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KEŞAN BELEDİYESİ  

2012 YILI FAALİYET RAPORU 

 
 

I.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-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. 
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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. 

 

      2-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. 
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           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. 

 

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 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, Temizlik 

İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü çerçevesinde 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 ve Park ve 

Bahçeler Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve bulunmakta olup, hizmetlerini 

burada vermektedirler. 

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

ihtiyacı karşılanmaktadır. 

 

1.4. Ulaşım Hizmetleri Binası. Bu hizmet binasında Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve 

Veteriner İşleri Müdürlüğü bulunmakta olup, hizmetlerini burada vermektedirler. 

  
1.5.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. 2011 yılı nüfusumuz 

57.195 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, 3 Başkan Yardımcısı ve ana hizmet 

birimlerinden oluşmaktadır. 
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3. Bilgi Teknoloji Kaynakları ve Araç Makine Durumu 

 

Bilgi Teknoloji Kaynakları  

 

Belediyemiz bünyesinde belediye ana sistemini oluşturan Oracle veri tabanı ile 
çalışan bir adet Linux sunucu, belediye eski datalarının bulunduğu 1 adet Unix sunucu, 1 
adet kullanıcı yönetimini sağlayan Windows 2008 R2 Hiperv sunucu, 8 adet sanal 

sunucu, 1 adet verilerin kayıt edildiği yedekleme ünitesi, e-Belediye uygulaması için 1 

adet web sunucu ve t-Belediyeciliği uygulaması için yine 1 adet Windows 2003 sunucu, 
tüm birimlerde kullanılan toplam 113 adet bilgisayar ve 64 adet yazıcı bulunmaktadır. 

 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. 

  

Araç Makine Durumu 
 

          Belediyemiz elinde çeşitli model ve markalarda 5 adet damperli kamyon,3 adet 

traktör,1 adet bahçe traktörü, 3 adet otobüs, 2 adet midibüs, 1 adet taşıyıcı kamyon, 2 adet 

açık kasa kamyonet tek kabin, 1 adet kapalı kasa kamyonet,1 adet sulama tankeri, 10 adet çift 

kabin kamyonet, 1 adet binek otomobil, 1 adet ambulans, 1 adet kaza kırım aracı, 2 adet 

cenaze nakil aracı, 1 adet morglu cenaze yıkama aracı, 1 adet 4x4 arazi aracı, 1 adet yandan 

camlı kamyonet, 1 adet kapalı kasa kamyonet, 8 adet motosiklet, 5 adet itfaiye arazözü, 7 adet 

çöp kamyonu, 1 adet Lowbed, 3 adet beko loder, 1 adet loder, 1 adet greyder, 1 adet dozer, 2 

adet silindir, 1 adet asfalt distribütörü,1 adet asfalt astar tankeri, 1 adet burgu makinesi, 3 adet 

traktör kepçe loderli, 1 adet yol süpürge aracı,1 adet yarı römork çekici, 1 adet traktör kepçe 

beko loderli, 1 adet vidanjör kamyon, 5 adet panelvan kamyonet ve 1 adet teleskobik sepetli 

araç olmak üzere toplam 86 araç bulunmaktadır. 
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4. İnsan Kaynakları 

 

 

PERSONEL KADRO DURUMU 
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MEMUR PERSONELİN CİNSİYET DURUMU  
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İŞÇİ PERSONELİN CİNSİYET DURUMU 
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5.Sunulan Hizmetler  

 

 
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  

 
 

NİKAH İŞLEMLERİ: Belediyemize müracaat eden çiftlerin nikah muamele dosyaları 

yasalara uygun şekilde birimimizce düzenlenmekte ve arşivlenmektedir. 2012 yılı içinde 464 

çiftin nikah müracaatı alınmış ve 413 çiftin nikah akdi gerçekleştirilmiştir. Evlenenlerinin 

Nüfus Müdürlüğüne bildirimi yapılmıştır. 

 

      

133

9

0

20

40

60

80

100

120

140

1

İşçi Personel Cinsiyet Durumu

ERKEK 133 KADIN 9

TOPLAM 142 PERSONEL  



10 

 

BELEDİYE MECLİSİNİN FAALİYETLERİ: Birimimizce Meclise havale edilen 

evraklardan meclis gündemini hazırlayarak, gündemin bölge halkına ve meclis üyelerine 

duyurulması sağlanmıştır. Toplantıda alınan kararların ve zabıtların yazımı, dağıtımı, ilgili 

birimlere iletilmesi ve arşivlenmesi sağlanmıştır. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. 

maddesi gereğince 2012 yılında Belediye Meclisi 11 kez olağan, 1 kez olağanüstü olarak 

toplanmış olup, yapılan toplantılar neticesinde 178 adet karar alınmıştır.  

 

 
 

BELEDİYE ENCÜMENİN FAALİYETLERİ: 5393 sayılı Belediye Kanununun 35. 

maddesi gereğince Belediye Encümen toplantıları Salı ve Perşembe günleri olmak üzere 

haftada iki kez yapılmaktadır. Belediye Encümenimiz 5 kişiden oluşmaktadır. 

Müdürlüğümüzce yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Encümene sevk edilen evrakların kayıt 

ve gündeme alınması işlemleri yapılmıştır. Encümence alınan 2012 yılında 2316 adet karar 

alınmış olup ilgili müdürlüklere dağıtımı yapılmış ve alınan kararlar arşivlenmiştir.   

 

EVRAK KAYIT İŞLEMLERİ: Belediye Başkanlığına ve tüm birimlere resmi kurum 

ve kuruluşlardan gelen evrak, dilekçe, genelge, gelen ve giden evrakların kayıt işlemleri, sevk 

ve muamelesi, dilekçelerin kayıt işlemleri yapıldıktan sonra ilgili birimlere zimmet karşılığı 

teslimi yapılır. Başkanlık makamı ve diğer birimlerden gelen evrakları posta işlemlerini 

yaparak PTT`ye teslimi sağlanır. 2012 yılında 1178 adet giden evrak ile 4261 adet gelen evrak 

ve 538 adet dilekçe kayıt edilmiştir.   

 

PERSONEL İLE İGLİ İŞLEMLER: 2012 yılı içinde Belediyemizde 657 sayılı kanuna 

tabi olarak 96 Memur, kadro karşılığı 1 Vekil Memur, 19 Sözleşmeli Memur ile 4857 sayılı 

kanuna tabi olarak 139 Kadrolu, 3 Geçici olmak üzere toplam 142 İşçi Personel görev 

yapmıştır. Birimimiz personel kaynaklarını araştırmakta, memur ve işçilerin özlük hak ve 

görevlerine ilişkin ilkeleri düzenlemekte, var olan personelin etkin ve verimli olması için 

gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. Memur personelin başkanlık izni alındıktan sonra, 

açıktan, naklen ve terfi suretiyle atama işlemleri, kadro, intibak işlemleri ile emsal 

uygulamaları ile yan ödeme ve özel hizmet tazminatları ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Sicil 
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dosyalarının saklanması, dosyalara işlenmesi, gizli tezkiyelerinin düzenlenmesi ile mal 

beyanlarının dosyalanması sağlanmıştır. Personelin Derece ve kademe ilerlemeleri, ücretsiz 

izin, yıllık izin, mazeret izni ve raporlarla ilgili yazışmalar yürütülmüştür. Emeklilik, disiplin 

işlemleri yapılmış ve personelin mesai takibi düzenli olarak yapılmıştır. Memur personelin 

Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Takip Projesi kapsamında internet ortamında veri girişleri 

yapılmıştır. 

Belediyemize ait Köşk Düğün Salonu kiralama işlemleri yapılmış olup; düğün salonu 

2012 yılı içinde 197 kişiye kiralanmış, okullar, resmi kurum ve kuruluşlar ile vakıf ve 

derneklere ise toplantı, çay, yemek ve kermes amacı ile ücretsiz olarak tahsis edilmiştir.  

 

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 
Yaklaşık 1.000.000,00.-TL harcanarak 2012 yılında 8.000 Ton sıcak asfalt ve Sathi 

kaplama üretilmiş bu sıcak asfalt ve Sathi kaplama ile Keşan cadde ve sokakları ile mücavir 

alanımız Erikli ve Yayla sahilinde asfaltlama kaplama çalışması tamamlanmıştır. Asfalt 

Plentinin gerekli bakım ve onarımları ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının istemiş olduğu 

kriterlerin sağlanması için gerekli çalışma yapılmış, gerekli emisyon ölçümleri yaptırılmıştır. 
 

      
                           

Mücavir Alanlarımız Yayla ve Erikli Sahillerinde yapılan Sathi kaplama ve sıcak 

asfalt çalışmalarıyla buraların daha modern bir görünüme sahip olmaları hedeflenmiştir. 
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Şehrimizin cadde ve sokakların iyileştirilmesi kapsamında Aşağı Zaferiye Mahallesi, 

Yukarı Zaferiye Mahallesi, Yeni Mahalle, İspat Cami Mahallesi, Büyük Cami Mahallesi, 

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi ve Yeni Mescit Mahallelerinde 65.000’i Parke Taş,12.000 

Bordür, 4.000 m2 Prizma Taş ile Tretuar yapılarak toplamda 107.000 m2’nin üzerinde yol ve 

tretuar kaplaması yapılmıştır. Bu iş için yaklaşık 1.500.000,00.-TL harcanmıştır. 

 

 

      
 

 

Belediyemize ait bina, sosyal tesis, üstgeçit vb. her türlü yapıların bakım onarım 

tadilat işleri yaptırılmış, cadde ve sokaklarımızın bozulan kaplamaları (beton, beton parke, 

asfalt, sathi kaplama, bordür, refüj vb.) belediyemiz işçi personeli tarafından onarılmıştır. 

 

2012 yılı içerisinde şehir içinde 302 m. yağmur suyu hattı ve 103 m. yağmur suyu hattı 

tamiratı, 1593 m. kanalizasyon bağlantısı ve 123 m. kanalizasyon tamiratı belediyemiz 

ekiplerince teşkil edilmiştir, Bu hatlarda genel olarak yağmur suyu hatlarında 400 ve 500 mm. 

çaplarda korige ve kanalizasyon bağlantı hatlarında 100-125-150 mm. çaplarında PVC borular 

kullanılmıştır. Cumartesi ve pazar günleri dahil toplamda 989 şebeke arızasına müdahale 

edilmiştir. Yine kanalizasyon ekibimiz tarafından yağmur suyu ızgaraları düzenli 

temizlenerek şiddetli yağış esnasında şebekemizin sağlıklı çalışması hedeflenmektedir.  
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Keşan Kanalizasyon (Kollektör ve Şebeke Hatları) Yapım İşi  

 

02.07.2012 tarihinde Keşan Belediyesince İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğünün 

müşterek kontrollüğünde ihale edilen, Keşan Kanalizasyon (Kollektör ve Şebeke Hatları) 

Yapım İşi’nin sözleşmesi 1.490.339,00 TL’lik bedelle 27.08.2012 tarihinde tarafımızca 

imzalanmıştır. 

Keşan Kanalizasyon (Kollektör ve Şebeke Hatları) Yapım İşi’ toplam 6.508,00’lik 

kolektör ve şebeke hattı inşaatından ibarettir. Bu inşaat projesinde amaç; Keşan İlçesinin 

kanalizasyon alt yapısının tamamlanıp, iş bu şebeke hatlarını kolektör hatları vasıtasıyla 

arıtma tesisine ulaştırılıp, Keşan İlçe halkına sağlıklı bir alt yapı kazandırmaktır. 

