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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 çalışmak zorunda olan kamu kurumlarıdır. Bizler seçim 
öncesi göreve talip olurken halkımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmenin verdiği mutluluk ve azimle çalışmalarımıza devam 
ediyoruz.

Hizmet sevdamızla ve Belediyecilik tecrübesi ile 11. Yılımızda Belediyelerce 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.

Kazan 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 dayanan bir Belediyecilik anlayışı içinde 
çalışılmıştır. 

Belediyemiz açısından önemli çalışmaların yapıldığı bir faaliyet dönemi olan 2014 yılı, modern şehircilik açısından 
gelecekte önemi büyük olan Termal Otel ve Kongre Merkezi, Ulu Cami çevre düzenlemesi, Termal Halk Hamamı,Kamp 
Merkezi ve Spor Tesisleri, Kültür Evi, Taziye Evi, Satı Kadın Müze Evi, Gençlik Merkezi ve Trafik Eğitim Merkezi gibi  birçok 
yatırımla  Kazanımıza 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 Kanununun 56.maddesince “Kamu idarelerince 
hazırlanacak Faaliyet Raporu Yönetmeliği” esaslarına göre hazırlanan ve elinizde bulunan bu raporla, Belediyemizin 2014 
yılı Faaliyet Raporunu özetlemiş bulunmaktayım.

Raporun hazırlanmasında ve hizmetlerin gerçekleştirilmesinde katkılarından dolayı Meclis üyelerimize ve çalışma 
arkadaşlarıma teşekkür eder; saygılarımı sunarım.

Sunus

Lokman Ertürk
Kazan Belediye Başkanı

.
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VİZYONUMUZ

MİSYONUMUZ

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.

Tarımı, Sanayisi ve ticaretiyle  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.  



KALİTE 
POLİTİKAMIZ

Şeffaf ve Katılımcı bir yönetim 

Hizmette adil olan 

Müşteri odaklı 

Kaynaklarını etkin ve verimli kullanan 

Tarihi ve Kültürel mirası koruyan 

Toplumun değer yargılarına saygılı olan 

Personel gelişimini sürekli sağlayan 

Hizmeti güler yüzlü sunan 

Zorlaştırmayan kolaylaştıran 
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     5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56.maddesi ve Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41.maddesi uyarınca 2012 yılı 

içerisinde yapılan çalışmalarımızı içeren faaliyet raporunda, 03/07/2005 tarihinde kabul edilen ve 13/07/2005 tarih ve 25874 sayılı 

Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanununda görev ve sorumluluklar ile yetkileri üçüncü bölüm 

ondört,onbeş ve onaltıncı maddelerde sayılmıştır.

 Belediyenin görev ve sorumlulukları   

Madde 14 - Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;  

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

atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; 

konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi 

ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000’i geçen belediyeler, kadınlar 

ve çocuklar için koruma evleri açar.   

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve 

malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve 

kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, 

korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine 

malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün 

başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.  Hizmetlerin yerine 

getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatan-

daşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna 

uygun yöntemler uygulanır.  Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.  Belediye meclisinin kararı ile 

mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.  

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

YETKİ GÖREV VE 
SORUMLULUKLARIMIZ
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Madde 15 - Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:  

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde  bu-

lunmak.  

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, 

kanunlarda belirtilen cezaları vermek.  

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

ç) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yap-

mak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı 

alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.  

d) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaş-

tırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya 

işlettirmek. 

 e) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma 

sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.  g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanı-

mı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.  h) Mahallî müşterek nitelikteki 

hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, sat-

mak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. 

 f ) Borç almak, bağış kabul etmek. 

g) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kur-

mak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.  

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

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

i) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faali-

yetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün için-

de geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları 

yoksullara vermek.  n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
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j) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde 

toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat mal-

zemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre 

kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. 

 k) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret 

ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yer-

ler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği 

trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. 

(l) bendinde belirtilen gayri sıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, Büyük-

şehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.  Belediye, (e), (f ) ve (g) bentlerinde 

belirtilen hizmetleri Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz 

yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yeri-

ne getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67. maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla 

yerine getirebilir.  

İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000’i 

geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, 

kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya 

ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal 

hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kul-

lanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.  

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yok-

laması ve araştırması yapabilir.  Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.  Belediyenin proje 

karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye 

tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. 

Madde 16 - Belediyeye tanınan muafiyet 

Belediyenin kamu hizmetlerine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunla-

rın inşa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır.
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İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1- Fiziksel Yapı:   
a) Taşınmazlar

Tablo–1: Kazan Belediyesinin Başlıca Taşınmazlarının Dağılımı:

SIRA                          ADETİ                   CİNSİ                                                TOPLAM M2
   

                                                            ARSA
 1                53  RESMİ KURUM                                177.770,48
 2                19  BAĞ BAHÇE                                       1.645,57
 3   6  B.H.A                                     6.777,03
 4   14  K.D.K.Ç.A                                     35.334,00
 5   2  KENT MEYDANI                          4.315,00
 6   83  KONUT ALANI (Z+2- Z+3 - Z+4)                19.187,90
 7   6  KÜÇÜK SANAYİ ALANI                                       468,90
 8   4  PAZAR ALANI                  11.502,00
 9   31  REKREASYON ALANI               135.982,70
 10   191  SANAYİ ALANI                146.119,19
 11   8  SOSYAL KÜLTÜREL ALAN                 20.159,08
 12   35  TEKNİK ALT YAPI                                  14.735,00
 13   5  TİCARET ALANI     3.588,00
 14   15  TİCARET + KONUT ALANI (Z+4)   4.089,24
 15   5  TİCARİ REKREASYON ALANI                 20.658,80
   
                      KADASTRO PARSELİ 
 1   168  TARLA                 962.339,43
                                      
                                                      HİZMET BİNALARI 
 1   1  BELEDİYE HİZMET BİNASI 
 2   1  FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
 3   2  EK HİZMET BİNASI 
                      (ZABITA- SAĞLIK İŞLERİ- SGK) 
 4   1  TEMİZLİK BİNASI 
 5   1  SARAY EK BİNASI 
                                      DAİRE – DÜKKÂN 
 1   1  DAİRE 
 2   27  DÜKKÂN 
    6  OFİS İŞYERİ 
                      SPOR SALONU 
 1   2  BOCCE + KAPALI SPOR SALONU 
 2   1  KAMP MERKEZİ 
 1   1                SPOR SAHASI  (ŞEHİR STADI) 
  
                                                            SOSYAL TESİSLER 
 1   1  KUMPUNAR SOSYAL TESİSLERİ 
 2   1   BELEDİYE SOSYAL TESİSLERİ
                                                            (SEGE) 
 3   2   KÖY KONAKLARI 
   
                        PAZAR ALANLARI 
 1   1  KAPALI PAZAR ALANI 
 2   1  AÇIK PAZAR ALANI (TAİ)
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b) Teknik Donanım : 

Kazan Belediyesinin birimlerinde toplam 136 adet PC bilgisayar,23 adet dizüstü bilgisayar,56 adet yazıcı,13 adet tarayıcı, 

5 adet faks,4 adet fotokopi,2 adet projeksiyon cihazı,1 adet video kamerası bulunmaktadır. Tüm birimlerin internete erişimi 

vardır. Merkez santrale bağlı olarak,11 şehirler arası ve 7 şehir içi, başkan yardımcılarımıza bağlı olarak 3 santral,belediye baş-

kanımıza ait 2 adet cep telefonu,fen işleri müdürlüğüne bağlı olarak 1 santral,zabıta müdürlüğüne bağlı olarak 1 santral ve 2 

hat,internet erişim merkezine bağlı olarak 1 telefon olmak üzere toplam 28 telefon hattı bulunmaktadır.

Ayrıca ana binada 2,kapalı spor salonunda 2,temizlik işleri md.1,kumpınar sosyal tesislerinde 1,ek bina (sağlık işleri md.)da 

1,makine ikmal tesislerinde 1,internet erişim merkezinde 1 adsl hattı mevcuttur. Noktadan noktaya uzaktan erişim mevcuttur.

Belediye hizmet binasında 1 kayıt cihazı,13 adet sabit kamera,1 adet speeddome kamera,1 monitör faal olarak çalışmakta-

dır.Ayrıca makine ikmal tesislerinde 2 adet kayıt cihazı ve 16 kanal,30 adet sabit kamera,2 adet speeddome kamera ve 1 adet 

monitör bulunmaktadır.

ÖZEL KALEM 10 15 8 1 - 1

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 16 2 5 1 1 1

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 22 4 12 1 2 1

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 10 1 6 1 - - 

PARK VE BAHÇELER MÜD. - - 1 1 - -

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2 - - - - -

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD. 22 - 7 3 - -

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜD. 22 1 3 1 - 1

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 4 1 3 1 1 -

RUHSAT VE DENETİM MÜD. 2 1 2 1 - -

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 8 3 5 1 - -

DESTEK HİZMETLERİ MÜD. 7 4 4 1 - 1

EMLAK VE İSTİMLAK MÜD. 5 - 2 - - -

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ                                         3                   1            -                        -                         -                          -

                  

BİRİM                                                              PC      DİZÜSTÜ       YAZICI       TARAYICI    FOTOKOPİ    FAKS

TOPLAM    133 23 56 13 4 5
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BİRİM                                                              PC      DİZÜSTÜ       YAZICI       TARAYICI    FOTOKOPİ    FAKS

MECLİS

ENCÜMENÖZEL KALEM

Ahmet CEYLAN
Başkan Yardımcısı

Cengiz GEVREK
Başkan Yardımcısı

Orhan YAZICI
Başkan Yardımcısı

Abidin ARIKÖK
Başkan Yardımcısı

Eray DEMİRER
Fen İşleri Md. V.

Nuh AKBAL
Park ve Bah. Md.

Murat ERDAL
Yazı işleri Md.

Yusuf ERÇELİK 
Sağlık  işleri Md.

Hasan YILMAZ
Kültür ve Sos. İşl. 

Md. V.

Murat ŞENTÜRK
Mezarlıklar Md.

Mehmet SITKI
Basın Yayın ve 

Halkla İlişkiler Md.

Hasan YILMAZ
Temiz İşleri Md. V.

Ünal ARAÇ
Zabıta Md. V.

Hüseyin YÜCE 
Ruhsat ve 

Denetim Md.

Umut ÇITAK 
Bilgi İşlem  Md. V.

Levent KARAGÖL 
İmar ve Şehircilik 

Md. V.

Abdullah 
BOZALAN 

Destek Hiz.Md. V.

Emre SÜMER
 Emlak İstm. Md. V.

Şerafettin 
DEMİRBAĞ

Mali Hiz. Md. V.

Murat ERDAL
Sosyal Yard.İşl. 

Md. V.

Lokman ERTÜRK
Belediye Başkanı

1- Örgüt Şeması
a) Organizasyon Şeması 
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a) Belediye Başkanı:
      Lokman ERTÜRK 
Lokman Ertürk Ankara’da, Kazan’a bağlı Örencik Köyü’nde 

1970 yılında doğdu.İlkokulu köyünde, orta ve lise öğreni-

mini Ankara’da tamamladı.ABD Preston Üniversitesi İşletme 

Bölümü’nden mezun oldu.Azerbaycan Bakü Asia Üniversitesi 

tarafından Türk Dünyası Ve Kültürüne yaptığı hizmetlerden 

dolayı 2013 yılında fahri doktora unvanına layık görüldü.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından Ul-

uslararası Ziyaretçi Ve Liderlik Programı çalışmaları sonucunda 

‘Ayın Mezunu’  ödülünü hak kazandı.Bunların yanında birçok 

dernek ve kurumdan Başarılı Belediye Çalışmaları nedeniyle 

ödüle layık görüldü.Fazilet Partisi ve Ak Parti çatısı altında 

siyasi çalışmalarını yürüten Lokman Ertürk, her iki partinin zor 

günlerinde Kazan Kurucu İlçe Başkanı olarak görev yaptı.Anka-

ra büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek’in danışman-

lığının ardından 2004 yılı yerel seçimlerinde Ak Parti’den Kazan 

Belediye Başkanı Ve Türkiye’nin en genç belediye başkanı olar-

ak seçildi.2004’ten sonra 2009’daki seçimi de kazanan Ertürk, 

Kazan’da iki dönem üst üste seçilen ilk Belediye Başkanı oldu. 

Ertürk, bu başarısını 2014 yılında 3. kez belediye başkanı seçil-

erek perçinledi.Değişik dernek ve sivil toplum kuruluşlarında 

kurucu üyelik, yönetim kurulu üyeliği yapan ve İngilizce bilen 

Lokman Ertürk evli ve 3 çocuk babasıdır.

Belediye Başkanı’nın 
görev ve yetkileri
    
Madde 38 - Belediye başkanının görev ve 
yetkileri şunlardır:

    a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını 

sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini koru-

mak.

    b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, beledi-

ye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere 

uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin 

performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve 

değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

    c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya 

davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin 

etmek.

    d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.

    e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek

    f ) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

    g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

    h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

    i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi 

dışındaki aktarmalara onay vermek.

    j) Belediye personelini atamak.

    k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

    l) Şartsız bağışları kabul etmek.

    m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için 

gereken önlemleri almak.

    n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği 

kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler 

merkezini oluşturmak.

    o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullan-

mak.

    p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya 

belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak 

ve yetkileri kullanmak.

I-GENEL 
BİLGİLER
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c) Belediye Meclisi:

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

FAALİYET RAPORU
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BELEDİYE MECLİSİNİN GÖREV 
VE YETKİLERİ ŞUNLARDIR 

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

b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın 
birinci 
düzeyleri arasında aktarma yapmak.

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

d) Borçlanmaya karar vermek.

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

f ) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulan-
acak 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 ayrılmaya, 
sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

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

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

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

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, 
adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul 
etmek.

o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
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p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği 
yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor 
gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, 
kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

u) İmar olanlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Sıra    Parti İsmi    Üye Top. Sayısı

1    AK Parti     10

2    MHP        5

Tablo–4 :Belediye Meclisi Üyelerinin Partilere göre  Dağılımı:
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MECLİS BAŞKAN VEKİLLERİ

MECLİS 1.Başkan Vekili   
Ahmet CEYLAN
MECLİS 2.Başkan Vekili   
Bekir MEDET

MECLİS KATİP ÜYELERİ

ASİL ÜYELER      :  Derya OVACIKLI
                  Altuğ YÜCELEN ÖZCÜ
YEDEK ÜYELER :   Muhsin KOCA
   Volkan TORAMAN

PLAN VE BÜTÇE 
KOMİSYONU

Hasan ÖZTÜRK (Başkan)
Bekir MEDET (Başkan V.)

Aytekin DOĞAN

HUKUK TARİFELER İNC. VE 
ARAŞTIRMA KOMİSYONU

Ümit ERTÜRK (Başkan)
Muhsin KOCA (Başkan V.)

Mehmet ÜNAL

ULAŞIM,  SAĞLIK  VE
 ESNAF KOMİSYONU

Bekir MEDET (Başkan)
Volkan TORAMAN (Başkan V.)

Paşa SÜMER

BAYINDIRLIK İMAR VE 
İSİMLENDİRME KOMİSYONU

Hacı Bekir ÜNÜVAR (Başkan)
Altuğ Yücelen ÖZCÜ (Başkan V.)

İsmail KARATAŞ 

EĞİTİM KÜLTÜR GENÇLİK 
VE SPOR KOMİSYONU

Hüseyin BAYAR (Başkan)
Derya OVACIKLI (Başkan V.)

Ali ARI

DENETİM KOMİSYONU

Hasan ÖZTÜRK (Başkan)
Derya OVACIKLI (Başkan V.)

İsmail KARATAŞ

KADIN HAKLARI VE FIRSAT 
EŞİTLİĞİ KOMİSYONU

Derya OVACIKLI (Başkan)
Muhsin KOCA (Başkan V.)

Paşa SÜMER

BELEDİYE MECLİSİ 
İHTİSAS KOMİSYONLARI

Tablo–6 : Belediye Meclisinde Alınan Karar Sayıları



FAALİYET RAPORU

KAZAN BELEDİYE 
BAŞKANLIĞI29

 ALINAN 
                                                              

KARAR 
                                                               

SAYISI

AYLAR      YAPILAN                    

TOPLANTI 

  SAYISI 

     KOMİSYONA 

HAVALE EDİLEN

KOMİSYON 

RAPORU 

 RED VE 

GERİ ÇEKİLEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                

OCAK          5               16   6                           5                             ……. 

ŞUBAT           5                               14                                   3                           6                             ……. 

MART                           2                8                   3                           4                             ……. 

NİSAN                          5                               13                                   1                            -                              ……. 

MAYIS                           3                              17          7                           2                              ……. 

HAZİRAN          3                              12                          4                           5                              ……. 

TEMMUZ          2                              17                                   8                           4                              ……. 

AĞUSTOS          3                              23                                   9                           9                              ……. 

EYLÜL           3                              15                                   1                           9                              ……. 

EKİM                         12                               17                                   6                           1                              ……. 

KASIM                          3                              17                                 10                           4                              ……. 

ARALIK                          4                              20                                   4                          10                              ……. 

TOPLAM           50                            189                 62                                      59                              ……. 

d) Encümen Üyesi 

Belediye Encümeni çalışmaları ile ilgili tüm iş ve işlemleri takip etmek,

Başkanlık Makamınca Belediye Encümenine sevk edilen evrakı kaydetmek,

Encümen gündemini hazırlamak,

Belediye Encümenine girecek tüm evrakın önceden incelenmek, 

Yasal dayanakları ile birlikte bir rapor haline getirmek ve encümene sunulmak, 

Encümen kararların yazılması, alınan kararların ilgili birimlere ulaştırılması ve birer nüshalarının da arşivlenmesi 

işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak.

Belediyemiz Encümeni 2014 yılı içerisinde 52 defa toplanmış ve bu toplantılarda 661 adet karar almıştır.

Tablo–6 : Belediye Meclisinde Alınan Karar Sayıları



I-GENEL 
BİLGİLER

KAZAN BELEDİYE 
BAŞKANLIĞI 30

ENCÜMEN GÖREV VE YETKİLERİ :

Madde 34 – Belediye encümeninin görev ve yetkileri.

a) Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye 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      5      23

ŞUBAT      4      24

MART      4      24

NİSAN      2      26

MAYIS      5      74

HAZİRAN     4      46

TEMMUZ     5      29

AĞUSTOS     5      133

EYLÜL      4      103

EKİM      5      96

KASIM      4      45

ARALIK      5       38 

TOPLAM     52       661 

Tablo–7 : Encümen Kararları
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Belediyemiz birim ve müdürlüklerinde SAMPAŞ Beledi-

ye Bilgi Yönetim Sisteminden destek hizmetler ve yazılım 

geliştirme hizmeti alınmaktadır. Bu sistemin kullanılması 

yoluyla entegratif bir bilgi bütünlüğünün sağlanması (Bilgi 

Sistemi Otomasyonu), belediye ile kentli arasındaki 

ilişkilerin elektronik ortama taşınarak çağdaş ve dinamik 

bir yapıya kavuşturulması (e-belediye), mekansal analiz 

ve sorgulamalarla bir taraftan; kentin sosyal, ekonomik ve 

kültürel dokusunun ve gereksinimlerinin ortaya çıkarıl-

ması ve sürekli olarak güncellenmesi, diğer taraftan da; 

gelir kaynaklarını en üst noktaya yükselterek, belediyelerin 

klasik belediyecilik uygulamalarının yani sıra, kentin; sosy-

al ekonomik, kültürel tabanlı tüm ihtiyaçlarını karşılayacak 

hale gelmelerinin sağlanması, yaşamını doğrudan ya da 

dolaylı olarak etkileyen diğer kamu kurum ve kuruluşları ile 

tam bir eşgüdüm halinde çalışma ortamının ve altyapısının 

sağlanması (Kurumlar arası Koordinasyon) çalışmaları 

gerçekleştiriliyor. 

Kent gereksinimleri her geçen gün nitelik ve nicelik olarak 

değişiyor, gelişiyor. Belediyeler, kent ve kentli ihtiyaçlarını 

karşılayabilmek için modern yöntemler uygulamaya daha 

çok önem veriyorlar. Bugün yalnızca klasik Belediyecilik 

uygulamaları yerine kentin; sosyal, ekonomik ve kültürel 

tabanlı tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar. 

Paylaşan, katılan ve denetleyen uygar bir kent yapısını 

oluşturma sürecinde Belediyemizin önemli her geçen gün 

artmaktadır. Bu da Bilgi ve Teknolojik kaynakların doğru ve 

etkin kullanılmasıyla olmaktadır. Belediyemiz de Web 

sayfasıyla vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmak için 

gereken tüm  kaynakları kullanmaktadır.

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar :
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BİMER (BAŞBAKANLIK İLETİŞİM MERKEZİ)
Belediyemize BİMER aracılığı ile gelen ve cevaplandırılan elektronik posta sayısı;

GELEN E-POSTA : 40
CEVAPLANDIRILAN E-POSTA: 40

   4- İnsan Kaynakları :
Belediyemiz bünyesinde 31.12.2014 tarihi itibari ile 17 adet birim mevcut olup bu müdürlüklerde görev

 yapan 657 sayılı Devlet Memurları kanuna tabi 122 memur, 4857 sayılı kanuna tabi 87 daimi işçi olmak 

üzere toplam, 209 adet personelin tüm özlük işlemleri müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.

Tablo–8 : Memur Personelin Statü ve Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

Tablo–9 : İşçi Statüsündeki Personelin Kadrolara Göre Dağılımı

OPERATÖR            7  

ŞOFÖR          26 

İŞÇİ          24 

TEMZ.İŞ.         19 

USTA            5 

ENGELLİ           5 

ESKİ HÜK.           1 

TOPLAM          87 

ÇALIŞILAN HİZMETLER                                                                           SAYI

SINIFI                  DOLU                      BOŞ         TOPLAM 

GİH       82                                  72                                    154 

TH                                   30                                    7                                     37 

YH                                     6                                   6                                     12 

SH                                     3                                   9                                     12 

AH                                     1                                   1                                       2

TOPLAM                     122                                      95                                          217 
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Tablo-10 : Memur Personelin Kadrolara Göre Dağılımı :

SINIFI                       ÜNVANI     ADET

GİH    BAŞKAN YARDIMCISI         2

GİH    MÜDÜR            6

GİH    UZMAN             1

GİH    ŞEF           5

GİH    MEMUR             9

GİH    PROGRAMCI          1

GİH    EĞİTMEN          3

GİH    KAMERAMAN          1

GİH    ZABITA AMİRİ          1

GİH    ZABITA KOMSERİ          2

GİH    ZABITA MEMURU      19

GİH    ŞOFÖR             2

GİH    BİLGİSAYAR İŞLETMENİ                         23

GİH    VHKİ          7

TH    ŞEHİR PLANCISI          2

TH    MİMAR           2

GİH    EVLENDİRME MEMURU        1

TH    MÜHENDİS        15

TH    TEKNİKER          7

TH    TEKNİSYEN          2

TH    TOPOGRAF          1

TH    TEKNİSYEN YARDIMCISI         2

YH    HİZMETLİ          4

SH    VETERİNER HEKİM                     1

SH    PSİKOLOG          2

AH    AVUKAT             1

TOPLAM                                           122
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BAŞKAN YARDIMCISI                            2  -  2

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                          14  30  44

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ           7  15  22

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ          1    -    1

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ         4  16  20

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞ. MÜD.          -    -                     -

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ          7    4  11

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ           2    -    2

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                          7    1    8

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ          9    9  18

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ        13    2                    15

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ        13    1                    14

ÖZEL KALEM                                                        -                     2     2

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ         19                     1                     21

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ          8                     1                       9

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ           2                     1                       3

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                         11                     2                     13

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ            3                     2                       5

TOPLAM                                                                           122                       87                       209

MÜDÜRLÜK                                                     MEMUR              İŞÇİ                  TOPLAM

Tablo-11 :  Personelin Birimlere ve Sınıflara Göre Dağılımı :
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A-ÖZEL KALEM

Birimimizde 2 işçi  personel  görev yapmaktadır.

 Birimimizin görevleri:

 Belediyemizi ziyarete gelen, yerli ve yabancı bürokratların en iyi şekilde karşılanmasını, ağırlanmasını ve 

Başkanlık Makamı ile görüşmelerinin sağlanmasını temin etmek.

 Başkanlık Makamı’nı ziyaret etmek üzere gelen misafirlerle ilgilenmek, dilek ve taleplerini dinlemek, 

mümkün olanları bizzat halletmek veya ilgili birimlere yönlendirmek, takip etmek, sonucu hakkında gerektiğinde 

Makam’a bilgi sunmak. 

 Başkanlık Makamı ’nın, günlük ve haftalık programını düzenlemek ve yürütmek. Randevu taleplerini 

toplayarak her gün Makam‘a sunmak, verilen talimatlara göre değerlendirmek, planlamak, takip etmek ve düzenli 

bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak. Görüşme saatleri dışında randevusu olmayanlara randevu vererek Başkan-

lık Makamı ile görüşmelerini 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 sağlamaktır.

 Başkanlık Makamı’nın telefon görüşmelerini sağlamak, dışarıdan gelen telefonları almak, değerlendirmek 

ve gerekli yerlerle irtibatlandırmak.  Belediye Başkanı’nın katılacağı basın toplantılarını, açılış programlarını, panel 

ve konferansları organize etmek.

 Özel Kalem Birimi, yukarıda sayılan görevlerin yanında, Başkanlık Makamı’nın katılacağı düğün, nişan, 

cenaze ve taziye gibi konularda, mesaj ya da telgraf gönderilmesi görevini de icra etmektedir.

GENEL 
FAALİYETLERI-
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B-YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
     

    Yazı İşleri Müdürlüğü, Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği ile Başkanlık Makamınca yürürlüğe konulan 

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

Evlendirme Hizmetleri, Toplam Kalite Yönetimi, Ulaşım ve Kent Konseyi sekreterliği görevlerini yürütmektedir.

   Yazı İşleri Müdürlüğü: Yetki, Görev ve Sorumluluklar bölümde bahsedilen tüm görevleri, 1 Müdür, 1 Şef, 11 Memur, 

2 İşçi tarafından yürütülmektedir.

  Belediye Meclisinin çalışmaları ile ilgili tüm iş ve işlemleri takip etmek, Başkanın havalesi ile birimlerden gelen tek-

lifler çerçevesinde meclis gündemini hazırlamak, meclis üyelerine tebliğ edilmesi, belediye meclisinin toplantılarının 

yapılabilmesi, belediye meclisi toplantı tutanaklarının tutulması ve doküman yapılması, kararların yazılması, ilgili 

mercilerin onayına sunulması, alınan kararların ve karar özetlerinin ilgili birimlere ulaştırılması ve karar suretlerinin 

muhafazasını sağlamak.

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

Üyesinden oluşmaktadır.

  2014 yılı itibariyle Kazan Belediye Meclisinde 50 olağan toplantı yapılmış ve bu toplantılarda 189 karar alınmıştır.

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

clisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, Mali Hizmetler Birim Amiri ve yine Beledi-

ye Başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.

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

önceden  belirlenen gün ve saatte toplanır.   

   Belediye Encümeni, 2014 yılı içerisinde 52 defa toplanmış ve bu toplantılarda 661 adet karar alınmıştır.

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

tedir.

   Belediyemiz bünyesinde 31.12.2014 tarihi itibari ile 17 adet birim mevcut olup bu müdürlüklerde görev yapan 657 

sayılı Devlet Memurları kanuna tabi 122 memur, 4857 sayılı kanuna tabi 87 daimi işçi olmak üzere toplam, 209 adet 

personelin tüm özlük işlemleri müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.
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C-MALİ  HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
     

     Daralan ekonomik kaynaklar,nüfus artışı  İhtiyaçların çeşitlenmesi ve beklenti düzeyinin yükselmesi,hesap 

verme sorumluluğu ve zorunluluğu gibi nedenlerle kurumlar,tüm yönetim süreçlerinde olduğu gibi mali yöne-

timde de giderek daha gerçekçi planlı,şeffaf ve güçlü bir strateji takip etmek zorundadır.özellikle kamu kurum-

larının mali yönetimlerinin,kurumun rekabet gücünü arttırıcı,imajını yükseltici,iç ve dış paydaş memnuniyetini 

sağlayıcı şekilde yeniden yapılanması büyük önem taşımaktadır.

    5018 sayılı”Kamu Mali Yönetim Ve Kontrol Kanunu”‘nun amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan 

politika ve hedefler doğrultusunda 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 raporlanmasını ve 

mali kontrolünü düzenlemektedir.

    Belediyemizin mali yönetimi Mali Hizmetler müdürlüğü tarafından yürütülmektedir Belediyemiz mali yöneti-

mi hizmetlerin zamanında yürütülmesi mali açıdan kolaylaştıracak şekilde yapılandırılmıştır. Parasal kaynakların 

kamu yararına ve hesap verebilirlik esas alınarak harcanması temel ilkedir.Aktiflerin yönetimi,borç yönetimi ve 

özkaynak yönetimi nitelikli personel tarafından koordine edilmekte,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 ihtiyacı gerçekçi biçimde saptanmakta mali kaynaklar zamanında temin edilmekte-

dir. 

      Harcamaların izlenmesi,analizi ve raporlanması belirli dönemlerde rutin olarak yapılarak üst yönetime bilgi 

olarak sunulmakta,düzenlen performans programları ve faaliyet raporları ile kamuoyuna ayrıntılı bilgiler ver-

mektedir.

      

 Belediyemizin Mali Politikaları 
Belediye hizmetlerinin doğru, etkili, sürekli ve kararlı biçimde yürütebilmesi için bir dizi mali politikalar 

geliştirilmiştir.Bu politikalar 4 başlık altında ele alınmıştır:

1.  Bütçe yapımında “çok yıllı bütçeleme/performans esaslı bütçeleme kriterleri” esas alınacak,gelir gider denge-

si her yıl gerçekçi olarak kurulacaktır. 

