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KEŞAN BELEDİYESİ  

2013 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. 

  



3 

 

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. 

 

      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. 
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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. 

 

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, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Çevre 

Koruma ve Kontrol 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 Destekler Hizmetler 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 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. 
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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. 2013 yılı nüfusumuz 

58.100 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 ve Teknoloji Kaynakları ve Araç Makine Durumu 

 

Bilgi Teknoloji Kaynakları 

 

Belediyemiz bünyesinde belediye ana sistemini oluşturan Oracle veri tabanı ile çalışan 

iki 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 119 bilgisayar ve 70 adet yazıcı bulunmaktadır. 

 

    4 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; 

  

 1 Adet Yükleyici Loader 

 3 Adet Beko Yükleyici 

 2 Adet Silindir (Asfalt, Toprak) 

 1 Adet Greyder 

 3 Adet Reaktör Kepçe 

 1 Adet Beko Loader Traktör Kepçe 

 1 Adet Astar Isıtma Tankerli Traktör 

 1 Adet Toprak Burgu Aparatlı Traktör 

 1 Adet Asfalt Distrübütörü Kamyon 

 1 Adet Dozer 

 1 Adet Vakumlu Yol Süpürge Aracı 

5 adet damperli kamyon, 

1 Adet Yarı Römork Çekici (Tır) 

2 Adet Açık Kasa Kamyonet 

1 Adet Taşıyıcı Kamyon 

1 Adet Vidanjör Kamyon 

1 Adet Low-Bed (Yarı Römork) 

1 Adet Havuz Kasa Damperli Dorse 



7 

 

1 Adet 4x4 Çift Kabin Kamyonet 

3 Adet Traktör 

12 Adet Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu 

9 Adet Çift Kabinli Kamyonet 

2 Adet Kamyonet (Cenaze Aracı) 

5 Adet İtfaiye Arazöz 

1 Adet Kaza Kırım Aracı 

1 Adet Hasta Nakil Aracı 

1 Adet Yandan Camlı Kamyonet 

3 Adet Otobüs(2 Büyük, 1 Küçük) 

6 Adet Panelvan Kamyonet 

1 Adet Bahçe Tip Traktör 

1 Adet Sulama Tankeri 

1 Adet Açık Kasa Hidrolik Kaldırmalı Teleskopik Araç 

1 Adet Açık Kasa Kamyon 

1 Adet Kapalı Kasa Kamyonet 

1 Adet Binek Otomobil 

1 Adet Morglu Cenaze Aracı 

7 Adet Motorsiklet 

olmak üzere toplam 86 araç bulunmaktadır. 

   

4. İnsan Kaynakları 
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5. Sunulan Hizmetler 

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
 

 

A) EVLENDİRME HİZMETLERİ:  

 

Belediyemize evlenmek için müracaat eden vatandaşların nikah muamele dosyaları 

yasalara uygun bir şekilde hazırlanarak çiftlerin nikah akitleri gerçekleştirilmektedir. 

Evlendirme Memurluğumuzca hizmeti vatandaşın ayağına götürmek anlayışı ile düğün 

salonu, hotel ve restaurant gibi dış mekanlarda nikah kıyılmaktadır. Nikah Akitleri 

gerçekleştirilen çiftlere ait evlenme belgelerinin ilçe Nüfus Müdürlüğüne bildirimi yapılarak 

akdin tescili sağlanmaktadır. Evlenme kütük ve dosyaları düzenli bir şekilde arşivlenmektedir.   

2013 Yılında Evlendirme Memurluğumuza 483 çiftin başvurusu kabul edilmiş olup, yıl 

içerisinde Gerçekleştirilen toplam Nikah 420, Yabancı Evlenme 10, Daire Dışında Kıyılan 

Nikah 97, Daire İçinde Kıyılan Nikah 323, İlçe dışında evlenme yapacaklara düzenlenen 

Evlenme İzinname Belgesi sayısı 37 olarak gerçekleşmiştir.    
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B) BELEDİYE MECLİSİNİN FAALİYETLERİ:  

 

Belediye Meclisi Belediyenin karar organı olup, Meclis Toplantıları 5393 sayılı 

Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği kapsamında her 

ayın ilk haftası mutat toplantı yerinde yapılmaktadır. 

Müdürlüğümüzün Meclis Faaliyetlerinin yürütülmesinde görev ve sorumluluğu; 

Belediye Meclisinin aylık toplantılarında Başkan tarafından Meclise havalesi yapılan 

evraklardan oluşan Meclis Gündemini hazırlamak.  

Başkan tarafından belirlenen olağan ve olağanüstü toplantı gündeminin kanun ve 

yönetmeliklerde belirtilen süre ve yöntemlerle Meclis Üyelerine ve kamuoyuna 

duyurulmasını sağlamak. 

Meclis Kararlarının tutanaklara uygun olarak yazılıp kontrol edilerek Meclis Başkanı 

ve Meclis Katiplerine imzalatılmasını sağlamak 

Kesinleşen Meclis Kararlarını yürürlüğe girmek üzere Mülki İdare Amirine 

göndermek ve uygulamak üzere ilgili birimlere dağıtımını yapmak, 

Mecliste yapılan görüşmelerin ses kayıt cihazlarıyla kayda alınmasını ve yazılı 

metinlerle tutanak haline getirilerek Meclis Başkanına ve Meclis Katiplerine imzalatıldıktan 

sonra Meclis Üyelerine dağıtılmasını sağlamak.  

Kesinleşen Meclis Karar Özetlerinin usulüne uygun olarak ilan edilmesini sağlamak. 

Belediye Meclisince alınan kararların, bu kararlara ilişkin Komisyon Raporlarının ve 

toplantı tutanaklarının ıslak imzalı asıl nüshalarını ekerliyle birlikte arşivlemek. 

Meclisin her toplantısından önce Meclis Üyelerinin devamlılıklarını belirlemek üzere 

tutulan yoklama cetvellerinin muhafazasını sağlamak. 

