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Sunuş
Kahramankazanımıza hizmet yolunda 

1 yılı geride bıraktık. Bu 1 yıl boyunca 
kararlı adımlarla, hizmetkârı olduğumuz va-
tandaşlarımızın sesine kulak vererek, yük-
sek bir başarı çıtasına ulaştık. 2019 yılında 
hayata geçirdiğimiz projelerle yine en çok 
konuşulan, takip edilen, örnek gösterilen ve 
birçok kurumun kıyaslamalarına konu olan 
belediye olduk. 
Ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan sürdü-
rülebilir hizmetler sunan, tüm paydaşlarına 
değer katan, yerel demokrasinin güçlenmesi 
için gerekli ortamı hazırlayan bir yerel yöne-
tim kurumu olan Kahramankazan Belediye-
si, 2019 yılında yaşama geçirdiği çok sayıda 
proje ile öncülüğünü gözler önüne serdi. 
Hizmet anlayışımızı insan odaklı, çözüm 
odaklı, şeffaf, adil ve ehliyet ve liyakat esa-
sına göre yönetmek üzere 5 ana ilke dayan-
dırdık ve “Kahramankazanımızı bu 5 temel 
esasa göre yöneteceğiz” demiştik. Bu ilkeler 
doğrultusunda Kahramankazan Belediyesi 
olarak, 2019 yılında geliştirerek hayata ge-
çirdiğimiz, sürdürülebilir proje ve hizmetle-
rimizle vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap 
verdik. 
Hizmetlerimizi gerçekleştirirken şeffaflık, 
demokrasi, vicdan, sosyal belediyecilik, öz-
gürlük, katılımcılık ve eşitlik değerlerini odak 
noktası olarak aldık. Bu çerçevede, özellikle 
dezavantajlı gruplar, çocuklar, kadınlar, en-
gelli bireyler ve yaşlılar başta olmak üzere 
toplumumuzun tüm kesimlerine yönelik ça-
lışmalarımızı artırarak devam ettirdik. 
Bu süreçleri harekete geçiren en önemli 
unsur aktif belediyecilik hizmetleridir. 1 yıl 

boyunca bir taraftan belediye olarak hiz-
metlerimize devam ederken, diğer taraf-
tan ilçemize katkı sağlayacak tüm kişi ve 
kurumları harekete geçirerek, Kahraman-
kazanımızın gelişimine hız kattık. Yaşamın, 
ticaretin ve gelişmişliğin merkezi olan bir 
Kahramankazan için gece gündüz demeden 
çaba harcadık. 
Bu başarıda bugüne kadar Kahramankaza-
nımıza hizmet etmiş tüm geçmiş belediye 
başkanlarımızın, belediye meclis üyelerimi-
zin, geçmiş dönem ve şimdiki muhtarlarımı-
zın katkıları göz ardı edilemez. Kendilerine 
emekleri ve katkıları için teşekkür ediyorum.
Tüm bu gelişmeler ışığında başarılı hizmet-
lerle dolu bir yılın sonuna gelmiş olduk. Yıllık 
hedeflerimizi beklentilerin üzerinde gerçek-
leştirmenin gönül rahatlığıyla 2019 yılında 
yapmış olduğumuz yatırımlarımızı ve hiz-
metlerimizi bu rapor ile paylaşıyoruz. 
1 yıllık başarılı hizmet yolculuğumuzda biz-
lere eşlik eden değerli meclis üyelerimize, 
başkan yardımcılarıma, birim müdürlerime, 
yol arkadaşlarıma ve Kahramankazan’ın her 
bir karışında emeği olan çok değerli perso-
nelime ayrı ayrı teşekkür ediyor, hizmetkârı 
olduğum Kahramankazan halkına destek ve 
samimiyetleri için şükranlarımı sunuyorum.
Hepinize saygılar sunuyor, çalışmalarınızda 
kolaylıklar diliyorum. 
                                                                                                                                           

                       Serhat Oğuz
                                 Kahramankazan 
                                Belediye Başkanı 
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İÇİNDEKİLER

I-GENEL BİLGİLER
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II-FAALİYETLERLE 
İLGİLİ BİLGİ VE 
DOKÜMANLAR

III-İÇ KONTROL
GÜVENCE

BEYANLARI
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199

IV-PERFORMANS 
BİLGİLERİ
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1- GENEL BİLGİLER
A-VİZYON VE MİSYON
B-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
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VİZYONUMUZ

MİSYONUMUZ

Katılımcı, yenilikçi, gelişim ve değişim 

odaklı, insana ve çevreye yatırım yapan 

marka bir belediye olmak.

-Çağdaş, yeniliğe açık, hızlı, şeffaf, katılımcı, 

aktif, eşit, sonuç odaklı ve güler yüzlü hizmeti 

ilke edinmiş

-Mimari estetik ile çevreye önem veren 

-Bilgi çağının gerektirdiği tüm bilişim 

teknolojilerini kullanan 

-Tarihi ve kültürel zenginlikleri koruyan 

-Sanayi, turizm, tarım ve hayvancılığa verdiği 

destekler ile yatırımcılara yön veren

-Sosyal tesisleri ve alanları ile uluslararası 

kültürel ve sportif faaliyetlere ev sahipliği 

yapan bir belediyedir.
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KALİTE POLİTİKALARIMIZ

VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNİ VE NİTELİKLERİNİ ARTIRMAK

TÜM KANUN VE YÖNETMELİKLERE UYGUN ÇALIŞMAK

TEKNOLOJİK GELİŞİME AYAK UYDURMAK

HİZMET ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTIRARAK ÖNCÜ  OLMAK

UYGULANABİLİR GEREKLİLLİKLERİ YERİNE GETİRMEK

TÜM SÜREÇLERİMİZİ  SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK
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TEMEL 
DEĞERLERİMİZ

ETİK 
DEĞERLERİMİZ

• Eşitlik
• Saygılı
• Adaletli
• Güvenilir
• İlkeli
• Şeffaf
• Gerçekçi
• Hizmet Kalitesi   
 Yüksek
• Duyarlı
• Dürüst
• İnsan Odaklı
• Demokratik
• Barışçıl
• Tarafsız

• Güler Yüzlü
• Saygılı
• Adaletli
• Özverili
• Hoşgörülü
• Değer Yargıları   
 Olan
• Çözüm Odaklı
• Vicdanlı
• Uyumlu
• İlgili
• Yardımsever



FAALİYET RAPORU 2019
17KAHRAMANKAZAN BELEDiYESi

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
PRENSİPLERİMİZ

Vatandaş Odaklıyız.
İlçemize daha etkin ve kaliteli hizmet verebilmek adına, her kesim-

den vatandaşımızın taleplerini dinleyerek, her daim iletişim içinde 

bulunmaktayız. İlçemizi hep birlikte yönettiğimiz vatandaş odaklı 

yönetim sistemini benimsemekteyiz.

Liderlik Prensibini benimseriz.
Belirlediğimiz hedeflere başarılı bir şekilde ulaşabilmek için sürekli 

değişim şarttır. Bizler gelişim ve değişimi planlı bir şekilde yönete-

bilen ve tüm çalışanlarımızın bu gelişim ve değişime dâhil edildiği 

liderlik prensibini benimseriz.

Proses(Süreç) ve Sistem yaklaşımını benimseriz.
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemimizde ve tüm yönetim 

çalışmalarımızda proses(süreç) yaklaşımını izleyerek, birbiri ile 

bağlantılı olan prosesler ile tek bir sistem oluşturmuş bulunmak-

tayız.

Sürekli Gelişim içerisindeyiz.
İlçemize daha verimli hizmet sunmak için kalite süreçlerimizi ve 

yönetim sistemlerimizi sürekli geliştirmek için çalışıyoruz.

Her kararımızda gerçekçi yaklaşımı benimseriz.
Kararlarımızı hizmet prosesinden ve sistem özelliklerinden al-

dığımız doğru verilere dayandırmaktayız. Tedarikçilerle ilişkilerim-

izi kanunlar, yönetmelikler ve performansa dayalı ölçütler üzerine 

kurmaktayız.
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5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56.madde-

si ve Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanu-

nu’nun 41.maddesi uyarınca 2019 yılı içerisinde 

yapılan çalışmalarımızı içeren faaliyet rapo-

runda, 03/07/2005 tarihinde kabul edilen ve 

13/07/2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi gaze-

tede yayınlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı 

Belediye Kanununda görev ve sorumluluklar ile 

yetkileri üçüncü bölüm on dört,on beş ve on al-

tıncı maddelerde sayılmıştır.Bunlar;

Belediyenin görev ve sorumlulukları

MADDE 14. —Belediye, mahallî müşterek nite-

likte 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, it-

faiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir 

içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, 

park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, tu-

rizm 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 tür-

lü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat 

varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakı-

mından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin 

korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve 

onarımınıyapabilir, korunması mümkünolma-

yanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. 

Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüp-

lerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, 

her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, 

yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı 

gösteren veya derece alan sporculara belediye 

meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı 

yapabilir.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, 

belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği 

dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yer-

lerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet 

sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirli-

lerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı be-

lediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara 

da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu 

hükümleri saklıdır.

MADDE 15. —Belediyenin yetkileri ve imtiyazla-

rı şunlardır:

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelik-

teki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü 

faaliyet ve girişimde bulunmak.

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçeve-

sinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları 

koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen 

cezaları vermek.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgi-

li olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı 

vermek.

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait ver-

gi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, 

tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve 

harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre 

tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet 

karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yap-

tırmak.

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, 

kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve 

yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; 

bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, 

işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek 

veya işlettirmek.

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, de-

niz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil 

her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kur-

durmak, işletmek ve işlettirmek.

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştı-

rılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve 

depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak 

ve yaptırmak.

YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ
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h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin ye-

rine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir 

alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamu-

laştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya ver-

mek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üze-

rinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancıve perakendeci hâlleri, otobüs termi-

nali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre 

yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işlet-

mek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tü-

zel kişilerce açılmasına izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava 

konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine 

karar vermek.

l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık isti-

rahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve 

denetlemek.

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilme-

si ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış 

yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, 

izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyet-

ten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek 

iki gün içinde geri alınmayan gıda maddeleri-

ni gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz 

gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yok-

sullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konu-

sunda standartlar getirmek.

o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk 

sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini 

kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat top-

rağı ve moloz döküm alanlarını;sıvılaştırılmış 

petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat 

malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama 

alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve 

yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması 

için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işleti-

len her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile 

taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman 

ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile 

karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri 

yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek 

ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; ka-

nunların belediyelere verdiği trafik düzenleme-

sinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

(l) bendinde belirtilen gayri sıhhî müesseseler-

den birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve 

denetlenmesi, Büyükşehir ve il merkez beledi-

yeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafın-

dan yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen 

hizmetleri Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Bakan-

lığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek 

üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma 

hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak 

şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebi-

leceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme 

veya 67. maddedeki esaslara göre hizmet satın 

alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, be-

lediye ve mücavir alan sınırları içinde il bele-

diyeleri 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 yapa-

bilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapı-

lan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal 

hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri 

Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir 

bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla 

arsa tahsis edebilir.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetle-

riyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek 

amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması 

yapabilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet 

malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Dev-

let İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri 

belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla 

elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hiz-

metlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye 

tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç ge-

lirleri haczedilemez.

Belediyeye tanınan muafiyet

MADDE 16. —Belediyenin kamu hizmetine ay-

rılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir 

getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kul-

lanımları her türlü vergi, resim, harç, katılma ve 

katkı paylarından muaftır.
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İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1- Fiziksel Yapı:   
a) Taşınmazlar

SIRA ADET CİNSİ TOPLAM M²
ARSALAR

1 6 RESMİ KURUM ALANI 5708.98
2 14 BAĞ BAHÇE 6034,74
3 8 B.H.A 15333,36
4 31 K.D.K.Ç.A 54336,95
5 1 KENT MEYDANI
6 257 KONUT ALANI (EMSAL 0,50-2,25) 93122,4
7 7 KÜÇÜK SANAYİ ALANI 487.86
8 2 PAZAR ALANI 7919
9 5 REKREASYON ALANI 10622.67

10 100 SANAYİ VE DEPOLAMA ALANI 42354,72
11 9 SOSYAL KÜLTÜREL ALAN 24587,79

12 74 TEKNİK ALT YAPI (D.GAZ REG., REFÜJ, YOL, TRAFO,YÖN. 
MERK. SELEKTÖR BİNASI) 112911,6

13 15 TİCARET ALANI 18278,43
14 18 TİCARET + KONUT ALANI (EMSAL 2,75) 4880,39
15 1 TİCARİ REKREASYON ALANI 6534,92
16 24 PARK, YEŞİL ALAN VE AĞAÇLANDIRILACAK ALAN 96606,47
17 8 SAĞLIK ALANI 33958.2
18 6 SPOR ALANI 51114.29
19 5 EĞİTİM ALANI 19895.65
20 19 CAMİ VE DİNİ TESİS ALANI 11771.23
21 99 TARLA-ARAZİ 308853,5
22 74 EV, BİNA, AHIR, SAMANLIK, ÇEŞME VB. 39747,97
23 8 İRTİFAK       35460

 TOPLAM M² 866962,24
HİZMET BİNALARI

1 1 BELEDİYE HİZMET BİNASI
2 1 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
3 1 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EK HİZMET BİNASI
4 1 MAKİNE İKMAL TESİSİ
5 1 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
6 1 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

DAİRE – DÜKKÂN
1 1 DAİRE
2 26 DÜKKÂN
3 6 OFİS İŞYERİ

 SPOR SALONU
1 1 BOCCE SALONU
2 1 EĞİTİM SPOR VE KAMP MERKEZİ
3 1 KAPALI SPOR SALONU
4 1 YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU

SPOR SAHASI
1 1 KAZAN ŞEHİR STADI
2 1 SENTETİK FUTBOL SAHASI

SOSYAL TESİSLER
1 1 KUMPINAR SOSYAL TESİSLERİ
2 2 KÖY KONAĞI
3 1 AİLE YAŞAM MERKEZİ

4 5 ÖRENCİK KÜLTÜR EVİ, SARAY KÜLTÜR EVİ, KAGEM, SATI 
KADIN MÜZE EVİ, TERMİNAL

PAZAR ALANLARI
1 1 KAPALI PAZAR ALANI
2 1 AÇIK PAZAR ALANI (TAİ)
3 1 KAVUN PAZARI ALANI
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TEKNİK DONANIM :

KahramanKazan  Belediyesi   birimlerinde  toplam  224 adet PC bilgisayar,  71 adet 

dizüstü  bilgisayar,  87 adet yazıcı, 14 adet tarayıcı, 4 adet faks , 4 adet  fotokopi 

bulunmaktadır.

BİRİM PC DİZÜSTÜ YAZICI TARAYICI FOTOKOPİ FAKS
ÖZEL KALEM 6 13 5 - - 1
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 21 4 9 3 1 1

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 30 4 17 1 2 1

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 17 5 2 1 - -
PARK VE BAHÇELER MÜD. 3 2 1 1 - -
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 4 3 1 - - -
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD. 29 2 7 3 - 1
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜD. 18 7 3 1 - -
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 9 5 3 1 1 -
RUHSAT VE DENETİM MÜD. 7 2 4 1 - -
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 10 6 6 1 - -
DESTEK HİZMETLERİ MÜD. 25 5 7 - - -
EMLAK VE İSTİMLAK MÜD. 8 1 5 - - -
BİLGİ İŞLEM MÜD. 12 8 2 1 - -

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD. 10 8 4 - - -
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 3 2 - - -
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 - - - - -
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜD. 7 2 7 - - -
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD. 4 3 2 - - -
KIRSAL KALKINMA MÜD. 1 1 - - - -
İŞLETME MÜD. 1 - - - - -

TOPLAM 224 71 87 14 4 4
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1- Örgüt Şeması
a) Organizasyon Şeması

EN
CÜ

M
EN

 

VE
  

 

D
ur

al
i G

Ö
KT

AŞ
 

Ö
ze

l K
al

em
 M

üd
ür

ü 

M
EC

Lİ
S 

EN
CÜ

M
EN

 

BA
ŞK

AN
 Y

AR
D

IM
CI

SI
 

M
U

RA
T 

ER
D

AL
 

BA
ŞK

AN
 Y

AR
D

IM
CI

SI
 

YU
SU

F 
ER

ÇE
Lİ

K 
 

H
as

an
 Y

IL
M

AZ
 

TE
M

İZ
Lİ

K 
İŞ

LE
Rİ

 M
Ü

D
Ü

R 
V.

 
Zü

lfi
ye

 A
RI

Ö
Z 

 
RU

H
SA

T 
VE

 D
EN

ET
İM

 M
Ü

D
Ü

R 
V.

 

Ab
du

lla
h 

TO
PR

AK
BA

H
AR

 
SA

Ğ
LI

K 
İŞ

LE
Rİ

 M
Ü

D
Ü

R 
V.

 

Ab
du

lla
h 

TO
PR

AK
BA

H
AR

 
SO

SY
AL

 Y
AR

D
IM

 İŞ
LE

Rİ
 M

Ü
D

Ü
R 

V.
 

M
ur

at
 E

RD
AL

 
YA

ZI
 İŞ

LE
Rİ

 M
Ü

D
Ü

R 
V.

 
U

m
ut

 Ç
IT

AK
 

Bİ
LG

İ İ
ŞL

EM
 M

Ü
D

Ü
R 

V.

M
ur

at
 E

RD
AL

 
İŞ

LE
TM

E 
M

Ü
D

Ü
R 

V.
 

Em
ra

h 
ER

TÜ
RK

 
M

U
H

TA
RL

IK
 İŞ

LE
Rİ

 M
Ü

D
Ü

R 
V.

 

At
ill

ah
an

 İR
Kİ

N
 

KÜ
LT

Ü
R 

VE
 S

O
SY

AL
 İŞ

LE
R 

M
Ü

D
Ü

R 
V.

 

 E
ra

y 
D

EM
İR

ER
 

EM
LA

K 
VE

 İS
Tİ

M
LA

K 
M

Ü
D

Ü
R 

V.

Em
re

 S
Ü

M
ER

 
İM

AR
 V

E 
ŞE

H
İR

Cİ
Lİ

K 
M

Ü
D

Ü
R 

V.
 

Yu
nu

s E
m

re
 Ö

ZT
AŞ

 
ST

RA
TE

Jİ 
G

EL
İŞ

Tİ
RM

E 
M

Ü
D

Ü
R 

V.
 

Şe
ra

fe
tt

in
 D

EM
İR

BA
Ğ

 
M

AL
İ H

İZ
M

ET
LE

R 
M

Ü
D

Ü
R 

V.
 

Em
ra

h 
ER

TÜ
RK

 
KI

RS
AL

 H
İZ

M
ET

LE
R 

M
Ü

D
Ü

R 
V.

 

Yu
su

f E
RÇ

EL
İK

 
D

ES
TE

K 
H

İZ
M

ET
LE

Rİ
 M

Ü
D

Ü
R 

V.
 

At
ill

ah
an

 İR
Kİ

N
 

ZA
BI

TA
 M

Ü
D

Ü
RÜ

 
Al

pe
r Ö

ZE
R 

FE
N

 İŞ
LE

Rİ
 M

Ü
D

Ü
R 

V.
 

Al
i Ö

ZÇ
U

BU
K 

BA
SI

N
 Y

AY
IN

 V
E 

H
AL

KL
A 

İL
İŞ

Kİ
LE

R 
M

Ü
D

Ü
R 

V.
 

Ö
m

er
 Ü

N
AL

 
PA

RK
 V

E 
BA

H
ÇE

LE
R 

M
Ü

D
Ü

R 
V.

 

SE
RH

AT
 O

ĞU
Z 

BE
LE

Dİ
YE

 B
AŞ

KA
N

I

BA
ŞK

AN
 Y

AR
D

IM
CI

SI
 

M
AH

M
U

T 
U

ZU
N

 

Bu
rc

u 
YI

LD
IZ

  
H

U
KU

K 
İŞ

LE
Rİ

 M
Ü

D
Ü

RÜ
 



FAALİYET RAPORU 2019
23KAHRAMANKAZAN BELEDiYESi

Madde 38 - Belediye başkanının görev ve yetkileri şun

lardır:

a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye

teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve

menfaatlerini korumak.

b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, be-

lediye 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 yet-

kisi 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 kull-

anmak.

p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi

veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri

yapmak ve yetkileri kullanmak.

1976 yılında Ankara-Kahramankazan’da dünyaya geldi. 

Babası Kahramankazan’ın Yayalar, annesi de Yakup derviş 

köyündendir. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Türk 

Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümünü 1998 yılında bitirdi. 

Üniversite hayatında 3 yıl Milli Gençlik Vakfı Kırşehir Öğrenci 

Başkanlığı görevini yürüttü. 1998’de Hatay’a Öğretmeni olarak 

atandı. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Edebiyatı 

Anabilim Dalında Yüksek Lisansını yaptı. 1999 yılından beri, 

Kahramankazan’da görev yapmaktadır. Askerliğini, 2002-2003 

yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığında Yedek Subay 

olarak tamamladı. Askerlik dönüşü, Kahramankazan’daki 

pek çok okulda görev yaptı. 2013-2014 yılları arasında da 

Kahramankazan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü 

olarak görevlendirildi. 2014’te Kahramankazan Mustafa Hakan 

Güvençer Fen Lisesine Okul Müdürü olarak atandı. 2016’dan 

beri Kahramankazan İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak çalışmakta 

iken 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AkParti Kahramankazan 

Belediye Başkan Adayı olabilmek için görevinden ayrıldı.

2005 yılında Eğitim-Bir Sen Kahramankazan teşkilatını kurdu 

ve İlçe Başkanı olarak aralıksız 7 sene görev yaptı. Akabinde, 

öğrencilerin hem akademik hem de sosyal ve kültürel 

gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla, bir grup öğretmen, 

din görevlisi, esnaf, memur ve yöneticiyle birlikte İlim Yayma 

Cemiyetinin Kahramankazan Şubesini kurdu, 16 Ocak 2017 

tarihine kadar da Kurucu Şube Başkanı olarak görev yaptı. 

Halen yönetim kurulu üyesidir.

Kahramankazan’da “Sesli Düşünme Platformu” adıyla bir 

Sivil Toplum örgütlenmesine öncülük etti. Bu platformun farklı 

zamanlarda düzenlediği 3 ayrı forumda;

1-Kazan’da Eğitimin Sorunları ve Çözüm Önerileri

2-Şehirleşme ve Kazan

3- Kazan’da Sivil Toplum Kuruluşlarının Önemi

konularında Kazan halkına yönelik sunumlar yaptı. 2001, 2002

yıllarında bir grup arkadaşıyla birlikte “Kazan Kent” adıyla yerel 

bir gazete çıkardılar. Gerek Kahramankazan İlçe Milli Eğitim

Müdürlüğü dergilerinin gerekse Kahramankazan Belediyesi

tarafından bastırılan bazı eserlerin hazırlanmasında görev aldı.

En son, “Kazanlı Şehitlerimiz ve Gazilerimiz (1877-2012)”adlı

kitabı yayıma hazır hale getirdi. Ayrıca bir komisyon marifetiyle

Milli Eğitim Sisteminin Çözümünde Okul Odaklı Eğitim kitabını

hazırladı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü döneminde hayata

geçirdiği projelerden dolayı dönemin Milli Eğitim Bakanı

İsmet Yılmaz tarafından“Eğitimde Yenilikçiler” ödülüne

layık görüldü. Çeşitli dergilerde, yerel ve ulusa lhaber-kültür

sitelerinde şiirler ve köşe yazıları yazmaya devam etmektedir.

En son SEBİLÜRREŞAD’ın Ekim-Kasım 2018 sayılarında,

“Okul Odaklı Eğitim” yazısı dizisi yayımlandı. 2013 yılında

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen ve 9600 şiirin

katıldığı yarışmada Türkiye üçüncüsü oldu, dönemin Kültür

Bakanı Sayın Ömer Çelik tarafından plaket ve takdir belgesi ile

ödüllendirildi. Türkiye genelinde, “Mesleğinde Fark Yaratan”

204 öğretmenden biri seçilerek, Cumhurbaşkanımız Sayın

Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Kasım 2014’teki resepsiyonuna

davete edildi.

Anasınıfı Öğretmeni Nergiz Oğuz ile evlidir. Mehmet Akif, Fatih

Bayram ve Ömer Faruk isimli üç evladı vardır. 31 Mart 2019

tarihinde yapılan yerel seçimde Kahramankazan Belediye

Başkanı seçilmiştir.

Belediye Başkanı’nın görev ve yetkileri

SERHAT OĞUZ
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c) Belediye Meclisi:

Serhat OĞUZ

Ahmet BATIBEY Ali SOLMAZ Ali YILMAZ Altuğ Yücelen ÖZCÜ
Atila ATALAY

Ayhan KESİCİ Bekir BAL
Dursun KILIÇ Faruk AKDENİZ

Hasan YANIK

Mehmet YURTOĞLU

Nevzat YILMAZ

Hande SEVİNDİK

Mehmet Hilmi 

ALAYLI

Mustafa ÇİDEM

Fatih BARIŞ

Hüseyin ÖZCAN

Mithat AKDERE

Salih AYDOĞDU

İdris Yavuz CENGİZ

Muammer SARIKAYA

Selim ÇIRPANOĞLU

 Kemal NEHİR

 Mustafa AVCI

Talat ALTINDAĞ
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BELEDİYE MECLİSİNİN GÖREV 
VE YETKİLERİ ŞUNLARDIR 

a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma prog-

ramlarını, belediye faaliyetlerinin ve personeli-

nin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul 

etmek.

b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede 

kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksi-

yonel sınıflandırmanın birinci 

düzeyleri arasında aktarma yapmak.

c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve 

onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde 

il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cüm-

le: 1/7/2006-5538/29 md.) Belediye sınırları il 

sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre 

düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tara-

fından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Bele-

diye Meclisi tarafından onaylanır.

d) Borçlanmaya karar vermek.

e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, 

tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya 

tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç 

duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; 

üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı 

geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî 

hak tesisine karar vermek.

f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı 

konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı 

hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini be-

lirlemek.

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve mik-

tarı beşbin TL’den fazla dava konusu olan be-

lediye 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 ka-

rar vermek.

j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve bele-

diye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-dev-

ret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, 

işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar 

vermek.

k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri 

ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve 

bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve 

değiştirilmesine karar vermek.

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelik-

leri kabul etmek.

n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzer-

lerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırıl-

ması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti 

ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanı-

tıcı 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 iz-

niyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî 

idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapıl-

masına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; 

ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek 

amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlar-

da faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; 

bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri 

yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis et-

meye karar vermek.

r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı ver-

mek.

s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki 

anlaşmazlıkları karara bağlamak.

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin 

götürülmesine karar vermek.

u) İmar olanlarına uygun şekilde hazırlan-

mış belediye imar programlarını görüşerek 

kabul etmek.

Sıra    Parti İsmi    Üye Top. Sayısı

1    AK Parti     11

2    MHP        5

Tablo–4 :Belediye Meclisi Üyelerinin Partilere göre  Dağılımı:

İYİ Parti3 9
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MECLİS BAŞKAN VEKİLLERİ

MECLİS 1.Başkan Vekili   Altuğ Yücelen ÖZCÜ
MECLİS 2.Başkan Vekili   İdris Yavuz CENGİZ

MECLİS KATİP ÜYELERİ

ASİL ÜYELER      :  Fatih BARIŞ
            Mithat AKDERE
YEDEK ÜYELER :   Ahmet BATIBEY
            Ayhan KESİCİ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

Ali YILMAZ (Kom. Bşk.)
Mustafa AVCI (Kom. Bşk. V.)
Selim ÇIRPANOĞLU (Üye)

HUKUK TARİFELER İNCELEME VE
 ARAŞTIRMA KOMİSYONU

İdris Yavuz CENGİZ (Kom. Bşk.)
Hande SEVİNDİK (Kom. Bşk. V.)

Selim ÇIRPANOĞLU (Üye)

ULAŞIM KOMİSYONU

Muammer SARIKAYA (Kom. Bşk.)
Faruk AKDENİZ (Kom. Bşk. V.)

Kemal NEHİR ( Üye)

 İMAR VE BAYINDIRLIK 
KOMİSYONU

Ali SOLMAZ (Kom. Bşk.)
Mustafa ÇİDEM (Kom. Bşk. V.)

Atila ATALAY (Üye)

ENCÜMEN ÜYELERİ

Mustafa ÇİDEM
Mehmet YURTOĞLU

EĞİTİM KÜLTÜR GENÇLİK VE 
SPOR KOMİSYONU

Fatih BARIŞ  (Kom. Bşk.)
A. Yücelen ÖZCÜ  (Kom. Bşk. V.)

Hüseyin ÖZCAN (Üye)

DENETİM KOMİSYONU

A. Yücelen ÖZCÜ (Başkan)
Salih AYDOĞDU (Başkan V.)

Atilla ATALAY

KADIN HAKLARI VE FIRSAT
 EŞİTLİĞİ KOMİSYONU

Hande SEVİNDİK (Kom. Bşk.)
Mithat AKDERE (Kom. Bşk. V.)

Dursun KILIÇ (Üye)

BELEDİYE MECLİSİ İHTİSAS KOMİSYONLARI

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU

Ahmet BATIBEY (Kom. Bşk.)
M. Hilmi ALAYLI (Kom.Bşk. V.)

Hasan YANIK (Üye)

ESNAF KOMİSYONU

Mehmet YURTOĞLU (Kom. Bşk.)
Ayhan KESİCİ (Kom. Bşk. V.)

Nevzat YILMAZ (Üye)TARIM VE HAYVANCILIK 
KOMİSYONU

Salih AYDOĞDU (Kom. Bşk.)
Mustafa ÇİDEM (Kom. Bşk. V.)

Bekir BAL (Üye)

SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU

Faruk AKDENİZ (Kom. Bşk.)
M. Hilmi ALAYLI (Kom. Bşk. V.)

Talat ALTINDAĞ (Üye)
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 YAPILAN 
                                                              

TOPLANTI 
                                                               

SAYISI

AYLAR      MECLİS ÜYELERİ                     

TARAFINDAN VERİLEN

 ÖNERGE SAYISI 

ALINAN

KARAR 

SAYISI

KOMİSYONA

HAVALE

EDİLEN 

 

KOMİSYON

RAPORU

 

 RED VE 

    GERİ 

ÇEKİLEN

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                

OCAK           5              3              19           4                            8          ……. 

ŞUBAT            5                              4                              13                           4                            4                         ……. 

MART                            5                              1                                9                           2                            4                         ……. 

NİSAN                           5                               -                                7                           1                            2                         ……. 

MAYIS                            5                            10                              15                         11                            1                         ……. 

HAZİRAN           5                              7                              25                           9                          11                         ……. 

TEMMUZ           5                            14                              23                         12                            9                         ……. 

AĞUSTOS           5                            11                              26                         14                          12                         ……. 

EYLÜL            5                            15                              32                         16                          14                         ……. 

EKİM                         11                              5                              34                         12                          16                         ……. 

KASIM                          5                              6                              25                         11                          11                         ……. 

ARALIK                          5                            16                              35                         17                          11                         ……. 

TOPLAM           66                            92                            263           113                          103                          ……. 

Belediye Encümeni 

Belediye karar organlarından bir diğeri 

olan Belediye Encümeni, danışma organı 

niteliği de taşımaktadır. Encümeni oluş-

turan üyelerin bir kısmı Belediye Meclisi 

tarafından seçilmekte, diğer kısmı ise da-

imi üye niteliğinde olup, Başkanlık Ma-

kamı tarafından Belediye Müdürlerinden 

oluşmaktadır. 

Yazı İşleri Müdürlüğünün Encümenle ilgili 

görevleri;

Belediye Encümeni çalışmaları ile ilgili 

tüm iş ve işlemleri takip etmek,

Başkanlık Makamınca Belediye Encüme

nine sevk edilen evrakı kaydetmek,

Encümen gündemini hazırlamak,

Belediye Encümenine girecek tüm evrakı 

önceden incelemek, 

yasal dayanakları ile birlikte bir rapor ha-

line getirmek ve Encümene sunmak, 

Encümen kararlarının yazılması, alınan 

kararların ilgili birimlere ulaştırılması ve 

birer nüshalarının arşivlenme işlemlerinin 

yapılması, kontrol ve takip ederek so-

nuçlandırılmasını sağlamak.

Belediyemiz Encümeni 2019 yılı içerisin-

de 51 defa toplanmış ve bu toplantılarda 

231 adet karar almıştır.

Belediye Meclisi Toplantı ve Karar Sayısının Aylara Göre Dağılımı
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 RED VE 

    GERİ 

ÇEKİLEN

ENCÜMEN GÖREV VE 
YETKİLERİ :

a)Stratejik plan ve yıllık çalışma pro-

gramı 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 Encüme-

nine verilen görevleri yerine getirmek. 

Y
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RÇELİK- Başkan

 V
e
k
ili

Mehm
et

 Y
U

R
TO

Ğ
LU

 - M
eclis Üyesi

Mustafa ÇİDEM
 -

 M
e
c
lis

 Ü
ye

si

Şerafettin DEM

İR
B

A
Ğ

 - M
ali H

iz.Müd.V.

E
m

re
 S

Ü
M

E
R
 - İmar ve Şehir.M

üd
.V

.

Belediye Encümen Üyeleri

Serhat
OĞUZ                       
Başkan
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AYLAR    YAPILAN TOPLANTI SAYISI    ALINAN KARAR SAYISI

OCAK      4      5

ŞUBAT      4      14

MART      5      18

NİSAN      2      14

MAYIS      6      31

HAZİRAN     3      16

TEMMUZ     5      10

AĞUSTOS     5      15

EYLÜL      4      21

EKİM      5      13

KASIM      4      39

ARALIK      4      35

TOPLAM     51      231

Belediye Encümeni Toplantı ve Karar Sayısının Aylara Göre Dağılımı
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Belediyemiz birim ve müdürlüklerinde Bel-

sis-net Belediye Bilgi Yönetim Sisteminden 

destek hizmetler ve yazılım geliştirme hizmeti 

alınmaktadır. Bu sistemin kullanılması yoluyla 

entegratif bir bilgi bütünlüğünün sağlanması 

(Bilgi Sistemi Otomasyonu), belediye ile kentli 

arasındaki ilişkilerin elektronik ortama taşına-

rak çağdaş ve dinamik bir yapıya kavuşturul-

ması (e-belediye), mekansal analiz ve sorgu-

lamalarla bir taraftan; kentin sosyal, ekonomik 

ve kültürel dokusunun ve gereksinimlerinin or-

taya çıkarılması ve sürekli olarak güncellenme-

si, diğer taraftan da; gelir kaynaklarını en üst 

noktaya yükselterek, belediyelerin klasik bele-

diyecilik uygulamalarının yani sıra, kentin; sos-

yal ekonomik, kültürel tabanlı tüm ihtiyaçlarını 

karşılayacak hale gelmelerinin sağlanması, ya-

şamını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen 

diğer kamu kurum ve kuruluşları ile tam bir eş-

güdüm halinde çalışma ortamının ve altyapısı-

nın sağlanması (Kurumlar arası Koordinasyon) 

çalışmaları gerçekleştiriliyor. Kent gereksinim-

leri her geçen gün nitelik ve nicelik olarak deği-

şiyor, gelişiyor. 

Belediyeler, kent ve kentli ihtiyaçlarını karşıla-

yabilmek için modern yöntemler uygulama-

ya daha çok önem veriyorlar. Bugün yalnızca 

klasik Belediyecilik uygulamaları yerine ken-

tin; 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. Belediye-

miz de Web sayfasıyla vatandaşlarımıza daha 

iyi hizmet sunmak için gereken tüm kaynakları 

kullanmaktadır.

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 
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İNSAN KAYNAKLARI
Belediyemiz bünyesinde 31.12.2019  tarihi itibari ile 21 adet Birim mevcut olup bu Müdürlüklerde görev 

yapan 657 Sayılı Devlet Memurları kanununa tabi 103 Memur, 4857 Sayılı Kanuna tabi 72 Daimi İşçi olmak 

üzere toplam 175 adet personelin özlük işlemleri Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.