2.  Bütçeden yatırımlara ayrılan miktarda her yıl artış sağlanacaktır.

3.   Mali yönetimde gerekli muhasebe kayıtları sürekli izlenecek ve risk değerlendirmesi yapılacaktır. Mali 

uygulamalar ile birim harcamalarının ve yürütülen faaliyetlerin mevzuata,iç düzenlemelere,belediyemiz 

teamüllerine uygun alarak yürütülmesini kontrol edecek,iç denetim ve iç kontrol mekanizmasının işleyişini 

kolaylaştıracak,dönem raporlarının düzenli olarak tutulmasına imkan sağlanacak tedbirler alınacaktır.  
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D-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

Kazan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kendi hizmet alanı içerisinde yıllık yatırım, plan ve programlarını 

yaparak Belediye Başkanı’nın onayına sunmak sureti ile idare içerisinde yönetmelik hükümleri uyarınca görev-

lerini yürütmektedir.

Yıl içerisinde Belediye Meclisince alınan kararlar doğrultusunda altyapı çalışmaları, yol çalışmaları, yapımla ilgili 

inşaat işleri, atölyelerdeki işler (ahşap, demir ve bakım onarım atölyeleri) ve elektrik işleri program dâhilinde icra 

edilmiştir.

Müdürlüğümüze 2014 yılı içerisinde Kuruluş, Görev, 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 kaplanması,

• Hakedişler ve işin kabulünü yapmak,

• Tüm araç, gereç iş makineleriyle beraber eş zamanlı olarak çalışma yapılacak yerlerde her tür emniyet 

tedbirlerini alarak periyodik ve planlı olarak bakım, revizyon ve onarımlarını asgari maliyetle yapmak,

• Makine ve atölye tezgah parkının maksimum randıman alınacak şekilde çalıştırılmasını sağlamak,

• Şantiye çalışmalarında ekipmanların seçimi ve randımanlı çalıştırılması, ilgili işlerin organizasyonunu yaparak 

atölye ve makine parkı ile ilgili diğer hizmetleri yerine getirmek,

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

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

• Meclis tarafından yapılmasına karar verilen ya da yapılması planlanan tasarımları modern veya geleneksel yapı 

tipolojisine uygun bir şekilde avan ya da kesin proje şeklinde oluşturulması,

• Belediye mücavir alanında halkın ihtiyacı doğrultusunda otobüs işletme hizmetlerinin sunulması ve 

yürütülmesi,

• Başkanlık Makamı’nca verilecek diğer işleri yapmak, yaptırmak.
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E-PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
     

    İmar planlarında müdürlüğümüzün uzmanlık alanına giren ve bu amaçla tahsis edilmiş sahaların düzenlen-

mesi için gerekli etüt, proje ve detay planlarını hazırlamak veya hazırlatmak. Park, yeşil alan, refüj, çocuk oyun 

alanları, spor sahaları, meydanlar, rekreasyon alanları, eğlenme ve dinlenme alanları oluşturmak.

Belediye sınırları içerisinde müdürlüğümüzün sorumluluk alanı içerisinde bulunan parkların, yeşil alanların, 

refüjlerin, çocuk oyun alanlarının korunması, bakım-onarımı, geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

Ağaçlandırma çalışmaları yapmak veya yaptırmak. 

Vatandaşlardan gelen dilek ve şikâyetleri değerlendirerek sonuçlandırılmasını sağlamak.

İlçe sınırları içerisinde bitkilendirme çalışması yapılması, uygun alanlar için kullanılacak bitki materyallerinin 

üretimini yapmak veya dışarıdan temin etmek.

Müdürlüğümüzün görev alanı içerisindeki mal ve hizmet alımlarını (park-bahçe, yeşil alan, refüj, çocuk oyun 

alanı, spor sahası, meydan, rekreasyon alanı, eğlenme ve dinlenme alanları, park-bahçe bakımı… vb.) ihale 

yoluyla teminini sağlamak.

İlçe sınırları içerisinde gerekli görülen yerlerde kullanmak amacıyla kent mobilyaları (bank, kamelya, pergole, 

çöp kovası vb.) temin etmek veya üretimini yapmak. Bunların korunmasını, tamiratını yapmak.

Kamu kurum veya kuruluşlarından gelen taleplere, müdürlüğün yürütmekte olduğu çalışmalar dâhilinde 

yardımcı olmak.

Özel gün veya resmi bayramlarda özel kuruluş veya kamu kurumlarından gelen talepleri de göz önüne alarak 

müdürlüğün görev alanı dâhilindeki (süsleme, bitkilendirme, temizlik vb.) çalışmaları yürütmek.

Vatandaşlara çevre bilincini aşılamak amacıyla çeşitli çalışmalar yapmak.

Zorunlu hallerde bitki nakillerinin yapılması.

Teknik elemanlar kontrolünde gerekli görülmesi 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 etmekte-

dir.

•  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 küllerini toplamaktadır.

•  Her hafta kurulan Pazar yeri temizliğini yapmaktadır.

•  İhtiyaç duyulan yerlere çöp konteyneri koymakta, eskimiş yıpranmış konteynerleri onarmakta ve tekrar kullan-

makta, koku ve sineğin oluşmasını önlemek amacı ile konteynerleri dezenfekte etmektedir.

•  Ambalaj atıklarını kaynağından ayırma çalışmaları kapsamında eğitimler, tiyatrolar düzenlemektedir. Kamu 

kurum ve kuruluşlarına cadde ve sokaklara 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 afişler asmak, sitelere muhtarlıklara ve atık yağ üreten tesislere 

bidon yerleştirilerek toplanmasını sağlayarak ve halkı bilinçlendirmektedir.

• Elektrik elektronik atıkların çöpe değil geri kazanıma gitmesi amacı ile firma ile antlaşma yaparak toplanmasını 

sağamaktadır ve halkı bilinçlendirme çalışmaları yapmaktadır.

• Sanayiden kaynaklanabilecek her türlü çevre kirliliğini önlemek amacı ile denetim yapmaktadır.

• Hafriyat atıklarının yönetimini büyükşehir belediyesi ortaklığı ile yapmaktadır.

• Atık motor yağının gelişi güzel kullanımını önleyerek lisanslı firmaya göndererek çevre kirliliğini önlemektedir.

• Belediyemizde oluşan ömrünü tamamlamış lastikleri lisanslı firmaya göndererek geri kazanımını sağlamak-

tadır.

• 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 yapmaktadır.
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G-İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
     

    a) Başta İmar Kanunu, Yapı Denetim Kanunu ve Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği, 7269 Sayılı Afet Yasası ve 

mevzuat hükümleri ile 5393 Sayılı Belediye ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu olmak üzere; Şehir Plan-

lama ve İmar Uygulamaları ile ilgili 7269/1051 Sayılı umumi hayata müessir afetler dolayısıyla alınacak tedbirler 

ve yapılacak işler 4856 Sayılı Çevre Kanunu, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 4691 sayılı 

Teknoloji Bölgeleri Geliştirme Kanunu, 5162 Sayılı Toplu Konut Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5711 Sayılı 

yasa ile değiştirilen 634 Sayılı Kat Mülkiyetinde değişiklik yapılmasına ilişkin kanun ve mevzuat hükümleri ve imar 

planlama karar ve plan notları ve Büyükşehir İmar Yönetmeliği ile ona bağlı Otopark Yönetmeliği ile belirlenmiş 

hükümlere uygulamak,

b) Amaçlanan prensip ve politikalar ile bağlı bulunan mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar 

çerçevesinde Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda görev yapar. Belediye sınırları içerisinde İmar 

ve Planlama çalışmalarının aksamadan yürütülmesini sağlamak, İmar planları, imar Planı Revizyonu ve tadilatlarının 

yapılması, yaptırılması, çap, yol kotu, İmar Durumu belgesi düzenlemek, mimari, statik, ısı yalıtım, ve elektrik ve 

mekanik projelerini onaylamak,

c) Onaylanan projelerin uygulama aşamasında kontrolü yapmak, İmar plan 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 denetlemek, bu konularla ilgili tüm yazı 

belgeleri onaylamak,

d) Ruhsata aykırı yapılan yapılar ve ruhsatsız yapılar hakkında yapılacak yasal işlemleri takip etmek, yıkım ihale 

işlemlerinin takibi ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve diğer Müdürlükler ile yapılan yazışmaların onaylan-

masını 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 savcılığa 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 sorumluluğundadır.Kazan Belediye Meclisi tarafından onaylanmış 

Kuruluş, Görev ve Çalışma esasları yönetmeliğine uygun olarak çalışmaktır.

İNSAN KAYNAKLARI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2 Şehir Plancısı, 2 İnşaat Mühendisi, 2 Harita Mühendisi, 2 Mimar, 1 Jeoloji Mühendisi, 

2 İnşaat Teknikeri, 1 Harita Teknikeri, 1 Makine Teknikeri, 2  Arşiv Sorumlusu, 4 Evrak Sorumlusu, 5 Büro Elemanı, 1 

Şoför olmak üzere toplam 25 personelden oluşmaktadır.

DONANIM

Birimimizde 26 adet bilgisayar, 3 adet A4 Çok fonksiyonlu lazer yazıcı, 1 adet A4 ve A3 özellikli çok fonksiyonlu renkli 

yazıcı, 1 adet renkli yazıcı, 3 adet El GPS Cihazı, 2 adet Lazer metre, 1 adet GPS, 2 adet hızlı doküman tarayıcı, 1 adet 

HP Designjet T610 plotter, 1 adet renkli proje tarayıcı, 2 adet tablet ve 2 adet fotoğraf makinesi mevcuttur.
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H-KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
     

 Müdürlüğümüz, 2006 yılında Norm Kadro Yönetmeliğinin uygulamaya konulması ve Belediyemiz Meclisi’nin onayı 

ile ihdas edilen kadrolardandır.

Müdürlüğümüz Görev,Yetki ve Çalışma Esasları;

Faaliyet alanıyla ilgili gerekli dokümanlar ve kültürel yayınların satın alınması veya bastırılması yoluyla teminini, 

gerektiğinde dağıtımını yapmak.

 Kütüphanecilik hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak ve gerekli bilgi kaynaklarını temin etmek.

 Belediyenin kültürel faaliyetleri ile alakalı her türlü kayıt numunelerini arşivlemek.

 İlçenin kültürel zenginliklerini arttırıcı çalışmalar, konferans, panel, sempozyum, fuar, festival vb. etkinlikler düzen-

lemek, yurtiçi ve yurtdışı festivallere katılmak.

Güzel sanatlar ve meslek edindirmeye yönelik kurslar açmak.

 Folklor eğitimi ve diğer kursları düzenlemek.

 Halk oyunları, gösterileri ve yarışmaları düzenlemek.

 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 faaliyetlerde bulunmak.

Diğer kurum ve kuruluşlarla aynı amaçlı programlar yapmak.

İlçenin tarihi kimliğini 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, 3 

memur, 4 işçi personel tarafından yürütmektedir. 

 Dönem içerisinde, Kazan Belediye Meclisince oluşturulan Kuruluş Görev ve Sorumluluklar Yönetmeliğinde 

belirtilen ve 2014 Mali Yılı Bütçesinde 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
     

 Belediye zabıtasının görevleri şunlardır:

 a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri;

 

1) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla 

kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve 

yetkileri kullanmak.

2) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini 

ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak.

 3) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,

 4) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği 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 uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara 

aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.

 8) 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapata-

rak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.

 9) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine 

göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ay-

rıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak.

 10) 28/4/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını 

önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa 

zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri 

yapmak.
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11) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/7/2006 tarihli ve 25245 

sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen nu-

maraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak.

 12) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, 

ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen 

görevleri yerine getirmek.

 13) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın 

yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa 

derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.

14) 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mah-

kumlara Ödettirilecek Yiyecek 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 Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, 

işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak.

 16) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin 

tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,

 17) 12/9/1960 tarihli ve 80 sayılı 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Beledi-

yelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanun, 24/6/1995 tarihli ve 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve 

Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre verilmiş bu-

lunan sanat ve ticaretten men cezalarını yerine getirmek ve hal dışında toptan satışlara mani olmak.

 18) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardım-

lara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirl-

eri almak.

 19) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin 

damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini 

kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, 

kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.

 20) 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 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 hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol 

etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.

21) 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit 

edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri 

yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.

22) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından 

dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.
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  b) İmar ile ilgili görevleri;

  1) Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.

  2) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan 

sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, 

mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının 

sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini ön-

lemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, 

ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili ele-

manlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak.

 3) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, 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 Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında 

ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek.

c) Sağlık ile ilgili görevleri;

 1) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üre-

timi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 

ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli per-

sonele yardımcı olmak.

 2) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruh-

satlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.

 3) İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca 

gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.

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

eşelenmesini önlemek.

5) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men 

etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.

6) Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 

Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen 

gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak 

üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde 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 önlemek.
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8) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar 

veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, 

eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine ver-

ilen görevleri yerine getirmek.

          9) 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre bir yerde 

hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, 

bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvan-

ların itlafına yardımcı olmak, bunların 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 hakkında kanuni işlemler yapmak.

          11) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içer-

isinde verilen yetkileri kullanmak.

          12) İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık 

şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını 

kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.

ç) 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 eleman-

ları ile birlikte tutanak düzenlemek.

          2) Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis 

ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek.

          3) Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve 

benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak.

          4) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenleri 

yürütmek,

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

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

          7) Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifelerini denetlemek, 

uymayanlara tutanak düzenlemek.

          d) Yardım görevleri;

          1) Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak.

          2) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine 

verilen görevleri yerine getirmek.
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            3) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde 

sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.

          Yetkileri

          MADDE 11 - (1) Belediye zabıtası; kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği 

görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde;

          a) Umuma açık yerlere girer, gerekli kontrolleri yapar, sahip veya işletenlerinden kontrol konusu ile ilgili 

belgeler ister ve haklarında tutanak düzenler,

 b) Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, ev veya müessese-

lere kanuni yetkililerle birlikte girer ve yasal yaptırım uygular,

         c) Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli kovuşturma yapıl-

mak üzere tutanak düzenler,

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

          d) Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının 

ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri men eder,

          e) Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri 

ve yaya kaldırımlarını işgallerini önler,

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

önler,

          g) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların 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 satışını engeller, 

satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim eder,

ğ) Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş, kokmuş ve 

çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha eder,

          h) Sahipsiz olup, beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını sağlar ve bunlardan 

tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü dairesinde etkisiz hale getirilmesine yardımcı 

olur,

          ı) Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve panayır yerlerinde geliş ve 

gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunur, uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemi yapar.

         

Sorumluluğu

          MADDE 12 - (1) Belediye zabıtası amir ve memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve 

emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasın-

da birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar
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İ-SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 
5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 6331 
İş Sağlığı ve Güvenliği 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 sorum-
lulukları aşağıya çıkarılmıştır.
a)   Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımıza koruyucu sağlık hizmetlerinin sunulmasını sağlam-
ak amacıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
b)  Koruyucu ve genel sağlık konularında vatandaşlarımızı bilinçlendirme amacıyla eğitici – öğretici panel, sem-
iner ve toplantılar düzenlemek,
c)   İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın psikososyal sıkıntılarını gidermek amacıyla psikolojik destek hizmetleri 
sunmak, bu anlamda eğitici/bilinç artırıcı panel, seminer ve toplantılar organize etmek,
d)  Sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık işyeri ruhsatları verme aşamasında kendi alanında görüş bildirmek,
e)  Belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren gıda üretim ve satışı yapan işletmelerin ilgili yasa ve yönet-
melikler çerçevesinde denetimini yapmak,
f )  Halkın tükettiği gıda maddelerinin üretildiği, ambalajlandığı, depolandığı ve satışa sunulduğu yerlerin hi-
jyenik koşullara ve satılan gıda maddelerinin mevzuata uygunluğunu Zabıta Müdürlüğü ile birlikte kontrol et-
mek, gerektiğinde numuneler almak üzere laboratuvara göndermek,
g)  Salgın ve bulaşıcı hastalıkların oluşmasını önlemek ve yayılmasını durdurmak amacıyla kanunlarla üzerinde 
düşen görevleri yerine getirmek, gerekli durumlarda ilgili sağlık birimleriyle iş birliği halinde çalışmak,
h)  Belediye sınırları içinde yaşayan engelli, yardıma muhtaç, kimsesiz ve maddi durumu iyi olmayan 
vatandaşlarımıza talepleri halinde sağlık kurum ve kuruluşlarına ulaşmalarını sağlamak amacıyla hasta nakil 
hizmeti vermek,
i)  Çeşitli hastalıklara bağlı olarak evde sağlık hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylere evinde ve aile ortamında 
sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak şekilde verilen tıbbi bakım, takip, yönlendirme ve 
rehabilitasyon hizmetlerini yürütmek ve ilgili sağlık kuruluşları ile işbirliği yapmak,
j)  Müdürlük faaliyetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan ilaç, tıbbi sarf malzemeler, medikal malzeme ve 
araç-gereçleri, en ekonomik şekilde uygun kalite, nitelik ve zamanında tedarik edilmesini sağlamak,
k)  İlçemiz sınırları içinde sivrisinek, karasinek ve diğer haşere ile mücadeleye yönelik hazırlanan program 
çerçevesinde Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) tavsiye ettiği biyosidal ürünlerle mücadele etmek,
l) İlçemizde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarından 
talep gelmesi halinde ortak alanlarının dezenfeksiyonunu yapmak, 
m) Bulaşıcı hayvan hastalıkları yönünden gerekli tedbirleri almak, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile 
birlikte hareket etmek,
n) Hayvanlardan insanlara geçebilen hastalıklarla (zoonoz) mücadele etmek, gerekli koruyucu önlemleri almak, 
gerektiğinde bu konularla ilgili olarak yetkili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
o) Et ve et ürünleri ile hayvansal ürün satışı yapılan yerlerde olması gerekli olan sağlık ve kalite kontrollerini 
yapmak, 
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p) İlçemiz sınırları içindeki hayvan pazarı ve kurban satış yerlerinin genel hijyenik şartlar yönünden denetimini 

yapmak, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem tesis etmek,

q) Hayvan kesim yerinde kesim için gelen hayvanları idari (sağlık raporu, kulak küpesi, hayvan kimlik belgesi 

v.b.) ve sağlık (hastalık, gebelik v.b.) açısından denetlemek; uygun bulunmayanların kesimine müsaade etme-

mek ve gerekli yasal işlemleri için ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte hareket etmek,

r) Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplanması, kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbi bakımlarının 

yapılması, işaretlenmesi, kayıt altına alınması, sahiplendirilmesi ve rehabilite edilen hayvanların alındıkları orta-

ma bırakılmasını sağlamak,

s) Hayvan haklarını korumak, hayvan sağlığı ve refahı ile ilgili çalışmalar yapmak, hayvan sevgisinin yaygın-

laştırılması ve diğer veterinerlik hizmetleri konusunda ilçe halkının bilinçlendirilmesi amacıyla toplantı, panel, 

seminer vb. düzenlemek; ilgili resmi kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapmak,

t) Belediyemiz çalışanlarına iş yeri hekimliği ile iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesini sağlamak,

J-DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kamu ihale Kurumunun belirlediği senelik limitler çerçevesinde harcama birim Müdürlüklerden gelen talepleri; 

Limit içinde ise piyasa araştırması yaparak 4734 sayılı Kanununun Doğrudan Temin  Usulü ile temin etmek.  

.Binek araç ve iş makinelerinin bakım ve tamirinin yapılması işlerini takip etmek, telsiz bakım ve kontrollerinin 

düzenli olarak yapılmasını sağlamak, hizmet binaları ve ısıtma aydınlatma hizmetlerinin düzenli olarak yapıl-

masını sağlamak, Belediyenin bina temizliği, personel öğle yemeği, bina güvenliği, bina bakım onarımı, hizmet 

aracı kiralama hizmet alımı ihaleleri ile birimin sunduğu diğer hizmetlerle ilgili ihaleleri hazırlayarak yapmak, 

Hak edişlerini düzenlemek, ödemelerini takip ve  kontrol etmek, belediyenin hurdaya alınan malzemelerini to-

playarak muhafaza etmek.

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 yapmaktır. 

Fen İşleri Müdürlüğü plan ve program çerçevesinde Belediyemiz sınırları içerisindeki  yol, park belediye hizmet  

alanı vb. konumu arasında kalan yapıların kamulaştırılmasını talepleri üzerine, Müdürlüğümüz tarafından kam-

ulaştırma işlemleri yapılmasıdır. 

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan tesislerin kiraya verilmesi, büfe 

yerlerinin kiraya verilmesi ve kira talep işlemleri Müdürlüğümüz tarafından takip edilmesidir.

Müdürlüğümüzün ana iş kolları; Kamulaştırma hizmetleri, arsa satış ihaleleri, şüyulu arsa satışı, kiralama hiz-

metleri ve gayrimenkul tahsis işlemleridir. Ayrıca Belediyemize ait gayrimenkuller üzerinde yapılan işgaliyeleri 

tespit etmek ve işgalcilere ecrimisil tahakkuk ettirmek görevlerimiz 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 Gayrisıhhi Müesseseler ve Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerlerini 

2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Yönetmeliği doğrultusunda ruhsatlandırmak. 394 sayılı Hafta Tatili 

Kanunu gereği Kanunun istisnasından yararlanan işyerlerine tatil Günleri Ruhsatı vermek.

Sorumluluk; Ruhsatlandırılan yerlerin Yasa ve Yönetmeliklerde aranan şartlar konusunda denetlemek.

Görev; İşyeri Açma ve Çalışma ve Tatil Günleri Ruhsat başvurularını kabul ederek uygunluğunun sağlan-

ması. 2464 sayılı Kanun ve Belediye Meclis kararları doğrultusunda belirlenen harç ve ücretlerin tahsilini 

sağlamak. 5326 sayılı Kanun gereği uygulanacak idari para cezalarının Encümenimizde Karara bağlamak 

ve tahsilini sağlamak, tüm iş ve işlemlerin Yasalar, Yönetmelikler, Belediye karar organları kararları doğrul-

tusunda yürütmektir. 

M-SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

Kazan Belediye Meclisi’nin 07.06.2013 tarih ve 137 sayılı kararıyla kuruluşu yapılarak göreve başlayan 

Müdürlüğümüze dair iş ve işlemler, Kazan İlçesi sınırları içinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine Belediye 

bütçesinden yapılacak ayni ve nakdi nitelikteki sosyal yardımların, sosyal hizmetlerin, nitelik, kapsam ve 

miktarları ile veriliş usullerini ve yine ilçemiz menfaatine olacak Belediyemizin tüm hizmetleri için araştırma 

geliştirme ve bunların projeye dönüştürülerek sonuçlandırılması işlerini kapsar.

N-BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 

Kazan Belediye Meclisi’nin 06.05.2014 tarih ve 22 sayılı kararıyla kuruluşu yapılarak göreve başlayan 

Müdürlüğümüze dair iş ve işlemler, Belediye sistem otomasyonunda, kullanılan tüm çevre cihazların ve 

bilgisayarların sisteme uyumlu olanlarının tespitini yaparak gerekli satın alma işlemlerini yapmak, Belediye 

sistem otomasyonunda ve tüm birimlerinde kullanılan bilgisayar programlarını hazırlamak veya gerekli 

programları satın alarak, zamanla değişen kanun, tüzük ve yönetmenliklere göre gerekli düzenlemeleri 

yaparak teknik destek vermek, Sistem programlarının ve diğer paket programlarının kullanılması için, per-

sonele gerekli eğitim verilerek yetişmiş elaman sayısını arttırmak.
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Yönetim ve İç Kontrol Sistemi:
Kazan Belediyesinde üst düzey yönetici Belediye Başkanı Lokman ERTÜRK’tür. Bütçede kendisine ödenek tah-

sis edilen birim yöneticileri Harcama Yetkilisi olarak görev yapmaktadır. Mali Hizmetler müdürü Muhasebe 

Yetkilisidir.Gerçekleştirme Yetkilileri Birim Müdürleri olmakla birlikte Belediyenin tüm personel giderlerinde 

gerçekleştirme görevlisi Personel İşleri Şefidir.

Kazan Belediyesi bünyesinde İç Kontrol sistemi oluşturmaya yönelik bir birim oluşturulmamıştır.Birim Müdürleri 

harcama öncesi yetkileri çerçevesinde 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 Planlarının hazırlanması ve üst yöneti-

cinin onayını müteakip, bir ay içinde Maliye Bakanlığı’na gönderilmesi istenmektedir.Söz konusu Eylem Planı 

30.06.2009 tarihli ve M.06.6.KAZ.12-593 sayılı Başkanlık Makamının olurlarıyla, 02.07.2009 tarihli ve M.06.6. 

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

Ayrıca 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve kontrol Kanunu gereği 31.12.2005 tarih ve 26040-3 mükerrer sayılı 

Resmi Gazetede yayınlanan  “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar hakkındaki Yönetmelik”  hüküm-

leri doğrultusunda; Belediyenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerinin; Beledi-

yenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, Harcama Programı, Finansman programı ve diğer mali 

mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden 

yapılan kontrolleri içeren ön mali kontrol hizmetleri Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Diğer taraftan Belediye Meclisince kurulan Denetim komisyonunca Belediyenin iş ve işlemleri denetlenmektedir.

Sistem otomasyonuna bağlı çevre cihazların, kullanıcıların ve sistemden kaynaklanan sorunları gidererek 

sistemin sorunsuz çalışmasını sağlamak, Bilgisayar programlarının ve günlük data bilgilerinin yedeklemesini 

yapmak, Sistem otomasyonuna bağlı olup da bozulan cihazların bakımını ve kontrolünü yaparak/yaptırarak 

teknik destek vermek, Diğer müdürlüklerden gelen tüm evrakları, konusuna göre sonuçlandırıp takibini yap-

mak ve dosyasına kaldırmak, Müdürlüğe bağlı personelin kanun ve diğer mevzuat doğrultusunda disiplinli ve 

koordineli çalışmasını sağlamak, Gelecekteki ihtiyaçları analiz etmek ve teminini sağlamak, Sistemin teknolojik 

gelişme doğrultusunda büyümesini sağlamak, Sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere, gerekli emniyet ted-

birlerini almak ve uygulamak, Müdürlüğün malzeme ikmal ve stok kontrolünü yapmak, teminini sağlamak, 

Proje  faaliyetlerinin oluşturulmasını sağlama  işlerini kapsar.
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                 Bütçesi             Gerçekleşme Miktarı        Gerçekleşme oranı (%)

      TOPLAM            66.000.000               54.142.658,64                    %82

                       1.BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

                       A-MALİ BİLGİLER

                       2014 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ GRAFİĞİ

Gerçekleştirme 
Miktarı; 

54.142.658,64

BÜTÇE

66.000.000

2014 MALİ YILI GELİR GERÇEKLEŞMESİ
                                                     Bütçesi             Gerçekleşme Miktarı          Gerçekleşme Oranı (%)

Vergi Gelirleri                                      23.605.002  18.469.435,50                       28

Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri                     2.399.962        624.201,65                         1

Alınan Bağış ve Yardımlar                        400.007     1.697.550,76                         3

Diğer Gelirler                                     11.995.023                    13.851.550,42                       21

Sermaye Geliri                                     27.650.006   19.499.920,31                       29

Red ve İadeler (-)                                            -50.000                -                                           -

TOPLAM                                 66.000.000  54.142.658,64                       82

2014 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ
              

II-FAALİYETLERLE
İLGİLİ VE BİLGİ 
DÖKÜMANLAR

FAALİYETLERLE
İLGİLİ BİLGİ VE
DÖKÜMANLARII-

%28

%21

                       2014 MALİ YILI GELİR GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ
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%29

%28

%21

%3

%1

                       2014 MALİ YILI GELİR GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ

VERGİ  GELİRLERİ

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

DİĞER GELİRLER

SERMAYE GELİRLERİ

                                             2014 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ
                                                           Bütçesi     Gerçekleştirme Miktarı          Gerçekleştirme Oranı (%)

               10.192.726                 8.175.133,30   12

                 1.857.967                 1.248.112,30                     2

              25.447.000               33.255.687,86                    50

                                                                   950.000                 2.460.743,29      4

                    2.168.290                 1.534.769,03      2

              22.334.017              18.778.931,30    29

                3.050.000            -                         -

           66.000.000              65.453.377,08    99

Personel Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumuna

Mal Ve Hizmet Alımları

Faiz Giderleri

Cari Transferler

Sermaye Giderleri

Yedek Ödenekler

TOPLAM

%12

%50

%29 %4

%2

%2

PERSONEL GİDERLERİ

SGK DEV. PRİM. GİDERLERİ

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

FAİZ GİDERLERİ

CARİ TRANSFERLERİ (PAYLAR)

SERMAYE GİDERLERİ (YATIRIMLAR)

FAALİYET RAPORU
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                       5393/49.MADDESİNİN 8. BENDİ

2014 MALİ YILI GİDER KESİN HESABI CETVELİ

GERÇEKLEŞEN EN 
SON YIL BÜTÇE
GELİRİ (2013)

2014 YILI YENİDEN 
DEĞERLENDİRME 

ORANI %10,11

          TOPLAM 2014 YILI 
PERSONEL GİDERİ

2014 YILI 
PERSONEL 
GİDERİNİN

2013 GELİRİNE
 ORANI

38.460.747,83 3.888.381,60 42.349.129,43
X%30=  

12.704.738,82

8.175.133,30 19,30

 

01        Personel Giderleri      -                          10.192.726     8.459.541,93          8.175.133,30

02         Sosyal Güvenlik                       -
              Kurumlarına 

              Devlet Primi  

                                                               1.857.967                     1.453.266,74     1.248.112,30

03          Mal Ve Hizmet 
               Alımları                            -                         25.447.000    33.305.416,57                    33.255.687,86

04          Faiz Giderleri                            -                              950.000      2.468.074,43          2.460.743,29

05         Cari Transferler      -                           2.168.290      1.534.769,03          1.534.769,03

06        Sermaye Giderleri      -                         22.334.017   18.778.931,30       18.778.931,30

07        Yedek Ödenekler      -                           3.050.000               -                                         -

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

Bütçe İle 
Verilen Ödenek

GENEL    
 TOPLAM                                   -                            66.000.000            66.000.000           65.453.377,08

II-FAALİYETLERLE
İLGİLİ VE BİLGİ 
DÖKÜMANLAR
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2014 MALİ YILI GELİR KESİN HESAP CETVELİ

Gelir 
kodu

AÇIKLAMA Bütçe
Geliri

Tahmini Geçen Yıldan 
Devreden 
Tahakkuk

Yılı
Tahakkuku

Toplam
Tahakkuk

TAHAKKUK TAHSİLAT

Yılı
Tahsilatı

Tahsilattan
Red ve 
İadeler

01            Vergi Gelirleri 23.605.002 3.720.268,02                19.309.288,87            23.029.556,89            18.978.213,17                508.777,67

02           Teşebbüs Ve 
               Mülkiyet Gelirleri                      2.399.962    117.710,09    657.488,98 775.199,07                   624.201,65

03          Alınan Bağış Ve 
               Yardımlar                                400.007         -                       1.697.550,76               1.697.550,76               1.697.550,76                       -

04           Diğer Gelirler                           11.995.023          -                     13.851.550,42              13.851.550,42            13.853.445,56                    1.895,14

05          Sermaye Gelirleri      27.460.006      320.914,45  20.122.099,31            20.443.013,76            19.499.920,31                       -

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

GENEL TOPLAM                              66.000.000              4.158.892,56           55.637.978,34          59.796.870,90        54.653.331,45                510.672,81

FAALİYET RAPORU
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II-FAALİYETLERLE
İLGİLİ VE BİLGİ 
DÖKÜMANLAR

Mali Denetim Sonuçları
       

Kazan Belediye Başkanlığı 2014 yılı bütçesi kesin hesabı çıkarılmış ve mayıs ayında meclise gönderilmek üzere 

hazırlanmıştır.