İnşaa edilmesi gereken 1210,00 m Ø 1000’lik ve 1276,00 m Ø800’lük Kollektör 

Hatlarında mevcut durumda Ø1000’likte 1005,78 m. ve Ø800’lükte ise 696,16 m.’lik bir 

ilerleme kaydedilmiştir. Bu ilerleme ile bütün işin % 45,18’ini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. 

 

      
 

İşletmeye açılan kanalizasyon şebekesinin birimimizce düzenli olarak her yıl kanal 

temizleme aracıyla temizliği yapılmaktadır.  
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Keşan Belediyesi Kapalı Otopark, Ofis, Çarşı, Belediye Hizmet Binası ve Açık 

Pazar Yeri Kompleksi İnşaatı  

 

2012 / 125627 İhale Kayıt numarası ile 31 Ekim 2012 Çarşamba günü ihalesi yapılan 

Keşan Belediyesi Kapalı Otopark, Ofis, Çarşı, Belediye Hizmet Binası ve Açık Pazar Yeri 

Kompleksi İnşaatı Sözleşmesi 27.12.2012 tarihinde yapıldı. İhale dosyası ve tüm ekleri Fen 

İşleri Müdürlüğünce hazırlanmış olup 2013 yılında yer teslimi yapılmıştır. 

 

      
 

Keşan Merkez Atıksu Arıtma Tesisi  

 

D.S.İ. XI.Bölge Müdürlüğü Keşan Merkez Atıksu Arıtma Tesisi Uygulama Projesi 

Yapım İşi ihalesini yapmış ve sonlandırmıştır. Uygulama Projeleri hazırlanmakta olup söz 

konusu tesisin 2013 yılında İnşaat Yapım İşinin ihalesi D.S.İ. XI.Bölge Müdürlüğü tarafından 

yapılacaktır.  
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Yayla Sahili Atıksu Arıtma Tesisi  

 

Yayla Sahili Atıksu Arıtma Tesisinin alanı belirlenmiş ve alanı tahsisi için ön izin 

alınmıştır. 

Yayla Sahili Atıksu Arıtma Tesisi Uygulama Projeleri Belediyemiz tarafından 

hazırlatılarak İller Bankasına onaya sunulmuştur. 

Yayla Sahili Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı Yapım İşi İhalesi 2013 yılında yapılması 

planlanmaktadır.  

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 
 

 

        GELİR BÜTÇESİ: 

 

2012 Yılı gelir bütçesi 5 ana bölümden oluşmaktadır.2012 yılı gelir bütçesi 43.050.000 

TL tahmin edilmiş olup, 2012 yılı toplam tahakkuk’u 47.968.377,01.-TL olup, bu miktardan 

38.510.058,58.-TL tahsil edilmiştir. Bütçenin gerçekleşme oranı %  89’dur.  

Ayrıca İller Bankasından 8.000.000,00.-TL borçlanma düşünülmüştür. 

 

VERGİ GELİRLERİ: Toplamı 8.880.000,00.-TL olarak tahmin edilmiştir. Bu 

bölüme 2011 yılından 2.509.303,51.-TL tahakkuk devretmiştir. Yıl içinde 7.128.856,92.-TL 

tahakkuk ederek toplam tahakkuk 9.638.160,43.-TL olmuştur. Yıl içinde bu tahakkuktan 

6.922.090,77.-TL’si tahsil edilmiştir. Tahsil edilemeyen 2.716.069,66.-TL 2013 yılında tahsil 

edilmek üzere devretmiştir. 

 

TEŞEBBÜS MÜLKİYET GELİRLERİ: Toplamı 12.790.000,00.-TL olarak tahmin 

edilmiştir. Bu bölüme 2011 yılından 5.493.880,45.-TL tahakkuk devretmiştir. Yıl içinde 

12.037.126,73.-TL tahakkuk ederek toplam tahakkuk 17.531.007,18.-TL olmuştur. Yıl içinde 

bu tahakkuktan 11.318.128,91.-TL tahsil edilmiştir. Bu tahakkuktan 1.970,21.-TL 

tahakkuktan terkin edilmiştir. Tahsil edilemeyen 6.214.848,48.-TL 2013 yılında tahsil 

edilmek üzere devretmiştir. 

 

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER: Toplam 

218.000,00.-TL olarak tahmin edilmiştir. Yıl içinde tahakkuk etmemiştir. 

 

DİĞER GELİRLER: Toplamı 16.758.000,00.-TL olarak tahmin edilmiştir. Bu 

bölüme 2011 yılından 376.034,40.-TL tahakkuk devretmiştir. Yıl içinde 14.930.714,20.-TL 

tahakkuk ederek toplam tahakkuk 15.306.748,60.-TL olmuştur. Yıl içinde bu tahakkuktan 

14.779.348,31.-TL tahsil edilmiştir. Tahsil edilemeyen 527.400,29.-TL 2013 yılında tahsil 

edilmek üzere devretmiştir. 

 

SERMAYE GELİRLERİ: Toplamı 4.404.000,00.-TL olarak tahmin edilmiştir.   Yıl 

içinde 5.492.460,80.-TL tahakkuk etmiştir ve yıl içinde tamamı tahsil edilmiştir. 

 

GİDER BÜTÇESİ: 
 

2012 Yılı gider bütçesi 51.050.000,00.-TL olarak tahmin edilmiştir. Yıl içinde 

40.190.722,14.-TL ödenek harcanmış,10.859.277,86 imha edilmiştir. Bütçenin gerçekleşme 

oranı %  79’dur. 
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FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE  

2012 YILI GİDERLERİ 

 01 02 03 04 05 06 07 08 09  

MÜDÜRLÜKLER PERSONEL 

GİD. 

SOS.GÜV. 

KUR.DEV. 

PRİMİ GİD. 

MAL VE HİZ. 

ALIM GİD. 

FAİZ 

GİD. 

CARİ 

TRANSFERL

ER 

SERMAYE 

GİD. 

SER

MA

YE 

TR

ANS 

BORÇ 

VERM

E 

YE

DE

K  

ÖD 

TOPLAM 

ÖZEL KALEM 331.896,78 6.729,92 784.382,81  668.349,33     1.791.358,84 

FEN İŞLERİ  2.981.884,26 563.704,24 3.252.920,19   2.982.160,48    9.780.669,17 

MALİ HİZ. 716.183,83 99.253,99 586.393,61 1.181.708,51 683.603,23     3.267.143,17 

İTFAİYE 640.410,62 90.653,89 239.036,95       970.101,46 

ULAŞIM HİZ. 260.769,05 38.270,85 504.416,38       803.456,28 

SU İŞLERİ 584.381,39 124.039,23 3.715.328,20   178.241,63    4.601.990,45 

TEMİZLİK İŞ. 4.206.382,02 854.843,82 2.667.284,06   1.594.414,66    9.322.924,56 

VETERİNER İŞ. 374.506,54 73.738,78 851.245,56   46.374,00    1.345.864,88 

YAZI İŞLERİ 213.319,67 32.599,29 814.595,10       1.060.514.06 

ZABITA  907.586,48 124.168,78 118.254,64   1.999,00    1.152.008,90 

BELKOOP. 181.768,10 39.200,64 23.960,71       244.929,45 

İMAR VE ŞEHİR. 155.258,50 18.935,81 156.699,44       330.893,75 

PARK VE BAHÇE. 94.527,66 11.019,23 2.363.557,38   353.668,00    2.822.772,27 

KÜLTÜR VE SOS. 116.854,69 13.878,28 553.303,80       684.036,77 

DESTEK HİZ. 744,69  1.845.138,66   16.500,00    1.862.383,35 

ÇEVRE KOR.KON. 730,40  148.944,38       149.674,78 

           

TOPLAM 11.767.204,68 2.091.036,75 18.625.461,87 1.181.708,51 1.351.952,56 5.173.357,77    40.190.722,14 

 

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 
 

1.Faaliyet ve proje bilgileri 

İtfaiye personelinin eğitimine önem verilerek 4 itfaiye eri yurt içinde açılan arama 

kurtarma eğitimlerine gönderilmiş ve eğitimlerini başarı ile tamamlamışlardır. İlçemizde 

bulunan 25 kursiyerimize de temel yangın güvenlik eğitimi verilmiştir.14 okulda yangın 

tatbikatı yaptırılarak eğitim verilmiştir. 

2.Performans Sonuçları 

İtfaiye Müdürlüğünün 01.01.2012 ile 31.12.2012 tarihleri arasında yapmış olduğu 

hizmetlere yönelik performans tablosun aşağıda çıkarılmıştır. 

Yangınlara müdahale    405 

İş yeri yangın güvenlik raporu  298 

Kanalizasyona su basma   374 

Yol sulaması     411 

Cami ve genel temizlik yıkamaları  170 

Kapı açmalar     334 

Okul tatbikatı       14 

Kaza kırım olayları      47 

Bayrak ve afiş asma      55 

Ağaç budama       20 

Cenaze nakli     359 

Temel yangın güvenlik eğitimi    25  
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ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
 

Trafik Hizmetleri 

 

Boya ve Çizgi Faaliyetleri:  

 

Birimimizin en önemli faaliyetleri arasında yer alan boya, bordür taşlarının 

boyanması, yaya geçitlerinin çizilmesi ve yol çizgi boyası faaliyetleri aralıksız olarak önceden 

planlanan programa göre devam ettirilmiş olup bu çalışmalar için 2012 yılı çalışma sezonu 

içerisinde yaklaşık 5.700 kg. boya kullanılmıştır. Ayrıca Belediyemiz İlçe sınırları içerisinde 

bulunan cadde ve ana arterler ile birlikte, Mücavir alanlarından olan Erikli Sahilindeki Yalı 

Caddesi ile Soğuksu Caddelerinin yeni asfalt yapılması nedeniyle yolların çizgi çalışması 

yapılarak Yalı Caddesine 6 noktaya Soğuksu Caddesine de 1 noktaya olmak üzere toplamda 7 

adet yayaların güvenliği için reflektörlü hız kesici kasis montajı yapılmıştır. 

 

İlçemizdeki ana arterlerdeki tüm kasislerin boyanma işi tekrar yapılacaktır. Şu an ana 

caddelerdeki bordür boyama çalışmaları devam etmektedir. İlçemizdeki okulların 

bahçelerinde öğrencilerin sportif faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için basketbol, hentbol 

ve voleybol sahalarının çizgi çalışmaları yapılmıştır. 

  

     
 

Yatay ve Dikey Trafik İşaret Levhaları:   

 

lçemiz Emniyet Müdürlüğü, İsmail Saraç Caddesi, Tekel Meydanı ve Hastane Caddesi 

üzerinde bulunan Şehir içi Minibüs duraklarında yolcu indirme ve bindirme işleminin düzenli 

ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi için duraklara diğer araçların park yapmasını engellemek 

amacıyla (Delinatör) trafik işareti konularak durak levhaları yenilenmiştir. Ayrıca zamanla 

aşınarak özelliğini kaybeden dikey ve yatay trafik işaretlerinin yenileme çalışmaları devam 

etmektedir. Bakım ve kontrolleri Belediyemize ait olan Efes Bulvarı üzerinde bulunan 4 adet 

kavşağın sinyalizasyon sisteminin bakımları düzenli olarak yapılmaktadır. Kurtuluş 

Caddesinde Çakır Market Önü, Jandarma Komutanlığı Önü (2 adet), Cennet Parkı önü (1 

adet) Paşayiğit Caddesi Yüksek Okul önü (2 adet), Cumhuriyet Mahallesi Vali Fahri Yücel 

Caddesi (3 adet), Cumhuriyet Caddesi (1adet), Kalebayırı Caddesi (1 adet), İnönü İlköğretim 

Okulu önüne (1 adet), 19 Kasım Caddesi (1 adet), İstiklal Caddesi (1 adet) hız kesici kasis 

yapılmıştır. 
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Ticari Faaliyet Gösteren Araçlarla İlgili Hizmetler: 

 

Özel Servis Araçlarını (S plakalı araçlar) sayısında 40 ile dondurularak tahdit 

uygulamasına devam edilecektir. 2012 yılında 6 adet S plaka devri yapılmıştır. S.S.118 No’lu 

Servis Araçları Kooperatifi bünyesinde bulunan 18 adet S plakalı aracın muayeneleri 

yapılarak Uygunluk ve Güzergâh Belgeleri düzenlenmiştir.  