Memur Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı 

Daimi İşçi Statüsündeki Personelin Kadrolara Göre Dağılımı

SINIFI DOLU BOŞ TOPLAM

GİH 72 121 193

TH 25 18 43

YH 2 14 16

SH 3 11 14

AH 1 1 2

TOPLAM 103 165 268

ÜNVAN SAYI

OPERATÖR 6

ŞOFÖR 28

İŞÇİ 16

TEMİZLİK İŞÇİSİ 11

USTA 6

ENGELLİ 4

ESKİ HÜKÜMLÜ 1

TOPLAM 72
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Memur Personelin Kadrolara Göre Dağılımı :

SINIFI ÜNVANI ADET

GİH BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI 3

GİH MÜDÜR 3

GİH UZMAN 2

GİH ŞEF 4
GİH MEMUR 10

GİH PROGRAMCI 1

GİH EĞİTMEN 2

GİH ZABITA MEMURU 21

GİH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 22

GİH VHKİ 4

TH MİMAR 2

GİH EVLENDİRME MEMURU 1

TH MÜHENDİS 11

TH TEKNİKER 8
TH TEKNİSYEN 2
TH TOPOGRAF 1

YH
TEKNİSYEN YARDIMCISI 2

SH
VETERİNER HEKİM 1

SH
PSİKOLOG 2

AH
AVUKAT 1

TOPLAM 103
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Personelin Birimlere ve Sınıflara Göre Dağılımı : 

MÜDÜRLÜK MEMUR İŞÇİ TOPLAM

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI 3 - 3

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 10 23 33

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 5 7 12

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 - 1

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 3 13 16

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MD. 2 - 2

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 4 3 7

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 1 - 1

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 5 1 6

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 6 13 19

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 10 2 12

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 7 2 9

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 2 5 7

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 22 1 23

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 3 - 3

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 4 1 5

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 7 - 7

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2 1 3

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2 - 2

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 - 1

KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 3 - 3

TOPLAM 103 72 175
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GENEL 
FAALiYETLER
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A-ÖZEL KALEM

Birimimizde toplamda ;2 memur ,4 işçi ,10 

şirket personeli ;iletişim merkezimizde 1 me-

mur ,9 şirket elemanı olarak toplamda 26 

personel ile görev yapmaktayız .

 

Birimimizin görevleri:

Başkanlık Makamı’nı ziyaret etmek üzere ge-

len misafirlerle ilgilenmek, dilek ve taleplerini 

dinlemek, mümkün olanları bizzat halletmek 

veya ilgili birimlere yönlendirmek, takip et-

mek, sonucu hakkında gerektiğinde Makam’a 

bilgi sunmak. 

Başkanlık Makamı ’nın, günlük ve haftalık 

programını düzenlemek ve yürütmek. Ran-

devu taleplerini toplayarak her gün Makam‘a 

sunmak, verilen talimatlara göre değerlen-

dirmek, planlamak, takip etmek ve düzenli 

bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak. Gö-

rüşme saatleri dışında randevusu olmayan-

lara 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 edilme-

sini sağlamaktır.

Başkanlık Makamı’nın telefon görüşmelerini 

sağlamak, dışarıdan gelen telefonları almak, 

değerlendirmek ve gerekli yerlerle irtibatlan-

dırmak.  Belediye Başkanı’nın katılacağı ba-

sın toplantılarını, açılış programlarını, panel 

ve konferansları organize etmek.

Özel Kalem Birimi, yukarıda sayılan görevle-

rin yanında, Başkanlık Makamı’nın katılacağı 

düğün, nişan, cenaze ve taziye gibi konular-

da, mesaj ya da telgraf gönderilmesi görevini 

de icra etmektedir.

GENEL 
FAALİYETLER1 -



KAHRAMANKAZAN BELEDiYESi38
FAALİYET RAPORU 2019

B-YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yazı İşleri Müdürlüğü, Kuruluş, Görev ve Ça-

lışma Esasları Yönetmeliği ile Başkanlık Ma-

kamınca yürürlüğe konulan Genelgeler çerçe-

vesinde Genel Evrak, Meclis-Encümen İşleri, 

Personel İş ve İşlemleri, Maaş Tahakkuk İşlem-

leri, Eğitim Hizmetleri, Evlendirme Hizmetleri, 

Kent Konseyi Sekreterliği görevlerini yürüt-

mektedir.

Yazı İşleri Müdürlüğü: Yetki, Görev ve Sorum-

luluklar bölümde bahsedilen tüm görevleri, 1 

Müdür, 1 Şef, 7 Memur, personeli tarafından 

yürütülmektedir.

Belediye Meclisinin çalışmaları ile ilgili tüm 

iş ve işlemleri takip etmek, Başkanın havale-

si ile Birimlerden gelen teklifler çerçevesinde 

Meclis gündemini hazırlamak, Meclis Üyele-

rine tebliğ edilmesi, Belediye Meclisinin top-

lantılarının 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.

Toplantılarını 5393 sayılı Belediye Kanunu-

nun 20. Maddesi kapsamında yapan Belediye 

Meclisimiz Başkan hariç 25 Meclis Üyesinden 

oluşmaktadır.

2019 yılı itibariyle Kahramankazan Belediye 

Meclisinde 66 olağan toplantı yapılmış ve bu 

toplantılarda 263 karar alınmıştır.

Belediye Encümeni; Belediye Başkanı veya 

görevlendireceği bir Başkan Yardımcısının 

Başkanlığında, Belediye Meclisinin her yıl 

kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla 

seçeceği iki üye, Mali Hizmetler Birim Amiri 

ve yine Belediye Başkanının Birim Amirleri 

arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak 

üzere toplam beş kişiden oluşur.

Belediyemiz Encümeni, 5393 Sayılı Belediye 

Kanununun 35. maddesi gereğince, haftada 

birden az olmamak üzere önceden belirlenen 

gün ve saatte toplanır.   

Belediye Encümeni, 2019 yılı içerisinde 56 

defa toplanmış ve bu toplantılarda 231 adet 

karar alınmıştır.

Belediyemize gelen tüm dilekçe ve evraklar, 

kayıt altına alındıktan sonra gereği için ilgili 

Birimlere havale edilmektedir.

Belediyemiz bünyesinde 31.12.2019 tarihi iti-

bari ile 21 adet Birim mevcut olup bu Müdür-

lüklerde görev yapan 657 Sayılı Devlet Me-

murları Kanuna tabi 103 Memur, 4857 Sayılı İş 

Kanuna tabi 72 Daimi İşçi olmak üzere top-

lam, 175 adet personelin tüm özlük işlemleri 

Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.
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C-MALİ  HİZMETLER 
     MÜDÜRLÜĞÜ
     

Daralan ekonomik kaynaklar,nüfus artışı ih-

tiyaçların 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 kurumlarının mali yönetimle-

rinin,kurumun rekabet gücünü arttırıcı,imajı-

nı 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,e-

konomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi 

ve kullanılmasını hesap verebilirliği ve mali 

saydamlığı sağlamak üzere,kamu mali yöne-

timinin yapısını ve işleyişini kamu bütçeleri-

nin hazırlanmasını uygulanmasını tüm mali 

işlemlerin muhasebeleştirilmesini raporlan-

masını ve mali kontrolünü düzenlemektedir.

Belediyemizin mali yönetimi Mali Hizmet-

ler müdürlüğü tarafından yürütülmekte-

dir Belediyemiz mali yönetimi hizmetlerin 

zamanında yürütülmesi mali açıdan kolay-

laştıracak şekilde yapılandırılmıştır. Parasal 

kaynakların kamu yararına ve hesap verebi-

lirlik esas alınarak harcanması temel ilkedir.

Aktiflerin yönetimi,borç yönetimi ve özkay-

nak 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 or-

taya çıkacağı mali sonuçlar ölçülmekte,ge-

rekli kaynak ihtiyacı gerçekçi biçimde sap-

tanmakta mali kaynaklar zamanında temin 

edilmektedir. 

Harcamaların izlenmesi,analizi ve raporlan-

ması belirli dönemlerde rutin olarak yapıla-

rak üst yönetime bilgi olarak sunulmakta,dü-

zenlen performans programları ve faaliyet 

raporları ile kamuoyuna ayrıntılı bilgiler ver-

mektedir.

Belediyemizin Mali Politikaları Belediye hiz-

metlerinin doğru,etkili,sürekli ve kararlı bi-

çimde yürütebilmesi için bir dizi mali poli-

tikalar geliştirilmiştir.Bu politikalar 4 başlık 

altında ele alınmıştır:

1.Bütçe yapımında “çok yıllı bütçeleme/per-

formans esaslı bütçeleme kriterleri” esas 

alınacak,gelir gider dengesi her yıl gerçekçi 

olarak kurulacaktır. 

2.Bütçeden yatırımlara ayrılan miktarda her 

yıl artış sağlanacaktır.

3.Mali yönetimde gerekli muhasebe kayıtla-

rı sürekli izlenecek ve risk değerlendirmesi 

yapılacaktır.Mali uygulamalar ile birim har-

camalarının ve yürütülen faaliyetlerin mev-

zuata,iç düzenlemelere,belediyemiz teamül-

lerine uygun alarak yürütülmesini kontrol 

edecek,iç denetim ve iç kontrol mekaniz-

masının işleyişini kolaylaştıracak,dönem ra-

porlarının düzenli olarak tutulmasına imkan 

sağlanacak tedbirler alınacaktır.  
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D-FEN İŞLERİ 
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   Kahramankazan Belediyesi Fen İşleri Mü-

dürlüğü kendi hizmet alanı içerisinde yıllık 

yatırım, plan ve programlarını yaparak Be-

lediye Başkanı’nın onayına sunmak sureti ile 

idare içerisinde yönetmelik hükümleri uya-

rınca görevlerini yürütmektedir.

Yıl içerisinde Belediye Meclisince alınan ka-

rarlar doğrultusunda altyapı çalışmaları, yol 

çalışmaları, yapımla ilgili inşaat işleri, atölye-

lerdeki işler (ahşap, demir ve bakım onarım 

atölyeleri) ve elektrik işleri program dâhilin-

de icra edilmiştir.

Müdürlüğümüze 2019 yılı içerisinde Kuruluş, 

Görev, Çalışma Esasları Yönetmeliği hüküm-

lerine 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 ona-

rımını yapmak veya yaptırmak,

• Yollarda kar ve buzlanma ile mücadele et-

mek,

• Moloz ve teressübatın toplanması ve taşın-

ması,

• 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 onarım-

larını asgari maliyetle yapmak,

• Makine ve atölye tezgah parkının maksi-

mum randıman alınacak şekilde çalıştırılma-

sını sağlamak,

• Şantiye çalışmalarında ekipmanların seçi-

mi ve randımanlı çalıştırılması, ilgili işlerin 

organizasyonunu yaparak atölye ve makine 

parkı ile ilgili diğer hizmetleri yerine getir-

mek,

• Mal Alımı, Hizmet Alımı, Yapım İşleri ve 

Danışmanlık işlerinin ihale hazırlıklarını ya-

pılması ve uygulanması,

• Tasarlanan projelerin mühendislik hesap-

lamalarının (metraj, keşif, pursantaj vs..) ya-

pılması,

• Meclis tarafından yapılmasına karar verilen 

ya da yapılması planlanan tasarımları mo-

dern 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 uz-

manlık alanına giren ve bu amaçla tahsis 

edilmiş sahaların düzenlenmesi için gerekli 

etüt, proje ve detay planlarını hazırlamak 

veya hazırlatmak. Park, yeşil alan, refüj, ço-

cuk oyun alanları, spor sahaları, meydanlar, 

rekreasyon alanları, eğlenme ve dinlenme 

alanları oluşturmak.

Belediye sınırları içerisinde müdürlüğümü-

zün sorumluluk alanı içerisinde bulunan 

parkların, yeşil alanların, refüjlerin, çocuk 

oyun alanlarının korunması, bakım-onarımı, 

geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

Ağaçlandırma çalışmaları yapmak veya yap-

tırmak. 

Vatandaşlardangelen dilekve şikâyetleri de-

ğerlendirerek sonuçlandırılmasını sağlamak.

İlçe sınırları içerisinde bitkilendirme çalış-

ması yapılması, uygun alanlar için kullanıla-

cak 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 din-

lenme alanları, park-bahçe bakımı… vb.) iha-

le yoluyla teminini sağlamak.

İlçe sınırları içerisinde gerekli görülen yer-

lerde kullanmak amacıyla kent mobilyaları 

(bank, kamelya, pergole, çöp kovası vb.) te-

min etmek veya üretimini yapmak. Bunların 

korunmasını, tamiratını yapmak.

Kamu kurum veya kuruluşlarından gelen ta-

leplere, müdürlüğün yürütmekte olduğu ça-

lışmalar dâhilinde yardımcı olmak.

Özel gün veya resmi bayramlarda özel ku-

ruluş veya kamu kurumlarından gelen talep-

leri de göz önüne alarak müdürlüğün görev 

alanı dâhilindeki (süsleme, bitkilendirme, te-

mizlik vb.) çalışmaları yürütmek.

Vatandaşlara çevre bilincini aşılamak ama-

cıyla çeşitli çalışmalar yapmak.

Zorunlu hallerde bitki nakillerinin yapılması.

Teknik elemanlar kontrolünde gerekli görül-

mesi durumunda zirai mücadele yapmak.
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 •Belediye sınırları içerisinde oluşan tüm ev-

sel katı atıkları toplayarak düzenli depolama 

alanına sevk etmektedir.

•Merkez mahallelerde ki ve sanayi sitesinde 

ki tüm cadde, sokak ve kaldırımları el ve sü-

pürge 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 kullanmakta, koku ve 

uçucu haşerelerin oluşmasını önlemek ama-

cı ile konteynerleri dezenfekte etmektedir.

•Ambalaj atıklarını kaynağından ayırma ça-

lışmaları kapsamında eğitimler, tiyatrolar 

düzenlemektedir. Kamu kurum ve kuruluşla-

rına cadde ve sokaklara geri dönüşüm kutu-

ları yerleştirmektedir.

•Kamu kurum ve kuruluşlarına, bankalara, 

alışveriş merkezlerine, sosyal tesislere, muh-

tarlıklara atık pil kutusu yerleştirilerek top-

lamaktadır.

•Bitkisel atık yağ toplama projesi kapsamın-

da afişler asmak, sitelere muhtarlıklara ve 

atık yağ üreten tesislere bidon yerleştirile-

rek toplanmasını sağlayarak ve halkı bilinç-

lendirmektedir.

•Elektrik elektronik atıkların çöpe değil geri 

kazanıma gitmesi amacı ile firma ile antlaş-

ma yaparak toplanmasını sağmaktadır ve 

halkı bilinçlendirme çalışmaları yapmaktadır.

•Sanayiden kaynaklanabilecek her türlü 

çevre kirliliğini önlemek amacı ile denetim 

yapmaktadır.

•Atık motor yağının gelişi güzel kullanımını 

önleyerek lisanslı firmaya göndererek çevre 

kirliliğini önlemektedir.

•Belediyemizde oluşan ömrünü tamamlamış 

lastikleri lisanslı firmaya göndererek geri ka-

zanımını sağlamaktadır.

•Oluşan çöp miktarını azaltmak amacı ile 

projeler yapmakta hem maliyeti hem israfı 

önlemektedir.

•Hava kirliliğini önlemek amacı ile bilinçlen-

dirici afişler asmaktadır.

•Çöp döküm saati uygulaması kapsamında 

afişler asmakta ve halkı bilinçlendirici çalış-

malar yapmaktadır.

•Çöp miktarının azaltılması ve organik atık-

ların değerlendirilmesi için projeler geliştir-

mektedir.



FAALİYET RAPORU 2019
43KAHRAMANKAZAN BELEDiYESi

G-İMAR VE ŞEHİRCİLİK 
MÜDÜRLÜĞÜ
     

 a)Başta İmar Kanunu, Yapı Denetim Kanunu 

ve Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği, 7269 

Sayılı Afet Yasası ve mevzuat hükümleri ile 

5393 Sayılı Belediye ve 5216 Sayılı Büyükşehir 

Belediye Kanunu olmak üzere; Şehir Planlama 

ve İmar Uygulamaları ile ilgili 7269/1051 Sayılı 

umumi hayata müessir afetler dolayısıyla alı-

nacak tedbirler ve yapılacak işler 4856 Sayı-

lı Çevre Kanunu, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu, 4691 sayılı Tek-

noloji 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 Yönet-

meliği ile belirlenmiş hükümlere uygulamak,

b)Amaçlanan prensip ve politikalar ile bağ-

lı 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 yürü-

tülmesini sağlamak, İmar planları, imar Planı 

Revizyonu ve tadilatlarının yapılması, yaptırıl-

ması, çap, yol kotu, İmar Durumu belgesi dü-

zenlemek, mimari, statik, ısı yalıtım, ve elekt-

rik 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 Hizmetle-

rini geliştirmek, Yıkım İşlerini denetlemek, bu 

konularla ilgili tüm yazı belgeleri onaylamak,

d)Ruhsata aykırı yapılan yapılar ve ruhsatsız 

yapılar hakkında yapılacak yasal işlemleri ta-

kip etmek, yıkım ihale işlemlerinin takibi ve 

tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve diğer 

Müdürlükler ile yapılan yazışmaların onaylan-

masını sağlamak,

e)Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcısının 

gözetimi ve denetimi altında ilgili meri mev-

zuatta belirtilen görevlerin ifa ve icra etmesini 

sağlamak,

f)Kaçak, Ruhsata aykırı inşaat yapılan mal sa-

hibi, müteahhit ve Yapı Denetim kuruluşları 

ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunmak, 

Yapı Denetim ile ilgili keyfiyeti ile ilgili Bakan-

lığa bildirme işlemlerinin yapılması kontrol ve 

takip ederek sonuçlandırmak,

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yetki, görev 

ve sorumluluğundadır.Kahramankazan Bele-

diye Meclisi tarafından onaylanmış Kuruluş, 

Görev ve Çalışma esasları yönetmeliğine uy-

gun olarak çalışmaktır.

İNSAN KAYNAKLARI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 1 İmar ve Şehir-

cilik Müdürü, 1 Birim Şefi , 2 Şehir Plancısı, 3 

İnşaat Mühendisi, 2 Harita Mühendisi, 2 Mimar, 

2 Jeoloji Mühendisi, 2 elektrik teknikeri,2 Ma-

kine Teknikeri,1 harita teknikeri ,1 yapı denetim 

teknikeri,1 Ekonomist,1 Bilgisayar İşletmeni ,1 

Arşiv Sorumlusu, 3 Evrak Sorumlusu, 5 Büro 

Elemanı ve 1 şoför  olmak üzere toplam 31 

personelden oluşmaktadır.

DONANIM

Birimimizde 35 adet bilgisayar, 3 adet A4 Çok 

fonksiyonlu lazer yazıcı, 1 adet A4 ve A3 özel-

likli çok fonksiyonlu renkli yazıcı, 1 adet renkli 

yazıcı, 3 adet El GPS Cihazı, 2 adet Lazer met-

re, 2 adet GPS, 2 adet hızlı doküman tarayıcı, 

1 adet HP Designjet T610 plotter, 1 adet renkli 

proje tarayıcı, 2 adet tablet ve 2 adet fotoğraf 

makinesi mevcuttur.
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H-KÜLTÜR VE SOSYAL 
İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
     

Müdürlüğümüz, 2006 yılında Norm Kadro Yö-

netmeliğinin uygulamaya konulması ve Bele-

diye Meclisi’nin onayı ile ihdas edilen kadro-

lardandır.

Müdürlüğümüz Görev, Yetki ve Çalışma 

Esasları;

Faaliyet alanıyla ilgili gerekli dokümanlar ve 

kültürel yayınların satın alınması veya bastırıl-

ması yoluyla teminini, gerektiğinde dağıtımını 

yapmak. Kütüphanecilik hizmetlerinin yürütül-

mesini sağlamak ve gerekli bilgi kaynaklarını 

temin etmek. Belediyenin kültürel faaliyetleri 

ile alakalı her türlü kayıt numunelerini arşivle-

mek. İlçenin kültürel zenginliklerini arttırıcı ça-

lışmalar, konferans, panel, sempozyum, fuar, 

festival vb. etkinlikler düzenlemek, yurt içi ve 

yurt dışı festivallere katılmak. Güzel sanatlar 

ve meslek edindirmeye yönelik kurslar açmak. 

Folklor eğitimi ve diğer kursları düzenlemek. 

Halk oyunları, gösterileri ve yarışmaları dü-

zenlemek. Kültür gezileri, şiir dinletileri, dil 

kursları, halka açık konferanslar düzenlemek. 

Sergi, sinema gösterileri, anma programla-

rı, konser, konferans, seminer, tiyatro, kurslar 

vb. düzenlemek. Eğitim yardımlarını organize 

etmek. Halkın kentlilik bilincini arttırmaya yö-

nelik 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 faaliyet-

lerine yönelik duyuru amaçlı bildiri, afiş, dave-

tiye ve pankart tasarımı yaparak, dağıtılmasını 

sağlamak. Sporun tabana yayılması ve sev-

dirilmesi amacıyla gerekli çalışmalar yapmak 

ve bu amaçla amatör spor kulüplerine gerek-

li desteği sağlamak. Özel gün ve haftalarda 

veya üst yönetimin talebi üzerine beceri ve 

sportif alanlarda ödüllü yarışma ve turnuvalar 

düzenlemek Belediyenin amaç, ilke ve hedef-

lerine uygun olarak her türlü kültür etkinliğini 

planlamak, uygulamak, değerlendirmek ve ra-

porlaştırmak. Kent halkına geleneksel ve ev-

rensel müziğin çeşitli türlerini açık ve kapalı 

mekânlarda sunarak kent halkının kaynaşma-

sını, toplumsal moralin yükseltilmesini ve or-

tak bir kent kültürünün oluşmasını sağlamak. 

Belirli gün ve haftalarda düzenlenecek etkin-

likleri organize etmek.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü: 

Yetki, Görev ve Çalışma Esasları bölümünde 

bahsedilen tüm görevleri, 1 müdür, 4 memur, 3 

sözleşmeli memur, 3 işçi 14 hizmet alımı per-

sonel tarafından yürütmektedir. Dönem içe-

risinde, Kahramankazan Belediye Meclisi’nce 

oluşturulan Kuruluş Görev ve Sorumluluklar 

Yönetmeliğinde belirtilen ve 2019 Mali Yılı 

Bütçesinde konulan ödenek doğrultusunda 

görevleri icra etmiştir. Geçmiş yıllardan sair iş-

ler yanında ilgili diğer müdürlükler ile işbirliği 

içerisinde faaliyetlerini sürdürmüştür.
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I-ZABITA  MÜDÜRLÜĞÜ
     

Görevleri

(1) Belediye zabıtasının görevleri şunlardır:

a) Beldenin düzeni ve esenliği ile

 ilgili görevleri;

1) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, 

belde halkının huzurunu ve sağlığını sağla-

yıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yö-

netmeliklerde, 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 zabı-

ta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan 

görevleri yapmak.

3) Belediye karar organları tarafından alın-

mış 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 ka-

palı kalması için gerekli uyarıları yapmak, 

tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağla-

mak.

6) Kanunların belediyelere görev olarak ver-

diği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı husus-

ları yerine getirmek.

7) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanun-

lar uyarınca belediye meclisi ve encümeni-

nin 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 kapatarak çalışmalarına 

engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri 

yapmak.

9) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hü-

kümlerine ve belediye idaresinin bu konu-

daki karar ve işlemlerine göre korumak; sa-

hipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; 

sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzu-

atta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gö-

zetim masrafı alındıktan sonra bulana veril-

mesini sağlamak.

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

kındaki 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 atılma-

sını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler 

hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak.
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11) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hiz-

metleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 

31/7/2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Ga-

zete‘de yayımlanan Adres ve Numaralamaya 

İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara veri-

len numaraların ve sokaklara verilen isimlere 

ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani 

olmak.

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

Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçe-

vesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, 

satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satış-

lar ve denetim konularında belediyelere veri-

len 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 var-

sa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.

14) 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Ev-

leriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Ola-

rak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödetti-

rilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna 

göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar 

ve 11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailele-

rinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Ka-

nuna 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 yerle-

rin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsi-

lat görevlilerine yardımcı olmak.

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

nunu hükümlerince belediye sınırları içinde 

kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman 

memurlarına yardımcı olmak,

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

Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci 

Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Top-

tancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanun, 

24/6/1995 tarihli ve 552 sayılı Yaş Sebze ve 

Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı 

Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna-

me hükümlerine göre verilmiş bulunan sanat 

ve ticaretten men cezalarını yerine getirmek 

ve hal dışında toptan satışlara mani olmak.

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

Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak 

Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun 

gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi 

hallerde görevli ekipler gelinceye kadar ge-

rekli tedbirleri almak.

19) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve 

Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, 

ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol 

etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapıl-

masını önlemek, yetkili tamircilerin yetki bel-

gelerini kontrol etmek, damgalanmamış hile-

li, 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 Ka-

rarnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Ka-

nun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yö-

netmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma 

ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili 

mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uy-

gulamak ve gereken işlemleri yapmak.

21) 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sa-

nat 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 sa-

tışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak 

yetkililere teslim etmek.

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

caklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna 

göre belediye alacaklarından dolayı haciz yo-

luyla 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 Kanu-

nu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre bele-

diye 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 

önlemek, yıkılacak derecedeki binaları bo-

şalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasın-

da gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan 

inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı dur-

durarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili 

elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek 

ve haklarında kanuni işlem yapmak.

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

Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan 

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 de-

fine arayanları ilgili mercilere bildirmek.

c) Sağlık ile ilgili görevleri;

1) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi 

Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve 

5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve De-

netlenmesine Dair Kanun Hükmünde Ka-

rarnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 

Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulan-

masında ve alınması gerekli kararların yerine 

getirilmesinde görevli personele yardımcı 

olmak.

2) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykı-

rı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşye-

ri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yö-

netmelik hükümlerine göre işlem yapmak.

3) İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 

sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fık-

rasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi mües-

seseler ile umuma açık istirahat ve eğlence 

yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetle-

mek.

4) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöp-

lerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp 

kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek.

5) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mev-

zuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış 

yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hu-

susta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta ta-

rafından yerine getirilmesi istenen hizmetle-

ri yapmak.

6) Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlen-

mesine Dair Kanun Hükmünde Kararname-

nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 

ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yı-

kanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden 

yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına 

mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edi-

lenlerden tahliller yapılmak üzere numune 

alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi ver-

mek, yetkili personelin bulunmaması halin-

de tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kural-

lara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve 

yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı ol-

dukları 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 Ka-

nununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre 

ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin hu-

zur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bo-

zacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, 

atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tu-

tanak düzenleyerek yetkili mercilere bildir-

mek ve bu konuda kendisine verilen görev-

leri yerine getirmek.

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

Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yö-

netmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması 

veya sebebi belli olmayan hayvan ölümleri-

nin görülmesi halinde ilgili mercilere haber 

vermek, bu yerleri geçici kordon altına al-

mak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı 

yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına 

yardımcı olmak, bunların insan sağlığına za-

rar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.

10) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası 

Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve 

hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanla-

rın ruhsatlarını ve hayvanların menşe şaha-

detnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et 

kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların 

hakkında kanuni işlemler yapmak.

11) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvan-

ları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıta-

nın görevleri içerisinde verilen yetkileri kul-

lanmak.

12) İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırın-

ların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda 

üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunlu-

ğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi 

halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gra-

majını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemle-

ri yapmak.

ç) Trafikle ilgili görevleri;

1) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolla-

rı Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve 

mücavir alanlar içerisindeki karayolları ke-

narlarında yapılan yapı ve tesisler için belge 

aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları 

ile birlikte tutanak düzenlemek.

2) Yetkili organların kararı uyarınca belir-

lenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerin-

de işletilen her türlü servis ve toplu taşıma 

araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve 

tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denet-

lemek.

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 gö-

rev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca 

uygun görülenleri yürütmek,

5) Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmala-

rında gerekli trafik önlemlerini almak.

6) Belediyelerce dikilen trafik işaret ve lev-

halarına verilen hasarları tespit etmek.

7) Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer 

garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman ta-

rifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak 

düzenlemek.

d) Yardım görevleri;

1) Beldenin yabancısı bulunan kimselere yar-

dımcı olmak.

2) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü 

hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerek-

tirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine 

getirmek.

3) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, 

özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişile-

ri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına 

bildirmek.
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Yetkileri
 MADDE 11 - (1) Belediye zabıtası; kanun, tü-

zük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye or-

ganlarının yüklediği görevleri yerine getire-

bilmek için belediye sınırları içinde;

a) Umuma açık yerlere girer, gerekli kontrol-

leri 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 müesseselere kanuni yetkililer-

le birlikte girer ve yasal yaptırım uygular,

c) Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan 

yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında 

adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak dü-

zenler,

ç) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına 

vaki olacak tecavüzleri usulünce önler,

d) Umumi yerlerde belediye nizamlarına ay-

kırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri 

ve başkalarının ticarethane önlerini de kapa-

tacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal 

edenleri men eder,

e) Taşıtların durmak, duraklamak ya da park 

etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geç-

mesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını 

işgallerini önler,

f) Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izin-

siz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde 

teşhir edilerek satışını önler,

g) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 

kapsamında korunan eser, icra ve yapımla-

rın 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 ma-

kamlara teslim eder,

ğ) Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu 

usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit 

olan bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda 

maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üze-

rine imha eder,

h) Sahipsiz olup, beldede başıboş dolaşan 

hayvanların muhafaza altına alınmasını sağ-

lar ve bunlardan tehlike yaratması muhte-

mel olanların veteriner ekiplerince usulü da-

iresinde etkisiz hale getirilmesine yardımcı 

olur,

ı) Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü ya-

panlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve pana-

yır yerlerinde geliş ve gidişi zorlaştıranlara 

gerekli ikaz ve tembihatta bulunur, uyma-

yanlar hakkında gerekli yasal işlemi yapar.

 

Sorumluluğu

MADDE 12 - (1) Belediye zabıtası amir ve 

memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, 

yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetle-

rini bunların hükümleri dairesinde yapmak-

la ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında 

birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve so-

rumludurlar.
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İ-SAĞLIK İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ
5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Bü-

yükşehir Belediye Kanunu, 1593 Sayılı Umumi 

Hıfzıssıhha Kanunu, 3998 Sayılı Mezarlıkların 

Korunması Hakkında Kanun, Mezarlık Yerleri-

nin İnşaası İle Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri 

Hakkında Yönetmelik, 5996 Sayıklı Veteriner 

Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 6331 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 657 Sayılı Dev-

let Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 

4734 Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu 

İhale Sözleşmeleri Kanunu, 5326 Sayılı Kaba-

hatler Kanunu ile yürürlükteki diğer ilgili mev-

zuat hükümleri çerçevesinde faaliyet göster-

mekte olup Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün görev, 

yetki ve sorumlulukları aşağıya çıkarılmıştır.

a)Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan va-

tandaşlarımıza koruyucu sağlık hizmetlerinin 

sunulmasını sağlamak amacıyla ilgili tüm ku-

rum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması,

b)Koruyucu ve genel sağlık konularında va-

tandaşlarımızı bilinçlendirme amacıyla eğitici 

– öğretici panel, seminer ve toplantılar düzen-

lenmesi,

c)Sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık işyeri ruh-

satları verme aşamasında kendi alanında gö-

rüş bildirilmesi,

d)Belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet gös-

teren gıda üretim ve satışı yapan işletmelerin 

ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde de-

netiminin yapılması,

e)Halkın tükettiği gıda maddelerinin üretildi-

ği, ambalajlandığı, depolandığı ve satışa su-

nulduğu yerlerin hijyenik koşullara ve satılan 

gıda maddelerinin mevzuata uygunluğunu 

Zabıta Müdürlüğü ile birlikte kontrol edilmesi, 

gerekli durumlarda numuneler alarak yetkili 

laboratuvarlara gönderilmesi,

f)Salgın ve bulaşıcı hastalıkların oluşmasını 

önlemek ve yayılmasını durdurmak amacıyla 

kanunlarla üzerinde düşen görevlerin yerine 

getirilmesi, gerekli durumlarda ilgili sağlık bi-

rimleriyle iş birliği halinde çalışılması,

g)İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın psiko-

sosyal sıkıntılarını gidermek amacıyla psikolo-

jik destek hizmetleri sunulması, bu anlamda 

eğitici/bilinç artırıcı panel, seminer ve toplan-

tılar organize edilmesi,

h)Belediye sınırları içinde yaşayan yaşlı, kim-

sesiz, engelli, ya da yatağa bağımlı vatandaş-

larımıza evde bakım hizmetlerinin (evde te-

mizlik ile kişisel bakım ve temizlik, evde sağlık 

ve yönlendirme, psikolojik destek, berber, sı-

cak yemek dağıtımı, tamirat-tadilat, hasta na-

kil, yaşam destek vb.) verilmesi,

i)Müdürlük faaliyetlerinde kullanılmak üze-

re ihtiyaç duyulan ilaç, tıbbi sarf malzemeler, 

medikal malzeme ve araç-gereçleri, en eko-

nomik şekilde uygun kalite, nitelik ve zama-

nında tedarik edilmesi,

j)İlçemiz sınırları içinde sivrisinek, karasinek 

ve diğer haşere ile mücadeleye yönelik ha-

zırlanan program çerçevesinde Dünya Sağlık 

Örgütü’nün (WHO) tavsiye ettiği biyosidal 

ürünlerle mücadele edilmesi,

k)İlçemizde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına 

bağlı okullar başta olmak üzere kamu kurum 

ve kuruluşlarından talep gelmesi halinde or-

tak alanlarının dezenfeksiyonunu yapılması, 

l)Bulaşıcı hayvan hastalıkları yönünden gerekli 

tedbirlerin alınması, gerektiğinde ilgili kurum 

ve kuruluşlar ile birlikte hareket edilmesi,

m)Hayvanlardan insanlara geçebilen hasta-

lıklarla (zoonoz) mücadele edilmesi, gerekli 

koruyucu önlemleri alınması, gerektiğinde bu 

konularla ilgili olarak yetkili kurum ve kuruluş-

larla işbirliği yapılması,

n)Et ve et ürünleri ile hayvansal ürün satışı 

yapılan yerlerde olması gerekli olan sağlık ve 

kalite kontrollerinin yapılması,

o)İlçemiz sınırları içindeki hayvan pazarı ve 

kurban satış yerlerinin genel hijyenik şartlar 

yönünden denetiminin yapılması, ilgili mevzu-

at hükümleri doğrultusunda işlem tesis edil-

mesi,
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p)Hayvan kesim yerinde kesim için gelen hay-

vanları idari (sağlık raporu, kulak küpesi, hay-

van kimlik belgesi v.b.) ve sağlık (hastalık, 

gebelik v.b.) açısından denetlenmesi; uygun 

bulunmayanların kesimine müsaade edilme-

mesi ve gerekli yasal işlemler için ilgili kurum 

ve kuruluşlar ile birlikte hareket edilmesi,

q)Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar ile 

ilgili geçici bakımevi oluşturulması, var olan 

bakımevlerinin fiziki şartlarını iyileştirilmesi, 

gerekli personel ve alet/ekipman ihtiyacının 

karşılanması, 

r)Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların top-

lanması, kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli 

tıbbi bakımlarının yapılması, işaretlenmesi, ka-

yıt altına alınması, sahiplendirilmesi ve rehabi-

lite edilen hayvanların alındıkları ortama bıra-

kılması,

s)Hayvan sağlığı ve refahı ile hayvan hakları-

nın korunmasına yönelik çalışmalar yapılması, 

hayvan sevgisinin yaygınlaştırılması ve diğer 

veterinerlik hizmetleri konusunda ilçe halkının 

bilinçlendirilmesi amacıyla toplantı, panel, se-

miner vb. düzenlenmesi; ilgili resmi kurum ve 

kuruluşlar ile sivil toplum örgütleriyle işbirliği 

yapılması,

t)Belediye sınırları içerisinde nüfus potansiye-

line göre mezarlık ihtiyacının planlanması,

u)Mezarlıkların tesis edilmesi, işletilmesi ve dü-

zenlenmesi,

v)Belediye sınırları içinde defnedilecek cena-

zeler ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması ve ta-

kip edilmesi, donanımlı cenaze araçları, alet/

ekipman ve gerekli levazımatı sağlanması,

w)Mezarlık, cenaze ve defin iş ve işlemlerinin 

eksiksiz yürütülmesi,

x)Belediyemiz çalışanlarına iş yeri hekimliği ile 

iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesini 

sağlanması, 

J-DESTEK HİZMETLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ
Belediyemiz birimlerinin, hizmetlerini en iyi 

şekilde yürütebilmesi için ihtiyaç duyulan mal 

alımı ile hizmet ve yapım işlerini 4734 Sayılı 

Kamu İhale Kanunu çerçevesinden kısa zaman-

da,  kaliteli ve en uygun fiyatla satın alımının 

yapılarak hizmete sunulmasını sağlamaktadır. 

•Belediye hizmet araçlarının bakım - onarım-

ları ile sigorta ve muayene işlemlerini gerçek-

leştirmek,

•Belediyemiz sosyal, sportif ve kültürel tesis-

lerinin işletilmesi, bakım-onarım ve tefrişatının 

yapılması,

•Belediyemiz hizmet binalarının temizliği, ba-

kım – onarımı ve tefrişatının yapılması,

•Belediyemiz sosyal ve kültürel tesisleri ile hiz-

met binalarının elektrik, su, telefon-internet ve 

doğalgaz abonelik işlemleri ile ödemelerinin 

takip edilmesi, 

•Belediye hizmet binalarımızda personelimize 

yemek ve çay-kahve hizmeti sağlamak ama-

cıyla hizmet vermektedir.

K-EMLAK İSTİMLAK  
MÜDÜRLÜĞÜ 
Belediyemizin en önemli misyonu olan kentsel 

dönüşüm projesi ve yeni Belediye Hizmet bi-

nasına ekli alış veriş merkezini projelerinin ha-

yata geçirilmesini sağlamaktır.

Mülkiyeti Belediyemize ait arsaların, 2886 sayı-

lı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihale 

ilesatış işlemlerini yapmaktır.