Belediyemiz Mali Hizmetleri, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.Parasal kaynaklara ait iş ve 

işlemler,mevzuat hükümlerine göre verimlilik,etkinlik esas alınarak yapılmıştır.Mali tablolarımız;yıl sonu itibariyle 

mali durum ve faaliyet sonuçları kapsayacak şekilde genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde hazırla-

narak doğruluk ve güvenilirlik açısından net biçimde ortaya konmuştur.

         Mali denetim; Belediyemiz tarafından, mali tablolardaki 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 uygulamalarına ilişkin olarak belediyemizin mali 

karar ve işlemlerinin sorgulanmasıdır..Bu açıdan mali denetim kurumumuz açısından büyük önem taşımaktadır.

Faaliyet Raporlarının Belediye Meclisine sunulması ile Mali Tablolarımız kamuoyu bilgisine sunulmaktadır.

          Belediyemizin mali,fotoğrafı diye tanımlayabileceğimiz mali tablo,mali rapor ve beyanları doğrulamak, 

açıklık ve samimiyet esasları içerisinde hazırlanmaktadır. Mali denetim sürecinde;muhasebe düzenimizin yeter-

liliği, mali işlemlerin doğruluğu(hatadan arınmışlığı),gelir ve gider işlemlerinin kanun tüzük ve yönetmeliklere 

uygunluğu ortaya konmaktadır.

5393 sayılı kanunun 25. Maddesi uyarınca Belediye Meclisinin 05.01.2015 tarih ve 2015/5 sayılı kararı ile oluşturu-

lan “Denetim Komisyonu”, 2014 yılı idarenin gelir ve giderleri ile hesap iş ve işlemlerin denetimini yaparak,rapora 

bağlamış olup söz konusu rapor 2015   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 dayanılarak 

düzenlenen mali rapor ve tabloların hesap ve işlemlere sadakatini saptamak üzere yapılır.Bu çerçevede;

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

işletilmesi esastır.

b.Tüm mali işlemler kayda alınmakta ve işlemlerin yasal dayanaklarına uygunluğu sağlanmaktadır.

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

ve bunlara uyumlu olarak hazırlanmaktadır.

d.Mali iş ve işlemlerde muhasebe standartlarına ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun sistematik 

bir kayıt ve belge düzeni bulunmaktadır.

e.Gelirlerin ve alacakların tahsili,giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilen değerler ile 

emanetlerin alınmasıyla,saklanmasıyla,ilgililere verilmesi,gönderilmesi işlemleri yapılmakta ve bu işlemlere 

saydam ve erişebilirlik şekilde tutulmaktadır.

 f.Hesapların bulunduğu defter ve belgeler,kurallar çerçevesinde tam ve denk olarak tutulmakta,doğru olarak 

kayda alınmakta ve maddi ve hukuki hatanın olmaması esas alınmaktadır.

2.Mali analiz; mali yapının geçmiş durumunun ve gelecek potansiyelin sorgulanması ve irdelenmesidir. Mali 

analizler;mali tablo, mali raporlar ve mali veriler ve istatistikler esas alınarak yapılamaktadır.

3. Mali işlemler, belediyemizde sürekli olarak tekrarlanan uzun ve kesintisiz bir süreçtir.Rutin işleyiş sürecinde 

olası hataların önlenmesi için iç kontrol sürecinin gerektirdiği dönemlerde ve yıl sonunda mal denetim (durum  

değerlendirmesi) yapılmaktadır.



II-FAALİYETLERLE
İLGİLİ VE BİLGİ 
DÖKÜMANLAR

ÖZEL KALEM
MÜDÜRLÜĞÜ
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B-PERFORMANS BİLGİLERİ

FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

Özel Kalem Birimi  2014 yılı hizmetleri aşağıda sunulmuştur;
2014 yılında birimimizde 147 adet gelen evrak girişi yapılmış, 156   giden evrak gönderilmiştir. Başkanlık Makamı 

ile görüşen vatandaşlarımızın sayısı 12.872 dir.  7138 vatandaşımız ile de telefon görüşmesi gerçekleştirilmiştir. 

Başkanlık Makamı, 2014 yılı içerisinde, 2078 defa ulusal yazılı basında yer aldı. 1932 haber sayısı ile  internet 

medyasında yer aldı. 119 defa ulusal televizyonlarda yer aldı. Toplamda  ulusal ve yerel basında bu yıl çıkan 

5200 haber sayısına ulaşmıştır. 

Yıl içerisinde 163 toplantı, 17 konferans ve panel,  73 açılış töreni ve 226 çeşitli organizasyonlar, 91 nikah 

merasimi, 375 düğün töreni,  187 kına, 43 nişan, 34 sünnet, 38 iftar programı ve 88 cenaze merasimine katılım 

sağlanmıştır.Bunun yanı sıra 18 telgraf gönderilmiş 557 çiçek yaptırılmıştır.

Başkanlık Makamı, 2014 yılında ilçemizde kültür, sanat ve sportif faaliyetlerde başarı gösteren öğrencileri 

ödüllendirmiştir.

Yukarıda sayılan faaliyetlerin yanında, özel gün ve haftalarda mesaj programı ile belediyemiz adına 

bilgilendirme ve kutlama mesajları gönderilmiştir. Birimimiz tarafından, periyodik zamanlarda haftalık ve aylık 

olmak üzere muhtarlar, dernekler ve sivil toplum kuruluşları ile toplantılar tertip edilmiştir.

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜA-

                  VATANDAŞLARIMIZLA BİR ARAYA 

                 GELDİĞİMİZ HALK GÜNÜ TOPLANTIMIZ

BÜYÜKLERİMİZLE HASBİHAL ETTİK
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II-FAALİYETLERLE
İLGİLİ VE BİLGİ 
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   HASTA ZİYARETİ

        MUTLULUKLARI PAYLAŞTIK

                    EV ZİYARETİ
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      ESNAF ZİYARETİ
CANLI YAYIN PROGRAMI

BAŞKANLAR KONUŞUYOR  PROGRAMINA KATILDIK

FAALİYET RAPORU

KAZAN BELEDİYE 
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İLGİLİ VE BİLGİ 
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ZİYARETLER

AK PARTİ ANKARA  MİLLETVEKİLİ GENEL MERKEZ GENEL SEKRETERİ SAYIN HALUK İPEK’İN BELEDİYEMİZİ ZİYARETİ

ANKARA MİLLETVEKİLİ MİLLİ EĞİTİM KÜLTÜR GENÇLİK VE 
SPOR KOMİSYONU BAŞKANI PROF. DR. EMRULLAH İŞLER 
BAŞKANIMIZI MAKAMINDA ZİYARETİ

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI 

MELİH GÖKÇEK’İN ZİYARETİ

KAZAN KAYMAKAMI  MURAT DURU’YU 

MAKAM’DA MİSAFİR ETTİK

ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRÜ KADRİ KARTAL’IN 

İLÇEMİZİ ZİYARETLERİ
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AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 

MÜSTEŞARI NESRİN ÇELİK’İN ZİYARETİ 

AK PARTİ GENEL MERKEZ YEREL YÖNETİMLERDEN 

SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ABDULHAMİT 

GÜL BELEDİYEMİZİ ZİYARET ETTİ

ANKARA MİLLETVİKİLİ ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI AHMET İYİMAYA

CİDDE ATEŞESİ BAHATTİN AKYÖN 

İLÇEMİZİ ZİYARET ETTİ
ÇORUM VALİSİ AHMET KARA’NIN 

İLÇEMİZİ ZİYARETLERİ

ANADOLU GRUP YÖN. KUR. BŞK. TUNCAY 

ÖZİLHAN’IN BELEDİYEMİZİ ZİYARETLERİ

ANKARA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRÜ 

DOĞAN ACAR’IN İLÇEMİZİ ZİYARETLERİ

GARNİZON KOMUTANI HV PİLOT TUĞGENERAL 

HAKAN EVRİM’İN BELEDİYEMİZİ ZİYARETLERİ

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANI 

MUSTAFA AK’IN BAŞKANIMIZA ZİYARET

İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU HEYETİNİ 

BAŞKANIMIZ MAKAMINDA MİSAFİR ETTİ
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İLGİLİ VE BİLGİ 
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MAMAK BELEDİYE BAŞKANI 

MESUT  AKGÜL’Ü MİSAFİR ETTİK HAYMANA BELEDİYE BAŞKANI 
ÖZDEMİR TURGUT’UN ZİYARETLERİ

KIRIKKALE BALLIŞEYH BEL. BŞK. 
ALİ DEDEOĞLU İLÇEMİZE ZİYARET

ÇORUM UĞURLUDAĞ BEL. BŞK. REMZİ TORUN 
BAŞKANIMIZI MAKAMINDA ZİYARET ETTİ

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BEL. GENEL SEKRETERİ 

ASIM BALCI VE FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ ZİYARETİ

GÜMÜŞHANELİ DERNEKLER FEDARASYONUNU MİSAFİR ETTİK

ÇİNLİ HIZLI TREN VE LOKOMOTİF FİRMASI CNR İLE KAZAN’DA YAPACAKLARI YATIRIMI KONUŞTUK

KUVEYT BÜYÜKELÇİSİ ABDULLAH ABDULAZİZ 

AL DUWAİKH MAKAMINDA ZİYARET ETTİK

ANKARA KALKINMA AJANSI VE ÇİN’İN URUMÇİ 

SİNCAN ÖZERK BÖLGE HEYETİNİN ZİYARETLERİ

MÜSTEŞAR YARD. İMAMBEY ERTEM’İ ZİYARET ETTİK

MÜSİAD YÖNETİMİNİN 
BAŞKANIMIZI ZİYARETLERİ
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İLİM YAYMA CEMİYETİ ÜYELERİ BAŞKANIMIZ

 LOKMAN ERTÜRK’Ü ZİYARET ETTİ

KAZAN KENT KONSEYİ YENİ YÖNETİMİNİN 

BAŞKANIMIZA ZİYARET

MÜSİAD YÖNETİMİNİN 
BAŞKANIMIZI ZİYARETLERİ

KASİAD YENİ YÖNETİMİ 
BAŞKANIMIZI ZİYARET ETTİ

SARSİAD YÖNETİMİ’NİN MAKAM ZİYARETİ

AHİD ANKARALILAR DERNEĞİ 

TANIŞMA YEMEĞİNDEN

KİM-DER YÖNETİMİ BAŞKANIMIZI 
ZİYARET ETTİ

AVRUPA KONSEYİ HEYETİ ÜYELERİ KAZAN’DAKİ 

DEMOKRASİ ŞÖLENİNE ORTAK OLMAK İÇİN 

ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİLER

BAŞKANIMIZ BAŞARILI 

ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU



II-FAALİYETLERLE
İLGİLİ VE BİLGİ 
DÖKÜMANLAR

YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
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 Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne 01.01.2014 – 31.12.2014 tarihi dönemi içerisinde toplam 

12.606 adet resmi evrak girişi yapılmış ve ilgili yerlere havale edilmiştir.

 5 adet İşçi personelimizin emeklilik işlemleri yapılmıştır.

11 adet Stajer öğrencimiz müdürlüklerde görev yapmaktadır.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜB-

MEMUR PERSONEL BİLGİ TABLOSU

  SINIFI                    DOLU                BOŞ             TOPLAM 

   GİH                              82                  72  154

    TH         30                    7                    37

    YH                           6                    6                    12

    SH                                 3                         9                    12

    AH                            1                         1      2

TOPLAM         122                     95      217

ÜNVANI              2004  2005 2006  2007  2008 2009  2010 2011 2012 2013 2014

MEMUR  49 47    45     58     57    56  57  60  64  123  122

KADROLU İŞÇİ 14  10      7  120  113  106  101  98  98    93    87

GEÇİÇİ İŞÇİ 136  128  124      0      0      0      0    0    0     0     0

SÖZ.PERSONEL    0     0     0      7      9    14   17  21  32     0     1

TOPLAM                  199  185  176  185  179  176  175  179  194  216  210

YILLARA GÖRE PERSONEL BİLGİ TABLOSU

KAZAN BELEDİYESİ 
PERSONEL BİLGİ CETVELİ
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İLGİLİ VE BİLGİ 
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EVLENME AKİDLERİNİN AYLARA GÖRE DAĞILIMI

OCAK     ŞUBAT       MART      NİSAN     MAYIS     HAZİRAN     TEMMUZ     AĞUSTOS        EYLÜL      EKİM      KASIM    ARALIK    TOPLAM 

   15   1  18  33 34 38      15           65             45            32            14           11          321

  
01.01.2014 – 31.12.2014 döneminde müracaat eden  321 adet çiftin evlenme akitleri yapılmıştır.

EVLENDİRME 
MEMURLUĞU
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MÜDÜRLÜĞÜMÜZ 
ÇALIŞANLARINA YÖNELİK 
YAPILAN MOTİVASYON 
ÇALIŞMALARI

Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan çalışanlara 

her yıl olduğu gibi 2014 yılı içerisinde de kır gezileri ve 

piknik programları yapılmıştır.  Geleneksel hale getirilen 

Ramazan İftar Yemeği programı tüm bürüm çalışanlarıyla 

gerçekleştirilmiştir.

Toplantı Sayısı                                   15

Alınan Karar Sayısı                  21

Gerçekleşen Karar Sayısı                  21

Gerçekleşmeyen Karar Sayısı            -

Gerçekleşme Oranı             %100

Toplam Verimlilik %             %100 

Katılım / Toplam Personel              % 97

      EĞİTİMLER

1- 5216 S. Büyükşehir Belediye Kanunu

2- 5393 S. Belediye Kanunu

3- 657 S. Devlet Memurları Kanunu

4- 5510 S. Sosyal Güvenlik Kanunu

5- 2886 S. Devlet İhale Kanunu 

6- Kamu İhale Kanunu

7- 2442 S. Kamulaştırma Kanunu

8- 4650 S. Kamulaştırma Kanunu

9- 2464 S. Belediye Gelirleri Kanunu

10- 3194 S. İmar Kanunu

11- 4708 S. Yapı Denetim Kanunu 

12- 634 S. Kat Mülkiyeti Kanunu

13- Asansör Yönetmeliği

14- Yangın Yönetmeliği

15- Enerji Verimliliği ve Enerji Kimliği

16- Pazaryeri Yönetmeliği

17- Halkla İlişkiler ve İletişim Etkili Konuşma    

                ve İkna Etme

18- Bilgisayar ve Sampaş Kullanımı

19- 4982 S. Bilgi Edinme Kanunu

20- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

21- Yazışma Kuralları 

22- İş Sağlığı ve İş Güvenliği
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II-FAALİYETLERLE
İLGİLİ VE BİLGİ 
DÖKÜMANLAR

• Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşerilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştiril-

mesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,

• Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazır-

lanması ve uygulanmasını sağlamak

• Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm 

kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak,

• Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,

• Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek, 

• Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,

• Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu 

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 almalarını sağlamak,

• Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda

 bulunmak,

• Kent konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili belediyeye gönderilmesini sağlamaktır.

• 1 Adet Genel Kurul toplantısı yapıldı.

• 5 Adet Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı.12 adet karar alındı. 

   Her yıl olduğu gibi 2014 yılında da personelimize iftar yemeği verilmiş, idareciler ve çalışanlarımızın bir arada 

olması sağlanmıştır. Samimi ve sıcak bir ortamda geçen iftar yemeğine katılımın fazla olması belediyemiz 

sosyal etkinliklerinin ne derecede önemsendiğini bir kez daha göstermiştir.

KAZAN KENT KONSEYİ 
GÖREVLERİ  
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II-FAALİYETLERLE
İLGİLİ VE BİLGİ 
DÖKÜMANLAR

2014 mali yılı bütçe tasarısının hazırlanması kon-
solide edilmesi ilgili makamlar tarafından onanarak 
yürürlüğe girmesini sağlandı. Harcama Birimlerince 
verilen ödeme talimatlarına ilişkin 2240 adet ödeme 
emri belgesi düzenlendi.
 Belediyemiz Memurlarının 2014 yılı Yan Ödeme, Özel 
Hizmet Tazminatı ve Ek Ödeme cetvelleri düzenlenerek 
Valilik Makamına onaya sunulmasını ve yürürlüğe 
girmesini sağlandı.
 Gelirleri tahakkuk ettirmek Gelir ve Alacakların takip 
ve tahsil işlerini yürütüldü.
Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun saydam ve 
erişilebilir şekilde tutuldu.
Giderlerin hak sahibine ödenmesi para ile ifade edile-
bilen değerler ile emanetlerin alınması saklanması, il-
gililere verilmesini gerçekleştirdi.
Birim faaliyet raporları esas alınarak belediyenin faali-
yet raporunu hazırladı.
Yıl içinde Ödenek ihtiyacı olan birimlere bütçe içi 
ödenek aktarımını gerçekleştirildi.
Muhtaç Asker Aileleri Müracaatlarının kabulü gerekli 
yasal araştırmalarının yapılarak   91 hak sahibine öde-
melerini gerçekleştirildi.
Birimimizce Standart Dosya Planı uygulamasına 
geçilmiştir. (Başbakanlığın 2005/7 sayılı Genelgesine 
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 hesap-
larına aktarıldı.
Mali Hizmetler Müdürlüğünce 01.01.2014–31.12.2014 
Tarihleri Arasında 6306 adet muhasebe işlem fişi, 2240 
adet Ödeme emri belgesi, 2017 adet gönderme emri,  
249 adet çek, 1054 adet Teslimat müzekkeresi düzen-
lenildi.

Emlak servisince 2014 mali yılında 11.365.921,22 TL 
tahakkuk yapıldığı, 18.477 vezne alındısı karşılığı nakit 
olarak  4.134.048,02 TL  Bankalar 
kanalıyla 1232 adet işlem karşılığı 3.900.801,44  
TL posta hesabımızdan 1357 adet makbuz karşılığı 
645.052,43 TL kredi kartı veznesinden 6649 işlem 
karşılığı 2.965.321,93 TL 
Belediyemizden alacaklı olup vergi ve diğer borçlarına 
karşılık mahsuben 84.480,66 TL
Hukuk servisince icraya verilen alacaklarımızı icra tah-
silatı olarak Müdürlüğümüzce oluşturulan 15 nolu 
vezne ile 23 adet işlem karşılığı 15.743,03 TL tahsilat 
yapıldığı,yine Emlak Vergisi servisince 139.661 adet 
beyan alındı.
Tellaliye Memurluğumuz vasıtasıyla İlçe İcra 
Müdürlüğünce gerçekleştirilen Gayrimenkul ve Men-
kul  satış ihalelerine 98 adet satış işlemi yapılış,karşılığın-
da 86.840,71 TL tellaliye ücreti tahsil edildi.
Genel Tahakkuk ve Tahsilat servisince  60.784,76  TL 
İlan Reklam vergisi tahsil edilmiş ve 207 adet beyan 
alındı.
6’nolu nakit veznesince 3.912.748,12 TL yine 6 nolu 
Kredi kartı veznesince  845.226,09 TL  tahsilat yapıldı. 
7’nolu posta veznesince 12.285,39 TL ve 7’noluban-
ka tahsilatında 12.413.821,47 TL tahsilat yapıldı. 
8’nolu mahsup veznesince 5.871.912,43 TL  tahsilat 
yapıldı. 19’nolu nakit veznesinde 13.444.467,58 TL 
kredi kartı olarak  1.639.218,21 TL tahsil edildi.

MALİ HİZMETLER 
         MÜDÜRLÜĞÜC-
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Belediyemiz hukuk iş ve işlemleri, hukuk servisi tarafından gerçekleştirilmektedir. Hukuksal konularda-

ki iş ve işlemler bu birim tarafından takip edilmekte olup, sayısı ve listesi, mütalaası periyodik olarak 

Başkanlık Makamı’na bildirilmektedir.

Hukuk Servisi, gönderilen evrakları inceleyip, hukuki mütalaa bildirmekte, lehte ve aleyhte, adli ve idari 

mahkemelerde açılan icra işlerini takip etmekte ve sonuçlanmaktadır.

Hukuk Servisimize, 2014 yılı içerisinde 92 adet gelen evrak girişi yapılmış, birimimizce ayrıca 140 adet 

evrak gönderilmiştir.

Hukuk birimimize, belediyemize bağlı müdürlükler tarafından hukuki görüş talepleri olmaktadır.2013 

yılında talepler doğrultusunda bazı konularda müdürlüklere hukuki görüş verilmiştir.

2014 yılı itibariyle dava listesi tablosu aşağıda sunulmuştur.

HUKUK SERVİSİ

GENEL DAVA DURUMU

TOPLAM DAVA SAYISI   86

İDARİ DAVA    47

HUKUK DAVASI                   29

CEZA DAVASI    10

İDARİ DAVALAR

DEVAM EDEN İDARİ DAVA                   24

TEMYİZDEKİ İDARİ DAVA SAYISI                  23

HUKUK DAVALAR

DEVAM EDEN HUKUK DAVASI   26

TEMYİZDEKİ HUKUK DAVASI     3

CEZA DAVALARI

DEVAM EDEN CEZA DAVASI    6

TEMYİZDEKİ CEZA DAVASI                    4
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II-FAALİYETLERLE
İLGİLİ VE BİLGİ 
DÖKÜMANLAR

Kazan Belediyesi ISO 9001:2008 kalite belgesine ilişkin 

yapılan denetimlerden bu yıl da başarıyla geçti ve 

Kazan’ın kalite belgesi yenilendi.

Belgelendirme kuruluşu Türk Loydu Vakfı denetçileri 

tarafından Kazan Belediyesi’nin tüm birimlerinde yapılan 

denetimlerde, Belediye’nin ISO 9001:2008 standartları-

na uygun Toplam Kalite Yönetim anlayışı ile çalışmalarını 

sürdürdüğünü tespit ederek kalite belgesinin yenilenmesi 

yönünde rapor verildi.

Kalite yolculuğumuzda; hedeflerimiz belirlendi ve bu hede-

flere yönelik birimlerimizin alt hedefleri hazırlandı. 

Personele verilen eğitimlerle çalışmalarımızın kalite bilinci-

ni en üst seviyeye çıkararak personel gelişimi sağlandı. 

Kazan Belediye Başkanlığında, ISO 9001:2008 standardı-

na uygun olarak kalite yönetim sistemi oluşturulmuş, 

dokümante edilmiş, uygulanmakta ve sürekliliğini sağla-

yarak etkinliği iyileştirilmiştir. Başkanlığımızın Üst Yönetimi 

Vizyonunu, Misyonunu, İlkelerini ve Kalite Politikasını 

hizmet amacına uygun olarak geleceğe taşımasında ve 

geleceğe taşırken çalışanların nasıl bir anlayış ve yaklaşımda 

bulunacakları; vatandaş beklentileri doğrultusunda verilen 

mesajlarla, kalite yönetim sistemi şartlarına uyarak ve etkin-

liğini sürekli iyileştirerek dokümante edilmiştir. Kalite 

Sisteminin etkinliği de Yönetimin Gözden Geçirmesi 

Toplantısı ve tanımlanan diğer toplantılarda ele alınmıştır.

Kalite Yönetim Sisteminin ürün ve hizmet gerçekleştirimi 

için planlanan düzenlemelere, ISO 9001:2008 

standardının şartlarına uygun olup olmadığını, etkin olarak 

yürütüldüğünü ve sürekliliğin sağlanıp sağlanmadığını 

belirlemek için Kuruluş İçi Kalite Tetkik Planına göre Kuruluş 

İçi Kalite Tetkik Prosedürü kapsamında tetkikler yapılmıştır. 

TOPLAM KALİTE 
YÖNETİMİ
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İLGİLİ VE BİLGİ 
DÖKÜMANLAR

RUHSAT  VE DENETİM 
MÜDÜRLÜĞÜD-

Mali Bilgiler;

RUHSAT  VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI GELİR TABLOSU

                       İŞİN ADI                     ADET               DEĞERİ                 BASILI EVRAK                 TOPLAM

SIHHİ RUHSAT         107          5.422,00 TL                       29.870,55 TL            35.293,22 TL

GAYRİ SIHHİ RUHSAT 2. SINIF       141                     142.105,22 TL                   66.374,50 TL          208.479,72 TL

GAYRİ SIHHİ RUHSAT 3. SINIF         21                           6750,49 TL                      9.820,00 TL             16.570,49 TL

UMUMA AÇIK  EĞLENCE YERLERİ           7                             273,90 TL                      1.992,00 TL               2.265,90 TL

HAFTA SONU ÇALIŞMA RUHSATI         60                       11.063,00 TL                    31.001,70 TL                   42.064,70 TL

İDARİ PARA CEZALARI            6                         1.134,00 TL                                                                  1.134,00 TL

TEFTİŞ DEFTERİ                                         237                      10.790,00  TL                                                 10.790,00 TL

RUHSAT YENİLEME                            8                          6.221,01 TL                      3.540,00 TL                      9.761,01 TL

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ                                                       666.748,42 TL                             666.748,42 TL

TOPLAM GELİR                                                                  892.602,39 TL               142.598,75 TL        1.035.201,14 TL
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İLGİLİ VE BİLGİ 
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EMLAK İSTİMLAK         
MÜDÜRLÜĞÜE-

1. ARSA SATIŞLARIMIZ:

2014 yılı içerisinde Müdürlüğümüzce 3 (üç) kez arsa satışı ihalesine çıkılmış olup, toplam 83 (seksenüç) adet 

arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddeleri gereği açık artıma usulü ile  6.049.864,34 TL bedel 

üzerinden satılıp tahakkuka bağlanmıştır.

 Ayrıca 29 (yirmidokuz) adet Konut  4.382.300,00  TL 4 (dört) adet Dükkan  1.370.000,00 TL bedel üzerin-

den tahakkuk edilmiştir. 

Müdürlüğümüze müracaat eden Belediye ile hisseli vatandaşlarımıza şüyulu arsa satışı yapılmıştır. 

Belediyemize şüyulu arsa satışlardan toplam  9.825.941,40 TL gelir tahakkuk edilmiştir.

2. KİRA DEVİRLERİ:

2014 yılı içerisinde Müdürlüğümüze 2 (iki) adet kiracımız iş yerlerini devir etmek üzere talepte bulunmuştur. 

Başkanlık Makamının onaylarına istinaden yapılan bu devir işlemlerinden Belediyemize  1.290,00 TL gelir 

elde edilmiştir.

3. KİRACILARIMIZ:

Belediyemize ait 73 (yetmişüç) adet gayrimenkul kiralaması yapılmış olup, bunun 8 (sekiz)’i arazi kiracımız, 4 

(dört)’ü ardiye yeri kiracımız, 15 (onbeş)’i pazar yeri dükkânı kiracımız, 28 (yirmisekiz)’i büfe kiracımız, 6 (altı)’sı 

banka ATM yeri kiracımız, 3 (üç)’ü daire kiracımız, 4 (dört)’ü dükkân kiracımız ve 5 (beş)’i diğer kiracılarımızdan 

oluşmaktadır. Bu kiracılarımızdan 2014 yılında toplam  277.159,50 TL gelir tahakkuk etmiş olup  229.496,79 

TL tahsilât yapılmıştır.

4.İLK PARSELSAYON HARÇLARI: 

2014 yılı sonu itibarı ile ilk parselasyon harcı olarak 70 vatandaşımızdan toplam 

5.089,11 TL tahakkuk ettirilip tahsil edilmiştir.

5- ECRİMİSİLLER GELİRLERİMİZ:

2014 yılında ecri misil geliri olarak  9.135,00 TL gelir tahakkuk ettirilmiştir.

6- BİLLBOARD KİRALAMA GELİRLERİ:

2014 yılında billboard kiralarından  6.094,70 TL tahakkuk ettirilip gelir elde edilmiştir.
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7-TAHSİSLER: 

Tahsis Alınanlar:

A) Milli Emlak Müdürlüğünden Terminal alanı yapmak şartıyla Satıkadın Mahallesi 1209 ada 1 parseldeki 

5665,25 m² hisseyi süresiz olarak tahsis edilmiştir.

B) Jeotermal sıcak su aramaları kapsamında Soğulcak Mahallesi tapulamasına kayıtlı 15,709 m² lik tescil harici 

alan 1 (bir) Yıllığına tahsis edilmiştir.

Tahsis Edilenler:

A) Belediyemizden, Atatürk Mahallesi Muhtarlığına P69 park içinde yaptırdığımız bina, muhtarlık binası kul-

lanılmak kaydıyla 5 (beş) yıllığına tahsis edilmiştir. 

8- MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YAPILAN KİRALAMALAR: 

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı ile Müdürlüğümüz arasında yapılan sözleşmeyle Kılıçlar Mahallesindeki Kılıçlar 

Mesire yeri 27.66  Ha alan içerisindeki 63-63 nolu bölümler 6 (altı) yıllığına kiralanmıştır.

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

Zabıta Müdürlüğüne çalışmaları esnasında topladıkları malzemeleri koymak üzere 1 adet dükkân 1 (bir) yıllığı-

na kiralanmıştır.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne Sosyal market deposu olarak kullanılmak üzere 1 adet dükkân 1 (bir) yıllığına 

kiralanmıştır. 

9- KAMULAŞTIRMA: 

Soğulcak Mahallesi 160 ada 17 parselle ilgili Kamulaştırma kararı alınmıştır.