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. 2012 yılında 23 adet T Plaka devri 

yapılmıştır.  

S.S.25 No’lu Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifine kayıtlı M plakalı araçlardan 

2012 yılında 9 adet devir yapılmıştır.  

İlçemizde ticari yolcu taşımacılığı işi yapan taşıyıcı firmalara 2012 yılında kuralları 

ihlal ettiklerinden dolayı Karayolu Taşıma Yönetmeliğine istinaden 9 adet 43-4 md. Karayolu 

Taşıma Kanununa istinaden İdari Para Cezası Tutanağı 8 Adet para cezası uygulanmıştır.  

İlçemize çevre ilçe ve köylerden yolcu ve öğrenci taşıyan 71 adet ticari araca 

birimimiz tarafından Yol Güzergâh Belgesi verilmiştir. 

 

Otobüs Hizmetleri 

 

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. 

 

Ücretsiz Seyahat Kartı Uygulaması:  
 

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. 
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Otobüs Tahsis Hizmetleri:  
 

Belediyemiz otobüsleri gerektiğinde cenazelere, İlçemizdeki spor kulüplerine ve diğer 

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

olarak tahsis edilmektedir. 

 

Durak Yenileme ve Yeni Durak Koyma Faaliyetleri:  
 

2012 yılında durak sayısı 28’den 39’a çıkarılarak 19 adet büyük ve 20 adet küçük yeni 

durak montajı yapılmıştır. 

 

Toplu Taşım Hizmeti:  
 

Şehir içi toplu taşım hizmeti Müdürlüğümüzün kontrol ve denetiminde özel halk 

otobüsleri tarafından verilmektedir. 6 adet hatta toplam 93 adet (M) plakalı minibüs 

çalışmaktadır. 93 adet minibüsün denetim ve kontrolleri yapılmış olup noksanları bulunan 

araçların noksanları (yangın tüpü, reflektör, takoz vb.) tamamlatılmıştır. 

 

Terminal Hizmetleri: 

 

İlçemiz merkezine çevre ilçe ve beldelerden gelen yolcu taşımacılığı işi yapan 

taşımacılar ilçemiz Köy Garajı ve Eski İtfaiye Garajını kullanmaktadırlar. İlçemiz 

Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki işleyiş ile ilgili olarak 3’er aylık dönemler halinde 

Ulaştırma Bakanlığı Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne faaliyet raporları sunulmaktadır.    

 

 

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
 

Su Üretimi, 

 

İnsan yaşamının vazgeçilmez temel ihtiyacı olan suyun ilgili yönetmeliğe uygun 

olarak temin edilerek yine halkımızın hizmetine sunulması için 7/24 saat çalışmalarımız 

sürmekte olup, bu kapsamda yapılan çalışmaların sonucunda 2012 yılında abonelerimize 

toplam:2.176.189 m
3 

su tahakkuk ettirilmiştir. Abonelere tahakkuk ettirilen suyun yaklaşık 

%70’e varan kısmının Kadıköy Barajından, Kalan %30’luk kısmının da İpsala İlçesi, 

Kumdere Köyü havzasında bulunan sondaj kuyularından temin edilmektedir. Şehrimizin hızla 

artan nüfusu göz önüne alınarak önümüzdeki yıllarda su sıkıntısı yaşanmaması için mevcut 

kaynaklara ilave olarak yeni su kaynakları sağlamak amacıyla çalışmalar aralıksız 

sürdürülmektedir. 

 

Su bakım ve onarım servisi, 

 

Canlıların vazgeçilmez temel ihtiyacı olan suyun halkımıza 24 saat kesintisiz 

ulaştırılabilmesi, kesintilere sebep olabilecek her türlü arızaların giderilmesi ve su kesintileri 

ile ilgili her türlü şikâyetleri değerlendirmek ve gerekli tedbirleri almak ilgili birimimizin 

öncelikli görevleri arasında yer almaktadır. Bu maksatla 2012 yılında çeşitli tarihlerde toplam, 

185 adet Şehir içi şebeke arızası, 212 adet abone arızası, Kadıköy Barajı Terfi Hattı 9, 

Kumdere Terfi hattı Q700 CTB 8 Adet olmak üzere Toplam 17 Terfi hattı arızasının onarımı 

yapılmıştır. Buzlanmadan ve diğer arızalardan dolayı 815 adet su sayacı sökülüp tamiratı 

yapılan sayaçlar ile değiştirilmiştir. 1973 yılı eski terfi hattı imar değişikliklerinden dolayı 
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iptal edilerek yerine Q250 PVC toplam 650 metre şebeke döşenmiştir. İhtiyaçtan dolayı Şehir 

içerisinde 555 metre şebeke hattı döşenmiştir. 

 Şehrimizin içerisindeki 5 adet toplama deposu ve terfi istasyonlarındaki 2 adet 

toplama depoları 3 sefer iç kısımları yıkatılıp çeşitli bakımları yapılmıştır. Terfi 3 Deposunda 

çürüyen terfi hattı ana kollektörü yenilenmiştir. Terfi-2 merkezindeki orta kata su basan 

mevcut 55 KW’lık 50 Lt/Sn su basan salyongoz pompalar sökülüp yerine 55 Kw’lık 85 Lt/Sn. 

Su basan yeni terfi pompaları montajı yapılmıştır. 

 

Kadıköy Barajı Rasim Ergene Arıtma Tesisleri:  
 

Kadıköy Barajı Rasim Ergene İçme Suyu Tesislerinde bulunan 10 Personel ile hizmet 

vermekte olup, çökeltme havuzları yılda 2 sefer boşaltılıp düzenli olarak yıkatılmış ve kum 

filtrelerine ilave kum döşenmiştir. Arızalanan Terfi Pompalarından iki tanesi sökülerek genel 

bakıma gönderilmiştir. Kum çökeltme havuzları ve kaskat kısmında dökülen kalebodur ve 

fayansları yenilenmiştir.  Ana Trafo merkezindeki yüksek gerilim sigortaları ile mevcut 

jeneratörümüzün yıllık bakımları yaptırıldı. 

 

Kumdere Tesisleri:  
 

Halkımızın su ihtiyacının karşılandığı Kumdere Tesislerinde 4 nolu Kuyunun yerine 

yeni kuyu açılarak eski kuyu terk edilmiş olup, yeni kuyudan 35 Lt/Sn su alınması sağlanmış 

arızalanan 25 nolu kuyunun pompası yenisi ile değiştirilmiş, 7 nolu kuyunun arızalanan 

pompası yenisi ile değiştirilmiş olup, kuyular arası bağlantıyı sağlayan terfi hattında oluşan iki 

ayrı noktadaki arızalar giderilmiştir. Keşan’ın gelişmekte olan Belkoop -1, Belkoop -2, 

Atakent-1, Atakent-2, Zirve Konutları, Toki 504 konut ve yoksul kentteki 704 konutlu 

alanlara su temin etmek amacıyla İller Bankası ile ortak çalışmalar neticesinde 6 noktada 

Zemin Etüt çalışmaları yapılarak kuyu yerleri tespit edildi. 

 

Yayla Sahili Mücavir Alanı: 

 

 2012 Yılı Deniz sezonu başlamadan Orman İşletme Müdürlüğünden izin alınarak 

Zemin Etütleri yapılan alanlara 5 nolu Kuyu 220 metre ve 6 nolu kuyu 200 metre olmak üzere 

2 tane kuyu açtırılarak toplam debi 15 Lt/Sn. arttırılmış olup, açılan kuyulara pompaları 

salınmış ve çevre emniyetleri alınmıştır. 

 

2011 yılı içerisinde açılan 3 nolu kuyunun su analizlerinde Demir ve Mangan oluştuğu 

tespit edilerek mevcut 100 m
3 

toplama deposunun yanına paket arıtma sistemi kurularak 

üretilen su insani tüketim standartlarına uygun hale getirildi. 

 

Gelecek yıllarda oluşabilecek su ihtiyacını karşılamak için iki ayrı noktanın zemin 

etütleri yaptırılarak kuyu yerleri tespit edildi. Sahil Yerleşim alanında oluşan arızalar 

giderilerek Sahile su veren 1000 m
3 

depoda Silt ve Mil oluşmasından dolayı, depo iki sefer  

basınçlı su ile temizlenerek mevcut klorlama sistemi çalıştırıldı. 

 

Elektrik Teknikerliği: 

 

Belediye Meclisi Toplantı Salonunda olağan toplantılar için ses yayın düzeni sürekli 

olarak kurulmaktadır. Şehir içerisindeki çeşitli yerlerde bulunan uydu birimi ses yayın 

düzenlerinin arızaları giderilmiştir. Yayla Sahilindeki Uydu birimli ses yayın düzeni arızaları 

giderildi. Yayla sahilinin su ihtiyacının gidermek için açılan 5 ve 6 nolu derin su kuyularına 
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elektrik hattı çekildi. Terfi merkezleri ve şehir içi su toplama depolarının elektronik su 

gösterme seviyelerinin arızaları giderildi. Migros Kavşağı, Sanayi Kavşağı, Enez Kavşağı ve 

Destek Kıtaları Kavşaklarında bulunan sinyalizasyon sistemlerinin arızaları giderilerek 

düzenli bir sistemde çalışmaları sağlandı. Fen İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğünün yeni 

yapılan giriş kapısının otomatları takıldı. Şehrimizin içerisindeki muhtelif parklarda bulunan 

süs havuzlarının ve çevre aydınlatmalarının düzenli olarak çalışması sağlandı. Şehrimizin 

stadyum ve kapalı spor salonundaki ses yayın düzeni kurularak elektrik arızaları giderilmiştir. 

 

Balık Hali, Veterinerlik Hizmetleri ve Zabıta Müdürlüğünün Hizmet Verdiği 

alanlardaki elektrik arızaları giderilerek, çevre aydınlatmaları sağlandı. Erikli Sahilindeki 

parkların, sosyal tesislerin aydınlatması ve arızaları giderilerek Winsörf Turnuvası için 

hayrıca ses yayın düzeni kuruldu. İpsala İlçesi Kumdere Havzasında bulunan Terfi Merkezi 

ve Kuyularda oluşan elektrik arızalarına anında müdahale edildi.  2012 yılı sonun yaklaşması 

nedeniyle şehrimizin belirli yerlerinde süsleme çalışmaları yapılarak yılbaşına hazır hale 

getirildi.    

 

Su Tahakkuk Servisi: 

 

Günün 24 saati gerçekleştirilen özverili çalışmalar sonucunda şehrimizde yaşayan 

halkımıza dağıtımı yapılan suyun eksiksiz olarak kayıt altın alınması, abonelerin kullanmış 

oldukları suyun aylık olarak ölçülmesi ile su ihbarnamelerinin abonelere ulaştırılması, yeni 

abone tahsislerinin yapılması ve biriken su alacaklarının takibi ilgili birim tarafından 

yürütülmektedir. Bu kapsamda 2012 yılında açılan yeni abone sayısı, okunan su abone sayacı 

sayısı ile abonelere tahakkuk ettirilen su ücretleri toplamı ile tahsil edilen su ücretleri ile ilgili 

bilgiler aşağıda çıkartılmıştır. 