Vatandaşlarla hisseli olan arsaların satışını yap-

maktır. Fen İşleri Müdürlüğü plan ve program 

çerçevesinde Belediyemiz sınırları içerisindeki 

yol, park, belediye hizmet alanı vb. konumu 

arasında kalan yapıların kamulaştırılmasını ta-

lepleri üzerine, Müdürlüğümüz tarafından ka-

mulaştırma işlemleri yapılmasıdır.

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan ve 

mülkiyetiBelediyemize ait olan tesislerin kira-

ya verilmesi, Büfe yerlerinin kiraya verilmesi ve 

kira talep işlemleriMüdürlüğümüz tarafından 

takip edilmesidir.

Müdürlüğümüzün ana iş kolları; Kamulaştırma-

hizmetleri, arsa satış ihaleleri, şüyulu arsa sa-

tışı, kiralama hizmetleri ve gayrimenkul tahsis 

işlemleridir. Ayrıca Belediyemize ait gayrimen-

kuller üzerinde yapılan işgaliyeleri tespit et-

mek ve işgalcilere ecri misil tahakkuk ettirmek 

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

Yetki; 5216 sayılı Kanunun 7. Maddesinin ilçe 

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 sa-

yılı İşyeri Açma ve Çalışma Yönetmeliği doğ-

rultusunda ruhsatlandırmak. 394 sayılı Hafta 

Tatili Kanunu gereği Kanunun istisnasından 

yararlanan işyerlerine tatil günleri ruhsatı 

vermek. Sorumluluk; Ruhsatlandırılan yerle-

rin yasa ve yönetmeliklerde aranan şartlar 

konusunda denetlemekGörev; İşyeri Açma 

ve Çalışma ve Tatil Günleri Ruhsat başvu-

rularını kabul ederek uygunluğunun sağlan-

ması.2464 sayılı Kanun ve Belediye Meclis 

Kararları doğrultusunda belirlenen harç ve 

ücretlerin tahsilini sağlamak.5326 sayılı Ka-

nun gereği uygulanacak idari para cezaları-

nın Encümenimizde karara bağlamak ve tah-

silini sağlamak, tüm iş ve işlemlerin yasalar, 

yönetmelikler, belediye karar organları ka-

rarları doğrultusunda yürütmektir. 

M-SOSYAL YARDIM İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 
Kahramankazan Belediye Meclisi’nin 

07.06.2013 tarih ve 137 sayılı kararıyla ku-

ruluşu yapılarak göreve başlayan Müdürlü-

ğümüze dair iş ve işlemler, Kahramankazan 

İlçesi sınırları içinde yaşayan ihtiyaç sahiple-

rine Belediye bütçesinden yapılacak ayni ve 

nakdi nitelikteki sosyal yardımların, sosyal 

hizmetlerin, nitelik, kapsam ve miktarları ile 

veriliş usullerini kapsamaktadır.

N-BİLGİ İŞLEM 
MÜDÜRLÜĞÜ 
Kahramankazan Belediye Meclisi’nin 

06.05.2014 tarih ve 22 sayılı kararıyla kuru-

luşu yapılarak göreve başlayan Müdürlüğü-

müze dair iş ve işlemler, Belediye sistem oto-

masyonunda, kullanılan tüm çevre cihazların 

ve bilgisayarların sisteme uyumlu olanlarının 

tespitini yaparak gerekli satın alma işlemle-

rini yapmak, Belediye sistem otomasyonun-

da ve tüm birimlerinde kullanılan bilgisayar 

programlarını hazırlamak veya gerekli prog-

ramları satın alarak, zamanla değişen kanun, 

tüzük ve yönetmenliklere göre gerekli dü-

zenlemeleri yaparak teknik destek vermek, 

Sistem programlarının ve diğer paket prog-

ramlarının kullanılması için, personele ge-

rekli eğitim verilerek yetişmiş elaman sayı-

sını arttırmak, Sistem otomasyonuna bağlı 

çevre cihazların, kullanıcıların ve sistemden 

kaynaklanan sorunları gidererek sistemin 

sorunsuz çalışmasını sağlamak, Bilgisayar 

programlarının ve günlük data bilgilerinin 

yedeklemesini yapmak, Sistem otomasyonu-

na bağlı olup da bozulan cihazların bakımı-

nı ve kontrolünü yaparak/yaptırarak teknik 

destek vermek, Diğer müdürlüklerden gelen 

tüm evrakları, konusuna göre sonuçlandı-

rıp takibini yapmak ve dosyasına kaldırmak, 

Müdürlüğe bağlı personelin kanun ve diğer 

mevzuat doğrultusunda disiplinli ve koor-

dineli çalışmasını sağlamak, Gelecekteki ih-

tiyaçları analiz etmek ve teminini sağlamak, 

Sistemin teknolojik gelişme doğrultusunda 

büyümesini sağlamak, Sistemlerin sürekli-

liğini sağlamak üzere, gerekli emniyet ted-

birlerini almak ve uygulamak, Müdürlüğün 

malzeme ikmal ve stok kontrolünü yapmak, 

teminini sağlamak, Proje faaliyetlerinin oluş-

turulmasını sağlama işlerini kapsar.
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O-MUHTARLIK İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ
Başkanlık Makamının 2015/03 sayılı genel-

gesi doğrultusunda 15.05.2015 tarihinden iti-

baren Muhtarlık İşleri Müdürlüğü adı altında 

hizmet vermeye başlanıldı. Yürürlükteki mev-

zuatla belediyemize verilmiş görevlerden 

yetkimiz, içinde olanların yapılmasını sağla-

mak, Belediye sorumluluk ve yetki alanında 

bulunan muhtarlardan gelen talepleri elekt-

ronik ortamda almak, ilgili birimlere iletmek 

ve taleplerin yerine getirilip getirilmeyeceğini 

takip etmek, muhtarlardan gelen taleplere 15 

gün içinde sistem üzerinden cevap vermek, 

ayrıca muhtarların mail adreslerine elektro-

nik posta ile bildirmek, yerine getirilemeyen 

taleplerin gerekçelerini sisteme işlemek, üçer 

aylık dönemlerde kaymakamlık makamına 

son durum sayısını sisteme işlemek, Başkan-

lık Makamı ile muhtarlık arasındaki işbirliği ve 

koordinasyonu sağlamak, Başkanın muhtar-

larla ilgili sözlü ve yazılı dilek, şikayet, öneri 

vb. konuların izlenmesi ile konuların izlenme-

si ile sonuçlarının ilgililere en kısa zamanda 

iletilmesini sağlamak, Şefliklerin çalışmaları-

nı ilgili mevzuat çerçevesinde yönlendirmek, 

denetlemek, en kısa zamanda sonuçlandırıl-

masını sağlamak, yürüttüğü işlerle ilgili dü-

zenli olarak veri toplamak, değerlendirmek, 

rapor hazırlamak ve bu doğrultuda uygula-

nan sistemlerin yöneltilmesine yönelik iş ve 

işlemleri yürütmek, gerçekleştirilen tüm işler 

ile ilgili gerekli denetimi yapmak veya yaptır-

mak, Muhtarlarla ilgili ortak görev yapılması 

gereken konularda diğer müdürlükler ile ko-

ordinasyonu sağlamak, müdürlük kapsamın-

da gerçekleştirilecek faaliyetlerin uygulama 

adımlarını belirlemek, yürütülecek faaliyetler 

sırasında bağlı bulunduğu Belediye Başkan 

Yardımcısı ile iyi ve etkin bir iş birliği içinde 

çalışmalarını yürütmek, faaliyet alanı ile ilgili 

muhtarların talep ve şikayetlerini değerlendi-

rerek cevaplandırılmasını sağlamak.

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 

Görev ve Yetkileri 

•Birimle ilgili olarak çalışma raporlarının ha-

zırlanmasını sağlamak,

•Muhtarlık İşleri ile ilgili yazışmaların yapıl-

masını sağlamak ve gelen giden evrak takibi 

yapmak

•Vatandaşlardan ve kamu kurumlarından ge-

len taleplerin Müdürlüğün görev ve yetki ala-

nına giren konularda mevzuat çerçevesinde 

çözüme ulaştırılmasını sağlamak

•Görev alanı içine gren konularda ilgili kurum 

ve kuruluşlarla bağlantı kurmak ve sonuçları-

nı birim Müdürüne bildirmek.                  
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Ö-BASIN YAYIN VE 
HALKLA İLİŞKİLER 
MÜDÜRLÜĞÜ
Kazan Belediye Meclisi’nin 04.02.2015 tarih 

ve 42 sayılı kararıyla kuruluşu yapılarak gö-

reve başlayan Müdürlüğümüz; Belediyemiz 

prensip ve politikaları doğrultusunda ve ilgili 

mevzuat çerçevesinde kazan halkının yöneti-

me katılımını sağlamak, halkın inisiyatifini art-

tırmak, yerel yönetimler ve yerel demokrasiyi 

güçlendirerek,halkla ilişkilerle ilgili konularda 

gerçek ve tüzel kişiler nezdinde olumlu bir 

kurum imajı ve kurumsal temelde sağlıklı bir 

halkla ilişkiler ortamı oluşturmak üzere faa-

liyetlerini yürütmektedir.Müdürlüğümüz, be-

lediye yönetiminin izlediği politikaların halka 

benimsetilmesi, yapılan çalışmaların kamu-

oyuna duyurulması, halkın yönetime karşı 

olumlu hisler beslemesinin sağlanması,halkın 

da yönetim hakkındaki görüş ve düşünceleri-

nin, yönetimden beklentilerinin belirlenmesi 

gibi çalışmaları yaparak belirli bir sistem da-

hilinde yönetime sunmaktadır. Yapmış oldu-

ğumuz basın takip çalışmalarının arşivlemek 

Kazan Belediyesi tarafından düzenlenen tüm 

etkinlik ve yürütülen faaliyetlerin tanıtılması 

yazılı,sözlü, görüntülü basın ve yayın organ-

larını takip ederek kazan belediyesinin leh ve 

aleyhinde olan gelişmelerini genel ve bele-

diyelerle ilgili olarak belediye başkanına ve 

başkan yardımcılarına düzenli olarak rapor 

vermek.

P-HUKUK İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ
03.04.2015  tarih ve 2015/79 sayılı Meclis 

Kararına istinaden kurulmuş olan Müdürlü-

ğümüz; Belediye Başkanı, Belediye Başkan 

Yardımcıları, Belediye Meclisi, Belediye En-

cümeni ile Müdürlükler tarafından istenilen 

konularda hukuki görüş bildirme; icra daire-

lerinde, noterlerde, hakemler ve resmi kurum 

ve kuruluşlarda; Belediye adına hukuki işlem-

ler yapma; Belediye lehinde ve aleyhinde Adli 

ve İdari Yargıda, İcra Hakimliklerinde açılan 

davalar ile icra işlerini izleme ve sonuçlandır-

ma, görevlerini yürütür.Ayrıca, görev alanına 

giren bütün konularda mer’i mevzuat dahilin-

de yetkilerini kullanır.

R-STRATEJİ GELİŞTİRME 
MÜDÜRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 5393 sayılı Be-

lediye Kanunu ve 22.02.2007 tarihli, 26442 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürür-

lüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile 

Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve 

Standartlarına Dair Yönetmelik Hükümleri 

uyarınca Kahramankazan Belediye Meclisinin 

01/07/2016 tarih ve 2016/142 sayılı kararı ge-

reğince kurulmuştur. Müdürlüğümüz, müdür 

ve müdüre bağlı Stratejik Planlama ve Per-

formans Birimi, Ar-Ge ve Yönetim Sistemleri 

Birimi, Projeler ve Dış Hizmetler Birimi olmak 

üzere 3 birimden oluşur.
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Belediye görevlerinin daha verimli ve etkin şe-

kilde yapılmasını sağlayacak yaratıcı, yenilikçi 

ve sürdürülebilir politikalar geliştirmek, yerel 

yönetimler alanındaki çağdaş ve iyi uygulama-

lar ile ilgili araştırma yapmak ve bunların Bele-

diye’de uygulanabilirliği konusunda çalışmalar 

yapmak, kaynak ve yatırım planlaması çalış-

malarını yönetmek, Belediyenin orta ve uzun 

vadeli strateji ve hizmet politikalarını; Ulusal 

kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program 

ve hükümet programı çerçevesinde belirlemek, 

çalışma esaslarını tespit etmek, bu doğrultu-

da Stratejik Plan’ı hazırlamak ve performansını 

takip etmek, Belediye amaçlarına uygun pro-

jeler oluşturulmasını sağlamak, bu projeler için 

kurum dışı kaynaklardan hibe ve fon elde edil-

mesine çalışmak, tüm bu hususlarda Belediye 

birimleri ile resmi ve sivil toplum kurum ve ku-

ruluşları ile işbirliği yapmak müdürlüğümüzün 

temel fonksiyonudur.

Müdürlüğümüzün görev, yetki ve 

sorumlulukları şunlardır; 

1)Belediyenin orta ve uzun vadeli strateji ve 

hizmet politikalarını; Ulusal kalkınma strateji ve 

politikaları, yıllık program ve hükümet progra-

mı çerçevesinde belirlemek, çalışma esaslarını 

tespit etmek,   

2)Bu doğrultuda ve belirlenen usul ve esas-

lar çerçevesinde Stratejik Plan ve performans 

programını hazırlamak, stratejik plan sürecinde 

diğer birimlerle ve üst yönetimle koordinasyo-

nu sağlamak, 

3)Belediyenin yönetim sistemlerinin kurulması-

nı, uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağla-

mak,  yönetim sistemlerine ilişkin; el kitapları, 

prosedürler, görev tanımları, iş akış şemaları, 

talimat ve form dokümanlarını hazırlamak/ha-

zırlatmak, gerektiğinde bunları güncellemek ve 

yayınlamak,  

4)Yönetim sistemlerinin aksayan yönlerinin dü-

zeltilmesi, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi 

hususunda gerekli tedbirleri almak, bu konuda-

ki değişiklik önerilerini değerlendirmek, uygun 

görülenleri karara bağlamak,  

5)Hizmetlerin geliştirilmesine ve iyileştirilmesi-

ne yönelik olarak yeni hizmet fırsatlarını belirle-

mek, işleyişe ilişkin sorunları, aksaklıkları tespit 

etmek, düzeltici, önleyici tedbirler almak,   

6)Belediye bütçesini, Bütçe İlkeleri ve Stratejik 

Plan çerçevesinde Mali Hizmetler Müdürlüğü ile 

birlikte hazırlamak, bütçeyi performans prog-

ramı hazırlayarak değerlendirmek,  

7)Müdürlüğün bütçe teklifinin Mali Hizmetler 

Müdürlüğü’ne gönderilmesini ve bütçe ona-

yından sonra bütçe performansının izlenmesini 

sağlamak, 

8)Belediye’nin faaliyet raporunu diğer müdür-

lükler tarafından hazırlanan birim faaliyet ra-

porlarını da dikkate alarak hazırlamak, kamu-

oyuna duyurulmasını sağlamak, bir örneğini 

Sayıştay ve İçişleri Bakanlığına göndermek, 

9)Belediye hizmet ve faaliyetlerinin en etkin 

ve olabildiğince ekonomik şekilde yerine ge-

tirilebilmesi için personel, para, malzeme gibi 

kaynakların en uygun ve verimli şekilde kulla-

nılmasını sağlamak amacıyla plan ve program 

esaslarına göre uygulamalarını izlemek,  10) 

Stratejik Plan, Performans Programı, Çalışma 

ve Yatırım Programı, Bütçe ve 

Faaliyet Raporu ile ilgili olarak; birimler arası 

koordinasyonu sağlamak, üst yöneticilere ve 

tüm birimlere danışmanlık yapmak, izleme ve 

değerlendirme çalışmalarını yürütmek, 

11)Başkanlık makamının onayıyla; İlçenin geliş-

mesi, kalkınması ve sorunlarına çözüm bulun-

masına yönelik toplantı, seminer, konferans ve 

çalıştaylar düzenlemek, bu konularda düzenle-

nen toplantı, seminer, konferans ve çalıştaylara 

ilgili müdürlükleri de koordine ederek katılmak, 

bu konuda, gerek belediye birimleri gerekse 

belediye dışındaki kurum ve kuruluşlar ile sivil 

toplum ve meslek kuruluşları arasında koor-

dinasyonu sağlamak, bu çalışmaların hazırlık, 

sekreterya ve raporlama iş ve işlemlerini yap-

mak,
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12)Görev alanıyla ilgili konularda yurtiçi ve yurt-

dışı yerel yönetim kurum ve kuruluşları ile resmi 

kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve 

meslek odaları ile çalışmalar yapmak, bunun 

için yerinde inceleme ve temaslarda bulunmak,  

13)Müdürlük harcama talimatlarının bütçe ilke 

ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile 

diğer mevzuata uygun olmasını, ödeneklerin 

etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağ-

lamak, ödeme emri belgelerin Mali Hizmetler 

Müdürlüğü’ne göndermek,    

14)Mahalli idarelerin Strateji Geliştirme hizmet-

leriyle ilgili olarak yürürlüğe giren 

Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelgelere 

uygun hareket etmek ve gereklerini yerine 

getirmek, görev alanını ilgilendiren gelişmeleri 

ve yayınları izlemek, araştırmalar yapmak,    

15)Üst yönetimin talimatı ya da müdürlüklerin 

talebi üzerine, birim yönetmeliklerinde 

yapılacak değişikliklerin tasarılarını hazırlamak, 

müdürlükler bünyesinde şeflik, birim, büro ve 

servis gibi alt bölümlerin oluşturulması ve/veya 

yeniden yapılandırılması ile ilgili iş ve işlemlerin 

koordinasyonunu sağlamak,  

16)Ulusal/Uluslararası geçerliliği olan belge-

lendirme (akreditasyon) kuruluşları tarafından 

yapılacak denetimlerle ilgili plan ve programla-

mayı yapmak, denetim öncesi Belediye 

birimlerine gereken desteği vermek, rehberlik-

te bulunmak, 

17)Yönetimin gözden geçirme toplantıları için 

gerekli bilgi ve verileri toplamak, hazırlıkları 

yapmak ve toplantılarda koordinasyonu 

sağlamak,  

18)Gerektiğinde dışarıdan danışmanlık, rehber-

lik ve eğitim hizmeti almak,  

19)Belediye bilgi ve belge merkezi oluşturmak 

ve faaliyetlerini yürütmek,  

20)Vatandaş ve çalışan memnuniyeti 

anketleri yapmak/yaptırmak, elde edilen 

sonuçları değerlendirmek ve raporlamak, 

sonuçları tekliflerle birlikte üst yönetime 

sunmak,   21) Belediye hizmetlerinde kullanılan 

ölçüm cihaz ve aletlerinin kalibrasyonlarını 

takip etmek,  

22)Araştırma-geliştirme konularını belirlemek, 

planlama ve çalışmalarını yapmak, raporlarını 

hazırlamak, gerektiğinde paydaşlar ile işbirliği 

yapmak, 

23)Belediye Bünyesindeki diğer Müdürlüklerin 

yerine getirmekle mükellef oldukları ortak 

görev ve sorumlulukları yerine getirmek,  

24)Başkanlıkça verilecek diğer görevleri 

yapmak. 
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S- İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48. ve 49. 

Maddeleri gereğince, Belediye Meclisimizin  

02.05.2018 tarih ve 2018/77 sayılı kararı ile ku-

rulmuştur.

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, 

YETKİ VE SORUMLULUKLARI

•Belediye şirket , işletme ve diğer organizas-

yonların her türlü faaliyetlerinin halka hizmet 

, kaynakların optimum kullanımı , gerçek ihti-

yaçlara yönelik ,etkin , verimli ,ekonomik ,hızlı 

,kaliteli ve kolay ulaşılabilir olması için tespit ve 

öneriler yapmak

•İlgili yasalara göre yürütülmesi gereken idari 

ve mali denetim, olağan ve olağanüstü genel 

kurul gibi faaliyetleri izlemek ve gerektiğinde 

şirket, işletme ve diğer organizasyonların yet-

kili organlarını bilgilendirmek

•Şirket, işletme ve diğer organizasyonların her 

türlü iş ve işlemlerinin hesap verilebilirlik, şef-

faflık ve açıklık yönlerinden izlemek

•Ticari ve sektörel olarak yapılması gereken 

araştırma, geliştirme faaliyetlerini desteklemek

•İlgili mevzuat ve yargı kararlarını güncel ola-

rak izlemek ve şirket, işletme ve ortaklıkların 

yetkili organlarını bildirmek

•Şirket, işletme ve diğer organizasyon perso-

nelinin hizmet içi eğitimlerine ve yetkili sendi-

kalarla ilişkilere katkı sağlamak

•Şirket, işletme ve diğer organizasyonların in-

san kaynakları ve istihdam politikaları hakkında 

öneriler geliştirmek

•Gelişmelere ve olanaklara göre yeni şirket ya 

da ortaklık kurulması seçeneklerini irdelemek 

ve gerekçeli öneriler geliştirmek 

•Şirket, işletme ve ortaklıkların devri, satışı, tas-

fiyesi vb. konularında gerekli tüm iş ve işlemle-

rin yürütümüne katkı sağlamak
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Ş- KIRSAL KALKINMA  

MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye 

Kanununun 48 inci ve 49 uncu madde-

leri ile 22/07/2017 sayılı resmi gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren “ Belediye 

ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Bir-

likleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına 

Dair Yönetmelik” hükümleri çerçevesin-

de Kahramankazan Belediye Meclisinin 

06/06/2017 tarih ve 131 sayılı kararı gere-

ğince kurulmuştur.

Kırsal hizmet alanlarında tarım, hayvancı-

lık, fiziki altyapı, tarımsal yapı tesisleri, 

su kaynakları, yaylalar ve meralarla ilgili 

projeler geliştirmek ve desteklemek için 

gerekli planlamalar ve koordinasyonları 

yapar. Bununla birlikte kırsal alanlarda 

ekonominin geliştirilmesi ve iş imkan-

larının arttırılması, insan kaynaklarının 

örgütlenme düzeyinin ve yerel kalkınma 

kapasitesinin geliştirilmesi, kırsal alan 

fiziki altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi 

ve yaşam kalitesinin arttırılması, kırsal 

çevrenin korunması ve geliştirilmesini 

sağlama faaliyetlerini de kapsar.
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YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

Kahramankazan Belediyesinde üst düzey yönetici Belediye Başkanı Serhat 

OĞUZ, bütçede kendisine ödenek tahsis edilen birim yöneticileri Harcama 

Yetkilisi olarak görev yapmıştır. 

Mali Hizmetler müdürü Muhasebe Yetkilisidir.Gerçekleştirme Yetkilileri 

Birim Müdürleri olmakla birlikte Belediyenin tüm personel giderlerinde 

gerçekleştirme görevlisi Personel İşleri Şefidir.Kahramankazan Belediyesi 

bünyesinde İç Kontrol sistemi oluşturmaya yönelik bir birim oluşturulma-

mıştır. Birim Müdürleri harcama öncesi yetkileri çerçevesinde gerekli kont-

rolleri yapmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve kontrol Kanunu gereği 31.12.2005 ta-

rih ve 26040-3 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “İç Kontrol ve 

Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar hakkındaki Yönetmelik” hükümleri 

doğrultusunda; Belediyenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin 

mali karar ve işlemlerinin; Belediyenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabi-

lir 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 kont-

rol hizmetleri Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Diğer taraftan Belediye Meclisince kurulan Denetim komisyonunca Beledi-

yenin iş ve işlemleri denetlenmektedir.
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2-FAALİYETLERLE 
İLGİLİ BİLGİ VE
DOKÜMANLAR
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ÖZEL KALEM
MÜDÜRLÜĞÜ
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ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜA-
Özel Kalem Birimi  2019 yılı hiz-

metleri aşağıda sunulmuştur;

2019 yılında birimimizde 179 adet 

gelen evrak girişi yapılmış, 137 

giden evrak gönderilmiştir. Baş-

kanlık Makamı ile görüşen va-

tandaşlarımızın sayısı 10.250  , 

vatandaşımız ile de 2752 telefon 

görüşmesi gerçekleştirilmiştir. 

Başkanlık Makamı, 2019 yılı içeri-

sinde  ulusal&yerel yazılı basında 

1947 , canlı yayın programı 15,tv 

habeleri ve röportaj  21 olarak ger-

çekleşmiştir.

Yıl içerisinde:

138 toplantı,  8 konferans, panel, 

sempozyum ,seminer, 65 açılış tö-

reni ve 105 çeşitli organizasyonlar, 

53 nikah merasimi, 168 düğün tö-

reni, 23 nişan, 30 sünnet,20 iftar 

programı ,155 cenaze töreni ve ta-

ziye ziyaretine katılım sağlamıştır. 

Bunun yanı sıra Düğünlere, açılış-

lara, davetlere ve çeşitli organi-

zasyonlara toplam 45 adet çiçek 

ve çelenk gönderimi gerçekleşti-

rilmiştir.

Başkanlık Makamı, 2019 yılında 

ilçemizde kültür, sanat ve sportif 

faaliyetlerde başarı gösteren öğ-

rencileri ödüllendirmiştir.

Yukarıda sayılan faaliyetlerin ya-

nında, özel gün ve haftalarda me-

saj programı ile belediyemiz adına 

bilgilendirme ve kutlama mesajla-

rı gönderilmiştir. 

Birimimiz tarafından, periyodik 

zamanlarda haftalık ve aylık ol-

mak üzere muhtarlar, dernekler 

ve sivil toplum kuruluşları ile top-

lantılar tertip edilmiştir.
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FAALİYETLERİMİZ

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
Ato’da düzenlenen Kadın Şura’sı programında 
standımızı ziyaret ederek bizleri onurlandırdı.

15 Temmuz Etkinliklerimizi Vatandaşlarımızın yoğun ilgisi 
ve Ak Parti Ankara  Mv’leri Hacı Turan ,Emrullah İşler ve  İl 

Başkanı Hakan Han Özcanın katılımları ile gerçekleşleştirdik. 

15 Temmuz Etkinlikleri kapsamında 
Satranç Turnuvası düzenledik.

15 Temmuz Etkinlikleri kapsamında 
sporcularımızla buluştuk.

15 Temmuz Fotograf Sergisi açılışını 
AK parti Genel Sekreteri Fatih Şahin 

ile birlikte gerçekleştirdik.

15 Temmuz Gaziler ve Şehitler müze 
açılışını Sayın Bakanımız Mehmet Nuri 

Ersoy Bey’in katılımlarıyla  gerçekleştirdik.

15 Temmuz Gazilerimizin her durumda 
ve her şartta  yanlarındayız.

15 Temmuz şehidimizin kıymetli 
ailelerini Ankara Milletvekilimiz Sn 

Zeynep Yıldız ile birlikte ziyaret ettik.

Acılarımızı paylaşıyoruz.

Ahilik Geleneği olan pazar duasını 
esnaflarımız ile birlikte devam 

ettiriyoruz.

Aile olma yolunda gençlerimizin 
ilk heyecanlarını onlarla  birlikte 

paylaşıyoruz.

Aile olma yolunda mutluluğa adım 
atan  çiftlerimizin nikah akidlerini 

gerçekleştiriyoruz.
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Ak Parti Genel Merkezinde
Bayramlaşma Programına katıldık.

Ankara milletvekilimiz Sayın Orhan 
Yeğin’in katılımları ile geleneksel ka-
vun pazarı açılışımızı gerçekleştirdik.

Ankara Valimiz Sayın Vasip Şahin ile 
birlikte, görevleri başındaki jandarma ve 

polislerimize hayırlı mesailer diledik.

Araç Filomuza yeni araçlar katarak 
filomuzu daha da güçlendirdik.

Aşure günü bereket, paylaşma  ve 
birliğin simgesidir.

Aylık Meclis Toplantılarımızda 
İlçemiz için hayırlı kararlar almaya 

devam ediyoruz.

Aylık Meclis toplantılarımızı 
gerçekleştiriyoruz.

Bizlere desteklerini esirgemeyen 
Ak parti İlçe kadın Kollarımızı 

misafir ettik.

Bölgemizde faaliyet gösteren 
işadamları ile birlikte istişarelerde 

bulunduk.

Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantılarına  
katılarak  K.kazanımızın istek ve taleplerini 

iletmeye devam ediyoruz.

Çifçilerimize desteğimizi söz 
verdiğimiz gibi her geçen yıl 
arttırarak devam ettireceğiz.

Çocuklarımız,geleceğimiz,
umutlarımız.
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Dünyayı ve hayatı paylaştığımız 
sevimli dostlarımız Allah’ın bize 

birer emanetidir.

 Ecdadın İzinde Osmanlı 
Başkentleri gezilerini düzenliyoruz.

 Eğitim Öğretim yılının açılısında 
miniklerimize hediye vererek 
heyecanlarına ortak olduk.

Engelleri birlikte aşmaya devam 
ediyoruz.

Erkekliğe adım attıkları bu yolda 
çocuklarımızın yanındayız.

Esnaflarımızın talep ve  önerilierini 
dinledik.

Fabrikalarımızı ziyaretlerimiz 
devam ediyor.

Fidan dikiminde öğrencilerimizle 
buluştuk.

Gazi Üniversitesi Kahramankazan 
Tusaş Meslek Yüksekokulunda 
öğrencilerimiz ile birlikteyiz. 

Gazi Üniversitesi Tusaş Myo 
öğrencilerimizin mezuniyet 
heyecanlarına ortak olduk.

Geleceğin sanatçılarını Kagemde 
yetiştiriyoruz.

Haftanın her salı günü köyden gelen 
vatandaşlarımızın mağduriyetini azal-
tabilmek adına köylerimize ücretsiz 

otobüs seferleridüzenliyoruz.
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Hastalarımıza acil şifalar diledik. İlçe teşkilatımızın toplantılarına 
katılıp istişarelerde bulunuyoruz.

İlçemizde düzenlenen anma ve 
kutlama programlarına katılıyoruz.

İlçemizin Kahraman ünvanı alışının 
yıldönümünü kutladık.

İstihdam merkezimizi İşkur İl 
Müdürü Arif Ay ile birlikte faaliyete 

geçirdik.

İşkur ve belediyemiz işbirliği ile 
açılan kursları ziyaret ettik.

K.kazan  Belediyesi &Tai ve Efes Meslek Teknik 
Anadolu lisesi işbirliği ile düzenlenen  meslek 

edindirme kursu protokolünü imzaladık .

Kent Konseyi Genel Kuruluna 
katılım sağladık.

Kızılcahamam huzurevinde  
yaşlılarımızı ziyaret ettik.

Kosgep Başkanı Sn Cevahir Uzkurt 
ile K.kazan’da Kosgep temsilciliği 
ofis açılışı protokolünü imzaladık.

Köy ziyaretlerimizde yaşlılarımızla 
hasbihal ediyoruz.

Mahalle toplantıları yaparak 
vatandaşımız ile istişarelerde 

bulunuyoruz.
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Mavi Ay birimimizde halkımızın 
istek ve önerilerini dinliyoruz.

Meclis üyemiz Hande Sevindik’in 
nikah akdini gerçekleştirdik.

Muhabbet , samimiyet, yakınlık.

Muhtarlarımızla istişare toplantıları 
düzenliyoruz.

Öğrencilerimizle tiyatro 
etkinliğinde buluştuk.

Ramazan ayında iftar heyacanımızı 
vatandaşlarımızla birlikte 

paylaşıyoruz.

Sıcak bi çorba sloganı ile 
vatandaşlarımızla çorbamızı 

paylaşıyoruz.

Sn Cumhurbaşkanımızın katılımları 
ile‘11 milyon ağaç bugün fidan yarın 

nefes’ adlı programa katıldık.

Sorunların çözümünü istişare 
toplantılarında vatandaşımıza 

danışarak yapıyoruz.

Sporcularımıza desteklerimize hız 
kesmeden devam ediyoruz.

Şehitlerimizi dualarla anıyoruz. Ülkemizin çeşitli şehirlerinden 
gelen sporcularımız ile bocce Lig 

açılışını gerçekleştirdik.
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Vatandaşlarımız ile  çay sohbetlerinde 
buluşuyoruz.

Vatandaşlarımızla hep iç içe gönül gönüleyiz.

Yakınlarını kaybeden ailelerimizi  
acılı günlerinde yalnız bırakmıyoruz.

Yaptığımız etkinliklerimizi yerel ve 
ulusal basın aracılığı ile ülke 

geneline duyuruyoruz.

Yaşlılar Gününde hep beraber 
eğlendik.

Yavrularımızın karne sevincine 
ortak olduk.

Yeni açılan işyerlerimizide  
esnafımızın yanında olmaya 

devam ediyoruz.
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ZİYARETLERİMİZ

Cumhurbaşkanımız  Ato da 
gerçekleştirilen  Kadın Şura’sında 
Belediyemizin standını ziyaret eti.

Ak Parti Siyasi İşlerden Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcımız Sayın Hayati Yazıcı’yı 

ziyaret ederek istişarelerde bulunduk.

Ak Parti Yerel Yönetimler Başkanımız 
Sayın Mehmet Özhasekiyi ziyaret 

ederek istişarelerde bulunduk.

AK Parti Genel Sekreteri Sayın 
Fatih Şahini belediyemizde ağırladık.

Ak parti Kadın Kolları  Genel Bşk. 
Lütfiye Selva Çam  Belediymizi 

ziyaret etti.

Ak Parti İl Başkanımız  Hakan Han 
Özcan’ı makamında ziyaret ederk 

istişarelerde bulunduk.

İçişleri Bakanımız Sn Süleyman 
Soylu İle hasbihal ettik.

Desteklerini bizden esirgemeyen, Çevre ve 
Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’u 

ziyaret ettik.

Ankara Milletvekilimiz Sayın 
Zeynep Yıldız’ı belediyemizde 

ağırladık.

Ak Parti Ankara Milletvekili Arife 
Düzgün Polat’ı belediyemizde 

misafir ettik.

Ulaştırma eski bakanı Ahmet Arslanı  
belediyemizde ağırladık.

 Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr Ali 
Erbaşı’makamında ziyaret ettik.
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Eski TBMM  başkanı Cemil Çiçek’i 
belediyemizi ziyaret etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı 
Sayın Yaşar Yıldırımın belediyemizi 

ziyaretleri.

Ulaştırma Bakan Yrd.  Ömer Fatih 
Sayan’ı makamında ziyaret ettik.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı 
ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel 
Müdürü Vedad Gürgen’i ziyaret ettik. 

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hiz-
metleri Genel Müdürü Mehmet Nezir 

Gül’ü makamında ziyaret ettik.

ATO Başkanı Sayın Gürsel Baran 
bizleri ziyaret ederek 

onurlandırdılar.

Halk Bankası Genel Müdürü Sayın 
Osman Arslan’ı ziyaret ederek 

istişarelerde bulunduk.

KOSGEB Başkanımız Sayın Cevahir 
Uzkurt Belediyemizi ziyaret etti.

Teskomb Başkanı Sayın  Abdulkadir 
Akgül’e desteklerinden dolayı 

teşekkür ziyaretinde bulunduk.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 
Rektör Yardımcılığı Görevine atanan 
çok kıymetli hocam Prof.Dr.Orhan 

Kurtoğlu’nu ziyaret ettik.

Ankara İl Milli Egitim Müdürümüz 
Sayın Turan Akpınar ’ı ziyaret ederek 
ilçemizdeki okullarımız ve eğitimimiz 

hakkında istişarelerde bulunduk.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın 

belediyemizi ziyareti.
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Tai Havacılık Uzay Sanayi Genel 
Müdürü Sayın Temel Kotil’i ziyaret 

ettik.

Pursaklar Belediye Başkanı 
Ertuğrul Çetin’e hayılı olsun 

ziyaretinde bulunduk.

Akyurt Belediye Başkanımız Hilal Ayık’ı 
belediyemizde ağırladık.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer 
Kaplan’ı makamında ziyaret ettik.

Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanı 
Birol Şahin’i belediyemizde 

ağırladık.

Kızılcahamam Kaymakamığına atanan  Can 
Aksoy’a, kaymakamımız Engin Aksakal ile 
birlikte hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk.

Garnizon komutanı Mustafa Saadettin 
Karakan’ı makamlarında  ziyaret ettik.

Kahramankazan ilçemize Emniyet Müdürü 
olarak atanan , Tarık Esad Kahveciler’e 

hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk.

Mhp İlçe  Başkanı olarak seçilen 
Murat Özkan’a hayırlı olsun 

ziyaretinde bulunduk.

Chp İlçe Başkanlığına seçilen 
Hasan Sarıkaya’ya hayırlı olsun 

ziyaretinde bulunduk.

Ak Parti İlçe Kadın  Kollarımızın 
makam ziyaretleri.

Spor Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürü 
Ahmet Dilsiz’i ziyaret ederek yapacağımız 
projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunduk.
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Kahramankazan Genç İşadamları Derneği yönetimini belediyemizde ağırladık. Milliyet gazetesi yazarlarını 
belediyemizde ağırladık.

Özbekistan Semerkand Kenti Akderya Bele-
diye Başkanı Abilov Feruz Netnematullaay ve 

beraberindeki heyetini ağırladık.

Sebiülreşşad Dergisi yönetimini 
belediyemizde misafir ettik.

Yeni dünya vakfı Genel Başkanı 22.dönem 
Adıyaman Milletvekilimiz Sayın Mahmut 
Göksu ve beraberindeki heyet ziyareti.

Gazi Ünv. Rektör Yrd. Prof Dr Yaşar Aydemir hocamızı belediyemizde ağırladık.

