUĞRA ÖNER KAHRAMANKAZAN’IMIZDA
35. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ GEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ARAŞTIRMA-UYGULAMA TESİSİNİ GEZEREK 
UYGULAMALARI YERİNDE GÖRÜP ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ ALDIK
36. MİMAR SİNAN ETKİNLİKLERİ ÖDÜL TÖRENİNE KATILIM SAĞLADIK
37. YENİDOĞAN BEBEKLERİMİZİ HASTANEDE ZİYARET EDEREK DUALARLA HOŞGELDİN DEDİK.
38. ESNAFIMIZIN YAŞADIĞI SORUNLARI DİNLEYEREK ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ
39. ESNAFIMIZIN YAŞADIĞI SORUNLARI DİNLEYEREK ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ
40. HALKIN İÇİNDE HALK İLE BİRLİKTEYİZ.
41. YAŞLILARIMIZIN FİKİRLERİ VE DUALARINI ÖNEMSEYEREK ASLA ONLARI YALNIZ BIRAKMADIK.
42. MUTLULUKLARI PAYLAŞIYORUZ.
43. ENGELLERİ BİRLİKTE AŞTIK.
44. TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİNDE ŞEHİT OLAN VATANDAŞLARIMIZ İÇİN MEVLİD-İ ŞERİF 
OKUTULDU.
45. Altın Arı Belediyecilik Ödülleri Kapsamında ‘Yılın Demokrasi Ödülü’ne Layık GörüldüK
46. ANKARA SİVİL TOPLUM PLATFORMU MİLLİ BİRLİK VE DEMOKRASİ ÖDÜLÜNE KAYIK GÖRÜLDÜK
47. BİTİK MAHALLESİ MAHALLE KONAĞI TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILIM SAĞLADIK.
48. BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYELERİ HİZMET SUNUM YÖNTEM ARAYIŞI ÇALIŞTAYINDA ŞEHRİMİZİ 
KALKINDIRMAK ADINA YAPACAĞIMIZ PROJELER İLE İLGİLİ SUNUM GERÇEKLEŞTİRDİK
49. GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ  ZİYARETLER İLE HASTALARA MORAL VERDİK.
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50. GÜÇLÜ TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK TEMİNATI GENÇLERİMİZLE BİR ARAYA GELDİK.
51. HAKKARİ TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET BİNASI AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDIK.
52. İLÇEMİZ KAHRAMANKAZAN’IMIZDA AÇILIŞLARA KATILARAK ESNAF KARDEŞLERİMİZE DESTEK 
OLDUK.
53. İLÇEMİZE KAHRAMANLIK ÜNVANININ VERİLMESİNDE KATKILARI OLAN MHP GRUP BAŞKANVE-
KİLİ ERKAN AKÇAY’I ZİYARET ETTİK.
54. YEREL YÖNETİM HİZMET KALİTESİNDEKİ STANDARDI BELGELEYEN ISO 9001 2008 BELGESİNİ 
KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ OLARAK TESLİM ALDIK.
55. KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ VE ANKARA KALKINMA AJANSI DESTEKLİ MİNİK ELLER YAŞA-
YAN ŞEHİRLER PROJESİ AÇILIŞ PROGRAMINA KATILIM SAĞLADIK.
56. KAHRAMANKAZAN’IMIZDA SURİYE VE TÜRKMEN AİLELERİ YALNIZ BIRAKMADIK.
57. KANAL A SINIR İHLALİ PROGRAMINA KONUK OLDUK.
58. KANAL B’DE YAYINLANAN GÜNCEL PROGRAMINA KATILDIK.
59. KÖY VE MAHALLELERİMİZDE VATANDAŞLARIMZLA BİRLİKTE İSTİŞARELERDE BULUNDUK.
60. MUHARREM AYINDA VATANDAŞLARIMIZA  AŞURE İKRAM ETTİK.
61. MUTLULUKLARI PAYLAŞIYORUZ
62. ÖZEL DÜNYA GÖZ HASTANESİ İLE BELEDİYE ÇALIŞANLARINA İNDİRİM PROTOKOLÜ İMZALADIK.
63. ÖZEL ORTADOĞU HASTANESİ İLE BELEDİYE ÇALIŞANLARINA İNDİRİM PROTOKOLÜ İMZALADIK.
64. RADYO VE TELEVİYON PROGRAMLARINA KATILARAK PROJELERİMZDEN BAHSETTİK.
65. ŞEHİT AİLELERİMİZE BAYRAM ZİYARETLERİ
66. TARİHE İZ BIRAKMIŞ İLK KADIN MİLLETVEKİLİ SATI KADIN’I DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜNDE 
ANIT MEZARI BAŞINDA ANDIK.
67. TARİHE İZ DÜŞEN KAHRAMAN ŞEHİT VE GAZİLERİMİZN KAHRAMANLIK PAYESİNİ BÜYÜK BİR 
ONUR VE GURURLA TAŞIYACAĞIZ.
68. TRT KENT RADYO ANKARA GÜN ORTASI PROGRAMININ CANLI YAYININDAYIZ.
69. TRT, KAHRAMANKAZAN ŞEHİTLER CAMİSİNDE MEVLİD KANDİLİ ÖZEL PROGRAMINI CANLI YAYI-
NINA KATILDIK
70. TÜRKİYE ULUSAL HEYET ÜYESİ OLDUĞUMUZ AVRUPA BİRLİĞİ YEREL VE BÖLGESEL KONGRE TOP-
LANTISINA KATILIM SAĞLADIK.
71. YAVUZ SULTAN SELİM BULVARI VE 88 HİZMET AÇILIŞ TÖRENİNE KATILIM SAĞLADIK.
72. YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMUNUN DÜZENLEMİŞ OLDUĞU ZORU BAŞARAN-
LAR KONULU SEMİNERE KATILDIK.
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YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
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 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  
GENEL EVRAK SERVİSİ

BİMER(BAŞBAKANLIK İLETİŞİM MERKEZİ)

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne 01.01.2016– 31.12.2016 tarihi dönemi içerisinde toplam 
11.197 adet evrak ilgili birimlere gönderilmiş olup 18.813 adet resmi evrak girişi yapılmış ve ilgili yerlere 
havale edilmiştir.
   
 6 adet Memur, 3 adet İşçi Personelimizin emeklilik işlemleri yapılmıştır.
   
 39 adet Stajyer Öğrencimiz Belediyemiz Müdürlüklerinde görev yapmıştır.

Belediyemize BİMER aracılığı ile gelen ve cevaplandırılan elektronik posta sayısı

Belediyemize CİMER aracılığı ile gelen ve cevaplandırılan elektronik posta sayısı

GELEN E-POSTA                                                                                          86                                                 

GELEN E-POSTA                                                                                          21                                                 

CEVAPLANDIRILAN E-POSTA                                                                 86

CEVAPLANDIRILAN E-POSTA                                                                 21
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Belediyemize BİMER aracılığı ile gelen ve cevaplandırılan elektronik posta sayısı

Belediyemize CİMER aracılığı ile gelen ve cevaplandırılan elektronik posta sayısı

GELEN E-POSTA                                                                                          86                                                 

GELEN E-POSTA                                                                                          21                                                 

CEVAPLANDIRILAN E-POSTA                                                                 86

CEVAPLANDIRILAN E-POSTA                                                                 21

EVLENDİRME MEMURLUĞU
01.01.2016 – 31.12.2016 döneminde müracaat eden 390 adet çiftin evlenme akitleri yapılmıştır

     TEMMUZ       AĞUSTOS          EYLÜL               EKİM              KASIM           ARALIK        TOPLAM

         66                       52                      40                      31                     27                      17                     390

         OCAK               ŞUBAT                MART               NİSAN               MAYIS            HAZİRAN

         14                       11                        15                       30                        46                   41

   EVLENME AKİDLERİNİN AYLARA GÖRE DAĞILIMI
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EĞİTİM SERVİSİ

2016 yılında kurum dışı 18 adet eğitime toplam 62 personel, kurum içi 23 adet eğitime ise toplam 
254 personelin katılımı sağlanmıştır. 
Ayrıca yıl içerisinde işe yeni alınan personele oryantasyon eğitimi verilmiştir. Oryantasyon eğiti-
minde başta Belediye Yönetimi ve Müdürlükler hakkında bilgilendirme olmak üzere Kalite, İSG, 
Çevre ve Etik konuları hakkında bilgi aktarımı yapılmaktadır.

2016 Yılı Hizmet İçi Eğitimlerimiz; 

1- 5442 S. İl İdaresi Kanunu
2- 5393 S. Belediye Kanunu
3- 657 S. Devlet Memurları Kanunu
4- 5510 S. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
5- 2464 S. Belediye Gelirleri Kanunu
6- 3194 S. İmar Kanunu
7- Halkla İlişkiler, İş Hayatında Etkili İletişim ve Zaman Yönetimi
8- Bilgisayar Kullanımı ve Ağ Eğitimi
9- 4982 S. Bilgi Edinme Kanunu
10- 5326 S. Kabahatler Kanunu ve Uygulaması
11- Protokol Kuralları
12- ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Dökümantasyonu ve Elektronik Ortamda 
 Doküman Kontrolü
13- İç denetçi Eğitimi
14- Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği
15- 4483 S. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında
16- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafeti 
17- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
18- Belediye Meclisi ve Encümen Çalışmaları
19- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
20- BELSİS Ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi
21- Disiplin ve Haberleşme
22- Stres Yönetimi
23- Süreç Yönetimi
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KAHRAMANKAZAN
KENT KONSEYİ

Kent Yaşamında, kent vizyonunun ve hemşerilik 
bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun 
korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyar-
lılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, 
hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden 
yönetim ilkelerini hayata geçirilmesini sağlamak 
amacıyla kurulmuştur.

KAHRAMANKAZAN KENT KONSEYİ 
GÖREVLERİ  :
•Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırıl-
masını, hemşerilik hukuku ve ortak yaşam bilinci-
nin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yöne-
tişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,
•Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konu-
da ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik plan-
ların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak
•Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planları-
nın belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçle-
rinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluştur-
masına katkıda bulunmak,

•Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokra-
siyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,
•Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve 
benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek, 
•Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımı-
na katkıda bulunmak,
•Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin 
yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yok-
sulluğu giderici programları desteklemek,
•Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına 
katkıda bulunmak,
•Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin 
toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve 
yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol alma-
larını sağlamak,
•Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap vere-
bilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına 
katkıda bulunmak,
•Kent Konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlen-
dirilmek üzere ilgili Belediyeye gönderilmesini sağ-
lamaktır.
•2 Adet Genel Kurul toplantısı yapıldı.
•9 Adet Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı.23 adet 
karar alındı. 
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MALİ HİZMETLER 
MÜDÜRLÜĞÜ
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2016 mali yılı bütçe tasarısının hazırlanması kon-
solide edilmesi ilgili makamlar tarafından ona-
narak yürürlüğe girmesini sağlandı. Harcama 
Birimlerince verilen ödeme talimatlarına ilişkin 
2770 adet ödeme emri belgesi düzenlendi.
Belediyemiz Memurlarının 2016 yılı Yan Ödeme, 
Özel Hizmet Tazminatı ve Ek Ödeme cetvelleri 
düzenlenerek Valilik Makamına onaya sunulma-
sını ve yürürlüğe girmesini sağlandı.
Gelirleri tahakkuk ettirmek Gelir ve Alacakların 
takip ve tahsil işlerini yürütüldü.
Muhasebe kayıtlarının us ulüne uygun saydam ve 
erişilebilir şekilde tutuldu.
Giderlerin hak sahibine ödenmesi para ile ifade 
edilebilen değerler ile emanetlerin alınması sak-
lanması, ilgililere verilmesini gerçekleştirdi.
Birim faaliyet raporları esas alınarak belediyenin 

faaliyet raporunu hazırladı.
Yıl içinde Ödenek ihtiyacı olan birimlere bütçe içi 
ödenek aktarımını gerçekleştirildi.
Birimimizce Standart Dosya Planı uygulamasına 
geçilmiştir. (Başbakanlığın 2005/7 sayılı Genel-
gesine istinaden İçişleri Bakanlığı’nın 29.03.2010 
tarih ve 9524 sayılı Genelgesi ile revize edilen 
Standart Dosya Planı)
Personelimizin maaşları her ayın 15’inci günü 
ödenecek şekilde muhasebeleştirilerek banka he-
saplarına aktarıldı.
Mali Hizmetler Müdürlüğünce 01.01.2016–
31.12.2016 Tarihleri Arasında 6744 adet muhase-
be işlem fişi,2770 adet Ödeme emri belgesi,2088 
adet gönderme emri,493 adet Teslimat müzekke-
resi düzenlenildi.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
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RUHSAT VE 
DENETİM 

MÜDÜRLÜĞÜ
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RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Mali Bilgiler;

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI GELİR TABLOSU

İŞİN ADI    ADET     DEĞERİ     BASILI EVRAK   TOPLAM

SIHHİ RUHSAT            404    10.650,91 TL    166.068,40 TL          176.720,31 TL

GAYRİ SIHHİ RUHSAT 2. SINIF          229  201.858,80 TL     157.462,00 TL        359.320,80 TL

GAYRİ SIHHİ RUHSAT 3. SINIF           58     18,791,30  TL      38.604,60 TL          57.395,90 TL

UMUMA AÇIK  EĞLENCE YERLERİ         8       3.080,73 TL        3.685,00 TL             6.765,73 TL

HAFTA SONU ÇALIŞMA RUHSATI       23       5.290,00 TL       15.704,00 TL         20.994,00 TL

RUHSAT YENİLEME/GÜNCELLEME     4        4.456,73 TL               4.456,73 TL

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ          699       101.331,37 TL            101.331,37 TL

İDARİ PARA CEZALARI           96      21.024,00 TL            21.024,00 TL

TEFTİŞ DEFTERİ           678    40.680,00 TL          40.680,00 TL

TOPLAM GELİR                                         407.163,84 TL       381.524,00 TL       788.687,84 TL
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EMLAK 
İSTİMLAK 

MÜDÜRLÜĞÜ



89KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

 EMLAK İSTİMLÂK 
MÜDÜRLÜĞÜ
1.SATIŞLARIMIZ:
2016 yılı içerisinde Müdürlüğümüzce 6 (altı) kez 
gayrimenkul (arsa, konut dükkân ve yapı) satışı 
ihalesine çıkılmış olup, toplam 11(onbir) adet arsa, 
, 3 (üç) adet dükkân 2886 sayılı Devlet İhale Kanu-
nunun ilgili maddeleri gereği açık artıma usulü ile      
6.196.932,00 bedel üzerinden satılıp tahakkuka 
bağlanmıştır.
Ayrıca ihalesi yapılan Kayı Mahallesi 1077 ada 56 
parsel (yeni 221705/2) Arsası ile beraber Jeotermal 
Otel Satış ihalesinden     633.000,00 irat kaydedi-
lerek gelir elde edilmiştir. 
 Müdürlüğümüze müracaat eden Belediye ile his-
seli vatandaşlarımıza şüyulu arsa satışı yapılmıştır. 
Belediyemize şüyulu arsa satışlardan toplam        
    8.793.830,77 gelir tahakkuk edilmiştir.
Belediyemizin borcuna karşılık      8.890.574,65 de-
ğerinde 31 parça taşınmazın Sosyal Güvenlik Kuru-
muna devri gerçekleşmiştir.

2.KİRACILARIMIZ:
Belediyemize ait 84 (seksendört) adet gayrimen-
kul kiralaması yapılmış olup, bunun 8 (sekiz)’i ara-
zi kiracımız, 17 (onyedi)’si pazar yeri dükkânı kira-
cımız, 31 (otuzbir)’i büfe kiracımız ile 28 adet diğer 
iş yeri kiracılarımızdan ( 5 (beş) adet banka ATM 
kiracımız, 1 (bir) adet daire kiracımız, 5 (beş) adet 
ofis kiracımız ve 17(onyedi) adet kafeterya, lokan-
ta çayocağı vb) oluşmaktadır. Bu kiracılarımızdan 
2016 yılında toplam   307.971,81 gelir tahakkuk 
edilmiştir.

3.İLK PARSELSAYON HARÇLARI: 
2016 yılı sonu itibarı ile ilk parselasyon harcı olarak 
vatandaşımızdan toplam     11.086,60 tahakkuk et-
tirilip tahsil edilmiştir.

4.ECRİMİSİLLER GELİRLERİMİZ:
2016 yılında ecrimisil geliri olarak tahakkuk  
yoktur.

5.BİLLBOARD KİRALAMA GELİRLERİ:
2016 yılında billboard kiralarından      2.942,00 
tahakkuk ettirilip gelir elde edilmiştir.

6.TAHSİSLER: 
Tahsis Alınanlar:
2016 yılında Soğulcak Mahallesi 7 nolu kuyunun 
bulunduğu 15.709,13 m² tescil harici alan Ankara 
Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Daire Başkanlığı 
tarafından 1 yıllığına jeotermal su arama çalış-
malarında kullanılmak üzere Belediyemize tahsis 
edilmiştir.
Tahsis Edilenler:
Mülkiyeti Belediyemize ait Atatürk Mahalle-
si Tapulamasına kayıtlı 45.744,00 m² yüzöl-
çümlü 221280 ada 1 parsel numaralı taşın-
maz Sporcu Fabrikası olarak kullanılmak üzere 
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Spor Genel Mü-
dürlüğüne 25 (yirmibeş) yıllığına tahsis edilmiş-
tir.                                                                                                                                          
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7.MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YAPILAN 
KİRALAMALAR: 
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı ile Müdürlüğü-
müz arasında yapılan sözleşmeler gereği Kılıçlar 
Mesire alanlarının kiralamaları devam etmekte-
dir.
Kültür Sosyal İşler Müdürlüğüne kamu internet 
erişim merkezi olarak kullanılmak üzere 1 adet 
dükkân 8 (sekiz) aylığına kiralanmıştır.

8.KAMULAŞTIRMA: 
1-Kent Meydanı Projesi kapsamında 1709 ada 15 
parseldeki (yeni 222023/5) 71 adet dükkân ka-
mulaştırma işlemi devam etmekte olup 5 adet 
dükkân malikleri ile uzlaşılıp trampa işlemi ger-
çekleştirilmiştir.
- Trampa yapılan dükkânlardan ¨22.140,00 be-
del Belediyemize gelir elde edilmiştir.
- Kent Meydanı Projesi kapsamında 1709 ada 15 
parseldeki (yeni 222023/5) 71 adet

dükkân kamulaştırmasındaki 11 adet dükkâna 
karşılık 1709 ada 14 parseldeki 
(yeni 222023/4) 5 adet dükkân ve 1709 ada 1 par-
sel (yeni 222023/1) 1 adet konut 
  ile trampa işlemi devam etmektedir.
2-Kent Meydanı Projesi kapsamında kalan Mer-
kez Cami’nin yerine Atatürk Mahallesi tapula-
masına kayıtlı 1742 ada 4 parsel (yeni 220589/1) 
maliki ile uzlaşma yapılarak Kayı Mahallesi ta-
pulamasına kayıtlı 2012 ada 2 parselden (yeni 
221268/2) 1010,63 m² hissemizin trampa edile-
rek karşılıklı tapu devri yapılmıştır.

 10.GİDERLERİMİZ:
2016 yılı için Müdürlüğümüze ¨612.894,00 öde-
nek ayrılmıştır. Ödeneğin ¨292.983,84’sı per-
sonel, SGK, kamulaştırma, kiralama ve hizmet 
alımları gider kalemleri olmak üzere Müdürlü-
ğümüzce harcanmıştır.
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FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
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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 yapıları-
nın projelerinin hazırlanması.
2) Altyapı hizmetleri;
Yapımı planlanan alt yapı projelerinin uygulanma-
sı, mevcut alt yapı sistemlerinin onarımının ger-
çekleştirilmesi ve koordinasyonunun yapılması.
3) Sosyal ve idari yapıların inşaası;
İhtiyaç programı içerisinde yapımı planlanan sos-
yal ve idari yapıların projesine uygun yapımlarının 
gerçekleştirilmesi ve kontrollerinin yapılması.

4) Yol, kaldırım ve duvar yapımı;
İş programı dâhilinde yeni yol, duvar ve kaldırımla-
rın yapımı, mevcut yol ve kaldırımların onarımları-
nın yapılması.
5) Sanat yapıları ve ulaşım hizmetleri:
Sanat yapıları ve ana ulaşım yollarının planlaması-
nın yapılarak yapımının gerçekleştirilmesi ve diğer 
idareler ile koordinasyonunun sağlanması.
6) Teknik destek hizmetleri:
İdaremiz diğer birimlerine keşif, ihale, metraj ve öl-
çüm konularında teknik destek verilmesi hizmet-
leri.
7) Araç ve iş makineleri bakım onarım:
Bünyemizde bulunan tüm araç ve iş makinelerinin 
bakım ve onarımlarının yapılması ve/veya yaptırıl-
ması.
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KENT MEYDANI VE KAPALI OTOPARK
Kahramankazan kent merkezinin modern bir 
görünüme kavuşturmak için Kahramanka-
zan Belediye Meclisinin aldığı karar ile gerek-
li istimlak çalışmaları yapılmış ve eski beledi-
ye binası ve iş merkezleri yıkılmıştır. Belediye 
binasının hemen yanında bulunan alana be-
lediye binasına uygun sosyal etkinliklerde 
kullanılmak ve 300 araçlık otopark yapılma-
sı için fizibilite ve proje çalışmaları bitmek 
üzeredir. Proje tamamlandığında kent mer-
kezinin görünümü güzelleşecek, merkezde 
yoğunlaşan araç trafiği rahatlayacaktır.

KAHRAMANKAZAN KÖPRÜBAŞI 
MERKEZ CAMİİ
Kent meydanının yapımında yıkılacak olan 
eski merkez cami yerine modern mimaride 
tasarlanan ve inşaat çalışmaları devam eden 
yaklaşık 1000 kişinin ibadet edebileceği ço-
cuk oyun parkı, şadırvan, lavabolar, bebek 
bakım odaları, kafeterya ve kurs odalarının 
olduğu sosyal alanları da içine alan bir iba-
dethane olacaktır.

2016 YILI FAALİYETLERİ VE GERÇEKLEŞME DURUMU
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OVAÇAYI 2.VE 3. ETAP PROJESİ
Yaklaşık 140000 m² proje alanı olan içerisinde yaya ve bisiklet yolları bulunan, nikah salonundan sanat 
sokağına kadar kafe ve restorantların hizmet vereceği Kahramankazan haklının sosyal faaliyetlerine 
sunulacak olan proje, dere ıslah çalışmaları ile başlamıştır ve ıslah çalışmaları bittikten sonra peyzaj 
çalışmaları yapılacaktır.

PROJEDE PLANLANAN FONKSİYONLAR VE MEKANLAR 
• YAYA YOLLARI:24.153 m²
• BİSİKLET YOLLARI:2,15 km
• BİSİKLET PARKLARI:50 Bisiklet Kapasiteli
• YAYA KÖPRÜLERİ: 6 m Genişliğinde 2 adet
• SANAT SOKAĞI 
• NİKAH SALONU
• DENİZ FENERİ KAFETERYA
• SANAT SOKAĞI
• SANDAL İLE GEZİNTİ
• AHŞAP İSKELE VE TERASLAR: 15.000 m²
• ÇOCUK OYUN ALANLARI: 5.375 m²
• SPOR ALANLARI
• AÇIK HAVA SAHNESİ
• DEĞİRMEN
• MESCİT
• ÇEŞMELER
• OTOPARKLAR:250 Araç
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GAZİ ÜNİVERSİTESİ KAHRAMANKAZAN 
MESLEK YÜKSEK OKULU
İlçemiz üniversitelere ev sahipliği yapmaya devem 
ediyor. İhale süreci de dâhil olmak üzere yapımını 
Belediyemizin öz kaynaklarıyla üstlendiği Kahra-
mankazan Meslek Yüksekokulu sekiz bloktan oluş-
maktadır. Yaklaşık 337 bin m² alana sahip, kapalı 
alanı 11.092 m2 olan Kahramankazan Meslek Yük-
sekokul Kampüsünde 7 bin öğrencinin eğitim göre-
bileceği büyüklükte inşa edilen okulda 24 derslik, 6 
bilgisayar laboratuarı, 6  uygulama atölyesi, spor 
salonu ve diğer donatılarıyla Ankara’nın en büyük 

meslek yüksekokulu olarak gösteriliyor. Yükseko-
kul, Otomotiv Teknolojileri ve Bilgisayar Programcı-
lığı bölümlerinde okuyan 250 öğrenciye ev sahipliği 
yapıyor. Lojistik, Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri 
ile Raylı Sistemler bölümü için Yüksek Öğretim Ku-
rumu’na (YÖK) müracaat edilerek öğrenci sayısının 
arttırılması hedeflenmektedir. Kahramankazan 
Belediyesi’nin tüm imkanlarını seferber ettiği yük-
sekokulun, özellikle sanayisi hızla gelişen Kahra-
mankazan’da bu okuldan mezun olacak birçok öğ-
rencinin TAI-TUSAŞ bünyesinde iş sahibi olabilme 
imkanı da bulacaktır.

