
























Sosyal ve kültürel alanda yaşanan değişmeler ve gelişmeler yaşamın her alanında kendini göster-
mekte, 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 getir-
menin verdiği mutluluk ve azimle çalışmalarımıza devam ediyoruz.
          Hizmet sevdamızla ve Belediyecilik tecrübesi ile 10. Yılımızda Belediyelerce yasalarla 
yürütülen görev, yetki ve sorumlulukların ötesinde insanı merkez alarak faaliyetlerde ideali yakala-
mak, 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 2013 yılı, modern Belediyemiz açısından önemli çalışmaların yapıldığı bir faaliyet dönemi olan 2013 yılı, modern 
şehircilik açısından gelecekte önemi büyük olan planlamaların yapıldığı, Ova çayı üzerinde 2. 
Köprü yapılarak Osmanlı caddesinin bütünlüğünün sağlandığı Vaat Köprüsü ile Osmanlı Köprüsü 
arasında kalan alanda rekreasyon ve çevre düzenlemesi çalışmalarının başladığı bir yıl olmuştur. 
İlçemizde gerek Belediyemiz gerekse Büyükşehir Belediyesince yapılan park ve bahçelerle kişi 
başına düşen yeşil alan miktarı iki kat artırılmış, çağdaş şehir mobilyaları toplu yaşam alanlarında 
kullanılmaya başlanılmıştır.
ÇocuklaÇocuklar, gençler, yaşlılar ve bayanlar için spor eğitim, yüzme havuzu, kamp merkezi ve spor 
tesisleri açılmıştır. Bu tesislerde 10 branşta (güreş, futbol, bocce, voleybol, halter, kickboks, dart, 
bowling, badminton, tekvando) 600 lisanslı sporcu yetişmiş,bunlardan 50’si milli sporcu,30’u 
Yüksek okul öğrencisidir. Bu tesislerden yararlanan gençlere sahip çıkılarak spor yapmaları 
sağlanmıştır. 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 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 2013 yılı Faaliyet Raporunu özetlemiş 
bulunmaktayım.
             Raporun hazırlanmasında ve hizmetlerin gerçekleştirilmesinde katkılarından dolayı Meclis 
üyelerimize ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder; saygılarımı sunarım.

                                                                                                        Lokman ERTÜRK

                                                                                                                    
Kazan Belediye Başkanı
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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 ta-
leplerini toplayarak her gün Makam‘a sunmak, verilen talimatlara göre değerlendirmek, planla-
mak, takip etmek ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak. Görüşme saatleri dışında 
randevusu olmayanlara randevu vererek Başkanlık Makamı ile görüşmelerini gerçekleştirmek.
 Başkanlık Makamı’na gelen yazılara cevap vermek,  Başkanlık Makamı’nca gönderilecek 
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.







           Daralan ekonomik kaynaklar,nüfus artışı İhtiyaçların çeşitlenmesi ve 
beklenti düzeyinin yükselmesi,hesap verme sorumluluğu ve zorunluluğu gibi 
nedenlerle kurumlar,tüm yönetim süreçlerinde olduğu gibi mali yönetimde de 
giderek daha gerçekçi planlı,şeffaf ve güçlü bir strateji takip etmek 
zorundadır.özellikle kamu kurumlarının mali yönetimlerinin,kurumun rekabet 
gücünü arttırıcı,imajını yükseltici,iç ve dış paydaş memnuniyetini sağlayıcı şekilde 
yeniden yapılanması büyük önem taşımaktadır.
    5018 sayılı”Kamu Mali    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 Hizmetle    Belediyemizin mali yönetimi Mali Hizmetler müdürlüğü tarafından yürütülme-
ktedir Belediyemiz mali yönetimi 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 faaliyetler denetim altında tutulmaktadır.
  Belediyemizin kısa ve uzun vadede yapmış olduğu faaliyetlerin ve aldığı 
kararların ortaya çıkacağı mali sonuçlar ölçülmekte,gerekli kaynak ihtiyacı ger-
çekçi biçimde saptanmakta mali kaynaklar zamanında temin edilmektedir. 

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

Belediyemizin Mali Politikaları 

Belediye hizmetlerinin doğru,etkili,sürekli ve kararlı biçimde yürütebilmesi için 
bir dizi mali politikalar geliştirilmiştir.Bu politikalar 4 başlık altında ele 
alınmıştır:
1. Bütçe yapımında “çok yıllı bütçeleme/performans esaslı bütçeleme kriterleri” 
esas alınacak,gelir gider dengesi her yıl gerçekçi olarak kurulacaktır. 
2. Bütçeden yatırımlara ayrılan miktarda he2. Bütçeden yatırımlara ayrılan miktarda her yıl artış sağlanacaktır.
3. Mali yönetimde gerekli muhasebe kayıtları sürekli izlenecek ve risk 
değerlendirmesi yapılacaktır.
4. Mali uygulamala4. 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.  









a)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 TüSayılı Türk Ceza Kanunu, 5711 Sayılı yasa ile değiştirilen 634 Sayılı Kat Mül-
kiyetinde 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)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)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 
onaylanmasını sağlamak,
e) Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında 
ilgili meri mevzuatta belirtilen görevlerin ifa ve icra etmesini sağlamak,
f)f) Kaçak, Ruhsata aykırı inşaat yapılan mal sahibi, müteahhit ve Yapı De-
netim 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.

