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül’ü ziyaret ettik.
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YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
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GENEL EVRAK SERVİSİ

Belediyemiz  MAVİ AY sistemi üzerinden, Mail, WhatsApp, CİMER ve Web Sayfası yolu 

ile Yazı İşleri Müdürlüğüne gelen ve cevaplandırılan elektronik posta sayısı ise 24 adettir.

 GELEN POSTA     24

CEVAPLANDIRILAN POSTA                   24

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne 01.01.2019 - 31.12.2019 tarihi döne-

mi içerisinde toplam 8486 adet evrak ilgili birimlere gönderilmiş olup, 

14384 adet resmi evrak girişi yapılmış ve ilgili yerlere havale edilmiştir.

  

 

3 memur personel , 1 işçi personelimizin emeklilik işlemleri yapılmıştır.

34 üniversite öğrencimiz, 6 lise öğrencimiz belediyemiz müdürlüklerinde 

stajer öğrenci olarak görev yapmıştır.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜB-
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EVLENME AKİDLERİNİN AYLARA GÖRE DAĞILIMI

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

   14  6 23 27 20 46     54          48                47            28            16          16             345

  
01.01.2019 – 31.12.2019 döneminde müracaat eden 345 adet çiftin evlenme 
akitleri yapılmıştır.

EVLENDİRME MEMURLUĞU
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    EĞİTİMLER

•2019 yılında kurum içi 11 adet eğitime 

toplam 255 personelin katılımı sağlan-

mıştır. 

•Ayrıca yıl içerisinde işe yeni başlayan 

personele Oryantasyon eğitimleri, görev 

değişikliği olan personele ise Rotasyon 

eğitimleri verilmiştir. 

•Oryantasyon eğitiminde başta Belediye 

Yönetimi ve Müdürlükler hakkında bilgi-

lendirme olmak üzere Kalite, İSG, Çevre 

ve Etik konuları hakkında bilgi aktarımı 

yapılmaktadır.

•Rotasyon eğitiminde ise görev değişik-

liğine uğrayan personele yeni görevine 

ilişkin bilgi aktarımı yapılmaktadır.

2019 Yılı Hizmet İçi Eğitimlerimiz; 

1.Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi 

2.Pazaryeri Hakkında Yönetmelik 

3.Kabahatler Kanunu

4.657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

5.5393 Sayılı Belediye Kanunu

6.4734-4735 Sayılı Kamu İhale Kanunu

7.5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanu-

nu

8.2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu

9.Protokol Kuralları

10.İş Yaşamında Sosyal Medya Kullanımı 

Geliştirme ve Uyum

11.İlk Yardım Eğitimi



KAHRAMANKAZAN BELEDiYESi78
FAALİYET RAPORU 2019

MALİ HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ
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2019 mali yılı bütçe tasarısının hazırlanması 

konsolide edilmesi ilgili makamlar tarafından 

onanarak yürürlüğe girmesini sağlandı. 

Belediyemiz Memurlarının 2019 yılı Yan Öde-

me, Özel Hizmet Tazminatı ve Ek Ödeme cet-

velleri düzenlenerek Valilik Makamına onaya 

sunulmasını ve yürürlüğe girmesini sağlandı.

Gelirleri tahakkuk ettirmek Gelir ve Alacakla-

rın takip ve tahsil işlerini yürütüldü.

Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun saydam 

ve erişilebilir şekilde tutuldu.

Giderlerin hak sahibine ödenmesi para ile ifa-

de edilebilen değerler ile emanetlerin alınması 

saklanması, ilgililere verilmesini gerçekleştirdi.

Birim faaliyet raporları esas alınarak belediye-

nin faaliyet raporunu 

hazırladı.

Yıl içinde Ödenek ihtiyacı olan birimlere bütçe 

içi ödenek aktarımını gerçekleştirildi.

Birimimizce Standart Dosya Planı uygulama-

sına 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 

hesaplarına aktarıldı.

Mali Hizmetler Müdürlüğünce 01.01.2019–

31.12.2019 Tarihleri Arasında 4668 adet muha-

sebe işlem fişi,2329 adet Ödeme emri belge-

si,1830 adet gönderme emri,578  adet Teslimat 

müzekkeresi düzenlenildi.

MALİ HİZMETLER 
         MÜDÜRLÜĞÜC-
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                       1.BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

                       A-MALİ BİLGİLER

                          2019 MALİ YILI GELİR GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ

2019 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ

              Bütçesi Gerçekleşme Miktarı Gerçekleşme oranı
(%)

TOPLAM 95.000.000 73.715.383,66               %78

2019 MALİ YILI GELİR GERÇEKLEŞMESİ
Bütçesi Gerçekleşme 

Miktarı
Gerçekleştirme 

Oranı (%)
Genel Bütçe Ora-

nı (%)
Vergi Gelirleri 40.288.969,00 26.869.750,35 67 28
Teşebbüs ve 
Mülkiyet Geliri

4.791.014,00 3.210.435,81 67 3

Alınan Bağış 
ve Yardımlar

9.300.003,00 1.834.022,81 20 2

Diğer Gelirler 21.270.009,00 25.183.943,10 118 27
Sermaye Geliri 19.400.005,00 16.617.231,59 86 18
Red ve İadeler 
(-)

-50.000 - - -

TOPLAM 95.000.000 73.715.383,66 78
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                          2019 MALİ YILI GİDER GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ

            2019 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ
Bütçesi Gerçekleştir-

me Miktarı
Gerçekleştirme

Oranı (%)
Genel Bütçeye

Oranı (%)
Personel Giderleri 15.197.303,09 84 16
Sosyal Güvenlik Kuru-
muna

2.420.254,60 77 3

Mal Ve Hizmet Alım-
ları

49.717.441,00 78 52

Faiz Giderleri 6.000.000 5.815.569,06 97 6
Cari Transferler 1.759.150,91 86 2
Sermaye Giderleri 9.540.134,77 92 10
Sermaye Transferleri 990.000,00 97 1
Yedek Ödenekler 85.000,00 - - -

TOPLAM 95.000.000 85.439.853,43 90
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Mali Denetim Sonuçları

Kahramankazan Belediye Başkanlığı 2019 

yılı bütçesi kesin hesabı çıkarılmış ve Haziran  

ayında olağan üstü meclis toplantısında 

sunulmak üzere hazırlanmıştır.

Belediyemiz Mali Hizmetleri, Mali Hizmet-

ler Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Parasal kaynaklara ait iş ve işlemler,mevzu-

at hükümlerine göre verimlilik,etkinlik esas 

alınarak yapılmıştır.Mali tablolarımız;yıl sonu 

itibariyle mali durum ve faaliyet sonuçla-

rı kapsayacak şekilde genel kabul görmüş 

muhasebe ilkeleri çerçevesinde hazırlanarak 

doğruluk ve güvenilirlik açısından net biçim-

de ortaya konmuştur.

Mali denetim; Belediyemiz tarafından, mali 

tablolardaki tutar doğruluklarını belirle-

mek,önemli parasal ve açıklama hatalarının 

olup olmadığını ortaya koymak amacıyla 

ve hesap verebilirliğin sağlanmasına yöne-

lik olarak algılanmaktadır.Başka bir ifade ile 

mali denetim,bütçe uygulamalarına ilişkin 

olarak belediyemizin mali karar ve işlemleri-

nin sorgulanmasıdır..Bu açıdan mali denetim 

kurumumuz açısından büyük önem taşımak-

tadır.Faaliyet Raporlarının Belediye Meclisine 

sunulması ile Mali Tablolarımız kamuoyu bil-

gisine sunulmaktadır.

Belediyemizin mali,fotoğrafı diye tanımlaya-

bileceğimiz mali tablo,mali rapor ve beyan-

ları doğrulamak, açıklık ve samimiyet esas-

ları içerisinde hazırlanmaktadır.Mali denetim 

sürecinde;muhasebe düzenimizin yeterliliği, 

mali işlemlerin doğruluğu(hatadan arınmışlı-

ğı),gelir ve gider işlemlerinin kanun tüzük ve 

yönetmeliklere uygunluğu ortaya konmakta-

dır.

5393 sayılı kanunun 25. Maddesi uyarın-

ca Belediye Meclisinin 06.01.2020 tarih ve 

2020/10 sayılı kararı ile oluşturulan “Dene-

tim Komisyonu”, 2019 yılı idarenin gelir ve 

giderleri ile hesap iş ve işlemlerin denetimi-

ni yaparak,rapora bağlamış olup söz konusu 

rapor  2020 yılı nisan toplantısında Belediye 

Meclisinin bilgisine sunulmuştur.
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Belediyemizde 
Gerçekleştirilen 
Mali Denetim İlkeleri:

1. Mali denetim,hesap ve işlemlerin tam doğ-

ru 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 iş-

lemlerin yasal dayanaklarına uygunluğu 

sağlanmaktadır.

c.Mali tablo,rapor ve istatistikler mevcut 

muhasebe sisteminin içerdiği belge,bilgi ve 

diğer verilere dayanılarak ve bunlara uyum-

lu olarak hazırlanmaktadır.

d.Mali iş ve işlemlerde muhasebe standart-

larına ve genel kabul görmüş muhasebe il-

kelerine 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 alın-

masıyla,saklanmasıyla,ilgililere verilmesi,-

gönderilmesi işlemleri yapılmakta ve bu 

işlemlere saydam ve erişebilirlik şekilde tu-

tulmaktadır.

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 durumu-

nun 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 ola-

rak tekrarlanan uzun ve kesintisiz bir süreç-

tir.Rutin işleyiş sürecinde olası hataların ön-

lenmesi için iç kontrol sürecinin gerektirdiği 

dönemlerde ve yıl sonunda mali denetim 

(durum  değerlendirmesi) yapılmaktadır.
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Kent Yaşamında, kent vizyonunun ve hem-

şerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve 

hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkın-

ma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma 

ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve 

hesap verme, katılım ve yerinden yönetim 

ilkelerini hayata geçirilmesini sağlamak 

amacıyla kurulmuştur.

KAHRAMANKAZAN 
KENT KONSEYİ GÖREVLERİ:
•Yerel düzeyde demokratik katılımın yay-

gınlaştırılmasını, hemşerilik hukuku ve ortak 

yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı 

ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benim-

senmesini sağlamak,

•Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu 

konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne 

yönelik planların hazırlanması ve uygulan-

masını sağlamak

•Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet 

planlarının belirlenmesinde, uygulama ve iz-

leme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak 

bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak,

•Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, de-

mokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,

•Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, do-

ğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve 

geliştirmek, 

•Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kul-

lanımına katkıda bulunmak,

•Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı 

kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye 

duyarlı ve yoksulluğu giderici programları 

desteklemek,

•Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaş-

masına katkıda bulunmak,

•Çocukların, gençlerin, kadınların ve engelli-

lerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini art-

tırmak ve yerel karar alma mekanizmaların-

da aktif rol almalarını sağlamak,

•Kent yönetiminde saydamlık, katılım, he-

sap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin 

uygulanmasına katkıda bulunmak,

•Kent Konseyinde oluşturulan görüşlerin 

değerlendirilmek üzere ilgili Belediyeye 

gönderilmesini sağlamaktır.

•2 Adet Genel Kurul toplantısı yapıldı.

•10 Adet Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı. 

23 adet karar alındı. 

KAHRAMANKAZAN 
KENT KONSEYİ GÖREVLERİ  
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Kanserden korkma, geç kalmak-
tan kork” diyerek Kahramankazan 

İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Kahra-
mankazan Kent Konseyi iş birliği 

ile ilçemizde ücretsiz kanser 
taraması başlattık.

Faaliyetlerimiz

Organ Bağışı 
kampanyamız
 
“Her Bağış Yeni Bir Umut” 

İlçemizde başlattığımız Organ 
Bağışı kampanyası ile haber 
bekleyen yüreklere umut olduk.

Bocce Turnuvası
Mustafa Kemal Atatürk’ün Anka-
ra’ya gelişi anısına, Kahramanka-
zan Belediyesi, Kahramankazan 

Kent Konseyi ve Kahramankazan 
İlçe Spor Müdürlüğü işbirliği ile 

“Başkent Ankara” temalı  Kurum-
lar Arası Bocce Turnuvası 

düzenledik.
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Kahramankazan Belediyesi, Kahramankazan 

Kent Konseyi ve Kahramankazan İlçe Spor 

Müdürlüğü işbirliği ile  “KAHRAMANLARIMIZ” 

temalı kurumlar arası voleybol turnuvası 

düzenledik.

Kahramankazanımızda geçmişten günümüze 

yaşanmış hikayelerin yer aldığı, gelecek nesill-

erin geçmişleriyle bağlarını kurmalarına ve dede 

ile torun arasında  kültür aktarımına yardımcı ol-

ması adına düzenleyeceğimiz hikaye kitabının ilk 

çalışmalarına  Sancar mahallemizden başladık.

Kahramankazan İlçe Sağlık Müdürlüğü, Ankara İl 

Sağlık Müdürlüğü ve Kahramankazan Belediyesi 

iş birliği ile düzenlenen İNTİHAR VE ÖNLEME 

SEMİNERİ’ ne destek vererek  katılım sağladık.

Ziyaretlerimiz

Kahramankazan İlçe 
Kaymakamımız Sayın Engin 

Aksakal’ı  ziyaret ettik.

Kahramankazan Belediye Başkanımız Sayın Serhat Oğuz’u makamında 
ziyaret ettik. Birlikte gerçekleştirebileceğimiz çalışmalar konusunda 

istişarelerde bulunduk. 

Kahramankazan İlçe Jandarma 
Komutanı Sayın Serkan Özkan’ı 

ziyaretimiz...

İlçemize yeni atanan Emniyet Müdürü Tarık Esat Kahveciler’i ziyaretimiz.
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RUHSAT VE 
DENETİM

MÜDÜRLÜĞÜ
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RUHSAT  VE DENETİM 
MÜDÜRLÜĞÜD-
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EMLAK  İSTİMLAK
MÜDÜRLÜĞÜ
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EMLAK İSTİMLAK         
MÜDÜRLÜĞÜE-

1.SATIŞLARIMIZ:

2019 yılı içerisinde Müdürlüğümüzce 5 

(beş) kez gayrimenkul (arsa, arazi, daire 

ve yapı) satışı ihalesine çıkılmış olup, bu 

ihalelerin 2 (iki) si 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 45,46 ve 47. maddeleri gereği 

açık arttırma usulü ile yapılmış; arsanın biri 

1.950.000,00 bedel, diğer arsa ise 4.198,80 

(toplam: 1.954.198,80) bedel üzerinden satı-

lıp tahsili yapılarak tapu devri gerçekleşmiş-

tir. Diğer 3 (üç) adet satış ihalesi ise 2886 

sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi 

gereğince kapalı teklif usulü ile yapılarak 1 

(bir) adet Jeotermal Otel ve Arsası toplam: 

20.200.000,00 bedel üzerinden satılıp ta-

hakkuka bağlanmış olup ipotek konularak 

tapu devri gerçekleştirilmiştir.

 

2019 yılına ait gayrimenkul satışlarından 

toplam: 22.154.198,80 gelir tahakkuk edil-

miştir.

4706 sayılı kanunun 5. maddesi gereği Çev-

re ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Da-

iresi Başkanlığı ile yapılan protokol ile Bele-

diyemize devredilen Saray Mahallesi 71 adet 

şüyulu arsadan 30 adet 10.925,18 m²  şüyulu 

arsalar toplam 1.426.125,45 bedel üzerinden 

sözleşmeleri yapıldı. 11 adet 3.819,54 m² 

şüyulu arsalar ise 503.570,30 bedel ile sa-

tışları yapılarak tapu devri gerçekleştirildi. 

Toplam bedel 1.929.675,70 olup Milli Emlak 

Genel Müdürlüğü’nden Belediye hesabına 

yatacak bedel 713.980,00’dir.

 

Müdürlüğümüze müracaat eden Belediye 

ile hisseli vatandaşlarımıza şüyulu arsa satı-

şı yapılmıştır. Belediyemize şüyulu arsa sa-

tışlardan toplam 2.687.140,00 gelir tahak-

kuk edilmiştir.

2.KİRALAMA İŞLEMLERİMİZ:

Belediyemize ait 37 (otuz yedi) adet gay-

rimenkul (kiralama ihalesi) kiralaması yapıl-

mış olup, bunun 1 (bir) adeti GSM Baz İs-

tasyonu 3 (üç) yıllık kira bedeli 45.000,00 

peşin olarak alınmıştır. 8 (sekiz) adet’i pazar 

yeri dükkânı kiracımız, 25 (yirmi beş) ade-

ti büfe kiracımız ile 4 (dört) adeti diğer iş 

yeri kiracılarımızdan (ofis kafe vb.)  oluş-

maktadır. Bu kiracılarımızdan 2019 yılında 

toplam 361.463,00 kira geliri tahakkuk edil-

miştir.2019 yılına ait 2 (iki) adet Büfe, 3 (üç) 

adet Pazar yeri dükkânları ve 1 (bir) adet 

Paintball Alanı ile birlikte toplamda 6 Adet 

kira sözleşmesi fesih olunmuştur. 

3.İLK PARSELSAYON HARÇLARI: 

2019 yılı sonu itibarı ile ilk parselasyon harcı 

olarak vatandaşımızdan toplam 1.141,64 ta-

hakkuk ettirilip tahsil edilmiştir.
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4.ECRİMİSİLLER GELİRLERİMİZ:

2019 yılında ecrimisil geliri olarak 

tahakkuk yoktur.

5.BILLBOARD KİRALAMA 

GELİRLERİ:

2019 yılında billboard kiralarından 

13.140,00 tahakkuk ettirilip gelir elde 

edilmiştir.

6.TAHSİSLER: 

Tahsis Alınanlar:

Millet Bahçesi için 2 (iki) yıllık ön tahsis 

alındı. 

Hazineye ait Fatih mahallesinde bulunan 

13 adet taşınmaz talebimiz üzerine 

rezerv yapı alanı olarak ilan edildi.

Tahsis Edilenler:

2019 yılında tahsis ettiğimiz yer 

bulunmamaktadır. 

7. MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE 

YAPILAN KİRALAMALAR:

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı ile Müdürlü-

ğümüz arasında yapılan sözleşmeler gereği 

Kılıçlar Mesire alanının kiralaması devam 

etmektedir.

Kültür Sosyal İşler Müdürlüğüne kamu in-

ternet erişim merkezi olarak kullanılmak 

üzere 1 (bir) adet dükkân 12 (on iki) aylığına 

kiralanmıştır.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne Kadın ve 

Engelli Yaşam Merkezi olarak kullanılmak 

üzere 1 (bir) adet dükkân 12 (on iki) aylığına 

kiralanmıştır.

8.KAMULAŞTIRMA: 

2019 yılı itibarı ile Müdürlüğümüz tarafın-

dan herhangi bir kamulaştırma işlemi ya-

pılmamıştır. Ancak 22.06.2007 tarih ve 02 

sayılı Meclis Kararı ile yapılan Kent Meydanı 

Projesi kapsamında eski 1709 ada 9 parsel-

de bulunan binanın malikleriyle 15.06.2011 

tarihinde protokol imzalanarak uzlaşılmıştır. 

Yapılan protokole istinaden yıkılan binaya 

karşılık olarak Atatürk Mahallesi 222023 

ada 1 parselde bulunan 6 ve13 nolu daireler 

ile 222023 ada 4 parselde bulunan 12 ve 13 

nolu dükkânların karşılıklı trampa işlemleri 

gerçekleştirilmiştir.

9. GİDERLERİMİZ:

2019 yılı için Müdürlüğümüze 1.499.433,00 

ödenek ayrılmıştır. Ödeneğin 718.248,81’si 

personel, SGK, kamulaştırma, kiralama, mal 

ve hizmet alımları gider kalemleri olmak 

üzere Müdürlüğümüzce harcanmıştır.            
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FEN İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ
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Faaliyet ve Proje Bilgileri

Faaliyet ve Proje Bilgileri
1) Proje hizmetleri;
Yapımı planlanan her türlü park bahçe, 

idari ve sosyal binaların, alt yapı, ulaşım 

ve sanat yapılarının projelerinin hazır-

lanması.

2) Altyapı hizmetleri;
Yapımı planlanan alt yapı projelerinin 

uygulanması, mevcut alt yapı sistem-

lerinin onarımının gerçekleştirilmesi ve 

koordinasyonunun yapılması.

3) Sosyal ve idari yapıların inşaası;
İhtiyaç programı içerisinde yapımı plan-

lanan sosyal ve idari yapıların projesine 

uygun yapımlarının gerçekleştirilmesi ve 

kontrollerinin yapılması.

4) Yol, kaldırım ve duvar yapımı;
İş programı dâhilinde yeni yol, duvar ve 

kaldırımların yapımı, mevcut yol ve kaldı-

rımların onarımlarının yapılması.

5) Sanat yapıları ve ulaşım hizmetleri:
Sanat yapıları ve ana ulaşım yollarının 

planlamasının yapılarak yapımının 

gerçekleştirilmesi ve diğer idareler ile 

koordinasyonunun sağlanması.

6) Teknik destek hizmetleri:
İdaremiz diğer birimlerine keşif, 

ihale, metraj ve ölçüm konularında teknik 

destek verilmesi hizmetleri.

7) Araç ve iş makineleri bakım onarım:
Bünyemizde bulunan tüm araç ve iş 

makinelerinin bakım ve onarımlarının 

yapılması ve/veya yaptırılması.

FEN İŞLERİ
 MÜDÜRLÜĞÜF-
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150 Yataklı Devlet Hastanesi 

Projesi

52 dönüm arazi üzerine 33.000 m² 

kapalı alanlı 150 yataklı Devlet Has-

tanesi Sağlık Bakanlığımız tarafından 

73.000.000,00 TL ye ihale edilmiş 

olup 2020 yılının içerisinde tamamlan-

ması planlanmaktadır. 

İçerisinde 61 polikinlik hizmet verecek 

olup bunlar arasında, diyaliz merkezi, 

kemoterapi ve 5 adet ameliyathanede 

bulunup Bölge Hastanesi olarak 

başkentimiz Ankara’ya hizmet verecektir. 

Mahalle Evi Projesi

İlçemizde yapılacak projeye göre 547 m² inşaat 

alanına sahip yapıda; Zemin Katta kantin, idari 

ofis, acil müdahale odası, çok amaçlı salon ve 

ıslak hacimler. 1. katta 6 adet derslik, resim atöl-

yesi, kütüphane, müzik atölyesi ve öğretmenler 

odası bulunmaktadır.

2019 YILINDA devam eden ve geliştirilen PROJELER
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Ankara – Kahramankazan E5 

Karayolu Yol Genişletme Projesi

Karayolları genel müdürülüğü’nün yapımını 

gerçekleştirdiği ihale bedeli 385.000.000,00 

Tl olan karayolları  4.Bölge müd. 28km lik  

3 Şerit geliş 3 şerit gisiş bsk yol yapımı ve ge-

nişletme projesi inşaatı devam etmektedir.

Köprübaşı Cami Projesi 
İlçe merkez camii olarak yapılmakta olup 

1.000 kişi kapasitesi ile 1.800m2 kapalı ala-

na sahip olan camii projemizde Namazgah, 

Abdesthaneler (Bay-Bayan), Kurs Odaları, 

İmam odası, kıraathane olmak üzere hizmet 

verecektir.

Millet Bahçesi Yapım 

Çalışması

Çevre ve şehircilik bakanliği hi-
mayesinde toki başkanliği tarafindan 
proje ve ihale süreci tamamlanmak 
üzere olup 2020 yili itibariyle çalişma-
lara başlanacaktir. 
Ova çayi çevresinde yaklaşik 190 
dönümlük alan içinde millet kiraatha-
nesi, bisiklet yollari ve spor alanlarin-
in olduğu büyük bir rekreasyon alani 
ilçemiz kazanacaktir.

Mahalle Kültür Evi

İhale bedeli 4.000.000,00 Tl olan kahra-
mankazan gençlik merkezi 2020 yili itibari-
yle tamamlanmasi planlanmaktadir.
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1 KAHRAMANKAZAN ÖRENCİK

2 KAHRAMANKAZAN SARAY

3 KAHRAMANKAZAN YASSIÖREN

4 KAHRAMANKAZAN ATATÜRK İNÖNÜ CADDESİ 928,93

5 KAHRAMANKAZAN ATATÜRK İĞMİRLİ SOKAK 134,48

6 KAHRAMANKAZAN ATATÜRK KAAN SOKAK 619,75

7 KAHRAMANKAZAN SATIKADIN BAYRAK SOKAK 371,79

8 KAHRAMANKAZAN SATIKADIN SANCAK CADDESİ 375,63

9 KAHRAMANKAZAN SATIKADIN MİMAR SİNAN CADDESİ 285,25

10 KAHRAMANKAZAN SATIKADIN GMK 1 CADDESİ 1102,74

11 KAHRAMANKAZAN SATIKADIN DR. SADIK AHMET CADDESİ 499,24

S.NO İLÇE MAHALLE MEVKİ METRAJ (M2)

1 KAHRAMANKAZAN ÖRENCİK

2 KAHRAMANKAZAN SARAY

3 KAHRAMANKAZAN YASSIÖREN

4 KAHRAMANKAZAN ATATÜRK İNÖNÜ CADDESİ 928,93

5 KAHRAMANKAZAN ATATÜRK İĞMİRLİ SOKAK 134,48

6 KAHRAMANKAZAN ATATÜRK KAAN SOKAK 619,75

7 KAHRAMANKAZAN SATIKADIN BAYRAK SOKAK 371,79

8 KAHRAMANKAZAN SATIKADIN SANCAK CADDESİ 375,63

9 KAHRAMANKAZAN SATIKADIN MİMAR SİNAN CADDESİ 285,25

10 KAHRAMANKAZAN SATIKADIN GMK 1 CADDESİ 1102,74

11 KAHRAMANKAZAN SATIKADIN DR. SADIK AHMET CADDESİ 499,24

Asfaltlama, stabilize ve yol iyileştirme çalişmalarimaliyeti: 900.000,00 TL

2019 Yılında müdürlüğümüzün iş makinaları ile yaklaşık 20 
adet. Metruk yapının yıkımı ve/veya enkaz alımı yapılmıştır. 
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün yönlendirdiği hanelerde, 
2019 yılında yaklaşık 100.000,00 TL tutarında malzeme 
veya işçilik yardımı yapılmıştır.
2019 Yılı itibariyle mahallelerimizde yaklaşık 1.500.000,00 
TL’lik yatırım yapılmıştır.
Mürted Lojmanına 1 km  sentetik halı yürüyüş yolu parkuru 
yapılması. Aşağı karaören Mahallesi konak çatı tadilatı 
yapımı. Atatürk Mahallesi GMK Caddesi kaldırım tadilatının 
yapılması Şehit hv. Pilot yzb. Fatih Devravut Parkının süs 
havuzlarının bakim onarımının yapılması Aydın Mahallesi 
çoban evi çatı aktarımı, Ciğir Mahallesi eski caminin giriş 
kısmının pvc doğramayla kapatılması, Dutözü Mahallesi köy 
içi 7.000 M² kilitli taş döşenmiştir. Fatih Mahallesi akdeniz 
sokak (İlçe Tarım 

Müdürlüğü hizmet binası) kaldırım bakim onarım çalışması. 
Güvenç Mahallesi konak çatı aktarımı yapılmasi İçören 
mahallesi mezarlığa 1100 m² kilitli taş yapılması İçören 
mahallesi halı saha genişletme çalışması yapılması İmrendi 
Mahallesi mezarlık içi 5.000 M² kilitli parke döşeme işçiliği 
yapılmıştır.
İmrendi Mahallesi kreş çatı tamiratı yapılması,
İnceğiz Mahallesi imam evi inşaatının hafriyatının yapılması 
ve malzeme temini, İne Mahallesi konak çevresi dolgu 
çalışması yapılması, Karalar mahallesi konak iç ve diş cephe 
boya badana yapılması ve merdiven mermer kaplamalarının 
tadilati, Kılıçlar Mahallesi cami abdesthane ve ıslak 
hacimlerin tadilatinin yapılması, Köy konağı çevre 
düzenlemesi (kilitli parke döşenmesi) Köy çeşmesi kazı 
çalışması yapılması.
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Konak istinat duvari yapilmasi, Kişla mahallesi 

eski okul binasi ve öğretmen lojmani çati aktari-

mi yapilmasi, Örencik mahallesi cami çevre dü-

zenlemesi için malzeme desteği, Saraç mahallesi 

mezarlik meydaninda 150 m² terrazo karo ze-

min kaplamasi yapimi, Saraç mahallesi mezarlik 

meydaninda 150 m² terrazo karo zemin kapla-

masi yapimi, Sarıayak mahallesi cami, abdestha-

ne ve lavabo tadilati yapilmasi, Sarilar mahallesi 

konağin yağmur suyu drenajinin ve tahliye hat-

tinin yapımı, Soğulcak mahallesi eski köy okulu-

nun restorasyonunun yapilmasi, Tekke mahallesi 

imam evine malzeme temini yapilmasi, durhasan 

şah türbe camisi çatı aktarimi yapilmasi, ucari 

mahallesi konak istinat duvari ve çevre düzenle-

mesi yapılması, Yakupderviş mahallesi cami av-

lusuna sundurma yapilmasi, yassiören mahallesi 

mezarlik içi kilitli taş yapilmasi, yayalar mahallesi 

konak restarasyonu yapilmasi, köy camisi içine 

şadirvan yapilmasi, yazibeyli mahallesi imam evi 

genel tadilatının yapılması,
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YAPIMI DEVAM EDEN PROJELERİMİZ
İdaremizce 2019 yılından yapımına devam eden çalışmalar verilmiştir.

Proje İsmi 

ANKARA KAHRAMANKAZAN KARAYOLU GENİŞLETİLMESİ PROJESİ

KAHRAMANKAZAN DEVLET HASTANESİ YAPIM İŞİ

ANKARA KAHRAMANKAZAN KÖPRÜBAŞI CAMİ

GENÇLİK MERKEZİ YAPIM ÇALIŞMASI

SEHİRİÇİ BELEDİYE SORUMLULUĞUNDAKİ YOLLARIN ASFALT İYİLEŞTİRME ÇALIŞMASI

BELEDİYEMİZ ÖNCÜLÜĞÜNDE İLÇEMİZE YAPILAN DİĞER 

KAMU KURUMLARINA AİT HİZMETLER

GENÇLİK MEKEZİ YAPIM 

ÇALIŞMASI                           PROJE İNŞAATIN BİTİRİLEREK HİZMETE ALINMASI 

KAHRAMANKAZAN DEVLET 

HASTANESİ YAPILMASI   PROJE İNŞAATIN BİTİRİLEREK HİZMETE ALINMASI 

ANKARA KAHRAMANKAZAN 

ARASI E5 KARAYOLUNUN 

GENİŞLETİLMESİ PROJESİ   PROJE İNŞAATININ BİTİRİLMESİ VE İŞLETMEYE 

                                                            ALINMASI 
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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 2019 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.

Ayrıca makine ikmal parkımızda diğer birimlere ait araçlara da her türlü yıkama ve bakım 

hizmeti verilmektedir. 

MAKİNE PARKIMIZ

Toplamda Müdürlüğümüz tarafından kullanılan 38 adet araç bulunmaktadır.

Fen İşleri Müdürlüğü Araçlar(Adet Bazlı Tablo)

                                                                        2

Yükleyici                     2

Kazıcı                      2

Silindir                     1

Ekskavatör                    2

Vinç-Platform                    1

Sondaj makinesi        1

Çekici                     1

Low-Bed          1   

Kamyon         14

Otobüs                    3

Binek araç         3

Kamyonet         5

TOPLAM         38
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PARK VE BAHÇELER 
MÜDÜRLÜĞÜ
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PARK VE BAHÇELER
 MÜDÜRLÜĞÜG-

2019 YILI FAALİYETLERE

İLİŞKİN BİLGİ VE 

DEĞERLENDİRMELER

A-YENİ YAPILAN PARKLAR

1) RİBAT SİTESİ PARKI

2) PARK 469  KAAN SOKAK 

3) ESENLİK SOKAK PARKI

4) SARAY MAHALLESİ KOŞU YOLU

5) TAİ YÜRÜYÜŞ YOLU

B-OKULLARLA YAPILAN 

AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI

1) GAZİ ÜNİVERSİTESİ

2) ŞEHİT LOKMAN BİÇİNCİ MESLEKİ VE 

TEKNİK ANADOLU LİSESİ

3) YILDIRIM BEYAZIT ORTAOKULU

C- AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI

1)İLÇE MAHALLELERİMİZDE 

AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI

2)11 MİLYON FİDAN DİKİMİ

Ç-BAKIM VE ONARIM

1)BUDAMA ÇALIŞMALARI

2) AĞAÇ KESİMİ ÇALIŞMALARI

3)YABANİ OT BİÇİMİ

4) KENT MOBİLYALARININ BAKIM VE 

ONARIMI

5) ÇOCUK OYUN GRUPLARININ BAKIM VE 

ONARIMI

6) SULAMA ÇALIŞMALARI

7) İLAÇLAMA 

8) MEZARLIKLARIN GENEL TEMİZLİĞİ

9) ÇİM ALANLARIN EKİMİ VE BAKIMI

D- PARK TABELALARININ YAPILMASI 

E- MEVSİMLİK ÇİÇEK DİKİM ÇALIŞMALARI

F-KENT MOBİLYALARININ MONTAJI

G-ÇOCUK OYUN GRUBU MONTAJI VE 

KAUÇUK YAPIMI 

H-FİTNESS ALETLERİ MONTAJI

I-İLÇE PARKLARIMIZIN BAYRAK DEĞİŞİMİ

İ-YÜRÜYÜŞ YOLUNUN  REVİZE   EDİLMESİ
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RİBAT SİTESİ PARKI
Ribat Sitesi parkı çalışmaları kapsamında;  

çocuk oyun grubu, kauçuk zemin çalışması ve 

yeşil alanına 28 adet mavi ladin, 8 adet süsü 

eriği dikimi yapılarak halkımızın hizmetine 

sunulmuştur.

PARK 469  KAAN SOKAK 
Park 469 park yapımı çalışmaları kapsamın-

da; çocuk oyun grubu, fitness aletleri montajı  

ve  kauçuk serimi, 2 adet bank ,2 adet çardak 

montajı yapılmıştır. Ayrıca 20 adet mavi ladin, 

600 adet çam dikimi yapılarak halkımızın hiz-

metine sunulmuştur.

ESENLİK SOKAK PARKI 
Esenlik Park yapımı çalışmaları kapsamında 

çocuk oyun grubu ve sentetik halı serimi, 2 

adet bank ve çardak, 3 adet çöp kovası mon-

tajı, yeşil alanına 25 adet mavi ladin dikimi 

yapılmıştır.

Çocukların kendilerini ifade edebilmeleri, yeteneklerini fark edebilmeleri, yaratıcı potansiyellerini kulla-

nabilmeleri, dil, zihin, sosyal, duygusal ve vücut becerilerini geliştirebilmeleri için ilçemizde 3 adet yeni 

park yapılmıştır.

A- YENİ YAPILAN PARKLARA- YENİ YAPILAN PARKLAR
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SARAY MAHALLESİ 
KOŞU YOLU 
Mahalle sakinlerimizin sağlıklı bir be-

dene sahip olmaları ve  bağışıklılık sis-

temini güçlendirmeleri için Saray koşu 

yolu çalışmalarına başlanmış olup, fit-

nees aletleri montajı yapılarak, fitness 

aletleri alanına kauçuk, yürüyüş yoluna 

sentetik halı serimi yapılmıştır. Çalışma-

lar devam etmektedir.

TAI YÜRÜYÜŞ YOLU 
TAİ yürüyüş yolunun proje çizilmesi 

ve zemin hazırlığına 17.07.2019 yılında 

başlanmış olup, 24.07.2019 tarihinde 

bitmiştir. TAİ yürüyüş yoluna  959,82 

m2 sentetik halı serilmiştir. 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 
Gazi Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu 

öğrencileri ve müdürlüğümüzün ortak 

çalışmasıyla üniversite bahçesine 600 

adet karaçam dikimi yapılmıştır.

B- OKULLARLA YAPILAN 
AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI
Doğayı koruma ve ağaçlandırma konusunda gençlerimize ağaç sevgisini aşılam-
ak, aynı zamanda çevrenin temiz tutulmasında öğrencilerimize örnek olmak 
ve yaşanılan çevrenin temiz tutulması hususunda duyarlı olmalarını sağlamak 
amacıyla öğrencilerimizle fidan dikimi yapılmıştır.
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ŞEHİT LOKMAN BİÇİNCİ  MESLEKİ 
VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Şehit Lokman Biçinci Mesleki Ve Teknik Ana-

dolu Lisesi öğrencileri ve belediyemiz çalı-

şanları ile okul bahçesine 27 adet karaçam 

dikilmiştir.

YILDIRIM BEYAZIT ORTAOKULU 
Yıldırım Beyazıt Ortaokulu öğrencileri ve be-

lediyemiz çalışanları ile okul bahçesine 25 

adet mavi ladin,10 adet çınar dikilmiştir.