Meclis Kararlarının Meclis Kayıt ve Karar Defterine yazılımını sağlamak. 

2013 Yılında Belediye Meclisi 11 Olağan, 3 Olağanüstü olmak üzere 14 Oturum 

gerçekleştirmiştir. Yıl içinde toplam 198 adet Meclis Kararı % 98 oranında oy birliği ile 

alınmıştır. 
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C) BELEDİYE ENCÜMENİ FAALİYETLERİ: 

 

Belediyemiz Encümeni 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddeleri ve diğer 

kanunların kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde çalışmalarını yürüten ve Belediye 

Meclisinden sonra ikinci derecede öneme haiz bir karar organıdır. Belediye meclisine nazaran 

daha süreklilik arz etmekte ve her haftanın Salı ve Perşembe günleri olmak üzere haftada iki 

kez yapılmaktadır. Bunun haricinde acil durumlarda Belediye Başkanının çağrısı üzerine 

Encümen toplantısı düzenlenebilmektedir. Belediye Encümenimiz 1 Başkan, 2 seçilmiş üye 

ve 2 atanmış üye olmak üzere toplam 5 kişiden oluşmaktadır.  

Müdürlüğümüzün Encümen faaliyetlerinde görev ve sorumluluğu;   

Encümende görüşülmek üzere birimlerden Encümene havaleli olarak gelen evrakların 

incelenmesi, yazıların kayda alınarak Encümen toplantı gündeminin oluşturulmasını 

sağlamak,  

Encümen kararlarının dayanakları ve yasal gerekçelerinin anlaşılır bir şekilde 

yazılması ve Encümen üyelerine imzalatılmasını sağlamak. 

Toplantıya katılan üyelerin tamamı tarafından imzalanan Encümen Kararlarından tarih 

ve numara sırasına göre arşivlenmesini sağlamak. 

Encümen kararlarını ihtiyaca göre çoğaltıp  “Aslı Gibidir”  kaşesi basılıp onaylanarak 

ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. 

Encümen karar defterine karar özetlerinin yazılımını sağlamak. 

2013 yılında 3333 adet Encümen Kararı alınmış olup ilgili Müdürlüklere dağıtımı 

yapılmıştır.   

 

D) EVRAK KAYIT İŞLEMLERİ: 

 

Belediye Başkanlığına ve tüm birimlere resmi kurum ve kuruluşlardan gelen evrak, 

dilekçe, genelge, gelen ve giden evrakların kabul ve kayıt işlemlerinin yapılması ile sevk ve 

muamelesinin takibi. 

Dilekçelerin kayıt işlemleri yapıldıktan sonra ilgili birimlere zimmet karşılığı 

tesliminin yapılması.   

Başkanlık Makamı adına gelen ve giden yazışmaların yürütülmesi, 

Günlü ve süreli evraklara zamanında cevap verilmesi, 

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe uygun 

olarak iç ve dış resmi yazışmaların yapılması ve takibi, 

Başkanlık Makamı ve diğer birimlerden gelen evrakların posta işlemleri yapılarak 

PTT`ye teslimi sağlanmaktadır. 

 2013 Yılında 1486 adet Giden Evrak, 5030 adet Gelen Evrak ve 1147 adet Dilekçe kaydı 

yapılmıştır.  

 

E) PERSONEL ÖZLÜK İŞLEMLERİ:  

 

Norm Kadro ile ihdas edilen Memur ve İşçi kadrolarının Belediyemizin ihtiyaçlarına 

göre belirlenerek Belediye Meclisinden onay alınması, değişen ihtiyaçlara göre yeni 

kadroların ihdas edilmesi ve mevcut kadrolarda derece değişikliklerinin yapılması.  
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Personelin açıktan ve naklen atama ve görevlendirme işlemleri ile aday memurların 

asalet tasdiki işlemlerinin yürütülmesi. 

 

Memur personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 64-68.maddeleri gereğince 

her yıl bir kademe ilerlemesi ve üç yılda bir derece terfilerinin yapılması. Kadro derecesi 

yönünden mağduriyeti olanların kadro değişiklik tekliflerinin yapılması ile mağduriyetinin 

giderilmesi.   

 

Personelin senelik, mazeret, ücretsiz, hastalık, evlilik, ölüm, doğum izinlerine ilişkin 

işlemlerini ve tüm personelin mesai takibinin yapılması, 

 

Personel istihdam bilgilerinin periyodik bildiriminin yapılması, 

 

İşçi ve Memur personele ait SGK işe giriş ve çıkış bildirgelerinin Internet ortamında 

düzenlenmesi. 

 

SGK Hizmet Takip Programında memur personelin hizmet bilgilerinin düzenlenmesi. 

 

4904 Sayılı Kanun gereğince iş ve işgücü konularında istenilen aylık işgücü 

çizelgesinin İŞ-KUR’a Internet ortamında bildirilmesi. 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince Kadro karşılığı belirli 

sürelerle çalıştırılacak sözleşmeli personelin sözleşmelerinin hazırlanması ve örneklerinin 

İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesi. 

 

Memuriyetteyken bir üst öğrenimi bitiren personelin bu öğrenimlerine ilişkin intibak 

işlemlerinin yapılması, 

 

Memur personelin kadro defterlerinin tutularak, özlük ve sicil dosyalarının 

saklanması,   

             

Personelin takdirname-ödül işlemleri ve Disiplin Kurulunca verilen disiplin suçları ile 

ilgili işlemlerin yapılması. 

             

Memur ve Sözleşmeli personelin 5 yılda bir ve değişiklik olduğunda mal beyanlarının 

alınması. 

     

5682 sayılı Pasaport Kanunu gereği Memurların Hizmet Damgalı (yeşil) Pasaport 

taleplerinin düzenlenmesi. 

             

Resmi Gazetede yayımlanarak Mali yıl içerisinde ödenecek olan maaşlar ile ilgili 

düzenlenen Yan Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatı cetvelleri çalışanların unvan, derece ve 

kademelerine göre tanzim edilerek vize edilmek üzere Valilik Makamı’nın onayına 

sunulması. 