Soğulcak Mahallesi 157-158-159-160 adalarda bulunan 32 parsel için Belediyemiz taşınmazların trampa 

edilmesine ilişkin Meclis Kararı almak için yazışmalar yapılmıştır.

1709 ada 14 parselde bulunan Belediye dükkânlarının kamulaştırma işlemi için maliklerle görüşme devam 

ediyor.

 10. GİDERLERİMİZ:

 2014 yılı için Müdürlüğümüze  930.504,00 TL ödenek ayrılmıştır.

 Ödeneğin 527.603,79 TL’si personel, SGK, Kamulaştırma, kiralama ve

 Hizmet alımları gider kalemleri olmak üzere Müdürlüğümüzce harcanmıştır.
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FEN İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ
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Faaliyet ve Proje Bilgileri
1) Proje hizmetleri;

Yapımı planlanan her türlü park bahçe, idari 

ve sosyal binaların, alt yapı, ulaşım ve sanat 

yapılarının projelerinin hazırlanması.

2) Altyapı hizmetleri;

Yapımı planlanan alt yapı projelerinin uygulan-

ması, mevcut alt yapı sistemlerinin onarımının 

gerçekleştirilmesi ve koordinasyonunun yapıl-

ması.

3) Sosyal ve idari yapıların inşaası;

İhtiyaç programı içerisinde yapımı planlanan 

sosyal ve idari yapıların projesine uygun yapım-

larının gerçekleştirilmesi ve kontrollerinin yapıl-

ması.

4) Yol, kaldırım ve duvar yapımı;

İş programı dahilinde yeni yol, duvar ve kaldırım-

ların yapımı, mevcut yol ve kaldırımların onarım-

larının yapılması.

5) Sanat yapıları ve ulaşım hizmetleri:

Sanat yapıları ve ana ulaşım yollarının plan

lamasının yapılarak yapımının gerçekleştirilmesi ve 

diğer idareler ile koordinasyonunun sağlanması.

6) Teknik destek hizmetleri:

İdaremiz diğer birimlerine keşif, ihale, metraj ve 

ölçüm konularında teknik destek verilmesi 

hizmetleri.

7) Araç ve iş makineleri bakım onarım:

Bünyemizde bulunan tüm araç ve iş makinelerinin 

bakım ve onarımlarının yapılması ve/veya 

yaptırılması.

FEN İŞLERİ
 MÜDÜRLÜĞÜF-
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SPOR ve KAMP MERKEZİ HİZMET
 BİNASI YAPIMI
İlçemizde yapılan gerek ulusal, gerek mil-

letler arası spor karşılaşmalarında sporcu-

ların ve halkımızın kullanımına yönelik Spor 

Kompleksi Hizmet Binası Osmanlı Caddesi 

üzerinde yapımı tamamlanmıştır. Toplam 

2.450 m2 inşaat alanına sahip yapı içer-

isinde 20 adet misafir konaklama odası, sau-

na, fitness salonu, soyunma odaları, hakem 

odaları, çok amaçlı salon, yemek salonu, idari 

birimler bulunmaktadır. Söz konusu tesiste 

her misafir konaklama odasında WC, duş ve 

TV tesisatı bulunmaktadır. Spor ve Kamp Merkezi 2014 

yılında tamamlanarak hizmete açılmıştır.

SEĞMENLER PARKI YAPIMI
Kazan Belediyesi ilçe girişinin yeniden düzenlenmesi 

projesi kapsamında,  4.000 metrekare yüzölçümüne 

sahip olan parkta 1500 adet 32 çeşit bitki ve ağacın 

yanı sıra seğmenleri temsil eden figürler bulunacak-

tır. Akıllı sulama sistemi, enerji tasarruflu aydınlatma, 

anfi-tiyatro, mağara dekorlu alt geçidi ve süs havuzu 

da bulunan park kentimize ayrı bir estetik değer kat-

maktadır. 2014 yılında açılışı yapılarak Kazan halkının 

hizmetine sunulmuştur

JEOTERMAL SU ARAMA ÇALIŞMALARI
Belediye imkânları ile yapılan jeotermal su arama 

çalışmaları kapsamında 2014 yılında 1 adet olmak 

üzere toplamda 7 adet kuyu açılmış bulunmaktadır. 

500 metre derinlikte 55 °C sıcaklıkta, yaklaşık 60lt/sn 

debili jeotermal su ilçemize kazandırılmıştır. Söz konu-

su jeotermal suyun sıcaklığı ve debisi termal tesisler-

in ilçemize yapılması için uygun ortamın oluşmasını 

mümkün kılmıştır. Toplam olarak 7 kuyudan aynı anda 

200lt/sn su elde edilmektedir.

TERMAL OTEL ve KONGRE MERKEZİ
İlçemiz Kayı Mahallesi Kazan Belediyesi Köprübaşı So-

syal tesislerinin yanında inşa edilmekte olan Termal 

Otel ve Kongre Merkezi toplam 13.310 m² inşaat alanı, 

hamam, SPA merkezi 300 kişilik konferans salonu, 

4 adet toplantı salonu, aile hamamları, yarı olimpik 

yüzme havuzu, 230 yatak kapasitesi, restoranı, sau-

nası, Fin hamamı ve Türk hamamı ilçemizde ilk olacak 

özellikleri ile yeni bir cazibe merkezi olacaktır. 2014 yılı 

sonu itibari ile  %60 seviyesinde olup inşaatı devam 

etmektedir.

2014 YILI FAALİYETLERİ VE 
GERÇEKLEŞME DURUMU
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ULUCAMİİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ
İlçemizin merkezinde bulunan Ulu Camii ve çevresinin 

düzenlemesi ile ilçemiz daha modern bir görüntüye 

kavuşuştur. Çalışmalar 2014 yılı içerisinde bitirilerek 

açılışı yapılmıştır.

TERMAL SU HATTI DÖŞEME İŞİ
Soğulcak mevkiinden Termal Halk Hamamı ve Termal 

Otele termal su taşıyacak hat 9 km uzunluğunda ve ısı 

yalıtımlı borulardan oluşmaktadır. Soğulcak mevkiin-

den 55º derece suyu sadece -1 derecilik kayıpla Ka-

zan şehir merkezine getirecek hat 2014 yılı itibariyle 

tamamlanmış bulunmaktadır. Termal Halk Hamamı ve 

Termal Otele kadar getirilen hat inşaatların bitmesi ile 

hizmete açılmaya hazır haldedir

KALDIRIM VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞLERİ
Mücavir alan sınırlarımız içerisinde ihtiyaç duyulan 

yerlere çevre düzenlemesi ve kaldırım yapılmış olup 

zamanla bozulan ve çeşitli nedenlerle zarar gören 

kaldırımlar ekiplerimiz tarafından tamir edilmiştir. 

2014 yılında 12.900 m² kilitli parke taşı, 6.000 m² bahçe 

bordürü, 7.900 m² büyük bordür kullanılmıştır.

ÖRENCİK KÖYÜ KÜLTÜR EVİ
Örencik köyü kültür evi yapımına 2013 yılında başl-

anmış 2014 yılında hizmete açılmıştır. Kazan İlçesi 

Örencik Köyünde yapılan kültür evi Ankara Evi mimari 

tarzında yörenin kültürünü yansıtan ve yaşatan bir hiz-

met olarak sunulmuştur
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II-FAALİYETLERLE
İLGİLİ VE BİLGİ 
DÖKÜMANLAR

TRAFO BİNALARININ ANKARA EVİNE 
DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Trafo binaları kent içi hizmet mekanları içerisinde gör-

sel olarak en rahatsız edici yapılardan biridir. İlçemizde 

bu görünümü pozitif bir değere dönüştürmek için tra-

fo binasının cephesi yeniden tasarlanmıştır. Bu tasarım 

Ankara Evleri’nin mimari özellikleri referans alınarak 

yapılmıştır. Bu sayede trafo yapısı estetik bir kent mobi-

lyasına dönüştürülmüştür 

YOL YAPIM VE ONARIM İŞLERİ
2014 Yılında ilçemizin imara açılan bölgelerinde cad-

de ve sokaklarının yol açım, bakım ve onarımları 

yapılmıştır. Bu kapsamda ulaşım yollarının hizmete açıl-

ması için belediyemiz tarafından planlanması yapılan 

yolların alt temel ve stabilize malzeme serim çalışmaları 

tamamlanarak Büyükşehir tarafından asfaltlanmıştır. 

Bulvar, cadde ve sokaklara ait liste aşağıdaki gibidir;

    

    HAM YOL   STABİLİZE YOL           ASFALT 

    47544 metre    41609 metre       7800 metre

    465781 m²    389801 m²       100295 m²

SATI KADIN EVİNİN MÜZEYE 
DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 
Tarihi Satı kadın Evi Belediyemizin girişimleri ile müz-

eye dönüştürüldü. Ulu Camii çevre düzenlemesi ile bir-

likte tamamlanarak hem ilçemize modern bir görüntü 

katmış hem de tarihi bir görevi yerine getirmiş olduk.

TAZİYE EVİ
Kayı Mahallesinde bulunan şehir mezarlığının yanında 

inşa edilen Taziye Evinde Cenaze defin öncesi ve son-

rası hizmetler verilmektedir. Cenaze İşleri müdürlüğü 

burada hizmet vermektedir.
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GENÇLİK MERKEZİ BİNASI
İlçemizde gençlerimizin eğitim çalışmalarına ve sosyal 

faaliyetlerine yardımcı olmak amacı ile yapılan gençlik 

merkezinde gençlerimizin ders çalışabilecekleri, oyun 

oynayabilecekleri ve çeşitli hobilerle (resim, müzik 

bv.) ilgili çalışmalar yapabilecekleri bir ortam hazırlan-

mıştır. Bu merkez sayesinde gençlerimizin eğitim ve 

sosyal hayatı desteklenmiş olacaktır. Kısa adı KAGEM 

olan merkez 2014 yılı başında hizmete açılmıştır

MAHALLE VE KÖYLERDE 
KANALİZASYON VE 
YAĞMUR SUYU HATLARI YAPIMI
İlçemiz Yakupderviş, İnceğiz, Bitik ve Çimşit  köylerinde 

ASKİ ile belediyemiz arasında yapılan ortak çalışmalar 

neticesinde kanalizasyon hatları yapılmıştır. 

ŞEHİRİÇİ TERMİNAL BİNASI
Kayı Mahallesi’nde yapılan yeni ter-

minal binası ile ilçe merkezindeki ter-

minalin yerine daha modern şartlarda 

hizmet verecek bir şehir içi terminale 

kavuşmuş olacağız. Terminal binamız 

büyük ölçüde tamamlanmış durumda 

olup 2015 yılında açılarak halkımızın 

hizmetine sunulacaktır.

TRAFİK EĞİTİM ALANI
İlçemizde eğitime verilen önem çerçevesinde yapılan 

çalışmalardan biri olan “Minik ayaklar, Minik sürücüler” 

projesi Kalkınma Ajansı ile birlikte yürütülmektedir.

Projede amaç; çocuklarımızın küçük yaşta trafik bilinci-

ni edinmesi ve bu bilinci ileriki yaşlarda hayata geçire-

bilmesidir. Bu kapsamda ilk uygulama alanımız 

Kazan Anaokulu yanında bulunan alandır. Bu alan 

Trafik Eğitim alanı olarak şekillendirilmektedir. Alanda 

minik sürücülerimizin  için 1350 m2 yol,2390 m2 yaya 

yolu, 2450 m2 yeşil alan, 250 m2 çocuk oyun alanı 

bulunmaktadır. Ayrıca teorik eğitimlerin yapılacağı 

sınıfların ve velilerimizin hizmetine sunulacak 

kafeteryanın da olduğu .210 m2 yapımız alanda yer 

almaktadır.
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II-FAALİYETLERLE
İLGİLİ VE BİLGİ 
DÖKÜMANLAR

TERMAL HALK HAMAMI
Termal suyun halkımızla buluşabilmesi amacıyla inşa edilmiş olan Halk Hamamımız yaklaşık 1.200 m² 

inşaat alanına sahip olup barındırdığı geleneksel Türk Hamamları, saunalar ve vitamin bar ile hizmete 

açılacaktır. 2014 yılında %95 oranında tamamlanan çalışmaların 2015 yılında tamamen bitirilmesi he-

deflenmektedir.

AYDINLATMA ONARIM VE 
YENİLEME ÇALIŞMALARI
Osmanlı Caddesi, Fevzi Çakmak cadde-

si, Ankara Bulvarı, GMK Caddesi başta 

olmak üzere ilçemiz içerisinde birçok 

noktada aydınlatma çalışmaları yapıldı. 

Belediyemizce 213 adet aydınlatma di-

reği dikildi.
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YAPIMI DEVAM EDEN PROJELERİMİZ

İdaremizce 2015 yılından yapımına devam eden çalışmalar verilmiştir.

   Proje İsmi 

   Kazan Termal Hotel ve Kongre Merkezi 

   Kazan Günübirlik Termal Tesis (Hamam) 

   Belediye Hizmet Binası ve Konut Projesi 

BELEDİYEMİZ ÖNCÜLÜĞÜNDE İLÇEMİZE YAPILAN DİĞER 
KAMU KURUMLARINA AİT HİZMETLER

      

      Belediye Hizmet Binası ve Konut yapılması             Kaba inşaatı bitti , % 80 seviyesinde 

                                                                                                                  2015 yılında tamamlanacak

       Aile Yaşam Merkezi                                                                Tamamlandı. Hizmete açıldı

       Kurtboğazı Nikâh Salonu ve Restoran yapılması             Çalışmalar devam ediyor  % 95    

                                                                                                                  seviyelerinde

       Kazan Adalet Sarayı                                                                 İnşaatı tamamlandı tefrişat 

                                                                                                                   çalışmaları devam ediyor

       Ovaçayı 1. Ve 2. Etap Islahı                                                1.Etap çalışmaları tamamlandı.2.       

                                                                                                                   etap devam ediyor
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II-FAALİYETLERLE
İLGİLİ VE BİLGİ 
DÖKÜMANLAR

BİRİMİNİZDE KULLANILAN MAKİNE TEÇHİZAT DONANIM 
PROGRAM ARAÇ TAKİP SİSTEMİ
Belediyemize bağlı hizmet araçlarının uydu aracılığı ile anlık olarak takip edilmesi için geliştirilen araç takip 

sistemi 2014 yılında yoğun olarak kullanılmakta ve ihtiyaçlar doğrultusunda yazılım güncellenmesine devam 

edilmiştir.

Araçların takip ettiği güzergâhı ve çalışma alanlarını internet üzerinden anlık olarak tespit eden araç takip 

sistemi ile iş koordinasyonu sağlanarak anlık görevlendirmeler yapılabilmektedir.

MAKİNE PARKIMIZ
Toplamda Müdürlüğümüz tarafından kullanılan 51 adet araç bulunmaktadır.

   ARAÇ                                                                                                                                    ADET

   HİDROLİK VİNÇLİ PLATFORMLU ARAÇ     1

   EKSKAVATÖR         2

   GREYDER        2

   SİLİNDİR        1

   SONDAJ MAKİNESİ       1

   YÜKLEYİCİ KEPÇE       2

   KAZICI         2

   KARAVAN        1  

   OTOBÜS        5

Fen İşleri Müdürlüğü Araçlar(Adet Bazlı Tablo)

VİDANJÖR    1

İTHAİYE KAMYONU   1

LOW-BET    1

ÇEKİCİ (TIR)    1

KAMYON    14

BİNEK ARAÇ    7

KAMYONET    3

CENAZE YIKAMA    2

CENAZE NAKİL    2

TANKER     3

TOPLAM     51
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BELEDİYEMİZ MAKİNA İKMAL BAKIM ONARIM EKİBİ 
TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLER

Makine ikmal tesislerimizde bulunan Garaj Amirliği ve Atölyelerin 2014 yılına ilişkin faaliyet durumu 

tabloda belirtilmiştir.

1 STABİLİZE YOL AÇMA(km)                   41609 m

2 ASFALT DÖKÜMÜ(ABB)                     7800 m

3 ELEKTİRİKHANE(ARIZA)                                   451

4 HAM YOL AÇMA(km)                                                  47544 m

5 KAYNAKHANE(BANK ÜRETİM)                         112

6 MARANGOZHANE(BANK ÜRETİM)                          134

7 MARANGOZHANE (BAKIM_ONARIM)          222

8 MARANGOZHANE(ÇEŞİTLİ KENT MOBİLYASI YAPIMI)   117

9 MARANGOZHANE(KAMELYA ÜRETİM)    134

10 MARANGOZHANE(KENT MOBİLYASI TESLİMİ)   370

11 MARANGOZHANE(MASA ÜRETİM)       35

12 OTO TAMİRHANE (arıza giderilmesi)    746

13 KAYNAKHANE(TAMİR-KAYNAK)     533

14 SU ONARIM EKİBİ (arıza giderilmesi ve genel çalışmalar)  477

15 VİDANJÖR ARACI (kanal arıza ve kuyu çekimi)   559



II-FAALİYETLERLE
İLGİLİ VE BİLGİ 
DÖKÜMANLAR

PARK VE BAHÇELER 
MÜDÜRLÜĞÜ
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PARK VE BAHÇELER
 MÜDÜRLÜĞÜG-

2014 YILI FAALİYETLERE İLİŞKİN 

BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- YENİ YAPILAN PARKLAR

1) TRAFİK PARKI

2) PAPATYA PARKI

3) ÖZEN PARKI 

 B-REVİZYON YAPILAN PARKLAR

1) KURTBOĞAZI PARKI

2) KAZAN SPOR VE PİKNİK ALANI

3) FARUK ABİDİNOĞLU PARKI

C- YENİ YAPILAN DİĞER YEŞİL ALANLAR

1) SATIKADIN MÜZESİ VE ULU CAMİ

2) GENÇLİK MERKEZİ

3) TAZİYE EVİ

4) SPOR,  EĞİTİM VE KAMP MERKEZİ

5) YÜZME HAVUZU

6) YENİ TERMİNAL 

D- DİĞER KURUMLARLA YAPILAN 

ÇALIŞMALAR

1)  ADLİYE SARAYI

2) ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

3) DEVLET SU İŞLERİ

4) FATİH KIZ KURAN KURSU ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ 

E- AYDINLATMA ÇALIŞMALARI

1) MİLLİ EGEMENLİK PARKI

2) KAZAN SPOR PİKNİK ALANI

F- AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI

1) KAZAN ORTAOKULU HATIRA ORMANI

2) VUSLAT ORMANI

G- BAKIM VE ONARIM 

1)BUDAMA ÇALIŞMALARI

2)YABANİ OT TEMİZLĞİ

3) KENT MOBİLYALARININ BAKIM VE ONARIMI

H-BİSİKLET PARK YERLERİNİN YAPILMASI

İ- PARK TABELALARININ YAPILMASI

J-YEŞİL ALANLARA HAYVAN SULUKLARININ 

YERLEŞTİRİLMESİ

K-FİDANLIK ALANIMIZA MAVİ LADİN 

DİKİMİNİN YAPILMASI

L-AĞAÇ SÖKÜM ÇALIŞMALARI 
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II-FAALİYETLERLE
İLGİLİ VE BİLGİ 
DÖKÜMANLAR

A- YENİ YAPILAN PARKLAR

1)TRAFİK PARKI 
      İlçemizde geleceğin sürücüleri olacak çocuklarımızın 

trafik kuralları konusunda erken yaşta bilgi sahibi olma-

ları ve trafik kazalarının azalması ve trafikte saygılı bir ne-

sil olmalarını sağlamak amacıyla yapılmış olan hem park 

hem de eğitim amaçlı bir alandır. Toplam 6028 m² alana 

sahip olan parkın 4193 m² si sert zemin, 2447 m² si yeşil 

alandır. Parka toplam 180 adet ağaç, 870 adet çalı dikimi 

yapılmıştır. Park içerisinde 3 adet kamelya, çocuk oyun 

alanı da bulunmaktadır. Ayrıca eğitime gelen çocukların 

teorik olarak bilgi almaları ve yeme içme ve ihtiyaçlarını 

karşılayabilecekleri bir adet binada bulunmaktadır.  

2) PAPATYA PARKI 
     Çevresinde sitelerin yoğunlukta olduğu bir bölgede yer 

alan park, halkında yoğun isteği üzerine, ailelerin çocuk-

larıyla güzel vakit geçirmelerini sağlayacak şekilde pro-

jelendirilerek hayata geçirilmiş ve hizmete sunulmuştur. 

Atatürk mahallesinde toplam 2478 m² alana sahip olan 

parkta 901 m² sert zemin 1577 m²  yeşil alan bulunmak-

tadır. 4 adet kamelya, çocuk oyun alanı bulunmaktadır. 

Parkta 91 adet ağaç ve 290 adet çakı ve gül dikilmiştir. 

3) ÖZEN PARKI 
     Fatih Mahallesinde yer alan toplam 1316 m² alana sa-

hip olan parkın düzenleme çalışması yapılmıştır. Parkın 

bulunduğu çevrede çocukların ve gençlerin oynayabi-

leceği spor sahasının bulunmaması ve yapılan ankette bu 

park içerisinde spor sahasının yapılması talebinin yüksek 

olması dolayısıyla bir adet spor sahası yapılmıştır. Ayrıca 

oturma ve dinlenme amaçlı kamelya ve pergoleler bulun-

maktadır.
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PARK RENEVASYON 
ÇALIŞMALARI

1) KUTBOĞAZI PARKI
Mevcut Parkın Çok Atıl Bir Duruma 

Gelmesinden Dolayı Atatürk Mahallesinde 

toplam 788 m² alana sahip olan parkta 306 

m² sert zemin 482 m²  yeşil alan bulunmak-

tadır.  3 adet kamelya, adet bank, 1 adet 

çocuk oyun alanı bulunmaktadır. 

2) KAZAN SPOR VE 
      PİKNİK ALANI
 Halkımızın yoğun olarak kullanmakta 

olduğu Kayı Mahallesinde yer alan 

Kazan Spor ve Piknik Alanımızın 5000 m²’ 

lik kullanımda olmayan kısmında düzen-

leme çalışması yapılmıştır. Alana 20 adet 

barbekü, 7 adet kamelya ve 2 adet çeşme 

yapılmıştır. 

3) FARUK ABİDİNOĞLU PARKI
Halkımızın talebi üzerine parka fitness 

aletleri yerleştirildi. Çocuk oyun alanı ve 

fitness alanının zemini sentetik halı ile kapl-

anmıştır. 
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II-FAALİYETLERLE
İLGİLİ VE BİLGİ 
DÖKÜMANLAR

B-  YENİ YAPILAN DİĞER 
       YEŞİL ALANLAR

1) SATIKADIN MÜZESİ VE ULU CAMİ 
ÇEVRE DÜZENLENME İŞİ
 Türkiye’nin ilk kadın milletvekili Satıkadın’nın doğup 

büyüdüğü ev müze haline getirilmiştir. Evinin yanında 

bulunan Ulu Cami ve mezarının da bulunduğu alanın 

çevre düzenlenmesi yapılmıştır. Çevre düzenleme-

leri kapsamında Satıkadın mezarı anıt mezarı haline 

getirilmiş olup, bahçede bulunan şadırvanın tadilatı 

yapılarak şadırvanınyanında gösterişli bir su değirmeni 

olduğu bir havuz yapılmıştır. Alana gelenleri ilk olarak 

havuzların olduğu bir giriş karşılamakta, bunun yanın-

da kamelyalar, pergolalar ve ağaç oturma alanları bu-

lunmaktadır. Satıkadın’nın hayatının da yazılı olduğu 

çeşme meydanda yerini almaktadır. Ayrıca el ürün-

lerinin de satılabileceği ve insanların yeme ve içme 

ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri dükkânlar yapılmıştır. 

Yeşil alanlara da farklı türlerde göz alıcı ağaçlar, çalılar 

ve mevsimlik çiçeklerle süslenmiştir.

2) GENÇLİK MERKEZİ 
ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ
 Gençlik merkezinin peyzaj düzenlenmesi Park ve 

Bahçeler müdürlüğü tarafından yapılmıştır. 1950m² 

sert zemin, 2 adet kamelya,  çöp kovası ve bank mon

tajı yapılmış olup ağaç, çalı ve mevsimlik çiçek 

 dikilmiştir.

3) TAZİYE EVİ ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ
280 m²sert zemin, 500m² olan alana çim ekimi, ağaç, 

çalı ve mevsimlik çiçek ekimi yapılmıştır. Ayrıca 4 adet 

kamelya, çöp kovası ve bank montajı yapılmıştır.
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4)SPOR, EĞİTİM VE KAMP 
MERKEZİÇEVRE DÜZENLEME İŞİ
915 m²sert zemin, 777m² olan alana çim ekimi, ağaç, 

çalı ve mevsimlik çiçek ekimi yapılmıştır.Ayrıca çöp 

kovası ve bank montajı yapılmıştır.

5)YÜZME HAVUZU
 ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ
6839 m² olan alana çim ekimi, ağaç, çalı ve mevsimlik 

çiçek ekimi yapılmıştır. Ayrıca çöp kovası ve bank 

montajı yapılmıştır.

6)TERMİNAL VE ÇEVRE 
DÜZENLEMESİNİN TAMAMLANMASI 
 İlçemizin nüfusunun giderek ,artmasından dolayı ul-

aşım araçlarının artmasıyla eski terminal alanın yeter-

siz gelmesinden dolayı yeni terminal alanı yapılmıştır. 

Projelendirilerek asfalt ve bordur çalışmaları yapılan 

alanın yeşil alan olan kısımları Müdürlüğümüz 

tarafından düzenlenmiştir. Ayrıca alanda toprak dol-

gusu tavsiyesi ve ağaç dikimi yapılmıştır. 
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II-FAALİYETLERLE
İLGİLİ VE BİLGİ 
DÖKÜMANLAR

C- DİĞER KURUMLARLA 
      YAPILAN ÇALIŞMALAR

1)ADLİYE SARAYI ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ
 Kazan Cumhuriyet Savcılık makamı ile Müdürlüğümüzün 

iş birliği doğrultusunda Büyükşehir Belediyesinden temin 

edilen ağaçların peyzajı yapılan adliye binasına ağaçların 

dikimi müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmiştir. Ay-

rıca yine Büyükşehir Belediyesinden temin etmiş olduğu-

muz 3 adet kamelyanın ve müdürlüğümüz atölyesinde 

imalatı yapılmış olan çardağın montajı yapılmıştır.   

2)ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 
ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ
Endüstri Meslek Lisesi’nin açılışına yetiştirilmesi için yeşil 

alanlara toprak dolgusu ve çevre temizliği yapılarak 

Büyükşehir Belediyesinden temin edilen ağaçların dikimi 

müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır. 

3)DEVLET SU İŞLERİ ÇEVRE 
DÜZENLEME İŞİ
 Bahçesinin yeniden çimlendirilmesi müdürlüğümüz 

tarafından çimlendirilmesi yapılmıştır. 

4)FATİH KIZ KURAN KURSU KREŞİNİN 
ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ
 Fatih kız kuran kursu kreşine çocuk oyun grubu kurulması 

için 6x10’luk bir alanda beton zemin 

yapılarak üzeri kauçuk ile kaplanmıştır. Ayrıca etrafına 

Müdürlüğümüz tarafından panel çit yapılmıştır.
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2014 YILI DİĞER 
ÇALIŞMALAR

D-AYDINLATMA 
ÇALIŞMALARI

1)MİLLİ EGEMENLİK PARKI
 Parkın aydınlatmasında kullanılan armatörler ve elek-

trik tesisatı Büyükşehir Belediyesince yenilenerek ayrıca 

Belediyemizce , projektörler yerleştirilmiştir.

2)KAZAN SPOR PİKNİK ALANI
Parkın aydınlatmasında kullanılan armatörler ve 

elektrik tesisatı Büyükşehir Belediyesince yenilenerek 

ayrıca Belediyemizce , projektörler yerleştirilmiştir

E-AĞAÇLANDIRMA 
ÇALIŞMALARI

1)KAZAN ORTAOKULU HATIRA ORMANI
 Kazan Ortaokulu İle müdürlüğümüz arasında yapılan 

protokol çerçevesinde Kayı mah. Park 2’de  fidanları bel-

ediyemizce temin edilerek ağaçlandırma şenliği düzen-

lenerek ağaç dikimi yapılmıştır. Ayrıca bakım konusun-

da da öğretmen ve öğrenciler bilgilendirilmiş ve alanın 

sürekli bakımı konusunda da ortaklaşa çalışmalar yapıl-

maktadır.

2)VUSLAT ORMANI
Hz. Mevlana’nın vefatının 741. yıldönümü vesilesiyle 

Belediyemiz çalışanlarının katılımıyla hatıra ormanı 

oluşturulmak üzere  741 adet ağaç dikimi yapılmıştır. 
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F-BAKIM VE ONARIM
 İlçemizde bulunan parklarda, resmi kurumlarda ve 

okullarda mevcut olan kamelya, çöp kovaları ve bankların 

bakım ve onarımı, ayrıca ağaçların budanması ve yabani 

otların temizliği Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır.

G-BİSİKLET PARK 
YERLERİNİN YAPILMASI
 Halkımızı bisiklet kullanımına teşvik etmek amacıyla 

Satıkadın Müzesine, Sağlık Ocağı bahçesine, Yüzme 

Havuzuna, Pazar yerine olmak üzere 5 adet bisiklet park 

yeri montajı yapılmıştır.

H- PARK TABELALARININ 
YAPILMASI
Tabelası olmayan parklarımızın tabelalarının montajın 

yapılmıştır.
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İ- YEŞİLALANLARA 
HAYVAN  SULUKLARININ 
YERLEŞTİRİLMESİ
 İçemezdeki belli yeşil alanlar içerisine doğada yaşayan

 hayvanlarımızın sus ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılamaları

 için Müdürlüğümüz tarafından suluklar yerleştirilmiştir.

J- FİDANLIK ALANIMIZA MAVİ LADİN 
DİKİMİNİN YAPILMASI
Belediyemize ait alana Müdürlüğümüz tarafından 15.000 

adet, 50 – 100 cm arası boylarda mavi ladin ağacı dikilmiştir. 

Değerli bir bitki olmasından ve peyzaj çalışmalarında çok 

kullanılmasından dolayı maliyeti düşürerek belediyemize 

ekonomik olarak katkı bulunması için yapılan çalışmadır.

