
K E Ş A N   B E L E Dİ Y E S İ 

2010  YILI  FAALİYET  RAPORU 
  

 

1.GENEL BİLGİLER  
 

A. Misyon ve Vizyon 
 

MİSYONUMUZ  
 

Keşan’ımızın hayat standardını yükseltmek yolunda kentsel politikalar geliştirmek, 

kaliteli hizmet sunmak, modern bir kent olmasını sağlamak ve halkımızın yaşam kalitesini 

sürekli arttırmaktır. 

  

VİZYONUMUZ 

 

21.Yüzyılda belediyecilik anlayışının sürdürülmesinde önder olmak ve çağdaş bir 

Keşan yaratmaktır. 

 

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar: 

 

      1-Görev ve sorumluluklar  

 

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi 

sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma 

ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; 

kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve 

beceri kazandırma; ekonomik ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. 

 

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir 

veya yaptırabilir. Her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili 

her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi 

bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla 

bakım ve onarımı yapılabilir, korunması mümkün olmayan aslına uygun olarak yeniden inşa 

edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği 

sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarında 

üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis kararıyla ödül verilebilir. 

Gıda bankacılığı yapabilir. 

           Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin 

ivediliği dikkate alınarak belirlenir. 

    Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. 

Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler 

uygulanır. 

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. 

Belediye meclis kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 

    4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. 

  

 

 

 



2-Yetkileri  

 

          a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her 

türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. 

  

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye 

yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. 

  

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

ruhsatı vermek. 

 d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma 

paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk 

hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini 

yapmak veya yaptırmak. 

  

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, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı 

sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. 

  

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan 

kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. 

  

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve 

mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya 

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

  

i) Borç almak, bağış kabul etmek. 

  

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili 

mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin 

gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. 

  

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla 

tasfiyesine karar vermek. 

  

l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini 

ruhsatlandırmak ve denetlemek. 

  

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla 

izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten menetmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların 

faaliyetten menedilmesi sonucu cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda 

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

malları yoksullara vermek. 

  

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. 

  



o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer 

işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak, hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını, 

sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını, inşaat malzemeleri, odun, kömür, 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 işletilen her türlü servis ve toplu taşıma 

araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; 

durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park 

yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere 

verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. 

 

C.  İdareye İlişkin Bilgiler:   

                  

1.  Fiziksel Yapı: 
 

1.1.Ana Hizmet Binası. Bu binada Başkanlık, Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler 

Müdürlüğü, Su İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Belkoop. Döner Sermaye İşletmesi 

Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri 

Müdürlüğü ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bulunmaktadır. Belediyemiz ana hizmetleri 

bu binadan sevk ve idare edilmektedir. 

 

  1.2.İtfaiye ve Atölyeler Binası. Bu hizmet binasında da, İtfaiye Amirliği, Atölyeler ve 

tamirhaneler bulunmaktadır. Belediyemiz elindeki mevcut araçların tamir ve bakımları burada 

yapılmaktadır. 

 

1.3.Fen İşleri Hizmet Binası. Bu hizmet binasında Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve 

Bahçeler Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü bulunmakta olup, hizmetlerini burada 

vermektedirler. 

 

İspat Cami Mah. Akıncı Sokak’ta bulunan Seralarda İlçemizin dört mevsim çiçek 

ihtiyacı karşılanmaktadır.  

  
1.4.Kadıköy Su Arıtma Tesisleri Hizmet Binası. Şehrimizin su ihtiyacının bir 

kısmını karşılayan Kadıköy barajında kurulu bulunmaktadır. Buradan alınan su, tesislerimizde 

arıtıldıktan sonra şehrimize sağlıklı bir şekilde verilmektedir. 

 

Aşağı Zaferiye mahallesinde iki adet su terfi istasyonu ile Kumdere köyünde de bir 

adet su terfi istasyonu ve binaları bulunmaktadır. 

 

2. Örgüt Yapısı:  

 

Belediyemiz İçişleri Bakanlığına bağlı özel bütçeli bir kuruluştur. 2010 yılı nüfusumuz 

54.400 ve 1126 hektar Keşan, 126 hektar Erikli, 117 hektar Yayla-Danişment imar alanına 

hizmet sunmaktadır. 5393 Sayılı Belediye Kanununa göre yönetilmektedir. Belediyemizin 25 

meclis üyesi, 5 encümen üyesi, Belediye Başkanı, 4 Başkan Yardımcısı ve ana hizmet 

birimlerinden oluşmaktadır. 



 
3. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları. 

 

Belediyemiz bünyesinde belediye ana sistemini oluşturan Oracle Database ile çalışan 

bir adet Linux sunucunun üzerine kurulu otomasyon, belediye eski datalarının bulunduğu 1 

adet Unix sunucu üzerine kurulu Metafour otomasyon sistemi ve 1 adet kullanıcı yönetimini 

sağlayan Windows 2003 sunucu ve bir adet Windows 2008 R2 hiperv sunucu bulunmaktadır. 

e-Belediye uygulaması için 1 adet web sunucu, t-Belediyeciliği uygulaması için yine 1 adet 

Windows 2003 sunucu bulunmaktadır. 

 

Belediyemize ait bilgisayar, yazıcı ve diğer donanım adetleri aşağıdaki gibidir.  

         

Kat & Bölüm                          Bilg.Adet       Yazıcı Adet 

 

Zemin Halkla İlişkiler   1             1 

Fen İşleri Müdürlüğü    7  3  

          1.Kat Başkanlık                1              1 

 Başkan Yardımcıları             4      1 

          Yazı İşleri Müdürlüğü       5  3 

          Mali Hizmetler Müdürlüğü            18              14 

         İmar ve Şehircilik Müdürlüğü   8      9   

Park ve Bahçeler Müdürlüğü   4  3  

          2.Kat Zabıta Müdürlüğü    3  2 

Su İşleri Müdürlüğü    6  4 

 Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü  3  2 

          Belkoop. Dön. Serm. İşlt. Müd.  5  3 

          Bilgi İşlem                            6               3 

 Veterinerlik İşleri Müdürlüğü             2                     2 

 Temizlik İşleri Müdürlüğü                         6                      1 

                                                         --------------------------------- 

                              Toplam:      79  52 



 Ayrıca; 

 

                1 Adet güç kaynağı ve ana sistemin ve bilgisayarların elektrik kesilmelerinden 

etkilenmemesi için hizmet veren güç kaynakları sistemde mevcut olup, düzenli aralıklarla 

bakımının yapılması sağlanmaktadır. 

              

               Belediyenin internet üzerinden tanıtımını ve halkla iletişimini sağlayan, duyuru ve 

haberlerin yanı sıra,belediyenin yapısı,işleyişi,emlak borç sorgulama hakkında bilgi veren 

www.kesan.bel.tr adı altında ve Web sitesi bulunmaktadır. 

 

                 Ayrıca internet üzerinden kanunlar, yönetmelikler, tebliğler, tüzükler, genelgeler ile 

her türlü bilgilerin faydalanıldığı ve her gün güncelleştirilen Dialog programı aboneliğimiz 

bulunmaktadır. 

 

D) İnsan Kaynakları 

 

Belediyemizde çalışan Memur ve işçi personelini kapsayan bilgiler aşağıda 

gösterilmiştir. 
  (IV) SAYILI CETVEL 

MEMUR KADROLARI CETVELi 

İL ADI          :EDİRNE 

DERECELERİ 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOPLAM 

SINIFI UNVANI D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B 

GİH Belediye Başk.Yrd 2                                                           2   

GİH Yazı İşl.Müd. 1                                                           1   
GİH Mali Hizmet. Müd   1                                                           1 

GİH Fen İşl.Müd.   1                                                          1 

GİH İmar ve Şehir.Md   1                                                           1 

GİH Temizlik İşl.Müd.   1                                                           1 

GİH İtfaiye Müd.   1                                                           1 

GİH Zabıta Müd.   1                                                           1 

GİH Su İşl.Müd.   1                                                           1 

GİH Destek Hiz.Müd.   1                                                           1 

GİH Kültür Sos.İşl.Md.   1                                                           1 

GİH Veteriner İşl.Md 1                                                           1   

GİH Park ve Bahç.Md   1                                                           1 

GİH Ulaşım Hiz.Müd. 1                                                           1   

GİH Hukuk İşleri Müd.               1                                               1 

GİH Çevre Kor.Kont.Md.   1                                                           1 

GİH Uzman   2                                                           2 

GİH Şef         2 6       7                                         2 13 

AH Avukat                               2                               2 

GİH Mali Hiz.Uzmanı                   2                                           2 

GİH Mali Hiz.Uz.Yrd.                               1                               1 