SENTETİK ÇİM SAHA VE TRİBÜN
Spora ve sporcuya her türlü desteği veren be-
lediyemiz, İlçemizin ihtiyaçları doğrultusunda 
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kahramankazan 
Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan FİFA 
standartlarında 2 bin kişilik tribünü, donatıları 
olan sentetik futbol sahası ve koşu parkuru ta-
mamlanmıştır. Spor kompleksi ikinci kısmında 
ise yapımı devam eden tenis kortları, voleybol 
ve basketbol sahaları bulunuyor. Kompleks ta-
mamlandığında toplam 45 bin metrekare alana 
kurulmuş olacak. Sporcu ilçesi olan ilçemize ya-
kışan bir tesis olacaktır.
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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 . Fatih Mahallesi, 
Atatürk Mahallesi ve Gazi Üniversitesinde ve 
çeşitli yerlerde bozulan ve hasar gören kaldı-
rımlar tamir edilmiştir. 2016 yılında toplam 
21663 metre kaldırım yapılmıştır

MAHALLE VE KÖYLERDE 
KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU 
HATLARI YAPIMI
Gazi üniversitesi, Kahramankazan caddesi, 
alpagut mahallesi ve Peçenek mahallesinde 
ASKİ ve belediyemiz arasında yapılan ortak ça-
lışmalar neticesinde 4376 metre kanalizasyon 
hattı yapılmıştır.
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TAİ PAZAR YERİ YAPIMI
TAİ semt pazarı, 4081 metrekare açık alan üzerine 
kuruldu. Üzeri çelik konstrüksiyon ile kapatılarak , 
gerekli ışıklandırmaları yapıldı, zemini kilitli parke 
taşı ile kaplanan pazar yerinin etrafına ise 260 metre 
bordür taşı döşenerek hizmete açıldı

AYDINLATMA ONARIM VE 
YENİLEME ÇALIŞMALARI
Belediyemiz ve Büyükşehir belediyesi birlikte 13 park 
ve koşu yolu olmak üzere toplam 560 aydınlatma di-
reği ve 160 adet projektör led aydınlatmaya dönüştü-
rülmüştür. Dönüşüm yapılan parklar ;
Alparslan Türkeş Parkı
Fatih Parkı
Fevzi Çakmak Parkı
Huzur Parkı
İnönü Parkı
Necmettin Erbakan Parkı
Ovalılar Parkı
Satıkadın Parkı Koşu Yolu
Fatih Devravut Parkı
Erol Akıncı Parkı
Milli Egemenlik Parkı
Şehitler Camii

GÜNBAŞI HÜLLEM DEDE TÜRBESİ
İlçemizde ve Ankaradan şifa bulmak amacıyla geli-
nen Hüllem Dede Türbesi bulunduğu kötü durum ve 
yıkılma tehlikesinden kurtarılmak amacıyla türbe ye-
nilenerek ve çevre düzenlemesi yapılarak açılmıştır. 
Ayrıca Günbaşı mahalle camiinin yanındaki şadırvan 
tekrardan restore edilerek hizmete sunulmuştur.
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YAPIMI DEVAM EDEN PROJELERİMİZ
İdaremizce 2016 yılından yapımına devam eden çalışmalar verilmiştir.

BELEDİYEMİZ ÖNCÜLÜĞÜNDE İLÇEMİZE YAPILAN DİĞER 
KAMU KURUMLARINA AİT HİZMETLER

Proje İsmi 

KAHRAMANKAZAN KENT MEYDANI VE KAPALI OTOPARK İNŞAATI

KAHRAMANKAZANKAZAN KÖPRÜBAŞI(MERKEZ) CAMİİ YAPIMI

OVAÇAYI 2. ETAP REKREASYON YAPIMI

SENTETİK ÇİM SAHA TRİBÜN YAPIMI

Belediye Hizmet Binası ve   İnşaat çalışmaları bitmiş ve bina faaliyete geçmiştir
Konut yapılması 

Ovaçayı 2. Ve 3. Etap Islahı  2.Etap çalışmaları başlama aşamasında 3. etap, 
     proje altyapı çalışmaları devam ediyor

Mezarlıklar çevre düzenlemesi         Emirgazi, Günbaşı, Kahramankazan asri mezarlık 
     çevre duvarı yapım işi
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      Fen İşleri Müdürlüğü Araçlar(Adet Bazlı Tablo)

HİDROLİK VİNÇLİ PLATFORMLU ARAÇ      1

EKSKAVATÖR          2

GREYDER         2

SİLİNDİR         1

SONDAJ MAKİNESİ        2

YÜKLEYİCİ KEPÇE        3

KAZICI          2

KARAVAN         1

OTOBÜS         6

VİDANJÖR         1

İTHAİYE KAMYONU        1
 
LOW-BET         2

ÇEKİCİ (TIR)         1

KAMYON         17

BİNEK ARAÇ         6

KAMYONET         6

TOPLAM         54
 
      

BİRİMİNİZDE KULLANILAN MAKİNE TEÇHİZAT DONANIM 
PROGRAMARAÇ TAKİP SİSTEMİ
Belediyemize bağlı hizmet araçlarının uydu aracılığı ile anlık olarak takip edilmesi için geliş-
tirilen araç takip sistemi 2016 yılında yoğun olarak kullanılmakta ve ihtiyaçlar doğrultusun-
da yazılım güncellenmesine devam edilmiştir. Araçların takip ettiği güzergâhı ve çalışma 
alanlarını internet üzerinden anlık olarak tespit eden araç takip sistemi ile iş koordinasyo-
nu sağlanarak anlık görevlendirmeler yapılabilmektedir. Ayrıca makine ikmal parkımızda 
diğer birimlere ait araçlara da her türlü yıkama ve bakım hizmeti verilmektedir. 
MAKİNE PARKIMIZ
Toplamda Müdürlüğümüz tarafından kullanılan 54 adet araç bulunmaktadır.
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BELEDİYEMİZ MAKİNA İKMAL BAKIM ONARIM 
EKİBİ TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLER

Makine ikmal tesislerimizde bulunan Garaj Amirliği ve Atölyelerin 2016 yılına ilişkin 
faaliyet durumu tabloda belirtilmiştir.

1 STABİLİZE YOL AÇMA(km)     49,99

2 ASFALT DÖKÜMÜ(ABB)(km)     28,17

3 HAM YOL AÇMA(km)      53,43

4 ELEKTİRİKHANE(ARIZA)     210

5 KAYNAKHANE(BANK ÜRETİM)    0

6 MARANGOZHANE(BANK ÜRETİM)    0

7 MARANGOZHANE (BAKIM_ONARIM)    194

8 MARANGOZHANE(ÇEŞİTLİ KENT MOBİLYASI YAPIMI)  0

9 MARANGOZHANE(KENT MOBİLYASI TESLİMİ)   0

10 KAYNAKHANE(TAMİR-KAYNAK)    137

11 SU ONARIM EKİBİ (arıza giderilmesi ve genel çalışmalar) 208

12 VİDANJÖR ARACI (kanal arıza ve kuyu çekimi)   518
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PARK VE 
BAHÇELER

MÜDÜRLÜĞÜ
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2016 YILI FAALİYETLERE İLİŞKİN 
BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A-YENİ YAPILAN YEŞİL ALANLAR
1) GAZİ ÜNİVERSİTESİ KAHRAMANKAZAN MES-
LEK YÜKSEK OKULU
B-AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI
1)SOSYAL TOPLUM KURULUŞLARI
2)TAİ
3)ADLİYE HATIRA ORMANI
4)TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
5)ORTADOĞU BASIN MENSUPLARI
6)HAMDİ ERİŞ DEVLET HASTANESİ

C-OKULLARDA YAPILAN 
AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI
1)SAĞLIK MESLEK LİSESİ
2)GÜLNAZ-İBRAHİM GÜNGÖR TARA MESLEKİ 
VE TEKNİK OKULU
3)FATİH ORTAOKULU
4)ATATÜRK İLKÖĞRETİMOKULU
5)YILDIRIM BEYAZIT İLKÖĞRETİMOKULU
6)HAMDİYE ÜNLÜ İLKÖĞRETİMOKULU
7)KAHRAMAN KAZAN KAZAN ANAOKULU

D- PARKLARDA YAPILAN 
AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI
1)YONCA YAPRAĞI
2)PARK 6
3)ŞEHİT YUSUF PAZAR PARKI

4)ALPARSLAN TÜRKEŞ PARKI
5)HERS PARKI
6)PİKNİK ALANI
7)EĞİTİM SPOR VE KAMP MERKEZİ
8)GONCA PARKI
9)KAHRAMAN KAZAN YÜZME HAVUZU
E-CADDE VE SOKAKLARDA 
AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI
F-BAKIM VE ONARIM
1)BUDAMA ÇALIŞMALARI
2) AĞAÇ KESİMİ ÇALIŞMALARI
3)YABANİ OT BİÇİMİ
4) KENT MOBİLYALARININ BAKIM VE ONARIMI
5) ÇOCUK OYUN GRUPLARININ BAKIM VE 
ONARIMI
6)İLAÇLAMA 
7) SULAMA ÇALIŞMALARI
8) MEZARLIKLARIN GENEL TEMİZLİĞİ
9) ÇİM ALANLARIN EKİMİ VE BAKIMI 

G-PARK TABELALARININ 
YAPILMASI
H-MEVSİMLİK ÇİÇEK DİKİM ÇALIŞMALARI
I-KENT MOBİLYALARININ MONTAJI
J-FİTNESS ALETLERİ MONTAJI
K-PARKLARA KEDİ- KÖPEK KULÜBELERİ KONUL-
MASI
L-  DİĞER YAPILAN İŞLER

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
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A- YENİ YAPILAN YEŞİL ALANLAR

1) GAZİ ÜNİVERSİTESİ KAHRAMANKAZAN 
MESLEK YÜKSEK OKULU
     Gazi Üniversitesi Kahramankazan Meslek Yüksek 
Okulu’nun toprak tesviyesi ve peyzaj düzenlenmesi 
müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır. Ayrıca üni-
versitenin bahçesine 30 adet sedir, 30 adet kara-
çam, 14 adet mavi ladin, 40 adet gül dikimi ve üni-
versitenin yanına 3000 adet fidan ve ipek böceğinin 
yetiştirilmesi için 500 adet dut fidanı dikimi yapıl-
mıştır. Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile 4 adet 
Selçuklu kamelyası, 4 adet pergole, 15 adet bank, 
10 adet piknik masası, 15 adet ahşap kaplama çöp 
kovası montajı yapılmıştır.

B-AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI

1) SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
15 Temmuz’da vatanı ve milleti için kahramanca 
mücadele ederek, göğsünü siper eden ve ilçemize 
Kahramanlık ünvanını kazandıran 9 kahraman şe-
hidimizin anısına müdürlüğümüz ve sivil toplum 
kuruluşlarıyla beraber 9 adet çınar fidanı ve Kara-
tepe’ye 100 adet fidan dikimi yapılmıştır. Ayrıca 
ülkemizin her bir yanından vatan ve millet sevdası 
uğruna canını veren şehitlerimizin anısını yaşat-
mak için ilçemiz şehitlik mezarlığına 25 adet çınar 
fidanı dikimi yapılmıştır. 

2)TAI
Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafın-
dan çevre koruma amacı ile TAİ Pazar yerinin etra-
fına 50 adet mavi selvi fidanı dikilmiştir.

3)ADLİYE HATIRA ORMANI
 Müdürlüğümüz tarafından Adliye adına ayrılmış 
alana Adliye personeli ile birlikte 30 adet karaçam 
ve 2 adet mavi ladin ağacı, ayrıca adliyenin bahçesi-
ne 22 adet mavi ladin dikilmiştir.

4)TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Büyükşehir Belediyesinden gelen12 adet ıhlamur, 
20 adet çam ve 8 adet top mavi mazı ağaçları Te-
mizlik İşleri Müdürlüğünün bahçesine dikimi yapıl-
mıştır.

5)ORTADOĞU BASIN MENSUPLARI
Ortadoğu Basın Mensupları ve Müdürlüğümüzün 
ortak çalışmasıyla Kumludere’ye 55 adet ağaç di-
kilmiştir.
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6) KAHRAMANKAZAN HAMDİ 
ERİŞ DEVLET HASTANESİ
Hastanemiz bahçesindeki ağaç sayısını artırmak ve 
çevre düzenlemesine katkıda bulunmak amacıyla 
ile müdürlüğümüz tarafından 10 adet ladin ağacı 
dikilmiştir. 
C- OKULLARDA YAPILAN AĞAÇLANDIRMA 
ÇALIŞMALARI
 Doğayı koruma ve ağaçlandırma konusunda genç-
lerimize ve minik öğrencilerimize küçüklükten 
itibaren ağaç sevgisini aşılamak aynı zamanda-
çevrenin temiz tutulmasında öğrencilerimize ör-
nek olmak ve yaşanılan çevrenin temiz tutulması 
hususunda duyarlı olmalarını sağlamak amacıyla 
öğrencilerimizle fidan dikimi yapılmıştır.
1)KAHRAMANKAZAN ANADOLU 
SAĞLIK MESLEK LİSESİ 
Sağlık meslek lisesi öğrencileri ile birlikte müdür-
lüğümüz tarafından yapılan çalışmalarla okulun 
bahçesine 30 adet mavi selvi fidanı dikilmiştir.
 2)GÜLNAZ-İBRAHİM GÜNGÖR TARA 
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Gülnaz-İbrahim Güngör Tara Mesleki Ve Teknik 
Okulu’nun öğrencileriile birlikte müdürlüğümüz 
tarafından yapılan çalışmalarla okulun bahçesine 
65 adet fidan dikilmiştir.
3)FATİH ORTAOKULU
Fatih Okulu’nun öğrencileri ilebirlikte müdürlüğü-
müz tarafından yapılan çalışmalarla okulun bah-
çesine 130 adet fidan dikilmiştir.
4)ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU
 Atatürk İlköğretim Okulu’nun öğrencileriile birlik-
te müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmalarla 
okulun bahçesine 75 adet fidan dikilmiştir.
5) YILDIRIM BEYAZIT İLKÖĞRETİMOKULU

Yıldırım Beyazıt İlköğretim Okulu’nun öğrencileri-
ile birlikte müdürlüğümüz tarafından yapılan ça-
lışmalarla okulun bahçesine 9 adet ıhlamur fidanı 
dikilmiştir.
6) HAMDİYE ÜNLÜ İLKÖĞRETİM OKULU
Hamdiye Ünlü İlköğretim Okulu öğrencileri ve be-
lediyemiz çalışanları ile okulun bahçesine 50 adet 
ağaç dikilmiştir.
7)KAHRAMANKAZAN ANAOKULU
Kahramankazan Anaokulu öğrencileri ve beledi-
yemiz çalışanları ile okulun bahçesine 7 adet fidan 
dikilmiştir.
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D- PARKLARDA YAPILAN AĞAÇLANDIRMA 
ÇALIŞMALARI
Parkları ağaçlandırmadakiana amacımız, halkımı-
zın doğaya, yeşile duyduğu özlemi betonlaşmış 
kent içerisinde gidermek ve çocuklarımızın doğal 
ortamda büyümelerini sağlayarak, sağlıklı düşü-
nen ve gelişen nesillerin yetişmesine katkıda bu-
lunmaktır.
1)YONCA YAPRAĞI
 Kutlu doğum haftası adı altında müdürlüğümü-
zün çalışmaları doğrultusunda yonca yaprağına 
100 adet gül dikimi yapılmıştır.
2)PARK 6
 Belediyemiz Park ve BahçelerMüdürlüğü Park 6’ya 
750 adet fidan dikimi yapılmıştır. 
3) ŞEHİT YUSUF PAZAR PARKI
 Belediyemiz Park ve BahçelerMüdürlüğü tarafın-
dan Şehit Yusuf Parkı’na 10 adet fidan dikimi ya-
pılmıştır.
4) ALPARSLAN TÜRKEŞ PARKI
Belediyemiz Park ve BahçelerMüdürlüğü tarafın-
dan Alparslan Türkeş Parkına 70 adet fidan ve koşu 
yoluna 40 adet çam dikimi yapılmıştır.     
5) HERS PARKI
Belediyemiz Park ve BahçelerMüdürlüğü tarafın-
dan Alparslan Türkeş Parkına 2 adet ıhlamur fidanı 
dikimi yapılmıştır.
6)PİKNİK ALANI
 Piknik alanının yeşil alan olan kısımlarına müdür-
lüğümüz tarafından 18   adet ladin ağacı dikimi ya-
pılmıştır.
7) EĞİTİM SPOR VE KAMP MERKEZİ
 Eğitim spor ve kamp merkezinin yeşilalan olan kı-
sımlarına müdürlüğümüz tarafından 11 adet fidan 
dikimi yapılmıştır.

8) GONCA PARKI
    Gonca Parkına, belediyemiz Park ve BahçelerMü-
dürlüğü tarafından 4 adet ladin ağacı dikimi yapıl-
mıştır.
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9) KAHRAMANKAZAN YÜZME HAVUZU
Kahramankazan yüzme havuzunun bahçesinde-
ki ağaç sayısını artırmak ve çevre düzenlemesine 
katkıda bulunmak amacıyla ile müdürlüğümüz ta-
rafından 10 adet fidan dikilmiştir. 

E-CADDE VE SOKAKLARDA 
AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI
Cadde ve sokakları ağaçlandırmadaki amacımız 
ilçemizin gelişen fiziki yapısı, artan nüfusu ve yapı-
laşmasıyla birlikte meydana çıkan çevre kirliliğini 
önlemek, toplumsal yaşam alanlarında yapıların 
yeşille bütünleşmesini sağlamak ve vatandaşları-
mıza doğanın güzelliklerini her özelliğiyle yansıta-
cak mekânlar sunmaktır.
  Müdürlüğümüzün çalışmaları doğrultusunda Sel-
çuklu Caddesine 50 adet çam, Yıldırım Beyazıt ve 
Sakarya Caddesine 200 adet, Osmanlı Caddesine 
155 adet, Sakarya Caddesine 254 adet, İstiklal Cad-
desine 91 adet, Göktürk Caddesine 67 adet, Bağlar 
Caddesi Kırım Sokağa 40 adet ağaç dikimi yapıl-
mıştır.

F-BAKIM VE ONARIM 
1)BUDAMA ÇALIŞMALARI  
İlkbahar başlangıcı ve sonbahar bitiminde olmak 

üzere yıl içerisinde 2 kez  ilçe sınırları dahilindeki 
resmi kurum ve kuruluş, sosyal tesisler, park, bah-
çe, orta refüj, cadde ve sokaklarda bulunan ağaç 
ve çalıların daha canlı görünümlü, sağlıklı ve uzun 
ömürlü yaşayabilmeleri ve kent yaşamına olumsuz 
etkilerini ortadan kaldırmak amacı ile budama ça-
lışması yapılmıştır.
2)AĞAÇ KESİMİ ÇALIŞMALARI
Genellikle bitkilerin latent (uyku) döneminde ke-
sim işlemi yapılmaktadır. Gerek vatandaşlardan 
gelen talepler gerekse kontrol ekiplerince tespit 
edilen ve günlük yaşantıyı olumsuz yönde etkile-
mesi yani devrilme, elektrik telleri ile temas, ku-
rumuş olması sebebiyle sökümü yapılarak nak-
ledilemeyecek durumda olan ağaçların kesimi 
yapılmıştır.
3)YABANİ OT BİÇİMİ
Yabani ot temizliği resmi kurum ve kuruluş, okul-
lar, sosyal tesisler, park, bahçe, orta refüj, cadde ve 
sokaklarda yılda 2 defa olmak üzere tırpanla yapıl-
maktadır. Mezarlıklarda ise yılda 4 defa yabani ot 
temizliği yapılmaktadır.
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4)KENT MOBİLYALARININ BAKIM 
VE ONARIMI
Deforme olan bankların, çardakların, piknik ma-
salarının ve çöp kovalarının ahşapları yenilenerek 
ve kaynak atölyesinde bakım- onarımı yapıldıktan 
sonra ihtiyaç duyulan yerlere montajı yapılarak 
kullanıma sunulmuştur.
  5)ÇOCUK OYUN GRUPLARININ 
BAKIMI VE ONARIMI
Çocuklarımıza oyun oynayabilecekleri ortamları 
sunarak, zihinsel ve bedensel gelişimlerini sürdü-
rürken sosyalleşmelerinde yardımcı olmak amacı 
ile ilçemizdeki parklardaki deforme olan çocuk 
oyun gruplarının bakım- onarımları yapılmıştır. 
11) SULAMA ÇALIŞMALARI 
 İlçemiz sınırları içerisinde resmi kurum ve kuruluş-
lar, yol ağaçlarımız, parklar, hatıra ormanlarında 
yaz aylarında sulama çalışmalarımız yapılmakta-
dır.
6)İLAÇLAMA
Yabani otlarla mücadele erken ilkbaharda yapıl-
maktadır. Ayrıca ilçe sınırları dâhilindeki mevcut 
bitkilerin ve yeşil alanların hastalıklı bitkilerden 
arındırılarak diğer bitkilere bulaşması önlenmekte 
ve daha sağlıklı bir çevre elde etmek amacı ile bit-
kiler ilaçlanmıştır.
7)MEZARLIKLARIN GENEL TEMİZLİĞİ
 İlçemiz sınırları içerisinde bulunan 41 adet mezar-
lığın dini bayram öncesi ve özel nedenlerden dolayı 
bakımı ve genel temizliği yılda 2 defa yapılmakta-
dır. Ayrıca Aydın Mahallesi mezarlığına 60 adet, 
Örencik Şehit Mezarlığına 100 adet mazı dikimi 
yapılmıştır.
8) ÇİM ALANLARININ EKİMİ, BAKIMI 
 Sene boyunca bozulan ve tahrip olan çim alanlara 
ara ekim ve gübreleme yapılarak, çimleri sararmış 
olan parklara kimyasal gübre atılmıştır.
G-PARK TABELALARININ YAPILMASI
Alparslan Türkeş ve Faruk Abidinoğlu parkının es-
kiyen tabelaları yenilenmiştir.
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-MEVSİMLİK ÇİÇEK DİKİM ÇALIŞMALARI
 Seğmenler Parkına 7200 adet,TAI 142 Fülo’ya135  
adet, Kapalı Spor Salonuna 250 adet, Kahraman-
kazan Adliye Sarayına 2430 adet, Belediye binası 
önüne 5000  adet, Fen İşleri Müdürlüğüne 500 
adet, Ulu Camisine 3150 adet Eğitim Spor  ve  Kamp 
Merkezine 200 adet, Sancak Caddesine 1000 adet 
Piknik Alanın 500 adet, Milli Egemenlik Parkına 
5000 adet mevsimlik çiçek dikimi yapılmıştır.
İ- KENT MOBİLYALARININ MONTAJI
 İlçemiz sınırları içerisinde bulunan parklara, köy 
konaklarına, camilere ve resmi kuruluşlara sırtsız 
ve sırtlı bank, piknik masası, pergole ve çöp kova-
ları montajı yapılmıştır.
J- FİTNESS ALETLERİNİN MONTAJI
 Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak, 
halkımızın stresten arınıp, fiziksel zindeliklerini 
artırarak yaşam kalitelerinin iyileştirilmesini sağ-
lamak amacıyla ilçemizde bulunan Viyap sitesine 5 
adet, TAİ’ ye 8 adet fitness aleti kurulmuştur.
  K-  PARKLARA KEDİ -KÖPEK 
KULÜBELERİNİN KONULMASI
Sokak hayvanlarının olumsuz doğa koşullarından 
korunmaları için parklara kedi ve köpek kulübeleri 
konulmuştur.
 L-  DİĞER ÇALIŞMALAR
1) Büyükşehir Belediyesine ait Ova Fidanlığı’ndan 
1500 adet, Orman Bakanlığı’na bağlı BehiçbeyFi-
danlığı’ndan 2600 adet ve Beypazarı KırbaşFidan-
lığı’ndan 28700 adet çeşitli boy ve cinste ağaç ge-
tirilmiştir.
2)Park ve Bahçeler Müdürlüğü koordinasyonunda 
Büyükşehir Belediyesi çevre koruma tarafından 
merkezdeki camilerimize 295 adet taflan, 16 adet 
top şimşir, 73adet yer ardıcı,90 adet yatık ardıç,25 
adet dekoratif bitki,4 adet süs eriği dikilmiştir.
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TEMİZLİK İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ
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A.Çevre Ve Genel Temizlik Birimi

Evsel katı atıkların toplanması ve transferi
2016 yılı içerisinde 8 çöp toplama aracı, 1 adet kül 
toplama aracı, 1 adet açık kasa kamyonet, 1adet 
çöp transfer tırı ve 31 kişilik atık toplayan personel 
ile birlikte toplam 27.469 ton çöp toplanıp Sincan 
Çadırtepe Katı Atık Depolama Alanına transferi 
yapılmıştır. Yapılan bu transfer sonucunda ulusal 
elektrik şebekesine bağlanan 3.2 megawat/ saat 
elektriğin üretilmesine katkı sağladık.