K- AĞAÇ NAKİL
ÇALIŞMALARI
 Kayı Mahallesinde imar çalışmaları ile 2912ve 2897 

adadaki ve yollarda kalan ağaçların Büyükşehir Belediye-

sinden temin edilen ağaç sökme makinesi ile sökümleri 

yapılarak temizlik işleri müdürlüğüne dikimleri yapılmıştır.
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TEMİZLİK İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ
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TEMİZLİK İŞLERİ
 MÜDÜRLÜĞÜH-

A. Çevre ve Genel 
Temizlik Birimi

1. Evsel katı atıkların 
toplanması ve transferi
2014 yılı içerisinde 7 çöp toplama aracı ve 1 çöp 

transfer tırı ile birlikte toplam 24120 ton çöp toplanıp 

transfer edilmiştir.

2. El ve süpürge araçları ile temizlik
4 adet süpürge aracımız ile hizmet vererek toplam 

93600 km yol süpürülmüştür.11 adet personelimiz 

kaldırım ve boş alanların temizliğini el ile yapmaktadır.

3. Mobilya, moloz atıkları ve 
küllerin toplanması
3 kasalı araç ve 8 personel ile ilçede ring atarak çıkan 

moloz atıkları, kül atıkları ve mobilya atıkları toplanıl-

maktadır.

4. Pazar yeri temizliği
Her hafta kurulan pazar yeri pazarın dağılımının 

ardından önce süpürülerek daha sonra yıkanarak 

temizlenmektedir. Bir yılda 240 ton pazar atığı to-

planılmıştır.
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5. Konteyner
Çöp toplama sisteminde kullandığımız konteyner-

leri düzenli olarak yıkayıp dezenfekte etmek, eski-

yenleri değiştirmek, gerekli olana bakım ve onarım 

yapmaktayız. Yıl içerisinde 480 adet konteyner 

tamir edildi,600 adet konteyner varil yerleştirdi ve 

1500 adet konteyner dezenfekte edilmiştir.

7. Kaldırım ve Toplu Kullanım 
Alanlarının Yıkanması
Kaldırım ve toplu kullanım alanları düzenli olarak 

temizlenip yıkanmaktadır. Gösteri alanları, konser 

alanları temizlenmektedir.

B. Çevre Koruma Ve 
Kontrol Birimi

1.Çevre denetimi
Belediye sınırlarımız içerisinde yaklaşık 1600 tane 

işletme bulunmaktadır. Hızla gelişimi devam 

etmekte olan sanayinin ve nüfus artışının olumsuz 

etkisi olarak çevre kirliliği meydana gelmektedir. 

Herhangi bir çevre kirliliğinin meydana gelmemesi 

ve oluşan kirliliğin yok edilmesi amacı ile denetim-

ler yapılmaktadır.

2. Hava kirliliği
Isınma kaynağı olarak kullanılan kömür vs. malze-

melerin kullanımına uygun olarak kullanılması ile 

hava kirliliği azalması amaçlanmaktadır. Bu amaçla 

binaların girişine soba yakma teknikleri ile ilgili 

afişler asılmıştır.
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3. Ambalaj atıkları
Kaynağından ayrı toplama projesi kapsamında;

Eğitimler verildi, tiyatro gösterileri yapıldı, yürüyüş 

düzenlendi, bilinçlendirme çalışmaları yapıldı ve stant 

kuruldu.

Bu çalışmaların sonucunda ise;

3000 ton karışık ambalaj atığı toplandı;

Bunun;

1950 ton karton kağıt

540 ton plastik

270 ton metal

180 ton cam

30 ton kompozit

30 ton ahşap toplanmıştır.

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, muhtarlıklara, 

bankalara, okullara iç mekan ve konteyner 

yerleştirilmiştir.

4.Atık pil
11.000 adet atık pil toplanılmıştır. Pil kutusu konulan 

yer sayısı artırılmış olup eskiyen kutular değiştirilmiştir. 

Kamu kurum ve kuruluşlarına, okullara afiş asılmıştır.

5. Bitkisel atık yağ
Bitkisel atık yağ toplama projesi kapsamında

 sitelere, muhtarlıklara ve uygun görülen yerlere atık 

yağ bidonu yerleştirilmiştir. Bir adet BAYTOM( bitki-

sel atık yağ toplama makinası)  makinası ilçemizde 

mevcut bulunmakta olup 100 lt atık yağ toplanılmıştır.
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6. Elektrik elektronik atıkları
İlçemizde çıkan elektrik elektronik aletlerin çöpe 

değil ekonomiye kazandırılması amacı ile lisanslı 

firma ve bakanlık ile antlaşma yapılarak 

toplanılması sağlanılmaktadır.

7. Hafriyat atıkları
Belediye mücavir alanımızda çıkan hafriyat atıkları 

büyükşehir belediye başkanlığınca yürütülmek-

tedir. Belediyemiz görevinde ise yer gösterme ve 

kontrolleri yapılmaktadır.

8. Atık motor yağı
Belediyemiz araçları ve ilçeden gelen istekler 

üzerine atık motor yağları antlaşmalı firmaya 

gönderilmektedir.

9. Ömrünü tamamlamış lastikler
Belediyemiz araçlarından çıkan ömrünü tamam-

lamış lastikler biriktirilerek lisanlı firmaya teslim 

edilmektedir. Yıl içerisinde 82 adet ÖTL teslim 

edilmiştir.



FAALİYET RAPORU

KAZAN BELEDİYE 
BAŞKANLIĞI107

C. Bilinçlendirme Çalışmaları

1. Afişler asmak
Çöp döküm saati  sistemi uygulaması amacı ile halkı 

bilinçlendirmek amacı ile tüm merkez mahallede ki 

binaların girişlerine afiş asılmıştır.

2. Yürüyüş düzenlemek
Halkın geri dönüşüme ve çevre temizliğine dikkat 

çekmek amacı ile yürüyüş düzenlenmiştir.

3. Tiyatro düzenlemek
Ambalaj atıklarının geri kazanımının verimli bir şekilde 

sağlanması amacı ile çocuklara ÇEVKO işi birliği ile 

tiyatro gösterimi yapılmıştır.

4. Stant kurmak
Halkı bilinçlendirmek amacı ile el broşürleri hazırla-

tılarak stant kurulmuştur. Çocuklar ve halka dağıtılarak 

bilgi verilmiştir.

5. El broşürleri dağıtmak
Halkı bilinçlendirmek ve ambalaj atıklarının kayan-

agından ayrı toplanılması amacı ile kapı kapı dolaşılar-

ak el broşürü dağıtılmıştır ve bilgi verilmiştir.

6. Eğitim vermek
En çok ambalaj atığının çıktı yerlerden olan kamu 

kurum ve kuruluşlarında çalışan hizmetlilere ambalaj 

atığının ayrı biriktirilmesi amacı ile eğitim verilmiştir.
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İMAR VE ŞEHİRCİLİK
MÜDÜRLÜĞÜ
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PERSONEL EĞİTİMİ

Personelin gelişimleri takip etmesi ve Belediyemize yenilikler getirilebilmesi amacıyla Konferans ve toplantılara 

katılımı sağlanmaktadır. Belediye bünyesinde eğitimler de verilmiştir. Bunlar; 

• 26.09.2014-30.09.2014 tarihleri arasında Belediyemizde 4708 sayılı ‘’Yapı Denetim Kanunu’’ 634 sayılı ‘

’Kat Mülkiyeti Kanunu’’ ve 3194 sayılı ‘’İmar Kanunu’’    konularında eğitim verilmiştir. 

• 01.02.2014 tarihinde ‘’Asansörlerin AB standartlarına göre montajı’’, ‘’Yangın Yönetmeliği’’ ve ‘’Enerji verimliliği ve 

kimliği’’ konularında personelimize eğitim verilmiştir.

• 17.10.2014-21.10.2014 tarihleri arasında ‘’Bilgisayar ve Sanpaş Programı Kullanımı’’ eğitimleri verilmiştir.

• 23.10.2014 tarihinde 4857 sayılı ‘’İş Kanunu’’ ve 5018 sayılı ‘’Kamu Maliye Yönetimi’’ konularında personelimiz 

bilgilendirilmiştir.

Ayrıca, 17.05.2014 tarihinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde düzenlenen 

“Numarataj Değişiklikleri” eğitimine katılım sağlanmıştır.

17.05.2014 tarihinde Ankara Ticaret Odası tarafından düzenlenen “Asansörler ve değişen Yönetmelikler” ile ilgili 

çalıştaya katılım sağlanmıştır.

07-09 Kasım 2014 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzen-

lenen “Maks sistemleri” konulu eğitime katılım sağlanmıştır.

10-17 Aralık 2014 tarihleri arasında Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Kamu İhale 

Kanunu” ile ilgili seminere katılım sağlanmıştır. 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK 
MÜDÜRLÜĞÜ I-
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PERSONEL MOTİVASYONU
Personel motivasyonuna yönelik Müdürlüğümüzce haftalık ve aylık toplantılar düzenlenmiştir.

PLAN ÇALIŞMALARI
Bu yıl toplam 14 adet imar planı ve tadilatı onaylanmıştır. Bunlardan bazıları;

- Saray Mahallesi 3515 ada 2 ve 3 nolu parseller ile 570 ada 2 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar 

Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği,

- İmrendi, Orhaniye, Aydın ve Kumpınar Mahalleleri ile Güvenç Köyü arazilerini kapsayan plana yapılan 

itirazlara ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,

- İlçemiz Saray Mahallesi 3330, 3331, 3332, 3337, 3341, 3342, 3343, 3352, 3357 ve 3723 nolu adaları kap-

sayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği,

- İmrendi, Orhaniye, Aydın ve Kumpınar Mahalleleri ile Güvenç Köyü arazilerini kapsayan imar planının 

Ankara Kazan yolunu kapsayan kısmına ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama 

imar planı değişikliği,

- Saray Mahallesi 3438, 3439, 3451, 3452, 3459, 3871, 3872, 3873, 3875, 3876, 3877, 3878, 3879, 3880, 3882, 

3883, 3884, 3890, 3891, 3892, 3893 ve 3881 nolu adaları ve park alanını kapsayan imar planı değişikliği,

İMRENDİ, ORHANİYE, AYDIN VE KUMPINAR
 MAHALLELERİ İLE GÜVENÇ KÖYÜ ARAZİLERİNİ 

KAPSAYAN İMAR PLANININ ANKARA KAZAN YOLUNU 
KAPSAYAN KISMINA AİT İMAR PLANI 

DEĞİŞİKLİĞİNDEN BİR KESİT

SARAY MAHALLESİ 3330, 3331, 3332, 3337, 3341, 3342, 
3343, 3352, 3357 VE 3723 NOLU ADALARI KAPSAYAN ALANA 

AİT İMAR PLANINDAN BİR KESİT
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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                    1067.03 Ha

TİCARET ALANI         43.87 Ha

SANAYİ ALANI                    1979.89 Ha

KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI                     240.60 Ha

AĞAÇLANDIRILACAK ALAN       54.26 Ha

PARK ALANI                       682.34 Ha

SPOR ALANI          24.53 Ha

BELEDİYE HİZMET ALANI         14.26 Ha

RESMİ KURUM ALANI         58.67 Ha

SAĞLIK ALANI          23.86 Ha

İDARİ TESİS ALANI         23.93 Ha

DİNİ TESİS ALANI          21.05 Ha

SOSYAL KÜLTÜREL TESİS ALANI        17.34 Ha

KENT MEYDANI            0.27 Ha

EĞİTİM ALANI          70.00 Ha

TURİZM TESİS ALANI           4.79 Ha

TERMİNAL            3.10 Ha

OTOPARK               0.04 Ha

ÖZEL GÜMRÜKLEME           1.05 Ha

AKARYAKIT ALANI         23.21 Ha

ASKERİ ALAN                     1152.06 Ha

FUAR ALANI            6.28 Ha

GARAJ ALANI            2.29 Ha

ALTYAPI ALANI          47.81 Ha

ARITMA TESİSİ ALANI           2.13 Ha

BAĞ-BAHÇE ALANI         21.27 Ha

BESİCİLİK          18.03 Ha

PAZAR ALANI            6.05 Ha

REFÜJ           21.83 Ha

REKREASYON ALANI       100.77 Ha

YÖNETİM           15.45 Ha

YOL                       1460.94 Ha

TOPLAM                         7209 Ha
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TEVHİD, İFRAZ VE PARSELASYON ÇALIŞMALARI 

Toplam 5.403,430 m²’lik alanda  37 tane tevhit, 22 tane ifraz ve 10 tane parselasyon planı onaylanmıştır. Ayrıca 

14 adet İmar Plan Tadilatı meclise gönderilmiş ve uygun görüşü alınmıştır. 

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 mücadelemiz devam 

etmektedir. Etkin mücadelede vatandaş desteğini her zaman hissetmek için, web sayfamızdan ulaşılabilen ve 

kimlik bilgilerinin gizlilik esasına dayanan e-kaçak yapı hattı faaliyete geçmiştir.

2014 yılında 239 adet inşaat durdurma tutanağı düzenlenmiştir. Bunlardan 183 adeti kaçak yapı tespiti gereği, 

6 adeti yıkılacak derecede tehlikeli olduğu tespiti gereği, 46 adeti yapı denetim faaliyet hataları sonucu , 1 

adeti 775 sayılı gecekondu kanunu gereği düzenlenmiş olup, 3 adet inşaat durdurma tutanağı uygulama 

hatalarının giderilmesi gereğince iptal edilmiştir.

EVRAK
2014 yılı itibariyle toplam, 7097 adet evrak gelmiş, 6715 adet evrak çıkışı yapılmıştır.

YAPI RUHSATLARI:
Müdürlüğümüz tarafından 2014 yılı içerisinde İmar Kanunu ve Yönetmelikler çerçevesinde tüm yapıların ruh-

sat ve projeleri işlenmiş, uygun olanlar onaylanarak yapı ruhsatları verilmiştir.

2014 yılı içerisinde 136 adet Sanayi, 123 adet Konut, 7 adet Kamu, 40 adet Ticaret + Konut, 11 adet Diğer ol-

mak üzere Toplam 317 adet yapı ruhsatı verilmiştir. Bunların 178 adeti Yeni yapı, 31 adeti Yenileme ve yeniden, 

51 adeti Tadilat, 35 adet isim değişikliği ve 22 adeti İlave yapı ruhsatı belgesidir.

SANAYİ
DİĞER
KONUT
KAMU
TİCARET+KONUT

YENİ YAPI
YENİLEME VE YENİDEN
İLAVE
TADİLAT
İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

      
        

  2014 YAPI RUHSATLARI KULLA
N

IM
 AM

ACI 

2014 YAPI RUHSATLARI VERİLİŞ AMACI %136,43

%40,13
%7,2

%123,39

%11,3

%178,56

%35,11

%51,16

%22,7

%31,10
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YAPI KULLANMA İZİN BELGELERİ:

Müdürlüğümüz tarafından 2014 yılı içerisinde İmar Kanunu ve Yönetmelikler çerçevesinde tüm yapıların ruhsat 

ve projeleri işlenmiş, uygun olanlar onaylanarak yapı kullanma izin belgeleri verilmiştir.

2014 yılı içerisinde 62 adet Sanayi, 32 adet Ticaret+Konut, 63 adet konut, 4 adet kamu, 7 adet diğer olmak üzere 

Toplam 168 adet Yapı Kullanma izin Belgesi verilmiştir.

• İşlerin daha hızlı ve etkin yürütülebilmesi için yeni personel alımları yapıldı.

• Müdürlüğümüz yerleşim planında düzenlemeler yapıldı. Yeni gelen personellerimize teknik donanım desteği 

sağlandı.

• Ruhsat ve İskan işlemlerinin hızlandırılabilmesi için 3G bağlantısı kullanılmaya başlandı.

• “Kazan Kent Rehber Haritası” akıllı telefonlarda kullanılmaya başlandı.

• Veri akışı için kapasitesi yeterli gelmeyen İmar Müdürlüğüne ait Server yenilendi.

• Kendi personelimiz teknik anlamda eğitilerek arzi ölçümü işlemi yapar hale gelmesi sağlanmaya çalışıldı.

2014 YILI FAALİYET TABLOSU

Yapı Ruhsatı       317 Adet
Yapı Kullanma İzin Belgesi      168 Adet
Kaçak Yapı Sayısı       239 Adet
Yapı Denetim                     4450 Adet
Asansör Ruhsatı          73 Adet
İmar Planı ve Tadilatı         14 Adet
Parselasyon Planı          10 Adet
İfraz            22 Adet
Tevhid           37 Adet
İmar Çapı       404 Adet
Yol Kotu        221 Adet
İmar Durumu Belgesi         28 Adet

4,%2.4
32,%19

62,%37

7,%4.1

63,%37.5
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KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ İ-

AÇILIŞ VE TEMEL ATMA 
ORGANİZASYONLARI

Yıl içerisinde 9 yeni hizmet binasının açılışı 
yapıldı. Termal Otel ve Kongre Binası ve 
Atatürk Mahallesi İlkokulu temel atma töreni 
yapıldı.

OVALILAR PARKI
Satıkadın Mahallesinde Ovalılar Sitesi yanında 4.741 m2 

toplam alana sahip olan park yenilendi yapılan organi-

zasyon ile hizmete açıldı.

KAZAN GENÇLİK MERKEZİ (KAGEM)
Belediyemiz tarafından gençlerimize yönelik olarak hazır-

lanan kazan Gençlik Merkezi okul hayatı devam eden 

öğrencilerin öğretmen gözetiminde derslerini çalışmaları 

ve ödevlerini yapmaları, değişen bilişim teknolojilerini 

tanımalarını, aktiviteler kanalıyla matematiksel zekâ gelişi-

mini arttırmaları sosyal, kültürel ve ahlaki değerlere sahip 

gençler olarak yetişmelerini sağlamak amacı taşımaktadır. 

Ankara evi görünümünde yapılan iki katlı KAGEM yapılan 

organizasyonla hizmete açıldı.

SATIKADIN MÜZESİ
İlçemiz halkına sosyal ortam kazandırmak amacıyla 

yaptığımız ulu camii çevre düzenlemesi ve ilçemizin ilk 

müzesi olma özelliğini taşıyan Satıkadın müzesi ve anıt-

mezarı yapılan organizasyonla hizmete açıldı.

ÖRENCİK KÜLTÜR EVİ
İlçemiz Kültür zenginlikleri içinde önemli yer tutan Örf 

ve Adetlerin hala korunduğu bir ilçe olmasıyla da öne 

çıkıyor. İlçe Kültürümüzün önemli değerlerini içerisinde 

barındıran ve restore edilen Örencik Kültür Evi yapılan 

organizasyonla hizmete açıldı.
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TAZİYE EVİ
Kayı Mahallesi mezarlık yanında yapılan, cenaze 

hizmetlerimize büyük katkıda bulunan Taziye Evi yapılan 

organizasyon ile hizmete açıldı.

                                    

ZABITA BİNASI VE İŞÇİ LOKALİ AÇILIŞI
Salı pazarında zabıta müdürlüğü ek hizmet binamız 195 m2 

zemin kat 220 m2 üst kat olmak üzere toplam 423 m2 olarak 

yapıldı.  İçerisinde umuma açık bay bayan ve engelli 

lavabolarının bulunduğu zabıta karakolunun üst katında 

idari ofisler yer almaktadır.

Sancak caddesinde günlük iş bekleyen işçilerimize 50 kişi 

oturma kapasiteli işçi lokali yapılan organizasyonla hizmete 

açıldı.

RIZA ÇÖLLÜOĞLU TATBİKAT CAMİ
Rıza Çöllüoğlu Tatbikat Cami yapılan organizasyon ile 

hizmete açıldı.

YAZIBEYLİ KÖY KONAĞI ve TARA 
TEKNİK KIZ MESLEK LİSESİ
 Açılış organizasyonlarına destek verildi.

TERMAL OTEL VE KONGRE MERKEZİ 
TEMEL ATMA TÖRENİ
Geleneksel Türk mimarisi ile yapılacak ve inşaatına başlanan 

termal otelde 1 adet kral dairesi, 4 adet suit oda, 72 adet oda 

sauna, fitness, Fin hamamı, Türk hamamı, havuz, restaurant, 

Süs havuzları konferans salonları, çok amaçlı toplantı salon-

ları bulunacak olan Termal Otel ve Kongre Merkezi’nin yapılan 

organizasyon ile temel atma töreni yapıldı.

ATATÜRK MAHALLESİ İLKOKULU 
TEMEL ATMA TÖRENİ
Kazan’da Özel İdare tarafından yapılacak 32 Derslikli 

ilkokulun temel atma organizasyonu yapıldı.
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EĞİTİM PROGRAMLARI 
Yıl içerisinde 5 adet eğitim programı yapıldı.

1-Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan Aile İçi İletişim 

Seminer organizasyonuna reklam materyalleri ve davetiye-

lerle katkı sağlandı.

2-Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan 

Geri dönüşüm tiyatro gösterisine katkı sağlandı.

      

3-Lokman Hekim Hastanesi ile ortak proje ile 

Sağlıklı Beslenme konulu seminer programı organize edildi.

4-Gazi Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu ile ortak bir 

organizasyon ile Hafıza Teknikleri ve Kolay Öğrenme

 konulu konferans düzenlendi.

5-Büyükşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi ile ortak Kitap 

Kumbaram Projesi Yapıldı. Kazan Aile Yaşam Merkezi ve  Ka-

zan Belediyesi tarafından çocuklarda tutumlu olma ve kitap 

okuma alışkanlığı kazandırmak için ‘Kitap kumbaram’ kam-

panyası başlatıldı.

6-Kitap Kumbaram Projesi neticesinde açılan kitap fuarı or-

ganizasyonu yapıldı. Ankara Büyükşehir ile Kazan Belediye-

si’nin Kazan Aile Yaşam Merkezi’nde ortaklaşa düzenlediği 

‘kitap kumbaram’ kampanyasının devamı olan kitap fuarı 

sergisi, öğrenicilere kapılarını açtı.Fuarı gezen öğrenciler 

arkadaşları ile annelerine hediye kitap alırken, Kazan Bele-

diye Başkanı Lokman Ertürk de öğrencilere Dünya klasikleri 

eserlerinden hediye etti.

6-Zararlı maddelere karşı mesaj niteliğinde olan ve gençler 

tarafından Milli Egemenlik Parkında Rap Konseri organi-

zasyonu yapıldı.
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RESMİ, ÖZEL GÜNLER 
VE BAYRAMLAR
Yıl içerisinde 13 adet program yapıldı.

BASIN ÇALIŞANLARI GÜNÜ
İlçemizdeki yerel basın mensuplarına; 10 Ocak 1961 

tarihinde 212 sayılı kanun ile yürürlüğe girerek, basın 

mesleği icrasında emek veren basın mensuplarımızın 

haklarını düzenleyen ve “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak 

kabul edilen bu özel gün münasebetiyle Sabah Kahvaltısı 

organizasyonu yapıldı. 

ECZACILAR HAFTASI
Sağlık sistemimizin en önemli halkalarından biri olan 

eczacılık mesleğini icra eden ilçemizdeki tüm eczacılarla 

yemekli toplantı yapıldı.

HEMŞİRELER GÜNÜ
İnsan hayatının sağlıklı bir şekilde devamı ve iyi bir yaşam 

kalitesinin sağlanması için gayret gösteren sağlık görevli-

leri  olan hemşirelerimize  gül dağıtımı yaptık.

TIP BAYRAMI
İnsanı yaşatmayı ve insanın acısını azaltmayı, insanlığa 

daha sağlıklı bir yaşam sunmayı ilke edinen, bu kutsal say-

gın ve onurlu mesleği büyük fedakârlıkla yerine getiren, 

en güç koşullarda bile sağlık hizmetlerinin her alanında 

özveriyle çalışan hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlara 

yemekli eğlence programı organize edilmiştir.

POLİS TEŞKİLATININ KURULUŞ 
YILDÖNÜMÜ
İlçemizin ve Halkımızın güvenliğini, huzur ve barışı 

sağlayan Polislerimiz için polis teşkilatımızın kuruluş yıl 

dönümünde polislerimize yemek ve program düzenlen-

di.
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24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ
Öğretmenler, hepimizin gönlünde müstesna bir yer tutmak-

tadır. Bilhassa bizim kültür ve medeniyetimizde, öğretmenler 

anne ve babalarımız kadar değerli, onlar kadar aziz ve mute-

ber sayılmaktadırlar. 

Öğretmenlerimizin bu özel günlerinde Öğretmenler Günü 

Programına destek sağlandı ve çiçek dağıtımı yapıldı.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE 
ÇOCUK BAYRAMI
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları 

çerçevesinde çocuklarımıza 30.000 adet ücretsiz lunapark 

bileti dağıtılarak, onları bu özel günde eğlenmeleri sağlandı. 

23 Nisan törenlerine lojistik destek sağlandı. Koltuk değişim 

töreni organize edildi.

ANNELER GÜNÜ
Hayatımızın en değerlisi, bizim varlık sebebimiz 

annelerimizin günü için Belediye Başkanımızın da 

katılımıyla Şehit anneleri çeşitli hediyelerle ziyaret edildi.

5 ARALIK TÜRK KADININA SEÇME VE 
SEÇİLME HAKKI VERİLİŞİ VE SATIKADIN 
ANMA TÖRENİ
5 Aralık 1934’de Türk kadını, birçok Avrupa ülkesinden daha 

önce siyasi haklarına kavuşmuştur. Bu haktan faydalanmayı 

başaran 18 kadın milletvekilinden biri ilçemizin haklı gu-

ruru Satıkadın’ı, Satıkadın Müzesi önünde anma programı 

organize edilmiştir. 

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle; Yedinci Şehir 

Enstitüsü Başkanı Mutlu Çınar, Kadın Muhtarlar Derneği 

Başkanı Serpil Erenoğlu ve 8 Mahalle muhtarı, açıldığını 

haber aldıkları Satı Kadın Müzesi’ni görmek için Kazan’a 

geldi. Ziyarette Yedinci Şehir Enstitüsü Başkanı Mutlu 

Çınar, Belediye Başkanı Lokman Ertürk’e Satı Kadın 

Müzesi’ni açmasından dolayı Osmanlı Devleti’nin kurucu 

Osman Gazi’nin Babaannesi Hayme Hatun plaketini verdi.
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ÇANAKKALE ZAFERİ VE 
ŞEHİTLER HAFTASI
Yokluklar içindeki bir milletin çağın en güçlü devlet ve silahl-

arına karşı direnişin gerçek bir destanı olan Çanakkale zafer-

inin 98. Yılında Kazan Halk Eğitimi Merkezinde anma pro-

gramı düzenlendi. Programın arkasından Şehitler Camiinde 

Şehitlerimiz ve ebediyete intikal etmiş gazilerimiz için Mev-

lid-i Şerif okutuldu. Kazan Şehitliği ziyareti ve şehitliğe fi-

dan dikimi ile program sona erdi.

ENGELLİLER HAFTASI
Engelliler haftasında Kumpınar Eğitim Uygulama okulun-

daki engelli çocuklarımız ziyaret edilip çeşitli sürpriz oyun-

caklar hediyeler verildi.

MEVLANAYI ANMA GECESİ ŞEB-İ ARUS
Tüm insanlığın gönlüne giren Mevlana’nın 741. Vuslat 

Yıl Dönümü Programı halkımızın da yoğun  katılımıyla 

gerçekleştirildi.

KUTLU DOĞUM HAFTASI
Her yıl farklı gündem ile Muhammed’in anlatılmasının 

amaçlandığı ve doğum gününün miladi takvime göre 20 

Nisan kabul edilerek kutlanan Kutlu Doğum Haftası’nda 

mevlidi şerif ve anma programı düzenlendi.

GAZİLER GÜNÜ-KLASİK 
OTOMOBİLLER SERGİSİ
Belediyemiz  ve Korsavaş ( Kore’de savaşanlar Kıbrıs ve Gün-

eydoğu Kahramanları Derneği) tarafından Gaziler günü 

kapsamında düzenlenen klasik otomobiller ve 

motosikletliler grubu Kazan’da otomobillerini ve moto-

sikletlerini sergiledi.  Yapılan organizasyon ile; Ankara Klasik 

Otomobilciler Kulübü(AKOK) ve VULCAN RİDERS Türkiye 

Motosiklet Gurubunun katılımıyla Gaziler Günü etkinlikleri 

kapsamında Ankara’nın Kazan ilçesinde sokaklarda tanıtım 

turu attı. Yaklaşık 10 Km’lik tanıtım turunun ardından Pazar 

Yerinde otomobil ve motosikletlerini sergileyen grup, 

vatandaşlar tarafından gösterilen yoğun ilgiden memnun 

kaldı. Program Kapsamında Türkiye’nin ilk Köylü kadın mil-

letvekili Satı Kadın’ın müzesini de ziyaret eden grup bura-

da hatıra fotoğrafı çektirdi. Yaşları 63 ile 35 arası değişen 

yaklaşık 30 otomobil ve 15 motosikletin katıldığı program 

kapsamında gelen vatandaşlar tek tek otomobiller hakkın-

da bilgi aldı. Otomobil Sergisi daha sonra TAI uçak fabrikası 

lojman alanında aynı yoğun ilgiyle karşılandı.
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SOSYAL VE KÜLTÜREL 
PROGRAMLAR
Yıl içerisinde 12 adet sosyal ve kültürel 
program yapıldı.

ÇANAKKALE GEZİCİ MÜZESİ
Türkiye Gaziler Vakfı tarafından oluşturulan ‘1915 

Çanakkale Şehitlik Gezici Savaş Müzesi’,  Milli Egemenlik 

Parkı’nda sergilendi. 

3 Gün boyunca açık kalan serginin ilk gün 

ziyaretçileri arasında Ak Parti‘nin yerel seçim şarkısı 

olarak kullandığı ‘Dombra”nın bestecisi Kazak sanatçı 

Arslanbek Sultanbekov da yer aldı. Sanatçı Milli ege-

menlik parkında izleyicilere mini bir konser verdi. 

ASKER KINASI RİTÜELİ;
Kazan’da kültürel değerlerin yaşatılması ve genç nesile  

aktarılması için Asker kınası Ritüelleri kayıtlı bir şekilde 

canlandırıldı. TRT için Belgesel çekimi yapıldı.

OBEZİTEYE KARŞI 
FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ
İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Tarafından yapılan 

“Obeziteye Karşı Yürüyüş” programı organize edildi. 