GİH Memur                 10   3       5                               18   

GİH Şoför                 4 1     1                                   5 1 

GİH Tahsildar                 5                                           5   

GİH Ambar Memuru                 1                                           1   

GİH Bel.Trafik Mem.                 1                                           1   

GİH Evlendirme Memuru                 1                                           1   

GİH Sivil Savunma Uzm               1                                               1 

TH Mühendis   1 1             4           4                             1 9 

TH Mimar                   1                                           1 

TH Peyzaj Mimarı                               1                               1 

TH Şehir Plancısı                               1                               1 

TH Tekniker     1     1     2             2                             3 3 

TH Teknisyen         2                                                   2   

SAYFA TOPLAMI 44 49 

 

 

 



( IV) SAYILI CETVEL 

MEMUR KADROLARI CETVELi 

İL ADI          :EDİRNE 

İLÇE ADI      :KEŞAN 

KURUM ADI :KEŞAN BELEDİYESİ 

DERECELERİ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOPLAM 

SINIFI UNVANI D B  B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B 

SH Veteriner Hekim  1                              1 

SH Sağlık Teknikeri          1      2                3 

SH Sağlık Teknisyeni                2                2 

SH Tabip  1                              1 

SH Kimyager                1                1 

YH Hizmetli         2       3    2           2 5 

GİH İtfaiye Amiri      1                          1 

GİH İtfaiye Çavuşu      2    2                      4 

GİH İtfaiye Eri         7 3     4    1 13           12 16 

GİH Zabıta Amiri   1                            1  

GİH Zabıta Komiseri      3    1                      4 

GİH Zabıta Memuru         14 1   2   3   1 3           17 7 

GİH İtfaiye Başavuşu             1                  1  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                33 45 

GENEL TOPLAM 77 94 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERSONEL DURUMU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
MEMUR PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İŞÇİ PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMU 
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MEMUR PERSONELİN CİNSİYET DURUMU 
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İŞÇİ PERSONELİN CİNSİYET DURUMU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUNULAN HİZMETLER 
 

 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 

 
            Keşan Belediye Başkanlığının İlçemizde yapmış olduğu çalışmalar, ilçemizin ve mücavir 

alanlarda bulunan sahillerimizin tanıtımları ile ilgili basılan 2000 Adet DVD’yi Belediyemiz web 

sitesinde yayınlanması ve ilçemize gelen yerli ve yabancı konuklara dağıtılmasını sağladık. 

 

Keşan Belediye Başkanlığımızın faaliyetleri emlak vergisi kültür ve sosyal etkinliklerle ilgili 

olarak daha önceden müdürlüğümüze bağlı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu’nca kaydedilen 4000 adet 

cep telefonuna SMS gönderilmektedir. 

 

Keşan Belediye Başkanlığı ve Edirne Kızılay Kan Merkezi İstasyonu işbirliği ile yılın çeşitli 

zamanlarında gerçekleştirilen kan bağışı kampanyalarında 550 vatandaşımız kan bağışında 

bulunmuştur. 

 



        

Keşan Belediye Başkanlığına ait www.kesan.bel.tr adlı internet sitesindeki haberler 

Müdürlüğümüze bağlı Basın Halkla İlişkiler Bürosunca günlük olarak güncellenmekte olup 

kamuoyuna belediyemizin yapmış olduğu çalışmalar ile ilgili bilgiler aktarılmaktadır. 

 
Keşan belediye başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan Basın ve 

Halkla İşler Bürosu belediyenin yaptığı çalışmaları kamuoyuna ve vatandaşlara duyurmak amacı ile 

günlük olarak basın bültenleri hazırlayıp, yerel ve ulusal basında yayımlanmak üzere toplam 200 

Basın kuruluşuna gönderilmektedir. 

 

Müdürlüğümüze bağlı bulunan Basın ve Halkla İlişkiler Bürosunca 1 Ocak 2010 ile 31 Aralık 

2010 tarihleri arasında toplam 441 adet basın bülteni hazırlanmıştır.  

 

 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak Yerel Basın ve Ulusal Basında çıkan Keşan 

Belediyesi ile ilgili haberlerin takibini yapmak ve bu haberleri arşivlemek başlıca 

görevlerimizdendir. 

         
 
          Keşan Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce Basketbol, Voleybol, Tenis, 

Masa Tenisi, Futbol ve Aerobik spor kurslarını açtık. Ayrıca spor kurslarının yürütülebilmesi için 

tecrübeli ve spor belgeli öğretici personel görevlendirdik. 

 

          Spor kurslarımıza: Basketbol: 6-13 yaş gurubu 29 kursiyer öğrenci Tenis: 18 kursiyer  

Futbol: 8-12 yaş gurubu 25 kursiyer  Aerobik: 40  kursiyer iştirak etmiştir. 

                                                          

 
    Aerobik Kursu                                                                       

 

http://www.kesan.bel.tr/


 
Futbol Kursu                                                                   

           

Keşan Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce Halk Oyunları kurslarını açtık. 

Ayrıca Halk Oyunları kurslarının yürütülebilmesi için tecrübeli personel görevlendirdik. 

 

          Halk Oyunları kurslarımıza:  5-8 yaş gurubu 25 kursiyer, 9-14 yaş gurubu 20 kursiyer, 

gençler gurubu 20 kursiyer, 35 yaş ve üzeri guruba da 20 kursiyer iştirak etmiştir. Önümüzdeki 

dönemlerde de aynı kurslar gerçekleştirilecektir.  

            

Keşan Belediyesi 5-8 yaş gurubu halkoyunları ekibimiz belediyemizin düzenlediği 23 Nisan 

çocuk şenliklerinde,9-14 yaş gurubu halk oyunları ekibimiz 25 nisan 2010 tarihinde Çatalca da 

düzenlenen 1. Uluslararası Çocuk festivali ile 15 Eylül 2010 tarihinde de 11. İpsala Çeltik (Pirinç) 

Kültür Sanat Festivalinde, 35 yaş ve üzeri bayanlar halk oyunları ekibimiz 12-15 Mart 2010 

tarihlerinde düzenlenen EMİT Fuarı ile 11 Mayıs 2010 tarihinde Marmara Üniversitesi Bahar 

Şenliklerinde ve Gençler Halk Oyunları ekibimizde 19-23 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 

Marmaris Uluslararası Denizcilik ve Bahar Festivalinde halk oyunları gösterilerini gerçekleştirip 

Keşan belediyesini en iyi şekilde temsil etmişlerdir. 

   

 

 
            

9-14 Yaş Grubu Halkoyunları Ekibimizin 

Çatalca Belediyesi Festivali Gösterileri 
                                                                                                                                                                                                                                                     

             



Keşan Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce ahşap boyama, kurdele 

nakışı, brezilya nakışı, Türk el nakışı, makine nakışı, seramik boyama, giyim, kırk yama, çiçek yapımı, 

ev tekstili, cam boyama branşlarında el sanatları kursları açtık. Ayrıca El Sanatları kurslarını 

gerçekleştirebilmek için tecrübeli personel görevlendirdik. 

 

 
 

EL BECERİ KURSLARINA KATILAN BAYANLARIMIZ ÇALIŞMALARI 

 
                Keşan Belediye Başkanlığı, Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak 

çalışması ile ilçemizde bulunan dezavantajlı mahallelerde İlk öğretim 8. sınıf öğrencilerine SBS 

(Seviye Belirleme Sınavı) kursu açarak bu kursa 48 öğrencinin katılımı sağlanmış, bu öğrencilerden 

14 tanesi İlimiz ve İlçemizde bulunan okullara (5 öğrenci Anadolu Lisesine, 6 öğrenci Bilişim 

Lisesine, 2 öğrenci Meslek Lisesine ve 1 öğrenci Edirne Güzel Sanatlar Lisesine) yerleşmişlerdir. 
               

 
 

Kaymakamımız Metin BORAZAN, Belediye Başkanımız Mehmet ÖZCAN’ın  

SBS Kursu ziyareti 

 
 

 



Keşan Belediye Başkanlığı olarak 2010 yılında her yaştan vatandaşımıza Yağlı boya resim 

kursu açtık.  

  

      
 

 

Keşan Belediye Başkanlığı olarak tiyatroları toplumun aynası olarak görüp ilçemizde de 2010 

yılı içerisinde çeşitli tiyatroların tekliflerini kabul ederek oyunlarını ilçemiz halkına sergilemelerini 

sağladık. 2010 yılı içerisinde ilçemize 11 Adet Tiyatro gelmiştir. 