El ve süpürge araçları ile temizlik
2016 yılı içinde 4 adet süpürge aracımız, 1 adet 
hamarat takılı traktör ile hizmet vererek toplam 
28.370 km yol süpürülmüş, cadde, sokak, kaldırım-
lar ve boş alanların temizliği 14 kişilik personelimiz 
ile yapılmıştır.

Mobilya, moloz atıkları ve küllerin 
toplanması
2 adet kasalı araç ve 8 personel ile ilçede ring atarak 
çevrede çıkan moloz atıkları, kül atıkları ve mobil-
ya atıkları toplanmakta görüntü ve çevre kirliliğinin 
önüne geçilmektedir.

Çöp taksi (elektrikli araç)
2 kişilik ekibimiz çöp taksi ile gün içinde iş yerlerinin 
katı atıkları ve geri dönüştürülebilecek kâğıt, kar-
ton, plastik kasa gibi malzemeleri toplamaktadır. İş 
yerlerinden günlük olarak çıkan atıklar personelle-
rimiz tarafından aksatılmadan yapılmakta. İş yerleri 
açısından büyük kolaylık sağlamakta ve çöp alım sa-
atine kadar çevreyi rahatsız edecek olan bu atıklar 
ekiplerimiz tarafından gün içinde toplanmaktadır.

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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Pazar yeri temizliği
Her hafta kurulan pazar yeri pazarın dağılımı-
nın ardından önce süpürülerek daha sonra yı-
kanarak temizlenmektedir. Düzenli aralıklarla 
Pazar yerinin akar ve giderleri temizlenmekte 
tıkanmaması için çalışma yapılmaktadır. Yıl 
içinde 350 ton pazar atığı toplanılmıştır.

Konteyner
Çöp toplama sisteminde kullandığımız kon-
teynerleri düzenli olarak yıkanıp dezenfekte 
edilmekte,  eskiyenleri yenileri ile değiştir-
mekte,  gerekli olanlara ise bakım ve onarım 
yapmaktayız. Yıl içerisinde 311 adet konteyner 
tamir edilerek kullanım ömrü uzatıldı, 426 
adet konteyner ve varil çöp toplama alanları-
na yerleştirildi. Uçucu haşereleri, kötü kokuyu 
ve bakteri oluşumunu önlemek amacı ile yıl 
içinde 1.670 adet konteyner basınçlı su ile yı-
kanarak dezenfekte işlemi yapılmıştır.

Kaldırım ve Toplu Kullanım 
Alanlarının Yıkanması
Kaldırım ve toplu kullanım alanları düzenli 
olarak temizlenip yıkanmaktadır. Yıl içinde 
merkez mahallelerin kaldırımları basınçlı su 
ile yıkanmış vatandaşların tozdan etkilenme-
si önlenmiştir. Gösteri alanları, konser alanla-
rı, okul bahçeleri temizlenmiştir.



112 KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

B.Çevre Koruma Ve Kontrol Birimi

Ambalaj atıkları
Kaynağından ayrı toplama projesi kapsamında;
Eğitimler verildi, seminerler düzenlendi, bilinç-
lendirme çalışmaları yapıldı, iç mekân kutuları ve 
konteyner dağıtıldı.

Bu çalışmaların sonucunda ise;
4.430 ton karışık ambalaj atığı toplandı;
Bu toplanan ambalaj atıkları;
1.956 ton karton kâğıt
1.148 ton plastik, çuval, alüminyum, pet
801 ton metal
525 ton kompozit içermektedir.
1 ton kullanılmış kağıt çöpe atılmayıp geri dönüş-
türüldüğü ve kağıt üretiminde tekrar kullanıldığı 
zaman;
• 12400 m3 havadaki sera gazı olan karbon dioksi-
tin bertaraf edilmesi, 
• 12400 m3 oksijen gazının üretilmeye devam et-
mesi, 
• 34 kişinin oksijen ihtiyacını sağlayan 17 yetişkin 
ağacın korunması, 
• Ayda 3 ailenin tükettiği 32 m3 su tasarrufu, 
• Kış aylarında ısınma amacı ile iki ailenin tükete-
ceği 1750 litre fuel-oil tasarrufu,
• 2,4 m3 çöp depolama alanından tasarruf, 

• 20 ailenin bir ay süreyle tüketeceği 4100 kW/sa 
elektrik enerjisinden tasarruf edilebilmesi müm-
kündür.
SADECE KAĞIT KARTON TOPLAYARAK ÜLKE 
EKONOMİSİNE KAZANDIRDIKLARIMIZ
• 1.956 ton karton kâğıt toplayarak!!
• 24 milyon254 bin 400 m3 sera gazı bertaraf 

edildi.
• 24 milyon 254 bin 400 m3 oksijen gazının üre-

tilmesine katkı sağladık.
• 66bin 504 kişinin oksijen ihtiyacını sağlayan 

33252 yetişkin ağacı koruduk.
• 62 bin 592 m3 su tasarrufu sağladık.
• 3.433 bin litre fuel-oil tasarrufu yapılmasını 

sağladık.
• 4.694 m3 çöp toplama alanından tasarruf ya-

pılmasını sağladık.
• 8 milyonun üzerinde kW/saat elektrik enerji-

sinden tasarruf edilmesini sağladık.
• Atık malzemelerin hammadde olarak kulla-

nılması çevre kirliliğinin engellenmesi açısın-
dan da önemlidir. Kullanılmış kağıdın tekrar 
kâğıt imalatında kullanılması hava kirliliğini 
%74-94, su kirliliğini %35, su kullanımını %45 
azaltabilmektedir.  Müdürlüğümüzün yapmış 
olduğu geri dönüşüm çalışmaları sonunda 
ülke ekonomisine ve çevreye olumlu yönde 
katkıda bulunmuştur.
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Atık pil
2.670 kg atık pil toplanılmıştır. Pil kutusu konulan 
yer sayısı artırılmış, eskiyen kutular değiştirilmiştir. 
Kamu kurum ve kuruluşlarına, okullara afiş asılmış, 
atık pil toplama kampanyası düzenlenmiştir. 1 Ka-
sım 2015-30 Nisan 2016 tarihlerini kapsayan TAP 
(Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İk-
tisadi İşletmesi ) ile Kahramankazan Belediyesi iş-
birliği ile Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası baş-
latılmış olup gerekli çalışmalar tamamlanmıştır.
1adet pil 4 m3 lük toprağı kirlettiğini düşünürsek
-2016 yılın içinde 10.680bin m2 toprağın kirletilme-
sini, 1.602 milyon litre suyun kirletilmesini önlemiş 
olduk.

Bitkisel atık yağ
Bitkisel atık yağ toplama projesi kapsamında site-
lere, muhtarlıklara ve uygun görülen yerlere atık 
yağ bidonu yerleştirilmiştir. Yıl içinde 12.190 litre 
bitkisel atık yağ toplanmış ve geri dönüşüme gön-
derilmiştir.
-2016 yılı içinde 12.190 milyon litre içme suyunun 
kirletilmesini önledik

Elektrik elektronik atıkları
İlçemizde çıkan elektrik elektronik aletlerin çöpe 
değil ekonomiye kazandırılması amacı ile lisanslı 
firma ile antlaşma yapılarak toplanması sağlan-
maktadır.
-2016 yılı içinde 1.080 kg atık toplayarak ekonomiye 
kazandırılmıştır.

Atık motor yağı
Belediyemiz araçları ve ilçeden gelen istekler üzerine 
çıkan atık motor yağları antlaşmalı firmaya gönde-
rilmektedir.
2016 yılı içinde 30.020 litre atık motor yağı toplan-
mış ve ekonomiye kazandırılmıştır.
1 litre atık motor yağı 800.000 litre içme suyunu kul-

lanılmaz hale getirdiğini düşünürsek çevreye yapmış 
olduğumuz katkının büyüklüğü ortaya çıkacaktır.

Ömrünü tamamlamış lastikler
Belediyemiz araçlarından çıkan ömrünü tamamla-
mış lastikler biriktirilerek lisanlı firmaya teslim edil-
mektedir. Yıl içerisinde 1.072 adet ÖTL teslim edil-
miştir.
2016 yılı içinde bu konuda çevre ve insan sağlığını 
koruyarak ülke ekonomisine katkıda bulunduk.
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C.Bilinçlendirme Çalışmaları

1.Afişler asmak
 Yapılan çalışmalarımızı duyura bilmek için bina gi-
rişlerine alış veriş merkezlerine okullara kamu ku-
rum ve kuruluşlarına afiş asma çalışması yapıldı.
2.Seminer düzenlemek
 Ambalaj atıklarının geri kazanımının verimli bir şe-
kilde sağlanması amacı ile kamu kurum ve kuruluş-
larında görevli personellere eğitim semineri verildi.
Eğitmenlere yönelik yıl içinde üç adet seminer dü-
zenlenmiş, geri dönüşümün önemi konusunda bilgi 
verilmiştir.
3.El broşürleri dağıtmak
 Halkı bilinçlendirmek ve ambalaj atıklarının kay-
nağında ayrı toplanılması amacı ile vatandaşlara el 
broşürü dağıtıldı. Vatandaşların bilgilenmeleri için 
toplu yaşam alanlarında vatandaş bilgilendirmeleri 
yapılmıştır.
4.Eğitim vermek
Eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları kapsamında; 
Kahramankazan ilçemizde öğrenim gören tüm öğ-
rencilere geri dönüşümün önemi konulu eğitimler 
verilmiştir. 
Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personele iş 
sağlığı ve güvenliği eğitimi ve tehlikeli işlerde çalış-
ma eğitimi verilmiştir.
5.Projeler
1-Yeşil okul projesi: Okulumuzda kaynağında ayrı 
biriktirme, organik atıklarımızı değerlendirme öğ-
rencilerimizin ufkunun gelişmesi toprak ve yer altı 
sularımızı korumak amacı ile projemizi başlattık
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Hedefler:
a-Çöp miktarının azalması
b-Kaynağında ayrıştırmayı öğrenci ve velilere aşılamak 
c-Mutfak atıklarını değerlendirme
d-Öğrenci ve velilerin bilinçlenmesi
e-Belediye giderlerinin azaltılması

2-Yeşil kent projesi: Pazar atıklarının değerlendirilmesi amacı ile proje başlatılmıştır.
Hedefler
a-Pazar atıklarının değerlendirilmesi
b-Kompost çalışması
c-Organik atıkları değerlendirme
d-Transfer edilen atık miktarını azaltmak
e-Yeniden değerlendirilebilir atıkları solucanlara vererek organik gübre elde etmek.

3-Organik Atıklardan Gübre elde etme: Pazar atıklarının değerlendirilmesi kapsamında 
Pazar yerinden toplanan atıklardan organik gübre elde etme.
Hedefler
a-Temizlik İşleri çevresinden çıkan çim atıklarının değerlendirilmesi 
b-Kompost çalışması
c-Organik atıkları değerlendirme
d-Transfer edilen atık miktarını azaltmak
e-Yeniden değerlendirilebilir atıkları solucanlara vererek organik gübre elde etmek.
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İMAR VE 
ŞEHİRCİLİK 

MÜDÜRLÜĞÜ
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İMAR VE ŞEHİRCİLİK 
MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONEL EĞİTİMİ 
Personelin gelişimleri takip etmesi ve Belediyemi-
ze yenilikler getirilebilmesi amacıyla Konferans 
ve toplantılara katılımı sağlanmaktadır. Belediye 
bünyesinde eğitimler de verilmiştir. Bunlar; 
•26.07.2016-27.07.2016 tarihleri arasında ‘’ISO 
9001:2015 Kalite yönetim sistemi dökümantas-
yonu ve elektronik ortamda doküman kontrolü’’ 
konularında eğitim verilmiştir.
•28.07.2016 tarihinde “İç Denetçi Eğitimi” veril-
miştir.
•06.09.2016-07.09.2016 tarihleri arasında  3194 
Sayılı  ‘’İmar Kanunu’’ konusunda eğitim verilmiş-
tir.
•27.09.2016 tarihinde “Planlı Alanlar Tip İmar Yö-
netmeliği” eğitimi düzenlenmiştir.
•18.10.2016 tarihinde 4483 sayılı ‘’Memurların ve 
diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında 
kanun ve uygulaması’’ konularında eğitim veril-
miştir.
•25.10.2016 tarihinde “Kamu Kurum ve Kuruluşla-
rında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafeti” Konula-
rında eğitim düzenlenmiştir.
•11.11.2016 tarihinde “5442 Sayılı İl İdaresi Kanu-
nu” konularında eğitim verilmiştir.
•15.11.2016 tarihinde “Etkili Sunum Teknikleri” ko-
nulu eğitim düzenlenmiştir.
•22.11.2016 tarihinde “Protokol Kuralları”  konulu 
eğitim düzenlenmiştir.

•23.12.2016 tarihinde “Disiplin ve Haberleşme” 
konularında eğitim düzenlenmiştir.
•27.12.2016 tarihinde “Stres Yönetimi” konulu eği-
tim düzenlenmiştir.
Ayrıca, 01.06.2016-04.06.2016 tarihleri arasında 
“Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapma Esasları 
“ konulu eğitime katılım sağlanmıştır.
17.10.2016-20.10.2016 tarihleri arasında “Yapı ve 
Kullanımı Eğitimine’’ katılım sağlanmıştır.
22.10.2016-24.10.2016 tarihleri arasında Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı “Büyükşehir Belediyeleri Proje 
Hazırlama  ve Başvuru Süreci Eğitimine” katılım 
sağlanmıştır.
16-11-2016-18.11.2016 tarihleri arasında “İmar, Kıyı, 
Yapı ve Çevre Uygulamaları Marmara ve Karade-
niz Bölgesel Seminerine” katılım sağlanmıştır.
12.12.2016-16.12.2016 tarihlerinde Türkiye ve Orta 
Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yö-
netimler Merkezi tarafından düzenlenen “Yerel 
Yönetimlerde İmar Hizmetleri ve Mevzuatı Eğiti-
mine” katılım sağlanmıştır.
PERSONEL MOTİVASYONU
Personel motivasyonuna yönelik Müdürlüğümüz-
ce haftalık ve aylık toplantılar düzenlenmiştir.
Ayrıca Birimimizde birlik ve beraberlik yemekleri 
düzenlenmiş olup, birlik ve beraberliğimizi güç-
lendirme amaçlı birim içi çalışan personelin özel 
günlerinde (doğum-düğün) başta olmak üzere 
destek ve dayanışma duygusuyla hareket edilmiş-
tir.

PLAN ÇALIŞMALARI
2016 yılına ait 18 adet imar planı tadilatı onaylanmıştır. Bunlardan bazıları;
- Saray Mahallesi köy içi plan değişikliği
- Atatürk Mahallesi 2684, 2685, ve 2686 nolu adalara ilişkin plan değişikliği (TOKİ)
- Saray Mahallesi 3921 ada 1 nolu parsele ilişkin plan değişikliği
- Merkez revizyon planı kapsamında bölge parkı oluşturulmasına ilişkin plan değişikliği
- Keresteciler sanaayi sitesine ait plan değişikliği
- Fatih Mahallesi 220832 ada ve rekreasyon alanını kapsayan plan değişikliği
- Kumpınar 221812 ve 221813 nolu adalar ve park alanını kapsayan plan değişikliği
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İMAR PLANI VE UYGULAMA ÇALIŞMALARI TABLOSU

İLÇE SINIR YÜZÖLÇÜMÜ      60619 Ha

MAHALLE YÜZÖLÇÜMÜ      34409.9 Ha

ORMAN KÖYÜ YÜZÖLÇÜMÜ      26209 Ha

İMAR PLANI YAPILAN ALAN YÜZÖLÇÜMÜ (1/1000 ÖLÇEKLİ)  8167 Ha

İMAR UYGULAMASI YAPILAN ALAN YÜZÖLÇÜMÜ   7209 Ha  

KONUT ALANI        1103.43 Ha

TİCARET ALANI       42.12 Ha

SANAYİ ALANI        2158.23 Ha

KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI    215.89 Ha

AĞAÇLANDIRILACAK ALAN      92.98 Ha

PARK ALANI        754.40 Ha

SPOR ALANI        27.33 Ha

BELEDİYE HİZMET ALANI      9.72 Ha

RESMİ KURUM ALANI       59.54 Ha

SAĞLIK ALANI        26.30 Ha

İDARİ TESİS ALANI       3.21 Ha

DİNİ TESİS ALANI       23.43 Ha

SOSYAL KÜLTÜREL TESİS ALANI     17.94 Ha

KENT MEYDANI       1.06 Ha

EĞİTİM ALANI        70.55 Ha
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TURİZM TESİS ALANI      4.79 Ha

OTOPARK       0.04 Ha

ÖZEL GÜMRÜKLEME      1.05 Ha

AKARYAKIT ALANI        23.21 Ha

ASKERİ ALAN       1152.06 Ha

FUAR ALANI       6.17 Ha

GARAJ ALANI       0.85 Ha

ALTYAPI ALANI      66.56 Ha

BAĞ-BAHÇE ALANI      21.27 Ha

BESİCİLİK       18.03 Ha

PAZAR ALANI       0.59 Ha

REKREASYON ALANI      158.78 Ha

YÖNETİM       14.15 Ha

MEZARLIK       8.1 Ha

YOL        1127.22 Ha

TOPLAM       7209 Ha

 
      TEVHİD, İFRAZ VE PARSELASYON ÇALIŞMALARI 

• 2016 yılında toplam 36 tane tevhit,42 taneifraz ve 13 tane parselasyon planı 
onaylanmıştır. Ayrıca 18 adet İmar Plan Tadilatı meclise gönderilmiş ve uygun 
görüşü alınmıştır.
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ARAZi ÇALIŞMALARI 
Arazi ekibimiz her gün, ilçemizin farklı noktalarında denetim faaliyetlerini sürdürmektedir. Yapının her 
aşaması teknik ekiplerimizce yerinde kontrol edilerek fotoğraflanmaktadır.  Ayrıca kaçak yapı ile müca-
delemiz devam etmektedir. 

2016 yılında 72 adet inşaat durdurma tutanağı düzenlenmiştir. Bunlardan 24 adeti kaçak yapı tespiti 
gereği, 46 adeti yapı denetim faaliyet hataları sonucu, 1 adeti ruhsatsız hafriyat alma sonucu, 1 adeti 
inşaata yerinde başlanmadığından dolayı tespit edilip düzenlenmiştir.

YAPI RUHSATLARI:
Müdürlüğümüz tarafından 2016 yılı içerisinde İmar Kanunu ve Yönetmelikler çerçevesinde tüm 
yapıların ruhsat ve projeleri işlenmiş, uygun olanlar onaylanarak yapı ruhsatları verilmiştir.
2016 yılı içerisinde 45 adet Konut, 9 adet Tarım ve Hayvancılık, 1 adet Akaryakıt İstasyonu, 37 adet 
Müstakil Konut, 7 adet depo, 96 adet İmalathane , 1 adet Dini tesis, 1 adet Hamam, 13 adet Konut 
Dışı Kentsel Çalışma Alanı ve Ofis, 41 adet Ticaret + Konut, 3 adet Okul ,1 adet Otel, 1 adet Polis 
Merkezi ve 4 adet Savunma Sanayi  olmak üzere Toplam 260 adet yapı ruhsatı verilmiştir. Bunların 
adeti 129 Yeni yapı, 10 adeti Yenileme ve yeniden, 62 adeti Tadilat, 44 adet isim değişikliği, 5 adet 
kullanım değişikliği, 10  adeti İlave yapı ruhsatı belgesidir. Ayrıca 6 adet yanan yıkılan yapılar for-
mu düzenlenmiştir.

2016 YAPI RUHSATLARI KULLANIM AMACI 2016  YAPI RUHSATLARI VERİLİŞ AMACI
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Kahramankazan Belediye Encümeninin 19.02.2016 Tarih ve 2016/95 Sayılı kararı ile onaylanan parse-
lasyon planıyla 2016 yılı içerisinde 14 adet 7 kat ve üzeri  yapı için yapı ruhsat belgesi düzenlenmiştir.
YAPI KULLANMA İZİN BELGELERİ:
Müdürlüğümüz tarafından 2016 yılı içerisinde İmar Kanunu ve Yönetmelikler çerçevesinde tüm yapı-
ların ruhsat ve projeleri işlenmiş, uygun olanlar onaylanarak yapı kullanma izin belgeleri verilmiştir.
2016 yılı içerisinde  82 adet Sanayi, 97 adet konut, 6 adet tarım ve hayvancılık ,2 adet Sağlık kuruluşu 
, 1 adet spor tesisi ve 1 adet kamu güvenliği binası olmak üzere Toplam 189 adet Yapı Kullanma izin 
Belgesi verilmiştir.

2016 YILI İYİLEŞTİRMELERİ 
•İşlerin daha hızlı ve etkin yü-
rütülebilmesi için yeni personel 
alımları yapıldı.
•Müdürlüğümüz yerleşim 
planında düzenlemeler yapıldı. 
Yeni gelen personellerimize tek-
nik donanım desteği sağlandı.
•Kendi personelimiz teknik 
anlamda eğitilerek arzi ölçümü 
işlemi yapar hale gelmesi sağ-
lanmaya çalışıldı.
•İdecad programı satın alındı.
(Statik proje)
•Arşivimizdeki belge ve dökü-
manlar düzenlenerek sayısal 
ortama aktarıldı.

2016 YAPI KULLANMA İZİN BELGELERİ KULLANIM AMACI

  2016 YILI FAALİYET TABLOSU

Yapı Ruhsatı     260

Yapı Kullanma İzin Belgesi    189
 
Kaçak Yapı Sayısı     72

Yapı Denetim işlemleri    7750

Asansör Ruhsatı     91

İmar Planı ve Tadilatı    18

Parselasyon Planı     13

İfraz       42

Tevhid      36

İmar Çapı     331

Yol Kotu      227

İmar Durumu Belgesi    9
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KÜLTÜR VE 
SOSYAL İŞLER 
MÜDÜRLÜĞÜ
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KÜLTÜR VE SOSYAL
 İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 
AÇILIŞ ORGANİZASYONLARI
ANA ARI HEYKELİ AÇILIŞI
12 Ocak 2016’ da  Arıcılığın Başkenti Kahraman-
kazan’ın değerini arttıracak “Ana Arı Heykeli” açı-
lış töreni düzenlendi. Kahramankazan Belediyesi 
olarak yaptırdığımız ve çok sayıda vatandaşımız-
la açılışını yaptırdığımız Kraliçe Arı Heykeliyle de 
Kahramankazan’da arıcılık konusunda yaşanan ge-
lişmeyi bir kez daha gündeme taşımış olduk.
TAİ PAZAR YERİ AÇILIŞI
Belediyemiz yaklaşık bin ailenin yaşadığı TAI-TU-
SAŞ uçak fabrikasını lojmanlarında kalanlar için 
yerli ürünlerinde satıldığı kapalı pazar yeri açtı. Ko-
nuklar, bölgede ve çevre ilçelerde yetiştirilen ürün-
lerinde satıldığı pazar yerini gezdi. 
Çelik Konstrüksiyon Yapı Olarak İnşaa Edilmiş Olup 
500 M² Alanı Kapatmaktadır. 
AYFER BOZKURT RESİM 
SERGİSİ AÇILIŞI
Kahramankazan ‘ın yetiştirdiği değerlerden Şalvar-
lı Picasso mahlasıyla da bilinen Ayfer BOZRKURT 
‘un resim sergisi açılış organizasyonu yapıldı.
KAHRAMANKAZAN GAZİ 
ÜNİVERİSTESİ MYO AÇILIŞ TÖRENİ
Belediyemiz tarafından 15 Milyon Liraya mal ettiri-
len ve 3 Milyon Lirasını TAI-TUSAŞ’ın destek verdiği 
Kahramankazan TUSAŞ Meslek Yüksek Okulu açı-
lışını yaptık.Okulun açılışının yapıldığı gün okulda 
mezuniyet heyecanı da yaşandı. 
Belediyemiz tarafından geçtiğimiz yıl temeli atı-
lan ve 7 ay gibi kısa bir sürede yapımı tamamlanan 
Gazi Üniversitesi Kahramankazan TUSAŞ Meslek 
Yüksek Okulu 700 bin metrekare açık alan ve 11 bin 
metrekare kapalı alan üzerine 8 blok olarak inşa 
edildi. 7 bin öğrenci kapasiteli okulda aynı anda 
2000 öğrenci eğitim görebilecek.  

KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ 
MESCİD AÇILIŞI
Belediyemiz içerisinde yapımı tamamlanan 
mescidimizin açılışını gerçekleştirdik.
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RAMAZAN ETKİNLİKLERİ 
Geleneksel Ramazan Etkinlikleri
Kahramankazan Ulu Cami avlusunda Ramazan ayı 
boyunca gerçekleştirdiğimiz iftar programlarına şehir 
içi ve şehir dışından vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 
Belediye Başkanımız Lokman Ertürk ve eşi Meral Er-
türk’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar program-
larında on binlerce kişiye iftar yemeği verildi. Huzurlu 
bir ortamda gerçekleşen programlar iftardan sahur 
vaktine kadar sürdü. 
Program kapsamında vatandaşlara ikram edilen iftar 
yemeğinin ardından çeşitli etkinlikler de düzenlendik. 
Neşeli bir ortamda gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde 
Kazanlılar keyifli anlar yaşadı. Hacivat-Karagöz oyun-
ları, çocuklar için düzenlenen yarışmalar ile eğlenceli 
dakikalar geçiren vatandaşlara ücretsiz Osmanlı şer-
beti, patlamış mısır, Osmanlı macunu, pamuk şeker 
ve bazı hediyeler de ücretsiz olarak dağıtıldı. Etkinlik-
ler kapsamında ayrıca, semazen gösterisi, ilahi grup-
ları ve tasavvuf müziği sanatçıları da sahne aldı. 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA PROGRAMLARI 
1) 23 Ocak’ta Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu Konferansı 
düzenlendi. Ünlü psikolog Prof. Dr. Doğan Cüceloğ-
lu Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi’nde organize 
edilen Geliştiren Ana Baba Olmak adlı sohbet konuğu 
olarak Kahramankazan’da ailelerle buluştu.
2) Kahramankazan Tanıtım vb. konularda kitap çıka-
rılması hakkında araştırma yapılmaya başlandı.
3) Mimar Sinan Anma Etkinlikleri kapsamında ilköğre-
timler arasında düzenlediğimiz Resim ve Fotoğraf ya-
rışması Kahramankazan İlçemizdeki bütün okullarda 
okuyan öğrencilerimize bilgilendirme eğitimi yapıldı.

GAZETECİLİK SEMİNERİ
Beyaz TV’nin sevilen sunucusu Tahir Sarıkaya,
 Belediyemiz toplantı salonunda Gazatecilik ve 
sunuculuk ile ilgili seminer verdi.
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KAHRAMANKAZAN’I FUARLARDA TANITTIK

ATO’da açılan Ankara Tanıtım Fuarı, Altınpark Expo Center’da 10. Uluslar arası Belediye ve Çevre 
Fuarı Citytech 2016 fuarı ve İstanbul’da  Tureks Uluslararası Fuarcılık tarafından, eğlence, rekre-
asyon ve spor alanlarına yönelik farkındalık yaratmak için düzenlenen “AtraxShining Star Awards 
Eğlence-Rekreasyon fuarında ilçemizi tanıttık.
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RESMİ ÖZEL GÜNLER 
VE BAYRAMLAR

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜN-
DE PAZARCI KADINLARA KARANFİL
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Belediye 
Başkanımız  Lokman Ertürk ve Eşi Meral Ertürk 
pazarcı kadınlara karanfil dağıtarak Dünya Kadın-
lar gününü kutladı. Her Salı kurulan pazar yerinde 
pazarcı kadınlarla Pazar duasını yaptıktan sonra 
hayırlı işler dileyen Ertürk çifti, daha sonra Pazar 
esnafını gezdi. Pazarcı kadınlara karanfil veren Er-
türk çifti erkeklere de karanfil uzatarak eşlerine 
götürmelerini istedi.

TÜRKİYE’NİN İLK KÖYLÜ KADIN 
MİLLETVEKİLİ SATI KADIN’I MEZARI 
BAŞINDA ANILDI
5 Aralık Türk Kadınına seçme ve seçilme hakkı ve-
rilişinin 82’inci yıl dönümü Ankara’nın Kahraman-
kazan İlçesi’nde Türkiye’nin ilk 18 kadın millet-
vekilinden birisi olan Satı Kadın’ı mezarı başında 
andık.

SATIKADIN ANISINA BACIBEY 2016 
ÖDÜLLERİSAHİPLERİNİ BULDU
8 Şubat Türk kadınının Meclis’e girmesinin 81’inci 
yıldönümü nedeniyle Satı Kadın anısına Hayme 
Ana Bacıbey ödülleri töreni düzenledik. 
Belediyemiz  tarafından yaptırılan Satı Kadın Anıt 
mezarı ve Satı Kadın Müzesini ziyaretle başlayan 
tören Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi’nde 
devam etti. Davetlileri girişte, Kahramankazan 
Belediyesi Seymen Ekibi ve Tarihte kurulmuş 17 
Türk Devletini temsilen ayaklı bayraklarla karşıla-
dı. Kahraman Türk kadınları ve tüm şehitlerin hu-
zurunda yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
ardından protokol konuşmaları yer aldı. 

KUTLU DOĞUM HAFTASI
İSLAM COĞRAFYASI YENİDEN 
DİRİLİŞE SAHNE OLACAK
Belediyemiz tarafından düzenlenen etkinlikler 
arasında, mevlid-i şerif okutulması, cadde ve so-
kaklara araçlarla gül kokulu esanslar sıkıldı, se-
mazen gösterileri ve konferanslar organize ettik. 
İlçemizde 2 gün süren ve coşkuyla kutlanan Kut-
lu Doğum Haftası etkinlikleri renkli görüntülere 
sahne oldu.

GÜL DAĞITMAK YERİNE 
GÜL DİKİLDİ
Belediyemiz,kutlu doğum haftası nedeniyle çeşit-
li etkinliklerin yer aldığı geniş kapsamlı program 
düzenledi. Kahramankazan Müftülüğü’nün de 
ortak olduğu bazı programlarla birlikte ilçemiz-
de kutlu doğum haftası iki güne yayıldı. İlk olarak 
kadınlara yönelik konferans verilirken şehit ve 
gaziler için mevlid-i şerif okutuldu.Kutlu doğum 
haftası nedeniyle her yıl düzenlenen gül dağıtma 
etkinliği yerine cadde ve sokaklarda daha önce-
den belirlenen noktalara gül dikildi. 
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POLİS HAFTASI ÇELENK 
KOYMA TÖRENİ
Polis haftası münasebetiyle ilçe emniyet müdürlüğü-
müze çelenk koyma töreni organize edildi. Kürsü ve ses 
yayın cihazın kurulması v.b organize edildi.

23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMI
23 Nisan Çocuk Bayramında çelenk koyma töreni Milli 
Egemenlik Parkında organize edildi. Kürsü ve ses yayın 
cihazın kurulması v.b organize edildi.

ANNELER GÜNÜ PROGRAMI 
Gülnaz İbrahim Güngör Tara Meslek ve Teknik Anadolu 
Lisesi tarafından Anneler Günü Programı yapıldı.  Kür-
sü ve ses yayın cihazın kurulması v.b organize edildi.

19 MAYIS ATATÜRK ‘Ü ANMA 
VE GENÇLİK SPOR BAYRAMI 
19 Mayıs Atatürk ‘ü anma ve gençlik spor bayramı kut-
lamaları yapıldı. Kürsü ve ses yayın cihazın kurulması 
v.b organize edildi.
Milli Egemenlik Parkında Ramazan Bayramı Bayram-
laşma Töreni Yapıldı. Kürsü ve ses yayın cihazın kurul-
ması v.b organize edildi.
Milli Egemenlik Parkında Kurban Bayramı Bayramlaş-
ma Töreni Yapıldı. Kürsü ve ses yayın cihazın kurulması 
v.b organize edildi. Arefe günü Kahramankazan Asri 
Mezarlığında Belediyemiz Tarafından Kuran-ı Kerim Ti-
laveti okutuldu. Kürsü ve ses yayın cihazın kurulması 
v.b organize edildi. 19 Eylül Gaziler ve Şehitleri Anma 
Haftası için çelenk sunma töreni organize edildi. Kürsü 
ve ses yayın cihazın kurulması v.b organize edildi.
19 Ekim Çarşamba Günü Muhtarlar Günü nedeniyle 
Milli Egemenlik Parkın ‘da Atatürk Anıtı ‘na Muhtar-
larımız tarafından çelenk sunma töreni kürsü ve ses 
yayın cihazın kurulması v.b organize edildi.
29 Ekim Cumhuriyeti Bayram ‘ı nedeniyle Milli Ege-
menlik Parkında Atatürk Anıtına Başkanımız tarafın-
dan çelenk sunma töreni yapıldı. Kürsü ve ses yayın 
cihazın kurulması v.b organize edildi. 
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10 KASIM 
10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk’ü anma programı 
organize edildi.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ
Öğretmenler, hepimizin gönlünde müstesna bir yer 
tutmaktadır. Bilhassa bizim kültür ve medeniyeti-
mizde, öğretmenler anne ve babalarımız kadar de-
ğerli, onlar kadar aziz ve muteber sayılmaktadırlar. 
Öğretmenlerimizin bu özel gününde yemek organi-
zasyonu yapıldı ve çiçek dağıtımı yapıldı. 

MİMAR SİNAN ANMA ETKİNLİKLERİ
Mimar Sinan Anma Etkinlikleri Kapsamında afiş, da-
vetiye, bilboard baskıları ve led ekran kurulumu, re-
sim, fotoğraf yarışması ödül töreni ve sempozyumu 
yapıldı.

MEVLİD KANDİLİ 
11 Aralık ‘ta canlı yayın ile TRT ‘de Mevlid Kandili 
Programı organize edildi.
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SOSYAL VE KÜLTÜREL 
PROGRAMLAR

KÜLTÜR GEZİSİ
22 üniversite hocasının Kahramankazan gezisi 
ve yemek programı organize edildi.

GELENEKSEL KINA GECESİ VE SİNSİN
Hacettepe üniversitesi akademisyenlerin katılımla-
rıyla Karalar Köyünde Geleneksel Kına Gecesi ve
 Sinsin Oyunu düzenlendi.

GELENEKSEL HALK OYUNLARI 
Kahramankazan halkına Halk Oyunları Kursları 
tanıtım başvuruları için afiş ve başvuru formu hazır-
landı.

KAVUN PAZARI 
Kazan çiftçisinin en önemli tarımsal gelir kaynak-
larından birisi olan kavun ve Kavun Pazarı sadece 
Kazan’a değil çevre ilçelere de hizmet veriyor. Üre-
ticilerimizin alın terinin çok iyi bir şekilde değerlen-
dirilmesi için reklam çalışmalarımızla birlikte Kazan 
Kavun Pazarı yapılan organizasyon ile hizmete açtık.

BAYIRBUCAK TÜRKMEN 
KARDEŞLERİMİZE YARDIM
20 Ocak Bayırbucak Türkmen kardeşlerimize yardım 
seferliği başlatıldı. Başlatılan kampanyaya Kahra-
mankazan Belediyesi olarak destek verildi.

ÜCRETSİZ SİNEMA
29-30-31 Ocak ve 2-6 Şubat’ta Kahramankazan Aile 
Yaşam Merkezinde çocuklarımıza karne hediyesi ola-
rak ücretsiz sinema günleri düzenlendi.

TİYATRO
Koca Seyit, İlk Namaz, 23 Nisan Özel Tiyatro ve Çev-
reci Kedi Çevki tiyatro gösterimleri düzenlendi. 

TBMM KİMSESİZ ÇOCUKLAR
TBMM ‘de 2 gün kimsesiz çocuklara uçurtma dağıt-
mak amacıyla stand açtık.

6. ULUSAL TARIM KONGRESİ
Tarımda birçok başlığın ele alındığı bildiriler arasın-
da; Minyatür sebzeler, Sürdürülebilir Tarımsal üretim 
için ortak makine kullanımı, Tarımın kırdan kente 
göçü, Kömürlü termik santrallerin tarımsal üretime 
etki öngörüleri, Akıllı tarım, Sürdürülebilir toprak ve-
rimliliği, Yüzen seralar, Gençlik ve Tarım, 
Elmada kara leke hastalığı, Tarımda Sanayileşme-
nin Türkiye ekonomisine katkısı gibi konular yer aldı. 
Organizasyonun ardından tüm katılımcılara katılım 
belgesi verdik. Kongrede yer alan tüm bildirileri bir 
kitapta toplayarak öğrencilere dağıttık. 
Kongre sonunda yapılan yemekli organizasyonda 
Kazan’a özgü kavundan hazırlatılan kavun kolonyası 
hediye ettik. 
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4. ULUSLARARASI 
KAHRAMANKAZAN HALK KÜLTÜRÜ 
SEMPOZYUMU
Belediyemiz tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen 
4. Uluslararası Halk Kültürü Sempoyumu Kazan Aile 
Yaşam Merkezi’nde 8 farklı ülkeden ve 42 üniversi-
teden 150 akademisyenin katılımıyla yapıldı. 3 gün 
süren sempozyumda; aralarında “Totem yapmak”, 
“Türk Kültüründe Ocaklık”, “Osmanlı Kadınlarının 
Cilt Bakımı ve Güzellik Reçeteleri”, “Yaşayan Müze ve 
Kazan”, “Kazan Kavunu”, “Ebe Ninelerinin Halk Ha-
yatındaki Görevi ve Yeri”, “Ankara Ahi Cumhuriyeti” 
gibi değişik 120’ye yakın bildiri sunuldu. Her yıl sem-
pozyumda bildiri sunan Belediye Başkanımız Lokman 
Ertürk bu yıl akademisyenlere Kazan Kavununu konu 
alan bildiriyi sundu.

YAZ OKULLARI
Yaz okulları duyurusu yapıldı ve öğrencilere form te-
min edildi.

BÜNYAMİN ZİLE İMZA GÜNÜ 
Kahramankazan ‘ın yetiştirdiği değerlerden araştır-
macı yazar Bünyamin ZİLE ‘nin ATO Kitap Fuarında 
imza günü programı düzenlendi.

ZİYARETLER VE ÖZEL PROGRAMLAR 
•21 Ocak ‘ta Belediyemiz Kültür ve Sosyal Ekibi Şehit 
Jandarma Er Alper Yalçınkaya ‘nın Şehadet yıldönü-
münde ailesini ziyaret etti.

•Zeynel Abidin Sezer Şiir Kitabı Tanıtım toplantısı dü-
zenlendi.

•Show Tv Turgay Başyayla Lezzet Yolculuğu Programı 
çekimleri yapıldı.

•Milli Eğitim Müdürümüz Ahmet Göktaş ‘a Vefa Ye-
meği programı düzenledik.

•Demokrasi Nöbeti 23 gün tutuldu. Dev branda, Türk 
bayrağı asıldı. Ses, ışık ve sahne kurulumu hazırlan-
dı. Ayrıca kamu kurumlarımıza, şehit ve gazi evlerine 
bayrak asılması.

•Cumhurbaşkanlığı külliyesinde stand açılması per-
sonel görevlendirilmesi, branda hazırlanması seğ-
menlerin bulundurulması.

•Fetö darbe girişimine tepki amacıyla İstanbul’dan 
yürüyerek Ankara ‘ya gelen aktivist ve yazar İbrahim 
Çolak ‘ı Kahramankazan ilçemizde misafir ettik.

•Gençlik ve spor bakanlığı ile birlikte Tecrübe Konu-
şuyor Kahramanlar programı düzenlendi.

•Eski belediye başkanlarımızdan Ali Nihat Erol vefat 
etmiştir. Kahramankazan belediyemiz önünde dü-
zenlenecek cenaze töreni için gerekli hazırlıklar ya-
pıldı.

•Kahramankazan son şehidimiz Tunahan Doktur için 
cenaze töreni düzenlendi.

•Kahramankazan belediyemiz önünde Sayın Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ‘ın şehitlerimizi 
anma ve gazilerimizi ziyareti tanıtımı için afiş bilbo-
ard led logo kahramankazan ilçemizi bayraklarla do-
nattık. 

•Beypazarı Belediyesi ve Kahramankazan Belediyesi 
kardeş şehir protokolü Belediye Başkanları tarafın-
dan imzalandı. 

•29 Kasım 2016 ‘da ilçemizi ziyaret eden Çankaya Bal-
gat Çiğdemim Derneği Üyelerine Rehberlik Hizmeti 
verildi.

•Kahramankazan Belediyesi logo tasarım yarışması 
için gerekli hazırlıklar yapıldı.
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SPORSAL PROGRAMLAR 
Bocce, bowling ve dart federasyonu ödül 
töreni  düzenlendi. Ses, ışık,  kürsü vb. prog-
ram giderlerine destek verildi. 19 Mayıs Stad-
yumunda spor fuar ödül töreni düzenlendi. 

Ses, ışık,  kürsü vb. program giderlerine des-
tek verildi.
Kahramankazan Belediyesi yüzme havuzun-
da liseler arası yüzme yarışı yapıldı. Ses, ışık,  
kürsü vb. program giderlerine destek verildi.
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ZABITA
MÜDÜRLÜĞÜ
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ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Tarım ve Sanayinin aynı coğrafyada faaliyet 
gösterdiği ilçemizi, farklı kültürlerden, farklı 
anlayışlardan insanları içerisinde barındıran bir 
yurt olarak niteleyebiliriz. Önümüzdeki günler-
de bunlara Turizm kültürünün ekleneceğini de 
unutmadan. Bu farklılıklar ilçemize zenginlik 
katmakla birlikte değişik talep ve istekleri de 
beraberinde getirmektedir. Yerel yönetimlerin 
amacı da Halkın talep ve istekleri doğrultu-
sunda planlanmış hizmetler yaparak beldenin 
esenlik, sağlık ve huzurunu sağlamaktır. Zabıta 
olarak bize düşen görev ise, sağlanan esenlik, 
sağlık ve huzuru korumaktır. Zabıta’ nın tanı-
mından da anlaşılacağı üzere. 
Zabıtaya bu gözle baktığımız zaman yaptığımız 
ve yapmak istediğimiz işi daha iyi anlamanızı 
umut ediyoruz, öncelikle. Zabıtanın işi suç iş-
leyenlerle mücadele etmek değil kabahat işle-
yenler ile mücadele etmektir. Zira suç ile mü-
cadelenin organı genel kolluk ve adli yargıdır. 
Kabahatin tanımına bakacak olursak; Kusur, 
çirkin iş, tekdir (azarlama, paylama) edilmeye 
müstahak hareket, olarak görürüz. Buradaki 
tekdirin (azarlama, paylama) karşılığı bizde ya-
sada belirtilen para cezası olarak vuku bulmak-
tadır. Elbette her kusuru olana ceza keselim 
düsturu ile de hareket etmemekteyiz. Telafisi 
mümkün olmayan halkı sağlığına, huzuruna, 
sosyal yaşama büyük ölçüde zarar verecek ku-
suru olanlara cezai işlem uygulamakla birlikte, 
hafif kusuru olanlara da yol gösterici olarak 

faaliyet göstermekteyiz. Zaten Devletin amacı 
da halkını koruyup kollamak ve bununla ilgili 
önlemleri almaktır. Yaptığımız işe bu gözle ba-
karsak bizim işimizde, ileride olması muhtemel 
kusurları gerek ceza ile gerekse uyararak önlem 
almaktır. Belediyenin gören gözü, duyan kulağı 
yürüyen ayağı olarak tanımlanırız hep, bizimde 
gören gözümüz, duyan kulağımız ve yürüyen 
ayağımız halkımızdır. Bu doğrultuda Halkımız-
dan aldığımız şikâyetleri, ihbarları değerlen-
dirirken aynı zamanda halkımız tarafından da 
denetleniriz her daim. Yani gizlisi saklısı olma-
yan, Halka açık devlet kurumuyuz bir nevi. 
Halk olmazsa Devlet olmaz, Devlet olmazsa da 
Halk olmaz. Bunun en güzel örneğini de yaşadık 
anlatmaya çalıştığımız 2016 yılı faaliyetimizde. 
Halkımızın iradesinin ne kadar güçlü olduğunu 
tüm Türkiye de olduğu gibi İlçemizde de gös-
terdik. Hakkımızı savunup,  hakkımızı alarak. 
Yiğitlerimiz can verdi kan verdi bu uğurda. As-
lında en büyük faaliyetimiz bu idi 2016 yılı ve 
daha da ilerisi için. Ancak şeffaf Belediyecilik 
anlayışı ile 2016 yılına dair rakamsal faaliyeti-
mizi aşağıda çıkarttık. Bu manada Kahraman-
ları ile Kahramankazan olan ilçemizin adının 
İlçemize, Ankara’mıza ve Ülkemize hayırlı ol-
masını dilerken sağlık, esenlik, mutluluk, barış 
ve huzur dulu günlerin tüm insanlığın üzerine 
olmasını yüce Allah’ tan niyaz ederiz.
   
   KAHRAMANKAZAN
   ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
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2016 YILINDA KABAHATLARİNE GÖRE UYGULANAN PARA CEZALARI

KABAHAT ADI        İŞLEM SAYISI   TUTAR

RAHATSIZ ETME    12          936,00

İŞGAL      97     13.944,00

GÜRÜLTÜ     6          522,00

ÇEVREYİ KİRLETME    82     22.278,00

KİMLİK BİLDİRMEME    2          210,00

AFİŞ ASMA     6       1.491,00

İŞYERİ UYGUNSUZLUĞU 

(ENCÜMENE GİDEN TUTANAKLAR)  47     17.292,00

TOPLAM PARA CEZASI   251                56.509,00

SIRA NO   FAALİYET                TOPLAM                 TUTARI

01          TANZİM EDİLEN İDARİ YAPTIRIM KARAR TUTANAĞI (5326 S.K)  205     39.217,00
02         TANZİM EDİLEN DURUM TESPİT İ.Y.TUTANAĞI (ENCÜMENE)  56     17.292,00
03          İŞYERİ DENETİMLERİ       1010 
04 MİNİBÜS ÇALIŞTIRMA İZİN BELGESİ     35 
05 PAZAR YERİ DENETİMLERİ (TEZGÂH)     160 (TEZGAH)   HAFTALIK
06 YAPI DURDURMA TUTANAĞI      61 
07 YAPILAN TEBLİGATLAR      118 
08 VATANDAŞ ŞİKÂYETLERİ (TELEFON)     282 
09 VATANDAŞ ŞİKAYETLERİ (İNTERNET)     85 
10 VATANDAŞ BAŞVURULARI (DİLEKÇE)     52 
11 TARTI ALETİ MUAYENE       90 
12 BİMER BAŞVURUSU       20 
13 YOL CADDE İŞGAL DENETİMLERİ      GÜNLÜK 
14 SEYYAR SATICI DENETİMLERİ      GÜNLÜK 
15 DİLENCİ DENETİMLERİ       GÜNLÜK 
16 GİDEN EVRAK         554 
17 GELEN EVRAK         424 

 2016 YILI RAKAMSAL VERİLERİMİZ
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RESMİ TÖRENLER, MİLLİ ve DİNİ 
BAYRAMLARDA GÖREV
Özel bir kolluk kuvveti olarak Kazan Zabıtası resmi törenlerde, 
açılış programlarında, ilçemize üst düzey makamlar tarafından 
yapılan ziyaretlerde gerekli tedbirleri almakta, protokol düze-
ninin sağlanmasına, araç ve yaya trafiğinin organize edilmesine  
destek sağlamaktadır. Özellikle ramazan ve kurban bayramla-
rında gıda üretimi yapan müesseselerin, kurban kesim ve satış 
alanlarının kontrolü yapılmaktadır. Bayram süresince nöbetçi 
ekibimiz vatandaşlardan gelen şikayet ve taleplere anında mü-
dahale ederek, sorunların giderilmesine yardımcı olmaktadır.