    

C- AĞAÇLANDIRMA 
ÇALIŞMALARI

İLÇE MAHALLELERİMİZDE 
AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI
Ahi Mahallesi köy konağına 40 adet çam, Al-

pagut Mahallesi köy konağına 30 adet çam, 

Sancar Mahallesi Köy Konağına 35 adet mavi 

ladin, Atatürk Mahallesi muhtarlığına 6 adet 

mavi ladin, Yılbant Mahallesi çocuk oyun 

alanına 10 adet mavi ladin, Kayı Mahallesi 

Kahramankazan İlçe Jandarma Komutan-

lığının bahçesine 5 adet çam, Satıkadın Ma-

hallesi Adliye Saray bahçesine 10 adet sedir 

dikimi yapılmıştır.
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11 MİLYON FİDAN DİKİMİ  
Ülkemizde ağaç ve orman sevgisini 
geliştirmek, toplumun bütün kesimle-
rinin çevreye olan duyarlılıklarına kat-
kı sağlamak amacıyla 11 milyon fidan 
dikimi kapsamı adı altında Kahraman-
kazan Dağyaka Mahallesi camii bah-
çesine 2000 adet çam dikimimi yapıl-
mıştır.

BUDAMA ÇALIŞMALARI  
İlkbahar başlangıcı ve sonbahar bitiminde olmak üzere yıl içerisinde 2 kez ilçe sı-
nırları dahilindeki resmi kurum ve kuruluş, sosyal tesisler, park, bahçe, orta refüj, 
cadde ve sokaklarda bulunan ağaç ve çalıların daha canlı görünümlü, sağlıklı ve 
uzun ömürlü yaşayabilmeleri ve kent yaşamına olumsuz etkilerini ortadan kaldır-
mak amacı ile budama çalışması yapılmıştır.

Ç- AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI
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AĞAÇ KESİMİ ÇALIŞMALARI      
Genellikle bitkilerin latent (uyku) döneminde ke-

sim işlemi yapılmaktadır. Gerek vatandaşlardan 

gelen talepler, gerekse kontrol ekiplerince tespit 

edilen ve günlük yaşantıyı olumsuz yönde etki-

lemesi yani devrilme, elektrik telleri ile temas, 

kurumuş olması sebebiyle sökümü yapılarak nak-

ledilemeyecek durumda olan ağaçların kesimi 

yapılmıştır. 

       

YABANİ OT BİÇİMİ          
Yabani ot temizliği resmi kurum ve kuruluş, okul-

lar, sosyal tesisler, park, bahçe, orta refüj, cadde 

ve sokaklarda yılda 2 defa olmak üzere tırpanla 

yapılmaktadır. Mezarlıklarda ise yılda 4 defa ya-

bani ot temizliği yapılmaktadır.

KENT MOBİLYALARININ 
BAKIM VE ONARIMI     
Deforme olan bankların, çardakların, piknik ma-

salarının ve çöp kovalarının ahşapları yenilenerek 

ve kaynak atölyesinde bakım- onarımı yapıldık-

tan sonra ihtiyaç duyulan yerlere montajı yapıla-

rak kullanıma sunulmuştur.
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ÇOCUK OYUN GRUPLARININ 
BAKIMI VE ONARIMI     
Çocuklarımıza oyun oynayabilecekleri ortamları 

sunarak, zihinsel ve bedensel gelişimlerini sür-

dürürken sosyalleşmelerinde yardımcı olmak 

amacı ile ilçemizdeki parklardaki deforme olan 

çocuk oyun gruplarının bakım- onarımları yapıl-

mıştır. 

SULAMA ÇALIŞMALARI 
İlçemiz sınırları içerisinde resmi kurum ve kuru-

luşlar, yol ağaçlarımız, parklar, hatıra ormanla-

rında yaz aylarında sulama çalışmalarımız yapıl-

maktadır.

İLAÇLAMA 
Yabani otlarla mücadele erken ilkbaharda yapıl-

maktadır. Ayrıca ilçe sınırları dâhilindeki mevcut 

bitkilerin ve yeşil alanların hastalıklı bitkilerden 

arındırılarak diğer bitkilere bulaşması önlen-

mekte ve daha sağlıklı bir çevre elde etmek 

amacı ile bitkiler ilaçlanmıştır.

MEZARLIKLARIN GENEL TEMİZLİĞİ  
İlçemiz sınırları içerisinde bulunan 41 adet me-

zarlığın dini bayram öncesi ve özel nedenlerden 

dolayı bakımı ve genel temizliği yılda 2 defa ya-

pılmaktadır.
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ÇİM ALANLARININ EKİMİ, BAKIMI 
Sene boyunca bozulan ve tahrip olan çim 

alanlara ara ekim ve gübreleme yapılarak, 

çimleri sararmış olan parklara kimyasal gübre 

atılmıştır. Ayrıca ASKİ, Saray Kültür Merkezi 

ve Bocceye çim dikimi yapılmıştır.

D- PARK TABELALARININ 
YAPILMASI

Sancak, Kurtboğazı,Vakıf, Yıldırım Beyazıt ve 

Ergenekon parklarının deforme olan tabela-

ları yenilenmiştir.

E- MEVSİMLİK ÇİÇEK 
DİKİM ÇALIŞMALARI

Ülkemizin her bir yanından vatan ve mil-

let sevdası uğruna canını veren şehitler-

imizin mezarlarına mevsimlik çiçek dikimi 

yapılmıştır.

F- KENT MOBİLYALARININ 
MONTAJI    

Sağlık Parkına 5 adet bank, Sancak Parkına  5 

adet piknik masaı, Sancak Caddesine 7 adet 

çöp kovası, İmrendi mahallesi camii bahçes-

ine 5 adet çardak ve 3 adet çöp kovası, 

Kahramankazan Kız Anadolu  İmam Hatip 

Lisesi Bahçesine 3 adet bank ve 1 adet piknik 

masası, Yeni İlçe Tarım Müdürlüğüne 1 adet 

çardak,Kaymakamlık Tapu Müdürlüğüne 3 

adet bank   montajları yapılmıştır.
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G- ÇOCUK OYUN GRUBU 
MONTAJI VE KAUÇUK YAPIMI

Fatih Keskin parkına çocuk oyun grubu mon-

tajı yapılmıştır. Ayrıca TAİ yürüyüş yoluna, 

Fatih Devraut Parkına ve Satıkadın Ulu Camii 

çocuk oyun alanına sentetik halı serilmiştir.

H- FİTNESS ALETLERİ 
MONTAJI

Saray Koşu Yoluna, İnönü Parkı  fitness

 aleti montajı yapılmıştır.

I-İLÇE PARKLARIMIZIN
 BAYRAK DEĞİŞİMİ 

İlçe Parklarımızda deforme olan bayrakları 

yenilenmiştir .

İ-YÜRÜYÜŞ YOLUNUN  
REVİZE   EDİLMESİ
Fatih Devraut  parkının yürüyüş yolu revize 

edilmiştir.
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TEMİZLİK İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ
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TEMİZLİK İŞLERİ
 MÜDÜRLÜĞÜH-

A. Çevre ve Genel 
Temizlik Birimi

Evsel katı atıkların toplanması 
ve transferi
2019 yılı içerisinde 8 çöp toplama aracı, mo-

loz atıklar için 1 adet açık kasa kamyonet,1 adet 

elektrikli araç (çöp taksi) ve atık toplayan per-

sonel ile birlikte toplam 27.501 ton çöp topla-

nıp Sincan Çadırtepe Katı Atık Depolama Ala-

nına transferi yapılmıştır. Yapılan bu transfer 

sonucunda ulusal elektrik şebekesine bağla-

nan 3.2 megawat/ saat elektriğin üretilmesine 

katkı sağladık.

El ve süpürge araçları ile temizlik
2019 yılı içinde 2 adet süpürge aracımız, 1 adet 

hamarat takılı traktör ile hizmet vererek top-

lam 799 km yol süpürülmüş, cadde, sokak, 

kaldırımlar ve boş alanların temizliği 14 kişilik 

personelimiz ile yapılmıştır.

Mobilya, moloz atıkları ve küllerin 
toplanması
2 adet kasalı araç ve 8 personel ile ilçede ring 

atarak çevrede çıkan moloz atıkları, kül atıkları 

ve mobilya atıkları toplanarak görüntü ve çev-

re kirliliğinin önüne geçilmiştir.

Çöp taksi (elektrikli araç)
2 kişilik ekibimiz çöp taksi ile gün içinde iş yer-

lerinin katı atıkları ve geri dönüştürülebilecek 

kâğıt, karton, plastik kasa gibi malzemeleri 

toplamaktadır.

Bu uygulama ile görüntü ve çevre kirliliğinin 

önüne geçilmiştir. 
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Pazar yeri temizliği
Her hafta kurulan pazar yeri, pazarın sona 

ermesinin ardından önce süpürülerek daha 

sonra yıkanarak temizlenmektedir. Düzenli 

aralıklarla Pazar yerinin akar ve giderleri te-

mizlenmekte tıkanmaması için çalışma ya-

pılmaktadır. Yıl içinde 450 ton pazar atığı 

toplanılmıştır.

Konteyner
Çöp toplama sisteminde kullandığımız 

konteynerleri düzenli olarak yıkanıp dezen-

fekte edilmekte, eskiyenleri yenileri ile de-

ğiştirmekte, gerekli görülenlere ise bakım 

ve onarım yapmaktadır. Yıl içinde 672 adet 

konteyner tamir edilerek kullanım ömrü 

uzatıldı, 449 adet konteyner ve varil çöp 

toplama alanlarına yerleştirildi. Uçucu ha-

şereleri, kötü kokuyu ve bakteri oluşumunu 

önlemek amacı ile yıl içinde 816 adet kon-

teynerler ilaçlı ve basınçlı su ile yıkanarak 

dezenfekte işlemi yapılmıştır.

Kaldırım ve Toplu Kullanım 
Alanlarının Yıkanması
Kaldırım ve toplu kullanım alanları düzenli 

olarak temizlenip yıkanmaktadır. Yıl içinde 

merkez mahallelerin kaldırımları basınçlı su 

ile yıkanmış vatandaşların tozdan etkilen-

mesi önlenmiştir. Gösteri alanları, konser 

alanları, okul ve cami bahçeleri temizlen-

miştir.
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B. Çevre Koruma ve 
Kontrol Birimi

Ambalaj atıkları

Kaynağından ayrı toplama projesi kapsamında; 

Eğitimler verildi, seminerler düzenlendi, tüm 

okullarımızda öğrencilere çevre bilinci eğitimi 

verildi, kamu kurum ve kuruluşlarda bilinçlen-

dirme çalışmaları yapıldı, el broşürleri, afişler, 

iç mekân kutuları ve konteyner dağıtıldı.

Bu çalışmaların sonucunda ise;

3.557 ton karışık ambalaj atığı toplandı;

Bu toplanan ambalaj atıkları;

2.676 ton Ambalaj atığı;

1 ton kullanılmış kağıt çöpe atılmayıp geri 

dönüştürüldüğü ve kağıt üretiminde 

tekrar kullanıldığı zaman;

• 12.400 m3 havadaki sera gazı olan karbon 

dioksitin bertaraf edilmesi, 

• 12.400 m3 oksijen gazının üretilmeye devam 

etmesi, 

• 34 kişinin oksijen ihtiyacını sağlayan 17 

yetişkin ağacın korunması, 

• Ayda 3 ailenin tükettiği 32 m3 su tasarrufu, 

• Kış aylarında ısınma amacı ile iki ailenin

 tüketeceği 1.750 litre fuel-oil tasarrufu,

• 2,4 m3 çöp depolama alanından tasarruf, 

• 20 ailenin bir ay süreyle tüketeceği 

4.100 kW/sa elektrik enerjisinden tasarruf 

edilebilmesi mümkündür.
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SADECE KAĞIT 
KARTON TOPLAYARAK 
ÜLKE EKONOMİSİNE 
KAZANDIRDIKLARIMIZ

1.402 ton karton kâğıt toplayarak!!

* 33.182.400 m3 sera gazı bertaraf edildi.

* 33.182.400 m3 oksijen gazının üretilmesine 

katkı sağladık.

* 90.984 kişinin oksijen ihtiyacını sağlayan 

45.492 yetişkin ağacı koruduk.

* 85.632 m3 su tasarrufu sağladık.

* 4.683.000 litre fuel-oil tasarrufu 

yapılmasını sağladık.

* 6.422,4 m3 çöp toplama alanından 

tasarruf yapılmasını sağladık.

* 10 milyonun üzerinde kW/saat elektrik 

enerjisinden tasarruf edilmesini sağladık.

Atık malzemelerin hammadde olarak 

kullanılması çevre kirliliğinin engellen-

mesi açısından da önemlidir. Kullanılmış 

kağıdın tekrar kâğıt imalatında kullanıl-

ması hava kirliliğini %74-94, su kirliliğini 

%35, su kullanımını %45 azaltabilmekte-

dir.  Müdürlüğümüz yapmış olduğu geri 

dönüşüm çalışmaları sonucunda ülke 

ekonomisine ve çevreye olumlu yönde 

katkıda bulunmuştur.

Atık pil
1.011 kg atık pil toplanılmıştır. Pil kutusu 

konulan yer sayısı artırılmış, eskiyen kutular 

değiştirilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları-

na, okullara afiş asılmış, broşür dağıtılmış, 

atık pil toplama kampanyası düzenlenerek 

bilinçlendirme çalışmaları yapılmıştır.

1adet pil 4 m3 lük toprağı kirlettiğini 

düşünürsek

-2019 yılın içinde, toprağın ve buna bağlı 

olarak milyonlarca litre suyun kirletilmesini 

önlemiş olduk.
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Bitkisel atık yağ
Bitkisel atık yağ toplama projesi kapsamında 

sitelere, muhtarlıklara, konutlara ve mahalle-

lerdeki uygun görülen yerlere atık yağ bidonu 

yerleştirilmiştir. Yıl içinde 2.001 litre bitkisel 

atık yağ toplanmış ve geri dönüşüme 

gönderilmiştir.

-2019 yılı içinde 2.001.000 litre içme suyunun 

kirletilmesini önledik.

Elektrik elektronik atıkları
İlçemizde çıkan elektrik elektronik aletlerin 

çöpe değil ekonomiye kazandırılması amacı 

ile lisanslı firma ile antlaşma yapılarak toplan-

ması sağlanmaktadır.

İlçe okullarında öğrencilere eğitimler verilerek 

bilinçlendirme çalışmaları yapılmıştır.

Her okulumuza, muhtarlıklara ve mahalleler-

deki uygun görülen alanlara toplama kutusu 

bırakılmış, afiş asılarak bilgilendirme 

yapılmıştır.

-2019 yılı içinde 760 kg atık toplayarak 

ekonomiye kazandırılmıştır.

Atık motor yağı
Belediyemiz araçları ve ilçeden gelen istekler 

üzerine çıkan atık motor yağları antlaşmalı 

firmaya gönderilmektedir.

2019 yılı içinde 470 litre atık motor yağı 

toplanmış ve ekonomiye kazandırılmıştır.

1 litre atık motor yağı 800.000 litre içme su-

yunu kullanılmaz hale getirdiğini düşünürsek 

çevreye yapmış olduğumuz katkının büyüklü-

ğü ortaya çıkmaktadır.

Ömrünü tamamlamış lastikler
Belediyemiz araçlarından çıkan ömrünü 

tamamlamış lastikler biriktirilerek lisanlı 

firmaya teslim edilmektedir. Yıl içerisinde 

7.480 kg ÖTL teslim edilmiştir.

-2019 yılı içinde bu konuda çevre ve insan 

sağlığını koruyarak ülke ekonomisine katkıda 

bulunduk.
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C. Bilinçlendirme 
Çalışmaları

Afişler asmak
Yapılan çalışmalarımızı duyurabilmek için bina 

girişlerine, alışveriş merkezlerine, okullara, 

kamu kurum ve kuruluşlarına afiş asma çalış-

ması yapıldı. Pazaryerinde el broşürü dağıtıl-

dı, belediye hoparlöründen anons yapılarak 

vatandaşların yapılan çalışmalardan haberdar 

olması sağlanmıştır.

Seminer düzenlemek
Ambalaj atıklarının geri kazanımının verimli 

bir şekilde sağlanması amacı ile kamu kurum 

ve kuruluşlarında görevli personellere eğitim 

semineri verildi.

İlçe okullarında çevre bilinci eğitimi tüm öğ-

rencilere verilerek genç nesillerin çevreye olan 

duyarlılıkları artırıldı.

El broşürleri dağıtmak
Halkı bilinçlendirmek ve ambalaj atıklarının 

kaynağında ayrı toplanılması amacı ile va-

tandaşlara el broşürü dağıtıldı. Vatandaşların 

bilgilenmeleri için toplu yaşam alanlarında 

vatandaş bilgilendirmeleri yapılmıştır.

Eğitim vermek
Eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları kapsamın-

da; Kahramankazan ilçemizde öğrenim gören 

tüm öğrencilere geri dönüşümün önemi konulu 

eğitim ve Çevre bilinci eğitimi yanı sıra eğitici-

lerin eğitimi konulu seminer düzenlenmiştir.

Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelle-

re iş sağlığı ve güvenliği, ilk yardım, yangın ve 

tehlikeli işlerde çalışma eğitimi verilmiştir.
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Projeler ve sonuçları:
Sıfır Atık Projesi: Belediyemizde ve tüm hizmet binalarında atık biriktirme alanları yapıldı, 

paslanmaz iç mekân kutuları yerleştirildi, tüm atıkların ayrı toplanması sağlandı.

Toplanan organik atıklardan organik gübre elde edilmiş, ayrı toplanan atıklar ise ülke ekonomisine 

katkı sağlaması için geri dönüşüme gönderilmiştir.

Türkiye genelinde sıfır atık toplama sistemine geçen ilk ilçe belediyesi olduk…

Hedefler:

a-Görüntü kirliliğinin önlenmesi

b-İnsan sağlığının korunması

c-Maliyetlerin düşürülmesi

d-Çevrenin korunması

e-Sürdürülebilir bir çevre koruma sistemi oluşturulması

Atık Getirme Merkezi
İlçemizde vatandaşlar tarafından biriktirilen tüm atıkları 

getire bilecekleri bir merkez oluşturulması.

Hedefler:

a-Atıkların tek merkezde toplanması

b-Atıkların çevreye verdiği zararın azaltılması

c-Maliyetlerin düşürülmesi

d-Ülke ekonomisine katkı sağlanması

e-Vatandaşların daha temiz bir dünyada yaşamaları

f-Kaynakların daha az kullanılması

Organik Atıklardan Gübre elde etme
Pazar atıklarının değerlendirilmesi kapsamında Pazar yerinden toplanan atıklardan organik gübre 

elde etme.Sıfır atık projesi kapsamında, Kaynağında ayrı toplama sistemine geçilmiş oldu, topla-

nan organik atık miktarı artırılmıştır. Atıklardan organik gübre elde edilmiş, hizmet binalarının yeşil 

alanları gübrelenmiştir. Yine bu gübreyle serada çiçek fidesi yetiştirilip hizmet binalarının önlerinde 

ve park bahçelerde kullanılmıştır.

Hedefler:

a-Temizlik İşleri çevresinden çıkan çim atıklarının değerlendirilmesi 

b-Kompost çalışması

c-Organik atıkları değerlendirme

d-Transfer edilen atık miktarını azaltmak
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İMAR VE ŞEHİRCİLİK
MÜDÜRLÜĞÜ
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PERSONEL EĞİTİMİ

Personelin gelişimleri takip etmesi ve Belediyemize yenilikler getirilebilmesi amacıyla Kon-

ferans ve toplantılara katılımı sağlanmaktadır. Belediye bünyesinde eğitimler de verilmiştir. 

Bunlar; 

•12.02.2019 tarihinde Resmi yazışma kuralları eğitimi  verilmiştir.

•21.02.2019 tarihinde Kabahatlar Kanunu eğitimi verilmiştir.

•09.04.2019 tarihinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu eğitimi verilmiştir.

•09.04.2019  tarihinde5393 Sayılı Belediye Kanunu eğitimi düzenlenmiştir.

•11.04.2019 tarihinde 4734-4735 Sayılı Kamu ihale Kanunu eğitimi verilmiştir.

•28.03.2019 tarihinde 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunueğitimi verilmiştir.

•28.03.2019 tarihinde 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu eğitimi verilmiştir.

•18.11.2019-29.11.2019 tarihleri arasında İş yaşamında Sosyal medya kullanımı geliştirme 

ve uyum eğitimleri verilmiştir.

Ayrıca, 02.12.2019-20.12.2019 tarihleri arasında ilk yardım eğitimi düzenlenmiştir.

•Son olarak 11.04.2019 tarihinde Protokol kuralları eğitimi verilmiştir.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK 
MÜDÜRLÜĞÜ I-
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- SARAY MAHALLESİ 220420 VE 220428 NOLU ADA-
LAR VE ÇEVRESİNE AİT DEĞİŞİKLİK
- KAYI MAHALLESİ, OVAÇAYI VE ÇEVRESİNİ 
KAPSAYAN ALANA AİT DEĞİŞİKLİK.(KAHRA-
MANKAZAN BELEDİYESİ MÜLKİYETİ, EĞİTİM 
ALANLARININ DÜZENLENMESİ.)
- CİĞİR MAHALLESİ 161 ADA 1 PARSEL VE ÇEVRE-
SİNE AİT İMAR PLANI. (MERA ALANININ KAH-
RAMANKAZAN BELEDİYESİNE TAHSİSİ,  (SANAYİ 
PLANI).) 
- KUMPINAR MAHALLESİ 221837, 221838 NOLU 
ADALAR VE ÇEVRESİ DEĞİŞİKLİK. (PARK VE YOL 
DÜZENLEMESİ.)
- KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN MAH. 221861 ADA 
1 PARSEL VE ÇEVRESİNDEKİ PARK ALANINA AİT 
DEĞİŞİKLİK. (VATANDAŞ MAĞDURİYETİNİN 
(MÜKERRERLİK) GİDERİLMESİ).
- ÖRENCİK MAHALLESİ 222150 ADA 1 PARSELE 
AİT DEĞİŞİKLİK
- FATİH MAHALLESİ 220643 ADA 1 NOLU PARSELE 
AİT DEĞİŞİKLİK. 
- FATİH MAHALLESİ 220720 ADA 3 NOLU PARSEL 
VE BATISINDAKİ PARK ALANINA AİT DEĞİŞİK-
LİK.(VATANDAŞ MAĞDURİYETİNİN 
GİDERİLMESİ.)
- TEKNOHAB TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGE-
SİNE AİT DEĞİŞİKLİK. (ANKARA HAVACILIK VE 
UZAY İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ)
- KAYI MAHALLESİ 2818 ADA 1 NOLU PARSELE 
AİT DEĞİŞİKLİK. (MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
MÜLKİYETİ EĞİTİM ALANLARI DÜZENLEMESİ.)
- SARAY MAHALLESİ 3571 ADA 2 NOLU PARSELE 
AİT DEĞİŞİKLİK. (BİYOKÜTLE TESİSİ, ŞAHIS)
- FATİH MAHALLESİ 220770 ADA 2 NOLU PARSELE 
AİT DEĞİŞİKLİK.(MALİYE PARSELİNİN EKONO-
MİYE KAZANDIRILMASI AĞAÇLANDIRILACAK 
ALANIN SANAYİYE DÖNÜŞMESİ)

- ATATÜRK MAHALLESİ 221280 ADA 3 NOLU PAR-
SELE AİT DEĞİŞİKLİK. (YÜZME HAVUZU, KAHRA-
MANKAZAN BELEDİYESİ MÜLKİYETİ.)
- ATATÜRK MAHALLESİ 221350 ADA 1 PARSEL VE 
ÇEVRESİNE AİT DEĞİŞİKLİK. (TOKİ ÇEVRESİN-
DE İLKOKUL ALANI DÜZENLEMESİ.)
SARAY MAHALLESİ 3345 ADA 4 NOLU PARSELE 
AİT DEĞİŞİKLİK.(BİYOKÜTLE TESİSİ)
- SARAY MAHALLESİ 3477 ADA 3 NOLU PARSELE 
AİT DEĞİŞİKLİK. 
-KUMPINAR MAHALLESİ 221801 ADA 3 NOLU PAR-
SELE AİT DEĞİŞİKLİK.(MÜLKİYETİ KAHRAMAN-
KAZAN BELEDİYESİNE SOSYAL VE KÜLTÜREL TE-
SİS ALANI EMSAL ARTIŞI.)
- ÖRENCİK MAHALLESİ BAĞLAR MEVKİİ DEĞİ-
ŞİKLİK.(VATANDAŞ MAĞDURİYETİNİN 
GİDERİLMESİ.)
- SARAY MAHALLESİ 220863 ADA 9 VE 10 NOLU 
PARSELLERE AİT DEĞİŞİKLİK
YAZIBEYLİ MAHALLESİ 154 KW KAZAN ENERJİ 
İLETİM HATTINA AİT DEĞİŞİKLİK.(TEİAŞ HATTI)
-SATIKADIN MAHALLESİ 220945 ADANIN DOĞU-
SU TRAFO TAHSİSİ.(BAŞKENT ELEKTRİK.)
- SARAY MAHALLESİ 220429, 220430, 220433 NOLU 
ADALARIN DOĞUSU TRAFO TAHSİSİ. (BAŞKENT 
ELEKTRİK.)

PERSONEL MOTİVASYONU
Personel motivasyonuna yönelik Müdürlüğümüzce haftalık ve aylık toplantılar düzenlenmiştir.

Ayrıca Birimimizde birlik ve beraberlik yemekleri düzenlenmiş olup, birlik ve beraberliğimizi 

güçlendirme amaçlı birim içi çalışan personelin özel günlerinde (doğum-düğün) başta olmak 

üzere destek ve dayanışma duygusuyla hareket edilmiştir.

PLAN ÇALIŞMALARI
2019 yılına ait 22 adet imar planı tadilatı onaylanmış olup aşağıdaki taploda gösterilmiştir
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İMAR PLANI VE UYGULAMA ÇALIŞMALARI TABLOSU

İLÇE SINIR YÜZÖLÇÜMÜ                                                                                             60619 Ha

MAHALLE YÜZÖLÇÜMÜ                                                                                             34409.9 Ha

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

İMAR UYGULAMASI YAPILAN ALAN YÜZÖLÇÜMÜ                                          7209 Ha

KONUT ALANI                                                                                                              1103.43 Ha

TİCARET ALANI                                                                                                              42.12 Ha

SANAYİ ALANI                                                                                                              2480.84 Ha

KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI                                                           215.89 Ha

AĞAÇLANDIRILACAK ALAN                                                                            96.76 Ha

PARK ALANI                                                                                                              196.46 Ha

SPOR ALANI                                                                                                              27.33 Ha

BELEDİYE HİZMET ALANI                                                                                             9.72 Ha

RESMİ KURUM ALANI                                                                                             59.54 Ha

SAĞLIK ALANI                                                                                                              26.30 Ha

İDARİ TESİS ALANI                                                                                             37.42 Ha

DİNİ TESİS ALANI                                                                                                              23.43 Ha

SOSYAL KÜLTÜREL TESİS ALANI                                                                            17.94 Ha

KENT MEYDANI                                                                                                              1.06 Ha

EĞİTİM ALANI                                                                                                              109.94 Ha

TURİZM TESİS ALANI                                                                                              4.79 Ha

OTOPARK                                                                                                               0.04 Ha

ÖZEL GÜMRÜKLEME                                                                                              1.05 Ha

AKARYAKIT ALANI                                                                                              24.78 Ha

ASKERİ ALAN                                                                                                               1152.06 Ha

FUAR ALANI                                                                                                               6.17 Ha

GARAJ ALANI                                                                                                               0.85 Ha

ALTYAPI ALANI                                                                                                               88.78 Ha

BAĞ-BAHÇE ALANI                                                                                              21.27 Ha

BESİCİLİK                                                                                                               18.03 Ha

PAZAR ALANI                                                                                                                0.59 Ha

REKREASYON ALANI                                                                                               165.30 Ha

YÖNETİM                                                                                                                14.15 Ha

MEZARLIK                                                                                                                8.1 Ha

YOL                                                                                                                                 1206.85 Ha

TOPLAM                                                                                                                                7774.13 Ha
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TEVHİD, İFRAZ VE PARSELASYON ÇALIŞMALARI 

* 2019 yılında toplam 17 adet tevhit, 27 adet ifraz ve 5 tane parselasyon planı onaylanmıştır.  

ARAZi ÇALIŞMALARI 
Arazi ekibimiz her gün, ilçemizin farklı noktalarında denetim faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Yapının her aşaması teknik ekiplerimizce yerinde kontrol edilerek fotoğraflanmaktadır.  Ayrı-

ca kaçak yapı ile mücadelemiz devam etmektedir. 

2019 yılında 55 adet inşaat durdurma tutanağı düzenlenmiştir. Bunlardan 16 adeti 

kaçak yapı tespiti gereği, 39 adeti yapı denetim faaliyet hataları sonucu tespit edilip 

düzenlenmiştir.
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YAPI RUHSATLARI
Müdürlüğümüz tarafından 2019 yılı içerisinde İmar Kanunu ve Yönetmelikler çerçevesinde tüm 

yapıların ruhsat ve projeleri işlenmiş, uygun olanlar onaylanarak yapı ruhsatları verilmiştir.

2019 yılı içerisinde 92 adet sanayi, 15 adet depo, 60 adet konut,ticaret+konut ,2 adet kamu ve 

2  adet Tarım ve Hayvancılık olmak üzere Toplam 171 adet yapı ruhsatı verilmiştir. Bunların 67 

adeti Yeni yapı,  54 adeti Tadilat, 47 adet isim değişikliği, 3 adeti kullanım değişikliği yapı ruhsatı 

belgesidir. Ayrıca 2 adet yanan yıkılan yapılar formu düzenlenmiştir.

2019 YAPI RUHSATLARI  KULLANIM AMACI
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2019  YAPI RUHSATLARI VERİLİŞ AMACI
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YAPI KULLANMA İZİN BELGELERİ:
Müdürlüğümüz tarafından 2019 yılı içerisinde İmar Kanunu ve Yönetmelikler çerçevesinde tüm 

yapıların ruhsat ve projeleri işlenmiş, uygun olanlar onaylanarak yapı kullanma izin belgeleri 

verilmiştir.

2019 yılı içerisinde  119 adet Sanayi, 56 adet konut ,20 adet ticaret+konut, 8 ofis işyeri ve 3 

adet diğerolmak üzere Toplam 206 adet Yapı Kullanma izin Belgesi verilmiştir.

2019 YAPI KULLANMA İZİN BELGELERİ  KULLANIM AMACI

2019 YILI FAALİYET TABLOSU

Yapı Ruhsatı                                                                                                      171

Yapı Kullanma İzin Belgesi                                                                              206

Kaçak Yapı Tutanak Sayısı                                                                              55

Yapı Denetim işlemleri                                                                              2000

Asansör Ruhsatı                                                                                          52

İmar Planı ve Tadilatı                                                                                          23

Parselasyon Planı                                                                                          5

İfraz                                                                                                                   17

Tevhid                                                                                                                  12

İmar Çapı ve yol kotu                                                                                          79

İmar Durumu Belgesi                                                                                          5

 

2019 YILI İYİLEŞTİRMELERİ
•İşlerin daha hızlı ve etkin yürütülebilmesi için yeni personel alımları yapıldı.

•Müdürlüğümüz yerleşim planında düzenlemeler yapıldı. Yeni gelen personellerimize teknik 

donanım desteği sağlandı.
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KÜLTÜR VE 
SOSYAL İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ



FAALİYET RAPORU 2019
129KAHRAMANKAZAN BELEDiYESi

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ İ-

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ 

 Kahramankazan Kent Meydanı’nda Ramazan ayı 

boyunca gerçekleştirdiğimiz iftar programlarına 

şehir içi ve şehir dışından vatandaşlar yoğun ilgi 

gösterdi. Belediye Başkanımız Serhat Oğuz’un ev 

sahipliğinde gerçekleştirilen iftar programlarında 

ortalama 30000 kişiye iftar yemeği verildi.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE 

MİLLÎ BİRLİK GÜNÜ 

•“15 Temmuz Pedal Çevirenler” ahde vefa turunda 

15 Temmuz Şehitleri Anısına organize edilen bisik-

letçilere ilçemizde karşılama töreni yapılarak Şehit 

Hasan Yılmaz’ın evine  ve Kahramankazan Şehitli-

ği’ne  ziyaret yapıldı.

•15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Bir-

lik Günü Şehitlik ziyaretleri ve Kur’an-ı Kerim Tilaveti 

programı organize edildi.

•15 Temmuz Şehitlerimizi anma Demokrasi ve Mil-

li Birlik Günü Etkinlikleri kapsamında; tüm Şehitle-

rimiz için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi ve 15 

Temmuz konulu fotoğraf sergimizin açılışı gerçek-

leştirildi.

•15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü Anma 

Etkinlikleri Kapsamında; 2.Geleneksel Kahramanka-

zan Şehitler Haftası, 400 sporcu ile Satranç Turnu-

vası, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Turnuvası, Kah-

ramankazan Karate Ligi açılışları gerçekleştirildi.

•15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma 

Etkinlikleri kapsamında düzenlenen; 2.Geleneksel 

Kahramankazan Şehitler Haftası Satranç Turnuva-

sında, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Turnuvasında 

ve  Kahramankazan Karate Liginde dereceye giren 

sporcularımıza ödülleri takdim edildi.



KAHRAMANKAZAN BELEDiYESi130
FAALİYET RAPORU 2019

•15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli 

Birlik Günü kapsamında; “Atlı Spor Eğitimi” ve 

“Okçuluk” dersi verildi.

•15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü salon 

programı organize edildi.

•15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli 

Birlik Günü programı Ulu Cami’den etkinlik ala-

nına yapılan yürüyüş ile başlayıp sırasıyla; meh-

ter takımı konseri, Kur’an- ı Kerim Tilaveti, kum 

sanatı gösterisi, Orhan Hakalmaz konseri, Nihat 

Hatipoğlu ile sohbetin ardından verilen salalar-

dan sonra program sona ermiştir. 

•15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Mil-

li Birlik Günü, Şehit ve Gazi yakınlarına yemek 

programı düzenlendi.
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SOSYAL,  KÜLTÜREL, 
AÇILIŞ VE PROGRAMLAR

•Salı Pazarı’mızda hemşehrilerimize pazar ve 

alışveriş çantalarımızın dağıtımı yapıldı.

•Şehit mezarlarındaki rengi solan, yıpranmış 

bayraklarımız yenileri ile değiştirildi.

•2. “Kadim Değerler Kısa Film ve Fotoğraf Yarış-

ması” programı organize edildi.

•Üniversiteler Arası Karting Turnuvası organi-

zasyonu yapıldı.

•Fen liseleri 3.Ulusal öğrenci kongresi için baskı-

lar yapıldı. Kongreye katılan öğrencilerin ulaşım 

ve konaklamaları organize edildi.

•Milli Takımıza destek vermek amacıyla müdür-

lüğümüz bünyesinde Milli Egemenlik Parkında 

”Türkiye -İzlanda” maç  programı organize edi-

lerek, programda vatandaşlarımıza çay ikram 

edildi

•13 Haziran 2019 tarihinde  Kahramankazan Be-

lediyesi Gençlik Merkezimizin şenlik programı 

organize edildi.

•Elâzığ Kültür Derneğinin Kahramankazan’ da 

düzenlediği “Peynirli ekmek Festivali”ne destek 

verildi. (ses sistemi, masa sandalye, çadır)

•Atatürk Mahallesi Orta Yazı Sitesi sakinleri ile 

“Çay, simit “programı organize edildi.

•4 Ağustos 2019 tarihinde “Ecdadın İzinden Os-

manlı Başkentleri” gezisinin birincisi organize 

edildi.

•21 Ağustos 2019 tarihinde Kahramankazan ma-

halle muhtarlarıyla beraber istişare programı or-

ganize edildi.

•22 Ağustos 2019 tarihinde  Tusaş Meslek Yük-

sek Okulu’nda, Kahramankazan Belediyesi tanı-

tım standı kurarak Kahramankazan tanıtıldı.

•27-28-29 Ağustos 2019 tarihleri  arasında Gezi-

ci Çanakkale Müzesi açıldı.

•28 Ağustos 2019 tarihinde Şehidimiz Tunahan 

Doktur’un şehadetinin 3.sene-i devriyesi ve tüm 

şehitlerimiz için Kahramankazan Şehitliği’nde 

Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

•29 Ağustos 2019 tarihinde İymir Mahallesi’nde 

“Tıbbi Aromatik Bitki Rezene Hasat Günü Prog-

ramı “düzenlendi. 

•5 Eylül 2019 tarihinde Sincan’dan ilçemize ge-

len “Önder Derneği” öğrenci grubuna ilçemizde-

ki müzelere yönelik bir kültür programı düzen-

lendi.

•6 Eylül 2019 tarihinde “Sokakta Satranç Var” 

etkinliği kapsamında satranç sevenlerle bir ara-

ya gelindi.

•17 Eylül 2019 tarihinde “Geleneksel Kahraman-

kazan Kavun Pazarı” açılış töreni organize edildi.

•30 Eylül 2019 tarihinde “Ecdadın İzinden Os-

manlı Başkentleri’ gezisinin ikincisi organize 

edildi.

•9 Ekim 2019  tarihinde Kızılcahamam Huzur 

Evinden gelen kıymetli büyüklerimizi, Kahra-

mankazan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi 

Müzesi ile Satıkadın Müze Evi gezdirildi.
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•10 Ekim 2019 tarihinde Gazi Üniversitesi Tusaş 

Kahramankazan Meslek Yüksekokulu’nun yeni 

eğitim öğretim yılının açılış törenine katılım 

sağlandı.