 

                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuncay Özinal Tiyatrosu Sil Baştan Oyun 

KÜLTÜR MERKEZİ 

 

             

 

 

 



Keşan Belediye Başkanımız Opr.Dr.Mehmet ÖZCAN tarafından Dünya çalışan gazeteciler 

günü olan 10 Ocak 2010 Pazar günü akşamı Gölbaşı Restaurant’da Keşan’da yerel basın olarak görev 

alan  basın mensuplarına  günün anlam ve önemini belirtmek amacı ile yemek ve plaket vermiştir.  

 

 

 
  

 

Keşan Belediye Başkanlığı olarak 12-15 Şubat 2010 tarihleri arasında İstanbul Beylik düzü 

Fuar merkezi TÜYAP’ta gerçekleştirilen Doğu Karadeniz Uluslararası Turizm Fuarına (EMİTT) 

katıldık. 

Burada kiralanan stantla Keşan’ın yanı sıra Enez ve İpsala’nın tanıtımına da katkıda bulunduk. 

 

 

 
Edirne Valisi Mustafa BÜYÜK ve Vatandaşlar Standımızı Ziyaret Etti                                                                                        

 

 



Keşan Belediye başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak 8 Mart Dünya Kadınlar 

Günü etkinlikleri kapsamında belediyemiz olarak üst seviyede katılım ile programlar düzenledik. 

Programda çeşitli etkinlikler ile kadınlarımızın güzel zaman geçirmelerini sağladık.   

 

 
 

  35 Yaş üstü Bayanlar Halkoyunları ekibimizin 

8 Mart Dünya kadınlar gününde gösterisi 

          
Keşan Belediye Başkanlığı olarak her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramında 

çeşitli etkinliklerle değerli çocuklarımızın kardeşlik ve barış duygularını aşılamakla beraber üst 

seviyede katılım ile coşkulu bir şekilde kutlandı. 

        Keşan Belediye Başkanlığı olarak 23 Nisan 2010 Cuma günü saat 15:00 da Mehmet Gemici 

Cennet Bahçesinde illüzyon, jonglör, akrobasi, tahta bacak uzun adam, palyaço, örümcek adam, 

sindrella, ateş yutan adam, karikatürist ile çeşitli yarışmalar ve yarışma sonucunda sürpriz hediyeler 

verilerek gösterileri izlemeye gelen konuklardan da büyük beğeni görmüşlerdir.   

                                                                                                                                                  

                               
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GENÇLİK KOŞUSU VE GENÇLİK KONSERİ 

 
19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor haftası etkinliklerinde Keşan Belediye Başkanlığı 

tarafından düzenlenen Gençlik Koşusu 13 Mayıs 2010 günü gerçekleştirilip yapılan yarışma 

sonucunda genç kızlar, genç erkekler ve takım halinde sıralamaya girenlere ve yarışmaya katılan tüm 

yarışmacılara KEŞAN Belediye Başkan Vekili Mitat BEYAZOĞLU ile Belediye Başkan Yardımcısı 

Cemil KILAVUZ tarafından  kupa ve madalyaları verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gençlik Koşusu Ödül Töreni 
 

Ayrıca Keşan Belediye Başkanlığı tarafından 19 Mayıs 2010 günü akşamı İlçemizde bulunan 

yerel guruplar ve Bulgaristan’ın Dimitrovgrad şehrinden gelen Sou Vasil Levski adlı müzik okulu 

öğrencilerinin de sahne aldığı Gençlik Konserleri düzenledik. 

 

 

 
           

Dimitrovgat Sou Vasil Levski Müzik Okulu 

 



            Keşan Belediye Başkanlığı olarak her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Dallık Şenlikleri 

bu yılda 9 Mayıs 2010 Pazar günü Kılıçköy Korusu’nda gerçekleştirilmiştir. Bu etkinliğimizde 

Halkımızın yoğun ilgisi ve beğenisi ile karşılanmıştır.   
                                                                        

 
                         

                      Geleneksel Dallık Şenlikleri  

 

 

 Keşan Belediye Başkanlığı ve Aktif Spor işbirliği ile düzenlenen Yaza Merhaba 

Şenliklerinin 2. Haziran 2010 Çarşamba günü düzenlenmiştir. Saat 20:00’de Mehmet 

GEMİCİ Cennet Parkı’nda Aktif Spor öğrencileri kediler, kuklalar, çiçekler valsi, final dansı, 

minik ördekler, mor menekşeler, modern dans gurubu, minik jimnastik ve deniz dalgaları 

gurupları olarak izlemeye gelen vatandaşlarımıza gösterilerini sundular.  

  

 
                                          

Aktif Spor Öğrencileri Gösterileri 
  

 



Keşan Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından açılan kurs 

etkinlikleri gecesi 10 Haziran 2010 Perşembe günü akşamı saat 20:00 de Keşan Belediyesi Atatürk 

Spor Salonunda yapılmıştır. Keşan Belediyesinin açmış olduğu kurslara katılan; Tenis kursiyerleri, 5-8 

yaş Grubu Minikler Halk Oyunları Ekibi, Basketbol Kursiyerleri, Aerobik Kursiyerleri, Gençler 

Halkoyunları topluluğu ve Çağdaş Kadınlar Halkoyunları Topluluğu gösterilerini düzenlemişlerdir. 

Etkinlik gecesinde Kurs Öğreticilerine ve Kursiyerlere Keşan Belediye Başkanlığı tarafından 

katılım belgeleri, teşekkür belgeleri ve Plaketleri verilmiştir. 

 

 
 

Keşan Belediyesinin Düzenlediği Kurs Etkinlikleri Gecesinde Kursiyerlerin Gösteriler 
 

Keşan Belediye Başkanlığı olarak bu yılda 8.Uluslararası Keşan Kültür ve Turizm 

Festivalini 27 Temmuz-02 Ağustos 2010 tarihleri arasında gerçekleştirdik. Festivalimize 

KKTC, Montenegro (Karadağ),Letonya, Polonya ve Romanya’dan Halkoyunları ekipleri 

ilçemize gelerek gösterilerini düzenlemiştir. Ayrıca Festivalimizde Resim Sergileri, Karikatür 

Sergileri, Çocuklara yönelik Kocaeli Bölge Tiyatrosu Çocuk Oyunlarını, Yerel Grup 

Konserleri ile Masa Tenisi, Halı Saha, Voleybol, Plaj Voleybolu, futbol turnuvaları 

gerçekleşmiştir.            

 
Festival Korteji 



Festivalimizin Finalinde ise büyük sahnede 30 Temmuz 2010 Yeni Türkü grubu, 31 

Temmuz 2010 Cuma Muazzez ABACI, 1 Ağustos 2010 Kutsi Konserleri sona ermiştir.    

 

 
         

Kutsi Konseri 
 

Keşan Belediye Başkanlığı olarak bu yıl ilkini düzenlediğimiz 1.Keşan heykel sempozyumunu 

15 Temmuz 2010 günü başlattık. Sempozyuma Heykaltraşlar: Nilhan SESALAN, Fetiye 

BOUDEVİN, Caner ŞENGÜNALP, Bahar YAPMAN ve Ethem MUHTAROĞLU  ile Heykeltıraşlara 

üç asistan; Uğur Coşğun, Güven ÇETİNKAYA ve Mustafa KÖKSAL iştirak etmişlerdir. 

Heykeltıraşlar heykel çalışmalarını halkımızla iç içe olabilmek için Belediyemiz Mehmet 

GEMİCİ Cennet Parkı’nda gerçekleştirmiştir. .Oluşan eserlerin sergilenmesi 1 Ağustos 2010 günü saat 

20:00’de ilçemizde bulunan vatandaşlarımız da katılımı ile Mehmet GEMİCİ Cennet Parkında 

gerçekleşmiştir. 

   

 
 

HEYKELTRAŞ SERAP GÜMÜŞOĞLU 

 

 

 

 



WİNDSURF ŞAMPİYONASI 

 
                Keşan Belediye Başkanlığı olarak Turizme ne kadar önem verdiğimizin göstergesi olan  

Saros Körfezinin ve ilçemiz mücavir alanında bulunan Erikli sahilinin tanıtımını yapmak için 

düzenlediğimiz 20-22 Ağustos 2010 tarihleri arasında Windsurf  4. Ayak Türkiye Şampiyonasını 

düzenledik. 

 
Windsurf Şampiyonasından Yarış Görüntüsü 

 
Dünya Barış Günü etkinlileri kapsamında Keşan Belediye Başkanlığı olarak 1 Eylül 2010 

Çarşamba Günü akşamı Cumhuriyet Meydanında Moğollar Grubu Konserini halkımızın da yoğun 

ilgisi ve beğenisi ile gerçekleştirildi. 