ÇEVRE DENETİMİ
İlçemizde bulunan çok sayıdaki sanayi tesisi, fabrikalar, gayri-
sıhhi işletmeler ve yoğun şekilde devam eden inşaat faaliyet-
leri çevre kirliliği açısından olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. 
Belediye Zabıtası olarak bu konuda bizlere büyük görevler düş-
mektedir.  İlçemizde bu tür  faaliyetler sonucu meydana gelen 
çevresel etkileri en aza indirmek için Zabıta teşkilatı olarak bü-
yük gayret göstermekteyiz. 2016 yılı içerisinde çevre kirliliğine 
sebebiyet veren 82 işletme ile ilgili  22.278,00 TL tutarında ce-
zai işlem uygulanmıştır.

DİLENCİ DENETİMİ
Son zamanlarda ilçemizde ve özellikle ülke genelinde bu tür 
faaliyetler hız kazanmıştır. İlçemizde günlük rutin olarak bu  
olumsuzluklara karşı gerekli kontroller yapılmaktadır. Dilen-
ciliği bir meslek haline getirmiş şahısların tespiti yapılarak 
bölgeden uzaklaştırılmakta ve vatandaşlarımızın dini duygu-
larının istismar edilmesine, haksız kazanç sağlanmasına mani 
olunmaktadır.

FIRIN VE PASTANE DENETİMLERİ
İlçemizde fırın, pastane ve unlu mamul üretim tesislerinin pe-
riyodik olarak denetimi yapılmaktadır.  Vatandaşlara hijyenik 
ortamlarda hizmet sunumunun gerçekleştirilmesi için bu tür 
işletmeler kontrol edilmekte, üretim ve satış alanlarının yö-
netmeliklere uygun vaziyete getirilmesi için gerekli uyarılar ya-
pılmaktadır. İnsan sağlığına uygunsuz olarak faaliyet gösteren 
işyerleri hakkında yasal işlemler uygulanmaktadır.
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LOKANTA DENETİMİ
Lokanta ve yemek üretim tesislerine yönelik denetim-
lerimiz gıda mühendisi ve veteriner eşliğinde yürütül-
mektedir. Bu tür işyerlerinde çalışan personelin kılık 
kıyafeti, işyerinin temizliği, fiyat tarifeleri ve hijyen 
açısından denetimleri sağlanmaktadır. İnsan ve çevre 
sağlığını tehdit edecek şekilde faaliyet sürdüren işlet-
melere gerekli yaptırımlar uygulanmaktadır. 

KAÇAK YAPI DENETİMİ
Kaçak yapılaşmalara yönelik çalışmalarımız İmar ve Şe-
hircilik Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ile 
koordineli olarak yürütülmektedir.  2016 yılında 61 yapı 
ile ilgili yapı durdurma tutanağı  tanzim edilerek kaçak 
yapılaşmalara mani olunmuştur.

KASAP DÜKKÂNI DENETİMİ
 Kasap, şarküteri ile marketlerin et satış reyonlarının 
genel ve özel hijyen kurallarına uygunlukları, et ve et 
ürünlerinin uygun sıcaklıkta muhafaza edilip edilme-
dikleri kontrol edilmektedir. Ayrıca satışa sunulan et-
lerde sağlık işareti mührünün olup olmadığı, kontrol 
edilerek vatandaşların sağlıklı, güvenli ve tüketici hak-
larına uygun ürün almaları sağlanmaktadır.

KAVUN SERGİLERİ
İlçemizde özellikle yaz mevsimi ile birlikte kurulmaya 
başlanan yöresel ürün tezgahlarının, kavun sergilerinin 
günlük rutin olarak denetimleri yapılmaktadır. Genel-
likle E5 Karayolu üzerinde kurulan bu tezgahların can 
ve mal güvenliğini tehlikeye atacak şekilde satışa su-
nulmaması hususunda çalışmalar yapılmaktadır.
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ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİNİN 
KONTROLÜ
Resmi kurumlarda ve özel işletmelerde bulunan ölçü 
ve tartı aletlerinin kontrolü için yapılan beyanlar alın-
makta süresi gelen aletlerin damgalama işlemi yapıl-
maktadır. 2016 yılı içerisinde 90 Adet cihazın damga-
lama işlemi yetkili kurum vasıtasıyla yaptırılmıştır.

PAZARYERİ DENETİMİ
İlçe merkezinde ve Akıncı Mahallesinde kurulmakta 
olan semt pazarlarında sağlığa uygun koşullarda ürün 
sunumunun yapılması için çalışmalar Zabıta Ekipleri-
miz tarafından yürütülmektedir. Pazar tezgahların-
da etiket denetimi, personele ait hijyen belgelerinin 
kontrolü, kılık kıyafet, satıcıların müşteri ile olan iliş-
kileri, satışa sunulan ürünlerin satışa uygun olup ol-
madığı kontrol edilmektedir.

SEYYAR SATICI DENETİMİ
İlçe merkezinde, mahalle aralarında ve özellikle cami 
önlerinde hiçbir yasal dayanağı olmadan ürün satışı 
yapan kişilere müdahale edilerek bu tür faaliyetler 
men edilmektedir.  Anons cihazı ile satış yaparak gü-
rültü kirliliğine neden olan araçlar ilçe merkezinden 
uzaklaştırılmakta ve gerekli cezai işlemler uygulan-
maktadır.

 İŞGAL DENETİMİ
İlçe genelinde faaliyetini sürdüren işyeri,  fabrika ve 
inşaatların  yol ve kaldırım işgalleri ile ilgili denetimle-
ri yapıldı. Yol ve Kaldırım işgali yapan 96 kişi/kuruluşa  
13.780,00 TL tutarında Para cezası uygulanmıştır.

ŞİKAYET  VE İHBARLAR
Müdürlüğümüze internet, telefon ve dilekçe ile ula-
şan şikayetlere zamanında müdahale edilerek  va-
tandaşlarımızın mağduriyetleri giderilmiştir. 2016 yılı 
içerisinde dilekçe yoluyla 52, telefonla gelen 282, in-
ternet aracılığıyla 85 ve BİMER’ den ulaşan 20 adet şi-
kayet ve başvuru zamanında değerlendirilerek sonuca 
bağlanmıştır.
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SAĞLIK  İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
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EVDE BAKIM HİZMETLERİ
2012 yılından bu yana ilçemizde yaşayan engelli, yaşlı, kimsesiz ve yatağa bağımlı vatandaşlarımıza 
“evde bakım hizmetleri” adı altında evde temizlik, evde sağlık ve yönlendirme, psikolojik destek, 
berber, sıcak yemek dağıtımı, tamirat-tadilat, hasta nakil ve yaşam destek (çağrı cihazı) hizmetleri 
müdürlüğümüz bünyesindeki personelimiz tarafından sunulmaktadır. 
Ayrıca ilçemizdeki hastanede yatarak tedavi gören hastalar ile ”Sevgi Evleri”nde kalan çocuklarımı-
zın da berber ihtiyaçları müdürlüğümüz berberi tarafından yapılmaktadır.

HİZMET ADI   VATANDAŞ SAYISI  HİZMET SAYISI
Evde Temizlik    214             2059
Evde Sağlık ve Yönlendirme  464              993
Berber     91    1038
Sıcak Yemek Dağıtımı  65 hane (300 porsiyon)   5239
Tamirat-Tadilat    1       1
Hasta nakil    187    868
Yaşam Destek 
(Çağrı Cihazı)    40    Sürekli

                      
                      

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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PSİKOLOJİK DESTEK HİZMETLERİ

İlçemizdeki resmi kurum ve kuruluşlar ile Belediyemiz Mavi Ay birimi tarafından yönlendirilen ya 
da herhangi bir yönlendirme olmadan birimimize başvuru yapan vatandaşlarımıza; alkol ve madde 
bağımlılığı, aile içi şiddet, öfke kontrol problemleri, ergenlik problemleri, evlilik problemleri, yas/
kayıp, intihara teşebbüs, engelli çocukların aileleri ile uyum problemleri, kişilik bozuklukları, çocuk 
istismarı, gelişim sorunları, okul sorunları vb. gibi rahatsızlıklar noktasında “psikolojik destek hiz-
meti” verilmektedir.
Ayrıca psikolojik desteğe ihtiyacı olup birimimize gelemeyecek durumda olan vatandaşlarımıza ev-
lerinde psikolojik destek hizmeti sunulmaktadır.
2016 yılında içerisinde toplam 442 vatandaşımıza hizmet verilmiştir.
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GIDA DENETİM HİZMETLERİ

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan gıda üretim, 
tüketim ve satışı yapılan noktalar; personel ve alet/ekipman hijyeni ile gıda güvenliği açısından 
denetlenmektedir.
Denetimlerimiz yıllık olarak hazırlanan bir plan dahilinde periyodik olarak yapılmaktadır.

DENETİM YERİ                MİKTAR

Gıda üretim, tüketim ve satışı yapılan noktalar (219 adet) 364

Yaş meyve – sebze pazarı     52
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 DENETİM YERİ    MİKTAR

Canlı hayvan ve halka açık et pazarı   800

Balık satış noktaları     27

Kasap/şarküteri     76

Market (hayvansal gıda yönünden)   100

VETERİNER HEKİMLİK HİZMETLERİ

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan hayvansal gıda üretim, tüketim ve satış noktaları, 
personel ve alet/ekipman hijyeni ile gıda güvenliği açısından yıllık olarak hazırlanan plan 
dahilinde periyodik olarak denetlenmektedir. 
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       2016

Şikayet Sayısı      606

Toplanan Hayvan Sayısı    2.243

Sahiplendirilen Hayvan Sayısı   104

Kısırlaştırılan Hayvan Sayısı    133

Doğaya Bırakılan Hayvan Sayısı   2.143

Yapılan Aşı Sayısı     1.316

Poliklinik Hizmet Sayısı    250

Sokak Hayvanlarının Toplanması, 
Bakımı ve Rehabilitasyonu Hizmeti

Şikayetler üzerine toplanan sahipsiz sokak hayvanları, 60 hayvan kapasiteli “Sokak Hayvanları 
Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi”mize getirilerek aşılamaları, paraziter tedavileri ve 
uygun olanların kısırlaştırmaları yapılmaktadır. Sonrasında merkezimizde geçici olarak barın-
dırılma, sahiplendirilme ya da doğaya bırakılma işlemleri uygulanır. 
Sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili hizmetlerimiz yanında yaban hayvanlarının yanında tedavile-
ri ve doğaya kazandırılmaları için çalışmalar yürütülmektedir.
Kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için parklara, ormanlık alanlara yem ve 
mama bırakılmaktadır. 
Ayrıca sokak hayvanlarının soğuk ve yağışlı havalarda barınabilmeleri amacıyla ilçemizde bulu-
nan parklara barınma evleri yerleştirildi.

Haşere İle Mücadele ve İlaçlama Hizmetleri
İnsan sağlığını tehdit eden ve rahatsızlık veren sivrisinek, karasinek, hamamböceği, kene vb. 
haşerelere karşı mücadele kapsamında ilçemiz merkezindeki tüm cadde-sokaklarda, site içle-
rinde ve sonradan mahalle olan köylerimizde yıllık olarak hazırlanan plan dahilinde ilaçlama 
yapılmıştır.
Ayrıca vektör üreme alanları olan çöp toplama alanı, su birikintileri, dere, göl kenarı, pazaryeri 
gibi üreme noktalarına yönelik larva ve uçkun ilaçlaması yapılmaktadır. Son bir yıl içersinde 
ilçemizde tespit edilen 135 noktasal bölgeye 1560 defa ilaçlama gerçekleştirilmiştir. 
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SEMİNERLER 
Vatandaşlarımızın bilgi ve bilinç düzeyini arttır-
mak ve farkındalık oluşturmak amacıyla psiko-
loglarımız tarafından ‘Çocuklarda Mahremiyet 
Eğitimi’ ve ‘Madde Bağımlılığı’ konulu seminer 
düzenlenmiştir.
Ayrıca Veteriner Hekimimiz tarafından ‘Hayvan 
Sevgisi’ konulu seminer düzenlenmiş ve seminer 
sonrasında ‘Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi 
ve Rehabilitasyon Merkezi’ ne çocuklar eşliğinde 
ziyaret düzenlenmiştir. Bu ziyaretlerde, hayvan 
sevgisi uygulamalı olarak pekiştirilmiş ve merke-
zin yeri ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi 
olunmuştur.

CENAZE VE DEFİN 
HİZMETLERİ   
Cenaze nakil, yıkama, kefenleme, duyuru yapıl-
ması, vatandaşların cenazeye katılımı için otobüs 
temini, taziye çadırı kurulumu, masa-sandalye 
temini ve ikram gibi hizmetler ücretsiz olarak su-
nulmaktadır.
Cenaze yakınlarından gelen talepler doğrultu-
sunda cenazenin evden alınıp defin işlemlerinin 
tamamlanmasına kadar vatandaşlarımızın en zor 
anında acıları paylaşıyoruz.

İŞ SAĞLIĞI ve 
GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsa-
mında belediyemiz çalışanlarının daha güvenli 
ve sağlıklı ortamda görev yapmalarını sağlamak 
amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir.
Bu kapsamda 2016 yılında personelimizin sağlık 
kontrolleri yapılarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilk-
yardım eğitimleri verilmiştir. 
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CAMİ TEMİZLİK HİZMETİ
İlçemiz sınırları içinde yer alan 71 cami ve mescitlerimiz müdürlüğümüz temizlik ekipleri tara-
fından periyodik aralıklarla 770 defa temizlenerek vatandaşlarımızın daha temiz ve nezih or-
tamlarda ibadet etmeleri sağlanmaktadır.

DİĞER HİZMETLER
Ramazan ayında halkımızın yoğun olarak bulunduğu alanlar başta olmak üzere ilçemizdeki 
cadde ve sokaklarda, dini gün ve gecelerde ise camilerimizde gül esansı püskürtme uygulaması 
yapılmaktadır.
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DESTEK 
HİZMETLERİ 

MÜDÜRLÜĞÜ



148 KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

4734 Sayılı Kanunun 22’inci Maddesi 

Kapsamında Yapılan Piyasa Araştırma Faaliyetleri

2016 yılında Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından birim içi ve diğer birimlerden gelen talepler 
doğrultusunda gerçekleştirilen Piyasa Araştırma Faaliyetlerini gösterir tablo aşağıda sunulmuştur. 
Aynı tabloda önceki yıllara ait piyasa araştırma sayıları da verilmiştir. Buna göre:

YILL AR    PİYASA AR AŞTIRMASI MAL ALIMI HİZMET ALIMI YAPIM İŞİ

2013   545 Adet   335 Adet     190 Adet   20 Adet
2014   649 Adet   425 Adet     205 Adet   19  Adet
2015   609 Adet   373  Adet     219  Adet   1 7  Adet
2016   805 Adet    483 Adet     296 Adet   13  Adet

Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan Piyasa Fiyat Araştırmalarının değişim 
grafiği aşağıdaki gibidir. Buna göre:

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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İşlem Gören Evrak Miktarı

2016 yılında Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından işlem gören evrak miktarını gösterir tablo 
aşağıda sunulmuştur. Aynı tabloda önceki yıllara ait evrak sayıları da verilmiştir. Buna göre:

YILLAR  İŞLEM GÖREN EVRAK MİKTARI GELEN EVRAK  GİDEN EVRAK

2013   1258 Adet   499 Adet  758 Adet
2014   1681 Adet   659 Adet  1022 Adet
2015   2872 Adet   1204 Adet  1668 Adet
2016   2570 Adet   955 Adet  1615 Adet

Kumpınar Kültür Merkezi  Tesisinde  
Yapılan Program Miktarı

Belediyemize ait Kumpınar Sosyal Tesislerinde hafta içi ve hafta sonu Belediye Meclisinin 
belirlediği ücretler karşılığında vatandaşların düğün, nişan ve toplantı organizasyonları gerçekleş-
tirildi. Buna göre Kumpınar Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen organizasyon sayısı aşağıdaki 
tabloda verilmiştir. Aynı tabloda önceki yıllara ait organizasyon miktarları da verilmiştir. Buna 
göre:

 YILLAR     ORGANİZASYON SAYISI
 2013      240 Adet
 2014      598 Adet
 2015      284 Adet
 2016      226 Adet
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KAHRAMANKAZAN ÜNVANINI ALDIKTAN 
SONRA YENİLENEN TABELALARIMIZ

1. BELEDİYE HİZMET BİNAMIZ
2. SU DEPOSU SAAT KULESİ 
3. ŞEHRİMİZİN GİRİŞİNDE BULUNAN TOTEM 
4.  ÖRENCİK KÜLTÜR EVİ 
5.  SATIKADIN MÜZE EVİ 
6. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNÜN EK HİZMET BİNASI
7. İŞÇİ LOKALİ
8. GENÇLİK MERKEZİ
9. KUMPINAR KÜLTÜR MERKEZİ
10.KAPALI YÜZME HAVUZU
11.EĞİTİM SPOR ve KAMP MERKEZİ
12.KAPALI SPOR SALONU 
13.TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
DİĞER BAKIM ONARIM HİZMETLERİMİZ
• Belediye hizmet binamızdaki odalara dış cephe asansörü ile açılır kapanır cam yapılmıştır. 80 

Adet Cam açılmıştır.
• Belediyemizin toplantı ve nikah salonumuzda daha kaliteli bir görsel sunum yapılabilmesi için 

projeksiyon cihazı ile katlanabilir perdesi takılmıştır.
• Belediyemizin 1. Katında bulunan sistem odasının güvenliğini sağlamak amacıyla yangın algıla-

ma ve gazlı yangın söndürme sistemi kurularak personelimize gerekli eğitim verilip,  bilgilendi-
rilme yapıldı.
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SOSYAL TESİSLERİMİZ;

1.KAHRAMANKAZAN KAPALI YÜZME HAVUZU
Tesisimizde yapılan sportif faaliyetlerin arasına bayanlar günü için zumba dersleri 2015 yılından 
itibaren devam etmektedir. Son günlerde zayıflama konusunda çok faydalı olan zumba dersleri 
üyelerimiz arasında da yoğun ilgi görmüş ve üye sayımızın artmasına katkı sağlamıştır. Ayrıca 
yaz aylarında okulların tatil olması ile birlikte ilçe halkımıza ve öğrencilere temel yüzme eğitimi 
verilmiştir.
1.1 Kahramankazan Kapalı Yüzme Havuzu Kış Kampanyası
Kış mevsiminin girmesi ile ilçe halkımızı spora ve sağlıklı yaşama teşvik etmek amacı ile belediye-
miz tarafından kapalı yüzme havuzumuzda Kış Kampanyası başlatılmıştır. Yapılan kampanyada 1 
aylık üyelik yaptırana 1 aylık üyelik hediye edilmiştir. İlçe halkımız 30 Nisan 2017’ye kadar kam-
panyadan faydalanabilecektir. 
• İlçemiz de görev yapan Öğretmenler için Öğretmenler gününde, Hemşireler için Hemşireler 

gününde Kapalı Yüzme Havuzu ücretsiz olarak hizmete sunulmuştur.
• Yaz tatilinde ise; Takdir Belgesi alan öğrencilere 1 ay, Teşekkür Belgesi alan öğrencilere ise 15 

gün ücretsiz olarak havuz kullanımı sağlanmıştır.  
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2016 TAKDİR ve TEŞEKKÜR Belgesi 
Alarak Yüzme Havuzu Kullanımı Sağ-
lanan Toplam Öğrenci Sayısı: 862 Kişi.
1.1 Kahramankazan Kapalı Yüzme Havuzu Yüzme 
Yarışması
Gençlere dinamik ve sağlıklı yaşama teşvik etmek 
amacıyla Liseler arası Yüzme Yarışı düzenlenmiştir.
Gerçekleşen yarışma sonucunda dereceye giren ya-
rışmacılara;
• Öğrenciye 3 aylık üyelik
• Öğrenciye 2 aylık üyelik
• Öğrenciye 1 aylık üyelik hediye edilmiştir.
1.3 Kahramankazan Kapalı Yüzme Havuzu Bakım ve 
Tadilat Yapılması
1. Deforme olan, kırılan Sabunluklar ve bozulan saç 
kurutma makineleri yenileriyle değiştirilmiştir.
2.Deforme olan Banyo Dolap rafları yenileriyle de-
ğiştirilmiştir.
3.Yüzme Havuzu Fitness alanına sağlıklı ortam için 
havalandırma sistemi yapılmıştır.
4.Havuz ve meydan sularının sızmasını engellemek 
için düzenli olarak derz dolgular yenilenmektedir. 
5.Havuz merdiven ankrajları yenilenmiştir.
6.Sağlığa uygun bir havuz ortamı için; 
• Havuz suyu artırma sistemi bakımları zamanın-

da ve eksiksiz olarak yapılarak, 
• Bağlı Kloru ve havuz ortam kokusunu gideren 

Karbon Filtre takılmıştır.
• Yumuşak su çıkışındaki uv lambaları yenilen-

miştir.
7.Hem havuz hem de mekan ısısını yeterli düzeyde 

sağlamak için, hidrofor kapasiteleri büyütülmüş-
tür.
8.Zumba dersi için ihtiyaç duyulan alan ve sahne 
kurularak, sahne ışıklandırması yapılmıştır.
9.Havuzun mekanik sistem ömrünün uzatılması ve 
insan sağlığı için vana bağlantıları küflenmeye karşı 
antipas ile boyanmıştır.
10.Havuz bahçesine Park ve Bahçeler Müdürlüğün-
den destek alınarak ladin ve süs ağaçları dikilmiştir.
11.Havuz bahçesine çim üzerine yürüme yolu yapıl-
dı.
12.Doğalgaz ve Elektrik tasarrufu sağlamak ama-
cıyla jeotermal suyun ısı enerjisinden faydalanarak 
(eşanjör sistemi) tesisin ve havuz suyunun ısıtılma-
sı sağlanmıştır.
13.Kesintisiz hizmet için eski Belediye hizmet bi-
nasındaki Jeneratör tesisimize getirilerek montajı 
yapılıp devreye alınmıştır ve güvenlik için jeneratör 
çevresi tel örgü ile kapatılmıştır.
14.Bina dış cephe ve etrafındaki hasarlı yerlerin ge-
rekli tadilatları yapılmıştır.
15.Deforme olan duş ve Lavabolardaki aynalar yeni-
leriyle değiştirilmiştir.
16.İdari ofisteki perdeler ve sağlık odasının perdele-
ri zebra perde olarak yenilenmiştir.
17.Çocuk havuzunun yetersiz gelen denge tankı ka-
pasitesi artırılmıştır.
18.Kafeterya, idari odaların ve havuz koridorlarının 
duvar boyaları yapıldı.
19.Havuz denge tankı atıkları için rögar bağlantısı 
yapılmıştır.
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2. KAHRAMANKAZAN 
KUMPINAR KÜLTÜR MERKEZİ 
Düğün, Nişan ve Toplantı organizasyonlarında 
yoğun olarak kullanılan tesisimiz 2016 yılı içeri-
sinde müdürlüğümüz tarafından tadilat çalışma-
ları ile yenilerek halkın hizmetine sunulmuştur.
• Tesisimizde yıl boyunca yapılan düğün, nişan, 

vb. organizasyon sayısı: 182 Adet
• Tesisimizde yıl boyunca yapılan toplantı sayı-

sı: 44 Adet
Yapılan tadilat çalışmaları kapsamında; 
1.WC ve Lavabolar yenilendi.
2.Tesis içi detaylı temizlik yapılarak hijyenik hale 
getirilmiştir.
3.Sahne perdesi ve duvar kağıdı değiştirilmiştir.
4.Bahçe sahnesinde bulunan cihazları muhafaza 
etmek ve organizasyon esnasında kontrolü sağ-
lamak amacıyla kabin yapılmıştır.
5.Çevre dış aksesuarlarına ve aydınlatmalarına 
revizyon yapılmıştır.
6.Yangın Tehdidi oluşturabilecek durumlar için 
Yangın Algıma Sistemi kurulmuştur.
7.Halkımıza daha kaliteli bir hizmet verebilmek 
ve personelimizi bilinçlendirmek amacıyla; tesis-
te görev yapan 15 personelimize Hijyen Eğitimi 
verilmiştir. Eğitim sonrasında ise Hijyen Belgesi 
almaya hak kazanmışlardır.
3. KAHRAMANKAZAN EĞİTİM SPOR 
VE KAMP MERKEZİ
Tesisimiz 2016 yılı içerisinde;
Futbol, Voleybol, Basketbol, Güreş, Halter, Boc-
ce ve Dart branşları dışında; Sporcu toplantıları, 
Kulüp toplantıları, İlçede düzenlenen eğitim se-
minerleri, İlçe okul kursları, kamp ve yemek prog-
ramları gibi birçok branşlarda da ev sahipliği ya-
parak en verimli en kaliteli hizmeti vermiştir. 