 

 

2012 YILI SU ABONE DAĞILIMI VE SAYAÇ OKUMA TABLOSU 

     

ABONE TİPİ  MECUT    

ABONE 

SAYISI 

AÇILAN YENİ 

ABONE SAYISI 

TOPLAM 

ABONE 

SAYISI 

OKUNAN 

SAYAÇ     

 ( ADET ) 

Mesken 20413 1130 21543   

Ticarethane 2854 131 2986   

Resmi Daire 80 32 80   

Şehit/Gazi/Özürlü 141 1 142   

Öğrenci Yurtları 16 1 17   

Okul 32 0 32   

İnşaat 1319 53 1372 215,337  

 

 

2012 YILI SU TAHAKKUK –TAHSİLÂT TABLOSU 

    

TAHAKKUK 

ETTİRİLEN SU      (M
3
) TAHAKKUK 

ETTİRİLEN SU (TL) 

TAHSİL EDİLEN 

SU (TL) 

SU 

ALACAĞI 

(TL) 

2.176.189 8.242.226,58  6.827.302,45   1.417.924,13 
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TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 
Hizmet Araçları 

 

Belediyemiz Temizlik Hizmetlerini 01.01.2012 ile 31.03.2012 tarihleri arasında 

hizmet alımı ihalesi şeklinde yapmış olup, 01.04.2012 ile 31.12.2012 tarihleri arasında ise bir 

dönem kiralık çöp kamyonlarıyla faaliyetine devam etmiş ve daha sonra Belediye Meclisi’nce 

alınan karar doğrultusunda temizlik hizmeti faaliyetlerini kendi bünyesinde gerçekleştirmiştir. 

Temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere Müdürlüğümüz envanterine kayıtlı 14 adet hizmet 

aracımız bulunmaktadır.  

 

      
 

Çöp Toplama Faaliyeti:  

 

Evsel nitelikli katı atıklar, İlçemiz sınırları içerisinde bulunan mahallelerimizden ve 

mücavir alanlarımızdan periyodik olarak Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan hidrolik 

sıkıştırmalı çöp kamyonları ve bu araçlarda bulunan personel tarafından toplanmaktadır. 

İlçemizde çöp toplama hizmeti poşetleme sistemi olarak yapılmamaktadır. Evsel atıkların 

toplanması konteyner ve çöp bidonu olarak yapılmaktadır. İlçemiz sınırları içerisinde 9 

mahalle ve 3 mücavir alan bulunmaktadır. Sınırlarımız içerisinde oluşan evsel nitelikli 

atıkların toplama programı ana arterlerimiz her gün 3 defa diğer mahallerimizden ise 

belirlenen program dâhilinde 2 günde 1 defa şeklinde yapılamaktadır. 

Günlük evsel atıkların toplaması işi sabah 07:30 ile akşam 16:00 saatleri arasında 

yapılmaktadır. Ayrıca ilave olarak işin diğer güne aksamasını engellemek için belirlediğimiz 

program dahilinde de gece ekibi oluşturup bu ekibimizde saat 16:00 ile 23:30 saatleri arasında 

çöp toplama faaliyetine devam etmektedir. 
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Cadde ve Sokakların Süpürülmesi Faaliyeti 

 

İlçemizin merkezi ve yaya hareketinin yoğun olduğu bölgelerin temizliği sabah saat: 

07:30 ile akşam 16:00 saatleri arasında mevkici personelimiz tarafından yapılmaktadır. Buna 

ilave olarak işin diğer güne aksamasını önlemek için ilave olarak belirli program dahilinde 

akşam 16:30 ile 23:30 saatleri arasında cadde ve sokak temizliğimiz devam etmektedir. 

Ayrıca müdürlüğümüz bünyesinde bulunan yol süpürme aracımız ile de 07:30 ile 

16:00 saatleri arasında da kaldırım kenarlarının süpürülmesi işini gerçekleştirmekteyiz. 

 

Semt Pazarı Temizliği Faaliyeti: 

İlçemizde haftada 1 defa olarak Pazaryeri kurulmaktadır. Pazaryerinin temizlenmesi 

işi yine belirlediğimiz program dahilinde müdürlüğümüz bünyesinde bulunan araç, gereç ve 

personelimiz tarafından yapılmaktadır. 

Temizlik işinin aksamaması için belirlenen program dâhilinde gece ekipleri 

oluşturmaktayız.  

 

     
   

Mahallelerde Boş Arsaları Temizleme Faaliyetleri: 

 

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen sabit faaliyetlerin dışında ihtiyaç 

duyulması halinde boş arsaların temizlenmesi faaliyetleri de Fen işleri Müdürlüğü işbirliği ile 

yapılmaktadır. 

İhtiyaç Duyulan Bölgelere sallama çöp kovası v.b. malzemelerin Temin Edilmesi ve 

Yerlerine konulması işlerini gerçekleştirmekteyiz.   
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Cadde ve Meydan Yıkama Faaliyetimiz: 

 

Genellikle yaz aylarında ve önemli günler öncesinde itfaiye müdürlüğü işbirliğine 

gidilerek belirlenen program dâhilinde gerekli temizlik işlemi yapıldıktan sonra itfaiye aracı 

ile yıkama işlemi gerçekleşmektedir. 

 

Mücavir Alan Temizleme Faaliyetlerimiz: 

 

İlçemiz ve Mücavir alanlarımızda oluşan boş arsa ve sahillerimiz için belirlenen 

programlar dahilinde mıntıka temizliği yaptırmaktayız. 

Mücavir Alanlarımızın kumsal temizliğinde kullanılmak üzere kiraladığımız kumsal 

kumu temizleme makinesi ile belirlenen programlar dâhilinde kumsallarımızın temizliğini 

gerçekleştirmekteyiz.  

 

      
 

 

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
 

   I – Sokak hayvanları ile mücadele 
 

Müdürlüğümüz; ilçemizde yaşayan halkın sağlığı için büyük tehlike oluşturan başıboş 

gezen hayvanlarla da mücadele etmektedir. Başıboş hayvanlar; uyuşturucu iğne atan özel 

tabancalar, yakalama sopası veya ağ kullanılarak yakalanmakta ve canlı olarak geçici hayvan 

barınağına getirilmekte burada yemek, bakım, temizlik ve tedavi gibi tüm ihtiyaçları 

karşılanmaktadır. Aşı programına da alınan bu hayvanlar cerrahi müdahaleyle 

kısırlaştırıldıktan sonra hayvan sever vatandaşlarımız tarafından sahiplenme imkânına 

sahiptirler. Sahiplenmeyen sokak hayvanları rehabilitasyona uğradıktan sonra yaşadıkları 

ortama bırakılmaktadır. Sahipli, sahipsiz 500 doz kuduz aşısı Keşan ve Mücavir alanlarında 

sokak hayvanlarına kuduz aşısı ve parazit tedavisi yapılmıştır. Böylece sokak hayvanlarının 

insanlarla beraber yaşadıkları çevre için bir tehlike oluşturmamıştır. 
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II-Zoonoz hastalıklarla mücadele  

 

Zoonoz hastalıklar, hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar demektir. Zoonoz 

hastalıklar, ihbarı mecburi olup, insanlarda kalıcı bozukluklara ve hatta ölümlere bile neden 

olabilmektedir. Bu da bölgemizde hayvancılığın yoğun olması, Kurban Bayramı’nda 

dışarıdan fazla sayıda hayvan gelmesi nedeniyle çok önemlidir. Ayrıca Keşan Belediye 

Mezbahasında imha edilen karkas, sakatatın itilaf edilmesi ve halk sağlığı için tehlike 

oluşturulmaması sağlanmaktadır. Bu konuda su geçirmez kapalı imha çukurları, sönmemiş 

kireç ve dezenfektan kullanılmakta sağlıklı et piyasaya sunulmaktadır. Hastalık görüldüğünde 

3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu hükümleri esas alınır. 

Pandemik enfeksiyonlarda halkın sağlığını korumak ve hastalıkların yayılmasını 

önlemek için Toplu taşıma araçları, Milli eğitime bağlı okullar, camiler, Belediye Hizmet 

binaları ve diğer Kamu binaları hastalığa karşı duyarlı bir dezenfeksiyon yapabilecek ekibimiz 

ve ekipmanımız mevcuttur.  

 

    III – İnsektisit (Vektör – Haşere ) Mücadelesi  
 

Müdürlüğümüzün; çalışma alanına giren Çevre Sağlığı Hizmetleri kapsamında 

yürüttüğü görevlerden birisidir. 

Bilindiği gibi sivrisinekler ve karasinekler ile evlerde yaşayan hamamböcekleri; insan 

sağlığını tehdit eden pek çok hastalık mikrobunun yayılmasında önemli bir rol oynamaktadır. 

Bu hastalıklardan bazıları; Sıtma, Sarı Humma, Dang Humması, Tifo, Kızıl, Çocuk Felci, 

Difteri ve Menenjittir. Bunlar gibi daha birçok hastalık etkeninin de kontrol altına alınması 
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için, vektör (taşıyıcı) ve haşere mücadelesi, yıl içine yayılan uzun ve ciddi bir programa bağlı 

olarak yapılmaktadır. İnsektisit mücadelesinde, WHO (Dünya Sağlık Örgütü)’nun önerdiği 

öldürücü ajanlar kullanılmaktadır. Bu ajanların hiç birisi; insan, küçük ve büyük baş 

hayvanlar ile balık, arı, ipekböceği gibi kültür hayvanları ile doğal yaşam içerisinde yaşayan 

canlılara zarar vermemekte, sadece hedef seçilen haşereyi öldürmektedir. 

Mücadele sırasında farklı araçlarla farklı yöntemler kullanılmaktadır. 

 

1 – FİZİKSEL MÜCADELE  
 

Özellikle sivrisineklere ve karasineklere karşı yürütülen bir mücadele yoludur. 

Sivrisinekler durgun su birikintileri ve sulak alanlarda hızla ürerler. Saksı altılığında, bahçe 

kovasında ya da kenarda duran araba lastiğinin içinde biriken sular bile sivrisineğin üremesi 

için mükemmel bir ortam sağlar. Bir dişi sivrisinek bir defada 200–400 adet yumurta 

bırakabilir ve yumurtalardan çıkan larvaların erişkin hale gelmesi çok kısa sürede gerçekleşir. 

Dere ıslah çalışmaları yapılmıştır. Bu sayede suyun akışkanlığı sağlanmış sivrisineğin larva 

yapması çoğalması azalmıştır.  

Karasinekler ise daha çok çöp alanlarında ürerler. Ağzı açık olarak bırakılan çöp 

poşetleri, bunlardan sızan sular, gelişigüzel atılan ya da açıkta bırakılan yiyecek maddeleri ve 

ortalıkta kalan hayvan leşleri, karasinekler için cazip beslenme ve üreme alanları oluştururlar. 

Özellikle de karasineğin tatlı gıda maddeleriyle beslenmeyi tercih etmesi göz önüne alınacak 

olursa, kavun, karpuz gibi şekerli meyve artıklarının neden o kadar cazip olduğu kolayca 

anlaşılabilir. Bir çift karasinek, uygun ortamda bir yıl içerisinde 5 milyar adede ulaşabilir. 

Hamamböcekleri (özellikle de evlerde yaşayan sarı-kahve renkli ve mekik yapısında 

olanlar), kanalizasyon sistemleri yoluyla evden eve ulaşırlar. Sıcak ve nemli ortamlarda bir 

defada 40-60 yumurta içeren kapsül bırakan dişiler hızla üremeyi sağlar. Özellikle nişastalı 

gıdalara çok düşkün olduklarından, mutfaklardaki ekmek kırıntıları ve açıkta bırakılan 

yiyecekler onlar için mükemmel besi ortamları oluşturur. 