  

 
 

Moğollar Grubu Konseri 

 

 

 

 

 



 Belediyemiz olarak geleneksel hale getirdiğimiz 19 Kasım Keşan’ın kurtuluşunun 88. yıl 

dönümünde düzenlediğimiz Kurtuluş Balosunu bu yılda yaklaşık olarak 750 kişi katılım ve coşku ile 

kutladık. 

 

 
 

KURTULUŞ BALOSUNDAN GÖRÜNTÜLER 

 

 

 

       3 Aralık  Dünya Engelliler Günü Kapsamında Keşan Belediye Başkanlığı ve Keşan Milli 

Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Araştırma Merkezinin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte engelli 

vatandaşlarımızın da toplumun bir parçası olduğu unutulmamış, onların moral ve 

motivasyonunu artırmak amacı ile çeşitli eğlenceler düzenlenip, ihtiyaç sahibi engelli 

vatandaşlarımıza tekerlekli sandalyeleri telim edilmiştir.  

    

 

 
 

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜNDEN GÖRÜNTÜLER 

 

 



          Keşan Belediye Başkanlığı olarak bu yıl ilkini düzenlediğimiz yılbaşı partisinde asıl 

düşüncemiz ilçemizde bulunan vatandaşlarımızı bir arada toplamak, birlik ve bütünlüğünü 

sağlamak ve yeni yılı hep birlikte karşılamaları sağlanmıştır.  

                                    

       

                 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

       31 ARALIK 2010 AKŞAMI YILBAŞI PARTİSİ ETKİNLİĞİ 
 

 

 

 

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 
2010 yılı içerisinde 168 adet Meclis, 2125 adet de Encümen Kararı alınmış olup, 371 

çiftin nikah akdi gerçekleştirilmiştir. Yine yıl içerisinde giden evrak defterine 1282 adet, 

gelen evrak defterine 3820 adet evrak, dilekçe kayıt defterine 300 adet evrak kayıt edilmiştir.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Yapımına 2009 yılında başlanan Belediye Hizmet Binası tamamlanmış, çevre 

düzenlemesi yapılarak Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Veteriner İşleri 

Müdürlüğü buraya taşınarak faaliyetlerine başlamıştır. 
 

 
 

 

Yaklaşık 2.000.000,00.-TL harcanarak 2010 yılında 24.000 Ton sıcak asfalt üretilmiş 

bu sıcak asfalt ile yaklaşık 200.000 m2 cadde ve sokak asfalt kaplanmıştır. Ayrıca Yeni 

Mahalle ile Yüksek Okul arasında 1200 m yol açılmış ve Sathi kaplama ile kaplanmıştır.  
 

 

 
 
 

Mücavir alanımız Erikli ve Yayla Sahilinde toplam 5 km yol sathi kaplama 

yapılmıştır. Asfalt Plentinin gerekli bakım ve onarımları ile 2010 yılı itibariyle emisyon 

ölçümleri yaptırılmıştır. 

 



Kanalizasyon kazılarında bozulan cadde ve sokakların iyileştirilmesi kapsamında Yeni 

Mahalle, İspat Cami Mahallesi, Büyük Cami Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi ve 

Yeni Mescit Mahallelerinde 82.000’i Parke Taş, 12.233 m Bordür döşeme, 10.000 m.de 

Prizma Taş ile döşeme yapılarak Toplamda 100.000 m2’nin üzerinde yol kaplaması 

yapılmıştır. Bu iş için yaklaşık 1.500.000,00.-Lira harcanmıştır.  

  

 

 
 
 

2010 yılında Ø300 borularla Yüksek Okul ile Şebeke arasında 1200 metrelik yeni bir 

hat yapılmış Parsel bacası eksik olan cadde ve sokaklarda yaklaşık 200 adet parsel bacası 

konulmuştur. Geçtiğimiz yıllarda oluşturulan şebekenin gerekli bakım ve onarım çalışmaları 

yapılmıştır. Vatandaştan gelen şikayet ve istekler göz önüne alınarak eksik ve hatalı imalatlar 

düzeltilmiştir.  

 
 

 



Erikli sahilinde belediyemize tahsisli eski kayıkhane tadilattan geçirilerek modern bir 

tesis haline getirilmiştir.  

 
 

 
 
 

Yayla sahilinde Pazar yerinin üstünde Sağlık Ocağı ve Belediye personeli için 

yaklaşık 495 m2’lik modern bir tesis oluşturulmuştur. 

 
 

 
 

Yayla sahilinde şiddetli lodosun yarattığı tahribatı önlemek için tahkimat yapılmış ve 

imar yolu kullanıma açılmıştır.   

 



Yayla ve Erikli sahillerinde 6 adet Cankurtaran kuleleri oluşturulmuştur. 

 
Yapay Resif Projesi kapsamında 400 adet beton blok hazırlanmış ve yine bu projenin 

ekleri olan heykeller, toplar, siperler gerekli malzemeler temin edilip hazırlanmıştır.  
 

 
 

 

Keşan Belediyesi Atatürk Stadı arkasında Belediyemizce yaptırılan sentetik çim 

sahanın kullanım alanının arttırılması maksadıyla istinat duvarları oluşturulmuş, yaklaşık 170 

metre istinat duvarı işi tamamlanmıştır.   

 

 
 
 
 
 



Yapımına 2009 yılında başlanan Oto Galericileri Sitesi tamamlanmış, çevre düzeni ve 

yollar tamamlanarak hizmete sunulmuştur.   

 

 
 
 

Eski itfaiye alanında yeni belediye hizmet binasının yapımına başlanmış olup zemin 

ve 1. kat kaba inşaatları tamamlanmıştır.  

 

 
 

Pazar yeri ile Keşan ve Yayla Atık Su Arıtma Tesislerinin zemin etüt raporları 

hazırlatılmış, ayrıca Mücavir alanımız Erikli ve Yayla Sahili Atık Su Arıtma Tesisleri için ön 

izinler alınarak uygulama projelerinin hazırlanması safhasına gelinmiştir. Katı Atık Bertaraf 

ve Düzenli Depolama Tesisi uygulama projeleri tamamlanarak tesis alanının kesin izninin 

alınmasından sonra inşaat işlemlerine başlanacaktır. 



İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 

 

2010 yılında ilçe hudutlarımız içerisinde çeşitli nedenlere bağlı (elektrik, soba, sigara 

vb.) olarak 13 adet konut, 2 adet balya samanı 5 adet motorlu taşıt 2 adet İş yeri 1 adet baraka 

2 adet samanlık yangını olmak üzere 25 adet yangın olayı meydana gelmiştir. Yangın 

ihbarlarının haber merkezimize ulaşması ile ekiplerimiz derhal olay yerine intikal edip, 

yangın söndürme ve kurtarma çalışmasında bulunmuşlardır.  

    

     İlçemizdeki yağmurlarla birlikte evlerinin ve işyerlerinin bodrumları su dolan 

vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda 35 adet bodrumun suyunu motopomplarımız ile 

tahliye ederek mağduriyetleri giderilmiştir.                                                                    

   

      Belediye mücavir alanımız içerisinde işyeri açmak ya da işyeri işletme ruhsatı 

yeniletmek için birimimize 65 adet işyeri işletmecisinin müracaatı ile işyerlerinin yangın 

güvenliği yönünden incelenmesi yapılarak uygunluk raporları tanzim edilmiştir.                

   

      İlçemiz ana halterlerinde bulunan elektrik tellerine ve geçen yüksek taşıtlara zarar 

veren kaldırımlardaki ağaçların dalları, Park Bahçeler Müdürlüğü elemanları ile beraber 

ortaklaşa budanmak suretiyle hem zararsız duruma getirilmiş, hem de güzel bir görünüm 

kazandırılmıştır. 

   

Mücavir alanımız içindeki tüm kamu kuruluşlarından ve vatandaşlardan gelen talep ile 

ilçemizdeki okul, konut, işyerlerinin ve kamu binalarının bacalarının kontrol ve temizliği 

birimimiz personeli tarafından yapılarak güvenli olarak yakılacak duruma getirilmiştir.  

   

Şehir içi ve şehir dışına götürülmek üzere hasta ve cenaze nakli için başvuran 

vatandaşlarımıza ambulans, cenaze aracı tahsis edilmiştir.  

    

Tabela, afiş takmak, yüksek yapıların erişilemeyen dış cephelerindeki çeşitli işler için 

müracaat eden vatandaşlarımızın talepleri merdivenli itfaiye araçlarımız ve ekiplerimizce 

yerine getirilmiştir. 

        

 

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

İlçemizdeki tüm kasislerin tamamı yaz sezonunda boyanmıştır. Bordür taşlarının 

boyanması, kaldırım yenileme çalışmalarının yoğun olması sebebiyle sadece ana arterler 

üzerinde kısmen yapılmıştır. İlçemizdeki okulların bahçelerinde öğrencilerin sportif 

faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için basketbol, hentbol ve voleybol sahalarının çizgi 

çalışmaları yapılmıştır.  