•9 Kasım 2019 tarihinde “Mahalle Meclisinde 

Hemşerilerimizle Buluşuyoruz” adlı program, il-

çemizdeki TOKİ bloklarında organize edildi.

•11 Kasım 2019 tarihinde “11 Milyon Ağaç” dikme 

organizasyonu münasebetiyle İmrendi Mahal-

lesi’ndeki Kahramankazan Şehitler Ormanında 

3000 fidan toprakla buluşturuldu.

•17 Kasım 2019 tarihinde” Ecdadın izinden Os-

manlı Başkentleri” gezisinin üçüncüsü  organize 

edildi.

•18 Kasım 2019 tarihinde Kahramankazan Bele-

diyesi ve beraberindeki 5 İlçenin de katılımıyla 

gerçekleştirilen “Engelsiz Bocce Turnuvası” dü-

zenlenerek, müsabakalar sonucunda dereceye 

giren sporcularımıza kupa ve madalyaları tak-

dim edildi.

•20 Kasım 2019 tarihinde “Kepçeciler Durağı” 

açılış organizasyonu düzenlendi.

•1 Aralık 2019 tarihinde “Türkiye Üniversiteler 

Arası Karting Şampiyonası 1. Ayağına” ev sahip-

liği yaparak, Üniversite Sporları Federasyonu ve 

ODTÜ Motor Sporları Topluluğu iş birliği ile ger-

çekleştirilen şampiyonada 9 farklı üniversiteden 

41 pilot ilçemizde ağırlandı. 

•Kahramankazan “Sanayici ve İş Adamları Der-

neği’nin” düzenlediği programda Sanayici ve İş 

Adamlarımızla bir araya gelindi.

•Türkiye’nin İlk Köylü Kadın Milletvekilli olan Sa-

tıkadın’ı mezarı başında anma programı gerçek-

leştirildi.

•Belediyemiz ve Medeniyet Derneği iş birliğiyle 

gerçekleştirilen “Ortadoğu’da Yeni Dengeler ve 

Türkiye Barış Harekâtı” paneline katılım sağlan-

dı.

•11 Aralık 2019 tarihinde “Uluslararası Yerel Yö-

netimlerde Kadın Şurası Fuarı’na Kahramanka-

zan Belediyesi olarak katılım sağlandı.

•20 Aralık 2019 tarihinde “Ecdadın İzinden Os-

manlı Başkentleri” gezisinin dördüncüsü orga-

nize edildi.

•27 Aralık 2019 tarihinde Kahramankazan ma-

halle muhtarlarıyla beraber istişare programı 

organize edildi.

Belediyemizin ev sahipliğini yaptığı, Türkiye’de 

ilk kez düzenlenen Kahramankazan Belediyeler 

Arası “Naim Süleymanoğlu Halter Şampiyonası” 

14 farklı belediyeden 86 sporcunun katılımıyla 

başladı. Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu’nun 

kardeşi Muharrem Süleymanoğlu, olimpiyat 

şampiyonu Nurcan Taylan, dünya şampiyonu 

Bünyamin Sudaş da bizleri yalnız bırakmadı.
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 RESMİ ÖZEL GÜNLER 
VE BAYRAMLAR

•14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle ilçemizdeki sağlık 

çalışanlarına Kahramankazan Kültür Merkezi’nde 

yemek organizasyonu düzenlendi.

•18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Haftası için, 

çelenk sunma töreni ve şehitlik ziyareti organize 

edildi.

•Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü müna-

sebetiyle, emniyet çalışanları ve güvenlik görevli-

lerimize çiçek dağıtımı yapıldı.

•3 Haziran 2019 Arife gününde şehitlik ziyareti 

yapılarak, Kur’an- ı Kerim Tilaveti ve dua organi-

zasyonu yapıldı.

•4 Haziran 2019 tarihinde Ramazan Bayramı mü-

nasebetiyle, bayramlaşma töreni organize edildi.

•10 Ağustos 2019 Arife gününde şehitlik ziyareti 

yapılarak, Kur’an-ı Kerim Tilaveti  ve dua organi-

zasyonu yapıldı.

•11 Ağustos 2019 tarihinde Kurban Bayramı mü-

nasebetiyle bayramlaşma töreni organize edildi.

•30 Ağustos 2019 tarihinde  Zafer Bayramı müna-

sebetiyle, çelenk sunma programı yapıldı.

•5 Eylül 2019  tarihinde yeni  Eğitim-Öğretim yılı-

na başlayan ilçemizdeki tüm 1. Sınıf öğrencilerimi-

ze kırtasiye seti hediye edildi.

•10 Eylül 2019 tarihinde “Muharrem ayı” dolayısıy-

la hemşehrilerimize aşure ikram edildi.

•9 Eylül 2019 tarihinde “İlköğretim Haftası” müna-

sebetiyle milli egemenlik parkında çelenk sunma 

organizasyonu yapıldı.

•12 Eylül 2019 tarihinde  İlköğretim Haftası kapsa-

mında Şehit Alper Kocaman İlkokulu’nda düzen-

lenen  programa  destek verildi.

•17 Eylül 2019 tarihinde “Ahilik Haftası” etkinlikleri 

kapsamında çelenk sunma töreni yapılarak Esnaf 

ve Sanatkârlar odasının yaptığı programa destek 

verildi.

•19 Eylül 2019 tarihinde “Gaziler Haftası” müna-

sebetiyle gazilerimizle bir araya gelerek Milli Ege-

menlik Parkında çelenk sunma programı icra edil-

di.

•19 Ekim 2019 tarihinde “Muhtarlar Günü” progra-

mı organize edildi.

•25 Ekim 2019 tarihinde İlçemizin “Kahraman Un-

vanı” alışının 3. yıl dönümü münasebetiyle prog-

ram organize edildi.

•29 Ekim 2019 tarihinde Gazi Üniversitesi’nden iki 

öğrenci topluluğuyla birlikte ağaç dikme etkinliği 

organize edilerek 600 fidan toprakla buluşturul-

du. 

•10 Kasım 2019 tarihinde Atatürk’ü anma törenine 

katılarak, Milli Egemenlik Parkı’ndaki Atatürk Anı-

tı’na çelenk sunma programı organize edildi.

•13 Kasım 2019 tarihinde İlçe Tarım ve Orman Mü-

dürlüğümüz ve  belediyemizin iş birliğiyle düzen-

lenen “Tanelik Mısır Hasat Günü”nde üreticileri-

mizle bir araya gelindi.

•“24 Kasım Öğretmenler Günü” vesilesiyle ilçe-

mizdeki öğretmenlerimize yemek organizasyonu 

gerçekleştirildi.

•20 Aralık 2019 tarihinde Milli Şairimiz Mehmet 

Akif Ersoy’un 146.ncı doğum yıl dönümünde  “İs-

tiklal” isimli tiyatro oyunu ilçemizdeki öğrencileri-

mizle buluşturuldu.
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TASARIM, BASKI, 
YAYIN DAĞITIMLAR

•Cumhurbaşkanımızın geçiş güzergâhı 

için bayrak, branda, billboard, süsle-

meleri yapıldı.

•Engelsiz yaşam merkezi için davetiye, 

afiş tasarım ve basımı yapıldı.

•Ramazan ve bayram için billboard ta-

sarımı ve basımı yapıldı.

•Belediyemiz müdürlerine kartvizit ta-

sarımı ve basımı yapıldı.

•15 yıllık belediye bültenleri hazırlanıp 

basımı yapıldı, nakliyesi sağlandı ve 

depolandı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Gençlik Merkezi

Gençlik Merkezi bünyemizde 3-4-5-6-

7-8. sınıflar için Türkçe dersleri; pazar-

tesi, salı, perşembe  ve cuma günleri 

15.00-18.00 saatleri arasında, matema-

tik dersleri;  pazartesi,  çarşamba ve 

cuma günleri 15.00-18.00 saatleri ara-

sında, fen bilgisi dersleri; salı ve per-

şembe günü 15.00-18.00 saatleri ara-

sında, İngilizce dersleri;  pazartesi, salı, 

perşembe ve cuma  günleri 13.10-18.00 

saatleri arasında, sosyal bilgiler dersle-

ri; çarşamba   günü 15.00-18.00 saatle-

ri arasında , Kur’an’-ı Kerim  ve Dini Te-

mel Bilgiler dersleri;  hafta içi her gün  

10.00-13.00 saatleri arasında, resim 

kursu hafta içi her gün 09.00-18.00 sa-

atleri arasında, görsel sanatlar;  hafta 

içi her gün 10.00-18.00 saatleri arasın-

da,  Gitar kursumuz; pazartesi , salı ve 

perşembe günleri 18:00-20:00 saatleri 

arasında , bağlama kursumuz; pazar-

tesi ,salı ve perşembe 18.00-20.00 sa-

atleri arasında, el sanatları; pazartesi 

,salı ,çarşamba perşembe günleri 9.30-

16.00 saatleri arasında  , akıl oyunla-

rı kursumuz; perşembe, cuma   günü 

16.30 – 17.30 saatleri arasında , sat-

ranç kursumuz; pazartesi ,salı  günleri 

15.00-18.00 saatleri arasındadır. Hafta 

sonları diksiyon ve bilgisayar işletmen-

liği kursları vermekteyiz. Bu kursları-

mıza ilaveten altmış beş yaş ve üzeri 

okuma –yazma kursu vererek toplam-

da 2793 resmi kayıtlı kursiyere hizmet 

vermekteyiz.

•Satıkadın Müze Evini yıllık 

Ortalama 2150 kişi ziyaret 

Etmektedir.

•Örencik Kültür Evini yıllık 

Ortalama 420 kişi ziyaret

Etmektedir.

•Yusuf Pazar Kültür Evi ortalama 

450 kişi ziyaret etmektedir.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ola-

rak 2019 yılında toplam 107 program 

organizasyonu gerçekleştirdik.
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ZABITA
MÜDÜRLÜĞÜ
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ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ J-
ZABITANIN KISACA TARİHÇESİ

Günümüzde hayatımızın bir parçası olan 

Belediye Zabıtasının kökeni Osmanlı döne-

mi İhtisap Kurumuna dayanır. Osman-

lı’da sistematik bir kimlik kazanan İhtisap 

Teşkilatının izlerini ise İslam’ın ilk yıllarında 

bulmak mümkündür. O dönemde ve son-

rasında şehirde Zabıtanın görevlerine ben-

zer görevleri yerine getiren kişiye muhtesip 

(sorguya ve hesaba çeken)denirdi.

Muhtesip, iyiliği emretmek, kötülükten de 

men etmekle görevliydi. Bu ilke doğrul-

tusunda suçluları cezalandırdığı gibi cad-

de ve sokakların temizliğine bakar, yollar-

da yayaların gidip gelmelerini engelleyen 

durumları giderir, hamalların ve taşıt 

araçlarının aşırı yük almalarını önler, yıkılma 

tehlikesinde olan yapıları yıktırmakla yolcu-

ların başına gelebilecek tehlikeyi engeller, 

okullarda ve başka öğretim kuruluşların-

da öğrenciyi şiddetle döven öğretmenleri 

cezalandırarak halkın çıkarlarını gözetirdi. 

Ayrıca yiyecek içeceğe hile karışmamasını, 

eksik ölçü ve tartı kullanılmasını sağlam-

ak gibi bütün Belediyelere düşen görevleri 

de yerine getirmekle yükümlüydü. Muhte-

sipliğe Müslüman ileri gelenlerinden başkal-

arı atanamazdı Osmanlı Devletinde İhtis-

ap Ağası daha önceki İslam Devletlerinde 

görülerek kuruldu.. Selçuklular, İlhanlılar, 

Memluklularda olduğu gibi Osmanlılarda da 

muhtesiplik vardı. Ancak Osmanlı devletin-

de kadı gözetiminde çalışan bu görevlilere 

daha çok “ İhtisap Ağası” denirdi. Hz. Mu-

hammet zamanında Hz. Ömer Medine, Sa’d 

bin As Mekke muhtesibiydi.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

   “Teşkilatımızın asli görevi belde halkının 

sıhhat selamet ve huzurunu temin maksadı 

ile Belediyenin diğer birimleri ile koordi-

nasyon halinde çalışmak ve üst yönetimin 

almış olduğu kararların uygulanmasını 

sağlamaktır.”

Belediyelerin kolluk gücü olarak görev ya-

pan Zabıta Teşkilatı 5393 Sayılı Belediye 

Kanunu, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Re-

smi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

Zabıta Yönetmeliği, 5326 sayılı Kabahatler 

Kanunu başlıcaları olmak üzere 30’ a yakın 

Kanun ve Yönetmelikle yetkilendirilmiş ve 

görevlendirilmiştir. Bu Yasalar ve Yönetme-

likler çerçevesinde İlçemiz Halkının Sağlık 

ve Huzurunu korumaya yönelik çalışmalar 

yapmaktayız. Gıda üretim ve satış yerleri ile 

çevre denetimleri yaparak Halkımızın mak-

simum derecede sağlıklı ürünler almalarını, 

sağlıklı ve huzurlu bir çevrede yaşamalarını 

sağlamak hedefindeyiz.

Yaptığımız işyeri denetimlerinde işlenen 

kabahatler neticesinde her ne kadar cezai 

uygulamalar yapsak da, öncelikli hedefimiz 

cezalandırmak olmayıp, Sayın Başkanımızın 

da bu konudaki talimatları doğrultusunda 

işletme sahiplerini daha kaliteli hizmet ver-

mesi yönünde uyarmak ve bilgilendirmektir. 

Yerleşik Esnafımızı sürekli denetlerken, Sey-

yar veya geçici bir süreliğine ilçemize gel-

erek, kayıt dışı faaliyet gösterenlere anında 

müdahale ederek aynı zamanda Esnafımızın 

haklarının da savunucusu olduk.

  “En iyi şikâyet, şikâyet edilmeden müdahale 

edilen şikâyettir.” Felsefesi doğrultusun-

da araçlı, araçsız İlçemizi sürekli dolaşarak 

yapılan veya yapılması olası kabahatlere 

anında müdahale ederek, şikâyet olmasını 

önleme hedefinde olduk.

Bundan sonrada Halkımızın Sağlık ve 

Huzurunu korumaya yönelik çalışmalarımız 

artarak ve güçlenerek devam edecektir.         
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2019 YILINDA KABAHATLARİNE GÖRE UYGULANAN PARA CEZALARI

KABAHAT ADI             İŞLEM SAYISI      TUTAR

RAHATSIZ ETME                                                                                                  5                                      534,00 TL 

İŞGAL                                                                                                                          41                                      11.236,00 TL  

DİLENCİ                                                                                                                          2                                      267,00 TL 

ÇEVREYİ KİRLETME                                                                                        16                                      4.910,75 TL 

KİMLİK BİLDİRMEME                                                                                        3                                                420,00 TL 

İŞYERİ UYGUNSUZLUĞU (ENCÜMENE GİDEN TUTANAKLAR)                    13                                      5.480,00 TL 

TOPLAM PARA CEZASI                                                                                        80                                      23.012,75 TL 

2019 YILI RAKAMSAL VERİLERİMİZ

SIRA  

 NO               FAALİYET                  TOPLAM                        TUTARI

01 TANZİM EDİLEN İDARİ YAPTIRIM KARAR TUTANAĞI (5326 S.K)         67                      17.532,75 TL

02 TANZİM EDİLEN DURUM TESPİT İ.Y.TUTANAĞI (ENCÜMENE)                     13                       5.480,00 TL

03  İŞYERİ DENETİMLERİ                                                                                         549 

04 MİNİBÜS ÇALIŞTIRMA İZİN BELGESİ                                                                        79 

05 PAZAR YERİ DENETİMLERİ (TEZGÂH)                                               160 (TEZGAH)      HAFTALIK

06 YAPI DURDURMA TUTANAĞI (İNŞAAT MÜHÜRLEME)                                       49 

07 YAPILAN TEBLİGATLAR                                                                                          38 

08 VATANDAŞ ŞİKÂYETLERİ (MAVİ AY SİSTEM)                                                        86 

09 ALO 153 İHBAR HATTI                                                                                          13 

10 VATANDAŞ BAŞVURULARI (DİLEKÇE)                                                        33 

11 YOL CADDE İŞGAL DENETİMLERİ                                                                     GÜNLÜK 

12 SEYYAR SATICI DENETİMLERİ                                                                    GÜNLÜK 

13 DİLENCİ DENETİMLERİ                                                                                     GÜNLÜK 

14  ASANSÖR MÜHÜRLEME                                                                                          0 

15  İŞYERİ MÜHÜRLEME                                                                                          0 

16 ADRES TESPİTİ                                                                                                            4 

16 GİDEN EVRAK                                                                                                            346 

17 GELEN EVRAK                                                                                                            412 
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ÇEVRESEL DENETİMLERİMİZ
İlçemizde son yıllarda  artan inşaat faaliyetleri, 

üretim tesislerinin ve sanayileşmenin fazlalaşması, 

göç alması nedeniyle artan nüfus yoğunluğu, 

tarım ve hayvancılık gibi uğraşların artması bir-

takım çevresel olumsuzlukları da beraberinde 

getirmiştir. Çevresel kirliliğin minimum seviyeye 

indirilmesi için Zabıta olarak ilçe genelinde özel-

likle fabrikaların yoğun olarak kümelendiği bölgel-

erde günlük kontrollerimiz yapılmakta, buna yöne-

lik vatandaşlarımızdan gelen şikayet ve talepler 

değerlendirilerek oluşabilecek sıkıntılara mani ol-

unmaktadır.  Yıl içerisinde Çevre Kirliliğine neden 

olan 16 kişi/kurum hakkında Kabahatler Kanununa 

göre 4.910,75 TL tutarında cezai işlem uygulanar-

ak gerekli raporlar tanzim edilmiştir.

DİLENCİ ve SEYYAR SATICI 
DENETİMLERİMİZ
Zabıta Ekiplerimiz tarafından dilenci ve seyyar 

satıcılara yönelik günlük rutin kontroller yapılmak-

tadır. Özellikle cami önlerinde ve nüfusun yoğun 

olduğu ilçe merkezinde tespit edilen dilenciler 

bölgeden uzaklaştırılmakta  ve takibi yapılmak-

tadır. Anons cihazı ile satış yaparak çevreye ra-

hatsızlık veren seyyar satıcılara   ilçe genelinde 

ekiplerimiz tarafından anında müdahale edilmekte 

ve cihazlara el konulmaktadır. Bu tür faaliyetlere 

ilişkin denetimlerimiz neticesinde 5 şahsa çevreyi 

rahatsız etmeden dolayı 534,00 TL tutarında cezai 

işlem uygulanmıştır. 

İŞGAL DENETİMLERİMİZ
Kaldırım ve yol üzerine bırakılan işgaller yaya ve 

araç trafiğini olumsuz yönde etkilemektedir. Özel-

likle ilçe merkezinde işyerleri tarafından ürün teşhir 

etmek amacıyla yaya yoluna bırakılan ürünler, cad-

de üzerine konulan dubalar ve levhaların tespiti 

yapılarak ilgilileri uyarılmakta sorunun devam etm-

esi halinde cezai işlemler uygulanmaktadır.  Ayrıca 

kontrollerimiz esnasında veya vatandaşlarımızdan 

gelen ihbarlar neticesinde inşaat firmaları 

tarafından uygunsuz yerlere bırakılan işgaller, ilgil-

ileri uyarılarak mahallinden kaldırılmaktadır. İşgal 

çalışmalarımız esnasında ikazlarımıza uymayan 41 

ilgili hakkında 11.326,00 TL tutarında cezai işlem 

uygulanmıştır.
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FIRINLARIN DENETİMİ
İlçe genelinde faaliyette bulunan Fırınların 
denetimi Gıda Mühendisi ve Zabıta Ekipleri 
ile birlikte periyodik olarak yapılmaktadır. 
Ekmek gramajı, çalışanların kılık kıyafeti, 
hijyen belgeleri, fırınların iç temizliği, fiyat 
tarifeleri gibi konularda gerekli tespitler 
yapılarak tutanak tanzim edilmektedir. Yıl 
içerisinde uygunsuz faaliyet gösteren 1 fırın-
la ilgili 1.320,00 TL tutarında işlem yapılarak 
Belediye Encümenine havale edilmiştir.

LOKANTA ve YEMEK ÜRETİM 
TESİSLERİNİN DENETİMİ
İlçemizde faaliyette bulunan Lokantalar ve 
Yemek Üretim Tesislerinin aylık periyodik 
kontrolleri veteriner hekim, gıda mühendisi 
ve zabıta dan oluşturulan denetim ekipler-
imizle gerçekleştirilmektedir. Özellikle hi-
jyen açısından uygunsuz bulunan işyerlerine 
yönelik gerekli yaptırımlar uygulanmakta 
vatandaşlarımızın daha sağlıklı koşullar-
da hizmet almasına yönelik çalışmalarımız 
sıklıkla devam ettirilmektedir. 2019 yılı içer-
isinde 1 işletme hakkında 320,00 TL tutarın-
da tutanak tanzim edilerek Belediye En-
cümenine havale edilmiştir.

İMAR DENETİMLERİ
İlçe genelinde yoğunlaşan inşaat faaliyetler-
inin denetimi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne 
bağlı teknik personellerle birlikte koordineli 
olarak sürdürülmektedir. Özellikle mevzuata 
uygunsuz olarak yapılan inşaatlar, gecekon-
dular, işyerleri önüne yapılan sundurmaların 
tespiti yapılarak gerekli müdahaleler yapılar-
ak olumsuzluklara mani olunmaktadır. Yıl 
içerisinde Kanun ve yönetmeliklere aykırı 
olarak inşa edilen 49 yapının mühürlemesi 
yapılarak durdurulmuştur.

KASAP DÜKKÂNLARI ve 
MEZBAHANE DENETİMİ
İlçemizde faaliyette bulunan mezbaha ne ve 

kasap dükkanlarının denetimi zabıta ekipler-

imiz ve veteriner hekim, gıda mühendisin-

den oluşturulan ekiplerle periyodik olar-

ak yapılmaktadır.  Satışa sunulan ürünlerin 

sağlığa uygunluğu, satış yerlerinin temizliği, 

satış elemanlarının hijyen belgeleri kontrol 

edilmekte ve uygunsuzluk bulunan işyerleri 

hakkında gerekli yasal işlemler uygulanmak-

tadır.
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KURUYEMİŞÇİ VE PASTANE  
DENETİMLERİ
İlçemizde bulunan kuruyemiş dükkan-
ları ve pastanelerin denetimi periyodik 
olarak yapılmaktadır. Satışa sunulan gıda 
ürünlerinin hangi koşullarda üretildiği, 
insan sağlığı açısından hijyenik şartlara 
uygunluğu ve ürünlerin etiket kontrolleri 
yapılarak vatandaşlara daha sağlıklı ürün-
lerin sunulması için gerekli çalışmalar 
yapılmaktadır. 

PAZARYERİ DENETİMİ
İlçe merkezinde ve Akıncı Mahallesinde 
kurulmakta olan semt pazarlarında 
sağlığa uygun koşullarda ürün sunu-
munun yapılması için çalışmalar Zabıta 
Ekiplerimiz tarafından yürütülmektedir. 
Pazar tezgahlarında etiket denetimi, per-
sonele ait hijyen belgelerinin kontrolü, 
kılık kıyafet, satıcıların müşteri ile olan il-
işkileri, satışa sunulan ürünlerin satışa uy-
gun olup olmadığı kontrol edilmektedir.

MARKET  DENETİMLERİ
Marketlerde bulunan şarküteri reyonları, 
sebze ve meyve stantları, unlu mamul 
tezgahları,  süt ve süt ürünleri reyonları,  
ambalajlı ürünlerin son kullanım tarihleri, 
etiketler, çalışanların hijyen belgelerinin 
kontrolleri zabıta ekiplerimiz tarafından  
aylık rutin olarak yapılmaktadır. 2019 yılı 
içerisinde marketlerle ilgili 236 denetim 
yapılmış ve 10 işyeri ile ilgili 4.520,00 TL 
tutarında işlem uygulanarak Belediye En-
cümenine havale edilmiştir.

ŞİKAYET  VE TALEPLER
Müdürlüğümüze ulaşan şikayet ve tale-
plere gün içerisinde Zabıta Ekiplerimiz 
tarafından anında müdahale edilmekte ve 
vatandaşlarımızın mağduriyetleri gider-
ilmektedir. 2019 yılı içerisinde Mavi Ay 
sisteminden gelen 86 şikayet, Büyükşe-
hir Alo 153 sisteminden gelen 13 başvuru 
ve dilekçe ile yapılan 33 şikayet çözüm-
lenerek vatandaşlara geri dönüş sağlan-
mıştır.
ULAŞIM
Şehir içi ulaşım araçları ile ilgili olarak yıl 
içerisinde 79 araca uygunluk yazısı ver-
ilmiştir.  72 Araçla ilgili ruhsat yenileme, 4 
araç ile ilgili kasa değişikliği ve 3 aracında 
devir evrakları yapılarak Büyükşehir Bel-
ediyesine havale edilmiştir. Ayrıca ulaşım 
araçları ile ilgili Müdürlüğümüze ulaşan 
şikayetler değerlendirilmekte ve gerekli 
denetimler yapılmaktadır.
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SAĞLIK 
İŞLERİ

MÜDÜRLÜĞÜ
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SAĞLIK İŞLERİ
 MÜDÜRLÜĞÜ K-

EVDE BAKIM HİZMETLERİ
İlçemizde yaşayan engelli, yaşlı, kimsesiz ve yatağa bağımlı vatandaşlarımıza 

“evde bakım hizmetleri” içinde evde temizlik, evde sağlık ve yönlendirme, kişinin 

hastalığı hakkında bilinçlendirilmesi, psikolojik destek, berber, sıcak yemek 

dağıtımı, tamirat-tadilat, hasta nakil hizmetleri sunulmaktadır. 

İlçemizdeki hastanede yatarak tedavi gören hastalar ile sevgi evlerin de kalan 

çocuklarımızın da berber ihtiyaçları müdürlüğümüz berberi tarafından yapılmak-

tadır.

HİZMET ADI        VATANDAŞ SAYISI  HİZMET SAYISI

Evde Temizlik                                            208                      1.700

Evde Sağlık ve Yönlendirme                    748                      1.059

Berber                                                        91                                  1.266

Tamirat-Tadilat                                3                                     3

Sıcak Yemek Dağıtımı                            46 hane            3.991

Hasta nakil                                            253                      612
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PSİKOLOJİK DESTEK HİZMETLERİ

Sağlık İşleri Müdürlüğü Psikolojik Destek Hiz-

meti birimine başvuru yapan vatandaşlarımı-

za ücretsiz olarak; alkol ve madde bağımlı-

lığı, aile içi şiddet, öfke kontrol problemleri, 

ergenlik problemleri, evlilik problemleri, yas/

kayıp, intihara teşebbüs, engelli çocukların 

aileleri ile uyum problemleri, kişilik bozuk-

lukları, çocuk istismarı, mahremiyet eğiti-

mi, gelişim sorunları, okul sorunları vb. gibi 

rahatsızlıklar noktasında “psikolojik destek 

hizmeti” verilmektedir.

Ayrıca kuruma gelemeyecek durumda olan 

çocuk, ergen, yetişkin ve hasta (engelli) va-

tandaşlarımıza evlerinde de psikolojik des-

tek hizmeti sunulmaktadır. 

2019 yılında toplam 211 vatandaşımıza 

631 defa hizmet verilmiştir.

GIDA DENETİM HİZMETLERİ

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan gıda üre-

tim, tüketim ve satışı yapılan noktalar; perso-

nel ve alet/ekipman hijyeni ile gıda güvenliği 

açısından denetlenmektedir.

Denetimlerimiz, yıllık olarak hazırlanan plan 

dahilinde periyodik olarak yapılmaktadır.

DENETİM YERİ   MİKTAR

Gıda üretim, tüketim                   (129

ve satışı yapılan noktalar            adet 

             iş yeri)  

              266

Yaş meyve – sebze pazarı  39
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VETERİNER HEKİMLİK HİZMETLERİ

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan hayvansal gıda üretim, tüketim ve satış noktaları, personel ve alet/

ekipman hijyeni ile gıda güvenliği açısından yıllık olarak hazırlanan plan dahilinde periyodik olarak de-

netlenmektedir. 

DENETİM YERİ    MİKTAR

Canlı hayvan ve halka açık et pazarı      47

Balık satış noktaları        18

Kasap/şarküteri        57

Market (hayvansal gıda yönünden)      109
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SOKAK HAYVANLARININ 
TOPLANMASI, BAKIMI VE 
REHABİLİTASYONU HİZMETİ
Şikayetler üzerine bulundukları ortamdan alınan 

sahipsiz sokak hayvanları, 60 hayvan kapasiteli 

“Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon 

Merkezi”mize getirilerek ilk muayeneleri, aşılama-

ları, paraziter tedavileri ile uygun olanların kısırlaştır-

maları ve işaretlemeleri yapılmaktadır. Sonrasında 

merkezimizde geçici olarak barındırılma, sahiplendi-

rilme ya da doğaya bırakılma işlemleri uygulanır. 

Sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili hizmetlerimiz yanın-

da yaban hayvanlarının da tedavileri ve doğaya ka-

zandırılmaları için çalışmalar yürütülmektedir.

Kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar 

için parklara, ormanlık alanlara yem ve mama bırakıl-

maktadır. 

Ayrıca Kurban Bayramı haftasında kaçan kurban-

lıklara müdahale edilebilmek için kurban yakalama 

timi oluşturulmaktadır.

 

2019

Şikayet Sayısı     576

Toplanan Hayvan Sayısı   1.243

Sahiplendirilen Hayvan Sayısı   109

Kısırlaştırılan Hayvan Sayısı   118

Doğaya Bırakılan Hayvan Sayısı  1.072

Yapılan Aşı Sayısı    1.153

Poliklinik Hizmet Sayısı    318

HAŞERE İLE MÜCADELE VE
İLAÇLAMA HIZMETLERI
İnsan sağlığını tehdit eden ve rahatsızlık veren sivris-

inek, karasinek, hamamböceği, kene vb. haşerelere 

karşı mücadele kapsamında ilçemiz merkezindeki 

tüm cadde-sokaklarda, site içlerinde ve sonradan ma-

halle olan köylerimizde yıllık olarak hazırlanan plan 

dahilinde ilaçlama yapılmıştır.

Ayrıca vektör üreme alanları olan gübrelikler, çöp to-

plama alanı, su birikintileri, dere, göl kenarı, pazaryeri 

gibi yerlere yönelik larva ve uçkun ilaçlaması yapıl-

maktadır. 2019 yılı içersinde ilçemizde tespit edilen 159 

noktasal bölgeye 2.199 defa ilaçlama gerçekleştirilm-

iştir. 
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CENAZE VE DEFİN 
HİZMETLERİ   

Cenaze nakil, yıkama, kefenleme, duyuru 

yapılması, vatandaşların cenazeye katılımı 

için otobüs temini, taziye çadırı kurulumu, 

masa-sandalye temini ve ikram gibi hiz-

metler ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Cenaze yakınlarından gelen talepler 

doğrultusunda cenazenin evden alınıp de-

fin işlemlerinin tamamlanmasına kadar 

vatandaşlarımızın en zor anında acıları pay-

laşıyoruz.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
HİZMETLERİ

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

kapsamında belediyemiz çalışanlarının 

daha güvenli ve sağlıklı ortamda görev 

yapmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar 

sürdürülmektedir.

Bu kapsamda 2019 yılında personelimiz-

in sağlık kontrolleri yapılarak iş sağlığı ve 

güvenliği ile ilkyardım eğitimleri verilmiştir. 
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CAMİ TEMİZLİK HİZMETİ

İlçemiz sınırları içinde yer alan 75 cami ve 

mescidler müdürlüğümüz temizlik ekipleri 

tarafından periyodik aralıklarla 2019 yılın-

da 702 defa temizlenerek vatandaşlarımızın 

daha temiz ve nezih ortamlarda ibadet etme-

leri sağlanmaktadır.

Ayrıca Ramazan ayında dini gün ve geceler-

de ise camilerimizde gül esansı püskürtme 

uygulaması yapılmaktadır.

SEMİNER VE EĞİTİMLER

Vatandaşlarımızın bilgi ve bilinç düzeyini art-

tırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla 

müdürlüğümüz tarafından;

•Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi

• Çocuk ihmali ve İstismarı

• Gazi ilkokulu anasınıfı öğrencileri ile LÖSEV 

farkındalık İçin maskelerimizi taktık.

• İlçe Sağlık Müdürlüğü ile ortak ‘1 Ekim Yaş-

lılar Günü’ programı yapılmıştır. 

•KETEM ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ile işbirli-

ği içinde her Perşembe Kanser Taraması için 

Bayanlarımız götürülmektedir.

•İl Sağlık Müdürlüğü ile ile beraber İntihar 

Önleme Semineri yapılmıştır.

•4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü” 

dolayısıyla Gazi İlkokulu Anasınıfı öğrencileri 

Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezimize zi-

yaret yapmıştır. 
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DESTEK 
HİZMETLERİ

MÜDÜRLÜĞÜ
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DESTEK HİZMETLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ L-

4734 SAYILI KANUNUN 22’NCİ MADDESİ KAPSAMINDA 
YAPILAN PİYASA ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ

2019 yılında Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından birim içi ve diğer birimlerden gelen talepler 

doğrultusunda gerçekleştirilen Piyasa Araştırma Faaliyetlerini gösterir tablo aşağıda sunulmuştur. 

Aynı tabloda önceki yıllara ait piyasa araştırma sayıları da verilmiştir. Buna göre:

YILLAR PİYASA ARAŞTIRMASI  MAL ALIMI    HİZMET ALIMI YAPIM İŞİ

2016  805 Adet   483 Adet        296 Adet      13 Adet

2017  547 Adet   319  Adet        224 Adet                  4 Adet

2018  525 Adet   289 Adet                229 Adet                  7 Adet

2019  680 Adet   413  Adet        248 Adet                 19 Adet

Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan Piyasa Fiyat Araştırmalarının değişim grafiği 
aşağıdaki gibidir. Buna göre:
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İŞLEM GÖREN EVRAK MİKTARI
2019 yılında Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından işlem gören evrak miktarını gösterir tablo 

aşağıda sunulmuştur. Aynı tabloda önceki yıllara ait evrak sayıları da verilmiştir. Buna göre:

YILLAR İŞLEM GÖREN EVRAK MİKTARI GELEN EVRAK GİDEN EVRAK

2016   2570 Adet   955 Adet  1615 Adet

2017   2079 Adet   778 Adet  1301 Adet

2018   1912 Adet   627 Adet  1285 Adet

2019   2353 Adet   856 Adet  1285 Adet

KUMPINAR KÜLTÜR MERKEZİ TESİSİNDE 
YAPILAN PROGRAM MİKTARI
Belediyemize ait Kumpınar Sosyal Tesislerinde hafta içi ve hafta sonu Belediye Meclisinin belirlediği 

ücretler karşılığında vatandaşların düğün, nişan ve toplantı organizasyonları gerçekleştirildi. Buna 

göre Kumpınar Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen organizasyon sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Aynı tabloda önceki yıllara ait organizasyon miktarları da verilmiştir. Buna göre:

YILLAR    ORGANİZASYON SAYISI

2016      226 Adet

2017      245 Adet

2018      198 Adet

2019      218 Adet
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BELEDİYE HİZMET BİNASI 
DİĞER BAKIM ONARIM 
HİZMETLERİMİZ

*Belediyemiz ana hizmet binasında bulunan 

nikâh salonu üzerindeki kırılan ışıklık (kubbeli) 

camlar yenisiyle değiştirilmiştir.

*Belediyemiz ana hizmet binasında bulunan Jen-

eratör odasının gerekli bakım onarım işlemleri 

(yağ filtresi ve mazot filtresi ) değiştirilmiştir.

*Belediye bünyesinde bulunan asansör, soğutma 

üniteleri, ısıtma üniteleri, iklimlendirme ünite-

leri, aydınlatma sistemleri, elektrik ve sıhhi te-

sisat, havuz sistemleri, elektromekanik sistem-

lerin periyodik bakımları, yazlık-kışlık bakımları 

müdürlüğümüz teknik ekipleri tarafından yapıl-

makta olup, teknik ekibin yetersiz kaldığı durum-

larda yetkili servis tarafından yaptırılmaktadır.

*Belediye hizmet binasının hasar gören dış cephe 

aydınlatmalarının bakım onarım ve tadilat işlem-

leri yapılmıştır.

*Binamızın yıpranmış olan yerlerin boya ve gerek-

li görülen katların işlemleri yapılmıştır.

*Binamızın deforme olan hidrofor su pompası ve 

elektrotlar yenilenmiştir.

*Belediyemizin giriş bölümünde ve asansörlerin 

içindeki isim panosu güncellenmiştir.

*Belediyemizin 16.kat ve 3.kat meclis salonunda 

kullanılan koltukların deforme olan yerleri ye-

nilenmiştir.

*Belediye hizmet binamızın 16.kat meclis salonu-

na canlı yayın yapılabilmesi için yeni elektrik ve 

kamera hattı çekilmiştir.

*Hizmet binasının (-2)’deki su toplama kuy-

usunun bakım ve onarımları teknik ekibimiz 

tarafından yapılmıştır.

*Belediyemizin 15. Kat mutfak bölümünde kul-

lanılan sanayi tipi ocakların ve diğer aletlerin 

bakım ve onarımları teknik ekibimiz tarafından 

yapılmıştır.