Ayrıca yaşanan doğal afetler sonucu selden mağ-
dur olan tarım işçilerine, yangın mağduru ailele-
re, Suriyeli ve Türkmen misafirlere konaklama ve 
yemek hizmeti verilmiştir. 
İlçe halkımız da ikamet eden yaşlı ve evde bakıma 
muhtaç vatandaşlarımıza tesisimizde, haftada 2 
gün (pazartesi, Perşembe ) ortalama 300 kişilik 
yemek yapılarak, belediyemize bağlı Sağlık İşleri 
Müdürlüğü tarafından dağıtımı yapılmaktadır.
3.1 Yaşlı ve Evde Bakıma Muhtaç Hizmet Desteği:
• Haftalık   : 600 Kişi
• Aylık   : 2400 Kişi
• Yıllık    :28800 Kişi’lik ye-

mek hizmeti verilmektedir.
Tesisimizde yıl içinde 2 antrenörlük, 2 hakemlik ve 
9 sporcu gelişim semineri yapılmıştır.
Yıl boyunca 3525 kişiye konaklama ve yemek hiz-
meti verilmiştir.
Yaz aylarında okulların tatil olması ile birlikte 
ilçe halkımızda bulunan öğrencileri spora teşvik 
etmek ve farklı branşlarda yeteneklerini keşfede-
bilmeleri için; Futbol, Dart ve Bocce branşlarında 
yaz okulu açılmıştır. 
Açılan yaz okulundan yıl boyunca 450 kişi fayda-
lanmıştır.  
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3.2 Kahramankazan  Eğitim Spor ve 
Kamp Merkezi Tadilat Çalışmaları
1.Elektrik ve mekanik sistemlerde meydana ge-
len arızaların bakım onarımları için, ihtiyaç du-
yulan malzemeler müdürlüğümüz tarafından 
tedarik edilerek, teknik ekip tarafından yapıla-
rak arızalar giderilmiştir.
2.Tesisimizin deforme olan iç ve dış duvar cep-
leri Belediyemiz ekipleri tarafından boyanarak 
yenilenmiştir.
3.WC, Banyo, duş kabinlerindeki deforme olan 
sabunluklar, saç kurutma makineleri yenilene-
rek,  soyunma dolaplarının tadilatları yapılmış-
tır.
4.Tesisin düzenli temizliği ve hijyeni müdürlüğü-
müz personeli tarafından gerçekleştiriliyor.
5.Bina iç asansörü ve engelli asansörünün aylık 
periyodik bakımları yapılmaktadır.
6.Çevre düzenlemesi, kamelya onarımları ve İh-
tiyaç olan inşaat işlerinde eksiklerin giderilme-
sine yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiştir. 
7.Tesisimizde hizmete sunulan çamaşır yıka-
ma-kurutma ve ütüleme hizmeti, ev tipi maki-
nelerle yapılırken, 2016 yılında otel tipi makine-
lerle yenilenerek hizmete sunulmuştur.
8.Ayrıca misafirlerimize daha kaliteli hizmet 
vermek amacıyla tek kullanımlık otel buklet 
malzemeleri (Sabun, Şampuan, Duş Jeli, Terlik, 
Çamaşır torbası, Dikiş seti vb. ) alınmıştır.

 4. KAHRAMANKAZAN 
BOCCE SALONU 
Uygulama açısından fizik, ruh ve zihin birliği ile 
bütünleşmiş, diğer spor branşları arasında fark-
lı bir yeri olan ve Türkiye’nin ilk kapalı müstakil 
Bocce Salonu başarılara imza atmıştır.
 Salonumuz 2016 yılı içerisinde eski görünümü-
ne yenilik getirilmek üzere;
• Zemin,
• WC, 
• Yatakhane, 
• Tribün, 
• Cam giydirme, 
• Elektrik ve Su tesisatı 
 A’dan Z’ye bütün her şeyi ile yenilenerek kaliteli 
ve verimli hizmeti vermeye devam etmektedir.
4.1 Kahramankazan  Bocce Salonunda  Yapılan 
Hizmetler
1.Tesisimiz 2016 yılı içerisinde 1.Lig, 3.Lig, Pla-
yoff-Playout, 
2.Türkiye Şampiyonaları,
3.Milli takım seçmeleri ve kampları
• 4.Uluslararası müsabakalara 7 oda, 77 yatak 

kapasitesi ile ev sahipliği yaparak 
• Petank, 
• Raffa, 
• Volo dirisiplinlerinde de hizmet vermiştir.
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5. KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ 
KAPALI SPOR SALONU
• Deforme olan zemin yenilenmiştir. 
• Zemine zarar veren Seyyar Potalar yerine; 

Uzaktan kumandalı, tavandan askılı, hare-
ketli Basketbol Potaları yapılmıştır.

• Bina iç ve dış boya bakım onarım işleri uyum 
içinde yapılmıştır.

• Eski Cıvalı Projektörler yerine; Gözü yorma-
yan, homojen ışık sağlayan, enerji tasarruflu, 
estetik görünümlü LED Projektörler takılmış-
tır.

• 6 adet çam ağacı daha dikilerek çevre düzen-
lemesi yapılmıştır

• Yenilenen salonumuzda voleybol, basketbol, 
güreş, karate, masa tenisi branşlarıyla halkı-
mıza en verimli şekilde hizmet sunulmuştur.

• 2016 Yılı içerisinde Kapalı Spor Salonunda 
Toplam 148 Müsabaka gerçekleşmiştir. 

6. BİNA TEMİZLİK FAALİYETLERİ
Belediyemize ait tüm hizmet binaları ve sosyal 
tesislerin düzenli temizliği müdürlüğümüze bağlı 
personellerimiz tarafından gerçekleştirilmekte-
dir.

7.BELEDİYE KURUM İÇİ,  KURUM 
DIŞI ULAŞIM VE HABERLEŞME
 HİZMETLERİ
Müdürlüğümüz, 6 şoförü, 4 binek aracı ve 1 mini-
büs ile hizmet birimlerinin kurum içi-kurum dışı 
evrak ve personel ulaşım hizmetlerini eksiksiz, 
yerinde ve kaliteli hizmet sağlamaktadır.
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8.SEMPOZYUM, KÜLTÜREL 
VE SPORTİF AKTİVİTELER İÇİN 
KONAKLAMA HİZMETİ
İlçemizde gerçekleştirilen gerek uluslararası gerek-
se yurt içi sempozyum, kültürel ve sportif aktivite-
ler için konaklama hizmeti verilmiştir. Bu kapsamda 
belediyemize ait Spor Eğitim ve Kamp merkezinden 
büyük oranda yararlanılarak maliyetlerin minimum-
da kalmasına olanak sağlanmıştır. 

9. MAKİNE VE TEÇHİZAT BAKIM 
ONARIMLARI
Belediye bünyesinde bulunan asansör, soğutma üni-
teleri, ısıtma üniteleri, iklimlendirme üniteleri, ay-
dınlatma sistemleri, elektrik ve sıhhi tesisat, havuz 
sistemleri, elektromekanik sistemlerin bakımları 
müdürlüğümüz teknik ekipleri tarafından yapılmak-
ta olup teknik ekibin yetersiz kaldığı durumlarda 
sözleşmeli olarak yetkili firmalar tarafından yaptırıl-
maktadır.
10. ARAÇ VE İŞ MAKİNALARI BAKIM, 
ONARIM, MUAYENE VE TESCİL 
HİZMETLERİ
Belediyemize ait tüm araç ve iş makinelerinin bakım, 
onarım ve muayene işlemleri müdürlüğümüz tara-
fından düzenli olarak gerçekleştirilmiştir. Bu kap-
samda sözleşmeli bakım, kendi personelimiz ile ger-
çekleştirdiğimiz rutin bakım ve onarımlar, kaporta 
işleri, motor revizyonları, lastik değişimleri vb. hiz-
metler gerçekleştirilmiştir. Muayenesi gelen araçla-
rın işlemleri müdürlüğümüz tarafından tamamlan-
mış ve trafiğe eksiksiz çıkmaları sağlanmıştır.
Ayrıca, belediye tarafından alımı gerçekleştirilen, ba-
ğış yapılan araçların tescil işlemleri gerçekleştirilmiş 
olup 2016 yılında Belediye envanterine giren araç lis-
tesi aşağıdaki tabloda verilmiştir.
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SIRA NO       ARAÇ-İŞ MAKİNESİ / MARKA MODELİ                TAHSİS EDİLEN BİRİM          MİKTAR 

1 FORD TRANSİT (BA KAMYON)    FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  1

2 ÖZEL AMAÇLI CENAZE ARACI     SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  1

3 ÖZEL AMAÇLI AMBULANS     SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  1

4 KAMYONET MITSUBİSHİ L200     SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  1

5 KAMYONET TRANSİT/TORNEO COURIER    ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ  1

6 KAMYONET TRANSİT/TORNEO COURIER    ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ  1

7 KAMYONET TRANSİT/TORNEO COURIER  DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  1

8 KAMYONET TRANSİT/TORNEO COURIER  DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  1

   TOPLAM:          8

11. YEMEKHANE HİZMETLERİ 
Belediye personeline verilen öğün yemekleri müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.
11.1 Personel Verilen Yemek Sayısı:
• Günlük   : 710 Kişi
• Haftalık  : 3550 Kişi
• Aylık   : 14200 Kişi
• Yıllık   : 170400 Kişi
Bu kapsamda dağıtılan yemek sayılarını gösteren tablo aşağıda verilmiştir.
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12. KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ İŞÇİ LOKALİ 
SICAK ÇORBA VE ÇAY İKRAM HİZMETİ 
İşçi lokalimizde, piyasada günlük geçici olarak çalışan işçilere ve vatandaşlarımıza sabah 
erken saatlerde bardakla sıcak çorba ve çay ikramı yapılmaktadır.
Haftanın 7 günü vatandaşlarımıza Çay ikramı, 6 günü ise Çorba ikramı sunulmaktadır.
2016 yılında yaklaşık;
• 150.000 adet Çay İkramı,
• 62.000 adet Çorba ikramında bulunulmuştur. 
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13. HİZMET ALANLARI ABONELİK, 
FATURA TAKİP VE İKMAL İŞLERİ
Belediye hizmet bölgeleri içerisinde kalan tüm 
alanlarda (hizmet binaları, sosyal tesisler, park-
lar, cadde ve refüjler vb.) ihtiyaç olunan elektrik, 
su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. abonelik 
işlemleri müdürlüğümüz tarafından gerçekleş-
tirilmiştir. Bu kapsamda gerçekleştirilen abone-
liklerin ve daha önce mevcut bulunan abonelik-
lerin faturalarının takip edilerek ödemelerinin 
yapılması ve faturalar arasındaki uyumsuzluk-
ların denetimi yapılmıştır.
Buna göre 2016 yılında yapılan Elektrik, Su ve 
Doğalgaz Aboneliklerimiz: 
• 21 Adet Park Su Aboneliği,
• 2 Adet Konut Su Aboneliği,
• 11 Adet Elektrik ve Konut Aboneliği,
• 2 Adet Doğalgaz Aboneliği.

14. PERSONEL İŞ KIYAFETLERİ 
TEMİNİ YAPILMASI
Belediye bünyesinde bulunan temizlik personeli 
ve sporcuların kıyafet, ayakkabı ve koruma teç-
hizatları tedarik işlemleri müdürlüğümüz tara-
fından gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda yapı-
lan tedariklerde belediye personelleri arasında 
bir uyumun sağlanması ve düzenin getirilmesi 
konusunda önemli çalışmalar gerçekleştirilmiş-
tir.

15. BÜRO VE KIRTASİYE 
MALZEMESİ TEMİNİ YAPILMASI
Birimlerin hizmetlerini yerine getirirken ihtiyaç 
duydukları tüm büro malzemeleri (bilgisayar, 
yazıcı, belgegeçer cihazı, tarayıcı vb.) ve kırtasi-
ye talepleri 2016 yılı içerisinde müdürlüğümüz 
tarafından karşılanmıştır.
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SOSYAL YARDIM 
İŞLERİ

MÜDÜRLÜĞÜ
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“MAVİ AY”
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesine bağlı 
olan Mavi Ay vatandaşlarımızın en kısa yoldan ve 
zaman kaybetmeden hizmet alabilmesini sağla-
mak amacıyla titizlikle çalışmaktadır. Vatandaş-
larımız, Mavi Ay’a başvurarak yardım talebi, iş 

talebi, işveren işçi talebi, işe yönlendirme-başlat-
ma, istek-şikayetlerin ilgili müdürlüklere iletilme-
si, İŞKUR işlemleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi 
yardım, kayıt ve adres değişikliği gibi hizmetler-
den yararlanabilir. Belediyenin halka açık güler 
yüzü olan Mavi Ay, aynı zamanda herhangi bir 
işlem için belediyeye gelen vatandaşlarımızı ilgili 
birimlere yönlendirerek danışmanlık hizmeti de 
vermektedir.

A-BELEDİYE’NİN ÇÖZÜM MERKEZİ VE HİZMET NOKTASI

Yardım Talebi Başvuru Sayısı      5.100

İş Talebinde Bulunan Vatandaş Sayısı     826

İşçi Talebi için Firmalardan Gelen Başvuru Sayısı   214

İşe Yerleştirilen İşçi Sayısı      50

İŞKUR Hizmet Noktasında Yapılan İşlem Sayısı    1110

Ankara Büyükşehir Belediyesi Yardım Başvuru Sayısı   468

Ayrıca Belediyemiz Mavi Ay bünyesinde hizmet veren “Engelli Hizmet Noktası” ile engelli 
vatandaşlarımızın ihtiyaç ve talepleri değerlendirilerek karşılanmaktadır.

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ankara Büyükşehir Belediyesinden Yardım Alan

Vatandaşlarımızdan Adres Değişikliği Talep Sayısı   316
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İlçemizde ikamet etmekte olan toplam 4474 vatandaşımız Büyükşehir Belediyesi gıda 
yardımından 1813 vatandaşımız Büyükşehir Belediyesi yakacak yardımlarından  fayda-
lanmaktadır.

Akülü Araba Verilen Engelli Sayısı    1

Tekerlekli Sandalye Verilen Engelli Sayısı   20

Hasta Bezi Verilen Engelli Sayısı    61

Diğer Medikal Malzeme Verilen Engelli Sayısı   29
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Müdürlüğümüz çalışmalarından faydalanmak 
isteyen vatandaşlarımız bizzat Müdürlüğümüze 
ya da Mavi Ay (Halkla İlişkiler) Birimimize baş-
vurmalıdır. Başvuruların incelenmesi ve sağlıklı 
bir sonuç alınması için gerektiğinde istenilen bel-
geler şunlardır:

1-Vatandaşlık Numarası bulunan kimlik 
fotokopisi
2-Yardıma muhtaç olduğunun dilekçe ile beyanı
3-Sosyal Yardım Talep Formu
4-Engelli vatandaşların yaptığı başvurularda En-
gelli Ziyaret Formu
5-İhtiyaç duyulması halinde Sağlık Kurulu 
Raporu

 Müdürlüğümüzce bu belgeler doğrultusunda 
yapılan inceleme ve değerlendirme  neticesinde 
ihtiyaç sahibi ailelere gerekli yardımlar yapılır. 

B-EV ZİYARET EKİBİ
İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız evlerinde ziyaret 
edilerek tespit edilip uygun görülen ihtiyaçları en 
kısa ve hızlı yoldan ulaştırılmaktadır. 
Kurban Bayramında 250 ihtiyaç sahibi ailemize 
kurban eti dağıtımı yapıldı.
18 Mart Şehitler Günü, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı 
Haftası, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası gibi belirli 
gün ve haftalarda vatandaşlarımızın yanında yer 
alıyoruz.  

Gıda Kartı Verilen Aile Sayısı     2.500

Gıda Paketi Verilen Aile Sayısı     145

Kömür Verilen Aile Sayısı     835

İkinci El Eşya Verilen Aile Sayısı     75

Kurban Yardımı Yapılan Aile Sayısı    250

Bebek Sepeti Verilen Aile Sayısı     55

Ziyaret Edilen Yeni Taşınan Aile Sayısı    210
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Müdürlüğümüz tarafından Ramazan ayı içerisinde ihtiyaç sahibi 1650 ailemize gıda kart, 
120 tanesi Ramazan Ayında olmak üzere toplam 145 gıda paketi yardımında bulunuldu. 
2016 yılı toplamında da 2500 ailemize gıda kart(sodexo) yardımında bulunuldu.

Kıyafet ve Ayakkabı Verilen Aile Sayısı    147

Çocuk Bezi Verilen Aile Sayısı     58

Kırtasiye Malzemesi Verilen Aile Sayısı    54

Yeni Eşya Verilen Aile Sayısı     33

C-SOSYAL MARKET

İhtiyaç sahibi aileler müdürlüğümüze bağlı ev ziyaret ekibi tarafından yerinde tespit edildikten son-
ra vatandaşlarımızın maddi manevi ihtiyaçları en hızlı ve düzgün bir biçimde karşılanmaktadır.
Kurulduğu günden bugüne kadar hız kesmeden büyük bir titizlikle çalışmalar devam etmektedir. 
Sosyal Market, hayırsever vatandaşlarımızın bağışladığı yardımlar sayesinde her yıl çok sayıda aile-
ye hizmet vermektedir.
Sosyal Market’e gelecek durumda olmayan vatandaşlarımız müdürlüğümüz personelleri tarafından 
evlerinden alınıp geri evlerine bırakılmak suretiyle bu hizmetlerden faydalanması sağlanmaktadır.
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Mavi Ay Birimimize Gelen İstek ve Şikâyetleri Gösterir Tablo:

İSTEK-ŞİKAYET DURUMU                 SONUÇ

Olumlu        2055

Olumsuz       159

Beklemede       258

Kurum Dışı       192

Toplam        2664
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BİLGİ İŞLEM
MÜDÜRLÜĞÜ
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BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

1-Vatandaşlarımızın en güzel anlarını kaçırmamaları adına, uzakta olan sevdikleri için Nikah Salo-

nunda gerçekleştirilen nikahlar için www.kahramankazan.bel.tr sayfasından NİKAH CANLI YAYIN 

linki ile takip edilebilmektedir.

2-Şeffaf Belediyecilik anlayışı ile Meclis Toplantıları ve İhaleler www.kahramankazan.bel.tr üzerin-

den Canlı Yayın olarak verilmeye başlanmıştır.

3-Kahramankazan Mobil Uygulaması ile Vatandaşlarımıza daha kaliteli ve Hızlı Hizmet Verildi.

4-Kent Bilgi Sistemi Mobil Uyumlu Hale Getirilerek kullanım kolaylığı sağlanmıştır. 

5-E-Devlet Kapısına Geçiş Sağlandı. Bu geçiş ile birlikte Tahakkuk Bilgileri Sorgulama, Arsa, Rayiç 

Değeri Sorgulama, Tahsilat Bilgileri Sorgulama, Sicil Bilgileri Sorgulama ve Beyan Bilgileri Sorgula-

mayla vatandaşlarımızın sorgulama işlemleri yapabilmesine olanak sağlanmıştır. 

6-Kahramankazan Belediyesi Whatsapp İhbar Hattı Sistemi kurularak, vatandaşlarımızın şikayet, 

öneri ve isteklerine daha hızlı yanıt veriledi. 

7-Siber Olaylara Müdahale Ekibi ile Çağımız Güvenlik Açıklarının Bertaraf Edilmesi için, sistematik 

bir çalışma yapılarak, belediyemizce bir birim oluşturulmuştur.

8-Sızma Testi Hizmeti Alınarak Belediyemize Ait Güvenlik Açıkları Kapatıldı.
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YAPILAN İŞLER TOPLAMI

TOPLAM BAKIM- ONARIM SAYISI( Yazıcı, Faks, Fotokopi, Bilgisayar, Led Ekran, Server) 137

ATILAN FORMAT SAYISI         67

PROGRAM KURULUMU         98

EVRAK İŞLERİ ( Gelen-Giden)         465

PC YERİNDE MÜDAHALE( Bağlantı Sorunu, Hata Düzeltme, Kablolama vs.)   1555

BİLGİ İŞLEMLE İLGİLİ DİĞER İŞLER( Belsis-net Sorun Bildirimi, Sunumlar,  

Mesajlar, Led Ekran Haberleri, Video, Resim, Web Haberleri vb.)    361
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BASIN YAYIN VE 
HALKLA İLİŞKİLER

MÜDÜRLÜĞÜ
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SERVİS EDİLEN VE YAZILI BASINDA 
YAYINLANAN HABERLER

Yıl boyunca ilçemizde yapılan tüm faaliyetlerle ilgili toplam 309 adet haber yapıldı. 
Bu programlarla ilgili yapılan haberler fotoğraf ve görüntüleri ile birlikte yerel ve ulusal medyanın  
yazılı ve görsel basınına mail ile gönderildi. Gönderilen haberler 5.431 defa ulusal ve yerel basında 
yayınlandı. Yayınlanan haberler günlük olarak Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları ve Müdürlüklere 
gönderildi.

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
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GÖRSEL BASINDA (TV, RADYO VE İNTERNET 
MEDYASI) YER ALAN HABERLER

Müdürlüğümüzce ilçemizde yapılan faaliyetlerle ilgili yapılan haberlerden 4.770’i  ulusal TV ve 
radyolarda, 7.250’si  internet medyasında  yayınlanmıştır.

FOTOĞRAF ÇEKİMLERİ
Belediyemiz ve ilçe faaliyetleriyle ilgili ve vatandaşlarımızın katıldıkları programlarla  ilgili 
158.566 adet fotoğraf çekimi yapılmıştır. Çekilen fotoğraflar vatandaşlarımızın istekleri göz 
önünde bulundurularak Müdürlüğümüz tarafından çerçevelettirilerek Belediyemiz hediyesi 
olarak verilmiştir. Ayrıca Belediyemiz Müdürlüklerinin ihtiyaç duydukları fotoğraf, video ve 
kısa film çekimleri Müdürlüğümüz tarafından hazırlanıp CD ortamında verilmiştir.
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KAZANIN TANITIMINA YÖNELİK KISA FİLM ÇEKİMİ

Kahramankazan İlçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik tanıtımına yönelik 70 adet kısa
 film çekimi yapılmıştır.
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VİDEO ÇEKİMLERİ
Belediyemiz  ve İlçemizde yapılan  faaliyetler ve düzenlenen  programlarda Müdürlüğümüzce  
toplam 363 adet video çekimi yapılmıştır. Bu çekimler ulusal ve uluslar arası basın için de kul-
lanılmıştır.

BASIN ARŞİVİ OLUŞTURMA
Müdürlüğümüzde 158.566 adet fotoğraf ve 363 adet video çekimi tarih ve alfabetik
sıraya göre arşivlendi.
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BELEDİYE BAŞKANININ 
KATILDIĞI PROGRAMLAR 
2016 yılı içerisinde Belediye Başkanımız 15 canlı TV programına, 5 canlı radyo programı ve
 111 adet programa katılmış 7 dergiye de röpörtaj vermiştir.  
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KIRSAL KALKINMA 
HİZMETLERİ
Müdürlüğümüz alt birimi olan Kırsal Kalkınma Hizmetleri, Büyükşehir Belediyesi
tarafından ilçemizde yapılan kırsal hizmet yatırımlarıyla ilgili muhtarlara ve ilgili çiftçilere 
duyuru yapılmasını sağlamıştır. Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanan projeler kapsamında 
gerekli destek verilmiştir. İlçemiz bünyesinde halkımıza 280 adet arı kovanı, 27.107 kg. fiğ, 
201 torba mısır tohumu, 2408 adet ceviz fidanı  dağıtımı yapılmıştır.
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HUKUK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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Müdürlüğümüzce açılan idari dava bulunmamaktadır.Belediyemiz aleyhine açılan idari dava 
30 adettir.2016 yılında,karara bağlanan idari davaların 11 adedi lehte, 7 adedi aleyhte, 2 adedi ise 
kısmen lehte kısmen aleyhte  olarak sonuçlanmıştır.2015 yılından devam eden davalarla birlikte  
,takibi yapılan  toplam idari dava sayısı 95 adettir.