Fiziksel mücadelede esas olan üreme ve beslenme alanlarını ortadan kaldırmaktır. 
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2 – LARVA MÜCADELESİ  
 

Bu amaçla, ilçemiz sınırları içerisinde, öncelikle jit alanları (durgun su birikintileri, 

göletler, çeltik sahaları vb.)kanalizasyon alanları tespit edilmektedir. Daha sonra da ilaçlama 

çalışmalarına geçilerek WHO’nun(Dünya Sağlık Örgütünün) kullanımına izin verdiği ve 

larvanın pupa ve erişkin hale dönmesini engelleyen Kitin sentezi önleyici 

(ACI)kullanılmaktadır. İlaçlama çalışmaları 10-20 günlük periyotlar halinde yapılır. 

Karasinek için de çöp alanları, pazaryerleri, gübrelik alanlar ve rögarlar sistemli olarak 

ilaçlanır. Larva mücadelesi hava sıcaklığının 14-15’C olduğu 15.Mart 2011 tarihinde 

başlamıştır. Larva mücadelesini 200 litrelik ve 100 litrelik Taral makinelerle,12litrelik 10 adet 

paslanmaz çelik manüel pompalarla yapmaktayız. Rezüdüel kalıcı mücadelesi yapılmaktadır. 

 

     
 

3 – ERGİN ( UÇKUN ) MÜCADELESİ  

Özellikle erişkin sivrisinekler ile karasineklere karşı yürütülen bir mücadeledir. 

Karasineklerin uçuş faaliyetinin yoğun olduğu sabah (05.00–09.00) saatleri ile sivrisineklerin 

akşam (20.00–23.00) saatleri arasında yapılmaktadır. İlaçlama işlemi 7 günde bir düzenli 

olarak tüm mahallelerimizde uygulanmaktadır. Ergin mücadelesinde araç üstü 3 adet ULV 

makinemizle aracın 20 km hızla giderken 20-30 mikron çapında ilaçlı su damlacıkları havada 

30 dakika kalarak ergin sineğin yok edilmesini sağlamakta böylece haşere mücadelesinde 

üremesini önlemektedir. Ergin mücadelede 6 adet sırtta taşınır motorlu pompalarımızla 

mücadele sürdürülmektedir. Ergin mücadelesinde toplu kullanılan piknik alanları, park ve 

bahçeler, çocuk oyun yerleri, mücavir alanların çadır yerleri kene mücadelesi için 

ilaçlanmaktadır. 

4 –KEMİRGENLER RODENTLERLE MÜCADELE 

 Kanalizasyon, Logarlar, Terk edilmiş kullanılmayan binalar fare yönünden tehdit 

oluşturduğundan Keşan Belediyesi tarafından müdahale yapılmaktadır.  

IV-Keşan Ticaret Borsası ve Mezbaha İşletmeciliğinde Muayene Veteriner Hekimliği 

yapılmaktadır.  

Keşan Ticaret Borsası Mezbaha işletmeciliğinde Kesim öncesi ve sonrası muayene ve 

kontrollerini yapmak, etlerin gıda olarak tüketilebilmesi için gerekli duruma getirmek, 

sağlıksız olanları bertaraf etmek, Kurban bayramlarında halka kurban kesim görevlerinde 

yardımcı olunmaktadır. 2012 yılında Keşan Ticaret Borsası Mezbaha işletmesinin Kesim 

raporu;  
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Büyük Baş hayvan kesimi:12.738 

Küçük Baş hayvan kesimi:52.997 adettir. 

     

 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 
 

 

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

açık istirahat ve eğlence yerlerine 227 adet işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı verilmiştir.                                                                                                                                                                                               

    

Kurallara uymayan işyerlerine ve şahıslara 114 adet Zabıt Varakası tanzim edilmiş ve 

13.949 TL. Para cezası verilmiştir. İlçe Emniyet Müdürlüğünden gelen tutanaklara istinaden 

67.200 TL. Para cezası uygulanmıştır. 5326 sayılı kabahatler kanununa istinaden 24 kişiye 

2.166 TL para ceza kesilmiştir. Ayrıca 56 adet işyeri faaliyetten men edilerek mühürlenmiştir. 

 

Ölçü ve Tartı Aletlerine ilişkin 2724 adet beyannameler alınarak  terazilerinin kontrolü 

yapılmıştır.  

     

  Şehir içindeki işyerlerinden 750 adet yere gidilerek etiket ve fiyat kontrolleri 

yapılmıştır. 

     

İlçemizde askere giden gençlerimizin geride kalan ailelerine yardım amacıyla 175  

kişiye asker aile yardımı alması için evrak düzenlenmiştir. 

   

   Çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen ilanlar yapılarak ilan zabıtları yazılmıştır. 

  

       Hafta arası anons sistemi birimimizce yapılmaktadır.  
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Yaz sezonu boyunca Erikli ve Yayla sahillerinde personel görevlendirilerek burada 

Belediyemizce alınan kararları uygulamakta ve denetim görevlerini yapmaktadırlar. 

   

      
 

 
 

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 

 
Vatandaşın talebi doğrultusunda imar durumu, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin 

belgesi, yıkım ruhsatı, tadilat ruhsatı verilmektedir. Ayrıca imar plan değişikliğine ilişkin 

şahıs talepleri İmar Komisyonunda görüşülerek Belediye Meclisine havale edilmektedir. Ek 

olarak inşaat kontrollerinin yapılması, şikayetlere işlem yapılıp cevap verilmesi 

Müdürlüğümüzce vatandaşa dair yürütülen diğer hizmetlerdir.  

2012 yılı içerisinde 6 adet imar plan tadilatı yapılmıştır. 

2012 yılı içerisinde 314 adet imar durumu çizilmiştir. 

2012 yılı içerisinde verilen inşaat ruhsatları ve yapı kullanma izin belgeleri aşağıda 

belirtilmiştir.  

 

YAPI KULLANMA İZİN BELGELERİ 

 

1.308 Adet Yapı Kullanma İzin Belgesi 225.399 m2 

Atakent-2     3.224 m2 

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

      344.940 m2 
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İNŞAAT RUHSATLARI 

 

147 Adet Yeni Yapı 201.334 m2 

 49 Adet R.Yenileme 11.705 m2 

 17 Adet Tadilat 5.489 m2 

 2 Adet İlave Kat 211 m2 

 69 Adet Yıkım 14.009 m2 

 5 Adet Ek Bina 2.136 m2 

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

             234.884 m2 

 

2012 yılı içerisinde toplamda 76 tane işyeri ve 1639 tane konut için yapı kullanma izin 

belgesi verilmiştir. 

 

 

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 

 

2012 yılı içerisinde toplam 5.146 adet ağaç ve fidan alımı ve 2350 m2 çim alımı ayrıca 

Ezine Orman Fidanlık Şefliğinden 5000 adet fıstık çamı fidanı alımı gerçekleştirilmiştir. 

Alınan ağaçlar ve fidanlar Efes Yolu, Şehir içinde yapılan Çevre Düzenleme çalışmalarında 

ve ilçemiz sınırları içerisinde bulunan öğrenim kurumları, resmi kurumlar ve çeşitli sosyal 

toplum örgütleriyle işbirliği çerçevesinde ağaçlandırma faaliyetlerinin yapılabilmesi amacıyla 

kullanılmış, hazır rulo çimler ise Cumhuriyet Mahallesi Semt Sahası çevre düzenleme 

çalışmalarında kullanılmıştır.  

  

100.000 Adet Lale Soğanı alımı yapılmış, muhtelif yeşil alanlara ekilmiştir. 

 

Yaz sezonunda ; 70.000 m2 yeşil alanların çim biçme, yabani ot temizliği ve tırpanla 

yabani ot biçme işlemleri ve yaklaşık 30.000 ton su harcanarak muhtelif yeşil alanların 

sulanması yapılmıştır. 

 

Kış sezonunda;  vatandaşlarımızın istek ve şikayetleri doğrultusunda telefon, dilekçe 

ile yaptıkları 158 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. 

 

Keşan Atatürk Stadının çim sahasının bakımı, onarımı ve gübreleme çalışmaları 

periyodik olarak devam etmektedir.  

 

Park ve Bahçelerde kullanılan çim biçme traktörü, tırpan, bahçe traktörü ve ağaç 

kesme motoru gibi çeşitli bahçe aletlerinin bakımı, onarımı periyodik olarak yapılıp ihtiyaç 

duyulan aletlerinin satın alınma işlemleri yapılmıştır.  

 

Şehir merkezinde bulunan parkların, park alanlarındaki büfelerin, havuzların, 

camilerin her türlü bakım ve onarımları, parkların donatı elemanları ( piknik masası, bank ) 

ihtiyaçları, her türlü yapısal ve bitkisel malzemenin satın alınma işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

 

Çatılı piknik masaları : Kaymakamlık Konutu, Hükümet Konağı, Bölge Trafik 

Müdürlüğü ve 17 adet camiye verilmiş, oturma bankları : Anadolu Lisesi, Çuhacı Lisesi, Semt 
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Sahası, Harun Yalçın Parkı, Yeni Mescit Parkı, Kent Ormanı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, 

İstasyon Mahallesi Parkına verilmiştir. 

 

Belediyemiz tarafından yapılan Atakent 1 toplu konut alanı çevre düzenlemesi için 

açık usul ihale yöntemiyle 26474 m2 lik otomatik sulama sistemi döşemesi yapılmıştır. 

 

Yeni Mahalle Eren Caddesi 1333 Ada 1 Parselde bulunan alanın yap – işlet – devret 

modeli ile ihalesi yapılarak bu alana ihaleyi alan yüklenici tarafından içerisinde kafeterya, süs 

havuzu ve kamelya, çocuk oyun grubu ve yürüyüş yollarının bulunduğu park inşaatı 

yapılacaktır. 

 

CUMHURİYET MAHALLESİ SEMT SAHASI 

Cumhuriyet Mahallesi Semt Sahası düzenleme çalışmaları kapsamında yapılacak olan 

işin İhalesi yapılarak öncelikle 45 x 90 metre ölçülerinde suni çim futbol sahası yapımı 

tamamlanmıştır. Daha sonra sahanın aydınlatma sistemi kurulumu yapılarak, 150 kişi 

kapasiteli plastik koltuklu tribün montajı ve soyunma odaları ile sorumlu personel için bir 

adedi 21 m2 olan 3 adet konteyner konularak yapılmıştır. Yapısal olarak sahanın etrafına 643 

mtül bordür, 196 m2 şev taşı, 1408 m2 kilit taşı, 144 m2 su oluğu, 50.5 m2 kayrak taşı 

döşemesi yapılmış, bitkisel olarak 1600 m2 çim ekimi ve 384 adet ağaç 124 adet mevsimlik 

çiçek ekimi yapılmıştır. 2012 Temmuz ayında açılışı gerçekleştirilmiş ve faal olarak 

kullanılmaktadır. 
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 KENT ORMANI 

 

 40.751 m2’lik alanda yapılan Kent Ormanı düzenleme çalışmaları kapsamında; ihaleyi 

alan yüklenici firma tarafından 1 adet 205 m2 ahşap kafetarya, 1 adet 9 m2 ahşap büfe, 2 adet 

7,8 m2 ahşap wc’lerin inşaatı tamamlanmış, 30 adet ahşap yağmur barınağı, 30 adet döküm 

ayaklı ahşap oturma bankı ve 100 adet ahşap piknik masası alınarak kurulumları yapılmıştır. 