*Ana hizmet binamızda ve kapalı yüzme havuzu-

nda kullanılan jeneratörün arıza tespitleri yapılıp 

teknik ekibimiz tarafından yapılmıştır.
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SOSYAL TESİSLERİMİZ;

1. KAHRAMANKAZAN 
KAPALI YÜZME HAVUZU

Yarı olimpik yüzme havuzu bulunan tesisimizde fit-

ness ve zumba aktiviteleri de bulunmaktadır.

Ayrıca profesyonel yüzme hocalarımız tarafından 

temel yüzme eğitimi de verilmektedir.

2019 yılından sağlıklı yaşam için spora ve yüzm-

eye teşvik etmek amacıyla bir çok organizasyon 

düzenlenmiştir.

Okulların kapanması ile birlikte takdir belgesi alan 

öğrencilerimize 1  ay, teşekkür belgesi alan öğren-

cilerimize ise 15 gün ücretsiz tesis kullanımı sağl-

anmıştır.

Bu kapsamda 420 öğrencimize hizmet verilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakan-

lığının “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesine ev sa-

hipliği yaparak liseler arası yüzme turnuvası düzen-

lenmiştir.

 

Turnuvaya 30 kız öğrenci, 30 erkek öğrenci katılım 

sağlamıştır.

Gerçekleşen turnuva sonucunda dereceye giren 

yarışmacılara;

1.Öğrenciye 3 aylık üyelik

2.Öğrenciye 2 aylık üyelik

3. Öğrenciye 1 aylık üyelik hediye edilmiştir.

Ayrıca; Şehit ve Gazi Aileleri yakınlarına, yıl boyun- 

ca tesis kullanımı ücretsiz olarak sağlanmıştır.

Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün projesi kapsamın- 

da başarılı ve maddi durumu zayıf olan 22 öğrenci 

tesisimizde 1 yıl boyunca ücretsiz kullanım hakkına 

sahip olacaktır.
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1.1 KAHRAMANKAZAN KAPALI 
YÜZME HAVUZU BAKIM VE TADİLAT 
YAPILMASI

1.Tesisimizin iklimlendirme sisteminin  yıllık bakım 

onarımı ve antifriz dolumu yapılmıştır.

2.Havuz tesisatındaki vanaların ve gerekli görülen 

yerlerin tadilat bakım onarımı yapılmıştır.

3.Fitness spor aletlerinin yıllık bakım onarımı yapıl-

mıştır.

4.Havuz suyunun ölçümü periyodik olarak yapıl-

maktadır.

5.Tesis Jeneratörünün aylık ve  yıllık bakım onarımı 

yapılmıştır.

6.Tesisimizin iç, dış kısmında bulunan gerekli  görü-

 len yerlerin bakım onarımları ve derz tadilatları ya-

pılmıştır.

7.Makine dairesindeki havuz teçhizatlarının peri- 

yodik bakım ve onarım çalışması düzenli bir şekil- 

de yapılmaktadır.

8.Havuz su filtrasyon sisteminin kumu ve karbon 

sistemi değiştirilmiştir.

9.Elektrik tasarrufu sağlamak amacıyla 2,4 kW olan 

havuz aydınlatma sistemi 300 w led ampuller ile 

değiştirilmiştir.

10.Ozon sistemi arızası giderilerek devreye alınıp 

düzenli bir şekilde çalışması sağlanmıştır.

11.Kapalı yüzme havuzunun devir daim pompa- sı-

nın bakım ve onarımı teknik ekibimiz tarafından ya-

pılmıştır.
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2. KAHRAMANKAZAN 
KUMPINAR KÜLTÜR MERKEZİ 

Vatandaşlarımızın düğün, nişan ve toplantı organi- 

zasyonları için yoğun talep gören kültür merkezimiz 

ayrıca belediyemizin, kamu kurum ve kuruluşlarının 

ve sivil toplum örgütlerinin organizasyonlarına ev 

sahipliği yapmaya devam etmektedir.

Yapılan tadilat çalışmaları kapsamında; 

1.Tesisimizdeki cihazlarımızın bakım ve onarımları 

yapılıp eksik olanların temini yapılmıştır.

2.Tesis içi detaylı temizlikler sürekli yapılmaktadır.

3.2019 yılı içerisinde bahçede bulunan tentelerin ba- 

kımları yapılıp çadırları değiştirilmiştir. Ayrıca yeterli 

gelmeyen erkek mescidimiz genişletilerek tadilatı 

yapılmıştır.

4.Dış mekânın kamera sisteminin yapılması, aydın- 

latma direklerinin bakımlarının yapılması ve dış cep- 

henin deforme olan yerleri yenilenmiştir.

5.Tesis içindeki aydınlatmalara revizyon  yapılmıştır.

6.Tesisin muhtelif bakım ve onarımları yapılmıştır.

3.KAHRAMANKAZAN EĞİTİM 
SPOR VE KAMP MERKEZİ
Tesisimiz 2019 yılı içerisinde;
Futbol, voleybol, basketbol, güreş, halter, bocce, ka-
rete, dart, atletizm, go kart spor branş faaliyetlerine 
hizmet vermiştir. Ayrıca sporcu toplantıları, kulüp 
toplantıları, ilçemizde düzenlenen eğitim seminerle-
ri, ilçemiz okulları ve halk eğitim merkezi bünyesinde 
düzenlenen kurslar, antrenörlük eğitimleri, ilk yardım 
iş güvenliği ve sağlığı eğitimleri, Türkiye Bocce Bow-
ling ve Dart Federasyonu Yönetim Kurulu Toplantı-
ları, Dünya Bocce Konfederasyonu Yönetim Kurulu 
toplantılarına kalite ve verimlilik esaslı hizmet anla-
yışı ile ev sahipliği yapılmıştır.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları faaliyet 

programlarında yer alan Bocce, Atletizm ve Halter 
branşlarının ulusal grup ve Türkiye Şampiyonlarına 
da ayrıca ev sahipliği yapılmıştır.
2019 yılı içerisinde spor branş faaliyetleri dışında;
İlçemize gelen hasta ve şehit-gazi yakınlarına konak-
lama hizmeti verilmiştir.
İlçemizde bulunan üniversitelerde okumayı hak ka-
zanan öğrencilere ev veya yurt işlemlerini gerçekleş-
tirene kadar konaklama hizmeti verilmiştir.
Ayrıca ilçemizde düzenlenen Tiyatro, Müzik(Müzi-
kal),TV Programı, Haber Programı, Film çekimleri ve 
her türlü kültürel, sosyal ve iş seyahati ile ilçemize 
gelen misafirlere konaklama ve yemek hizmeti ve-
rilmiştir.
İlçemiz yaşlı ve engelli bireylere hizmet veren Evde 
Bakım Hizmetleri kapsamında yemek hizmeti olarak 
haftada iki gün (Pazartesi, Perşembe) 300(üçyüz) 
kişilik yemek yapım işlemi tesisimizde gerçekleş-
mektedir. Bunun yanında işçi lokaline hafta içi her 
gün Salı 400 diğer günler 200 bardak çorba çıkarıl-
maktır. İlçemizdeki yüksek okul öğrencilerinin talebi 
üzerine sabah saatinde ve sınav zamanlarında ikram 

edilen çorba, tesisimizde hazırlanmaktadır. 

3.1 YAŞLI VE EVDE BAKIMA
MUHTAÇ HIZMET DESTEĞI:

*Haftalık  : 600 Kişi
*Aylık   : 2400 Kişi
*Yıllık    : 28800 Kişilik yemek
    hizmeti verilmektedir.
Tesisimizde yıl içinde 2 antrenörlük, 1 hakemlik ve 
200 kişiye sporcu gelişim semineri verilmiştir. Yıl bo-
yunca kamp amaçlı 5885 kişiye konaklama hizmeti 
verilmiştir.
Yaz aylarında okulların tatil olması ile birlikte ilçe-
miz- de bulunan öğrencileri spora teşvik etmek ve 
farklı branşlarda yeteneklerini keşfedebilmeleri için; 
Fut- bol, Voleybol, Basketbol, Güreş, Halter, Bocce, 
Ka- rate, Dart, Atletizm, Go Kart branşlarındaki eği-
timler her yıl devam etmektedir. Açılan yaz okulun-
dan yıl boyunca 400 kişi faydalanmıştır.
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3.2 KAHRAMANKAZAN 
EĞİTİM SPOR VE KAMP MERKEZI 
TADİLAT ÇALIŞMALARI
1.Elektrik ve mekanik sistemlerde meydana gelen 

arızaların bakım onarımları için, ihtiyaç duyulan 

malzemeler müdürlüğümüz tarafından tedarik edi-

lerek, teknik ekip tarafından arızalar 

giderilmiştir.

2. Wc, Banyo ve duş kabinlerindeki deforme olan 

duş bataryaları ve ahizelerinin değişimi, klozet ba-

kım ve onarım tadilatları yapılmıştır.

3.Tesisin düzenli temizliği ve hijyeni müdürlüğü-

müz personeli tarafından periyodik olarak gerçek-

leştirilmiştir.

4.Bina iç asansörü ve engelli asansörünün aylık ve 

yıllık periyodik bakımları gerçekleştirilmiştir.

5.Tesisimizde hizmete sunulan çamaşır yıkama-

kurutma ve ütüleme hizmetine devam edilmiştir.

6.Ayrıca misafirlerimize daha kaliteli hizmet vermek 

amacıyla tek kullanımlık otel buklet malzemeleri (Sa-

bun, Şampuan, Duş Jeli, Terlik, Çamaşır torbası, Dikiş 

seti vb. ) verilmeye devam edilmiştir.

7.Fitness aletlerinin periyodik ve yıllık bakımları yapıl-

mıştır.

8.Bahar öncesi tesis binası iç ve dış mekânının haşere 

ilaçlaması yapılmıştır.

9.Klima santralinin periyodik yazlık ve kışlık 

bakımı yapılmıştır.

10.Tesisimizin çevre düzenlenmesi amacıyla 

gerekli peyzajların yapımı gerçekleştirilmiştir.
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4. KAHRAMANKAZAN 
BOCCE SALONU 
Uygulama açısından fizik, ruh ve zihin birliği ile bü-

tünleşmiş, diğer spor branşları arasında farklı bir 

yeri olan ve Türkiye’nin ilk kapalı müstakil Bocce 

Salonu başarılara imza atmıştır.

Bocce Tadilat Bakım Onarım Çalışmaları;
*Tesisin deforme olan odalar ve ortak alanların 

bakım ve onarımları yapılmıştır.

*Tesis dış cephe boya uygulaması yapılmıştır.

*Raffa saha zemini (poliüretan) tamir onarım 

uygulaması yapılmıştır.

*Deforme olan su tesisatları yenilenmiştir.

*Tesis içerisinde bulunan görsel çalışmalar 

yenilenmiştir.

*Saha boardları ve reklam giydirme uygulamaları 

yenilenmiştir.

*Yıpranan Ödül kürsüleri yenilenmiştir.

4.1 KAHRAMANKAZAN BOCCE 
SALONUNDA  YAPILAN HİZMETLER
2019 YILI İÇERİSİNDE;
İlçe okulları arasında bocce turnuvası, milli takım 

kampları, milli takım seçmeleri, Türkiye okullararası 

bocce grup maçları, öğretmenler arası bocce tur-

nuvası, kurumlar arası bocce turnuvası, Engelsiz ya-

şam merkezleri arası bocce turnuvası, yaşlılar hafta-

sı münasebetiyle huzurevleri arası bocce turnuvası 

yanında;

•Bocce 1. Lig, 2. Lig, 3.lig müsabakaları

•Bocce Anadolu Yıldızlar ligi seçmeleri

•Bocce Türkiye Volo Şampiyonası(GENÇ, 

ERKEK, KADIN KATEGORİLERİNDE)

•Bocce Türkiye Petank Ligi

•Bocce Türkiye Raffa Şampiyonası(GENÇ, 

ERKEK, KADIN KATEGORİLERİNDE)

4.2 KAHRAMANKAZAN BOCCE 
SALONUNDA DÜZENLENEN 
TURNUVALAR 1. LİG, 2.LİG, 3. LİG;

*11 adet ulusal turnuva

*4 adet özel turnuva 

*3 adet okullar arası turnuva gerçekleştirilmiştir.
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5. KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ 
KAPALI SPOR SALONU

Kapalı Spor Salonunda Voleybol, Basketbol, Güreş, 
Karate gibi spor branşlarında antrenörler eşliğinde 
vatandaşlarımıza spor aktiviteleri sunulmaktadır.
Ayrıca salonumuz, İl ve ilçemizde düzenlenen spor 
müsabakalarına da ev sahipliği yapmaktadır.
Kapalı Spor Salonunda Yapılan Bakım Onarımlar
•LED Projektörlerin yıllık bakım onarımları 
yapılmıştır.
•Tesisimizin yıpranan güreş branda minderleri ve 
diğer deforme olan malzemeler yenilenmiştir.
•Jeneratörün yıllık bakım onarımı gerçekleştirilmiş-
tir.
•Bina iç boya bakım onarım işleri uyum içinde 
yapılmıştır.
•Salonumuzun iç ve dış resimlerine revizyon 
getirilmiştir.
•Salonumuzun skorboard sisteminin bakım ve 
onarımları yapılmıştır.
•Tesisimizin su giderlerinin tasarrufu için 60 metre 
sondaj vurularak tesisin duş,wc ve diğer giderlerde 
kullanılmak üzere şebeke suyu yerine sondaj suyu 
kullanılmaya başlanılmıştır.

2019 Yılı içerisinde Kapalı Spor Salonunda 
Yapılan Müsabakalar;
Voleybol Müsabakası  : 44
Güreş Müsabakası  : 76
Halter Müsabakası  : 240
Karate Müsabakası  : 260 
Toplam 620  Müsabaka gerçekleşmiştir.

2019 yılı içerisinde Kapalı Spor Salonunda 
Yapılan Antrenman Saatleri;
Voleybol : 610 Saat (A- Genç takım )
Güreş  : 360 Saat 
Karate  : 180 Saat 
Kick Boks : 180 Saat
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6.BELEDİYE KURUM İÇİ,
KURUM DIŞI ULAŞIM VE
HABERLEŞME HİZMETLERİ

Müdürlüğümüz, 29 araç ve 12 şoför ve 3 büro 

personeli ile hizmet birimlerinin kurum içi-ku-

rum dışı evrak ve personel ulaşım hizmetleri-

ni sağlamaktadır.

• Ayrıca ilçemizde Salı günü kurulan Halk Pa-

zarı için 10 adet araç ile 10 farklı güzergahtan

vatandaşlarımızın çevre mahallelerden ücret-

siz ulaşımları sağlanmaktadır.

7. ARAÇ VE İŞ MAKİNALARI
BAKIM, ONARIM, MUAYENE
VE TESCİL HİZMETLERİ

Belediyemize ait tüm araç ve iş makineleri-

nin bakım, onarım işlemleri müdürlüğümüz 

tarafından düzenli olarak gerçekleştirilmiştir. 

Müdürlüğümüz personelleri ile rutin bakım ve 

onarımlar, kaporta işleri, motor revizyonları, 

lastik değişimleri vb. hizmetler gerçekleşti-

ril- miştir. Sigorta ve Muayenesi süresi dolan 

araçların işlemleri müdürlüğümüz tarafından 

tamam- lanmış ve trafiğe eksiksiz çıkmaları 

sağlan- mıştır. Ayrıca, belediye tarafından alı-

nan ya da hibe edilen araçların tescil işlemleri 

gerçekleştirilmiştir. 
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8. YEMEKHANE HİZMETLERİ 

Belediye personeline verilen öğle yemeği müdürlüğümüz tarafından verilmektedir.

Personel Verilen Yemek Sayısı:

Yemekhane Faaliyetleri:
15 Temmuz Hain Darbe Girişimi Sonucunda; 
Sincan Ceza Evinde devam eden Akıncı Davası 
duruşmalarına katılan Şehit yakınları ve Gaziler 
ile vatandaşlarımıza hergün,250 kişilik çorba ile 
çay ve su ikramımız bulunmaktadır.

İftar çadırı

Ayrıca Kahramankazan Belediyesince Kent Mey-
dan’ında kurulan alanda vatandaşlara Ramazan 
ayı boyunca iftar yemekleri ücretsiz olarak ikram 
edilmiştir.29 gün boyunca her gün 1000 kişilik if-
tar yemeği vatandaşlarımıza sunulmuştur.
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9. KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ İŞÇİ LOKALİ SICAK ÇORBA 
VE ÇAY İKRAM HİZMETİ 
İşçi lokalimiz de, piyasada günlük geçici olarak çalışan işçilere ve vatandaşlarımıza sabah 

erken saatlerde sıcak bardak çorba ve çay ikramı verilmektedir.

2019 yılında;

Günlük 200 kişiye çorba ikramı, 350 kişiye de çay ikramında bulunduk.
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10.HİZMET ALANLARI 
ABONELİK, FATURA TAKİP 
VE İKMAL İŞLERİ
Belediye hizmet bölgeleri içerisinde kalan 

tüm alanlarda (hizmet binaları, sosyal te- 

sisler, parklar, cadde ve refüjler vb.) ihtiyaç 

olunan elektrik, su, doğalgaz, telekomüni- 

kasyon vb. abonelik işlemleri müdürlüğümüz 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 

gerçekleştirilen aboneliklerin ve daha önce 

mevcut bulunan aboneliklerin faturalarının 

takip edilerek ödemeleri yapılmıştır.

Buna göre 2019 yılında yapılan ve İptal Edilen 

Elektrik, Su ve Doğalgaz Aboneliklerimiz:

•25 Adet Elektrik, Su, Doğalgaz, Cep Telefo-

nu Aboneliği yapılmıştır.

•40 Adet Elektrik, Cep Telefonu, İnternet 

Aboneliği iptali gerçekleştirilmiştir.

11. PERSONEL İŞ KIYAFETLERİ 
TEMİNİ YAPILMASI
Belediye bünyesinde bulunan temizlik per-

soneli ve sporcuların kıyafet, ayakkabı ve 

koruma teçhizatları tedarik işlemleri mü-

dürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Bu kapsamda yapılan tedariklerde belediye 

personelleri arasında bir uyumun sağlanma-

sı ve düzenin getirilmesi konusunda önemli 

çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

12. BÜRO VE KIRTASİYE 
MALZEMESİ 
TEMİNİ YAPILMASI
Birimlerin hizmetlerini yerine getirirken 

ihtiyaç duydukları tüm büro malzemeleri 

(bilgisayar, yazıcı, belgegeçer cihazı, tarayıcı 

vb.) ve kırtasiye talepleri 2019 yılı içerisinde 

müdürlüğümüz tarafından karşılanmıştır.
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SOSYAL 
YARDIM İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ
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SOSYAL YARDIM İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ M-

 

Müdürlüğümüz çalışmalarından faydalanmak isteyen vatandaşlarımız bizzat Müdürlüğümüze ya da 

Mavi Ay (Halkla İlişkiler) Birimine başvurmalıdır. Başvuruların incelenmesi ve sağlıklı bir sonuç 

alınması için gerektiğinde istenilen belgeler şunlardır:

1-Vatandaşlık Numarası bulunan kimlik fotokopisi

2-Yardıma muhtaç olduğunun dilekçe ile beyanı

3-Sosyal Yardım Talep Formu

4-Engelli vatandaşların yaptığı başvurularda Engelli Ziyaret Formu

5-İhtiyaç duyulması halinde Sağlık Kurulu Raporu

Müdürlüğümüzce bu belgeler doğrultusunda yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde ihtiyaç 

sahibi ailelere gerekli yardımlar yapılmaktadır. 
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A-SOSYAL YARDIM BİRİMİ:

İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza başvuruları doğrul-

tusunda evlerinde ziyaret gerçekleştirerek uygun 

görülen ihtiyaçları en kısa ve hızlı yoldan ulaştırıl-

maktadır. 2019 yılı içerisinde 3884 ailemiz ziyaret 

edildi.

150 tanesi Kurban Bayramında olmak üzere 350 ihti-

yaç sahibi ailemize paylar halinde et dağıtımı yapıldı.

Ramazan ve Kurban Bayramlarında düzenlemiş ol-

duğumuz ‘Bir Çocuk da Sen Giydir’ kampanasıyla 

toplamda 45 aileden, 150 çocuğa kıyafet ve ayakka-

bı yardımı yapıldı.

Müdürlüğümüz tarafından başlatılan ‘Size Fazla On-

lara İhtiyaç’ kampanyası sayesinde 15 aileye ikinci el 

eşya yardımı yapıldı.

Gıda Kartı Yardımı 

Yapılan Aile Sayısı        2200 (3750 adet)

Gıda Paketi Yardımı 

Yapılan Aile Sayısı             450

Kömür Yardımı 

Yapılan Aile Sayısı             395

İlçemize Yeni Taşınan 

Aile Ziyaret Sayısı              120
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C-SOSYAL MARKET:
Hayırsever vatandaşlarımızın bağışladığı yardımlar ve Belediyemiz imkanları ile temin edilen ürünlerin 
yer aldığı Sosyal Market ile her yıl çok sayıda aileye hizmet verilmektedir.
Sosyal Market’e gelecek durumda olmayan vatandaşlarımız müdürlüğümüz personelleri tarafından ev-
lerinden alınıp geri evlerine bırakılmak suretiyle bu hizmetlerden faydalanması sağlanmaktadır.

Kıyafet ve Ayakkabı Yardımı Yapılan Aile Sayısı                                            194

Kırtasiye Malzemesi Yardımı Yapılan Aile Sayısı                                      105

Yeni Eşya Yardımı Yapılan Aile Sayısı                                                               8

İkinci El Eşya Yardımı Yapılan Aile Sayısı                                                   15

Tekerlekli Sandalye Yardımı Yapılan Vatandaş Sayısı                          50

Hasta Yatağı Verilen Vatandaş Sayısı                                                               9

D-ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ:
3 Aralık 2018’de Dünya Engelliler Günü’nde hiz-

mete giren Müdürlüğümüze bağlı Kahraman-

kazan Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi kısa 

sürede tüm engelli bireyler ve ailelerin buluşma 

noktası haline geldi. Engelli bireylerimizin sos-

yal rehabilitasyonunun sağlandığı merkezimizde; 

eğitim, müzik, resim, el sanatları ve sahne sanat-

ları atölyeleri bulunmaktadır.

Atölye çalışmalarının yanı sıra müzik korosu, ens-

trüman, ahşap boyama, mozaik taş yapımı, görgü 

kuralları, akıl oyunları, tiyatro, halk dansları, zum-

ba, pilates ve karate dahil olmak üzere bir çok 

dallarda kurslar verilmektedir. Kursların yanı sıra 

merkezde bulunan kütüphanede kitap okuma sa-

atleri, masa tenisi, masa hokeyi ve langırt aktivi-

teleri de düzenlenmektedir. Ayrıca merkezimizde 

engelli bireyler ve ailelerine psikolojik destek de 

sağlanmakta, ziyaretler yapılmakta, doğum gün-

leri kutlanmaktadır. 
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ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ 2019 
ETKİNLİK-PROGRAM LİSTESİ
1) 21 MART DÜNYA DOWN SENDROMU 

FARKINDALIK GÜNÜ

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı, AK Par-

ti Ankara Milletvekili Sayın Lütfiye Selva Çam’ın ka-

tılımı ile 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık 

Günü’nü kutladık. ‘Down Sendromu bir eksiklik değil, 

+1 farkındalıktır’ yazılı 500 adet broşürlerimizi vatan-

daşlara, üzerlerinde +1 baskılı 300 adet balonlarımızı 

da çocuklara dağıttık. 

2) AKILLI SAAT PROJESİ

Zihinsel engelli bireylerimiz ile ailelerin günlük hayat-

larını kolaylaştırmak amacıyla, birbirlerini istedikleri 

zaman arayabilecekleri ve cps özelliği sayesinde anlık 

takibe imkan veren akıllı saat projemizden 79 zihinsel 

engelli bireyi faydalandırdık.

3) 2 NİSAN OTIZM FARKINDALIK GÜNÜ

‘otizm eksiklik değil, farklılıktır’ ve farklılıkları birlikte 

fark etme adına oluşturduğumuz 20 adet afişlerimi-

zi 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü’nde Kahramanka-

zan’da ki kamu kurum ve kuruluşlarına astık.

4) ENGELLİLER HAFTASI

10-16 Mayıs engelliler haftası münasebetiyle düzen-

lenen iftar programımızı Ak Parti Ankara Milletvekili 

Sayın Zeynep Yıldız’ın katılımı ile gerçekleştirdik. Kur-

siyerlerimizin yapmış olduğu ahşap boyama ve resim 

eserleri sergisini kurduk ve bayanlara çiçek vererek 

‘anneler günü’nü kutladık.

5) BAYRAM-KANDİL KUTLAMA-HEDİYELEŞME

Yıl içerisinde ramazan ve kurban bayramının yanı sıra 

özel gün ve geceleri de kursiyerlerimiz ile kutlayıp he-

diyeleştik. 

6) BOWLING TURNUVASI

Yılda iki kez düzenleyeceğimiz bowlıng turnuvasını,  

17 kursiyerimiz ile ilkini gerçekleştirdik.

7) TENIS TURNUVASI

Türk Telekom Ahlatlıbel Tesisleri’nin katkıları ile 4 haf-

talık tenis eğitimi alan 24 kursiyerimize, ailelerinin de 

katılımı ile engelsiz tenis turnuvası düzenledik. Zihin-

sel ve ortapedik engelli olmak üzere 2 gruptan oluşan 

sporcularımıza madalyalarını, destek veren hocaları-

mıza plaketlerini takdim ettik. 

8) BOCCE TURNUVASI

Merkezimiz önderliğinde il geneli engelsiz bocce tur-

nuvası düzenledik. Kahramankazan,  Etimesgut, Pur-

saklar, Polatlı, Yenimahalle ve Kalecik belediyelerinden 

gelen engelli sporcuların katılımları ile gerçekleştirilen 

müsabakalar sonunda sporcularımıza madalyalarını, 

belediyelere çiçek ve kupalarını takdim ettik.

9) 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ

Akıl oyunları sınıfının sihirbazlık gösterisi, halk dans-

ları, şiir söyleyişi, bağlama ve koro gösterisi ile kursi-

yerlerimizin aktif olduğu programda 3 Aralık Dünya 

Engelliler Günü’nü kutladık. Programın sonunda kursi-

yerlerimize katılım sertifikası takdim edildi.

Aynı zamanda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mü-

nasebeti ile kursiyerlerimizin yapmış olduğu resim, 

ahşap boyama, elmas-mozaik ve cam mozaik atölye 

çalışmalarının sergisi kuruldu.

10) YERLİ MALI HAFTASI 

Yerli malı haftası münasebeti ile kursiyerlerimiz ve 

aileleri ile ‘engelsiz kutlama’ programı düzenlendik. 

Kursiyerlerimizin hazırlamış olduğu yiyecekler ikram 

edilip, canlı müzik eşliğinde oyunlar oynandı. Aynı za-

manda aralık ayı doğan kursiyerlerimizin doğum günü 

kutladık.

11) DOĞUM GÜNÜ

Aynı ay içerisinde doğan 29 kursiyerimizin doğum 

günlerini, her ayın son haftasında toplu bir şekilde 

kutladık. 

12) EV ZİYARETİ

23 engelli bireye ev ziyareti yaptık. 

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ 2019 TALEP- HİZMET 

LİSTESİ

1) Merkezimize 134 engelli birey başvuru yaptı. 102 en-

gelli birey ve aileleri ile ön görüşme yapıldıktan sonra 

64 engelli birey merkezin kursiyeri olup derslerden ve 

etkinliklerden faydalanmıştır.

2) Kahramankazan’da ikamet eden 68 vatandaşımız 

merkezime psikolojik destek için başvuru yaptı.  24’i 

engelli birey olmak üzere toplam 67 vatandaşımıza 

psikolojik destek hizmeti verilmiştir.

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ 2019 KURSLAR 

VE KURSİYER HİZMET SAYISI

RESİM KURSU - 28 engelli birey resim kursuna katılım 

sağladı

AHŞAP BOYAMA - 44 engelli bireye ahşap boyama 

dersi verildi

EBRU SANATI - 23 engelli birey ebru sanatı dersine 

katılım sağladı

ELMAS MOZAİK - 4 engelli birey elmas mozaik dersi-

ne katılım sağladı

TEL KIRMA - 3 engelli birey tel kırma dersi aldı

HALK DANSLARI - 16 engelli birey halk dansları dersi-

ne katılım sağladı

AKIL OYUNLARI - 15 engelli bireye akıl oyunları dersi 

verildi

BAĞLAMA-KORO - 25 engelli bireye bağlama-koro 

dersi verildi.

SEVGİ - 20 engelli bireye din eğitimi verildi

SPOR - 20 engelli birey spor kursuna katılım sağladı

KOKULU TAŞ - 9 engelli birey kokulu taş kursuna ka-

tılım sağladı

*Bir kursiyer birden fazla kurstan faydalanabilmekte-

dir.
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BİLGİ İŞLEM
MÜDÜRLÜĞÜ
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N-
Kahramankazan Belediyesi Mavi Ay 
Programı (çözüm merkezi) Yeni Versiyon      
Güncellemesiyle, vatandaşlarımızın 
şikayet, öneri ve isteklerine daha hızlı 
yanıt verildi. 
Vatandaşlarımızın çıkarları göz önünde bulunduru-

larak hizmet masası programımız hayata geçirilm-

iştir. Bu hizmet sayesinde vatandaşlarımızın iş ve 

işlemlerinin hızlandırılması ve takibinin yapılmasının 

önü açılmıştır. (Belediyemize CİMER, Çağrı Merke-

zi, Whatsapp Şikayet Hattı, Web Sayfası, Faks, 

şikayet ve önerilerin tek bir merkezden yönetil-

erek öncellikle vatandaşlarımıza başvurularının 

alındığına dair bilgi SMS ile gönderilmekte, tale-

pleri sonuçlandığında yine SMS ile bilgi verilmek-

tedir.)

3D Sanal Tur Projesi Geliştirildi.
Belediyemiz ana hizmet binası, dış birimler, park-

lar ve müzeleri sanal tur üç boyutlu görüntü izlen-

imi veren panoramik fotoğraflar sayesinde, son te-

knoloji yazılım ve görsel medya uygulamalarının da 

fotoğraflar üzerine aktarılmasıyla internet ortamın-

da ziyaretçiye mekanın içindeymiş hissi yaratarak 

istediği gibi dolaşmasını sağlayan görsel bir hizmet 

sunmaktadır.

Akıllı Resim Tarama Sistemi
Belediyede klasör ortamında yetkilendirilen tüm 

resim formatlarını tarayan ve etiketleme özelliği ile 

resimler search edildiğinde kolay bulunması için 

geliştirilen bir yazılımdır. Ayrıca program üzerinden 

herhangi bir profil resmi ile 200.000 veri içerisin-

den eşleşen resimlerin bulunması sağlanmaktadır. 

Program 2020 yılının başından itibaren geliştirilm-

esi hedeflenmiştir. 

Veri Madenciliği Yazılım 

Kahramankazan Belediyesi sistemlerinde arşiv olar-

ak belirtilen tüm dizinlerdeki metin dosyalarının 

(pdf, word gibi) analiz edilmesi ve analiz edilen 

dosyalardan gerekli görülen dosyaların bulunabilir 

hale getirilmesi veri madenciliği yazılımı sayesinde 

yapılmaktadır.

BİLGİ İŞLEM 
MÜDÜRLÜĞÜ
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Wi-Fi Hizmeti Yapılan Parklar
2019 yılında Muhsin Yazıcıoğlu Parkı, Seğmen-

ler Parkı, Şehit Yusuf Pazar Parkı, Milli Egemenlik 

Parkı, Necmettin Erbakan Parkı, Kayı Piknik Alanı, 

Satıkadın Parkı, Hacı Ahmet Öztürk Parkı,  Ş e h i t 

Pilot Üsteğmen Fatih Devravult Parkı, Fatih Parkı, 

Fatih keskin parkı, İsmet inönü parkı, Sağlık Parkı, 

Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Faruk Abidinoğlu Parkı, 

Papatya Parkı ,Gonca Parki , Ali İzzet Begoviç 

Parkı, Ulucami Parkı , Fevzi Çakmak Parkı ,Su Kul-

esi (Sancak Parkı), Alpaslan Türkeş Parkı,Tunahan 

Parkı, olmak üzere 22 parka vatandaşların kullan-

ması için wi-fi hizmeti sunulmaktadır. 

Kim Kurulumu
Kahramankazan’da iş arayanlar ile işverenleri aynı 

platformda buluşturacak olan Kahramankazan 

İstihdam Merkezi (KİM) kuruldu. Mavi Ay Çözüm 

Merkezi sayfasında Kahramakazan İstihdam Merke-

zi birimi oluşturuldu. Bu birimde işe yönlendirilm-

esi yapılan vatandaşlarımızın kayıtları oluşturuldu.  

1295 kişinin işe yönlendirilmesi yapıldı. 

Ayrıca; işverenlerin işçi taleplerine de çözüm ge-

tirildi. İşverenlerin işçi talebinde bulunmaları için 

talep formu oluşturularak sisteme kolaylıkla ulaşıl-

maları sağlandı. İşverenin işçi talebini oluşturduk-

tan sonra başvurularının alındığına dair bilgi SMS 

ile gönderilmekte, talepleri sonuçlandığında yine 

SMS ile bilgi verilmektedir.

YAPILAN İŞLER TOPLAMI

TOPLAM BAKIM- ONARIM SAYISI (Yazıcı, Faks, 

Fotokopi, Bilgisayar, Led Ekran, Server)  264

ATILAN FORMAT SAYISI    39

PROGRAM KURULUMU    79

EVRAK İŞLERİ (Gelen-Giden)   527 

PC YERİNDE MÜDAHALE (Bağlantı Sorunu, 

Hata Düzeltme, Kablolama vs.)                                           797

BİLGİ İŞLEMLE İLGİLİ DİĞER İŞLER (Belsis-net 

Sorun Bildirimi, Sunumlar,  Mesajlar, 

Led Ekran Haberleri, Video, Resim, Web 

Haberleri vb.)                                    1.395
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BASIN YAYIN VE 
HALKLA İLİŞKİLER

MÜDÜRLÜĞÜ
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O-
A-BELEDİYE’NİN ÇÖZÜM MERKEZİ VE 
HİZMET NOKTASI “MAVİ AY”

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünye-

sine bağlı olan Mavi Ay vatandaşlarımızın en kısa 

yoldan ve zaman kaybetmeden hizmet alabilm-

esini sağlamak amacıyla titizlikle çalışmaktadır. 

Vatandaşlarımız, Mavi Ay’a başvurarak yardım ta-

leplerini istek- şikayetlerini ilgili müdürlüklere iletil-

mesi, İŞKUR işsizlik maaşı başvurularını almaktadır. 

Belediyenin halka açık güler yüzü olan Mavi Ay, 

aynı zamanda herhangi bir işlem için belediyeye 

gelen vatandaşlarımızı ilgili birimlere yönlendirerek 

danışmanlık hizmeti de vermektedir.

Yardım Talebi Başvuru Sayısı          6049

İstek/Şikayetler                                  649

Cenaze Duyuru Anons Sayısı           468

İŞKUR İşsizlik Maaşı Başvurusu           432

Ayrıca Belediyemiz Mavi Ay bünyesinde hiz-

met veren “Engelli Hizmet Noktası” ile engelli 

vatandaşlarımızın ihtiyaç ve talepleri değerlendiril-

erek karşılanmaktadır.

BASIN YAYIN VE HALKLA 
İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
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Mavi Ay Birimimize Gelen İstek ve Şikâyetleri Gösterir Tablo:

TOPLAM BAŞVURU   DEĞERLENDİRİLEN BAŞVURU

 649     649

     

KAHRAMANKAZAN İSTİHDAM MERKEZİ 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesine bağlı olan Kahramankazan İstihdam Merkezi iş arayan 

vatandaşlarımız  ve işçi arayan firmaların  taleplerini değerlendirmek ve uygun işlere vatandaşlarımızı yön-

lendirmektedir. Merkezimize gelen vatandaşların iş başvuruları, İŞKUR aracılığı veya  cv olarak alınmaktadır. 

İşverenlerin ve iş arayanların  talebi doğrultusunda vatandaşlarımızı uygun işlere istihdam edilmektedir..

İş Talebinde Bulunan Vatandaş Sayısı                      900

İşe Yönlendirme Yapılan Vatandaş Sayısı                      1200 
                                                                                        (Bir Kişi Birden Fazla İşe de Yönlendirilmiştir.)

                                                                 
İşçi Talebi Alınan Firma Sayısı                                           152

İşkur Kaydı Yaptıran Vatandaş Sayısı                         950
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SERVİS EDİLEN VE YAZILI BASINDA YAYINLANAN HABERLER
Yıl boyunca ilçemizde yapılan tüm faaliyetlerle ilgili toplam 338 adet haber yapıldı. 