             

 



13 

 

Personele hizmet içi eğitim plan ve programlarının hazırlanması.  

          

Emeklilik talebinde bulunan personelin Emekliye sevk işlemlerinin yapılması ve 

Emeklilik Hizmet Belgesi düzenlenerek dosyaların Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ile 

SGK’ya gönderilmesi ile ilgili işlemler yapılmaktadır. 

            

2013 Yılı içinde Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak 

143 Memur,  Kadro karşılığı 1 Vekil Memur, 2 Sözleşmeli Memur ile 4857 sayılı İş 

Kanununa tabi olarak 132 Kadrolu İşçi, 3 Geçici İşçi olmak üzere toplam  281  Personel 

görev yapmıştır.    

  

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
 

 

Yaklaşık 1.850.000,00.-TL harcanarak 2013 yılında 14.600 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 ve kaplama çalışması tamamlanmıştır.  

 

Asfalt Plentinin gerekli bakım ve onarımları ile 2013 yılı itibariyle emisyon ölçümleri 

yaptırılmıştır. 

 

    
 

 

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 Mahalleleri ile Mücavir Alanımız Erikli 

Sahillerinde yapılan 63.274,37 m2’i Parke Taş, 6.153,81 m Bordür, 1.806,61 m2 Prizma Taş 

ile Tretuar yapılarak Toplamda 63.000 m2’nin üzerinde yol ve tretuar kaplaması yapılmıştır. 

 

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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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. 

 

2013 yılı içerisinde şehir içinde 397 m yağmursuyu hattı ve 2531 m kanalizasyon 

bağlantısı belediyemiz ekiplerince teşkil edilmiştir, bu hatlarda genel olarak yağmursuyu 

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 1432 

şebeke arızasına müdahale edilmiştir. Yine kanalizasyon ekibimiz tarafından yağmursuyu 

ızgaraları düzenli temizlenerek şiddetli yağış esnasında şebekemizin sağlıklı çalışması 

hedeflenmektedir.  

 

     
 

02.07.2012 tarihinde Keşan Belediyesince İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğünün 

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

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

tarafımızca imzalanmıştır. 

 

‘Keşan (Edirne) Kanalizasyon (Kollektör ve Şebeke Hatları) Yapım İşi’ toplam 

6.508,00 km’lik kollektör ve şebeke hattı inşaatından ibaret olup kollektör kısmının  Ø 1000 

mm ve Ø 800 mm’lik olmak üzere toplam 2.233 m’si , şebeke kısmında ise Keşan- İpsala ve  
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Keşan – İstanbul istikametinde Ø 400-300-200 mm’lik olmak üzere toplam 4.840,00 

m’si döşenmiştir. Bu ilerleme ile bütün işin % 96,18 ’i gerçekleştirilmiştir.Böylece Keşan- 

İpsala ve Keşan- İstanbul istikametindeki işletmeler dahil tüm Keşan ilçesinin kanalizasyon 

sistemi arıtma tesisine ulaştırılmıştır.  
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Keşan(Edirne) Yağmursuyu Şebekesi Yapım İşi  

           Keşan Belediyesi ve İller Bankası müşterek kontrollüğünde 24.05.2013 tarihinde 

sözleşmesi imzalanan Keşan (Edirne) Yağmursuyu Şebekesi inşaatı sözleşme bedeli 

2.321.350,00 TL olup toplam uzunluğu 7003 m’dir. Bu iş kapsamında 2013 yılında 179,07 m 

1500X1500 mm betonarme kutu menfez 69,71 m 1000X1000 mm betonarme kutu menfez 

534,62 m Ø 1000 mm,  964,16 m Ø 800 mm betonarme boru 279,77 m Ø 600 m 71,77 m Ø 

500, 290,01 m beton boru döşenmiş olup, bu işin % 32,49’u tamamlanmıştır. Kalan kısım ise 

2014 yılında tamamlanarak Keşan ilçesinin aşırı yağışlarda meydana gelen yağmursuyu 

sıkıntısının mümkün mertebe ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. 
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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. Mevcut alandaki metruk yapıların 

kaldırılması zaman alacağından Yer Tesliminin 11.01.2013 tarihinde yapılması ancak işe 

başlangıç tarihinin 15.03.2013 olarak kabul edilmiştir. 

 

            Keşan Belediyesi Kapalı Otopark Ofis Çarşı Belediye Hizmet Binası ve Açık 

Pazaryeri Kompleksi İnşaatı işi kapsamında yapılacak 11 adet bloktan A,B,D blokları 

tamamen Belediye Hizmet Binasının bulunduğu K blok ve C blok ise kaba inşaat son 

aşamaya gelmiştir. Bunun haricindeki E,H ve F bloklarının ise temelleri atılmış olup, 

çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca A ve B bloklarında bulunan dükkanların doğramaları 

takılmış olup, mekanik tesisatı tamamlanmıştır. Elektrik tesisatında ise dükkan içleri dağıtım 

boruları atılmış sıva işleri bitmiş, asma tavan ve alçı işleri devam etmektedir. Otopark 

kısımlarında bulunan sığınak ve depoların seramik işleri bitmiş olup, dükkanların seramik 

işleri devam etmektedir. Proje kapsamında yapılacak olan sinema salonları projede belirtildiği 

üzere tamamlanmıştır. Çok amaçlı salon olarak düşünülen kısmın çelik çatı imalatı bitmiştir. 
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Belediye hizmet binası içinde kaba inşaata paralel olarak mekanik, elektrik ve ince 

işler ile alakalı olarak çalışmalar devam etmektedir. 

 

Çalışmalar proje kapsamında devam etmekte olup gelinen son noktada işin totaline 

bakıldığında %43 oranında tamamlanmıştır. 
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KEŞAN MERKEZ ATIKSU ARITMA TESİSİ  

 

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 

yapılıp kasım ayında inşaat yapım işi için yer teslimi yapılmıştır. 2014 Kasım ayında 

işletmeye hazır hale gelecektir. 
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YAYLA SAHİLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ 

 

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 2014 yılında yapılması 

planlanmaktadır. 