 
 

Özel Servis Araçları (S plakalı araçlar) sayısını 40 ile dondurularak tahdit 

uygulamasına devam edilecektir. 03.09.2009 tarihli ve 2009/133 sayılı Belediye Meclis 

Kararı ile daha önce (S) plaka almaya hak kazanıp süresi içerisinde tescil yaptırmayan 4 adet 

S plaka sahibine 1 defaya mahsus olmak üzere 5.000 TL plaka başına bedelle plaka 

verilmiştir. 2010 yılında 5 adet S plaka devri yapılmıştır. Her devir için 2.200 TL bedel 

alınmıştır. 

  

 
 

Taksilerle ilgili yenileme, satış veya hususiye dönüştürme vb. gibi durumlarda boşa 

çıkan (T) plakaların sahiplik hakkı (180 gün) boyunca korunmakta ve devir durumunda tahsis 

kararı il Trafik Komisyon Kararı gerekmekteydi bu hususlarla ilgili kararların yeni kanun ve 

hükümlerince bundan böyle Belediye tarafından tek başına alınması mümkün kılınmıştır. 

İlçemizde toplam 74 adet T plakalı araç çalışmaktadır. 2010 yılında 20 adet T Plaka devri 

yapılmıştır. Devir ücreti olarak devir başına 200,00 TL bedel alınmıştır. 



  
S.S.25 Nolu Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifine kayıtlı M plakalı araçlardan 

2010 yılında 7 adet devir yapılmıştır. Devir ücreti bedeli olarak devir başına 13.000 TL bedel 

alınmıştır.  

  

İlçemizde ticari yolcu taşımacılığı işi yapan taşıyıcı firmalara kuralları ihlal ettiklerinden 

dolayı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa istinaden 1 adet 26 j md. 343,00.-TL + 26 a 

md. 2 adet 2.044,00.-TL + 2.044,00.-TL olmak üzere idari para cezası ve 38 adet 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununa istinaden adedi 143,00.-TL olmak üzere idari para cezası uygulanmıştır. 

 

 İlçemize çevre ilçe ve köylerden yolcu ve öğrenci taşıyan 70 adet ticari araca 

birimimiz tarafından 120,00 TL bedel ile Yol Güzergâh Belgesi verilmiştir. 

 

Resmi ve dini bayramlarda kuruluşlardan ve halkımızdan gelen talepler doğrultusunda 

dini mekânları ve tarihi yerleri ziyaret amacıyla otobüs tahsisi yapılmış olup yapılmaya 

devam edilmektedir. Ayrıca ilçemizde bulunan okulların ve spor kulüplerinin talepleri 

doğrultusunda Belediyemize ait araçlar ile veya dışarıdan araç kiralaması yapılmak suretiyle 

araç talepleri karşılanmaktadır. Otobüs hizmetlerimiz günün 24 saati devam etmektedir. 

 

İlçemiz içerisinde faaliyet gösteren S.S. 25 No’lu Şehir içi Özel Halk Otobüslerinden 

ücretsiz faydalanabilmeleri için ihtiyaç sahibi öğrenci, engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza 

yardımcı olmak amacı ile her yıl yenilenmek kaydıyla 100 adet ücretsiz seyahat kartı 

verilmiştir. 

 

Belediyemiz otobüsleri gerektiğinde cenazelere, İlçemizdeki spor kulüplerine ve diğer 

kuruluşların sportif, sosyal, kültürel faaliyetlerine, tarihi ve turistik ilçe gezilerine ücretsiz 

olarak tahsis edilmektedir. 

 

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

2010 yılında şehrimizin ihtiyacı olan içme suyu, Kadıköy barajı ve Kumdere yer altı 

kuyularından karşılanmaktadır. Gelecekte şehrimizin su sıkıntısı ile karşılaşmaması için 

üretimi arttırma çalışmaları devam ettirilmektedir. Bu amaçla Kumdere mevkiinde kuyu 

yenileme çalışması yapılarak kuyular aktif hale getirilmiş,  artan nüfusa göre su arama 

çalışmaları ihtiyaca göre değiştirilmesi düşünülmektedir.  Şehrimize verilen suyun ana 

kaynağı olan Kadıköy barajında bulunan Rasim Ergene İçme suyu Tesislerindeki kum 

havuzlarının yenileme çalışmaları da 2010 yılı içerisinde tamamlanmıştır. 2010 yılında Yayla 

Sahiline su verilmiştir. Ayrıca Yayla Sahilinde döşenen yeni su şebekesi ile birlikte 3 yeni 

kuyu açılmış,1 Adet 100 ton ve 1 Adet 1000 tonluk deponun yapımı tamamlamıştır.  

 

 

 

2010 Yılında açılan abone toplamı    : 2.563   

 2010 Yılında Yayla Sahilinde açılan Abone                        : 1.446           

2010 Yılında su endeksi yapılan abone toplamı  : 237.480      

2010 Yılında sayacı değiştirilen abone toplamı          : 1.681           

2010 Yılında borçtan dolayı suyu kesilen abone toplamı : 1.647           

2010 Yılında şehre verilen su miktarı           : 2.200.000 m3 

2010 Yılında Yayla Sahiline verilen su miktarı                   : 14.000 m3       

 



   Kültürel faaliyetler ve Bayramlarda şehrin çeşitli yerlerine ses yayın cihazları kuruldu. 

Kadıköy barajı içme suyu tesislerinde ve terfi istasyonlarında meydana gelen elektrik arızaları 

giderildi, şehir merkezindeki arızalanan uydu birimleri değiştirildi.  

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  

İlçemizde yaşayan halkın sağlığı için büyük tehlike oluşturan başıboş gezen 

hayvanlarla da mücadele etmektedir.  

Başıboş hayvanlar; bayıltıcı fünyeli iğne atan özel tabancalar, kanca veya ağ kullanılarak 

yakalanmakta ve canlı olarak tesislerimize getirilmektedir. Daha sonra barındırma kafeslerine 

yerleştirilmekte ve yemek, bakım, temizlik ve tedavi gibi tüm ihtiyaçları karşılanmaktadır. 

Aşı programına da alınan bu hayvanlar kısırlaştırıldıktan sonra hayvan sever vatandaşlarımız 

tarafından sahiplenme imkânına sahiptirler. 

 2010 yılında 202 (iki yüz iki) sahipsiz sokak hayvanı köpek,18 (on sekiz) adet kedi 

kısırlaştırılmış tedavileri yapılmış aşılanmış ve kulak küpeleri takılarak bulundukları ortama 

bırakılmıştır. 60 (altmış) adet köpek sahiplendirilmiştir. Barınakta 18 (On sekiz) kadar köpek 

sahiplendirilmek üzere bakılmaktadır. Keşan Belediyesine ait barınakta Poliklinik hizmeti 

verilmektedir. Keşan Belediyesi 15 (on beş) kadar sahipli hayvanın kısırlaştırma 

operasyonunu Keşan Belediyesi Meclisinin belirlediği tarifeden ücretli yapmıştır.   

 

 

İlçemiz ve mücavir alanlarımızda sivrisinek, karasinek ve larva ile mücadele aralıksız 

olarak yapılmıştır.  
 

 



 
 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 

 

İlçemiz sınırları ve mücavir alanlarında açılan Gayri sıhhi, sıhhi müessese ve Umuma 

açık istirahat ve eğlence yerlerine 291 adet işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı verilmiştir.                                                                                                                                                                       

     

Kurallara uymayan işyerlerine ve şahıslara 64 adet Zabıt Varakası tanzim edilmiştir. 

5326 sayılı kabahatler kanununu istinaden 11 kişiye 922 TL para ceza kesilmiştir. 

 

     
 

Ölçü ve Tartı Aletlerine ilişkin beyannameler alınarak 89 kişinin terazilerinin kontrolü 

yapılmıştır.  

     

Şehir içindeki işyerlerinde etiket ve fiyat kontrolleri sürekli kontrol edilmektedir. 

    . 



      İlçemizde askere giden gençlerimizin geride kalan ailelerine yardım amacıyla 303 

kişiye asker aile yardımı alması için evrak düzenlenmiştir. 

    

Gıda üreten ve satan işyerleri, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Sağlık Grup Başkanlığı Çevre 

Sağlık Teknisyenleri ile müşterek kontrol ve denetimleri belli aralıklarla yapılmaktadır. 

   

 
  

İlçemizde Cumartesi günü kurulan pazaryerinin düzeni sağlanmaktadır. 