EVRAK VE DOSYA TAKİP SİSTEMİ

GELEN EVRAK    485

GİDEN EVRAK    136

TOPLAM    621
 
      

DURUŞMA VE KEŞİFLER

GİRİLEN DURUŞMA SAYISI  240

GİDİLEN KEŞİF SAYISI   40

TOPLAM    280

 
      

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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2016 YILINA AİT DAVA İSTATİSTİKLERİ

İDARİ DAVA SAYISI   95

ADLİ DAVA SAYISI   42

İCRA DOSYA SAYISI   -

CEZA DAVA SAYISI   42

TOPLAM    171

İDARİ DAVALAR

TOPLAM İDARİ DAVA SAYISI  49

AÇILAN İDARİ DAVALAR  -

ALEYHTE AÇILAN DAVA S.  30

LEHTE SONUÇLANAN    11

ALEYHTE SONUÇLANAN  7

KISMEN KABUL-KISMEN RED  2    

ADLİ DAVALAR

TOPLAM ADLİ DAVA SAYISI  34

AÇILAN ADLİ DAVALAR   5

ALEYHTE AÇILAN DAVA SAYISI 18

LEHTE SONUÇLANAN   1

ALEYHTE SONUÇLANAN  3

KISMEN KABUL-KISMEN RED  7    

Müdürlüğümüzce açılan adli dava sayısı 5 adet 

olup;aleyhe açılan adli dava sayısı 18 adettir. 

2016 yılında,karara bağlanan adli davaların 1 

adedi lehte, 3 adedi aleyhte, 7 adedi ise kısmen 

lehte kısmen aleyhte olarak sonuçlanmıştır. 

2015 yılından devam eden davalarla birlikte,ta-

kibi yapılan toplam adli dava sayısı 42 adettir.

2016 yılı içerisinde toplam ceza davası sayısı 42 

adet olup; temyiz edilen toplam ceza davası ise 

1 adettir.

Temyiz ve karar düzeltme yoluna gidilen idari 

davalar  ve Danıştay’da  takip edilen dosyalar, 

Temyiz edilen 43 adet, karar düzeltme yapılan 

4 adet olmak üzere toplam 47 adettir.
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Temyiz yoluna gidilen adli dosyalar  ve 

Yargıtay’da  takip edilen dosyalar,  8 adettir. 

2016 yılında; 485 adet gelen, 136 adet giden ev-

rak olmak üzere toplam 621 adet evrak işlem 

görmüştür.Aynı dönem içinde 240  duruşmaya 

iştirak edilmiş ve  40 adet davanın da keşfine 

gidilmiştir.

Müdürlüğümüz tarafından,2016 yılı içerisinde 

1 adet yazılı hukuki görüş verilmiştir.

Müdürlüğümüz tarafından,2016 yılı içerisinde 

de vatandaşlarımızın talepleri doğrutusunda, 

şifahi olarak hukuki görüşler verilmiştir.

2016 YILINA AİT DAVA İSTATİSTİKLERİ

İDARİ DAVA SAYISI   95

ADLİ DAVA SAYISI   42

İCRA DOSYA SAYISI   -

CEZA DAVA SAYISI   42

TOPLAM    171     

2016 YILINDA TAKİP EDİLEN DOSYALAR 
(YARGITAY)

TEMYİZ     8

KARAR DÜZELTME YAPILAN  -

TOPLAM    8

TEMYİZ     43

KARAR DÜZELTME YAPILAN  4

TOPLAM    47  

2016 YILINDA TAKİP EDİLEN DOSYALAR 
(DANIŞTAY)
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STRATEJİ
MÜDÜRLÜĞÜ
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Belediyemiz 2007 yılında Kalite Yönetim Sistemleri konusunda çalışmalara başlamış ve 2008 yılı içeri-
sinde çalışmalarını tamamlayarak Türk Loydu İktisadi İşletmesi’ne kurumumuzda dış denetim yapılarak 
belgelendirilmek üzere başvuruda bulunmuştur.  Ağustos ayının ilk haftası gerçekleşen denetim sonucu 
12.08.2008 tarihinde Türk Loydu İktisadi İşletmesi tarafından kurumumuza Iso 9001 belgesi verilmiştir. 
Belgemizi aldığımız tarihten bu yana yılda bir defa olmak üzere her yıl periyodik olarak Türk Loydu İktisadi 
İşletmesi tarafından kurumumuzun Iso 9001 belge süreklilik ve 3 yılda bir belge yenileme denetimleri ya-
pılmaktadır.

STRATEJİ MÜDÜRLÜĞÜ
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Kazan Belediyesi ISO 9001:2008 kalite belgesine 
ilişkin yapılan denetimlerden 2016 yılında da ba-
şarıyla geçerek ve kalite belgesini yenilendi.
Belgelendirme kuruluşu Türk Loydu Vakfı de-
netçileri tarafından Kazan Belediyesi’nin çeşitli 
birimlerinde yapılan denetimlerde, Belediye’nin 
ISO 9001:2008 standartlarına uygun Toplam Ka-
lite Yönetim anlayışı ile çalışmalarını sürdürdü-
ğünü tespit ederek kalite belgesinin yenilenmesi 
yönünde rapor verildi.
Kalite yolculuğumuzda; 2016 yılı belediye hedef-
lerimiz belirlendi ve bu hedeflere yönelik birimle-
rimizin alt hedefleri hazırlandı. Personele verilen 
eğitimlerle çalışmalarımızın kalite bilincini en 
üst seviyeye çıkararak personel gelişimi sağlandı. 
Hizmet ve faaliyetlerimizin sürekliliği, kendi içi-
mizde yaptığımız denetimler ile kontrol edildi.
Kazan Belediye Başkanlığında, ISO 9001:2008 
standardına uygun olarak kalite yönetim sistemi 
oluşturulmuş, dokümante edilmiş, uygulanmak-
ta ve sürekliliğini sağlayarak etkinliği iyileştiril-
miştir. Başkanlığımızın Üst Yönetimi Vizyonunu, 
Misyonunu, İlkelerini ve Kalite Politikasını hizmet 
amacına uygun olarak geleceğe taşımasında ve 
geleceğe taşırken çalışanların nasıl bir anlayış ve 
yaklaşımda bulunacakları; vatandaş beklentileri 
doğrultusunda verilen mesajlarla, kalite yönetim 
sistemi şartlarına uyarak ve etkinliğini sürekli 
iyileştirerek dokümante edilmiştir. Kalite Siste-
minin etkinliği de Yönetimin Gözden Geçirmesi 
Toplantısı ve tanımlanan diğer toplantılarda ele 
alınmıştır.

Kalite Yönetim Sisteminin ürün ve hizmet ger-
çekleştirimi için planlanan düzenlemelere, ISO 
9001:2008 standardının şartlarına uygun olup 
olmadığını, etkin olarak yürütüldüğünü ve sü-
rekliliğin sağlanıp sağlanmadığını belirlemek için 
Kuruluş İçi Kalite Tetkik Planına göre Kuruluş İçi 
Kalite Tetkik Prosedürü kapsamında tetkikler 
yapılmıştır. Vatandaşımızın gereksinim ve bek-
lentilerini ölçmek üzere yılda bir defa Yönetimin 
Gözden Geçirmesi Toplantısı öncesinde çalışan 
memnuniyet anketi ve vatandaş memnuniyet 
anketi çalışmaları yapılmıştır. 
Birim Kalite Temsilcilerinin verimliliğinin ve et-
kinliğinin artırılması için Kalite Yönetim Sistem-
leri konusundaki eğitimler birimimiz tarafından 
verilmiştir. 
Kurumumuzda mevcut ISO 9001:2008 belgesi-
nin ISO 9001:2015 versiyonuna geçişin tamam-
lanması ve uygulamaların ISO 9001:2015 stan-
dardına göre yeniden düzenlenmesi için Birim 
Kalite Temsilcilerine yönelik  “ISO 9001:2015 Re-
vizyon Geçiş Eğitimi” verilmesi sağlanmıştır. Ay-
rıca kurumumuza ait süreçlerin tanımlanması ve 
bu süreçlerin sürekli iyileştirilmesinin sağlanması 
amacı ile Birim Kalite Temsilcilerine yönelik “Sü-
reç Yönetimi ve Süreçlerin İyileştirilmesi” eğitimi 
verilmesi sağlanmıştır.
Stratejik Plan hazırlanması konusunda araştır-
malar yapılarak izlenecek yol ve bu kapsamda 
alınması gereken eğitimler belirlenmiştir.
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EKLER :

                 EK-1: Üst Yönetici İç Kontrol Güvence Beyanı

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 doğrultu-
sunda 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 olmadığı-
nı beyan ederim.[5] Kazan Belediye Başkanlığı–31.12.2016

Ekler:
1- Mali Hizmetler Birim Yöneticisi Beyanı
2- Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanları

Lokman ERTÜRK
Kahramankazan Belediye Başkanı

EK-2: Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı

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 olarak yü-
rütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek 
üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve 
önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.
          İdaremizin 2016 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin gü-
venilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. Kahramankazan Belediye Başkanlığı–31.12.2016

Şerafettin DEMİRBAĞ
Mali Hizmetler Müdür.V
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EK–3: Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

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 edilmiş kay-
nakların 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 hususun-
da yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandı-
ğını bildiririm.

        Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç 
denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.[7]
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim 
olmadığını beyan ederim.[8] Kahramankazan Belediye Başkanlığı-31.12.2016
                                                                                                             
                                                                                                                     Harcama Yetkilisi

EKLER : 

İç Kontrol Güvence Beyanı Veren Harcama Yetkilileri

1- Şerafettin DEMİRBAĞ    - Mali Hizmetler Müdür Vekili
2- Ahmet CEYLAN              - Özel Kalem(Harcama Yetkilisi)
3- Murat ERDAL                  - Yazı İşleri Müdürü
4- Emre SÜMER                   - Fen İşleri Müdür Vekili
5- Levent KARAGÖL           - İmar ve Şehircilik Müdür Vekili
6- Dilşad TAŞ POLAT          - Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili
7- Yusuf ERÇELİK               - Sağlık İşleri Müdürü 
8- Ünal ARAÇ                       - Zabıta Müdürü
9 –Murat ERDAL                  - Destek Hizmetleri Müdür Vekili
10- Eray DEMİRER              - Emlak ve İstimlak Müdür Vekili
11-Umut ÇITAK                    -Bilgi İşlem Müdür Vekili
12-Hüseyin YÜCE                 -Ruhsat ve Denetim Müdürü
13-Hasan YILMAZ                -Temizlik İşleri Müdür Vekili                 
14-Emre SÜMER  -Park ve Bahçeler Müdür Vekili
15-Yusuf ERÇELİK    -Sosyal Yardım İşleri Müdür Vekili
16-Mehmet SITKI                  -Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür  Vekili
17-Burcu YILDIZ                   -Hukuk İşleri Müdür Vekili
18-Murat ŞENTÜRK              -Muhtarlık İşleri Müdür  Vekili
19-Yunus Emre ÖZTAŞ                  -Strateji Geliştirme Müdür Vekili
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MEMUR STATÜSÜNDEKİ PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI 

ÖĞRENİM DURUM   İLKOKUL    ORTAOKUL    LİSE      LİSANS YÜKSEK OKUL     YÜKSEK LİSANS    TOPLAM

KİŞİ SAYISI 4          3          30            66 12   1        116

ORAN 3,4          2,6         25,9          56,9         10,3                  0,9      100%

PERSONEL SAYISININ YAŞ,ÖĞRENİM VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI:

MEMUR STATÜSÜNDEKİ PERSONELİN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI

YAŞ GRUBU 24-30         31-35        36-40       41-45 46-50      51-55          56-60 TOPLAM

KİŞİ SAYISI    23         36             14  13       9         19              2    116

ORAN   19,8          31            12,1  11,2      7,8            16,4  1,7                    100%

İŞÇİ STATÜSÜNDEKİ PERSONELİN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI

YAŞ GRUBU     25-25       30-35         36-45           46-55    TOPLAM

KİŞİ SAYISI          2  18 47     21         88

ORAN         2,3  20,4  53,4   23,9      100%

İŞÇİ STATÜSÜNDEKİ PERSONELİN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI

CİNSİYET KADIN    ERKEK  TOPLAM

KİŞİ SAYISI      28      88                      116

ORAN      24,1     75,9      100%

İŞÇİ STATÜSÜNDEKİ PERSONELİN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI

CİNSİYET KADIN    ERKEK  TOPLAM

KİŞİ SAYISI       6     82       88

ORAN     6,8    93,2    100%

İŞÇİ STATÜSÜNDEKİ PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI

ÖĞRENİM DURUM    İLKOKUL    ORTAOKUL     LİSE      LİSANS YÜKSEK LİSANS    TOPLAM

KİŞİ SAYISI    34         16  32       5             1           88

ORAN 38,6         18,2 36,4       5,7           1,1        100%
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Amaç       Özel Kalem  : Başkanlık makamının birimlerle ve vatandaşlarla 
                   koordinasyonunu sağlamak

Hedef  1 – Başkanlık makamının organizasyonlara katılımını sağlamak
  2 – Vatandaşların dileklerini makam iletmek

1 – Belediye müdürlükleri arasında ve halkın Başkan’a ulaşabilmesi için             %99 
koordinasyonu sağlamak. 

2 – Belediyenin sosyal ve kültürel hizmetlerinin tümünde (spor, sağlık, kültür, 
eğitim, diğer sosyal hizm.) geçici çözümler yerine kalıcı gelenekselleşmiş entegre        %90
ve birbirini tamamlayan çözümler üretmen için koordinasyon sağlamak

3 – İlçeye yatırımların diğer kurumlar tarafından yapılabilmesi için lobi            %100 
faaliyetleri yapmak         

4 – Başkanlık Makamına e-posta ya da mavi masa yoluyla gelen problemlerin ve         %80
taleplerin çözüme ulaştırılması ve ilgililerine bilgi vermek

5- Yeni Belediye Hizmet binamızın açılışına Sayın Cumhurbaşkanımızın ve            %0 (Resmi açılış 
           yapılmadı)
Sayın Başbakanımızın katılımlarını Sağlamak

6- Önemli Büyükelçiliklerin Büyükelçileri ve Eşlerini bir akşam yemeğinde     %0
misafir etmek.                                                   

KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 

 2016 YILI HEDEFLERİ VE GERÇEKLEŞME DURUMU
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KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 2016 YILI HEDEFLERİ VE GERÇEKLEŞME DURUMU

  HEDEF                       GERÇEKLEŞME ORANI 

Kanuna dayalı olarak hazırlanan Etik Kurallarının kitapçık haline getirilerek Etik Haftasında 
tüm personele dağıtılması.         100%

2016 Yılı sonuna kadar personel özlük dosyalarının dijital arşiv ortamına aktarılması.   100%

Personel moral motivasyonunun arttırılması için yılda en az 2 kez sosyal etkinliklerin 
düzenlenmesi.           0%

Birim içi haftalık toplantılarda Yazı İşleri Müdürlüğü personelinin isteğine yönelik eğitim 
konuları belirlenerek yıl içerisinde en az 2 kez eğitim verilmesi.     100%

Yazı İşleri Müdürlüğünde görevli personel adına kişi başı en az 10 adet ağaç düşecek şekilde 
hatıra ormanı oluşturulması.         100%
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KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 

 2016 YILI HEDEFLERİ VE GERÇEKLEŞME DURUMU

 HEDEF    SONUÇ    AÇIKLAMA

1  Belediye çalışanları, Resmi makamlar ve Vatandaşlara anında      %100    Arşiv kuruldu.
bilgi verebilmek maksadıyla elektronik arşiv sistemi oluşturmak.

2  Stratejik Plan hazırlamak.                 %50      Stratejik plan hazırlanmaya 
                başlandı.
  

3  Birim personellerinden en az 2 kişinin mali konularda yeterlilik   %100    Gönderildi.
seviyesine ulaşabilmeleri için eğitim kurs ve seminerlere 
göndermek.
4  Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından diğer Müdürlüklerin
belirleyeceği birim personellerine yönelik, Ödeme süreci              %100     Verildi.
konusunda yılda 2 kez yeterlilik eğitimi vermek.
 
5  Personelin moral ve motivasyonunun sağlanması için              %0 Gezi düzenlenemedi. 
ailelerinin de katılacağı 1 günlük gezi düzenlemek.
 
6  Tahakkuka dayalı gelirleri %90 oranında tahsil etmek.             %87 %87 oranında tahsil edildi.

 
7  Emlak ve genel tahsilat servisine numaratör sistemi kurmak.         %0 Kurulmadı.

 
GENEL DEĞERLENDİRME                                    70
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2016 YILI HEDEFLERİ VE GERÇEKLEŞME DURUMU

KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

SIRA                 
NO:                           HEDEF      GERÇEKLEŞME ORANI   
        
1 KENT MEYDANI VE OTOPARK İNŞAAT ÇALIŞMLARININ TAMAMLANMASI  %10

2 KAHRAMANKAZAN MERKEZ CAMİİ İNŞAATININ TAMAMLANMASI   %35

3 OVAÇAYI 2. ETAP PROJESİNİN TESVİYE İŞLERİNİN VE ÇEVRE DUVARININ 
 YAPIMININ TAMAMLANMASI        %10

4 OVAÇAYI 3. ETAP PROJESİNİN TAMAMLANMASI     %0

5 GAZİ ÜNİVERSİTESİ KAHRAMANKAZAN MYO AÇILIŞININ YAPILMASI   %100

6 KÖYDEN MAHALLEYE DÖNÜŞEN YERLEŞKELERE AİT YOLLARIN 
 EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ VE ASFALT SORUNLARININ ÇÖZÜLMESİ  %85

7 TOKİ İLE VEYA ÖZEL TEŞEBBÜS İLE KAT KARŞILIĞI EN AZ BİR TOPLU 
 KONUT PROJESİNİN HAYATA GEÇMESİ       %0

8 TERMAL VE SAĞLIK TURİZMİ İÇİN YENİ PROJE ALANLARININ
  OLUŞTURULMASI         %0

9 SANAT VE YÖRESEL ÜRÜNLER SOKAĞI YAPILMASI     %0

10 SENTETİK ÇİM SAHANIN YANINA 1000 KİŞİLİK TRİBÜN YAPILMASI   %90

11 1 ADET SPOR KOMPLEKSİ YAPILMASI       %0

12 3 ADET YENİ PARK YAPILMASI        %0
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SIRA                 
NO:                           HEDEF      GERÇEKLEŞME ORANI   
        
1 KENT MEYDANI VE OTOPARK İNŞAAT ÇALIŞMLARININ TAMAMLANMASI  %10

2 KAHRAMANKAZAN MERKEZ CAMİİ İNŞAATININ TAMAMLANMASI   %35

3 OVAÇAYI 2. ETAP PROJESİNİN TESVİYE İŞLERİNİN VE ÇEVRE DUVARININ 
 YAPIMININ TAMAMLANMASI        %10

4 OVAÇAYI 3. ETAP PROJESİNİN TAMAMLANMASI     %0

5 GAZİ ÜNİVERSİTESİ KAHRAMANKAZAN MYO AÇILIŞININ YAPILMASI   %100

6 KÖYDEN MAHALLEYE DÖNÜŞEN YERLEŞKELERE AİT YOLLARIN 
 EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ VE ASFALT SORUNLARININ ÇÖZÜLMESİ  %85

7 TOKİ İLE VEYA ÖZEL TEŞEBBÜS İLE KAT KARŞILIĞI EN AZ BİR TOPLU 
 KONUT PROJESİNİN HAYATA GEÇMESİ       %0

8 TERMAL VE SAĞLIK TURİZMİ İÇİN YENİ PROJE ALANLARININ
  OLUŞTURULMASI         %0

9 SANAT VE YÖRESEL ÜRÜNLER SOKAĞI YAPILMASI     %0

10 SENTETİK ÇİM SAHANIN YANINA 1000 KİŞİLİK TRİBÜN YAPILMASI   %90

11 1 ADET SPOR KOMPLEKSİ YAPILMASI       %0

12 3 ADET YENİ PARK YAPILMASI        %0

 

Amaç: TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ: Kahramankazan belediyesi sınırları içinde oluşan her 
türlü atığın çöp değil ekonomiye kazandırılması gereken bir değer olduğu; İsrafın önüne geçmek ve 
çevre kirliliğinin önlenmesi amaçlanmaktadır.
HEDEFLER 2016 GERÇEKLEŞME ORANI
1. Fosil yakıt kullanımının insan ve çevre sağlığına verdiği zararların azaltılması
 amacıyla yaklaşık 5760 ton evsel katı atığın sanayide enerji olarak kullanılmasını 
sağlamaya yönelik fizibilite çalışmaları yapmak.      %100
2. Müdürlüğümüzün ısınma ve elektrik giderlerinin minimuma düşürülmesi amacıyla,
 geleceğin yakıtı olarak kabul edilen, organik atıklardan elde edilen Biyogazın enerji 
olarak kullanılması için fizibilite çalışması yapmak.      %100
3. İlçemiz pazar yeri atıklarının geri dönüşümü yoluyla organik gübre elde etmek 
amaçlı 50000 solucan alınması ve bu yolla yılda 1000 kg organik gübre üretmek   %100
4. Eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları kapsamında; -
 A. Elektrik ve elektronik eşya atıklarının geri dönüşüme kazandırılması amacıyla
 afiş asmak ve yılda 2 kez seminer düzenlemek.      %100
B.  Ambalaj atıklarının geri dönüşüme nasıl kazandırıldığını yerinde öğretmek 
amacıyla yılda 500 öğrenciye geri dönüşüm tesisinde gözlem yapmalarını sağlamak.  %100
C. Tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla
 200 afiş asmak ve eğitim semineri düzenlemek       %100
D.  Çevre ve insan sağlığına dikkat çekmek amacıyla dünya çevre gününde 
etkinlikler (stant, afiş, tiyatro, konser) düzenlemek.     %100
 E. Organik evsel atıkların değerlendirilmesi kaynağında ayrıştırmanın yapılması ve 
çöp miktarının azaltılması çalışmaları kapsamında proje okulun da yıl içinde haftanın
 1 günü 30 dakika olmak üzere yılda 22 hafta 660 dakika eğitim vermek.   %100
5.  Müdürlüğümüz personelinin kaynaşması ve motivasyonunun arttırılmasına yönelik 
faaliyet düzenlemek.         %100
6.  İlçemizin temizliğinde halkımızın duyduğu memnuniyet oranının % 75 seviyesinin 
altına düşürmemek.         %100
7. Geri dönüşüme gönderilen atık miktarını artırma çalışmaları kapsamında tablodaki 
yüzdelik artış oranı hedeflenmiştir.            -

ATIK TÜRLERİ    2015  HEDEFLENEN %’LİK 
                    ARTIŞ         ORANI        2016       -
AMBALAJ ATIKLARI 4.015 TON  % 10  4.416 TON  %100
ATIK PİL   875 KG.   %10  962KG   %278
BİTKİSEL ATIK TAĞ 6610 LİTRE  %10  7270 LİTRE  %168
ELEKTİRİK 
ELEKTRONİK ATIKLAR 50 KG   % 400  200 KG   %540
ATIK MOTOR YAĞ 834 LİTRE  % 10  917 LİTRE  %3274
ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ
 LASTİKLER  376 ADET  % 10  413 ADET  %260

KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

2016 YILI HEDEFLERİ VE GERÇEKLEŞME DURUMU
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KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 

2016 YILI HEDEFLERİ VE GERÇEKLEŞME DURUMU

1  Büyükşehir Belediyesince 2016 Yılı Yatırım Programına Alınan Şehit 

              Yavuz BAŞAYAR Parkının Yapılacağı Alanda İmar Müdürlüğünce 

              Yapılan İmar Tadilatına Göre Yeniden Projelendirilmesi.    %40

 2  Müdürlüğümüze Ait Bir Seranın Yapılması.     %0

 3  Karatepe mevkiindeki Park 53-54-55 ve 56 Alanlarının 

 Piknik Alanı Olarak Düzenlenmesi.       %10

 4  21-26 Mart Tarihleri Arasında Kutlanan “ORMAN HAFTASI” 

 kapsamında Ağaçlandırma Şenliği Düzenlenmesi.    %100

5  Kayı Mahallesindeki Muhtarlık Binasının Çevre 

 Düzenlenmesinin Yapılması.       %0

 6  Kayı Mahallesi Park 3’ün Üzerindeki Engebeli 

 Arazilerin Ağaçlandırılması.        %100

 7  Paten Ve Kaykay Pisti Yapılması.       %0

8 Çevrenin korunması amacı ile ilçemizdeki Sivil 

 Toplum Kuruluşlarına ağaçlandırma alanı tahsis edilerek 

 ağaçlandırılması.          %100

9 İlçemizin Tanıtımı İçin Yabancı Elçiliklere Ağaçlandırma

  Alanı Tahsis Edilerek Ağaçlandırılması.      %0

10 Kaan Sokak’tan Geçen İshale Hattı Üstünün Düzenlenmesi.   %0

11 Eski Terminal Alanının Düzenlenmesi.      %0

12 İnönü Parkının Revizyonunun Yapılması.      %0

13 Akıncı Mahallesi TAI Lojmanlarına Bir Adet 

 Çocuk Oyun Parkının Yapılması.       %0
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KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 

2016 YILI HEDEFLERİ

SIRA 
NO                HEDEF                          GERÇEKLEŞME ORANI       AÇIKLAMA
  

1  Ramazan Ayında 30 gün boyunca; iftar sonrası geleneksel ramazan 

eğlenceleri düzenleyerek, vatandaşlarımıza eski                                                %100

ramazan geleneklerini yaşatmak.  