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 
 

 

GELİR BÜTÇESİ: 

 

 

2013 Yılı gelir bütçesi 5 ana bölümden oluşmaktadır.2013 yılı gelir bütçesi 

47.030.000 TL tahmin edilmiş olup, 2013 yılı toplam tahakkuk’u 52.372.458,83.-TL 

olup, bu miktardan 40.587.169,01.-TL tahsil edilmiştir. 

 

Ayrıca İller Bankasından 20.000.000,00.-TL borçlanma düşünülmüştür.  

 

1. VERGİ GELİRLERİ: Toplamı 8.790.000,00.-TL olarak tahmin edilmiştir. Bu 

bölüme 2012 yılından 2.716.069,66.-TL tahakkuk devretmiştir. Yıl içinde 

7.219.668,30.-TL tahakkuk ederek toplam tahakkuk 9.935.737,96.-TL olmuştur. 

Yıl içinde bu tahakkuktan 6.758.506,13.-TL’si tahsil edilmiştir. Bu tahakkuktan 

34.395,31.-TL tahakkuktan terkin edilmiştir. Tahsil edilemeyen 3.177.231,83.-TL 

2014 yılında tahsil edilmek üzere devretmiştir. 

 

2. TEŞEBBÜS MÜLKİYET GELİRLERİ: Toplamı 13.559.000,00.-TL olarak 

tahmin edilmiştir. Bu bölüme 2012 yılından 6.214.848,48.-TL tahakkuk 

devretmiştir. Yıl içinde 13.985.247,37.-TL tahakkuk ederek toplam tahakkuk 

20.200.095,85.-TL olmuştur. Yıl içinde bu tahakkuktan 12.141.963,79.-TL tahsil 

edilmiştir. Bu tahakkuktan 7.601,54.-TL tahakkuktan terkin edilmiştir. Tahsil 

edilemeyen 8.058.132,06.-TL 2014 yılında tahsil edilmek üzere devretmiştir. 

 

3. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER: Toplam 

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

 

4. DİĞER GELİRLER: Toplamı 18.709.000,00.-TL olarak tahmin edilmiştir. Bu 

bölüme 2012 yılından 527.400,29.-TL tahakkuk devretmiştir. Yıl içinde 

20.791.518,29.-TL tahakkuk ederek toplam tahakkuk 21.318.918,58.-TL olmuştur. 

Yıl içinde bu tahakkuktan 20.715.620,80.-TL tahsil edilmiştir. Bu tahakkuktan 

11.375,00.-TL tahakkuktan terkin edilmiştir. Tahsil edilemeyen 603.297,78.-TL 

2014 yılında tahsil edilmek üzere devretmiştir. 
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5. SERMAYE GELİRLERİ: Toplamı 5.754.000,00.-TL olarak tahmin edilmiştir.   

Yıl içinde 917.706,44.-TL tahakkuk etmiştir ve yıl içinde tamamı tahsil edilmiştir. 

 

 

GİDER BÜTÇESİ: 

 

 

2013 Yılı gider bütçesi 67.030.000,00.-TL olarak tahmin edilmiştir. Yıl içinde 

53.753.817,96.-TL ödenek harcanmış, 5.105.579,35.-TL imha edilmiş ve 

8.170.602,69.-TL 2014 yılına devretmiştir. 

 

 
FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE  

2013 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 

BO

RÇ 

VE

RM

E 

YE

DE

K  

ÖD 

TOPLAM 

ÖZEL KALEM 351.954,86 7.218,11 328.666,49       687.839,46 

FEN İŞLERİ  3.200.195,72 558.551,74 2.806.959,77   14.010.336,58    20.576.043,81 

MALİ HİZ. 944.421,91 125.746,61 606.325,05 758.502,97 2.835.299,77     5.270.296,31 

İTFAİYE 1.053.364,88 146.936,20 32.924,29       1.233.225,37 

ULAŞIM HİZ. 497.744,46 74.200,83 368.073,55       940.018,84 

SU İŞLERİ 703.941,73 137.456,98 3.900.316,75       4.741.715,46 

TEMİZLİK İŞ. 4.625.696,01 880.094,62 1.845.568,91       7.351.359,54 

VETERİNER İŞ. 398.933,12 77.988,33 823.876,59   4.400,00    1.305.198,04 

YAZI İŞLERİ 327.175,95 49.164,02 1.108.522,77       1.484.862,74 

ZABITA  1.264.255,99 182.473,43 54.747,02       1.501.476,44 

BELKOOP. 197.084,16 42.959,89 8.695,30       248.739,35 

İMAR VE ŞEHİR. 257.366,64 30.722,71 239.799,92       527.889,27 

PARK VE BAHÇE. 123.596,42 14.113,27 1.970.128,40       2.107.838,09 

KÜLTÜR VE SOS. 193.744,32 14.110,78 1.006.727,49  779.859,53     1.994.442,12 

DESTEK HİZ. 875.42  3.579.413,38   73.030,20    3.653.319,00 

ÇEVRE KOR.KON. 612.79  128.941,33       129.554,12 

           

TOPLAM 14.140.964.38 2.341.737,52 18.809.687,01 758.502,98 3.615.159,30 14.087.766,78    53.753.817,96 

 

 

 

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

1.Faaliyet ve proje bilgileri 

 

     İtfaiye personelinin eğitimine önem verilerek 5 itfaiye eri yurt içinde açılan arama, 

kurtarma eğitimlerine gönderilmiş ve eğitimlerini başarı ile tamamlamışlardır. İlçemizde 

bulunan 10 kursiyerimize de temel yangın güvenlik eğitimi verilmiştir. İlçemizde bulunan 

okullarda ve kamu kurumları ile özel firmalarda yangın tatbikatı yaptırılarak eğitim 

verilmiştir. 