Bu programlarla ilgili yapılan haberler fotoğraf ve görüntüleri ile birlikte yerel ve ulusal me-

dyanın yazılı ve görsel basınına mail ile gönderildi. Gönderilen haberler 2.393 defa Ulusal ve 

Yerel basında yayınlandı.
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FOTOĞRAF ÇEKİMLERİ
Belediyemiz ve ilçe faaliyetleriyle ilgili ve vatandaşlarımızın katıldıkları programlarla  ilgili 134.935 adet 

fotoğraf çekimi yapılmıştır. Çekilen fotoğraflar vatandaşlarımızın istekleri göz önünde bulundurularak 

Müdürlüğümüz tarafından bilgisayardan taranıp çerçeve ettirilerek Belediyemiz hediyesi olarak verilm-

iştir. Aynı zamanda fotoğraf çekimleri yapılan haberler için de tamamlayıcı olmuştur. Ayrıca Belediyem-

iz Müdürlüklerinin ihtiyaç duydukları fotoğraf, video ve kısa film çekimleri Müdürlüğümüz tarafından CD 

ortamında ve çıktı olarak verilmektedir.        
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VİDEO ÇEKİMLERİ

Belediye faaliyetleri ve ilçe faaliyetleriyle ilgili ve vatandaşlarımızın katıldıkları

programlarla ilgili toplam 273 adet video çekimi yapılmış. Bu çekimler ulusal ve uluslar arası 

basın için de kullanılmıştır. 
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BASIN ARŞİVİ OLUŞTURMA

Müdürlüğümüzde 3570 adet fotoğraf ve 2134 adet video çekimi tarih ve alfabetik

sıraya göre arşivlendi.
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BELEDİYE BAŞKANININ KATILDIĞI PROGRAMLAR 
2019 yılı içerisinde Belediye Başkanımız 21 canlı TV ve görüntülü haber programınına katılmıştır.



FAALİYET RAPORU 2019
179KAHRAMANKAZAN BELEDiYESi

HUKUK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
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2019  yılı itibariyle dava listesi tabloları 

aşağıda sunulmuştur:

Müdürlüğümüzce açılan idari dava bu-

lunmamaktadır. Belediyemiz aleyhine 

2019 yılı içerisinde açılan idari dava 17  

adettir.2019 yılında, karara bağlanan idari 

davaların 6 adedi lehte, 5 adedi aleyhte, 

2 adedi ise kısmen lehte kısmen aleyhte  

olarak sonuçlanmıştır.2018 yılından de-

vam eden davalarla birlikte  ,takibi yapılan  

toplam idari dava sayısı 26 adettir.

   

Müdürlüğümüzce 2019 yılında 25 hukuk 

ve 13 ceza davası takibi yapılmıştır.2019 

yılı içerisinde,3 adet hukuk  davası 

açılmıştır. Belediyemiz aleyhine açılan 

hukuk davası sayısı  6 adettir. 2019 yılın-

da, karara bağlanan hukuk davalarının 

4 adedi lehte, 2 tanesi aleyhte 1adedi 

ise kısmen lehte kısmen aleyhte olar-

ak sonuçlanmıştır. 2018 yılından devam 

eden davalarla birlikte,takibi yapılan to-

plam adli dava sayısı  38 adettir.

2019 yılında Bölge İdare Mahkeme-

si  ve Danıştay’da takip edilen dosyalar, 

2018 yılından devam eden dosyalarla 

birlikte;İstinaf Kanun Yoluna başvuru-

lan 11 adet,Temyiz edilen 23 adet, karar 

düzeltme yapılan 8 adet olmak üzere to-

plam 42 adettir.

2019 yılında Bölge Adliye Mahkemesi  ve 

Yargıtay’da takip edilen dosyalar, 2018 

yılından devam eden dosyalarla birlik-

te;İstinaf Kanun Yoluna başvurulan 9 

adet,Temyiz edilen 12 adet, olmak üzere 

toplam 21 adettir.

2019 YILINA AİT DAVA İSTATİSTİKLERİ

İDARİ DAVA SAYISI                        68

ADLİ DAVA SAYISI                        59

İCRA DOSYA SAYISI                          2

TOPLAM                                    129

İDARİ DAVALAR

TOPLAM İDARİ DAVA SAYISI              26

AÇILAN İDARİ DAVALAR              -

ALEYHTE AÇILAN DAVA S.              17

LEHTE SONUÇLANAN                             6

ALEYHTE SONUÇLANAN               5

KISMEN KABUL-KISMEN RED               2

ADLİ DAVALAR

TOPLAM ADLİ DAVA SAYISI             38

AÇILAN ADLİ DAVALAR                3

ALEYHTE AÇILAN DAVA SAYISI               6

LEHTE SONUÇLANAN                            4

ALEYHTE SONUÇLANAN               2

KISMEN KABUL-KISMEN RED               1

2019 YILINDA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ  ve  

DANIŞTAY’DA TAKİP EDİLEN DOSYALAR 

İSTİNAF                                          11

TEMYİZ                                                23

KARAR DÜZELTME                              8

2019 YILINDA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ve 

YARGITAY’DA TAKİP EDİLEN DOSYALAR 

İSTİNAF                                                      9

TEMYİZ                                                      12

KARAR DÜZELTME                                    -

Ö- HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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2019 yılında; Müdürlüğümüz kanalıyla 

419 adet gelen, 158 adet giden evrak işlem 

görmüştür. Aynı dönem içinde  168 

duruşmaya iştirak edilmiştir.

Müdürlüğümüz tarafından, diğer müdürlük-

lerin talebi doğrultusunda 2019 yılı içerisinde 

2 adet yazılı hukuki görüş verilmiştir.

Müdürlüğümüz tarafından,2019 yılı içerisinde 

de vatandaşlarımızın talepleri doğrultusun-

da, şifahi olarak hukuki görüşler verilmiştir.

    EVRAK VE DOSYA TAKİP SİSTEMİ VE 
      TAKİP EDİLEN DURUŞMA BİLGİSİ

GELEN EVRAK                                         419

GİDEN EVRAK                                         158

TAKİP EDİLEN DURUŞMA SAYISI 168
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STRATEJİ 
GELİŞTİRME

MÜDÜRLÜĞÜ
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P- STRATEJİ  GELİŞTİRME 
MÜDÜRLÜĞÜ

Belediyemiz 2007 yılında Kalite Yönetim 

Sistemleri konusunda çalışmalara başlamış 

ve 2008 yılı içerisinde çalışmalarını tamam-

layarak Türk Loydu İktisadi İşletmesi’ne bel-

gelendirilmek üzere başvuruda bulunmuş-

tur. Ağustos ayının ilk haftası gerçekleşen 

denetim sonucu 12.08.2008 tarihinde Türk 

Loydu İktisadi İşletmesi tarafından kuru-

mumuza ISO 9001 Belgesi verilmiştir. Bel-

gemizi aldığımız tarihten bu yana yılda bir 

defa olmak üzere her yıl periyodik olarak 

Türk Loydu İktisadi İşletmesi tarafından ku-

rumumuzun ISO 9001 belge süreklilik ve 3 

yılda bir belge yenileme denetimleri yapıl-

maktadır. 

Kahramankazan Belediyesi 2017 yılın-

da, ISO 9001:2015 kalite belgesine ilişkin 

yapılan denetimlerden başarıyla geçerek, 

kalite belgesini ISO 9001:2015 versiyonu-

na yükseltmiştir. ISO 9001:2015 standardı-

na uygun olarak kalite yönetim sistemi 

oluşturulmuş ve dokümante edilmiştir. 

Kalite Sistemin sürekliliğinin sağlanması 

için düzenli olarak izlem ve kontrolleri 

yapılmaktadır. Kalite Yönetim Sistemi; 

Başkanlığımızın Üst Yönetim Vizyonunu, 

Misyonunu, İlkelerini, Kalite Politikasını, 

Temel Değerlerimizi ve Etik Değerlerimiz-

in hizmet amacına uygun olarak geleceğe 

taşınmasında vatandaş beklentilerini göz 

önünde bulundurarak, kalite yönetim sis-

temi şartlarına uyarak ve etkinliğini sürekli 

iyileştirerek dokümante edilmiştir. Kalite 

Sistemin etkinliği de yönetim gözden 

geçirme toplantısı ve tanımlanan diğer to-

plantılarda ele alınmıştır.

Kalite Yönetim Sisteminin ürün ve hizmet 

gerçekleştirimi için planlanan düzenle-

melere, ISO 9001:2015 standardının şart-

larına uygun olup olmadığını, etkin olar-

ak yürütüldüğünü ve sürekliliğin sağlanıp 

sağlanmadığını belirlemek için Kuruluş İçi 

Kalite Tetkik Planına göre Kuruluş İçi Kalite 

Tetkik Prosedürü kapsamında tetkikler 

yapılmıştır.
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•Stratejik Plan;
Stratejik Planlama; ulaşmak istediğimiz hedeflerimize 

giden yolda, bize eşlik edecek en önemli araçtır. Strateji 

Geliştirme Müdürlüğü olarak, Belediyemizin 5 yıllık faal-

iyetlerini ve hedeflerini kapsayan 2020-2024 Stratejik 

Planı ve 2019-2020 Performans Programını hazırladık.

•ISO 9001:2015 iç ve dış denetimi gerçekleşti. 

Kalite Yönetim Sisteminin verimliliğini arttırıp, sürek-

liliğinin sağlanabilmesi adına iç ve dış denetimler 

gerçekleştirdik.

•Yönetim Sistemleri üzerinden tüm birimlerin kalite 

dökümanlarının kontrolü yapıldı.

•2019 yılı Vatandaş Memnuniyet Anketi ve 2019 yılı 

Çalışan Memnuniyet Anketi yapıldı.

•İlçemizi halkımızla birlikte yönetmek adına İstişare Meclis Toplantıları düzenledik.
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•Kahramankazan Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği kuruldu. 

Belirlenen 150 lisans öğrencisine 9 ay süreyle 150 TL‘lik burs verilmektedir.

•TUSAŞ ile Temel İmalat ve Montaj Elemanı Kursu için protokol imzalandı.

•KOSGEB Başkanlığı ile Temsilcilik Ofisi kurulması için protokol imzalandı.
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MUHTARLIK 
İŞLERİ

MÜDÜRLÜĞÜ
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•MUHTARLAR TOPLANTISI
21 AĞUSTOS 2019 MAHALLE MUHTARLARIMIZLA İSTİŞARE TOPLANTISI

27 Aralik 2019 kahramankazanimizin mahalle muhtarlari ile bir araya gelerek fikir 

alişverişinde bulunuldu. Yapılan ve yapılacak olan hizmetler istişare edildi.

R- MUHTARLIK İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ
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KIRSAL HİZMETLER 
MÜDÜRLÜĞÜ
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•ÇİFTÇİMİZE FİDE DAĞITIMI
20 MAYIS 2019 1 MİLYON ADET FİDE DAĞITIMI YAPILDI.

S- KIRSAL HİZMETLER 
MÜDÜRLÜĞÜ

•ÇİFTÇİ BULUŞMASI
18 TEMMUZ 2019 KINIK MAHALLESİ SORGUN SUDAN OTU HASAT ŞENLİĞİ
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•ÇİFTÇİ BULUŞMASI
25 HAZIRAN 2019 AFET SONUCU MAHSÜLLERI ZARAR GÖREN 

ÇIFÇILERE ZIYARETTE BULUNULDU
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•ÇİFTÇİ BULUŞMASI
29 AĞUSTOS 2019 İYMİR MAHALLESİ (TIBBİ AROMATİK BİTKİSİ REZENE HASAT ŞENLİĞİ)
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•MEYVE KURUTMA TESİSİ
8 KASIM 2019 KALKINMA AJANSINA SUNULMAK ÜZERE AHİ MAHALLESİNDE YAPILMASI 

DÜŞÜNÜLEN GÜNEŞ ENERJİSİ İLE MEYVE KURUTMA TESİSİ PROJE ÇALIŞMASI

•ÇİFTÇİ BULUŞMASI
13 KASIM 2019  AYDIN MAHALLESİ DANELİK MISIR HASAT ŞENLİĞİ
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•2019 TÜRKİYE KOOPERATİFÇİLER FUARI
05 ARALIK 2019 - 2019 YILI KOPARATIF FUARINA KATILIM SAĞLAYARAK KOPARATİFLER İLE 

GÖRÜŞÜP KOPARATİF HAKKINDA FİKİR ALIŞVERİŞİ BULUNULDU

•ÇİFTÇİMİZE FİDE DESTEĞİ
2020’DE ÇİFTÇİMİZE %50 HİBELİ FİDE DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR.
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3- İÇ KONTROL
GÜVENCE

    BEYANLARI
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EKLER :

Ek-1: Üst Yönetici 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 düzenlil-

iğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 

kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki 

hususlara dayanmaktadır. 

[4] Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir 

husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.[5] Kahramankazan Bele-

diye Başkanlığı–31.12.2019

Ekler:
1- Mali Hizmetler Birim Yöneticisi Beyanı

2- Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanları

                                                                                                    

       Serhat OĞUZ
                                                                         KahramanKazan Belediye Başkanı

Ek-2: Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı

         MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

         Mali hizmetler birim yöneticisi 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 2019 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan 
bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. KahramanKazan Belediye 
Başkanlığı–31.12.2019

                                                                                                               Şerafettin DEMİRBAĞ
                                                                                                                   Mali Hizmetler Müdür.V
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Ek-3: Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI[6]

       Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

       Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 

tahsis 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 yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve 

harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

        Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirme-

ler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki 

hususlara dayanmaktadır.[7]

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 

hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.[8] KahramanKazan Belediye Başkan-

lığı-31.12.2019                  

                                                                                                             

                                                                                                                 Harcama Yetkilisi
EKLER : 

İç Kontrol Güvence Beyanı Veren Harcama Yetkilileri

1- Şerafettin DEMİRBAĞ            - Mali Hizmetler Müdür Vekili

2- Durali GÖKTAŞ                       - Özel Kalem  Müdürü

3- Murat ERDAL                           - Yazı İşleri Müdürü Vekili

4- Alper ÖZER                               - Fen İşleri Müdür Vekili

5- Emre SÜMER                            - İmar ve Şehircilik Müdür Vekili

6- Atillahan İRKİN                        - Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili

7- Abdullah TOPRAKBAHAR      - Sağlık İşleri Müdür Vekili

8- Atillahan İRKİN                         - Zabıta Müdürü

9- Yusuf ERÇELİK                       - Destek Hizmetleri Müdür Vekili

10- Eray DEMİRER                      - Emlak ve İstimlak Müdür Vekili

11-Umut ÇITAK                            -Bilgi İşlem Müdür Vekili

12-Zülfiye ARIÖZ                          -Ruhsat ve Denetim Müdür Vekili

13-Hasan YILMAZ                       -Temizlik İşleri Müdür Vekili                 

14-Ömer ÜNAL            -Park ve Bahçeler Müdür Vekili

15-Abdullah TOPRAKBAHAR    -Sosyal Yardım İşleri Müdür Vekili

16-Ali ÖZÇUBUK                        -Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür  Vekili

17-Burcu YILDIZ                         -Hukuk İşleri Müdürü

18-Emrah ERTÜRK                      -Muhtarlık İşleri Müdür  Vekili

19-Yunus Emre ÖZTAŞ                -Strateji Geliştirme Müdür Vekili

20-Emrah ERTÜRK                       -Kırsal Kalkınma Müdürü Vekili

21-Murat ERDAL                          -İşletme Müdürü Vekili

Mehmet SITKI                                 - Kırsal Kalkınma Müdürü
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4- PERFORMANS 
BİLGİLERİ
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PER

ÖĞRENİM DURUM ORTAOKUL LİSE      LİSANS     YÜKSEK OKUL     YÜKSEK LİSANS     TOPLAM

KİŞİ SAYISI        5              28     54              12                  4                   103

ORAN                   4,9             27,2   52,4             11,6                 3,9                  100%

ÖĞRENİM DURUM İLKOKUL ORTAOKUL LİSE ÖNLİSANS    LİSANS        TOPLAM

KİŞİ SAYISI      26          13              28          4                     1                    72

ORAN                            36,1                   18,0 38,9         5,6       1,4                  100%

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

KİŞİ SAYISI               4         50  12    13       7          16       1          103

ORAN                         3,9        48,5 11,7   12,6     6,8         15,5       1             100%

YAŞ GRUBU  25-29        30-35  36-45       46-59  TOPLAM

KİŞİ SAYISI     1       3                45                22                  72

ORAN                           1,4                4,2                63,9               30,5                 100%

CİNSİYET   KADIN    ERKEK   TOPLAM

KİŞİ SAYISI      24        79        103

ORAN     23,3      76,7      100%

CİNSİYET   KADIN                 ERKEK  TOPLAM

KİŞİ SAYISI                    5                    67        72

ORAN                                         6,9                                         93,1                            100%

PERSONEL SAYISININ YAŞ, ÖĞRENİM VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI

MEMUR STATÜSÜNDEKİ PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI 

İŞÇİ STATÜSÜNDEKİ PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI

MEMUR STATÜSÜNDEKİ PERSONELİN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI

İŞÇİ STATÜSÜNDEKİ PERSONELİN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI

MEMUR STATÜSÜNDEKİ PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI

İŞÇİ STATÜSÜNDEKİ PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI
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HEDEF               SONUÇ

Çalışan Memnuniyet Oranı

Vatandaş Memnuniyet Oranı

Vatandaş Memnuniyet Anketi Sonucu Aksiyon Planı Gerçekleşme Oranı

Şikâyetlerin çözümlenme oranı

Randevu Taleplerinin Karşılanma Oranı

Telefon Görüşmeleri Taleplerinin karşılanma oranı

Birim Çalışanları Memnuniyet Oranı

Bilgi ve taleplerin cevaplanma süresi

Vatandaşların Özel Günlerine Çelenk ve/veya Çiçek Gönderilmesi

KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
2019 YILI HEDEFLERİ VE GERÇEKLEŞME ORANLARI

%86

%72.80

%100

%90

%100

%100

%86

%100

%100
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KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2019 YILI HEDEFLERİ VE GERÇEKLEŞME ORANLARI

HEDEF               GERÇEKLEŞME ORANI 

Evrak Havale Süresi

Yazılan Kararların Hata Oranı

Eğitim Memnuniyet Oranı

Oryantasyon Planına Uyum Oranı

Oryantasyon Memnuniyet Oranı

Vatandaş Memnuniyet Oranı

Eğitim Taleplerinin Plana Yansıma Oranı

Eğitim Planına Uyum Oranı

Eğitim Etkinlik Oranı

Personeli Kaynaştırıcı Kültür Etkinlikleri Katılımcı Sayısı

Personeli Kaynaştırıcı Kültür Etkinlikleri Memnuniyet Oranı

Personel Hobi Kursları Katılımcı Sayısı

Personel Hobi Kursları Memnuniyet Oranı

Personel Spor Aktiviteleri Katılımcı Sayısı

Personel Spor Aktiviteleri Memnuniyet Oranı

Personel Performans Oranı

Personel İhtiyacı Karşılama Oranı

Rotasyon Planına Uyum Oranı

Rotasyon Sonu Memnuniyet Oranı

Rotasyon Sonu Başarı Oranı

100%

100%

95%

100%

100%

99%

58%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

100%

100%
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HEDEF            ORAN

SGK ve Vergi Beyannamelerinin Hatasızlık Oranı

Gelirlerin Tahsil Edilme Oranı

Vatandaş memnuniyet oranı

Şikayetlerin çözümlenme oranı

Şikayet sayısı

İş Kazası sayısı

Düzeltici faaliyet kapanma hızı

KYS iç denetim uygunsuzluk sayısı

KYS dış denetim uygunsuzluk sayısı

Bilgi ve taleplerin cevaplanma süresi

Mali İşler Vezne Bölümüne Kiosk Konulması

KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
2019 YILI HEDEFLERİ VE GERÇEKLEŞME ORANLARI

%100

%77,5

%54,2

%100

0

0

%100

---

0

%100

0
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ANKARA –KAHRAMANKAZAN KARAYOLUNUN 

GENİŞLETİLMESİ PROJESİNİN BİTİRİLMESİ

KENT MEYDANI YAPILMASI

KATLI OTOPARK YAPILMASI

KAHRAMANKAZAN DEVLET HASTANESİ YAPILMASI 

MİLLET BAHÇESİ YAPIM ÇALIŞMASI 

KÖPRÜBAŞI CAMİ YAPIMI 

GENÇLİK MEKEZİ YAPIM ÇALIŞMASI 

HALI SAHA ÇALIŞMASI

DOĞAL ÇİM SAHA STADYUMU

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİN KURULMASI 

ŞEHİR İÇİ BELEDİYE SORUMLULUĞUNDAKİ YOLLARIN 

ASFALT İYİLEŞTİME YAPILMASI 

PAZAR YERİ ÇALIŞMASI

1 ADET MAHALLE EVİ PROJESİ

CANLI HAYVAN PAZARI 

AQUA PARK

KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2019 YILI HEDEFLERİ VE GERÇEKLEŞME ORANLARI

%15

Proje aşamasında

Proje aşamasında

Proje aşamasında

%65

Proje aşamasında

%85

%75

Proje aşamasında

Proje aşamasında

Proje aşamasında

%100

Proje aşamasında

%100

Proje aşamasında

Proje aşamasında

HEDEF                                                                   GERÇEKLEŞME DURUMU
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HEDEF           SONUÇ

İşlem sonrası memnuniyet oranı

Tamirat planına uyum oranı

Vatandaş memnuniyet oranı

Şikayetlerin çözümlenme oranı

Şikayet sayısı

İş Kazası sayısı

Düzeltici faaliyet kapanma hızı

KYS iç denetim uygunsuzluk sayısı

KYS dış denetim uygunsuzluk sayısı

Yetiştirilen çiçek sayıs artış oranı

Ağaçlandrılan m2

Çiçeklendirilen m2

Park memnuniyet oranı

Bakım planına uyum oranı

Bilgi ve taleplerin cevaplanma süresi

Lise meslek etkinliklerine katılımcı sayısı

Lise meslek etkinlikleri memnuniyet oranı

KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
2019 YILI HEDEFLERİ VE GERÇEKLEŞME ORANLARI

%100

%100

%98

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%0.8

%0.026

%100

%100

%100

2019 YILI İÇİN ÖNGÖRÜLMEMİŞTİR

2019 YILI İÇİN ÖNGÖRÜLMEMİŞTİR

HEDEF                                                                   GERÇEKLEŞME DURUMU
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Atıkların geri dönüşüm oranı     >=%83  % 100

Doğal gübre üretim miktarı     2459Kg  % 100

Vatandaş memnuniyet oranı     >=%79.10  % 79.10

Şikayetlerin çözümlenme oranı    100   % 100

Şikayet sayısı       <=173  % 100

İş Kazası sayısı 0      2 ADET

Düzeltici faaliyet kapanma hızı    100%  % 100

KYS iç denetim uygunsuzluk sayısı    <=1  % 100

KYS dış denetim uygunsuzluk sayısı    <=2  % 100

Atık konusundaki seminerlere katılımcı sayısı  >=%1671  %100

Atık konusundaki seminerlerden 

              memnuniyet oranı     >=%72  % 100

Atık yağların geri dönüşüm sayısı    >=3956 % 100

Çöp araçlarında çalışanların memnuniyet oranı  >=%76  % 100

Bilgi ve taleplerin cevaplanma süresi    <=4 iş günü % 100

Lise meslek etkinliklerine katılımcı sayısı   >=%88  % 100

Lise meslek etkinlikleri memnuniyet oranı   >=%83  % 100

HEDEF       ADET         ORAN

KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2019 YILI HEDEFLERİ VE GERÇEKLEŞME ORANLARI
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HEDEF                ORAN

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle sağlık çalışanlarına çiçek takdimi yapılması.

Polis Teşkilatımızın kuruluş yıldönümü münasebetiyle, Emniyet çalışanlarına 

çiçek takdimi yapılması.

İlçemiz çocuk ve gençleri için çocuk ve yetişkin tiyatroları gösteriminin yapılması.

Ramazan ayı süresince iftar yemeği organizasyonunun yapılması.

15 Temmuz Etkinliklerinin yapılması.

25 Ekim İlçemizin Kahraman Ünvanı alışının 3. Yıl dönümü münasebetiyle program 

organize edilmesi.

5 Aralık Satıkadın Anma Töreninin yapılması.

Dini, Resmi Bayramlar, Özel Günler İçin Kutlama ve Anma Organizasyonları yapılması.

KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
2019 YILI HEDEFLERİ VE GERÇEKLEŞME ORANLARI

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100
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HEDEF                    ORAN                 AÇIKLAMA

Yapı ruhsatı düzenleme süresi

Yapı kullanma izin belgesi düzenleme süresi

Vatandaş memnuniyet oranı

Şikayetlerin çözülme oranı

Şikayet sayısı

Düzeltici faaliyet kapanma hızı

KYS iç denetim uygunsuzluk sayısı

KYS dış denetim uygunsuzluk sayısı

Bilgi ve taleplerin cevaplanma süresi

Lise meslek etkinliklerine katılımcı sayısı

Lise meslek etkinlikleri memnuniyet oranı

Lobicilik faaliyeti başarı oranı

Katlı otopark kullanım oranı

Gençlik merkezi kullanım oranı

Yöresel ürünler sokağında açılan işyeri sayısı artış oranı

Muhtarlık binasından muhtarların memnuniyet oranı

15 Temmuz müzesi ziyaretçi artış oranı

15 Temmuz açık hava alanı ziyaretçi artış oranı

Sit alanı tesis edilen yerlerdeki turist sayısı artış oranı 

Turizm tesis alanı kaynaklı turist sayısı artış oranı

Asarkaya mağarası turist sayısı artış oranı

Yassıören sinantepe bal ormanında arıcılık üretimi artış oranı

Maden rezervi sektöründe açılan firma sayısı

Maden sektöründe istihdam artış oranı

Gazi Üniversitesi yerleşkesinin öğrenci artış oranı

İmam hatip külliyesi öğrenci artış oranı

KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
2019 YILI HEDEFLERİ VE GERÇEKLEŞME ORANLARI

%100

%100

%99

%100

-

-

-

%100

%100

-

-                 -

%100

%100

%100

%100

%100

%100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Yapı ruhsat evrakları tamamlanıp başvurulduğu 
takdirde gün içerisinde düzenlenmektedir.
Yapı kullanma izin belgesi evrakları tamamlanıp 
başvurulduğu takdirde gün içerisinde düzenlenmektedir.
Vatandaş memnuniyet anketleri

Tüm şikâyetler sonuçlandırılmaktadır.

-

-

-

Belirtilen uygunsuzluklar zamanında giderilmektedir.

-

-

Bisiklet yolu ve kentsel dönüşüm için lobicilik 
(Emlak İstimlak Müdürlüğü)

Yer tahsisi

Yapı ruhsatı düzenlenmiştir.

Yer tahsisi

Yer tahsisi

Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir.

-

2019 yılında öngörü yapılmamıştır.

2019 yılında öngörü yapılmamıştır.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

2019 yılında öngörü yapılmamıştır.

Fen İşleri Müdürlüğü
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HEDEF               SONUÇ

MALZEME TEMİN SÜRESİ

İSTENİLEN ADETLERDE TEMİN ORANI

İSTENİLEN KALİTEDE TEMİN ORANI

YEMEK MEMNUNİYET ORANI

BAKIM PLANINA UYUM ORANI

ULAŞIM HİZMETLERİ MEMNUNİYET ORANI

SOSYAL TESİSLER KULLANIM ORANI

SOSYAL TESİSLER MEMNUNİYET ORANI

ŞİKÂYETLERİN ÇÖZÜMLENME ORANI

ŞİKÂYET SAYISI

İŞ KAZASI SAYISI

DÜZELTİCİ FAALİYET KAPANMA HIZI

KYS İÇ DENETİM UYGUNSUZLUK SAYISI

KYS DIŞ DENETİM UYGUNSUZLUK SAYISI

ARIZA SAYISI

ARIZALARIN GİDERİLME ORANI

FİTNESS EKİPMANLARI KULLANICI MEMNUNİYET ORANI

KAMP MERKEZİ MİSAFİR KULLANICI MEMNUNİYET ORANI

LİSELER ARASI YÜZME TURNUVASI ETKİNLİK KATILIMCI SAYISI

LİSELER ARASI YÜZME TURNUVASI ETKİNLİK MEMNUNİYET ORANI

VATANDAŞ MEMNUNİYET ORANI

TESİS İÇİ EKİPMANLARIN BAKIM PLANINA UYUM ORANI

TESİS İÇİ EKİPMANLARIN ARIZA SAYISI

TESİS İÇİ EKİPMANLARIN ARIZALARIN GİDERİLME ORANI

SOSYAL TESİSLERİN BAKIM PLANINA UYUM ORANI

SOSYAL TESİSLERİN ARIZA SAYISI

SOSYAL TESİSLERİN ARIZALARIN GİDERİLME ORANI

TOTEM GÜNCELLEME ŞİKÂYET SAYISI

TESİSLER VE PARKLARDAKİ BAYRAKLARIN YENİLENME ŞİKÂYET SAYISI

KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2019 YILI HEDEFLERİ VE GERÇEKLEŞME ORANLARI

31 İŞ GÜNÜ

%100

%100

%92

%100

%90

%98

%91

%100

0

0

% 100

0

0

150

%100

% 83

% 89

97

% 93

% 58.90

%100

193

%100

%100

160

%100

%0

%0
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HEDEF                         SONUÇ 

Taleplerin karşılanma oranı

Gıda denetim planına uyum oranı

ilaçlama planına uyum oranı

Rehabilite edilen sokak hayvanı sayısı artış oranı

Vatandaş memnuniyet oranı

Şikayetlerin çözümlenme oranı

Şikayet sayısı

İş Kazası sayısı

Düzeltici faaliyet kapanma hızı

KYS iç denetim uygunsuzluk sayısı

KYS dış denetim uygunsuzluk sayısı

Engelli vatandaş etkinlikleri katılımcı sayısı

Engelli vatandaş etkinlikleri memnuniyet oranı

İlaçlama ekipmanları kullanıcı memnuniyet oranı

İlçedeki öğrencilere hayvan sevgisi amacı ile yapılan seminerlere katılımcı sayısı

İlçedeki öğrencilere hayvan sevgisi amacı ile yapılan seminerlerden memnuniyet oranı

Sağlık ile ilgili güncel konularda farkındalık yaratmak amacı ile yapılan seminerlere katılımcı sayısı

Sağlık ile ilgili güncel konularda farkındalık yaratmak amacı ile yapılan seminerlerden memnuniyet oranı

Kalibrasyon planına uyum oranı

Bakım planına uyum oranı

Lobicilik faaliyeti başarı oranı

Gıda firmaları denetim uygunsuzlukların kapatılma oranı

Kazan Asri Mezarlığı Peyzaj Planına Uyum Oranı

KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2019 YILI HEDEFLERİ VE GERÇEKLEŞME ORANLARI

100%

100%

100%

100%

100%

100%

77

…

100%

0

0

…..

…..

0

%70

%70

0

0

100%

100%

100%

100%

%80
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Performans Kriteri                         İlgili Olduğu Stratejik Faaliyet No      2019 Gerçekleşen      2020 Hedef

KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
2019 YILI HEDEFLERİ VE GERÇEKLEŞME ORANLARI

İşyeri Denetim Planına Uyum Oranı

Pazar Denetim Planına Uyum Oranı

Gelen evrak cevaplanma süresi

Denetimde tespit edilen uygunsuzlukların 

kapattırılma oranı

Vatandaş memnuniyet oranı

Şikayetlerin çözümlenme oranı

Şikayet sayısı

İş Kazası sayısı

Düzeltici faaliyet kapanma hızı

KYS iç denetim uygunsuzluk sayısı

KYS dış denetim uygunsuzluk sayısı

Vakalara müdahele süresi

Bilgi ve taleplerin cevaplanma süresi

……

……

……

……

2.4.16

2.7.4.

2.7.4.

1.3.9.

1.3.1.-1.3.3.-1.3.5.-1.3.7.

1.3.1.-1.3.3.-1.3.5.-1.3.7.

1.3.2.-1.3.4.-1.3.6.-1.3.8.

2.4.16.

2.2.1.

=%81

=%81

<=2 işgünü

100%

Veri yok

100%

0

=0

14 gün

=0

=0

1

<=4 işgünü

=%82

=%82

<=2 işgünü

100%

100%

0

=0

13 gün

=0

=0

=1

<=4 işgünü
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HEDEF          SONUÇ

Web Sayfası Tıklanma Sayısı Artışı

Facebook Takipçi Sayısı Artışı

Twitter Takipçi Sayısı Artışı

İç müşteri memnuniyet oranı

Dış müşteri memnuniyet oranı

Şikayetlerin çözümlenme oranı

Şikayet sayısı

İş Kazası sayısı

Düzeltici faaliyet kapanma hızı

KYS iç denetim uygunsuzluk sayısı

KYS dış denetim uygunsuzluk sayısı

Bakım planına uyum oranı

Arızaların giderilme oranı

Web sayfası memnuniyet oranı

Veri kaybı olay sayısı

Bilgi ve taleplerin cevaplanma süresi

Elektronik arşivden doküman bulma süresi

Güncel olmayan lisans kaynaklı alınan ceza sayısı

Lise meslek etkinliklerine katılımcı sayısı

Lise meslek etkinlikleri memnuniyet oranı

KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
2019 YILI HEDEFLERİ VE GERÇEKLEŞME ORANLARI

%125

%97

%78

-

%100

%0

%0

%100

0

1

%100

%100

-

0

1 İŞ GÜNÜ

2019 YILI İÇİN ÖNGÖRÜLMEMİŞTİR.

0

2019 YILI İÇİN ÖNGÖRÜLMEMİŞTİR.

2019 YILI İÇİN ÖNGÖRÜLMEMİŞTİR.
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2019 yılında Kahramankazan Belediyesi tarafından basına gönderilen 

haberlerin yayınlanma sayısı.

2019 yılında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün vatandaş 

memnuniyet oranı.

2019 yılında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün şikayetlerin  

çözümlenme oranı.

Şikayet sayısı 

İş kazası sayısı 

Düzeltici Faaliyet Kapanma Hızı.

KYS İç Denetim Uygunsuzluk oranı

KYS Dış Denetim Uygunsuzluk oranı.

Taleplerin Karşılanma Oranı

Şehitler Gününde (18 Mart) ilçemizdeki şehit ailelerine taziye 

ziyaretine gidilmesi.

Belediye Bilgi Sisteminin aktif olarak kullanılması; şikayet, istek ve 

önerileri olan vatandaşların ilgili birim ve kurumlara yönlendirilmesi.

KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER 
MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI HEDEFLERİ VE GERÇEKLEŞME ORANLARI

HEDEF               SONUÇ

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100
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HEDEF               SONUÇ

İlçemizde yapılan muhtarlık toplantılarına katılım sağlanması. 

İlçemiz muhtarlarıyla şehir dışına yılda en 

az bir kez gezi düzenlenmesi. 

Muhtarlardan gelen talep yazılarının cevaplandırılması. 

KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2019 YILI HEDEFLERİ VE GERÇEKLEŞME ORANLARI

      %100

   %0
        (Gerçekleştirilemedi)

         
          %100

         (Tüm talepler 

          cevaplandırıldı.)

HEDEF          SONUÇ

Mazeretsiz Girilmeyen Duruşma Sayısı                             %100

Kurum aleyhine sonuçlanan mahkeme kararlarına           %100

karşı üst yargı yoluna başvurulmayan dava sayısı 

Hukuki Görüşlerin Cevaplanma Süresi                             %0

KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2019 YILI HEDEFLERİ VE GERÇEKLEŞME ORANLARI

Mazeretsiz girilmeyen 

duruşma olmadı

Olur alınmadan İstinaf 

yoluna başvurulmayan

dava olmadı

İki gün olarak belirle-

nen hedef, hukuki görüş 

talebinin açık olmaması 

sebebiyle gerçekleştirile-

medi.
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Taleplerin karşılanma oranı

Vatandaş memnuniyet oranı

Şikayetlerin çözümlenme oranı

Şikayet sayısı

İş Kazası sayısı

Düzeltici faaliyet kapanma hızı

KYS iç denetim uygunsuzluk sayısı

KYS dış denetim uygunsuzluk sayısı

Yaşlılar merkezi doluluk oranı

Yaşlılar merkezi memnuniyet oranı

Engelsiz yaşam merkezi doluluk oranı

Engelsiz yaşam merkezi memnuniyet oranı

Lobicilik faaliyeti başarı oranı

Ulusal ve uluslararası felaketlere yardımların 
ulaştırılma oranı

İhtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmaya teşvik edici 
projelerin başarı oranı

Bilgi ve taleplerin cevaplanma süresi

Lise meslek etkinliklerine katılımcı sayısı

Lise meslek etkinlikleri memnuniyet oranı

%100

%70,2

%100

0

0

%100

0

0

2019 YILI İÇİN ÖNGÖRÜLMEMİŞTİR.

2019 YILI İÇİN ÖNGÖRÜLMEMİŞTİR.

%100

%79,5

0

%100.

%100

%100

%100

%100

KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
2019 YILI HEDEFLERİ VE GERÇEKLEŞME ORANLARI

HEDEF             SONUÇ
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HEDEF                                           SONUÇ 

Projelerin onay oranı

Dokümanların yayınlanma hızı

Vatandaş memnuniyet oranı

Şikayetlerin çözümlenme oranı

Şikayet sayısı

İş Kazası sayısı

Düzeltici faaliyet kapanma hızı

KYS iç denetim uygunsuzluk sayısı

KYS dış denetim uygunsuzluk sayısı

Proje Başarı Oranı

Bilgi taleplerinin cevaplanma süresi

KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
2019 YILI HEDEFLERİ VE GERÇEKLEŞME ORANLARI

90%

100%

%63.3

100%

0

0

100%

0

1

90%

3 İŞ GÜNÜ
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