2  Kahramankazan’da sosyal yaşamı canlandırmak amacıyla 

en az 10 defa; şiir gecesi, konser, edebi söyleşi vb… programlar                     % 50

düzenlemek. 

 

3  Kahramankazan’ın kültür haritasını çıkartılarak sabitlenmesi 

ve sabitlenen haritanın dijital ortama aktarmak.                                      % 100 

4  İlçemizde sosyal hayatı canlandırmak amacıyla bir adet 

“Gezici Açık Hava Sineması” kurularak en az 12 filmi                                      % 0       15 Temmuz Darbesi Sonucu yapılamadı

vatandaşlarımıza izletmek. 

  

5  Belediyemizin ev sahipliğinde en az bir adet 

“Uluslar arası Sanat Çalıştayı” düzenlemek.                                   % 0    Bahsi edilen konuda bir işlem yapılamadı

6  KAGEM bünyesinde; vatandaşlarımızdan gelen kurs branşı

taleplerinin tamamını dikkate alarak, yeterli öğrenci sayısına                    % 100

ulaşan tüm branşlarda sanatsal kurslar açmak. 

 

7  Ülkemizin tarihi ve turistik yerlerinin vatandaşlarımız

tarafından da gezilip görülebilmesi amacıyla en az 30.000 kişinin             % 100 

katılabileceği “Kültür Gezileri” düzenlemek. 

 

8  Kahramankazan’ın ulusal ve uluslar arası platformda tanıtımının

daha etkili yapılması amacıyla katılacağımız fuar ve organizasyonlarda   % 100

dağıtılmak üzere; ilçemize yönelik tüm bilgileri içeren broşür ve kültür 

haritaları hazırlamak ve bu tanıtım materyallerini yabancı dile 

çevirerek hazır bulundurmak. 

9  Ülkemiz çapında yerini almış olan “ Kazan Kavunu”nun ve ilçemizin         

tanıtımının yapılması amacıyla uluslar arası kavun festivali ve bu                % 0             15 Temmuz Darbesi Sonucu yapılamadı

festival kapsamında “Halk Oyunları Festivali” düzenlemek.     
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KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 

SIRA 
NO HEDEF      GERÇEKLEŞME ORANI                  AÇIKLAMA
  

1  Peyzaj mimari istihdam edilmesi                                                          %0  Peyzaj mimarı istihdam edilemedi.

2  Ruhsat aşamasında alınan 3 boyutlu bina 
resimlerinin estetik kurulu tarafından haftalık olarak onaylanması. %100   -
 
3  Kahramankazan belediye sınırları içindeki bütün asansörlerin yıllık 
kontrollerinin yaptırılarak kırmızı etiketlerin %50 oranında giderilmesi     %100   -

4  Yıl içerisinde en az 10 personelin seminer ve fuarlara katılması.                %100   -

5  2016 yılında ruhsat alıp inşaata başlanılan tüm su yalıtım 
uygulaması yapılması        %100   -

6  Ölçüm aletlerinin teknik personele öğretilmesi için iç eğitim                     %100                  -
düzenlenmesi.          

7  Müdürlüğümüz bünyesindeki tüm odalara tarayıcı (yazıcı) alınması.       %0      Tarayıcı temin edilememiştir.

8  Plotter ve tarayıcı alınarak arşiv incelemelerinin 
Belediyemiz içerisinde çözümlenmesi.           %100   -

9  Yıl içerisinde en az 2 tane teknik gezi düzenlenmesi                                       %100   -
   

10  Sap2000 programlarının Belediyemizce satın alınması..   %100       % 100    (Benzer program olan 
                 (ideCAD ) alındı.)

11  1 Şehir Plancısı istihdam edilmesi.                            %0      Şehir plancısı istihdam edilemedi.

12  1 Harita Mühendisi istihdam edilmesi.       %0          Harita Mühendisi istihdam edilmedi
   

13  Autocad programı satın alınması.            %0        Autocad programı satın alınamadı.

14  Kahramankazan Belediye sınırları içerisindeki metruk binaların 
onarımı ve yıkımıyla ilgili çalışmalar yapmak.                         %100   -

 

 
      

  PERFORMANS HEDEFLERİ VE GERÇEKLEŞMELERİ
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KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

2016 YILI HEDEFLERİ

SIRA                                    HEDEF                       GERÇEKLEŞME ORANI
 NO       

1.  Yüzme Havuzundaki Aktif Üye Sayımızı 400 Kişi Yapmak                       % 100

2.  Yüzme Havuzu ve Halk Hamamında Kullanım Sonrası 200 Müşteri Görüşünü Almak                                   % 100

3. Yüzme Havuzu ve Halk Hamamı Günlük Kullanıcılarına 25.000 Kişiye Bayram Tebrik Mesajı Atmak      % 100
 
4. En Az 200 Kişiye Temel Yüzme Kursu Verilmesini Sağlamak      % 59

5. Gençleri Spora Teşvik Etmek Amacıyla Liseler Arası En Az 2 Yüzme Turnuvası Düzenlemek       % 50

6.  Belediye Araç Filosu Yaş Ortalamasını 1 Yaş Gençleştirmek                        % 100

7. Belediye Araçlarına Harcanan Bakım,Onarım,Giderlerinde Bir Önceki Yıla Göre % 20 Tasarruf Sağlamak    % 0
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HEDEF TANIMI      GERÇEKLEŞME ORANI   AÇIKLAMA

İlçemiz sınırları içinde faaliyet gösteren gıda üretim, 
tüketim ve satış noktalarına yılda en az 600 kez     % 116   695   Gıda noktası
denetim gerçekleştirmek 
Vatandaşlarımız tarafından Müdürlüğümüz Psikolojik Destek 
Birimine gelen başvuruların en az %98’ine cevap vermek   % 100             175 başvuru  175 cevap
Haşere ile mücadele kapsamında ilçemizde tespit edilen 135 
noktasal bölgeye yılda en az 1500 defa ilaçlama yapmak   % 104   1560 defa
İlçemizde bulunan MEB’e bağlı okullar başta olmak üzere kamu 
kurum ve kuruluşlarından gelen dezenfeksiyon ve kapalı alan   % 100    3 okuldan talep
haşere ilaçlama taleplerinin %100’ünü karşılamak        3 gerçekleşme
Müdürlüğümüz faaliyet alanına giren konularla ilgili olarak 
halkımızın bilinç düzeyinin artmasını sağlamak amacıyla yılda   % 100   3 seminer düzenlendi.
en az 3 defa seminer düzenlemek 
Belediyemiz işçilerine yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği, ilk 
yardım ve yangınla mücadele konularında eğitim düzenlemek  % 100   Yapıldı
Dini ay ve günlerde halkımızın yoğun olarak bulunduğu yerler 
ile ilçe merkezimizdeki tüm cadde ve sokaklarda gül esansı   % 100   Yapıldı
uygulaması gerçekleştirmek
Yardıma muhtaç, engelli, kimsesiz ve yaşlı 500 vatandaşımıza
 evde bakım (evde temizlik, evde sağlık ve yönlendirme,    % 164   822
psikolojik destek, berber, sıcak yemek dağıtımı, tamirat-tadilat, 
hasta nakil, yaşam destek) hizmeti vermek
Ramazan ayında halkımızın yoğun olarak bulunduğu yerler ile
ilçe merkezimizdeki tüm cadde ve sokaklarda gül esansı 
uygulaması gerçekleştirmek      % 100   Yapıldı
Kahramankazan Asri Mezarlığı için önceki yıllarda yapılan 
parselasyon çalışmasını revize etmek ve isimlendirme    % 0  Konu ile ilgili çalışmalarımız 
çalışmalarına başlamak        devam ediyor.
     
Mezarlık Bilgi Sistemi kullanımını gerçekleştirerek definlerle 
ilgili bilgi ve belgelerin elektronik ortamda takip ve    % 100   Yapıldı
muhafazasını sağlamak,      
Sokak hayvanları toplama, bakım ve rehabilitasyon hizmetleri 
kapsamında Müdürlüğümüze ulaşan şikayetlerin en az %95’ine   % 100   606 şikayet 606 cevap
cevap vermek.  
Sokak hayvanları toplama, bakım ve rehabilitasyon hizmetleri 
kapsamında toplanan hayvanlardan olgunluk çağına gelen ve  % 100   133 uygun olan hayvan  
 133 uygulama kısırlaştırmaya uygun olanların %100’ünün 
kısırlaştırılmasını sağlamak,
Sokak hayvanları toplama, bakım ve rehabilitasyon hizmetleri 
kapsamında toplanan ve yaşını dolduran hayvanların %100’üne        % 100  1095 hayvan   1095 uygulama
kuduz aşısı uygulamak. 
Müdürlüğümüz personelinin motivasyonunu artırmak amacıyla 
yılda en az 2 defa etkinlik düzenlemek     % 100   Yapıldı

Amaç :
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ: Kahramankazan Belediyesi’nin mücavir alan sınırları içinde yaşayan vatandaşların; 
yaşam kalitesinin yükseltilmesini sağlamak ve bu amaçla hizmetin insana yapılmasını ilke edinerek toplum, çev-
re ve hayvan sağlığı sorunlarının yerinde ve zamanında giderilmesini sağlamaktır.

KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2016 YILI HEDEFLERİ VE GERÇEKLEŞME ORANLARI
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   HEDEF                                   GERÇEKLEŞME ORANI

1- KENT MEYDANI PROJESİ KAPSAMINDA KAMULAŞTIRILARAK 
TRAMPA EDİLEN 1709 ADA 14 PARSELDE BULUNAN BELEDİYE                                     %0              
DÜKKÂNLARIMIZDAN KALAN 15 DÜKKÂNIMIZIN KİRA VE                                
SATIŞ YOLU İLE İHALE EDİLEREK BELEDİYEMİZE GELİR SAĞLAMAK.    

2- MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT 1077 ADA 56 PARSELDEKİ 
JEOTERMAL OTELİN SATIŞ İHALESİ YAPILARAK BELEDİYEMİZE                                    %3
GELİR SAĞLAMAK.

3-YENİ İMAR PLANINDAN GELECEK ARSALARIN TAPULAMA 
İŞLEMLERİNİN TAKİBİ VE SİSTEME İŞLENMESİNİN                                                             %100
GERÇEKLEŞMESİNİ DÜZENLEMEK.

4-KAZAN İMAR PLANI TADİLATINDAN GELECEK OLAN ARSALARIN 
GÜNÜMÜZ RAİÇLERİNE GÖRE DEĞERLEMESİNİN YAPILMASI VE                            
İLGİLİ KANUNLAR GEREĞİ SATIŞLARININ YAPILARAK                                                     %80
BELEDİYEMİZE GELİR SAĞLAMAK. 

5-SATIKADIN MAHALLESİNDE BULUNAN 1124 ADA 1 PARSEL
ÜZERİNDEKİ BİNAMIZIN 2886 SAYILI İHALE KANUNU GEREĞİNCE                             %100
SATIŞININ YAPILARAK BELEDİYEMİZE GELİR SAĞLAMAK.

6-KENT MEYDANI DÜZENLEME PROJESİ ÇERÇEVESİNDE TOKİ İLE 
YAPILAN PROTOKOLGEREĞİ İPOTEK KONULAN                                                            
GAYRİMENKULLERİMİZDEN,  YAPILAN ÖDEME MİKTAR KARŞILIĞI                             %100    
İPOTEK TERKİNİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ SAĞLAMAK.

7-BELEDİYEMİZİN HİSSELİ ARSALARININ %35’LİK KISMININ
SATIŞININ YAPILMASI SONUCU BELEDİYEMİZE GELİR SAĞLAMAK.                            %70

8-SOĞULCAK MAHALLESİNDE DEVAM EDEN JEOTERMALSU 
ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA 7. KUYUMUZUN BULUNDUĞU TESCİL                    %50
HARİCİ ALANI SÜRESİZ OLARAK MİLLİ EMLAK DAİRESİ 
BAŞKANLIĞINDAN TAHSİSİNİ SAĞLAMAK.

KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ
EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 

2016 YILI HEDEFLERİ
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   HEDEF                ORAN AÇIKLAMA

Yasa, Yönetmelik ve Belediye karar organlarınca alınan kararlar doğrultusunda 
İlçemiz mücavir alan sınırları içerisinde faaliyete geçecek/geçen işyerlerini Zabıta                  % 100 
müdürlüğü ile birlikte çalışarak denetim faaliyetlerinin en üst seviyeye 
çıkartılarak %100 oranında ruhsatlandırmak

394 sayılı Yasa istisnasından yararlanacak işyerlerinin Pazar günleri takip ve k
ontrollerinin yapılarak Tatil Günleri Ruhsatı almalarını sağlamak ruhsatsız işyerini              % 100
kapatmak, tutanak düzenlemek ve idari para cezası için encümene sunmak , 
%100 oranında gerçekleştirmek.  
İlçemiz mücavir alan sınırları içerisinde faaliyet gösteren büyük ve orta ölçekli         Sistem tam
işyerlerinin üretimine göre sınıflandırılıp sahip ve yöneticileri, telefonları ve adres                                                            olarak aktif 
bilgilerinin veri tabanını oluşturup Belediyemiz WEB sitesinde yayınlayarak                               % 50                    olmadığı için 
halkımız ve işyeri sahiplerini yapılan veya sunulan ürün hizmetleri konusunda                                 gerçekleştirilemedi.
bilgilendirmek alışverişlerde alternatif sunmak. %100 oranında gerçekleştirmek.  

Dış müşteri memnuniyet anketine devam edilerek, müşterilerden gelen olumlu 
veya olumsuzluklarla ilgili sonuçlara göre müşteri memnuniyetini                     % 100
%100 seviyesine çıkarmak.  

KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

2016 YILI HEDEFLERİ VE GERÇEKLEŞME ORANLARI
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HEDEF                        SONUÇ   AÇIKLAMA

1-) 2016 YILI İÇERİSİNDE  700 ADET ESNAFIN   %130  1010 ESNAF DENETİMİ YAPILARAK
DENETİMİNİN YAPILMASI      HEDEF GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.   
             

2-) MÜDÜRLÜĞÜMÜZE ULAŞAN ŞİKAYETLERİN  %100  ŞİKAYET VE TALEPLERE EN GEÇ 2
(TELEFON,DİLEKÇE,MAİL) EN GEÇ 2 (İKİ) GÜN     GÜN İÇİNDE MÜDAHALE EDİLMİŞTİR.
İÇİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ.  

3-)GELEN EVRAKLARIN EN GEÇ 3 (ÜÇ) GÜN   %100  GELEN EVRAKLAR EN GEÇ 3 (ÜÇ) 
İÇİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ     GÜN İÇİNDE DEĞERLENDİRİLMİŞTİR

4-) AKINCI MAHALLESİ TAİ SOSYAL TESİSLERİNE  %100  AKINCI MAHALLESİ TAİ SOSYAL
PAZARYERİ KURULMASI.      TESİSLERİNE PAZARYERİ KURULMASI.

5-) MÜDÜRLÜĞÜMÜZ HİZMETLERİNİN DAHA   %100  YIL İÇERİSİNDE EKİPLERİMİZE 1 ADET
ETKİN YÜRÜTÜLEBİLMESİ İÇİN 1 ADET ARAÇ                       BİNEK ARAÇ TAKVİYESİ YAPILMIŞTIR.
ALIMININ YAPILMASI.  

6-SEYYAR SATICI, DİLENCİ ÇALIŞMALARINDAKİ    DİLENCİ VE SEYYAR SATICILARLA
BAŞARININ ETKİN BİR ŞEKİLDE DEVAM ETTİRİLMESİ. %100  MÜCADELEDE ETKİNLİK 
        SAĞLANMIŞTIR.

7- GIDA SATIŞI YAPAN BÜTÜN PAZARCI ESNAFI VE                  GIDA SATIŞI YAPAN PAZARCI
ÇALIŞANLARINA HİJYEN BELGESİ ALDIRILMASI.  %100                ESNAFININ %60 ORANINDA
         KISMINA HİJYEN BELGESİ ALDIRILMIŞTIR.

Amaç ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ: Kanun ve Yönetmelikler ile Belediyemizin Yetkili organları
 tarafından alınan kararlara uygun şekilde denetim ve müdahaleler yapmak.
Hedef
Zabıta Hizmetleri çerçevesinde İlçemizde maksimum seviyede huzurun sağlanması.
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KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2016 YILI HEDEFLERİ VE GERÇEKLEŞME ORANLARI

Amaç:İlçemizde yaşayan dar gelirli, engelli ve yaşlı, kimsesiz, korunmaya muhtaç insanlarımıza 
gerekli sosyal destek, hizmet ve yardımlarda bulunmak. İlçemiz menfaatine olacak projeler 
hazırlamak, dosyaları oluşturmak, iş ve işlemleri yerinde takip etmektir.
Hedef:İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahiplerini tespit ederek doğru ve yerinde incelemeler neticesinde 
uygun yardımın yapılmasını ve takibini sağlamak.
Mavi Ay birimimizle tüm vatandaşlarımıza ulaşıp, herkesin desteği ve yardımcısı olmak.
 

  HEDEFLER       GERÇEKLEŞME ORANLARI

1-Şehitler Gününde(18 Mart) ilçemizdeki şehit ailelerine taziye ziyaretine gidilmesi   %100

2-Kutlu Doğum Haftasında(14-24 Nisan 2016) öksüz, yetim ve yardıma muhtaç çocukların 
tespit edilip, hediyeler verilmesi        %100

3-Engelliler Haftası (10-16 Mayıs) kapsamında engelli vatandaşlarımıza ev ziyaretleri yapılıp,
 taleplerinin alınması ve ihtiyaçlarının karşılanması      %100

4-Ramazan Bayramında öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi çocukların tespit edilip, 20 çocuğa
Sosyal Market’ten belirlenen miktarda kıyafetin verilmesi     %100

5-Kurban Bayramında ihtiyaç sahibi 250 aileye et ve gıda yardımı yapılması    %100

6-İlköğretim Haftası’nda ihtiyaç sahibi 50 öğrenciye kırtasiye ve okul 
kıyafeti yardımı yapılması         %100

7-Dünya Yoksullukla Mücadele Günü’nde 10 vatandaşımıza ev ziyareti gerçekleştirerek, 
gerekli yardımların yapılaması        %100

8-Tespit edilen yaşlı, engelli, hasta ve ihtiyaç sahibi 1500 aileye ev ziyaret yapılması   %100

9-Ramazan Ayında ihtiyaç sahibi 1500 aileye gıda yardımı yapılması    %100

10-Belediye Bilgi Sisteminin aktif olarak kullanılması; şikayet, istek ve önerileri olan 
vatandaşların ilgili birim ve kurumlara yönlendirilmesi      %100

11-Aşure Gününde yaşlı ve engelli vatandaşlara aşure dağıtılması     %100

12-Kandil Günlerinde yaşlı ziyareti gerçekleştirilmesi      %100
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Amaç:
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ: Bu yönetmenliğin amacı, Kahramankazan Belediyesi Bilgi İşlem 
Müdürlüğü’nün kuruluş görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

2016 YILI HEDEFLERİ VE GERÇEKLEŞME ORANLARI

HEDEF TANIMI       2016 YILI GERÇEKLEŞME 
         ORANI(%)  AÇIKLAMA

3 noktaya ek olarak (Piknik Alanı, Sağlık Parkı, Sancak Parkı)     Kamuya açık             Ekonomik Nedenlerden
3 adet parkta vatandaşlara kablosuz internet verilmesi için Wireless                   %0                      Dolayı Kurulumu
sisteminin kurulması.                                   Gerçekleşmedi.
Belediye İOS ve Android Mobil uygulamalarının ilk 6 ay içerisinde 
tamamlanarak hizmete sunulması                  %100                 Hizmete sunulmuştur.

                                      Fen İşleri
Mevcut otomasyon yazılımı için 1 adet felaket kurtarma merkezi kurulması.   %100                        Müdürlüğünde
                                      Kurulum Yapıldı.

Vatandaşların borçlarını öğrenebilmesi için SMS modülünün              %100                Belsis Entegresi
tamamlanarak hizmete sunulması.                                     Yapıldı.
                    Ekonomik
Ücretsiz internet verilen parklara, güneş enerjili Şarj İstasyonu yapılması             %0           Nedenlerden Dolayı
                                Yapımı Gerçekleşmedi.

Sistem Ağ Haritasının oluşturulması.                  %50                  Topoloji  hazırlanmıştır.

3D Sanal Tur Projesi geliştirilmesi ve Web Sayfasına Entegresinin yapılması.        %0 

                                     MOBİL İMZA
E-İmza ve Mobil İmzaya Geçiş Sürecinin ilk 6 ay içerisinde tamamlanması          %50                 ONAY AŞAMASINDA 
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KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 

2016 YILI HEDEFLERİ GERÇEKLEŞTİRME TABLOSU

HEDEF           SONUÇ

2016 yılında Kazan Belediyesi tarafından düzenlenen tüm etkinlik ve yürütülen 
faaliyetlerin tanıtılması ve basın yayın organları yoluyla duyurulması.    %100

2016 yılında Basın yayın organlarında yayınlanmak üzere hazırlanan basın bülteni 
ve gazete ilanlarının basın yayın kurumlarına verilmesinin ve takibinin 
yapılmasının sağlanması.         %100

Yazılı, sözlü, görüntülü basın ve yayın organlarını takip ederek Kahramankazan 
Belediyesi’nin leh ve aleyhinde olan gelişmeler ve genel olarak belediyelerle ilgili 
olarak Belediye Başkanına ve Başkan yardımcılarına düzenli olarak rapor verilmesi.   %100

2016 yılı içinde yapılan faaliyetlerin fotoğraf video basın çalışmalarıyla ilgili arşiv 
oluşturulması.           %100

Kahramankazan Belediyesinin tanıtım çalışmaları konusunda katkı sağlaması 
amacıyla yazılı ve görsel basın sosyal medya Ankara temsilcilerinin davet 
edileceği ve Belediye Başkanımızın da katılacağı bir yemekli organizasyon 
düzenlemek          %100

Düzenlenen etkinliklerde fotoğraf ve kamera çekimleri ihtiyacı olan 
müdürlüklere gerekli desteği sağlamak.       %100

Kahramankazan Belediyesi WEB sitesi için gerekli olan yazılı ve görsel haberlerin 
Bilgi İşlem Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde yürütülmesi ve yayınlanmasının 
sağlanması.           %100

Ulusal basında 1000 adet haber yayınlanması,       %100

Farklı konularda ayda bir defa halk röportajı yapılması      %100

Personel motivasyon performansı için yılda iki defa yemekli toplantı yapılması.   %50
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KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

2016 YILI HEDEFLERİ GERÇEKLEŞTİRME TABLOSU

HEDEF                   GERÇEKLEŞME ORANI                           AÇIKLAMA
       

İlçemiz muhtarlarıyla yılda en az bir kez toplantı 
gerçekleştirilmesi.        %0    Gerçekleştirilemedi. 

İlçemiz muhtarlarıyla Şehir dışına yılda              %100       9-13 Mayıs tarihleri arası 
en az bir kez gezi düzenlenmesi.                              Muğla - Fethiye’de gerçekleşmek 
          üzere seminer düzenlenmiştir.
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