 

 

   2.Performans Sonuçları 

 

     İtfaiye Müdürlüğünün 01.01.2013 ile 31.12.2013 tarihleri arasında yapmış olduğu 

hizmetlere yönelik performans tablosu aşağıda çıkarılmıştır. 
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Yangınlara müdahale 437 

İş yeri yangın güvenlik raporu 279 

Kanalizasyona su basma 147 

Yol sulaması 429 

Cami ve genel temizlik yıkamaları 297 

Kapı açmalar 299 

Okul tatbikatı 27 

Kaza kırım olayları 34 

Bayrak ve afiş asma 127 

Ağaç budama 34 

Cenaze nakli 169 

Temel yangın güvenlik eğitimi 27 

TOPLAM 2.306 

 

 

 

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 2013 yılı çalışma sezonu içerisinde 

yaklaşık 7.900 kg. boya kullanılmıştır.  

 

Ayrıca Belediyemiz İlçe sınırları içerisinde bulunan; 

Namazgâh Geçidi Engellileri, Kaymakamlık binası girişi, Engelliler parkı, Şehitlik parkı, 

Yeni Pazar yeri, Belediye önü, Bayrak direkleri, Ali İhsan Çuhacı İ.Ö.O Basketbol ve 

Voleybol Saha çizgileri, Rasim Ergene İ.Ö.O Basketbol ve Voleybol Saha çizgileri, 

Anafartalar İ.Ö.O Basketbol ve Voleybol Saha çizgileri, Salı ve Perşembe Pazar yerleri 

çizgileri, Fatih Sultan Mehmet İ.Ö. Okulu yaya geçidi levha ve çizgileri, Dört Yol Kavşağı ve 

Bordürleri, Sanayi Kavşağı, İlçe Merkezinde bulunan Tüm Bordürleri, Bayram Yeri, Keşan 

spor çim saha çizgileri ile Belediyemiz mücavir alanlarından olan Erikli sahilindeki Migros 

market Yalı Caddesi ile Soğuksu caddelerinin yeni asfalt yapılması nedeniyle yolların çizgi 

çalışmaları yapılmıştır. 

 

İlçemiz ana arterlerindeki tüm kasisler ile asfalt çalışmalarının yapıldığı yerlerde zarar 

gören yol işaret levhaları ve çizgileri boyama işleri halen yapılmaya devam etmektedir. 
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Yatay ve Dikey Trafik İşaret Levhaları:  

 

İlçemiz Emniyet Müdürlüğü, İsmail Saraç Caddesi, Tekel Meydanı, Kurtuluş Caddesi, 

Hastane Caddesi üzerinde bulunan Şehir içi Minibüs durakları, Şehitlik parkı, Engelliler 

parkı, Uğur Mumcu parkı, Halk Eğitim Merkezi, Yeni Pazar Yeri, Eski Gelibolu Caddesi, 

Terminal giriş çıkışına ve Eski İtfaiye yanında bulunan belediye dükkânları önüne diğer 

araçların park yapmasını engellemek amacıyla (delinatör) trafik işareti konularak durak ve 

engelli aracı park levhaları yenilenmiştir. 
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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. 

   

Belediyemiz mücavir alanı içerisinde bulunan, Çamlık Kamping ve Yıldız Market 

önüne yapılan Döner Kavşaklara gerekli düzenlemeler ve trafik işaret ve levhaları yapılmıştır.  

 

Kurtuluş Caddesi Tugay lojmanları önü, Vali Fahri Yücel Caddesi, İnönü İ.O. 19 

Kasım Caddesi ve İstiklal caddelerinde bulunan kasisler vatandaşlardan ve araç 

sürücülerinden gelen talepler sonucunda kaldırılmıştır. 

 

Ticari Faaliyet Gösteren Araçlarla İlgili Hizmetler:  

 

S Plakalı Ticari Araçlar: 

 

Özel Servis Araçlarını (S plakalı araçlar) 40 adette dondurularak tahdit uygulamasına 

devam edilecektir. 

 

2013 yılında 2 adet S plaka devri yapılmıştır.  

 

S.S.118 nolu Servis Araçları Kooperatifi bünyesinde bulunan 25 adet S plakalı ticari 

aracın muayeneleri yapılarak Uygunluk ve Güzergâh Belgeleri düzenlenmiştir.  

 

T Plakalı Ticari Araçlar: 

 

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce kontrolü yapılan 8 adet Taksi Durağı 138 adet taksi 

hattı faaliyet göstermektedir. 

 

Taksilerle ilgili yenileme, satış veya hususiye dönüştürme vb. işlemler hizmet 

standartları kapsamında zamanında yerine getirilmiş olup; 2013 yılında 14 adet T Plaka devri 

yapılmıştır.   

 

M Plakalı Ticari Araçlar: 

 

S.S.25 Nolu şehiriçi özel halk otobüsleri kooperatifine kayıtlı M plakalı ticari 

araçlardan, 2013 yılında 5 adet devir yapılmıştır.   

 

İlçemizde ticari yolcu taşımacılığı işi yapan taşıyıcı firmalara 2013 yılında kuralları 

ihlal ettiklerinden dolayı;  

 

2 adet Karayolu Taşıma Yönetmeliğine istinaden, 

  7 Adet  Karayolu Taşıma Kanununa 76. md istinaden,  

47 Adet İdari Para Cezası Tutanağı uygulanmıştır.    
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İlçemize çevre ilçe ve köylerden yolcu ve öğrenci taşıyan 30 ticari araca birimimiz 

tarafından Yol Güzergâh Belgesi verilmiştir. 

 

 

 
 

 

Otobüs Hizmetleri 

 

İlçemizde ikamet eden vatandaşlarımıza, cenazelere, cenaze yakınlarını camiden 

mezarlığa mezarlıktan camiye taşınmaları müdürlüğümüz bünyesinde bulunan araçlar ile 

sağlanmakta, resmi, dini bayramlar ile kutlama törenlerinde, resmi kurum kuruluşlardan ve 

halkımızdan gelen talepler doğrultusunda dini mekânları ve tarihi yerleri ziyaret amacıyla 

ücretsiz otobüs tahsisi yapılmaya devam edilmektedir. 