    

Şehir içinde seyyar satış yapanlar engellenmekte, uygun yer gösterilerek orada satış 

yapmaları sağlanmaktadır. Kaymakamlık, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Sağlık Grup Başkanlığı 

ile birlikte seyyar balık satışı yapan sahışlara kart uygulaması çalışmaları devam etmektedir.  

 

    Dilenciliği meslek edinen kişiler takip edilmekte ve görüldüğü yerde yakalanarak 

gerekli yasal işlemler yapılmaktadır. 

   

 İlçemizde hafta sonu işyeri açan esnafa hafta tatili beyannamesi düzenlenmektedir. 

    

 



 
 

 

BELKOOP TOPLU KONUT DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

Belediyemiz 2006 yılı içinde Toplu Konut Bölgesinde konut yapmak için talep 

örgütlenmesine başlamış olup, yoğun talep üzerine konut yapmaya karar vermiştir.  

Yapılacak olan konutlar ATAKENT-1 Toplu Konutları olarak 532 adet olup, proje 

ihalesi ve inşaatın yapım ihalesi de 2006 yılı içinde yapılmıştır. Atakent-1 Konutları 

üyelerinden konut maliyetlerinin %20 si 2006 yılı içinde,%20 si de 2007 yılı içersinde tahsil 

edilmiştir. Geri kalan %60’lık kısmı için 2008 yılında kredi kullanmış olup, 2009 yılı içinde 

inşaatlar devam etmektedir. 2010 yılı içerisinde konutlar üyelere teslim edilmiş olup, geçici 

kabulü yapılmıştır.  

 

Belediyemiz 2008 yılı içinde Toplu Konut Bölgesinde konut yapmak için talep 

örgütlenmesine başlamış olup, yoğun talep üzerine konut yapmaya karar verilmiştir. 

Yapılacak olan konutlar ATAKENT -2 Toplu Konutları olarak 168 adet 1306 Ada 4 

parsel’de olup, proje ihalesi ve inşaatın yapım ihalesi de 2009 yılı içinde yapılmıştır. Atakent 

2 Konut üyelerinden konut maliyetlerinin %30’u 2009 yılı içinde tahsil edilmiştir. Geri kalan 

%70’lık kısmı için 2010 yılı içinde kredi kullanmış olup, Atakent-2 168 Konutun Ferdileşme 

İşlemleri tamamlanmış, 168 Konutun tapuları verilmiş ve konutların geri ödemeleri 

başlamıştır. 2010 yılı içinde inşaatlar devam etmektedir.  

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 

 

İlçemiz ve Mücavir Alanlarımızda; 212108,00 m² Yeni yapı, 2688,00 m² İlave kat, 

26603,00 m² Tadilat, 65103,00 m². Ruhsat yenileme ve 533,00 m². İsim değişikliği olmak 

üzere toplam 307035,00 m². olarak 513 adet Yapı Ruhsatı verilmiştir. 

Yine İlçemiz ve Mücavir alanlarımızda bulunan yapılara 1075 adet yapı Kullanma İzin 

Belgesi verilmiştir. 340 adet İmar Durumu verilmiştir. 

 

     Belediyemiz ve Mücavir Alanlarımızda, çeşitli sayıda inşaat kontrolleri yapılmış olup, 

Yapı Tatil Zaptı tanzim edilerek Belediye Encümenine havalesi yapılmış olup, yıkım ve para 



cezası tecziyesi uygulanmıştır. Söz konusu Yapı Tatil Zabıtları Cumhuriyet Başsavcılığına 

gönderilmiştir. 

 

Yanan ve zarar gören, yıkılma tehlikesi arz eden binalar tespit edilerek Mail-i İnhidam 

Raporu tanzim edilmiştir.  

 

     İlçemizde ve Mücavir Alanlarımızda 1 adet Plan Tadilatı yapılmıştır. 

 

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında; 

 

- Anafartalar Caddesine 114 Adet Süs Eriği fidanı, 35 Adet Tijli Ligustrum fidanı, 15 

Adet Çınar fidanı, 

- Önder Caddesine 40 Adet Süs Eriği fidanı, 

- Kunduracılar Caddesine 30 Adet Tijli Ligustrum fidanı, 

- Tayyip Akalın Caddesine 47 Adet Tijli Ligustrum fidanı,  

- Rasim Ergene Caddesine 41 Adet Çınar fidanı, 

- Atakent etrafına 86 Adet Çınar fidanı ve 90 Adet Top Akasya fidanı, 

- Enez Kavşağı etrafına 32 Adet Çınar fidanı, 

- Belkoop etrafına 27 Adet Çınar fidanı, 

- Uğur Mumcu Caddesine 8 Adet Top Akasya fidanı, 

- Efes Yolu düzenleme çalışmaları kapsamında 260 Adet Top Akasya fidanı, 102 Adet 

Tespih fidanı, 150 Adet Mazı fidanı olmak üzere toplam 512 Adet fidan ve 2000 Adet Peyzaj 

Gülü fidanı, 

- İtfaiye Caddesine 67 Adet Top Akasya fidanı, 

- Bisiklet Yoluna 123 Adet Tespih fidanı, 

- Ahmet Gücüyener Caddesine 51 Adet Ihlamur fidanı, 

Toplamda 1318 adet ağaç fidanı ve 2000 adet Peyzaj Gülü fidanı dikilmiştir.  

  

 Yaz sezonunda;  

  

4.960 dönüm’lük yeşil alanda çim biçme, yabani ot temizliği ve tırpanla yabani ot 

biçme işlemleri ve 32.400 ton su sarfiyatı yapılarak sulanması yapılmıştır. 

 

 Kış sezonunda;   

  

Vatandaşlarımızın istek ve şikayetleri doğrultusunda telefon, dilekçe ile yaptıkları 150 

adet ağaç budama ve kesim başvuruları öngörülen şekilde yerine getirilmiş, yeşil 

alanlarımızda bulunan ağaçlara form ve bakım budaması,  çim alanlarında ve yeşil alanların 

bitki bulunan kısımlarında gübreleme çalışmaları yapılmıştır. 

  

İlçemizde bulunan Karlıköy Park Alanı ve Orhaniye Köyü İlköğretim Okulu, 

Çobançeşme Köyü Park ve Hacıköy Beldesi Park Alanlarına ait peyzaj projeleri yapılmıştır. 
 

Mücavir alanlarımızdan Erikli Sahilindeki Turizm İnformation Binasının peyzaj 

projesi hazırlanarak, sert zemin ve bitkisel uygulaması yapılmıştır. 
 



 

 

Enez Yolu Mezarlığı yollarının 3000 m2 Kilitli Parke Taş ve 1600 M.Tül Bordür 

döşenmesi işi ihalesi yapılıp uygulaması tamamlanmıştır. 

           

Enez Yolu Mezarlığına mezarlık görevlisinin barınıp, çalışma yapabileceği 22.m2’lik 

ofis binası ve 400 adet yoksul ve kimsesiz vatandaşımızın mezar yeri yapılmıştır.  

 

 
          

Park ve Bahçeler Müdürlüğü hizmetlerinde çalıştırılacak 32 Adet sözleşmeli 

personelin hizmet alımı ihalesi yapılmıştır. 

           



Asri Mezarlık Paftalarının tamamı ve Enez Yolu Mezarlığı Paftalarının 1/3’ü olmak 

üzere yenilenip sayısal ortama aktarılıp, Asri Mezarlıkta parselasyon, giriş kapısı, Enez Yolu 

Mezarlığında giriş kapısı tabela montajları tamamlanmış ve toplam 242 Adet defin işlemi 

gerçekleştirilmiştir.  
 

 
 

Enez Yolu Mezarlığı düzenleme çalışmaları tamamlanarak 3114 M2 kilitli parke taş 

döşenmiş, mezarlık parsellere ayrılarak düzenli bir hale getirilmiştir.  

 

Mehmet GEMİCİ Cennet Bahçesinde kullanılmak üzere Kale görünümlü Çocuk Oyun 

Grubu Alımı İhalesi yapılarak, buradaki oyun grubu yenilenmiştir. 

 

 
 

Keşan Atatürk Stadının çim sahasının bakımı, onarımı ve gübreleme çalışmaları 

periyodik olarak yapılıp,  bir takım  ( 11 ‘li ) Fitness aletlerinin montajı yapılarak, yeni bir 

spor alanı kazandırılmıştır. 

 

Büyük Cami Mahallesi Havuz Sokak 1234 Ada 5 Parsel’de bulunan, İspat Cami 

Mahallesi Hürriyet Sokak’ta bulunan belediyemize ait yeşil alanlarına 2 Adet Çocuk Oyun 

Grubu kurulmuştur.  

      



Keşan Kent Meydanı Merkezi İş Alanı Düzenleme Proje İhalesi yapılmıştır. 