Kurtboğazı Barajında organize edilen yürüyüşe yoğun 

yağışa rağmen geniş çaplı katılım sağlandı.

KAVUN PAZARI 
Kazan çiftçisinin en önemli tarımsal gelir kaynak-

larından birisi olan kavun ve Kavun Pazarı sadece Ka-

zan’a değil çevre ilçelere de hizmet veriyor. Üreticiler-

imizin alın terinin çok iyi bir şekilde değerlendirilmesi 

için reklam çalışmalarımızla birlikte Kazan Kavun Pazarı 

yapılan organizasyon ile hizmete açtık.

RESİM SERGİSİ AÇILIŞI
Belediyemiz ressamı Ayfer Bozkurt’a Vakıf Eserleri 

Müzesinde resim sergisi açılması organizasyonu yapıldı.
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27 ARALIK ATATÜRK’ÜN 
ANKARA’YA GELİŞİ
Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 95’inci yıl dönümü farklı 

bir etkinlikle kutlandı. Atatürk’ün Dikmen Sırtlarında 

Seğmen Başı Güvençli İbrahim Çavuş ve Seğmenler 

tarafından karşılanması canlandırıldı. 

KONSERLER
Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı Ankaralı Coşkun ve Ali 

Yaprak konseri organizasyonuna katkı sağlandı.

 Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı Safiye Soyman Kadın-

lar Matinesi program organizasyonuna katkı sağlandı. 

TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU VE 
BAĞLAMA KURSLARI
KAGEM’de Kazan halkının katkılarıyla Türk Halk Müziği 

Korosu kuruldu. Koro konser çalışmalarına devam ediyor.

 

SEYMEN ALAYI
Belediyemiz Kültür Müdürlüğü tarafından Seymen Ek-

ibi kuruldu. Ankara Seymen kültürünü ve Seymenbaşı 

Güvençli İbrahim Çavuş’un anısı yaşatacak olan Seymen 

Alayımız çeşitli Belediye programlarında gösteri 

sergiledi.

KIZ KINASI RİTÜELLERİ
Kültürel değerlerimizi ve miraslarımızı korumak amacıy-

la halkımızın da katılımıyla temsili kına gecesi programı 

düzenlendi. Video ve fotoğraflarla kayıt altına alınan kına 

gecesi canlandırması arşive alındı. 
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ŞİİR GECESİ
 Şair Gürhan Olcay Türkan’ın kendi şiirlerini okuduğu şiir 

gecesinde müzik ekibi şaire eşlik etti.

 HAKİM VE SAVCILARA YEMEK 
ORGANİZASYONU
İlçemizde görev yapan ve tayini çıkan hakim ve 

savcılarımıza veda yemeği organizasyonu düzenlendi.

BASIN YAYIN;
4 ADET YENİ BASIM KİTAP VE 1 ADET 3. BASKI KİTABI 

YAPILDI.

1-KASABADAN METROPOLE FOTOĞRAFLARLA KAZAN 

isimli kitap hazırlandı, basımı ve dağıtımı yapıldı.

2-BELEDİYE’NİN 10 YILLIK HİZMETLERİNİ anlatan kitap 

hazırlandı, basıldı ve dağıtıldı.

3-TÜRK KADINI VE SATIKADIN isimli kitabın talep üzerine 

3. Baskısı yapıldı.

4-BASINDA KAZAN isimli kitabımızın basımı ve dağıtımı 

yapıldı.

5-Fethiye Mahallesi TAİ BÖLGESİ’ne yapılan yatırımlarla 

ilgili dergi basımı yapıldı.

6-TOKİ konutlarına yönelik Belediye Hizmet Bülteni 

basımı, dağıtımı yapıldı.(48)

7-Belediye Başkanımız Lokman Ertürk yapılan organi-

zasyonlarla ulusal kanallara röportaj verdi.(49)

7-Kazan 2078 DEFA ULUSAL YAZILI BASINDA yer aldı.

8-Kazan 1932 DEFA İNTERNET MEDYASINDA yer aldı.

9-Kazan 119 DEFA ULUSAL TELEVİZYONLARDA yer aldı.

BASIN YAYIN BİRİMİ TARAFINDAN BELEDİYE

HİZMETLERİNİ VE PROGRAMLARINI ANLATAN 

812 BİLBOARD, AFİŞ, DAVETİYE, BROŞÜR VB. 

TANITIM MATERYALLERİ TASARIMI YAPILDI. 
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ZABITA
MÜDÜRLÜĞÜ
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ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ J-
Belediyeler Hemşerileri için doğumdan ölüme kadar ihtiyaç duyulan hizmetleri vermesi beklenen yüzü halka 

dönük kurumlardır. Bu döngü içerisinde Zabıtaya düşen görev kentin ve kent halkının sağlık, selamet ve 

refahının temini ve kent düzeninin bozulmasından korumaktır. Bu doğrultuda yapılması gereken denetimleri 

zamanında yapmak, gelen şikâyetleri en iyi ve hızlı bir şekilde değerlendirmektir.

Kişiler, kurumlar ve işletmeler bilerek veya bilmeyerek günlük yaşam içerisinde kendilerine meşru gelen fakat 

başkalarını mağdur eden bazı kabahatler işlemektedirler. Bilinçli ya da bilinçsiz yapılan bu kabahatler telafisi 

mümkün olmayan sonuçlar doğurmakta ya da toplumsal huzursuzluklara neden olmaktadır. Böyle durumlarda 

insanların aklına gelen ilk şikâyet mercii Zabıta olmaktadır. “Devletin Halka Yakın Eli” olarak Zabıta çoğu zaman 

şikâyet edeni şikâyet edilen ile karşılaştırmadan çözüm üreterek insanları rahatlatır. İnsanların

 psikolojilerinin çabuk bozulduğu, komşuluk ilişkilerinin zayıfladığı, insanların birbirlerine olan tahammüllerinin 

pamuk ipliğine bağlı olduğu günümüzde aslında ne kadar önemli bir görevi ifa ettiğimiz daha da iyi anlaşılmak-

tadır. Komşusunun yaptığı gürültüden dolayı cinayetlerin işlendiği tahammülsüzlüklerin yaşandığı günümüz 

de Zabıtaya olan ihtiyaç daha da artmaktadır.

Yukarıda belirtilen sıkıntıların yaşanmaması için her ne kadar en büyük görev Zabıtaya düşse de, topluma düşen 

asıl görev; tahammül edebilme, empati kurabilme her şeyden önce saygı ve sevgi içerisinde birbirini kırmadan 

yaşayabilmektir. Unutulmamalıdır ki toplum huzurunun ilacı saygı ve sevgidir. Saygı ve sevgiden mahrum 

olmamanız temennilerimizle.
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2014 YILINDA KABAHATLARİNE GÖRE UYGULANAN PARA CEZALARI

KABAHAT ADI             İŞLEM SAYISI      TUTAR

RAHATSIZ ETME                           2      136,00

İŞGAL                                75                 11.427,00

ÇEVREYİ KİRLETME                                 43                                                   7.481,00

İŞYERİ UYGUNSUZLUĞU (ENCÜMENE GİDEN TUTANAKLAR)                  41                                                 16.065,00

İZİNSİZ AFİŞ ASMA                        6                     1.806,00

TOPLAM PARA CEZASI                   167                  36.915,00

2014 YILI RAKAMSAL VERİLERİMİZ

SIRA  

 NO               FAALİYET                TOPLAM                   TUTARI

01 TANZİM EDİLEN İDARİ YAPTIRIM KARAR TUTANAĞI  126    20.850,00

02 TANZİM EDİLEN TAHSİKAT MAKBUZU   124    19.491,00

03 TANZİM EDİLEN DURUM TESPİT İ.Y.TUTANAĞI    41    16.065,00

04 G.S.M İŞYERİ DENETİMLERİ    354 

05 SIHHİ MÜESSESE İŞYERİ DENETİMLERİ   260 

06 UMUMA AÇIK İŞYERİ DENETİMLERİ      41 

07 PAZAR YERİ DENETİMLERİ (TEZGÂH)                 1800 

08 YAPI DURDURMA TUTANAĞI     211 

09 ASKER AİLE ARAŞTIRMASI       26 

10 YAPILAN TEBLİGATLAR        41 

11 VATANDAŞ ŞİKÂYETLERİ      214 

12 SEYYAR SATICI DENETİMLERİ     465 

13 DİLENCİ DENETİMLERİ      369 

14 YOL CADDE İŞGAL DENETİMLERİ     337 

15 ETİKET KONTROL DENETİMLERİ                 1700 

16 HAFRİYAT DENETİMLERİ        15 

17 GİDEN EVRAK       544 

18 GELEN EVRAK       451 
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BAYRAM DENETİMİ
Ramazan ve Kurban Bayramları ile özel günlerde 

İlçemizde faaliyet gösteren gıda satış yerleri, kurban satış 

ve kesim merkezleri, vb. işletmeler sıklıkla denetlenerek 

halkımızın sağlıklı alışveriş yapmaları ve huzurlu Bayram 

geçirmeleri sağlanmıştır. Özel günlerde Zabıtayı 

ilgilendiren hususlarda eksiksiz görev yapılarak, alınması 

gereken önlemler tam ve zamanında alınmıştır. 

ÇEVRE DENETİMİ
İlçemiz her gün gerek araçla gerekse yaya olarak 

dolaşılarak yasa ve yönetmeliklere aykırı faaliyet göster-

en kişi, işletme, kurum ve kuruluşa anında müdahale 

edilmiştir. Telafisi mümkün kabahat işleyenler uyarılmış, 

telafisi olmayan kabahat işleyenler hakkında yasal 

işlemler yapılmıştır. Çevre kirliliğini (atık, gürültü, 

görüntü… vb.) önleme noktasında yaptığımız dene-

timler ve duyarlı vatandaşlarımızdan gelen şikâyetler 

neticesinde 43 kişi/işletme ve kuruluşa 7.481,00 TL. Para 

cezası uyguladık.

DİLENCİ DENETİMİ
Halkımızın Dini ve Manevi duygularını istismar ederek 

dilencilik yapanları önlemek için Haftanın her günü 

kontrollerimizi yaptık. Özellikle Cuma günleri İlçemiz 

merkezinde ve Saray Mahallesindeki Camilerde sıkı 

önlemler aldık. Bu çalışmalarımız neticesinde %80 

oranında mücadelemizde başarılı olduk.

FIRIN VE PASTAHANE DENETİMLERİ
İlçemizde faaliyet gösteren ekmek ve unlu mamul

 imalathanelerini temizlik, hijyen, gramaj gibi hususlarda 

zamanlı ve zamansız denetleyerek halkımızın sağlıklı 

ürünler tüketmelerini sağladık. 
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LOKANTA DENETİMİ
İlçemizde faaliyet gösteren Lokantalar ve doğrudan 

yiyecek içecek hizmeti veren işletmeler zamanlı 

zamansız denetlenerek halkımıza sağlığa uygun bir 

ortamda, sağlıklı ürünler sunmaları sağlanmıştır. 

KAÇAK YAPI DENETİMİ
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile birlikte 3194 sayılı İmar 

Kanununa aykırı faaliyet gösteren İnşaatlar tespit 

edilerek yasal hale gelmeleri sağlanmış olup, yasal hale 

gelmeyenler faaliyetten men edilmiştir. 2014 Yılı 

içerisinde 211 bina ile ilgili Yapı Durdurma Tutanağı 

tanzim edilmiştir.

KASAP DÜKKÂNI DENETİMİ
İlçemizde faaliyet gösteren Kasaplar ve Et satış yerleri 

zamanlı zamansız denetlenerek sağlıksız ve damgasız 

ürün satışına izin verilmemiştir.

KAVUN SERGİLERİ
İlçemizin meşhur kavununu Fatih Sultan Mehmet 

Bulvarı (E5) kenarında satışa sunan 45 kavun 

sergisinin düzenli kurulması sağlanarak, sürekli dene-

timleri yapılmıştır.
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KANTİN DENETİMİ
İlçemizdeki Okullarda faaliyet gösteren 

kantinlerin periyodik denetimleri yapılarak çocuk-

larımızın sağlıklı ürünler tüketmelerine önem 

verilmiştir.

TARTI KONTROLÜ
Ölçü ve Tartı aleti kullanarak satış yapan işyerleri 

denetlenerek muayene ve damgalama işlemleri ye-

rinde yapılmıştır.

PAZAR YERİ DENETİMİ
İlçemizde her hafta Salı günleri kurulan Halk 

Pazarının düzenli kurulması ve denetimi yapılarak 

Halkımızın Sağlıklı ve huzurlu bir ortamda alış 

verişlerini yapmalarını sağladık. Pazar yerine sürekli 

koyduğumuz terazi ile gramaj denetimleri yaptık.  

Yenilenen pazaryeri karakolumuz ve teknolojik alt-

yapısı ile birlikte vatandaşa daha verimli hizmetler 

sunmaya, alışverişlerini güvenli ortamlarda yapma-

larına imkan sağladık.

SEYYAR SATICI DENETİMİ
Her Şehrin kronik sorunlarından olan seyyar satıcılar 

ile sürekli mücadele içerisinde olduk. 

İlçemizde seyyar satıcıları önleme noktasında %90 

başarı sağlayarak, yerleşik esnafımızın da bu yönde 

haklarının savunucusu olduk.

İŞGAL DENETİMİ
İlçe genelinde faaliyetini sürdüren işyeri ve 

fabrikaların yol ve kaldırım işgalleri ile ilgili 

denetimleri yapıldı. Yol ve Kaldırım işgali yapan 75 

kişi/kuruluşa 11.427,00 TL. Para cezası uyguladık.
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SAĞLIK 
İŞLERİ

MÜDÜRLÜĞÜ
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SAĞLIK İŞLERİ
 MÜDÜRLÜĞÜ K-
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GIDA DENETİM HİZMETLERİ
 İlçemiz sınırları içerisinde bulunan 211 adet gıda üretim, 

tüketim ve satışı yapılan noktalar; 547 defa personel ve 

alet/ekipman hijyeni ile gıda güvenliği açısından 

denetlenmiştir. Denetimler sonucu iş yerlerine 263 adet 

tutanak düzenlenerek çeşitli cezai işlemler uygulanmıştır.

İlçemizde her hafta Salı günleri kurulan yaş meyve ve 

sebze pazarı 47 defa, personel yemekhanesi ise 231 

defa personel ve alet/ekipman hijyeni ile gıda güvenliği 

açısından 

denetlenmiştir.

Denetimlerimiz yıllık olarak hazırlanan bir plan dahilinde 

periyodik olarak yapılmaktadır.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2014/20 sayılı genel-

gesi doğrultusunda ilçemizde kurulan “Okul Kantinleri 

Denetim Komisyonu”nda üye olarak görev alınmış olup 

eğitim-öğretim dönemi boyunca okullarımızda bulunan 

kantinlerin denetimleri gerçekleştirilmiştir. 

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 da-

hilinde periyodik olarak denetlenmektedir. Denetimler so-

nucu iş yerlerine gerekli durumlarda tutanak düzenlenerek 

cezai işlem uygulanmıştır.DENETİM YERİ                                                 MİKTAR

Canlı hayvan ve halka açık et pazarı    47

Balık satış noktaları      32

Kasap/şarküteri       93

Market (hayvansal gıda yönünden) 116



FAALİYET RAPORU

KAZAN BELEDİYE 
BAŞKANLIĞI133

a) Sokak Hayvanlarının Toplanması, 
Bakımı ve Rehabilitasyonu Hizmeti
Sokak hayvanlarının toplanması, bakımı ve rehabilitasyonu 

hizmeti,  hizmet alımı yapılmak sureti ile 1 veteriner hekim 

ve 4 yardımcı personel tarafından yapılmaktadır.  Rutin 

geziler ya da şikayetler üzerine toplanan sahipsiz sokak 

hayvanları, 60 hayvan kapasiteli “Sokak Hayvanları 

Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi”mize getirilerek 

aşılamaları, paraziter tedavileri ve uygun olanların kısır-

laştırmaları yapıldıktan sonra ya merkezimizde geçici olarak 

barındırılmakta ya sahiplendirilmekte ya da doğaya bırakıl-

maktadır.     

Ayrıca kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak 

ve yaban hayvanları ile kuşlar için ilçe merkezinde bazı 

parklara merkez dışında ise ormanlık alana yem ve mama 

bırakılmıştır.

b) 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 içlerinde 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 noktaları-

na yönelik larva ve uçkun ilaçlaması yapılmıştır. 2014 yılında 

ilçemizde tespit edilen 91 noktasal bölgeye 1109 defa 

 ilaçlama gerçekleştirilmiştir.

                                                                         2014 YILI

Şikayet Sayısı     589

Toplanan Hayvan Sayısı                  1816

Sahiplendirilen Hayvan Sayısı   100

Kısırlaştırılan Hayvan Sayısı     94

Doğaya Bırakılan Hayvan Sayısı                1520

Yapılan Aşı Sayısı                  1530

Poliklinik Hizmet Sayısı                 1013
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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 problem-

leri, evlilik problemleri, yas/kayıp, intihara teşebbüs, 

engelli çocukların aileleri ile uyum problemleri, kişilik 

bozuklukları, çocuk istismarı, gelişim sorunları, okul 

sorunları vb. gibi rahatsızlıklar noktasında “psikolojik 

destek hizmeti” verilmektedir. 2014 yılında birimim-

izde toplam 290 vatandaşımıza hizmet verilmiştir.

Ayrıca vatandaşlarımızın bilinç düzeyini artırmak ve 

farkındalık oluşturmak amacıyla 2014 yılı içinde 6 ayrı 

seminer düzenlenmiştir.

134KAZAN BELEDİYE 
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FAALİYET RAPORU

KAZAN BELEDİYE 
BAŞKANLIĞI135

HİZMET ADI        VATANDAŞ        HİZMET   

                                               SAYISI                 SAYISI

                                     

Evde Temizlik           192         2648

Evde Sağlık ve 

Yönlendirme                                   626         1747

Berber              64                       782

Sıcak Yemek             66                 Haftada       

                                                                                       2 kez

Tamirat-Tadilat             25                        25

Hasta nakil            141      349

Yaşam Destek (Çağrı Cihazı)         46                   Sürekli

Camii Temizlik                              65                       335

ENGELLİ VE YAŞLI 
EVDE BAKIM HİZMETLERİ

İlçemizde yaşayan sosyo-ekonomik durumu kötü, 

kimsesiz, yatalak-bakıma muhtaç ya da engelli 

vatandaşlarımız evlerinde ziyaret edilerek gerekli 

inceleme ve kontrollerin ardından “evde temiz-

lik, sağlık ve yönlendirme, berber, sıcak yemek, 

tamirat-tadilat, hasta nakil ve yaşam destek (çağrı ci-

hazı) hizmetleri verilmektedir.

 Ayrıca ilçemiz sınırları içinde yer alan camilere de (65 

camii) düzenli olarak temizlik hizmeti sunulmaktadır.
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İŞYERİ HEKİMLİĞİ İLE İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ
İşyeri Hekimliği ile İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti, hizmet 

alımı yapılmak suretiyle gerçekleştirilmektedir. 

Bu kapsamda gerçekleştirilen hizmetler aşağıda 

sıralanmıştır.

İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve 

Diğer Sağlık Personeli istihdamı,

Belediyemiz işçilerinin sağlık gözetimi

Çalışma ortamının gözetimi

Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme

İlkyardım ve acil müdahale

Risk değerlendirmesi

İş sağlığı ve güvenliği kurulunun 

oluşturulması ve çalıştırılması

İşçilerin tüm tetkik ve tahlillerinin yaptırılması

İş sağlığı ve güvenliği alanındaki ölçümler (gürültü, toz, 

gaz, elektrik topraklama, aydınlatma, hava akım hızı, 

kompresör periyodik bakım, termal konfor şartları, kişisel 

gürültü ve toz maruziyeti vb.)

CENAZE HİZMETLERİ
Mezarlık Yerlerinin İnşaası İle Cenaze Nakil ve Defin İşlem-

leri Hakkında Yönetmeliğinin 32.maddesi gereğince 

ilçemizde vefat eden ve diğer şehirlere defnedilmek is-

tenen cenazeler için cenaze sahiplerinin isteği üzerine 

2014 yılında 8 adet “Cenaze Yol İzin Belgesi” düzen-

lenmiştir.

GÜL KOKULU RAMAZANLAR 
Ramazan ayında halkımızın yoğun olarak bulunduğu 

alanlar başta olmak üzere ilçemizdeki cadde ve sokaklar-

da “gül esansı” püskürtme uygulaması gerçekleştiril-

miştir.
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DESTEK HİZMETLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ L-

 PİYASA ARAŞTIRMASI
Kamu ihale Kurumunun belirlediği limitler çerçevesinde 

Müdürlüğümüze diğer müdürlüklerden gelen talepler doğrul-

tusunda 4734 sayılı KİK 22 maddesi gereği doğrudan temin 

usulü ile mal ve hizmet alımı piyasa araştırma komisyonu 

tarafından yapılmış olup, 2014 yılı içerisinde toplam 311 adet 

piyasa araştırma yapılmıştır.

        

 YEMEK SERVİSİ HİZMETİ
Belediyemiz Kumpınar Sosyal Tesislerinde Belediyemiz tüm 

personelleri için yemek pişirilerek sunulmaktadır. Belediye 

Hizmet Binası yemekhanesinde ve Fen İşleri Müdürlüğü 

yemekhanesinde öğle yemeği servisi hizmeti düzenli bir 

şekilde verilmiştir.

HABERLEŞME VE TEKNİK HİZMETLERİ
Belediyemiz Hizmet Binalarının iç ve dış haberleşme hiz-

metleri (Santral ve telefonlar) aksatılmadan düzenli bir şekil-

de yürütülerek bakımları yaptırıldı. Belediyemize ait sabit ve 

cep telefonları, internet hatları ile kiralık devrelerin faturaları 

takip edildi. Tahakkukları yapılarak ödemelerinin yapılması 

için Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderildi. Belediyemiz tüm 

Birim ve Müdürlüklerinin Elektrik, su ve doğalgaz faturaları 

takip edilerek, ödemelerinin yapılması için Mali Hizmetler 

Müdürlüğüne gönderildi.
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HİZMET BİNALARI BAKIM ONARIM VE TEMİZLİĞİ
 2014 yılı için Hizmet Binalarının Temizlik Hizmet İhalesi yapıldı. Belediyemiz Hizmet Binası, Makine İkmal Tesisleri

 Hizmet Binası, Kumpınar Sosyal Tesisleri, Köprübaşı Sosyal Tesisleri, Temizlik İşleri Hizmet Binası, Zabıta Müdürlüğü, 

Sağlık İşleri Müdürlüğü, Ruhsat Denetim Müdürlüğü, İnternet Erişim Merkezinin temizliği düzenli bir şekilde 

Müdürlüğümüz personelleri tarafından yapılmaktadır.

Hizmet Binalarında bulunan ısıtma sisteminin yıllık bakımları yapıldı ve hizmete sunuldu.

2014-2015 yılı kış dönemi için ihtiyaç duyulan yakacak kömür alındı.

 Hizmet Binası içerisinde bulunan yangın tüplerinin kontrolü ve değişimi yaptırıldı. 

Hizmet Binaları içerisindeki odaların tefrişatı, bakım ve onarımı yapıldı.           

İhtiyaç duyulan büro malzemeleri ve demirbaş malzemeleri alındı. 

Müdürlüklerimizin kırtasiye malzemesi, Bilgisayar ve sarf malzemesi ihtiyaçları satın alınarak karşılandı. 

Birimler tarafından alınan mal, malzeme ve demirbaş malzemelerinin Ayniyat kayıtları, Muayene kabul işlemleri, 

Ambar kayıt, giriş ve çıkış işlemleri yapıldı. 

Belediye Hizmet Binası, Makine İkmal Tesisleri, Zabıta Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğünde bulunan çay 

ocaklarında içecek ve ikram servisi düzenli bir şekilde sağlandı. 

Kumpınar Sosyal Tesisleri, Kazan Yüzme Havuzu, Spor Eğitim Kamp Merkezi ve Zabıta Müdürlüğü hizmet binalarındaki 

asansör bakım ve onarımları yapıldı.

Belediye Hizmet Binası ve birimlerde bulunan klimaların bakım ve onarımı yapıldı.

İlçemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın düğün nişan kına ve asker davetlerinde kullanabilecekleri masa ve 

sandalye taleplerini ücretsiz olarak  temin etmek.

KAZAN BELEDİYE 
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SOSYAL TESİSLER 
1. Belediyemiz Kumpınar Sosyal Tesisleri ve Köprübaşı 

Sosyal Tesislerinde  olmak üzere hafta içi,  hafta sonları 

düğün,nişan ve toplantılara Belediye meclisinin 

belirlediği ücretler karşılığında kiraya verilmiştir.

2. İşçi Lokalimizde haftanın 7 günü vatandaşlarımıza 

çorba ve çay ikramı verilmektedir.

3. Kazan Belediyesi Yüzme Havuzunda bir yılı kapsayan 

hizmet süresi boyunca yaklaşık olarak 20.000 kişi tesi-

simizi kullanmıştır.

4. Spor Eğitim ve Kamp Merkezinde Bocce, Dart, 

Futbol, Voleybol,Halter,Güreş, Tekvando branşlarında-

ki sporcular ve doğal afetlerde yardıma ihtiyacı olan 

vatandaşlarımızın konaklama, yemek ihtiyaçları 

merkezimiz tarafından karşılanmıştır.2014 yılı 

içerisinde merkezimizde 1013 kişi konaklama hizmetin-

den yararlanmıştır.Konaklama dışında gerçekleşen 

organizasyonlar ve turnuvalar kapsamında sportif 

etkinlikler gerçekleştirilmiştir.

ARAÇ BAKIMLARI
Belediyemize ait tüm Binek araçlar ve İş 

Makinelerinin tamir bakımları yaptırılarak, 

ihtiyaç duyulan yedek parça ve malzemeleri satın 

alındı. Belediyemize ait Tüm araçların sigorta ve 

muayene işlemleri takip edilerek yaptırıldı.

Belediyemize ait 2 araç  Kırıkkale Balışeh Belediyesine 

hibe edilmiştir.
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SOSYAL YARDIM İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ M-

 Müdürlüğümüz tüm çalışmalarında;

1-Karar alma ve alınan kararları uygulamada şeffaflık,

2-Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca 

uygunluk,

3-Hesap verilebilirlik,

4-Kurum içi yönetimde ve ilçemizi ilgilendiren kararlarda 

katılımcılık,

5-Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

6-Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve 

verimlilik, 

7-Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine 

sürdürülebilirlik temel ilkelerini esas alır.

   

Müdürlüğümüzün genel ve kuruluş amacı; İlçemizde 

yaşayan dar gelirli, engelli ve yaşlı, kimsesiz, korunma-

ya muhtaç insanlarımıza gerekli sosyal destek, hizmet ve 

yardımlarda bulunmak. İlçemiz menfaatine olacak projeler 

hazırlamak, dosyaları oluşturmak, iş ve işlemleri yerinde 

takip etmektir.

 Müdürlüğümüzün Kazan Belediye Başkanlığı’nın amaçları, 

prensip ve politikaları ile ilgili mevzuat ve Belediye 

Başkanımızın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık 

Makamı’nın emir ve direktifleri doğrultusunda genel olar-

ak görevleri şunlardır:

• İlçemizin Sosyo-Ekonomik açıdan yetersiz, yoksul 

vatandaşlarımız için sosyal yardım, eğitim ve sağlık başta 

olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanması ve insanca 

yaşam için gerekli şartların oluşturulması,

• İhtiyaç sahiplerinin belirlenmesi ve bunlara gerekli 

yardımlarının ulaştırılması,

• İlçemizde yaşayan fakir ve yardıma muhtaçlara, ilgili 

kanun ve yönetmelik çerçevesinde gıda yardımı yapıl-

masını sağlamak,

• Yapılan yardımların kayıtlarını tutmak ve bilgisayara 

kaydederek arşivlenmesini sağlamaktır.

• Engellilerin yaşamını kolaylaştırıcı projeler geliştirmek ve 

onlara gerekli yardım ve desteği sağlamak,

• Her türlü yardım müracaatlarını kabul etmek ve ihtiyaç 

sahiplerine ayni ve nakdi yardımda bulunmaktır.

Müdürlüğümüz çalışmalarından faydalanmak isteyen 

vatandaşlarımız bizzat Müdürlüğümüze ya da Mavi Ay 

(Halkla İlişkiler) Birimimize başvurmalıdır. Başvuruların in-

celenmesi ve sağlıklı bir sonuç alınması için gerektiğinde 

istenilen belgeler şunlardır:

1- Vatandaşlık Numarası bulunan remi bir belge ya da 

Nüfus Kayıt Örneği

2-Kişi ve ailelerin özel durumuna göre;

 a)Ailenin Emlak Durumunu Gösterir Belge

 b)Yardıma muhtaç kişiye bakmakla yükümlü kişinin duru-

munu (asker, hükümlü, tutuklu  vb.) gösterir belge,

 c) Müracaat eden kişinin varsa çocukların ait öğrenim 

belgesi (okuldan temin edilecek),

 d) Her türlü afete uğrayanlar için bu durumlarını ispat 

eden belge,

 e) Hastalık veya engellilik durumuyla ilgili belge (sağlık 

raporu, ilaç reçetesi vb.) dir.

 Müdürlüğümüzce Bu belgeler doğrultusunda yapılan in-

celemeler neticesinde gerektiğinde Sosyal İnceleme rapo-

ru düzenlenir. Bu rapora göre toplanan bilgiler değerlendi-

rilerek belirlenen kriterlere göre uygulamaya alınır.  
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Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan alt birimler ve onlara 

ait görev ve sorumluklar şunlardır:

A-Sosyal Hizmet Birimi:

Bu birimimiz İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan ve yardıma mu-

htaç, kimsesiz, yaşlı, engelli ailelere, Müdürlüğümüze yapılan 

başvurular saha hizmet ekibimizin tespitleri doğrultusunda 

gerekli incelemeler neticesinde ilgililere gerekli yardım 

yapılmaktadır.

Buna göre yapılan faaliyetlerimiz şunlardır:

1- İlçemizde yaşayan dar gelirli 5536 aileye ayni ( Gıda, kıyafet, 

ev eşyası, beyaz eşya, yakacak) ve nakdi yardımlarda bulun-

duk. 