 

Ayrıca ilçemizde bulunan okulların ve spor kulüplerinin talepleri doğrultusunda 

Belediyemize ait araçlar 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 Nolu Şehir içi Özel Halk Otobüslerinden 

ücretsiz faydalanabilmeleri için gerçekten ihtiyaç sahibi öğrenci, engelli ve yaşlı 

vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacı ile her yıl yenilenmek kaydıyla 17 adet ücretsiz 

seyahat kartı verilmiştir. 
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Durak Yenileme ve Yeni Durak Koyma Faaliyetleri:  

 

2013 yılında Yeni Mahalle T.O.K.I. Merkez Ana Okulu önüne, Çamlıkent sitesi arkası, 

özel Keşan Hastanesi önü ve belediyemiz mücavir alanında bulunan İzzetiye köyüne durak 

montajı yapılmış, Yörüker camii yanındaki kullanılmayan küçük otobüs durağı yerinden 

alınarak Yeni Mahalle Muhtarlığı yanına montajı yapılmıştır. Durak sayısı 23 adet büyük ve 

19 adet küçük durak olmak üzere 39’den 42’e çıkarılmıştır.  

 

     
 

Toplu Taşıma Hizmeti: 

 

Müdürlüğümüzün kontrol ve denetiminde şehir içi toplu taşıma hizmeti özel halk 

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

minibüs çalışmaktadır. 2013 yılında yerleşime açılan Toki Konutlarında yaşayan 

vatandaşlarımıza kolaylık olması maksadı ile Özel Halk Otobüslerinin güzergâhları yeniden 

düzenlenmiştir. 93 adet minibüsün denetim ve kontrolleri yapılmış olup, eksikleri tespit 

edilerek (yangın tüpü, reflektör, takoz vb.) tamamlanması sağlanmıştır. 

 

Belediyemizin İstanbul Üniversitesine hazırlatmış olduğu kent içi toplu taşıma 

sisteminin rehabilitasyon raporuyla ilçemizde yapılacak değişiklikle halkımızı rahatsız eden 

trafik problemi son bulacaktır. 

 

2013 yılı içerisinde Taşımacılık Durum Bilgileri: 

 

Belediye Araçları ile; 

   

Cenazelere yıl boyunca 258, Kültür faaliyetleri için 14, Sosyal faaliyetler için 19, Dini 

Bayramlarda mezarlık ziyaretleri 44, İlçe Emniyet Müdürlüğüne 5, Fen Lisesi öğrencilerinin 

mağduriyetini gidermek için 3.5 ay boyunca servis hizmeti, İlçemizdeki okullara 44, Keşan 

spor’a 05.2013 tarihinden 12.2013 tarihine kadar hafta sonları dahil her gün (antrenmana 

gidip gelmeleri için), Belediyemiz personeli için hafta içi her gün servis araç tahsis edilmiştir. 
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Kiralama: 

 

Spor kulüplerinin şehir dışında olan maçları için 44 Kültür ve sosyal faaliyetler için 

46,  toplam 90 defa (24.000 km)  kiralama yoluyla araç tahsis edilmiştir. 

  

  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 Terminaline Giriş ve Çıkış yapan araçların kaydını 10 yıl 

saklayabilen Güvenlik kameraları kontrolü sağlanmaktadır. 

 

Otogara giren-çıkan araçların plaka tanıma sistemi ile takip edilmesi ve ön 

muhasebenin tutulmasına yönelik bilgisayar kontrollü yazılım sistemi kullanılmaya 

başlanmıştır. Plakası olmayan veya okunamayacak seviyede plakası kötü durumda olan 

araçların manyetik araç algılama cihazı ile resimleri çekilerek sistemin aksamadan işletilmesi 

sağlanmaktadır. 
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Özellikle yaz aylarında Erikli Sahilinde düzensiz araç parkları ve yolcu indirip 

bindirmeleri önlemek amacı ile (delinatör) trafik işareti konularak yeni bir durak ve yazıhane 

yeri verilmiş, Erikli sahili içersinde bulunan terminal şehir dışına taşınması sağlanmıştır. 

Otobüs Terminali ve Köy garajı işleyişi 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 2013 yılında abonelerimize 

toplam: 2.266.985 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 2013 yılında çeşitli tarihlerde toplam 278 adet Şehir içi şebeke arızası, 

335 adet abone arızası, 8 adet inşaatların bodrum katlarına sızan şebeke arızası bulunarak 

yapılmıştır. 

 Yağmur Suyu Kanal Projesi çalışmalarında Q 80’den Q 350’ ye kadar AÇB ve PVC 

şebeke boruları Proje kapsamında deplase edilmiştir. 

           Kadıköy Barajı Terfi Hattında oluşan 13 arıza, Kumdere Terfi Q 700 CTB boruda 9 

adet arızası olmak üzere toplam 22 adet Terfi Hattı arızası yapılmıştır. Buzlanmadan ve diğer 

nedenlerden dolayı arızalanan 1150 abonenin sayacı sökülerek yerine tamiratı yapılmış olan 

sayaç takılmıştır. 

 İpsala Yolu üzeri Fabrikalar hattında yapılan kanalizasyon çalışması ile birlikte toplam 

2850 m.  Q 90 HPE-100-10 Atülük yeni şebeke borusu döşenmiş olup, çalışmalar devam 

ettiğinden ihtiyaç duyulan yerlere şebeke döşenmesine devam edilecektir. 

 Yeni Mahalle TOKİ Konutlarına su verilebilmesi için Q 110’luk 10 Atülük HDPE 

toplam 680 m. Şebeke döşendi. 

Şehrimizin içerisindeki 5 adet toplama deposu ile Terfi istasyonlarındaki 2 adet 

toplama depolarının iç kısımları 4 aylık periyotlarla basınçlı su ile yıkatılarak taban 

klorlaması yapıldı.  
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  Kadıköy Barajı Rasim Ergene Arıtma Tesisleri: 

 

       Kadıköy Barajı Rasim Ergene İçme Suyu Tesislerinde bulunan 12 Personel ile hizmet 

vermektedir.  