Çevre düzenleme çalışmaları devamı olarak orman içerisine yürüyüş yolları yapılarak bu 

yollar 912.07 m2 kayrak taşı ile kaplanmış, 258.85 mtül çim bordürü ile döşemesi yapılmış, 

ahşap fitness aletleri ve ahşap çocuk oyun grubu alınarak montajları yapılmıştır. Çocuk oyun 

grubu ve fitness aletlerinin zemini 175 m2 kauçuk zemin ile döşenerek etrafı 74 mtül kütük 

bordürler ile çevrilmiştir. 
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  KERAMİ MERCAN PARKI 

 

Aşağı Zaferiye Mahallesinde bulunan Kerami Mercan Parkına etrafı toplam 360 m2 

pvc kaplı tel çit ile çevrili 1 adet 98.40 m2 suni çim halı zeminli açık hava mini futbol sahası, 

1 adet 104.72 m2 mini basketbol sahası ile 2 adet ahşap gölgelik yapılmış, parkın çevre 

duvarları boyanarak park tabelası ile park içerisindeki aydınlatmaların yenilemesi yapılarak 

ve bitkilendirme çalışmalarıyla mevcut halinde bazı düzenleme çalışmaları yapılmıştır. 

 

        
 

     
 

HALDUN TANER PARKI 

 Çamlıkent Haldun Taner parkında bulunan büstün etrafındaki alanda bitkisel 

düzenleme çalışmaları yapılmıştır. 
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KARAAĞAÇ PARKI  

 İspat Cami Mahallesinde bulunan park alanında; eski olan çocuk oyun grubunun 

yerine yenisi temin edilerek montajı yapılarak zemine 66 m2 kauçuk zemin döşenmiş ve 

içerisinde basketbol – futbol sahası bulunan etrafı 4 m yüksekliğinde pvc kaplı tel örgü ile 

çevrili 17x6 m ölçülerinde çok amaçlı açık hava suni çim mini spor sahası yapılmıştır. Ayrıca 

bu parkın etrafına 420 adet çit bitkisi, 21 adet ağaç ( top akasya, badem, dut, sedir, ılgın v.b. )  

ekimi yapılmış ve parkın tabelası da yenilenmiştir. 

 

     
 

         

KIZILAY SOKAK PARK ALANI 

 Cumhuriyet Mahallesi Kızılay Sokak 740 ada 1 parselde bulunan yeşil alana; 1 adet 

çocuk oyun kurulumu yapılmıştır. Bu alanda uygulanacak olan proje tamamlanmıştır. 
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BARIŞ PARKI VE UĞUR MUMCU PARKI 

 

 Parkların isimlerinin yazılı olduğu tabelalar yerleştirilmiştir. 

 

     
 

HARUN YALÇIN PARKI 

  

 Cumhuriyet Mahallesi 19 Kasım Caddesi üzerinde 800 m2 lik park alanında ; yeni 

çocuk oyun grubu kurulumu yapılarak, yollar 180 m2 S yol taşı ve 65 mtül bordür ile 

döşenmiş, duvarlar 115,5  m2 kaplama taşı ile kaplanmış ve parkın içerisine 4 adet piknik 

masası, 3 adet ahşap oturma bankı konulmuş ve 2 adet ( 29.70 m2 ) ölçülerinde ahşap çardak 

yapılmıştır. Ayrıca 750 m2 çim ekimi,   72 adet ağaç, 58 adet çalı grubu ve 300 adet 

mevsimlik çiçek ekimi yapılmıştır. 

 

     

  

ASRİ MEZARLIK  

  

Asri Mezarlık yanında bulunan ve yeni mezarlık alanı olarak kullanılması planlanan 

alan ile ilgili olarak parselasyon çalışmalarına başlandı. Mezarlık içerisindeki yollarda tadilat 

çalışmaları yapıldı. Asri Mezarlığın bakım ve temizliği mezarlık görevlisince devamlı olarak 

yapılmaktadır.2012 yılında 151 adet defin işlemi, 115 adet yer satışı yapılmıştır.   
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İSTASYON MAHALLESİ   MEZARLIĞI  

 

İstasyon Mahallesi Mezarlığında ise mezarlık içerisindeki 12.540 m2 lik alanda 

bulunan yabani otlar biçilerek temizlenmiş, ana ve ara yolların kilit taşı ve bordür ile 

döşemesi yapılmıştır. Ayrıca mezarlığa 1 adet çeşme ile 1 adet musalla taşı yapılmış, mezarlık 

adının ve adaların yazılı olduğu tabelaların montajı yapılmıştır.2012 yılında 3 adet defin, 51 

adet yer satışı yapılmıştır.  
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ENEZ YOLU MEZARLIĞI  

Enez Yolu Mezarlığında gömü alanı için yeni alanlar belirlenerek buralara mezar 

ölçülerine uyarak gömü yapılmaya başlanmıştır. Bakımı ve temizliği mezarlık görevlisi 

tarafından periyodik olarak yapılmaktadır.2012 yılında 49 adet defin, 75 adet yer satışı 

yapılmıştır. 

  

      
 

SERALAR  

 Seralarda yetiştirilen 600.000 adet kışlık çiçek ve 430.000 adet yazlık çiçek üretilmiş 

ve muhtelif yeşil alanlara ekilmiştir.  
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Belediyemiz tarafından yapılan Atakent 1 ve Atakent 2 sitelerinin çocuk oyun grupları 

kurulumu ve fitness aletleri montajı yapılara k zeminlerine toplam 351,72 m2 kauçuk zemin 

kaplaması yapılmıştır.  

 

     

                     

 

 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 
 

DVD BASIMI 

            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. 

 

SMS HİZMETİ 

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. 

 

WEB SİTESİ GÜNCELLEMESİ 

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. 

 

http://www.kesan.bel.tr/
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KAN BAĞIŞI KAMPANYALARI   

 

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

çeşitli zamanlarında gerçekleştirilen kan bağışı kampanyalarında 510 vatandaşımız kan 

bağışında bulunmuştur. 

 

 
                                                                                                                      

BASIN   

 

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 277 Basın kuruluşuna gönderilmektedir. 

 

Müdürlüğümüze bağlı bulunan Basın ve Halkla İlişkiler Bürosunca 1 Ocak 2012-31 

Aralık 2012 tarihleri arasında toplam 514 adet basın bülteni hazırlanmıştır.  

 

KANDİLLERDE LOKMA DAĞITILMASI  

 

Dini kandillerde lokma yapılıp, tekel meydanında dağıtılması gerçekleştiriliyor. 

Böylelikle kandillerdeki lokma geleneksel olarak yaşatılıyor.    
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KURSLAR 
     

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. 

          

Sportif  kurslar: Basketbol: 40 kursiyer öğrenci Voleybol: 30 kursiyer  Aerobik: 40  

kursiyer Plates :50 kursiyer iştirak etmiştir. 

                                                         

    
         

Resim,Tiyatro,THM kursu  

 

Keşan Belediye Başkanlığı olarak 2012 yılında resim kursuna:45 kursiyer, tiyatro 

kursuna: 30 kursiyer, THM kursuna: 40 kursiyer katılmıştır.  
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          Keşan Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce  Halk Oyunları 

kurslarını açtık.Ayrıca Halk Oyunları  kurslarının yürütülebilmesi için tecrübeli  personel 

görevlendirdik. 

     

Halk Oyunları kursu  

    Çocuklar ve gençlerde 40, çağdaş kadınlarda 18 kursiyer iştirak etmiştir. Keşan 

Belediyesi halk oyunları ekibi Emitt fuarında, festivalde, Kırklareli’nin Festivalinde, İpsala 

Festivalinde, Dünya kadınlar gününde, personel gecesinde, Kurtuluş bayramında,23 Nisan 

çocuk bayramında, gösterilerini gerçekleştirip Keşan Belediyesini en iyi şekilde temsil 

etmişlerdir.  

  

 
 

El Beceri Kursları 

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 ve ebru kursları açtık. 

Ayrıca El Sanatları Kurslarını gerçekleştirebilmek için tecrübeli personel görevlendirdik. 

               

    
 

    SBS Kursu  

      Keşan Belediye Başkanlığı, Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak 

çalışması ile ilçemizde bulunan dezavantajlı mahallelerde İlk Öğretim 8. Sınıf öğrencilerine 

SBS (Seviye Belirleme Sınavı) kursu açarak, bu kursa katılan 17 öğrenciden SBS’de aldığı 

puanla 1 öğrenci Keşan Anadolu Lisesi’ne, 2 öğrenci Keşan Anadolu İlhami Ertem Ticaret 

Meslek Lisesi’ne,1 öğrenci Bilişim Lisesi’ne,1 öğrenci Yusuf Çapraz Anadolu Lisesi’ne, 12 

öğrenci Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne yerleştirilmiştir. 
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İngilizce Kursu 

Keşan Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce İngilizce kurslarını 

açtık. Ayrıca İngilizce kurslarının yürütülebilmesi için tecrübeli personel görevlendirdik. 

İngilizce kursuna sekiz sınıfta toplam 200 kursiyer iştirak etti. 

 

   
 

TİYATROLAR 
         Keşan Belediye Başkanlığı olarak tiyatroları toplumun aynası olarak görüp ilçemizde 

de 2012 yılı içerisinde çeşitli tiyatroların tekliflerini kabul ederek oyunlarını ilçemiz halkına 

sergilemelerini sağladık.2012 yılı içerisinde ilçemize 8 Adet Tiyatro gelmiş ve şu  oyunlarını 

sergilemişlerdir. 
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10 OCAK DÜNYA ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ  

        

Keşan Belediye Başkanımız Opr.Dr.Mehmet ÖZCAN tarafından 10 Ocak Dünya 

Çalışan Gazeteciler günü ile  14 Ocak 2012  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.  

 

 
  

EMİTT FUARI 

 

   Keşan Belediye Başkanlığı olarak 09 - 12 Şubat 2012 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. 

 

                                    
                                                                                                                                              

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ  

 

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

Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında belediyemiz olarak bir yürüyüş  ve üst seviyede 

katılım ile programlar düzenledik. Programda çeşitli etkinlikler ile kadınlarımızın güzel 

zaman geçirmelerini sağladık.   
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23 NİSAN ÇOCUK ŞENLİĞİ ETKİNLİĞİ  

             

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. 

             22 Nisan’da Makedonya’dan gelen bir grup öğrenci Keşanlı öğrencilerin evlerinde 

misafir olarak arkadaşlık ilişkileri geliştirildi.       

 Keşan’daki etkinliğe katılan Makedon Öğrenciler 24 Nisan’dan Keşan’dan ayrıldılar.                                                                                                                            

         

   
 

DALLIK ŞENLİĞİ 

           Keşan Belediye Başkanlığı olarak her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Dallık 

Şenlikleri bu yılda 13 Mayıs 2012 Pazar günü Kılıçköy Korusu’nda gerçekleştirilmiştir. Bu 

etkinliğimizde Halkımızın yoğun ilgisi ve beğenisi ile karşılanmıştır.   
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GENÇLİK KOŞUSU  

 

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

Başkanlığı tarafından düzenlenen Gençlik Koşusu 16 Mayıs 2012 Çarşamba günü 

gerçekleştirilip yapılan yarışma sonucunda genç kızlar, genç erkekler ve takım halinde 

sıralamaya girenlere ve yarışmaya katılan tüm yarışmacılara ödülleri Keşan Kaymakamı 

Ahmet Narinoğlu ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ile İlçe Milli Eğitim Müdürü 

Feryaz Yüksel tarafından kupa ve madalyaları verildi. 