2- Müdürlüğümüzce yapılmakta olan “Kazan‘ın Geleceği Me-

leklerimiz Dünyamıza Hoş geldiniz” projesi kapsamında, 200 

bebek seti hediyelerimiz evlerinde ziyaret edilerek annelerim-

ize verilmiştir. 

3- 2014 yıllarında ilçemize yeni taşınan 200 aile ziyaret edil-

erek istek ve dilekleri tespit edilip ihtiyaçları giderildi. İlçemize 

uyum sağlamalarında yardımcı olundu.

4- Engelli vatandaşlarımızın evleri ziyaret edilerek ihtiyaçları 

tespit edilmektedir. Manevi olarak duygu yüklü geçen ziyaret-

ler sonucunda 15 engelli vatandaşımıza tekerlekli sandalye 

teslim edilmiştir. 

5- Kazan ilçesinde yaşayan yaşlılarımız ziyaret edilerek ihti-

yaçları tespit edilmiştir. Gerekli çalışmalar yapılarak tüm tale-

pler karşılanmıştır. 

6- 2175 eve  gıda paketi verildi.

7- 1500 eve gıda kart(sodexo) verildi.

8- 200 aileye bebek seti verildi.

9- 765 aileye kömür yardımı yapıldı.

10- 20 ailenin hastanelere nakli sağlandı.

11- 25 aileye (45 çocuk)  kırtasiye ve çanta yardımı yapıldı.

12- Muharrem Ayında yardıma muhtaç, hasta ve engelli 100 

vatandaşımıza aşure dağıtıldı.

13- Dünya Engeliler günü kapsamında Kumpınar Eğitim 

Uygulama Merkezi okuluna ziyaret yapıldı.

14- Kurban Bayramında 436 aileye kurban eti yardımı yapıldı.

15- 90 aileye kıyafet ve ayakkabı yardımı yapıldı.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olarak 5536 adet vatandaşımızın 

ev ziyaretlerini gerçekleştirdik. 
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B-Mavi Ay (Halkla İlişkiler) Birimi:

İlçemizin daha iyi hizmet sunabilmesi ve sorunlara çözüm 

üretmek amacıyla, Çağdaş Belediyeciliğin bir gereği olarak, 

Kazan halkına daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmek, 

zaman kaybın en aza indirebilmek, vatandaşların yönetimin 

denetlenmesine katkıda bulunmasını sağlamak, sosyal il-

etişimi sağlamak, Belediye ve halk arasındaki iletişimi daha 

da kuvvetlendirmek amacıyla;  vatandaşlarımızın düşünce-

lerini, istek, ihtiyaç ve talepleri ile tavsiye ve şikâyetlerini 

kamuoyu nezdinde paylaşarak, ilçemizin daha yaşanılır bir 

yer haline gelmesini amaçlayan, bunun için elbirliğiyle zam-

an ve mekân ayrımı olmaksızın olağanüstü çaba gösteren 

çalışanlardan oluşan bir birimdir.

 Mavi Ay Biriminin öncelikli amacı tabi ki “Vatandaş Memn-

uniyeti”dir. Bunun için de karşılıklı kaliteli iletişim, şeffaflık 

ve gizlilik ilkeleri en önce gelir. 

Mavi Ay Birimimizin 
iş planlaması şu şekildedir:

a)  Belediyemizde işi olan vatandaşlara rehberlik yapmak, 

onlara iş takiplerinde yardım etmek,

b) Kamuoyuna yansıyan şikayet ve görüşlerin tespit, takip 

ve değerlendirme çalışmalarını yapmak,

 c) Kamuoyunda etkinliği olan kişi ve kuruluşların Beledi-

yemizle ilişkilerinin güçlendirilmesi ve devamının sağlan-

masına yönelik ziyaret ve görüşmelerde bulunmak,

d)    Belediyemiz birimleriyle ilgili olan işlerinin yürütülm-

esinde yardımcı olmak,

e)  İlçemiz Mahalle Muhtarlıklarını, fabrika ve işyerlerini, 

kahvehane ve parkları ziyaret etmek, yüz yüze yapılan 

görüşmelerle bölge halkının dilek ve şikâyetlerini yerinde 

tespit etmek ve doğru bir değerlendirme neticesinde ilgili 

birim veya kuruluşlara ulaştırmak,

f ) Belediyemiz faaliyet ve hizmetlerinin kamuoyuna 

duyurulması ile ilgili dökümanların dağıtılmasını sağlamak,

g)  İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tespit 

etmek ve ilgili yerlere iletmek,

h) Halkla İlişkiler konusunda örnek çalışmalar tespit ederek 

Belediyemize uygun olanları değerlendirmek,

ı) Belediyemiz personellerinin doğum, ölüm, evlenme gibi 

en önemli anlarında yanında olup, onlara yardımcı olmaktır. 

Müdürlüğümüz ve Belediye Başkanımız Mavi Ay birimine 

gelen vatandaşlarla tek tek ilgilenmekte, tüm talepler gerek-

li değerlendirmeler yapıldıktan sonra vatandaşlarımıza hiz-

met olarak geri dönmektedir. 

Bu çalışmalar kapsamında Mavi ay birimimize ait 2014 yılı 

faaliyetleri sayısal verilerle aşağıya çıkarılmıştır.
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Müdürlüğümüz tarafından Ramazan ayı içerisinde ihtiyaç sahibi 1370 ailemize gıda kart(sodexo) ve 

80 adet gıda paketi verildi. 2014 yılı toplamında da 2175 ailemize gıda paketi  1500 ailemize gıda 

kart(sodexo) dağıtımı  yapıldı.

   1-Yapılan İş Başvuruları Aylara Göre Dağılımı:

Aylar     Başvuru Sayısı

Ocak      186

Şubat      154

Mart      142

Nisan      103

Mayıs      109

Haziran      105

Temmuz          67

Ağustos                       98

Eylül      132

Ekim       165

Kasım        34

Aralık      115

Toplam Başvuru Sayısı    1318

İş Talebi Karşılananların Sayısı   165

İşe Yönlendirilen İşi Kabul Etmeyen Sayısı  1153

Başarı Oranı     % 100

Ziyaret Edilen Ailelerin Aylara Göre Dağılımı: 

Aylar               Aile Sayısı
 

Ocak     330

Şubat     600

Mart     600

Nisan     400

Mayıs     356

Haziran     650

Temmuz     650

Ağustos     350

Eylül     400

Ekim     450

Kasım     350

Aralık     400

Toplam Ziyaret Edilen Aile Sayısı  5536

Elde Edilen Verimlilik   %100
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    3- Büyükşehir Belediyesi Yardımlarının Aylara Göre Dağılımı:
    İlçemizde ikamet etmekte olan toplam 2253 vatandaşımız Büyükşehir Belediyesi yardımlarından    
    faydalanmaktadır.

2014 Yılı Büyükşehir Belediyesi Yardımlarının Aylara Göre Dağılımı:

        2- İş-Kur Hizmet Noktasından Yapılan Başvuruların Aylara Göre Dağılımı:

 Aylar      Başvuru Sayısı

 Ocak                59

 Şubat                  8

 Mart                37

 Nisan                22

 Mayıs                35

 Haziran                26

 Temmuz                          15

 Ağustos                39

 Eylül                  6

 Ekim                   8

 Kasım                  2

 Aralık                  1

 Toplam Başvuru Sayısı              258

 Toplam Sonuç               258

 Başarı Oranı           %100

Aylar     Başvuru Sayısı
Ocak      91
Şubat      24
Mart      81
Nisan      60
Mayıs      95
Haziran      126
Temmuz      42
Ağustos      36
Eylül      22
Ekim       12
Kasım      4
Aralık      17
Tespit Edilen     610
Karşılananların Sayısı    610
Karşılanmayanların Sayısı      -
Başarı Oranı     %100
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      4- Mavi Ay Birimimize Gelen İstek ve Şikâyetleri Gösterir Tablo:

            İSTEK-ŞİKAYET DURUMU     SONUÇ

      

       Olumlu       208

       Olumsuz                        36

                 Beklemede        40

                 Kurum Dışı        10

                 Toplam       294

C- Taziye Ziyareti:

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla, vatandaşımızın talep etmesi durumunda cenaze hiz-

metlerinin etkin ve hızlı bir biçimde sunulması ve imkânı olmayan cenaze sahiplerine, 

imkanlar ölçüsünde ayni yardımda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

    

 2014 yılı içerisinde vefat eden 266 vatandaşımıza taziye ziyaretine gidildi.

    

 Vefat eden vatandaşlarımızı gösteren tablo aşağıdadır:

Aylar      Başvuru Sayısı

Ocak       16
Şubat       13
Mart       22
Nisan       28
Mayıs       28
Haziran       22
Temmuz       23
Ağustos       20
Eylül       26
Ekim        18
Kasım       18
Aralık       32
Toplam Vefat Eden Vatandaş Sayısı    266
İhtiyaçları Karşılanan Cenaze Sahibi Sayısı   266
İhtiyaçları Karşılanamayan Cenaze Sahibi Sayısı     -
Taziye ziyaretinde bulunulan Vatandaş Sayısı  266
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D- Sosyal Market :

 Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Market, Kazan Belediyesince yapılan şartlı ve şartsız gıda, temizlik 

maddeleri, giyim, eğitim materyalleri, yakacak vb. maddelerin niteliklerine uygun şartlarda depolanması ve yardım 

amaçlı olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için kurulmuştur.

Yapılan başvurular neticesinde ve bizzat birimimiz tarafından tespit edilen İhtiyaç sahibi 90 ailemizden 

165 vatandaşımıza Sosyal Market aracılığıyla beyaz eşya, giyim eşyası, okul eşyası gibi yardımlarda bulunulmuştur. 

Müdürlüğümüzce 2014 yılı içerisinde işlem gören evrak sayısı şöyledir:

Gelen Evrak Sayısı:  273

Giden Evrak Sayısı:   99

Müdürlüğümüz Personellerinin Eğitim Durumu şöyledir:

Lisans  Ön Lisans  Lise  Ortaokul  İlkokul

    3         3    9         1        2

Dizüstü Bilgisayar       6

Masaüstü Bilgisayar                       4

Telefon                         7

Yazıcı                         2

Birim Aracı                        2

Araç Gereç Donanım     Sayısı

Müdürlüğümüz Araç-Gereç ve donanım durumu şöyledir:
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1) SAMPAŞ Uygulama Yazılımı
2015’e girerken tüm beyan, tahakkuk bilgileri, 

müdürlüklere ait taşınır, taşınmaz ve demirbaş zim-

met kayıtları vb. aktarımlar ve parametre değişiklikleri 

yapılmıştır. Veri tabanındaki tüm veriler yedeklenerek, ayrı 

bir sistemde depolanmıştır.

2) SMS İLE BORÇ SORGULAMA
Vatandaşlarımız 3172 kısa numaralı mesaj hattı ile Beledi-

ye borçlarını öğrenmektedir.

3) BELEDİYE BİLGİ SİSTEMİ 
PROJESİ (WEB TABANLI)
Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda vatandaşlarımıza 

daha kaliteli ve hızlı hizmet verebilmek için web tabanlı 

program taslakları oluşturulmuş. 2014 yılı içerisinde ise 

Mavi Masa Program modülü ile bu hizmet başlamıştır. Mavi 

masaya gelen vatandaşlarımız istek ve şikayetlerini görevli 

personel aracılığı MMP’na girişi yapılarak, ilgili birime sevk 

edilmiş ve online olarak çalışan bu sistem sayesinde istek 

ve şikayetlere en kısa sürede cevap verilmiştir.

4) YENİ BİNA ÇALIŞMALARIMIZ
 Yeni Belediye hizmet binasının daha verimli ve etkili bir 

ağ yapısının oluşturulması için, ana omurga sistemi FİBER 

OPTİK yapıya dönüştürülmüştür. Fiber optik malzemelerin 

bant genişliği ve taşıma kapasitesi çok yüksektir ve bu tür 

sistemler güvenlik açıklarını nerdeyse tamamen ortadan 

kaldırmaktadır. Personelin bütün programlara yüksek hız-

da ulaşıp, vatandaşlara daha hızlı hizmet verebilmesi adına 

Fiber Optik yapı çalışmaları teknik açıdan bitirilmiştir.

BİLGİ İŞLEM 
MÜDÜRLÜĞÜN-
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5) ADSL VDSL HATTA GEÇİŞ

İnternet hızlandırma çalışmaları 2014 yılının temmuz ayında 

başlanmıştır. Daha önce kullandığımız ADSL hatlarımız, VDSL 

hatlara geçiş yapılarak internet hız oranı 5 kat artırılmıştır.

6) WEB TABANLI PROGRAM 
TASLAKLARI OLUŞTURULMASI
 

Yıl içerisinde Belediye Bilgi Sistemine ek olarak 

program taslakları oluşturulmuş ve aşağıda belirtilmiştir.

1. Sosyal Tesisler Üyelik Sistemi

2. Personel Bilgi Formu Sistemi

3. Günlük Faaliyet Raporu Sistemi

YAPILAN İŞLER TOPLAMI

ATILAN FORMAT SAYISI                         210

TOPLAM BAKIM SAYISI                 700

( Yazıcı, Faks, Fotokopi,Bilgisayar,  

Let Ekran,Server )

KURULAN PROGRAM SAYISI       240

EVRAK İŞLERİ ( Gelen - Giden )       98

WEB SAYFASI HABERLERİ       60

LET EKRAN HABERLERİ        80

SAMPAŞ CRM ( SORUN BİLDİRİM)      60 

PC YERİNDE MÜDAHALE      500
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KAZAN BELEDİYESİ 2015 YILI HEDEFLERİ

1. Personel performans kriterlerinin belirlenerek iyi örnek teşkil eden personelin ödüllendirilmesi.

2. Belediyemiz arşivinin dijital ortama aktarılması için gerekli çalışmaların yapılması.

3. Yeni hizmet binasına uygun olarak Belediyemiz arşivinin revize edilmesi.

4. Kaçak yapı dosyalarının taranarak dijital arşive aktarılması.

5. Ödül almış binalara plaka çıkarılarak derecelendirilmesi.

6. Kent Bilgi Sistemine Yapı Kullanama İzin Belgesi almış parsellerin ilgili evrak tarih sayısını gösterir bölümün eklen-

mesi.

7. Kent Bilgi Sistemine yapı yaklaşma sınırları bölümünün eklenmesi.

8. Binalarda kullanılan malzemelere, çevre düzenlemelerine ve cephe görünümlerine  standart getirilmesi ve konu ile 

ilgili müteahhitlere 2 kez sunum yapılması.

9. 2 adet köy içi imar çalışmalarının yapılması.

10. Resmi evrakların gerektiğinde resmi makamlara ve vatandaşlara hızlı bir şekilde ulaştırılabilmesi için profesyonel 

arşivleme sistemine geçmek.

11. Vergi mükelleflerinin elektronik ortamda vergilerini takip edebilmesi ve ödeyebilmesi için e-Belediye sistemine 

geçmek.

12. Ön mali kontrol sistemi kurmak.

13. Stratejik plan doğrultusunda stratejik hedefleri gerçekleştirmek.

14.Belediye santrallerinin yenilenmesi ve yeni hat tahsis edilerek daha sağlıklı ve düzenli iletişim sağlamak.

15. Halter yaz okulunun açılmasını sağlamak.

16. Milli takım kamplarının yapılmasını sağlamak.

17. Sporda Başarı Öyküleri Panelinin tekrarlanmasını sağlamak.

18. Kazanda yüzme bilmeyen kalmasın sloganı ile yola çıkarak:  bölgemizde sporu sevdirmek, spor alışkanlığını 

benimsetme ve yüzmenin spor olmanın dışında hayatın bir gereksinim olduğunu herkese benimsetmek.

19. Tüm yaş gruplarına programlarla fitness alışkanlığı kazandırmak.

20. Yüzme müsabakaları, genç ve yıldız takım yarışları için yüzme federasyonu ile görüşülerek yarışların tesisimizde 

yapılmasını sağlamak.

21.Yasa, Yönetmelik ve Belediye karar organlarınca alınan kararlar doğrultusunda İlçemiz mücavir alan sınırları içer-

isinde faaliyete geçecek işyerlerini saha ekiplerimizce takip edilerek %100 oranında ruhsatlandırmak.

22. İlçemiz mücavir alan sınırları içerisinde faaliyet gösteren tüm işyerlerinin üretimine göre sınıflandırılıp sahip ve 

yöneticileri, telefonları ve adres bilgilerinin veri tabanını oluşturup Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü WEP sitesinde yayın-

layarak halkımız ve işyeri sahiplerini yapılan veya sunulan ürün hizmetleri konusunda bilgilendirmek alışverişlerde  

alternatif sunmak %100 oranında gerçekleştirmek.

23. Dış müşteri memnuniyet anketine devam edilerek, müşterilerinden gelen olumlu veya olumsuzluklarla ilgili 

sonuçlara göre müşteri memnuniyetini %100 seviyesine çıkarmak.

24. Vatandaşlarımız tarafından Sağlık İşleri Müdürlüğü Psikolojik Destek Birimine gelen başvuruların en az %98’ine 

cevap vermek.

25. Haşere ile mücadele kapsamında (ilaçlama dönemi olan Mayıs-Ekim ayları arası) mahallelerimize ayda en az 2 defa 

ilaçlama yapmak.
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26. Belediyemiz işçilerine yönelik yılda en az 2 defa ‘’İş Sağlığı ve Güvenliği’’ konusunda eğitim düzenlemek.

27. Yardıma muhtaç, engelli, kimsesiz ve yaşlı 500 vatandaşımıza evde bakım  (ziyaret ve sağlık yönlendirme hizmeti, ev ve 

beden temizliği hizmeti, sıcak yemek hizmeti, yaşam destek hizmeti, berber hizmeti, hasta nakil hizmeti, tamirat-tadilat 

hizmeti) vermek.

28. Sokak hayvanları toplama, bakım ve rehabilitasyon hizmetleri kapsamında Sağlık İşleri Müdürlüğüne ulaşan 

şikayetlerin en az %95’ine cevap vermek.

29. Sokak hayvanları toplama, bakım ve rehabilitasyon  hizmetleri kapsamında toplanan ve yaşını dolduran hayvanların 

%100’üne  kuduz aşısı uygulamak.

30. Belediye pasajındaki malikler ile anlaşarak kamulaştırma işlemlerini tamamlayarak, kent meydanı 2 etap projesini 

hayata geçirmek.

31. Soğulcak Mahallesi’nde devam eden Jeotermal su çalışmalarının tamamlaması için gerekli, satın alma ve trampa (takas) 

işlemlerinin yapılması için meclis kararı almak ve alınan meclis kararına istinaden çalışmalar başlatmak.

32. İlçemizde yapılacak olan Kentsel Dönüşüm Planı için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde çalışarak kam-

ulaştırma ve trampa (takas) işlemlerini yürütmek, gerekli izin ve kararları almak.

33. Bitkisel atık yağ toplama ve bilinçlendirme projesi kapsamında, kampanyalar düzenlemek. 2015 yılı içinde toplanan 

bitkisel atık yağ miktarını artırmak amacıyla, 50 noktaya bitkisel atık yağ bidonları yerleştirmek ve yıl içinde yaklaşık 500 

litre bitkisel atık yağ toplamak.

34. Atık elektrik elektronik eşyalar, atık motor yağları, ömrünü tamamlamış lastikler ve bitkisel atık yağlar için ara depolama 

alanı oluşturmak.

35. Ambalaj atığı miktarını artırmak için çalışmalar yaparak 4000 ton ambalaj atığı toplanmasını sağlamak.

36. Çevre kirliliğine karşı yapılan çalışmalar kapsamında 200 işyerinin çevre denetimini yapmak.

37. İlçemizde oluşan geri kazanılabilir ve geri dönüştürülebilir maddelerin ayrı toplanması kapsamında  E-atık ve internet 

hattı oluşturmak.

38. Termal otel kongre merkezinin açılışının yapılması.

39. Gazi Üniversitesi Kazan MYO nun İnşaatının bitirilmesi. 

40. Halk hamamının tamamlanarak hizmete açılması. 

41. Mevcut Belediye Binası ve iş yerlerinin yıkılması, otopark ve kent meydanı projelerinin yapılarak inşaat çalışmalarının 

başlatılması.

42. Ova çayı 2. Etap projesinde tesviye işleri ve çevre duvarının yapımının tamamlanması.

43. Ova çayı 3. Etap projesinin tamamlanması.

44. Köyden mahalleye dönüşen yerleşkelere ait yolların eksiklerinin giderilmesi ve asfalt sorunlarının çözülmesi.

45. Termal ve Sağlık turizmi için yeni proje alanlarının oluşturulması.

46. Fen işleri Müdürlüğünün çevre düzenlenmesi, otopark ve peyzaj çalışmalarının tamamlanması.

47. Ankara Caddesi ve Osmanlı Caddesi arasındaki Ova Çayındaki projelendirilen rekreasyon alanlarının 2015 yılı yatırım 

programına alınmak üzere peyzaj projelerinin Büyükşehir Belediyesine sunulması.

48. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait bir seranın kurulması.

49. Karatepe mevkiindeki Park 53-54-55 ve 56 alanlarının piknik alanı olarak düzenlenmesi. 

50. ‘PARKLARDA BENDE VARIM’ ismi altında projenin hazırlanması ve 

engelli vatandaşlarımızın  da bu parklardan yararlanıp rahat vakit geçirmelerini sağlamak.  
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51. Paten ve Kaykay pisti yapılması.

52. Milli Egemenlik Parkı içerisinde bulunan Pembe Köşk olarak bilinen atıl durumda olan yapının restore edilerek, bu 

yapının İbrahim Çavuş Seymen Evi Adıyla açılması.

53. Satıkadın Müzesi içine; balmumu heykelleri yaptırılarak daha aktif kullanıma açmak ve dönemsel olarak Kazan’da ki 

ve Ankara’da ki okul öğrencilerine Satıkadın  Müzesi gezisi düzenlemek.

54. Halk kültürü alan araştırma konusu olan eski giysiler toplanıp gerekli tadilatlar yapılarak, bu giysilerle defile pro-

gramı yapılması.

55. Kazan yemekleri konulu kitabın yıl sonuna doğru çıkarılması.

56. Başlangıç olarak Necmettin ERBAKAN ve Muhsin YAZICIOĞLU parkları olmak üzere vatandaşlara kablosuz internet 

verilmesi için wireless sisteminin kurulması (5.-12. ay arası)

57. Vatandaşların E-Belediye uygulaması üzerinden tahsilat yapmasını sağlamak (kredi kartı ile ödeme) amacıyla Online 

Ödeme Sistemine geçiş yapılması.

58. Mevcut Mavi Masa programına ek olarak, Personel Bilgi Modülü, Tesis Üyelik Sistemi, Faaliyet Raporu (Bütün Müdürl-

erin WEB Üzerinden Başkan ve Başkan yardımcılarına, birimlerinin günlük faaliyetlerinin bildireceği modül) ve diğer 

müdürlüklerinde ihtiyaçlarının  belirlenerek programa dahil edilmesi için Web tabanlı program geliştirilmesi. 

(1-12. ay arası) 

60. İlçemizde bulunan yaşlı, engelli, öksüz, yetim ve ihtiyaç sahiplerinin envanterlerinin çıkarılarak veri tabanına aktarıl-

ması ve sosyal, ekonomik açıdan desteklenmesi.

61. İhtiyaç sahibi 1500 vatandaşa gıda yardımı yapılması.

62. Belediye Bilgi Sisteminin aktif olarak kullanılması; şikayet, istek ve önerileri olan vatandaşların ilgili birimlere ve 

müdürlükle yönlendirilmesi.  

63. Esnaf Denetimi

a.2015 yılı içerisinde 670 adet esnafın Denetimlerinin yapılması.

b.Gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerinin 3 ayda bir periyodik denetimlerinin yapılması.

A. ÜSTÜNLÜKLER
1. Kazan Belediye Başkanının 10 yılı aşkın belediyecilik deneyimine sahip olması.

2. Vizyoner liderlik anlayışına dayalı,güven veren bir yönetim işleyişinin bulunması.

3. Öncü ve örnek belediye vizyonu üst ve alt yönetim çalışanlarının benimsemiş olması ve bu doğrultuda belediyenin 

hizmet üretmesi.

4. Üst yönetimin,belediyenin yönetiminde  ve hizmet sunma süreçlerinde kararlılığı ve değişim. arzusu kurumsal 

dönüşümün gerçekleştirilmesi açısında büyük bir avantaj sağlamaktadır.

5. ISO 9001:2008 belgesine sahip olunması.

6. ISO 9001:2008 çalışmaları doğrultusunda vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunulması.

7. Müşteri memnuniyet anketleri ile iç ve dış müşterilerin memnuniyet oranları ölçülerek hizmetlerin sürekli iyileştiril-

mesi.

8. Her yıl yapılan yönetimi gözden geçirme toplantıları ile sunulan hizmetlerin değerlendirilmesi.

9. Halk katılımına önem veren bir yönetim olması.

10. Kalite Yönetim Sistemine uygun belediye yapılanmasının olması.

11. Her yıl hedefler belirlenmesi ve bu hedeflere ulaşmak için bütün personelin gayretli bir şekilde çalışması.
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12. Politikaların Kazanlı paydaşlarca sahiplenmesi.

13. Sosyal belediyeciliğin ön plana çıkmış olması.

14. Kazan’da yaşayan genç nüfusun fazla olması.

15. Hizmet sınırlarının ilçe çapında genişletilmesi,gerek hizmetlerin planlanması ,koordine edilmesi ve denetimi 

açısından,gerekse kaynakların etkin,ekonomik ve verimli kullanımı açısından önemli avantajlar sağlamaya devam et-

mektedir.

16. Gençliğe ve spora hizmette sınır tanımayan spor kenti anlayışı.

17. İşsizliği ortadan kaldırma konusunda Türkiye belediyeleri arasında 1 numara olunması.

18. Personel maaş ödemelerinin düzenli olması.

19. Yetişmiş eğitimli personel ve kent sorunlarını iyi analiz eden bir yönetimin var olması.

20. Çalışanlarımızın Kazan halkına hizmet sunma konusundaki duyarlılıkları.

21. Çalışanlarımızın arasındaki iş arkadaşlığının iyi olması.

22. Çalışanlarımızın fiziksel kaynaklara ilişkin memnuniyet düzeyinin yüksekliği.

23. Bürokrasinin süratli olarak işletilmesini sağlayacak tedbirlerin alınması.

24. Belediye Meclisi ve Belediye yönetiminin iyi iletişimi.

25. Kentin planlanmış bir sanayisinin olması.

26. Gelişmiş teknoloji ve modern güvenlik donanıma sahip olmak ve gelişen teknolojinin sürekli takibi Belediyemizde 

bilgiye erişimin gün geçtikçe daha kolaylaşması.

27. Paydaşlarla güvenli iletişimin kurulması.

28. Yönetim tekniklerinin uygulanmasının yönetimde başarıyı getireceğine inanılması.

29. Araç-gereç makine sayılarının artırılması ve yenilenmesi.

30. Vizyon sahibi idarecilerin mevcudiyeti.

31. Gelişmiş bir proje ofisinin bulunması.

32. Makine ve araç parkının yenilenmesi.

33. Teknolojik imkanlardan en üst düzeyde faydalanması.

34. Tek başlılık,güven veren  bir yönetimin bulunması.

35. Katılımcı,şeffaf ve hesap verebilir hizmet anlayışının bulunması.

36. Dar gelirli vatandaşlara sosyal market kapsamında yardımlarda bulunulması.

37. Geleneksel olarak ihtiyaç sahibi aileler için sünnet şenlikleri düzenlenmektedir.

B. ZAYIFLIKLAR
1. Çevre kirliliğine karşı yeterli düzeyde toplumsal bilincin oluşmaması.

2. Kentteki hızlı nüfus artışı ve kentin yüksek oranda göç alması.

3. Kentleşme bilincinin yerleşememiş olması.

4. Sosyal ve kültürel faaliyetlerin yetersiz olması.

5. Sinema ve tiyatro gibi sosyal faaliyetlerin yapılacak alanın bulunmaması.

6. Otopark alanının bulunmaması.
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 C. DEĞERLENDİRME
       Faaliyet raporları;bir ölçüde ilgili yıla ait performans programı ve genel olarak stratejik planın değerlendirmesi anlamına 

gelmektedir.Bu bölümde,üstünlük ve zayıflıklarımızdan Faaliyet ve projelerimizi yaparken sahip olduğumuz kaynaklardan 

en üst düzeyde yararlanmaktayız. Belediyemizin üstünlüklerini ve zayıflıklarını faaliyetlerimize ışık tutacak şekilde objektif 

olarak ele aldık çünkü objektiflik, hedeflerimizi ve faaliyetlerimizi belirlemede esas teşkil edecektir.

Geçtiğimiz dönemde Belediyemiz başarılı birçok proje ve faaliyete imza atmış olsa da, geliştirilmesi gereken zayıf 

yönlerimiz de mevcuttur önümüzdeki yıllarda üstünlüklerimizin verdiği güç ve birikimle yapacağımız planlama ve 

çalışmalarla zayıflıklarımız daha da azalacak, zayıf yönler üstünlükler hanesinde yer alacaktır.

 Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından birimlerden gelen 2014 yılı faaliyetleri ve yıl sonu raporları ile karşılaştırarak 

belediyemiz 2014 mali yılı faaliyetlerine ait gerçekleşme düzeyleri tespit edilerek faaliyet raporu içerisinde sunulmuştur.

Binek araçlardan,zabıta araçlarından tutunda iş makinelerine  kadar birçok araç satın alınmış ve ya kiralanmıştır.

Bu personelde büyük bir motivasyon ve sinerji oluşturmuştur.Herkese özgüven gelmiş hantal yapı,yerini dinamizme bırak-

mıştır. Tespit ettiğimiz üstün ve zayıf yönlerimizin pozitif bir bakış açısıyla önemli bir kısmını burada değerlendirdik.

Belirlenen kurumsal misyonumuz doğrultusunda,burada tespit ettiğimiz üstün ve zayıf yönler hep göz önünde 

bulundurulacak,hedef ve faaliyetlerimiz bunlara odaklı olarak yönlendirilecektir.