           Kadıköy Barajı Terfi çıkışında korozyona uğrayarak çürüyen 36 metre Q600 25 atülük 

çelik boru yenisiyle değiştirilerek yenilenmiştir. 

 Çökelme havuzlarının genel temizliği de kırılan hızlı karıştırıcı pervaneleri yenileri ile 

değiştirildi. Klorlama tesisi Terfi Merkezi çatısı ve AKM. Merkezinin çatıları aktarılarak 

kırılan kiremitleri ve mebranları yenilendi. 

 Ana girişteki kaskatın dökülen beton sıvaları, kalebodur ve fayansları yeniden 

döşendi. Klorlama binasında çürüyen klor tesisatı PPRC borular ile tekrar döşendi.  
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          Kumdere Tesisleri: 

 

         Halkımızın su ihtiyacının karşılandığı Kumdere Tesislerinde 7 nolu Kuyunun yerine 

yeni kuyu açılarak kuyu debisi 40 Lt/Sn.’ ye çıkartılıp yeni kuyunun çıkış borusunun terfi 

hattına olan bağlantısı yapıldı. 
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4 Nolu kuyunun arızalanan pompa ve motorunun tamiratı yaptırıldı. Havzada arazi 

toplulaştırma çalışmaları devam ettiğinden mevcut kuyuların haricinde 8 adet yeni kuyu 

yerlerinin etüt çalışmaları yapılarak hazineye ait olan bu yerlerin Belediyemize devri için 

çalışmalar devam etmektedir. 

 

Yayla Sahili Mücavir Alanı:  

  

           2013 Yılı Deniz sezonu başlamadan önce paket arıtmada oluşan arızalar giderilerek 

normal çalışır duruma getirilerek eksilen özel kum takviyeleri yapıldı. 

 

 55 KW’lık arızalanan terfi pompalarının tamiratları dönüşümlü olarak yaptırıldı. 

Ayrıca 1 adet 55 KW motor ve pompa yedek olarak alındı. 

 

 100 m
3 

Toplama deposu ile 1000 m
3 

sahil depolarının tabanlarında biriken kum ve 

siltler basınçlı su ile 2 sefer yıkandı. 

 

Elektrik Teknikerliği: 

 

            Kumdere İçme Suyu Tesisleri trafo merkezinde SF6 Gazlı kesicinin ve Orta Gerilim 

Hattının bakımı yapıldı. Diğer su aktarma terfi istasyonlarındaki trafo merkezleri ve hücredeki 

ayırıcıların periyodik bakımları yapılmaktadır. Belediye Meclis Toplantı Salonunda olağan 

toplantılar için, bayram törenleri, kutlamalar, Milli Eğitimin etkinlikleri ve gelen dilekçelere 

göre ses yayın düzeni olarak kurulmaktadır. İlçemizin çeşitli yerlerinde bulunan uydu birimi 

anons sistemlerinin arızaları giderilerek ilave cihazlar takılmıştır. Ayrıca Yayla Sahilinin 

uydu birimi anons sistemi arızaları giderildi. Terfi merkezleri ve şehir içi su toplama 

depolarına elektronik su seviyesini uzaktan ileten üç adet yeni cihaz takılmıştır. Migros 

kavşağı, Sanayi Kavşağı, Enez Kavşağı ve Destek kıtaları kavşaklarında bulunan 

sinyalizasyon sistemlerinin  ( Trafik Işıklarının ) arızaları giderilerek düzenli bir şekilde 

çalışması sağlandı. İlçemiz içerisindeki muhtelif parklarda bulunan süs havuzları ve çevre 

aydınlatma lambalarının düzenli olarak bakımı yapıldı.  

 

      Ayrıca yeni yapılan parkların enerji iletim hatları ve abonelik işlemleri yapılmaktadır. 

İlçemizin Stadyum ve Kapalı Spor Salonuna voleybol ve futbol maçları için ses yayın düzeni 

kurularak elektrik arızaları giderilmiştir.  

             

Balık Hali, Toptancı Hali, Fen İşleri, İmar İşleri, Veterinerlik Hizmetleri, Park 

Bahçeler Müdürlüğü, Ulaştırma Müdürlüğü, Kültür Hizmetleri Müdürlüğü, İtfaiye Amirliği 

ve Zabıta Müdürlüğünün hizmet verdiği alanlardaki elektrik arızaları giderilerek, çevre 

aydınlatmaları sağlandı. Erikli sahilindeki parkların, sosyal tesislerin aydınlatmaları ve 

arızaları giderilerek, jeneratörle çalışır duruma getirilmiştir. Terfi-2 su aktarma istasyonu, 

Terminal ve Belediyemize ait yerlere kamera takılmıştır. Yayla sahilinde bulunan dükkânlar 

ve parkın elektrik arızaları giderilmiştir. Aydınlatmaları ve aylık endeksleri yapılmıştır. Telsiz 

Rölesi Radyolink Orman Binasından alınarak Belediyemize ait T.V. verici istasyonu binasına 

montajı yapılmıştır. 2013 yılı sonu yaklaşması nedeniyle İlçemizin Sokak ve meydanları yeni 

yıl süsleri ile süsleme çalışmaları yapılarak yılbaşına hazır hale getirildi. 
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Su Tahakkuk Servisi: 

 

Günün 24 saati gerçekleştirilen özverili çalışmalar sonucunda şehrimizde yaşayan 

halkımıza dağıtımı yapılan suyun eksiksiz olarak kayıt altına 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 2013 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. 

 

2013 YILI SU TAHAKKUK –TAHSİLÂT TABLOSU 

    

TAHAKKUK 

ETTİRİLEN SU      (M
3
) TAHAKKUK 

ETTİRİLEN SU (TL) 

TAHSİL EDİLEN 

SU (TL) 

SU 

ALACAĞI 

(TL) 

2.521.685 9.841.535,72  6.548.987,81 3.292.547,91 

 

2013 Yılı Su Tahsilât Oranı  :%66,50 

2013 Yılı Su Bakiye Oranı  :%33,50 

 

 

 

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 
Hizmet Araçları 

 

Temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere Müdürlüğümüz envanterine kayıtlı 15 adet 

hizmet aracımız bulunmaktadır.  