 

    
   

   YAZA MERHABA ŞENLİĞİ 

 

  Keşan Belediye Başkanlığı ve Aktif Spor işbirliği ile düzenlenen Yaza Merhaba 

Şenlikleri 8 Haziran 2012 Cuma günü saat 20.00’de Keşan Belediyesi Atatürk Spor 

Salonu’nda düzenlenmiştir. 

 

                                                                   
 

YELKEN KUPASI 

 

   Keşan Belediye Başkanlığı olarak Turizme ne kadar önem verdiğimizin göstergesi 

olan  Saros Körfezinin ve ilçemiz mücavir alanında bulunan Erikli sahilinin tanıtımını 

yapmak için 22-24 2012 tarihleri arasında Saros Yelken Kupası’nı düzenledik. 

 



47 

 

           
                                                                                          

19 KASIM KURTULUŞ BALOSU 

 

Belediyemiz olarak geleneksel hale getirdiğimiz 19 Kasım Keşan’ın kurtuluşunun 90. 

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

coşku ile kutladık. 

     
                      

          

 ALAY YÜRÜYÜŞÜ KEŞAN AYAĞI 

Tekirdağ’dan gelen bir grup, 18 Mart Çanakkale Deniz zaferi nedeniyle, Çanakkale’ye 

bir yürüyüş gerçekleştirdi. Konaklama noktası olarak seçilen Keşan’da karşılama töreni 

düzenlendi. Grup bir geceyi Belediye’nin misafiri olarak Keşan’da geçirdikten sonra 

Çanakkale’ye devam etti. 
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KEŞAN BELEDİYESİ PERSONEL YEMEĞİ 

 

Keşan Belediyesi’nce düzenlenen Personel Yemeği 7 Aralık 2012 Cuma günü akşamı 

Köşk Düğün Salonu’nda yapıldı. 

   

     
 

YARDIMLAR 

 

Encümen Yardımları: 914 ihtiyaç sahibi vatandaşımıza maddi yardım yapılmıştır. 

 

Yeşil Kart Yol Yardımı: 525 ihtiyaç sahibi yeşil kartlı vatandaşımıza maddi yol 

yardımı yapılmıştır. 

 

Asker Yol Yardımı: 80 ihtiyaç sahibi Askere giden vatandaşımıza toplam 5,455 TL 

maddi yardım yapılmıştır. 

  

Eğitim Yardımı:  320 ihtiyaç sahibi vatandaşımıza eğitim yardımı yapılmıştır. 

 

 

 

 

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 
İhaleler : 

 
 Müdürlüğümüz tarafından 2012 yılında hazırlanan toplam 43.988.461,16 TL Tutarla 30 Adet 

Proje İhale edilmiştir.  

 Doğrudan Teminler: 

 Belediye birimlerinin ihtiyacı olan toplu kırtasiye malzemesi alımları yapıldı.Müdürlüklerden 

gelen talep yazılarına istinaden alınması istenilen mal ve hizmetlerin satın alımı için piyasa 

araştırmasını yaparak satın alma programıyla 2158 Adet Onay Belgesi düzenlenerek müdürlüğe üst 

yazı ile gönderildi. 

 Alımı yapılan mal/hizmet alımı dosyaları hazırlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesi 

yapıldı. 
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 Hazırlanan her dosyanın örneği arşivimizde muhafaza edildi. 

 Merkez ve ek hizmet binalarında kullanılan demirbaş malzemelerinin yıllık bakım 

sözleşmeleri yapıldı.( yazıcı kartuşlarının dolum anlaşmaları yapıldı vb, temin ve takibi) 

 İlçe sınırları içerisindeki okullar, sivil toplum örgütleri, resmi kurumlara ait özel günler ile 

ulusal bayramlarda sürekli süsleme, afişleme işleri , stant, tribün ve sahne kurulması gibi alt yapı 

işlemleri yapıldı. 

 Belediyemiz demirbaşlarının tamir ve bakım işleri yapıldı.(masa üstü bilgisayarlar, yazıcılar, 

klimalar, araçlar vb.) 

 Afetlerle mücadelede gerekli malzemeler temini ve personel desteğinin sağlanması için 

programlama yapıldı. 

 Kiralamak suretiyle servis aracı ve hizmet aracı temin edildi ve sağlıklı hizmet verilmesi 

sağlandı. 

 Vatandaşlara ücretsiz konser ve organizasyonların düzenlenmesinde gerekli malzemelerin 

temini, personelin görevlendirilmesi ve yönlendirilmesi, stant ve sahnelerin kurulumu işi yapıldı. 

 İlçemiz sınırları içerisinde Mahalle Muhtarlıkları ile birlikte belirlenen yardıma muhtaç 

ailelere yardım paketi malzemelerinin temini ve dağıtılması yapıldı. 

 Personelin işe geliş ve gidişlerinde kullanılmak üzere Belediye hizmet araçları koordine 

edildi. 

 Belediye birimlerinin 62.074,22 TL tutarında yıllık temizlik malzemesi alımı yapıldı. 

 Belediyemize ait araçların diğer birimlerden gelen talepler doğrultusunda personel ve araç 

yönlendirilmesi işleri yapıldı. 

 İdareye ait iş makinelerinden zamanı gelen 36 adet araca Fenni Muayene, 48 adet araca Egzoz 

Muayenesi ve idari işler ile Zorunlu Trafik Sigorta Poliçeleri takip edilerek 94 araca zorunlu trafik 

sigortası yaptırıldı. 

 Belediyemize gelen hibe ve satın alınan araçların tescillerinin yaptırılıp demirbaş kayıtlarına 

geçirildi. 

 Şantiyelerde ve bakımevlerinde bulunan ve idareye ait olan araç, iş makinelerinin akaryakıt, 

yedek parça v.b denetimini sağlandı. Belediyemiz hizmet araçlarından 16 tanesi iş makinesi olmak 

üzere toplam 97 adet araca bakım ve tamirat yapıldı. 

 Belediye makine parkında bulunan tüm araç, vasıta ve iş makinelerinin yedek parçasını tespit 

ederek keşif, tamir bakım ve onarımını yaptırıldı, tüm araç, vasıta ve iş makinelerinin ihtiyacı olan 

akaryakıt ve madeni yağ v.b tespit ve temin edildi. 

 Belediyeye ait makine parkında bulunan tüm iş makinelerini ve araçları kullanacak operatör 

ve şoförlerin görevlendirmesini yapıldı, iş makinesi ve araçların çalışma ve arızalarının takibi, her 
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araç için kullanılan malzeme ve akaryakıtın araç takip programı ile bilgisayar ortamına aktarılması, 

saklanması, her araç için dosya düzenlenmesi yapıldı. 

 Temizlik İşleri Müdürlüğü Bünyesinde kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisinden 5 Adet 

büyük 7 Adet küçük Çöp Kamyonu ve ihale ile bir adet Hizmet Aracı, Veteriner İşleri Müdürlüğü 

Bünyesinde kullanılmak üzere bir adet hizmet aracı, Su İşleri Müdürlüğü Bünyesinde kullanılmak 

üzere İhalesi 2011 yılının sonunda yapılmış olan bir adet Sepetli Teleskopik araç, 4734 Sayılı İhale 

Kanununun 22/d maddesi ile Su İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere bir adet hizmet 

aracı, 4734 Sayılı İhale Kanununun 22/d maddesi ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü Bünyesinde 

kullanılmak üzere bir adet hizmet aracı, 4734 Sayılı İhale Kanununun 22/d maddesi ile Park ve 

Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere bir adet Motosiklet alınmıştır. 

 Temizlik  İşleri Müdürlüğü bünyesine Devlet Malzeme Ofisinden alınan 5 Adet büyük, 7 

Adet küçük Çöp Kamyonu ve ihale ile alınan bir adet Hizmet Aracı 1.583.267,28 TL., Veteriner 

İşleri Müdürlüğü Bünyesinde kullanılmak üzere alınan bir adet hizmet aracı 46.374,00 TL., Su 

İşleri Müdürlüğü Bünyesinde kullanılmak üzere İhalesi 2011 yılının sonunda yapılmış olan bir adet 

Sepetli Teleskopik araç 101.952,00 TL., 4734 Sayılı İhale Kanununun 22/d maddesi ile Su İşleri 

Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere alınan bir adet hizmet aracı KDV Hariç 14.400,00 TL., 

4734 Sayılı İhale Kanununun 22/d maddesi ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü Bünyesinde 

kullanılmak üzere alınan bir adet hizmet aracı KDV Hariç 14.400,00 TL., 4734 Sayılı İhale 

Kanununun 22/d maddesi ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere alınan bir 

adet Motosiklet KDV Dahil 2.500,00 TL., 4734 Sayılı İhale Kanununun 22/d maddesi ile Zabıta 

Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere alınan bir adet Motosiklet KDV Dahil 1.999,00 TL. 

tutarındadır. 

 

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 

Tıbbi Atıkların Toplanması ve Bertaraf Edilmesi 

 

Tıbbi atıklar; 22.07.2005 tarih 25883 sayılı tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği 

gereğince; tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı 

olarak alıcı ortama verilmesi yasaktır. Tıbbi atıkların kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak 

toplanması, biriktirilmesi, taşınması ve bertarafı esastır. 

 

Hastaneler, sağlık kuruluşları ve muayenelerde oluşan tıbbi artıklar;  bu yönetmelik 

çerçevesinde çevre ve insan sağlığına zarar vermemesi amacı ile belirtilen toplama 

ekipmanları ve toplama aracı ile sertifikalı elemanlar tarafından yönetmelikte belirtilen özel 

giysilerle risk oluşturmayacak yöntemlerle haftada bir gün olmak üzere toplanmaktadır. 

 

Toplanmakta olan bu atıklar, bakanlıkça lisanslandırılmış olan bir sterilizasyon 

tesisine gönderilerek “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun bir şekilde bertaraf 

edilmektedir. 

 

Tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve tıbbi atıkların sterilize edildikten sonra 

bertaraf edilmesi konusundaki yetki, Keşan Belediyesi tarafından 15.10.2010 tarihi itibarıyla 

Şafak Temizlik İnş.San.veTic.Ltd.Şti.’ne verilmiştir. 
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2012 yılsonu itibari ile 71,875 ton tıbbi atık toplanmıştır. Sağlık 

kurum/kuruluşlarından toplanan tıbbi atıklar, sterilize edildikten sonra katı atık deponi alanına 

gönderilmektedir. 

 

Bitkisel Atık Yağların Toplanması  

 

Çevre ve Orman Bakanlığından 21.03.2011 tarihinde alınan bitkisel atık yağ yetki 

devri ile doğrudan veya dolaylı bir biçimde yüzey suları ile yer altı sularına, denizlere, 

kanalizasyona, drenaj sistemleri ile toprağa verilmesi yasak olan bitkisel atık yağlar; 

Müdürlüğümüz tarafından yapılan protokol ile toplama ve geri dönüşüm lisansı olan özel bir 

firmaya toplattırılmaktadır 

 

İlçemizde bitkisel atık yağlar 19.04.2005 tarih 25791 sayılı Bitkisel Atık Yağların 

Kontrolü yönetmeliği doğrultusunda çevre ve insan sağlığına zarar vermemesi, yakıt ve 

elektrik olarak ekonomiye kazandırılması amaçlanmaktadır.  

 

Bitkisel atık yağ üreten işletmelerin Bakanlıkça lisanslandırılmış bir firma ile sözleşme 

yapılması sağlanmış olup bu çalışma sonucu 2012 yılı sonu itibariyle 10,040 kg bitkisel atık 

yağın geri dönüşümü sağlanmıştır. 