3.Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Kazan Belediye Başkanlığınca 2014 Yılı faaliyetleri,planlandığı şekil ve şartlara uygun olarak ilgili birimler tarafından 

gerçekleştirilmiştir.Binlerce sunulan tüm hizmetlerde;etkinliğe,verimliliğe,ihtiyaç olması durumunda öncelikle,her türlü 

kaynakların kullanımında ekonomikliğe,ergonomik hizmet sunumuna ve şeffaf hizmet anlayışına büyük önem verilerek 

çalışmalar sürdürülmektedir.

5018 sayılı yasa,stratejik planlama çalışmaları kapsamında performans programı ve faaliyet sürecinin izleme ve 

değerlendirmesine öngörülmektedir. 2014 yılı,belediyemiz hizmetlerinin gerçekleşmesi düzeyleri açısından oldukça 

başarılı bir yıl olmuş,performans programıyla ortaya konulan faaliyet ve projeler %70’in üzerinde gerçekleşme oranıyla 

yerine getirilmiştir.

2014 yılında yapılan araştırmalarda;belediye hizmetlerinin tekinliği ve verimliliği göstermesinin yanı sıra tüm kesimlerin 

memnuniyet görüşlerini de belirlemiş,ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet sunumu ilkesine uygun çalışmalara devam edilerek 

hedef olarak belirlediğimiz,inanarak yapmak,yapılanları değerlendirmek,sonuçlarını gerçekçi olarak ortaya koymak fikrine 

uygun hareket etmemizi sağlamıştır.  
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IV-İÇ KONTROL 
GÜVENCE 
BEYANLARI

EKLER :

Ek-1: Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı
 

                                  İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI[3]
 

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;
       Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
 Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış 
amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç 
kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını 
bildiririm.  Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara 
dayanmaktadır.[4]
        Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkın-
da bilgim olmadığını beyan ederim.[5] Kazan Belediye Başkanlığı–31.12.2014

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

Ek-2: Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı

              MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

         Mali hizmetler birim yöneticisi[9] olarak yetkim dahilinde;
         Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata 
uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekil-
de kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve 
gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye 
raporlandığını beyan ederim.
          İdaremizin 2014 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan 
bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. Kazan Belediye 
Başkanlığı–31.12.2014

                                                                                                                                           Şerafettin DEMİRBAĞ
                                                                                                                                    Mali Hizmetler Müdür. V.



FAALİYET RAPORU

KAZAN BELEDİYE 
BAŞKANLIĞI161

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 
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yas-
allık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde 
süreç kontrolünün etkin olarak  uygulandığını 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 hakkın-
da bilgim olmadığını beyan ederim.[8] Kazan Belediye Başkanlığı-31.12.2014
                                                                                                             
                                                                                                                                                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- Eray DEMİRER                 - Fen İşleri Müdür Vekili
5- Levent KARAGÖL            - İmar ve Şehircilik Müdür Vekili
6- Hasan YILMAZ                   - Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
7- Yusuf ERÇELİK                   - Sağlık İşleri Müdürü
8- Ünal ARAÇ                         - Zabıta Müdür Vekili
9 -Abdullah BOZALAN        - Destek Hizmetleri Müdür Vekili
10- Emre SÜMER                   - 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-Nuh AKBAL  - Park ve Bahçeler Müdür Vekili
15-Murat ERDAL  - Sosyal Yardım İşleri Müdür Vekili
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EK 5: PERSONEL BİLGİLERİ TABLOLARI

MEMUR STATÜSÜNDEKİ PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI 

ÖĞRENİM DURUM            İLKOKUL        ORTAOKUL  LİSE        LİSANS      YÜKSEK OKUL     YÜKSEK LİSANS      TOPLAM 

KİŞİ SAYISI  3  7   31     64              16   1          122

ORAN   %2,5                    %5,7          %25,4 %52,5         %13,1             %0,8      %100

İŞÇİ STATÜSÜNDEKİ PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI

ÖĞRENİM DURUM İLKOKUL  ORTAOKUL  LİSE  ÖNLİSANS  LİSANS      TOPLAM 

KİŞİ SAYISI       38         20                   27            2                        -                          87 

ORAN                   % 43,7                       % 23                 % 31      % 2,3                                        %100

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     41           24                   11         15                16       12               3                           122 

ORAN  %33,6      %19,7 %9   %12,3            %13,1    %9,8            %2,5         %100

İŞÇİ STATÜSÜNDEKİ PERSONELİN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI

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

KİŞİ SAYISI      -         1                  17          31                27    10          1           -              87 

ORAN                        %1,1               %19,6      %35,6             %31            %11,5           %1,1            %100

MEMUR STATÜSÜNDEKİ PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI

CİNSİYET   KADIN    ERKEK          TOPLAM

KİŞİ SAYISI   30    92          122

ORAN    %24,6    %75,4          %100

İŞÇİ STATÜSÜNDEKİ PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI

CİNSİYET   KADIN    ERKEK          TOPLAM

KİŞİ SAYISI       3       84                87

ORAN    %3,4    % 96,6            %100

V-PERFORMANS
BİLGİLERİ
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AMAÇ 
YAZI İŞLERİ : Belediye birimleri arasındaki koordineyi sağlamak, personel arasındaki işbirliğini 
ve uyumlu çalışmayı organize ederek çağdaş belediyeciliğin gereğini yerine getirmektedir

2014 YILI HEDEFLERİ VE GERÇEKLEŞME ORANLARI

HEDEF          GERÇEKLEŞME ORANI 

Bir önceki yıl düzenlenemeyen, Personelin moral ve 

motivasyonunu arttırmak amacıyla, konaklamalı İstanbul yada 

Karadeniz bölgesine kültür gezisi düzenlenmesi  

Birimler arası ödüllü halı saha futbol turnuvasının tekrar edilmesi,  

Geçen yıl düzenlenen her birimden en az 1 personele ileri düzeyde

 İngilizce eğitim verilmesine devam edilmesi  

Her yıl düzenlenen Hizmet içi eğitimlerine devam edilmesi  

%0

%100

%100

%100

Amaç           Özel Kalem  : Başkanlık makamının birimlerle ve vatandaşlarla koordinasyonunu sağlamak

Hedef     1 – Başkanlık makamının organizasyonlara katılımını sağlamak

                     2 – Vatandaşların dileklerini makam iletmek

1 – Başkanlık Makamının taleplerini karşılamak                                                                   %100  %100

2 – Belediye Başkanının birimimizden memnuniyetini sağlamak       %100  %100

3 – Belediye Başkanının talimatlarını eksiksiz olarak kayıt altına alıp,        %100  %100

      takibini yapmak

4 – Başkanlık Makamının görüşme ve ziyaretlerinin gerçekleşmesini sağlamak       %100  %100

EK 6: PERSONEL BİLGİLERİ TABLOLARI
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Amaç:        MALİ HİZMETLER:  Kaynakların etkin ve verimli kullanılması

Hedef     1-Stratejik Planlama Yapmak 

                2-Takipli Alacakların Yılı İçinde Tamamının Tahsilatını Yapmak 

                  3-Tahakkuka Dayalı Gelirlerin Tamamının Tahsilatını Yapmak 

                  4-Vergi,SGK Primleri ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Pay ve Alacaklarını Zamanında Ödemek 

                  5-Geçmiş Yıllara Ait Kamu Borçlarının Tasfiyesi 

                  6-İSO 27001 Sertifikası almak

                  7-E-Belediye’ye Geçilmesi. 

HEDEFLER                GERÇEKLEŞME ORANLARI

Stratejik Planlama Yapmak       %100 

Takipli Alacakların Yılı İçinde Tamamının Tahsilatını Yapmak     % 80 

Tahakkuka Dayalı Gelirlerin Tamamının Tahsilatını Yapmak     % 80 

Vergi,SGK Primleri ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 

Pay ve Alacaklarını Zamanında Ödemek                                                      

Geçmiş Yıllara Ait Kamu Borçlarının Tasfiyesi                       %100 

İSO 27001 Sertifikası almak       % 0 

E-Belediye’ye Geçilmesi.         % 0 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

2014 YILI HEDEFLERİ VE GERÇEKLEŞME DURUMU

%100 
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FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2014 YILI HEDEFLERİ VE GERÇEKLEŞME DURUMU

SIRA NO:               HEDEF     GERÇEKLEŞME ORANI

1  Trafik eğitim alanının tamamlanması    % 100

2  Futbol sahası ve atletizm pisti yapılması    % 0

3  Halk hamamının tamamlanarak hizmete açılması   % 95

4  Termal otel ve kongre merkezinin %60 seviyeye getirilmesi  % 100

5  Ulu cami çevre düzenlemesi işinin bitirilmesi   % 100

6  Termal su hattının bitirilmesi     % 100

7  Terminal binası ve çevre düzenlemesi işinin bitirilmesi  % 100

8  Taziye evi yapım işinin tamamlanması    % 100

9  Saray mahallesi kültür evinin bitirilmesi    % 100

10  Ovaçayı rekreasyon alanının bitirilmesi    % 50

11  Sarılar köyü çevre düzenlemesi işinin bitirilmesi   % 100

12  Belediye hizmet binasının %80 seviyeye getirilmesi   % 100

13  Kurtboğazı nikah salonu işinin %80 seviyeye getirilmesi  % 100

14  Adliye binasının tamamlanması     % 100

15  Ovaçayı Ankara Bulvarı ile Osmanlı Caddesi arasında 

                                  kalan alanın tamamlanması     % 100

16  Dağyaka mahallesi kanalizasyon yapım işi    % 100
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Amaç:  Kazan belediye sınırları içerisinde oluşan her türlü atığın çöp değil ekonomiye katkı sağlanması, israfın 

önlenmesi ve çevre kirliliğinin oluşumunun önlenmesi amaçlanmaktadır.

HEDEFLER                      GERÇEKLEŞME ORANI

1-BİTKİSEL ATIK YAĞ TOPLAMA PROJESİ YAPARAK KAMPANYALAR DÜZENLEMEK   %100

2- ELEKTRİK ELOKTRONİK ATIKLARI İLE İLGLİ ÇALIŞMA YAPMAK     %100

3- ATIK PİL TOPLAMA KUTULARINI ARTIRMAK VE ÖĞRENCİLERİ BİLİNÇLENDİRMEK   %100

4- AMBALAJ ATIKLARI TOPLAMA KONUSUNDA KAMU KURUM  VE KURULUŞLARI, 

BANKALARA, OKULLARA V.B YERLERE AYRI BİRİRKTİRME KONUSUNDA EĞİTİMLER VERMEK.  %100

5- KOKU VE SİNEĞE KARŞI KONTEYNERLERİN YAZ AYLARINDA BAKIM VE

 DEZENFEKSİYONUNUN OPTİMUM SEVİYEYE ULAŞMASINI SAĞLAMAK     %100

6-ÇÖP TOPLAMA SİSTEMLERİNİ GELİŞTİREREKİŞ GÜCÜ VE 

MADDİ GİDERLERİN AZALIMINI SAĞLAMAK        %70

7-ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞIÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

TARAFINDAN BELEDİYEMİZE ISINMADAN KAYNAKLI 

HAVA KİRLİLİĞİNİN YETKİ DEVRİ ÇALIŞMALARINI YAPMAK      %100

8-ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI VE ÇEVRE YÖNETİMİ 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN BELEDİYEMİZE 

GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ YETKİ DEVRİ ÇALIŞMASI YAPMAK        %100

2014 YILI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ HEDEFLERİ GERÇEKLEŞME ORANLARI

HEDEF          SONUÇ

1  OVA ÇAYI REKREASYON ALANI DÜZENLEME 

İŞİNİN ANKARA BULVARI İLE OSMANLI CADDESİ 

ARASINDAKİ KALAN KISMININ YAPILMASI       % 50 

 2  TERMİNAL VE ÇEVRE DÜZENLEMESİNİN TAMAMLANMASI     % 90 

 3  2 ADET YENİ PARK YAPILMASI        % 100 

 4  3 ADET PARK REVİZYONU YAPILMASI       % 100 

5  2400 ADET BİKTİ DİKİLMESİ        % 100 

6  TRAFİK EĞİTİM ALANININ TAMAMLANMASI      % 100 

7 ALPARSLAN TÜRKEŞ KOŞU YOLU VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİNİN TAMAMLANMASI  % 100 

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI HEDEFLERİ UYGULANMA ORANLARI
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KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI 
HEDEFLERİ UYGULANMA ORANLARI

Örencik Kültür Evinin köy hayatına uygun bir şekilde iç deko-

rasyonu yapılarak ocak ayı içerisinde  “Örencik Kültür Evi” nin 

hizmete açılması.

Satıkadın Müzesi içine; Satıkadın’ın kullandığı eşyalar, giysiler 

kullanılarak dekorasyon yapılması ve Mart ayı içerisinde bu 

müze halkımızın beğenisine sunulması.

Sanat galerisi(yapılacak olan hizmet tesislerinde uygunluk 

arzeden bir bölümün “Sanat Galerisi” olması durumunda) 

bu galeri içerinde sergilenmek üzere II.Uluslararası Sanat 

Çalıştayı’nın yapılması.

Uluslar arası Ankara-Kazan ve Çevresi Halk Kültürü Sempozyu-

munun gelenekselleşmesi ve III. Uluslar arası Ankara-Kazan ve 

Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu yapılması.

12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ile ilgili tüm okullarda, vatan 

temalı şiir yazma okuma yarışması düzenlenmesi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Haftası programının 

düzenlenmesi 1000 kişi katılımlı.

19 Mayıs Eğitim ve Gençlik Şöleninin düzenlenmesi 

en az 2000 kişilik.

Belediye Faaliyetlerinin Anlatılması amacıyla yılda en az 2 kez 

Bülten Yayınlanması (6000 Adet)

Kazan genelinde kültür turları yapılması.500 kişilik

12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü. Okullarda öğrenciler arasında 

yarışmalar düzenlenmesi ve ödüllendirilmesi. (Safahat ve Nu-

tuk kitapları) M.A.Ersoy müzesi gezisinin düzenlenmesi. 

Sünnet Organizasyonu yapılması (en az 200 çocuk)

%100

%100

%0

%0

%100

%100

%50

%100

%100

%100

%0

Ekonomik nedenlerle yapılamadı.

Ekonomik nedenlerle yapılamadı.

Yapılan gençlik programına destek 

verildi.

Sünnet yapım işi Sosyal Yardım 

Müdürlüğüne devredildi. 
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18-24 Mart Yaşlılar Haftasında Yaşlılara yönelik eğlence 

programı yapılması. Programdan önce yaşlılarla bir anket 

yapılacak ve bu anket neticesinde program akışı yaşlıların 

isteklerine göre belirlenecek.

İlçe sınırları içerisinde yaşayan ve dışarıdan göç eden 

vatandaşlarımızın geneli vasıfsız işçi, diğer bir tabirle 

çalışan ama geçinemeyen işçi gurubu, bu gerçeği göz 

önünde bulundurarak, vasıfsız işçilere İŞKUR ile ortak 

çalışmalar yaparak meslek edindirme kursları açmak.

İlçemizde bulunan engellilere yönelik bir bakım evi açıl-

ması. Çiçek Evi olarak adlandırabileceğimiz bu evlere ailel-

er engelli fertlerini bu evlere gönül rahatlığı ile teslim ede-

bilecekler.

Engelli vatandaşlarımıza çalışma yaşamına katılmaları için 

atölyeler uygun mesleki alanlar kazandırılması.

Her türlü sporu içerisinde barındıran “Açık Hava Spor Kom-

pleksi” yapılarak, Uluslararası Spor organizasyonlarının 

yapılması.

Kazan yemekleri konulu kitabın yıl sonuna doğru 

çıkarılması 

Kazan’ın Osmanlı dönemi vergi temettuat defteri konulu 

çalışma yapılması.

Özel gün ve haftalarda etkinlikler düzenlenmesi.

Kazan’da hemşehri günleri düzenlenmesi.

Halka ve öğrencilere açık spor turnuvaları düzenlenmesi.

Değişik branşlarda spor kursları açılması.

%100

%0

%30

%0

%0

%50       

%0

%100

%0

%100

%100

Proje hazırlıkları başlatıldı.

Ekonomik nedenlerle yapılamadı.

Ekonomik nedenlerle yapılamadı.

Araştırma çalışmaları devam ediyor.

Ekonomik nedenlerle yapılamadı.
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1     İlçemiz Merkez mahallelerine ait imar planının SİTE  

       YAPILAŞMASINA olanak sağlayacak şekilde revize 

       edilmesi

2    Satıkadın Mahallesinde yaklaşık 166.000 m²’lik bir alanı   

      “Kentsel Dönüşüm Alanı” ilan etmek

3     1 kişiye ArcGIS eğitiminin verilmesi

4     3 mahallemizin yerleşim (köyiçi) imar planlarını bitirmek

5     Çarpık kentleşmeyi, görsel kirlilikten arınmış, estetik sevi

       yesi yüksek çağdaş görünümlü bir Kazan’ a ulaşmak

6    Artan ihtiyacı karşılamak amacıyla otopark sorununu 

      çözmek için; planda park veya B.H.A olan alanlarda katlı 

      otopark yapımına olanak sağlayacak imar planı düzenle 

        meleri yapmak

7      Müdürlüğümüzce Belediyemiz ilçe halkından gelen ihti

        yacı doğrultusunda projeler gerçekleştirmek,

8      İlçe sınırları içerisinde metruk binaların onarımı ya da 

        yıkımıyla ilgili çalışmalar yapmak ve 6306 Sayılı Afet Riski 

      altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kap

      samındaki riskli yapıların fen ve sanat kurallarına uygun s

      ağlıklı ve güvenli yaşam çevreleri oluşturmak için mülki

      yet sahiplerine ilgili yasadan yararlandırılmasının 

       sağlamak,

9     Yeşil bir çevre için ağaç dikme şenlikleri düzenlemek,

10   2 kişi için Statik Çözümleme Programı alınması ve eğiti 

        minin verilmesi

11    Yaz dönemi ve kış dönemi yurtiçi –yurtdışı  en az 2 adet 

         sosyal, kültürel ve teknik geziler düzenlemek ,

12    İskansız yapıların iskanının alınması için çalışmaların   

         yapılması

13    2014 yılında yapılacak olan mesleki yapı fuarlarından en  

         az 2 tanesine katılım sağlamak,

14   Kaçak yapılarla mücadele için haftanın 5 günü 3 saat,  2 

         kişilik ekiple arazi taraması yapılmasını sağlamak.

%70

%70

%100

%100

%100

%100

Gerekli çalışmalar müdürlüğümüzce 
gerçekleştirilmiştir. Ancak Ankara Büyükşehir 
Belediyesi onayı sonrası parselasyon planı yapıl-
ması işlemi kalmıştır.
Gerekli çalışmalar müdürlüğümüzce 
gerçekleştirilmiştir. Ancak Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı onayı işlemi kalmıştır.
                                  -
2014 yılı için sadece Aydın Mahallemiz köy 
içi imar planı yapılmış, diğer mahalleler için 
iş yoğunluğu nedeni ile herhangi bir çalışma 

yapılamamıştır.

SIRA 

NO   HEDEF                             GERÇEKLEŞME ORANI            AÇIKLAMA

%100

%33
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%100

%100

%100

%100

%100

%100

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS 
HEDEFLERİ VE GERÇEKLEŞMELERİ
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DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI HEDEFLERİ                 

1-Kumpınar Sosyal Tesislerinde en az 500 adet program yapılmasını sağlamak.    %100

2-Müdürlüğümüze gelen taleplerin Piyasa Araştırmasının 3 gün içerisinde sonuçlandırmak.  %100

3-Belediye santrallerinin yenilenmesi ve yeni hat tahsis edilerek daha sağlıklı ve düzenli

    iletişimin sağlanmak.          %100

4-Belediye yemekhanelerinde iyileştirmeler yaparak tüm personelin daha hijyenik ve daha

    nezih bir ortamda yemek hizmeti sunulmasını sağlamak.      %50

5-Hizmet binaları içerisindeki ihtiyaç duyulan birim odalarının boya badana ve ihtiyaç

    duyulan tadilatlarının yapılması, yeni hizmet binalarının tefrişatının yapılması.   %100

6-Hizmet Binalarında masa başı görev yapan personellerin tamamının bilgisayar kullanımını

    sağlanması.           %100

7-Kumpınar Sosyal Tesisleri, Kazan Yüzme Havuzu, Spor Eğitim Kamp Merkezi ve Zabıta

    Müdürlüğü hizmet binalarındaki asansör bakım ve onarımları yapıldı.    %100

8-Belediye Hizmet Binası ve birimlerde bulunan klimaların bakım ve onarımı yapıldı.   %100
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Amaç : 
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ: Kazan Belediyesi’nin mücavir alan sınırları içinde yaşayan 

vatandaşların; yaşam kalitesinin yükseltilmesini sağlamak ve bu amaçla hizmetin insana yapılmasını ilke

 edinerek toplum, çevre ve hayvan sağlığı sorunlarının yerinde ve zamanında giderilmesini sağlamaktır.

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  2014 YILI 
HEDEF GERÇEKLEŞME ORANLARI TABLOSU

HEDEF TANIMI                                                                      

                                                                                                                                                                                          AÇIKLAMA

Gıda denetiminde 650 gıda noktasına 

denetim gerçekleştirmek       % 102,4 

Okul, cami ve resmi kurumlarda kış döneminde 

ayda bir dezenfeksiyon yapmak.         % 100 

Sokak hayvanları popülasyonunu 750’den 600’e indirmek      % 100 

Haşere ile mücadele kapsamında 500 defa 

ilaçlama gerçekleştirmek       % 221,8   1.109 defa

Yardıma muhtaç, yaşlı ve engelli 250 adet vatandaşa evinde 

hizmet vermek (Ev temizliği, berber hizmeti, sıcak yemek,  % 303,6      759  Kişi

 tamirat tadilat)                 

Psikolojik desteğe ihtiyacı olan en az 200 kişiye 

psikolojik destek vermek           % 145        290 Kişi

Belediye çalışan işçilerine yılda en az 2 kez  

“İş Sağlığı Ve Güvenliği” konusunda eğitim vermek.        % 100 

   

                       2014 YILI 

      GERÇEKLEŞME  ORANI (%) 
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V-İÇ KONTROL 
GÜVENCE 
BEYANLARI

V-PERFORMANS
BİLGİLERİ

EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI HEDEFLERİMİZ

HEDEF                      GERÇEKLEŞME ORANI

BELEDİYE PASAJINDAKİ MALİKLER İLE ANLAŞARAK

KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİ TAMAMLAMAK.                                     %50

KENT MEYDANI PROJESİNDE OLAN KONUT VE BÜROLARIN 

BULUNDUĞU BİNANIN BELEDİYE ADINA TAPU TESCİLİNİ YAPMAK.     %0

VATANDAŞLARLA ŞÜYULU ARSALARIN SATIŞINI YAPARAK GELİRİMİZİ ARTIRMAK.  %90

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT ARSALARIN SATIŞINI 

GERÇEKLEŞTİREREK GELİRİMİZİ ARTIRMAK       %90

KENT MEYDANI 2 ETAP PROJESİNİ HAYATA GEÇİRMEK     %0

TERMAL SU ÇALIŞMALARININ TAMAMLAMASI İÇİN 

GEREKLİ KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN YAPILMASI.      %100

 2014 YILI OCAK AYINDA 83 ADET ARSA SATIŞININ İHALESİ 

GERCEKLEŞTİRİLECEKTİR. BU ARSALARIN TOPLAM 

MUHAMMEN BEDELİ 4.767.650,00-TL DİR.         %100
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Yasa, Yönetmelik ve Belediye karar organlarınca 

alınan kararlar doğrultusunda İlçemiz mücavir alan 

sınırları içerisinde faaliyete geçecek işyerlerini saha 

ekiplerimizce takip edilerek %80 oranında ruhsat-

landırmak. 

394 sayılı Yasa istisnasından yararlanacak işyerler-

inin Pazar günleri takip ve kontrollerinin yapılarak 

Tatil Günleri Ruhsatı almalarını sağlamak ruhsatsız 

işyerini kapatmak, tutanak düzenlemek ve idari 

para cezası için encümene sunmak , %80 oranında 

gerçekleştirmek. 

2013 yılında hedefe konulan ve %74,84 gerçekleştir-

ilen ilçemiz mücavir alan sınırları içerisinde faaliyet 

gösteren tüm işyerlerinin üretimine göre sınıflan-

dırılıp sahip ve yöneticileri, telefonları ve adres bilg-

ilerinin veri tabanını oluşturup müdürlüğümüz WEP 

sitesinde yayınlayarak halkımız ve işyeri sahiplerini 

yapılan veya sunulan ürün hizmetleri konusunda 

bilgilendirmek alışverişlerde  alternatif sunmak. %100 

oranında gerçekleştirmek.

İlçemiz mücavir alan sınırları içerisinde imarı biten , 

üst yapısı tamamlanan işyerlerinin mevcut paftalar 

üzerine ada, parsel, cadde ve sokak olarak, boş ve faal 

olan işyerleri olarak işlenmesini sağlamak. %90 olarak 

gerçekleştirmek.

Dış müşteri memnuniyet anketine devam edilerek, 

müşterilerden gelen olumlu veya olumsuzluklarla il-

gili sonuçlara göre müşteri memnuniyetini %95 sevi-

yesine çıkarmak. 

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YILI HEDEFLERİ VE GERÇEKLEŞME ORANLARI

TEKNİK ALT YAPININ OLMAMASI 

NEDENİYLE HEDEF 

GERÇEKLEŞMEMİŞTİR

HEDEF       ORAN   AÇIKLAMA

% 100

% 100

% 0,00

% 80

% 100
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V-İÇ KONTROL 
GÜVENCE 
BEYANLARI

V-PERFORMANS
BİLGİLERİ

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.

HEDEF

1-A) 2014 YILI İÇERİSİNDE  650 ADET ESNAFIN DENETİ-

MİNİN YAPILMASI

1-B)GIDA ÜRETİMİ VE SATIŞI YAPAN İŞYERLERİNİN 3 

AYDA BİR PERİYODİK DENETİMLERİNİN YAPILMASI.

2-A) YAZILI ŞİKAYETLERİ 3 SÖZLÜ VE TELEFONLA GELEN 

ŞİKAYETLERİ 1 GÜN İÇERİSİNDE NETİCELENDİRMEK.

2-B)  ŞİKAYETİN NETİCELENMESİ ZAMANA BAĞLI 

OLANLARIN 15 GÜN İÇERİSİNDE NETİCELENDİRMEK.  

3- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN VERİLEN 

HAFRİYAT İZİNLERİNİN %100 DENETLENMESİ.

4-GELEN EVRAKLARIN 5 İLA 6 GÜN İÇERİSİNDE NET-

İCELENDİRİLEREK CEVAPLANDIRILMASI.

5-A.)SABAH,AKŞAM VE HAFTA SONLARI BAĞIRARAK,

KORNA İLE VB. SATIŞ YAPANLARI %96 ENGELLEMEK.

 5-B.)SEYYAR SATICILARLA MÜCADELE DE %90 BAŞARI 

SAĞLAMAK.

6- HALKIMIZIN DİNİ VE MANEVİ DUYGULARINI İSTİSMAR 

EDEN DİLENCİ FAALİYETLERİNİ %80 ENGELLEMEK. 

7-  HAFRİYAT, KUM, TAŞ VB. YÜK TAŞIYAN ARAÇLARA 

AYDA 1KERE (BİR) TONAJ UYGULAMASI YAPMAK.

 8- MÜDÜRLÜĞÜMÜZ HİZMETLERİNİN DAHA ETKİN OL-

MASI İÇİN 1 ADET ARAÇ ALIMININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ.

GENEL DEĞERLENDİRME 

SONUÇ

650 ESNAF DENETİMİ YAPILARAK

HEDEF GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İLE KOORDİNELİ OLARAK 

DENETİMLER YAPILARAK GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

ŞİKAYETLER HEDEFLENEN 

SÜREDE NETİCELENDİRİLMİŞTİR.

ZAMANA BAĞLI ŞİKAYETLER EN GEÇ 15 GÜN İÇERİSİNDE 

NETİCELENDİRİLMİŞTİR.

HAFRİYATLARIN 

DENETİMİ SAĞLANDI

YAZI İŞLERİ AMİRLİĞİMİZCE 

TÜM EVRAKLARA ZAMANINDA CEVAP VERİLDİ.

ARAÇLA MAHALLELER SÜREKLİ DOLAŞILARAK BU TÜR 

FAALİYETLER ENGELLENMİŞTİR.

ARAÇLI VE ARAÇSIZ MAHALLELER SÜREKLİ DOLAŞILARAK 

BUTÜR FAALİYETLER ENGELLENMİŞTİR.

İLÇEMİZ ARAÇLI VE ARAÇSIZ OLARAK SÜREKLİ DOLAŞILM-

IŞ OLUP DİLENCİ FAALİYETLERİ ENGELLENMİŞTİR.

HAFRİYAT, KUM, TAŞ VB. YÜK TAŞIYAN ARAÇLARA AYDA 

1KERE (BİR) TONAJ UYGULAMASI YAPILDI

2014 YILI İÇERİSİNDE MÜDÜRÜLÜĞÜMÜZE 2 ADET 

MOTOSİKLET TEMİNİ YAPILARAK MOTORİZE ZABITA EKİBİ 

KURULMUŞTUR.

AÇIKLAMA

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100
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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-Eylül 2014 tarihinde İlköğretim haftası kapsamında ihtiyaç sahibi 

20 öğrenciye kırtasiye ve kıyafet yardımı yapılması       %100

2-Engelliler Haftası(10-16 Mayıs 2014) neticesinde engelli

 vatandaşlarımıza toplu yemek verilmesi        %100

3-Dünya Yoksullukla Mücadele Gününde (17 Ekim 2014) 

50 vatandaşımıza ev ziyareti gerçekleştirerek gerekli yardımların yapılması    %100

4-Kutlu Doğum Haftasında(14-24 Nisan 2014) öksüz, yetim 

ve yardıma muhtaç çocukların tespit edilip, hediyeler verilmesi     %100

5-Ramazan Bayramında öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi 

çocukların tespit edilip, 15 çocuğa Sosyal Market’ten belirlenen miktarda kıyafetin verilmesi  %100

6-Kurban Bayramında ihtiyaç sahibi 20 aileye et ve gıda yardımı yapılması    %100

7-Şehitler Gününde(18 Mart 2014) şehit ailelerine taziye ziyaretine gidilmesi    %100

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YILI HEDEFLERİ VE GERÇEKLEŞME ORANLARI