 

Aşağı Zaferiye Mahallesi Taflan Sokak 975 Ada 1 Parsel’de bulunan 1665 M2’lik 

park alanı düzenlemesi yapılıp, İsmail EKER Parkı olarak faaliyete geçmiştir.  

   
 

 
 

İsmail Eker Parkı düzenleme çalışmaları kapsamında parkın inşaatı tamamlanmıştır.  
  

 
 

 

 

 

İspat Cami Mahallesi Aladdin Sokak 38 Ada 106 Parsel’de bulunan 1361 m2’lik park 

alanı düzenleme çalışmaları devam etmektedir. 

 



 
 
İlçemizde bulunan Kız Teknik ve Meslek Lisesi, Anafartalar İlköğretim Okulu, Raşit 

Efendi İlköğretim Okullarında ağaç budama, Orhaniye Köyü İlköğretim Okulu, Karlıköy, 

Çobançeşme Köyü’ne peyzaj projeleri hazırlanması, uygulanması, Kaymakamlık 

Lojman’ında, Kara Kuvvetleri Kom. 4’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 

kışlalarında çevre düzenleme çalışmaları yapılmıştır. 

 

Şehir merkezinde bulunan parkların, park alanlarındaki büfelerin, havuzların, 

WC’lerin, her türlü bakım ve onarımları, parkların donatı elemanları (piknik masası, bank, 

aydınlatma direği, çöp kovası) ihtiyaçları, her türlü yapısal ve bitkisel malzemenin satın 

alınma işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

 

8.’inci Uluslar Arası Keşan Kültür ve Turizm Festival dönemine hazırlık çalışmaları 

kapsamında peyzaj düzenlemeleri, temizlik v.b. çalışmalar yapılmıştır. 

Park ve Bahçelerde kullanılan çim biçme traktörü, tırpan ve ağaç kesme motoru gibi çeşitli 

bahçe aletlerinin bakımı, onarımı ve periyodik olarak yapılıp ihtiyaç duyulan aletlerinin satın 

alınma işlemleri yapılmıştır.  

 

Mücavir alanlarımızın (Erikli ve Yayla Sahilleri), Mezarlıkların, Muhtelif yeşil 

alanların her türlü çöp, poşet v.s. temizliği için doğrudan teminle hizmet alımları yapılmıştır. 

 

95000 Adet Lale Soğanı muhtelif yeşil alanlara ekilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

Seralarda; yazlık, baharlık ve kışlık olmak üzere mevsimlik 2 milyon adet çiçek 

tohumdan, soğandan ve çelikten üretilmiş, çelikle 25000 adet gülfidanı değişik türlerde 2000 

adet süs bitkisi üretimi yapılmış ve muhtelif yeşil alanlardaki çiçek parterlerine ekilmiştir. 

 



 

        

Efes Yolu Düzenleme Projesi kapsamında 2000 M‘lik alana bordür döşemesi, 3100 

m’lik alana damlama sulama sistemi ve bir takım (11’li) Fitness aletlerinin montajI 

tamamlanmıştır. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Seralarda kış dönemi mevsimlik çiçek yetiştiriciliği kapsamında, 200.000 adet 

menekşe tohumu ekilerek, fide olarak viyollere şaşırtma işlemi yapılmıştır.  

 



 
 

6000 adet gül çeliği alımı gerçekleştirilmiştir.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bayram öncesinde ilçemizde bulunan mezarlıklarda temizlik ve bakım işlemleri 

yapılmıştır. 

 



 
 
 

 Şehir içi cadde ve sokaklar ile mezarlıklardaki ağaç budama çalışmalarına başlanmış 

olup, çalışmalar devam etmektedir. 

 

Yönetim ve iç Kontrol. 
 

   5393 sayılı Belediye Kanunun 25. Maddesi gereği meclisçe oluşturulan Denetim 

Komisyonu tarafından, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 55. Maddesi gereği belediyelerde iç ve 

Dış denetim 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu Hükümlerine göre yapılır. 

Mali işler dışında diğer işlemlerin hukuka uygunluğu ve idarenin bütünlüğü açısından 

İçişleri Bakanlığı, Mali İşler açısından Sayıştay tarafından denetlenir. 

 

 Amaç ve Hedefler 
  

   İdarenin Amaç ve Hedefleri 
 

   a)TSE ISO 9001:2000 Kalite TSE ISO 9001:2000 Kalite Yönetim belgesi almak 

 

b)Belediye personelinin kendilerini yetiştirmek amacıyla eğitim ve seminerlere 

göndermek. 

 

c)   Kapalı pazaryeri yapmak 

 

d) Belediyemiz gelirlerinin ve alacaklarının tahsili, giderlerin hak sahiplerine 

ödenmesi muhasebe kayıtlarının düzenli tutulması, yıllık bütçelerin hazırlanması, kesin 

hesapların çıkartılması, mali tabloların düzenlenmesi, bu hizmetleri yaparken ve yürütürken 

teknolojinin tüm imkanlarından yararlanarak sunulan hizmetin kalitesini arttırmak. 

 

e) İlçemizde başıboş gezen hayvanların ıslah edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması  

 



f)  Şehir merkezi ve mücavir alanlarımızdaki yol ve altyapı bakımından sorunsuz bir 

şehir oluşturmak, belediyemizin bütün bayındırlık ve inşaat işlerini sorunsuzca yerine 

getirmektir. 

 

g)  Sivil toplum örgütleri ile işbirliği yaparak proje üretmek ve faaliyete geçirmek 

 

ğ)  Şehre temiz, kaliteli, kesintisiz ve düzenli bir şekilde su verebilmeyi sürdürmek 

şehrin hızla çoğalan nüfusu karşısında artan su ihtiyacını karşılamak amacıyla Kumdere 

mevkiinde bulunan 9 adet kuyunun tamamının verimliliğini arttırmak ve rantabıl şekilde 

çalışmasını sağlamak için arama ve sondaj çalışmalarını aralıksız sürdürmektir. 

 

h) Şehir merkezi ve mücavir alanlarımız olan Erikli, Yayla ve Danişment sahillerinde 

düzenli yapılaşmayı sağlamak ve kaçak yapılaşmayı önlemek, 

 

ı) Uluslararası ilişkilerin geliştirilmesini sağlamak ve ekonomik faydaların sağlanması 

için sınır ötesi işbirliği projelerinin hazırlanması  

 

i)  Açık ve kapalı otopark yaparak park sorununun çözülmesini sağlamak 

 

j)  İlçemizdeki trafik ile ilgili mastır planı hazırlanarak, Keşan’ımızın geleceğe dönük 

trafik ile ilgili planları hayata geçirmek  

 

k) Toplu taşıma ile ilgili yeni bir düzenleme getirerek kent insanımızın şehir içinde 

ulaşımını düzenli ve güvenli hale getirmek  

 

l) Şehir içindeki yolların trafik işaret levhaları ve yol çizgi çalışması ile trafiği akışkan 

hale getirip rahatlatmak. 

 

m) Şehir merkezi ve mücavir alanlarımız olan Erikli, Yayla ve Danişment sahillerinde 

en fonksiyonel, estetik çevre düzenlemelerini yapmak, kent insanlarının en rahat ve 

rekreasyonel şekilde yaşayabilecekleri ortamlar oluşturarak, toplumda maksimum yeşil alan 

ve çevre bilincinin uyanmasını sağlamak, Park Bahçe ve Mezarlık hizmetlerini sorunsuz 

şekilde yerine getirmek, kişi başına düşen 8,50 m2’lik yeşil falan miktarını kişi başına 10 

m2’ye çıkartmak. 

 

     Amaç ve Hedeflerimiz arasındadır. 

 

Temel Politika ve Öncelikler  

 
a) Yaşam kalitesi yüksek, kentteki insanların huzur ve barış içerisindeki yaşadığı, 

çevresel ve toplumsal kirlenmeden etkilenmemiş, değişim ve gelişime açık katılımcı birlikte 

yönetme anlayışı ile yönetilen çağdaş bir KEŞAN yaratmak. 

 

b) Belediyecilik hizmetlerinin en üst seviyeye ulaşıldığı, insan odaklı projeler 

uygulanarak daha verimli daha iyi hizmet sunabilmek. 

 

c) Güler yüzlü, bilgi donanımlı personelimiz ile halkla daha iyi iletişim kurabilmek 

 

ç) Varlık sebebimiz olan KEŞAN halkının daha güzel, modern, çağdaş, gelişmiş bir 

kentte yaşamasını sağlamak olduğu bilinci ile hizmet üretmektir. 



 

d) Yapılan tüm çalışmaların halka anlatılabilmesi ve yapılan hizmetler hakkında 

belediye ile halk arasında güçlü bir iletişim mekanizması oluşturmak. 