2-)1-) Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan
      ve Eşi Emine Erdoğan’a ilçemiz ziyaretinde
      Başkanımız Lokman Ertürk meşhur kavunu-
      numuzu bizzat ikram etti.

Özel Kalem Birimi  2013 yılı hizmetleri aşağıda sunulmuştur;
2013 yılında birimimizde 162 adet gelen evrak girişi yapılmış, 235   giden evrak 
gönderilmiştir. Başkanlık Makamı ile görüşen vatandaşlarımızın sayısı 6222 dir.  5736 
vatandaşımız ile de telefon görüşmesi gerçekleştirilmiştir. 
Başkanlık Makamı, 2013 yılı içerisinde, ulusal ve yerel gazete ile 23 röportaj yapmış, ulusal 
ve yerel basında bu yıl çıkan 1417 haber sayısına ulaşmıştır. 
Yıl içerisinde 63 toplantı, 13 konferans,  207 açılış töreni ve festival, 135 nikah merasimi, Yıl içerisinde 63 toplantı, 13 konferans,  207 açılış töreni ve festival, 135 nikah merasimi, 
452 düğün töreni,  191 kına, 48 nişan, 42 sünnet, 26 iftar programı ve 92 cenaze törenine 
katılım sağlanmıştır.Bunun yanı sıra davetlere 52 telgraf gönderilmiş, 410 çiçek 
yaptırılmıştır.
Başkanlık Makamı, 2013 yılında ilçemizde kültür, sanat ve sportif faaliyetlerde başarı 
gösteren öğrencileri ödüllendirmiştir.
YYukarıda sayılan faaliyetlerin yanında, özel gün ve haftalarda mesaj programı ile belediy-
emiz adına bilgilendirme ve kutlama mesajları gönderilmiştir. Birimimiz tarafından, periyo-
dik zamanlarda haftalık ve aylık olmak üzere muhtarlar, dernekler ve sivil toplum kuruluşları 
ile toplantılar tertip edilmiştir.

3-) İl Özel İdaresinin ilçemizde yapmış olduğu
     7 kamu yatırımının toplu açılışına Başbakan
     Yardımcısı Emrullah İşler, Ak Parti Ankara
     Milletvekili Salih Kapusuz, ve Ankara Valisi
     Alaaddin Yüksel’de katıldı.

4-) Kavun Pazarını açılışına Başbakan Yardım-
cısı sayın Emrullah İşler’de bizzat katıldı. 



































YOL YAPIM VE ONARIM İŞLERİ
20132013 Yılında92.036 m ham yol serilmiş, ilçemizin 
imara açılan bölgelerinde cadde ve sokaklarının yol 
açım, bakım ve onarımları yapılmıştır.Bu kapsamda 
ulaşım yollarının hizmete açılması için belediyemiz 
tarafından planlanması yapılan yolların alt temel ve 
stabilize malzeme serim çalışmaları tamamlanarak 
Büyükşehir tarafından asfaltlanmıştır. 
İlçemizde otoban bağlantı yolu olarak bilenenİlçemizde otoban bağlantı yolu olarak bilenen Ayaş 
Yolunda ise belediyemiz tarafından imkânlar dâhil-
inde genişletme, yol yapım ve onarım çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda yapılan çalışmalar 
trafiğin rahatlaması ve kazaların engellenmesinde 
faydalı olmuştur.

MAKİNA İKMAL TESİSLERİ DEPO VE ATÖLYE EK 
BİNA YAPIMI
Artan ilçe nüfusuna paralel olarak ihtiyaçları Artan ilçe nüfusuna paralel olarak ihtiyaçları 
karşılanması için Fen İşleri Müdürlüğü Makine İkmal 
Tesisleri ve Depolarında sürekli olarak yenileme ve 
geliştirme faaliyetleri devam etmektedir. Oto elektrik 
atölyesi, oto tamir bakım atölyesi, su işleri, elektrik 
işleri, marangozhane, kaynakhane, inşaat işleri, araç 
yıkama istasyonu, malzeme deposu ve boya atöly-
eleri ile hizmet vermektedieleri ile hizmet vermektedir.

MİLLİ EGEMENLİK PARKI MERMER ÇEŞME 
YAPIMI
Tarihi Türk kentlerinde özellikle de Başkentlerde 
çeşme ve hayrat yapımı bir gelenektir. Kazan’da bu 
tarihi geleneği sürdürebilmek amacı ile kent 
meydanına mermer çeşme inşa edilmiştir. Bu çeşme 
bir yanda tarihe referans verirken öte yanda kentlinin 
kullanımına sunulmuştur. Ayrıca meydan ve çeşme 
birlikteliği ile bu alan kentin ortak simge 
mekânlarından biri olacaktımekânlarından biri olacaktır.

KANAL CADDESİ BAĞLANTI KÖPRÜSÜ YAPIMI
İlçemize açılan yeni Sağlık Meslek Lisesindeki 
öğrenci ve velilerin kullanımına yönelik kanal cad-
desinde yaya ve taşıt trafiğine uygun betonarme 















































































































































PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

13- ALPARSLAN TÜRKEŞ KOŞU YOLU VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ

6400 m² TOPLAM ALAN
1600 m² KOŞU YOLU
2 ADET ÇOCUK OYUN ALANI
2 ADET FİTNESS ALANI
YYAPIMI DEVAM EDİYOR 
                    2013 YILI HEDEFLERİ GERÇEKLEŞME ORANLARI




