 

 
 

Atık Pillerin Toplanması 

 

Kullanım ömrünü tamamlayan pillerin insan sağlığına zarar vermemesi ve ekonomiye 

tekrar kazandırılması amacıyla barındırdığı zararlı kimyasal ve ağır metallerin bertaraf 

edilmesi ve geri dönüşüm sürecidir. Piller, kontrolsüz bir şekilde çevreye bırakıldığı takdirde 

bu zararlı kimyasal ve ağır metallerin toprak ve su kirliliğine sebep olma riskleri vardır. 

 

Kullanım ömrünü tamamlamış olan piller 31.08.2004 tarih 25569 sayılı Atık pil ve 

Akümülatörlerin kontrolü yönetmeliği doğrultusunda evsel atıklardan ayrı olarak biriktirilmeli 

ve toplanmalıdır. Bu konuda Müdürlüğümüz Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş tek kuruluş 



52 

 

olan TAP Derneği ile 29.01.2010 tarihinde yapmış olduğu protokol doğrultusunda 

çalışmalarını sürdürmektedir. 

 

Resmi kurum/kuruluş, iş yerleri, bilgi evleri ve okullara dağıtılan atık pil toplama  

kutu ve bidonları ile atık piller evsel atıklardan ayrı biriktirilmekte ve toplanmaktadır. 

 

90 adet atık pil bidonu ve 200 adet atık pil kutusu muhtarlıklara, okullara, kamu kurum 

ve kuruluşlarına, marketlere, fotoğrafçılara, gazetelere ve iş merkezlerine dağıtılmıştır. Bu 

çalışma sonucunda 490 kg atık pilin bertarafı sağlanmış olup, pillerin içindeki kimyasalların 

suya ve toprağa karışması engellenmiştir.  

 

Ayrıca 2011-2012 öğretim yılı içerisinde ilçemiz ilköğretim okulları arasında çevre 

bilincini geliştirmek amacı ile ödüllü atık pil yarışması düzenlenmiş olup okullara bir çok atık 

pil bidonu ve broşür dağıtılmıştır. İlk üçe giren okullara ödülleri 5 Haziran çevre günü 

etkinlikleri kapsamında dağıtılmıştır. 

 

 Atık Kağıtların Toplanması 

Atık kağıtlar belirlenen yerlerden, belediyemizin kendi personel ve aracıyla haftada bir 

kez toplanmaktadır. Atık kağıtların toplanması çalışması kapsamında yaklaşık 200 adet atık 

kağıt kutusunun okullara, kamu kurum ve kuruluşlarına, marketlere, eczanelere ve atık kağıt 

üreten iş yerlerine dağıtımı yapılmıştır.  

Milli eğitime bağlı ilk ve orta öğretim okullarından sene sonlarında kitap ve defterler 

de toplanmaktadır. Ayrıca talep doğrultusunda evlerde biriktirilen atık kağıtlarda belediyemiz 

tarafından alınmaktadır. Devam eden bu çalışma sonucunda 2012 yılı içerisinde 19,200 kg 

atık kağıt toplanmıştır. 

 

Çevre Bilincini Geliştirme Çalışmaları 

Güney Edirne Katı Atık Birliği ve Keşan İlçe Milli Müdürlüğü tarafından ortaklaşa 

hazırlanan Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Geri Dönüşüm Gelecek İçin 

Önce Çocuklar ve Gençler” projesi kapsamında geri dönüşüm konusunda müdürlüğümüz 

tarafından 2012 yılı içerisinde Keşan ilçe merkezinde 28 okul, İpsala’da 3 okul ve Enez’de 3 

okul olmak üzere toplam 34 okulumuzda eğitim verilmiştir. Atıklarla alakalı bilgilendirici el 

ilanları, afişler ve broşürler dağıtılmıştır.  
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Gürültü Kirliliğini Önleme Çalışmaları  

 

“Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Yönetmeliği” kapsamında Belediyemiz; 

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 18 Kasım 2008 tarihi itibariyle Gürültü Yetki Devrini 

almıştır. Yetki devrinin alınmasıyla birlikte gürültüye neden olan faktörleri önleyici veya 

ortadan kaldırıcı çalışmaların yapılmasını sağlamak amacıyla konut, işyeri veya kişilerin 

sebep olduğu gürültü kirliliğinin tespiti için gürültü üreten yerlerde ölçümler ve denetimler 

yapılmaktadır.  

 

Ayrıca gelen şikayetler de dikkate alınarak özellikle yaz dönemlerinde sahillerimizde 

bulunan eğlence yerlerinde de gürültü denetimleri gerçekleştirilmektedir. 

 

2012 yılı itibari ile Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu’na istinaden 22 

işletmeye canlı müzik izni için görüş verilmiş, 8 adet gürültü şikâyeti değerlendirilmiş ve 2 

işyerine 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca idari yaptırım uygulanmıştır. 

 

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin (Ötl) Toplanması 

 

“Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında lisanslı bir 

firma ile 09.11.2010 tarihinde protokol imzalanmış olup, haftada bir kez ilçemizdeki tüm 

lastik üreticilerinden çıkan ömrünü tamamlamış lastikler toplanmakta ve geri dönüşümü 

sağlanmaktadır. 

Böylece lastiklerin yakılması ve uygunsuz şartlarda depolanması engellenmiş olup 

çevre ve insan sağlığına verdiği zarar ortadan kaldırılmaktadır. Bu kapsamda 96,000 kg 

ömrünü tamamlamış lastiğin geri kazanımı sağlanmıştır. 

 

Elektronik Atıkların Toplanması 

 

İlçemizde uygun bir noktada belirlediğimiz yere konulmuş olan koytenerlerde 

biriktirilmektedir. Elektronik atıklar ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında atık elektrikli ve 

elektronik eşyalar belediyemiz personeli tarafından evlerden ve işyerlerinden de 

toplanmaktadır. Biriken atıklarımız belirli periyotlarla Exitcom tarafından toplanıp çevreye 

zarar vermeden bertarafı sağlanmaktadır. Bu kapsamda 300 kg elektronik atığın geri kazanımı 

sağlanmıştır. 
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Hava Kirliliğinin Önlenmesi İçin Yapılan Çalışmaları 
 

Hava kirliliği önleme çalışmaları kapsamında, “Makine Mühendisleri Odası” ile 

06.11.2007 tarihinde yapılan protokol kapsamında; apartman yöneticileri ve ateşçilere yönelik 

bilgilendirme toplantıları ve eğitimler düzenlenmiş olup eğitime katılanlara “Katılım 

Sertifikası” verilmiştir. 

 

Kış sezonu boyunca oluşan hava kirliliğini kontrol altına alabilmek için Çevre 

Denetim Ekibimiz tarafından Kazan ve Kazan Dairesi Denetimleri yapılmaktadır. 2012 kış 

döneminde toplam 13 adet kalorifer kazanı ve ateşçi denetlenmiştir. 

 

Ayrıca ilçemize kaçak kömür girişini önlemek amacıyla Kömür Kontrol Noktası 

oluşturulmuş olup kontrolleri zabıta ekipleri tarafından sürdürülmektedir. 

 

Katı Atık Depolama Sahası Rehabilitasyon Projesi 

 

Mevcut katı atık vahşi depolama sahamızın rehabilitasyon projesi hazırlanmış olup 

proje uygulama aşamasındadır.  

 

Çevre Haftası Etkinlikleri 
 

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında ilçemizdeki ilköğretim 

okullarının katılımı ile Cumhuriyet Meydanından başlayıp, Kurtuluş Caddesi istikametinden 

Mehmet Gemici Cennet Bahçesinde sona eren sembolik Çevre Yürüyüşü düzenlendi. Bu 

yürüyüşte ön sırada ilköğretim okullarından seçilen bisikletli öğrenciler de yer aldı. 

Öğrencilerin ellerinde pet şişeler ve çevre sloganlarının yazılı olduğu dövizler ile “Sembolik 

Çevre Yürüyüşümüzü” gerçekleştirdik.  
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6.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. 

 

II- AMAÇ VE HEDEFLER 
  

   A- 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 

getirmek, 

 

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 sürdürmek, 

 

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,  
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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 9  m2’lik yeşil alan miktarını kişi başına 10 m2’ye 

çıkartmak, 

 

     Amaç ve Hedeflerimiz arasındadır. 

 

B- 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. 
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III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 
 

A- Mali Bilgiler  

 

 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 

 

Yıllara göre GELİR durumu aşağıda belirtilmiştir. 

 

    2010 Yılı  2011 Yılı  2012 Yılı 

  

Bütçe     :  40.030.000,00 41.800.000,00           43.050.000,00 

Toplam Tahakkuk   :  44.465.299,33 43.452.583,34           47.968.377,01 

Tahsilat    :  37.166.120,18 35.020.639,41           38.510.058,58 

Devir     :    7.299.179,15   8.423.980,12  9.458.318,43 

Tahsilat Oranı    :         % 84         %81       %80 

 

Yıllara göre GİDER durumu aşağıya çıkartılmıştır. 

 

           2010 Yılı   2011 Yılı          2012 Yılı  

 

Bütçe          :  40.030.000,00 41.800.000,00           53.050.000,00   

Önceki yıldan devreden ödenek :         57.125,91   2.810.973,35               --------   

Toplam Ödenek   :  40.087.125,91   44.610.973,35          53.050.000,00 

Yılı gideri    :  35.710.949.07   42.575.321,27          40.190.722,14 

İptal olan ödenek   :    1.565.203,49      2.035.652,08          10.859.277,86 

Sonraki yıla devreden ödenek :    2.810.973,35        ---------      -------- 

   

Gerçekleşme Oranı   :        %89       %95      %79 

 

   

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 mahallesi hastane arkasında yapılacak olan park, rekreasyon ve 

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

mahallenin talepleri göz önüne alınmıştır. 
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         2-İlçe merkezinde bulunan Atatürk parkı günün koşullarına cevap vermemektedir. 

Burada yeniden düzenleme yapılması modern şehircilik açısından bir gerekliliktir. 

 

         3-İspat Cami Mahallesi Sanayi sitesi üzerinde bulunan ve yeşil alan niteliğindeki alan 

semt parkı olarak tanzim edilerek mahallelinin hizmetine sunulacaktır. 

 

          4-Keşan Orman İşletme Müdürlüğünden belediyemize tahsis edilen orman alanında 

proje dahilinde gerekli düzenlemeler yapılarak burası kır kahvesi ve piknik alanı haline 

dönüştürülecektir. 

  

 5-Yeni mahallede bulunan 7500 m2 lik yeşil alana semt parkı, oyun ve spor alanları 

kazandırarak mahallenin rekreatif ihtiyaçlarına cevap vermektir. 

 

         6- İlçemizdeki cadde ve sokaklarında ihtiyaç duyulan yerlere tretuar yapılacaktır. 

 

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

yolların yapımına 2012 yılında program dahilinde devam edilecektir.   

 

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

döşenmesi daha ekonomik olması nedeniyle önümüzdeki yıl cadde ve sokaklarımızın kilitli 

parke taş ile döşemesine devam edilecektir. 

          

          9-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 2012 yılında Pazar alanı ve çok amaçlı meydan düzenlemesinin yapımına 

başlanacaktır. 

 

         10-Keşan Atıksu Arıtma Ana Kollektör Hatları ve İpsala Yolu Üzeri Pissu Kanalizasyon 

Şebeke Hatlarının Yapımına başlanacaktır. 

         

        11-Yayla Atıksu Arıtma Tesisi ve Kollektör Hatlarının  yapımına başlanacaktır. 

         

        12- Mevcut İmar planlarının revizyonu ve ilave imar planlarının yapımına başlanacaktır. 

 
 

 

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 
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  a)Ücret dengesizliği 

  b)Bürokrasi ve kırtasiyeciliğin fazla olması 

  c)Belediye gelirleri kanununa göre gelirlerin yetersiz oluşu 

 

 

 