 

e) Kentin tarihsel dokusuna sahip çıkmak. 

 

f) Kentimiz insanlarının kültürel düzeyini yükseltmek için etkinlikler düzenlemek. 

 

g) Çalışmalarımızın her aşamasında açık ve şeffaf olarak, her zaman hesap verilebilir 

ve dürüst yönetim anlayışından ayrılmadan, halkın katılımının sağlandığı bir yönetim 

anlayışını gerçekleştirmek. 

 

h) Kent yaşamının gerekliliği olan sosyal yapılar yapmak veya yapılmasını teşvik 

etmek. 

 

ı) Kaliteli yönetim anlayışını sürekli geliştirerek sürdürülebilir hale getirmek. 

 

i) Düzenli kentsel yapıyı bozmadan çevreye saygılı olmayı ve yapılaşmayı 

gerçekleştirmek. 

 

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

 

A- Mali Bilgiler  

 

 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 

 

 Yıllara göre GELİR durumu aşağıda belirtilmiştir. 

 

2008 Yılı 

 

   Bütçe    :  44.181.567,00 

   Toplam Tahakkuk  :  43.886.445,74 

   Tahsilat   :  39.493.432,48 

   Devir    :  4.493.432,48 

 

   Tahsilat Oranı  :  % 90,00 

 

2009 Yılı 

 

   Bütçe    :  38.380.000,00 

   Toplam Tahakkuk  :  32.596.718,75 

   Tahsilat   :  25.666.162,61 

   Devir    :  5.580.504,68 

 

   Tahsilat Oranı  :  % 79 

 

 

2010 Yılı 

 

   Bütçe    :  40.030.000,00 



   Toplam Tahakkuk  :  44.465.299,33 

   Tahsilat   :  37.166.120,18 

   Devir    :    7.299.179,15 

 

   Tahsilat Oranı  :  % 84 

 

Yıllara göre GİDER durumu aşağıya çıkartılmıştır. 

 

2008 Yılı    

 

  Bütçe     :  46.181.567,00    

  2007 yılından devreden ödenek :       649.423,86      

  Yılı gideri    :  44.871.514,83    

  İptal olan ödenek   :    1.959.476,03    

   

Gerçekleşme Oranı   :  % 96 

 

2009 Yılı  

 

  Bütçe     :  38.880.000,00   

  2008 yılından devreden ödenek :                  0,00   

  Yılı gideri    :  31.907.319.32   

  İptal olan ödenek   :    6.415.554,77   

  Sonraki yıla devreden ödenek :         57.125,91   

   

Gerçekleşme Oranı   :  %83 

 

2010 Yılı  

 

  Bütçe     :  40.030.000,00   

  2009 yılından devreden ödenek :         57.125,91   

  Yılı gideri    :  35.710.949.07   

  İptal olan ödenek   :    1.565.203,49   

  Sonraki yıla devreden ödenek :    2.810.973,35   

   

Gerçekleşme Oranı   :  %89 

 

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 

 

 a) Bilanço       (Ektedir) 

 b) Faaliyet Sonuçları Tablosu    (Ektedir) 

 c) Nakit Akım Tablosu     (Ektedir) 

 d) Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu   (Ektedir) 

 e) Giderlerin ekonomik Sınırlandırma Tablosu  (Ektedir) 

 f) Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu   (Ektedir) 

 

3-Mali Denetim ve Sonuçları 

  

Belediyemizde mali denetim 5393 Sayılı Kanunun 25. Maddesi gereğince 

Denetim Komisyonunca, İçişleri Bakanlığı ve Sayıştay tarafından yapılmaktadır. 



 

B- Performans Bilgileri 

             

            1-Cumhuriyet mahallesinde hastane arkasında yapılacak olan alan park, rekreasyon ve 

kültür merkezi alanı olarak düzenlenecektir. Burada yapılacak olan düzenleme için bu 

mahallenin talepleri göz önüne alınmıştır. 

 

            2-İlçe merkezinde bulunan Atatürk parkı günün koşullarına cevap vermemektedir. 

Burada yeniden düzenleme yapılması modern şehircilik açısından bir gerekliliktir. 

 

            3-Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde bulunan ve yeşil alan niteliğindeki alan semt 

parkının yapımı için proje çalışmaları tamamlanmış ve yapımına 2011 yılında başlanacaktır. 

 

            4-Aşağı Zaferiye mahallesinde Endüstri Meslek Lisesi arkasında bulunan ve yeşil alan 

niteliğindeki yerde gerekli proje çalışmaları yapılmış ve inşaatına 2011 yılında başlanacaktır. 

 

            5-Aşağı Zaferiye Mahallesi Sevkent üstünde bulunan yeşil alan düzenlenerek semt 

parkı haline dönüştürülmesi için proje çalışması yapılmış ve inşaatına 2011 yılında 

başlanacaktır. 

 

            6-İspat Cami Mahallesi Alaattin Sokak ta bulunan yeşil alanda gerekli düzenlemeler 

yapılarak çalışmalara başlanmış olup,% 50 lik kısmı bitirilmiştir.  

   

            7-Keşan Orman İşletme Müdürlüğünden 49 yıllığına belediyemize tahsis edilen orman 

alanında proje çalışmalarına başlanmış olup,söz konusu kent ormanının yapımına 2011 

yılında  başlanacaktır. 

 

            8-Enez Yolu mezarlığının iç yıllarının parke taşı ile döşenmesi parsellerin ve yeşil 

alanların bordür ile ayrılarak mezarlığın işlevsel ve estetik bir görünüme kavuşturulmuştur. 

 

            9-Şehrimizin kanalizasyon yapımının yenilenmesi sonucu kaldırımların önemli bir 

kısmı bozulmuş olup, bozulan kaldırımların yerine yenisi yapılmıştır. 

 

            10-Alt yapı nedeniyle bozulan yollar ile yine daha önceki yıllarda yapılıp bozulan 

asfalt yolların yapımına 2010 yılında program dahilinde devam edilmiş olup,200.000 m2 yol 

kaplaması yapılmıştır. 

 

            11-Şehrimizin eski kurulum yerleri ile dar cadde ve sokakların kilitli parke taş ile 

döşenmesi daha ekonomik olması nedeniyle 2010 yılında cadde ve sokaklarımızın kilitli 

parke taş ile döşemesine devam edilmiş olup,100.000 m2 taş ve bordür döşemesi yapılmıştır. 

 

            12-İlçemizde modern bir balık hali olmayışı, halkımızın daha sağlıklı ve hijyen 

koşullarda balık yemesini sağlamak için balık halinin proje çalışması yapılmış olup, yapımına 

2011 yılında başlanacaktır. 

 

            13-Pazar Alanı ve çok amaçlı meydan düzenlemesi. İlçemizin Pazar yerinin eski oluşu 

ve ilçemiz nüfususun her geçen gün artması sonucu pazar yeri günün koşullarına cevap 

verememektedir. Modern şehircilik anlayışı gereği buranın yeniden günün koşullarına uygun 

olarak 2010 yılında Pazar alanı ve çok amaçlı meydan düzenlemesinin proje ihalesi yapılmış 

olup, yer sorunu çözülmüştür.Yapım ihalesi 2011 yılında yapılacaktır. 



 

            14-İlçemizin eskimiş olan yağmur suyu şebekesinin eskimiş olması nedeniyle günün 

koşullarına cevap verememektedir. Bunun önüne geçilebilmesi için 2010 yılında kısmi 

yağmur suyu projesinin projesi tamamlanmış olup, yapımına 2011 yılında devam edilecektir. 

 

            15-İlçemizin kanalizasyon şebekesi yenilenmiş Ancak bir kısmı eksik kalmıştır. 

Tamamlanamayan bu kısmı ile yine eksik kalan 400 adet parsel bacası 2010 Yılında 

yapılmıştır. 

 

            16-İlçemizde yaşayan ancak konutu olmayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını 

karşılamak için 84 adet 124 m2,84 adet 104 m2 lik olmak üzere toplam 168 adet konutun 

ihalesi yapılmış olup, inşaatlarına başlanmıştır. 

 

 

KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

 A-Üstünlükler 

 

  a)Bilgisayar ağının genişletilmesi 

  b)Hizmet içi eğitim alan nitelikli personel olması 

  c)İşyerlerinin denetimlerinin yapılması 

  d)Belediyemizin Erikli, Yayla ve Danişment mücavir alanlarının olması 

  e)İlçemizin Coğrafi konum olarak uygun bir yerde bulunması 

  f)Festival düzenlenmesi 

 

 B-Zayıflıklar 

   

  a)Ücret dengesizliği 

  b)Bürokrasi ve kırtasiyeciliğin fazla olması 

  c)Belediye gelirleri kanununa göre gelirlerin yetersiz oluşu 