 

Hizmet Araçları Tablosu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Aracın Cinsi Sayısı 

4x2 Pıck-Up 1 

13+1,5 m3 Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu 5 

6+1 m3 Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu 7 

Araç Üzeri Vakumlu Yol Süpürme Makinesi 1 

El ile Kumandalı Yol Süpürme Makinesi 1 

Toplam 15 
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Çöp Toplama Faaliyeti: 

 

Evsel nitelikli katı atıklar, İlçemiz sınırları içerisinde bulunan mahallelerimizden ve 

mücavir alanlarımızdan periyodik programlar dahilinde 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 2 defa ayrıca diğer mahalle cadde 

ve sokaklarından ise belirlenen program dâhilinde 2 günde 1 defa şeklinde yapılamaktadır. 

 

Günlük evsel atıkların toplaması işi belirlenen programlar dahilinde 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 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 Salı ve Perşembe günleri Semt Pazarı ile Cumartesi günü ise Halk Pazarı 

kurulmaktadır. Pazaryerinin temizlenmesi işi yine belirlediğimiz program dahilinde 

müdürlüğümüz bünyesinde bulunan araç, gereç ve personelimiz tarafından yapılmaktadır. 
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Çöp Konteynerlerinin Yıkanması ve Dezenfekte Edilmesi Faaliyeti: 

 

            Keşan ve Mücavir alanlarımızda bulunan çöp konteynerlerinin temizliği ve dezenfekte 

işlemi işlerini yapabilmek için 2013 yılı yaz sezonunda Müdürlüğümüzce Konteyner Yıkama 

aracı kiralanarak mevcut konteynerlerimizin temizliği yapılmıştır. 

 

     
         

İhtiyaç Duyulan Bölgelere Malzeme Temin Edilmesi  

 

Müdürlüğümüzce Keşan ve Mücavir alanlarımızda bulunan cadde ve sokaklarımız için 

kendi tespitimiz ve Halkımızdan gelen talepler doğrultusunda 2013 yılında 1200 adet açık 200 

Litrelik açık ağızlı çöp varili, 53 adet Sallama çöp kovası, 59 adet tekerlekli 120 Litrelik çöp 

kovası, 386 adet 400 litrelik çöp konteyneri ve 26 adet 800 litrelik çöp konteyneri temin 

edilmiş olup ihtiyaç duyulan bölgelere bırakılmıştır. 
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Camilerimizin İç Temizliği 

  Keşan ve Mücavir alanlarımızda bulunan 14 adet camimizin Ramazan Ayı öncesi iç 

ve dış temizliği özen gösterilerek yaptırılmıştır. 

 

 

     
 

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. 

 

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. 

 

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; bayıltıcı fünyeli iğne atan özel 

tabancalar, kanca veya ağ kullanılarak yakalanmakta ve canlı olarak tesislerimize 

getirilmektedir. Daha sonra Müdürlüğümüze ait 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. 2013 yılında 341 (üç yüz kırk bir) sahipsiz sokak hayvanı 

köpek,15 (on beş) adet kedi kısırlaştırılmış tedavileri yapılmış aşılanmış ve kulak küpeleri 

takılarak bulundukları ortama bırakılmıştır. 20 (yirmi) adet köpek sahiplendirilmiştir. Keşan 

Belediyesi 500 doz aşı uygulaması mahallelerde ve mücavir alanlarda yapmıştır. Ayrıca 

sahipli hayvanlar kayıt altına alınarak kuduz aşısı takip edilmektedir. 
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      II-ZOONOZ HASTALIKLARLA 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 – İNSEKTİSİT ( VEKTÖR – HAŞERE ) MÜCADELESİ  

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 

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 
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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.  

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. 

 

2 – LARVA MÜCADELESİ  

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

göletler vb.) tespit edilmektedir. Daha sonra da ilaçlama çalışmalarına geçilerek WHO’nun 

kullanımına izin verdiği ve larvanın pupa ve erişkin hale dönmesini engelleyen böcek 

gelişimini sağlayan kitin sentezi önleyici ilaçlar ve kanalizasyon sularında Kitin sentezi 

önleyici larvasitler kullanılır. İlaçlama çalışmaları 12-20 günlük periyotlar halinde yapılır. 

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

ilaçlanır, hayvan ahırları 30 günde bir ilaçlanır. 

 

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 sivrisinekler 

için akşam (20.00–23.00) saatleri arasında yapılmaktadır. İlaçlama işlemi 7 gün süreyle 

düzenli olarak tüm mahallelerimizde uygulanmaktadır. Uygulama Keşan’da mahallelerde, 

Mücaavir alanları olan Erikli, Yayla ve Danişment sahillerinde 3 araçla ve her araçta bir 

şoför, bir personel olmak üzere hizmet verilir. 

 

4 –Kemirgenler Rodentlerle mücadele;  

Kemiricilerle mücadelede Logar girişleri, fosseptikler, Kanalizasyon çıkışları, terk 

edilmiş binalar da kemiricilerle mücadele yapılmaktadır. Kemiricilere Rodentisit ilaçlar 

verilerek kemirici populasyonu kontrol altında tutulmaktadır. Bu mücadele esnasında amaç 

hedef canlı kanalizasyon fareleriyle mücadeledir. Mum blok yemlerin içindeki biterex 

acımtırak maddeler diğer canlıların zarar görmesine engel olmaktadır. 

 

IV-Keşan Ticaret Borsası ve Mezbaha İşletmeciliğinde 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 olmak.2013 yılında Keşan Ticaret Borsası Mezbaha işletmesinin 

Kesim raporuna göre 13.780 adet Büyük Baş ve 46.796 adet Küçük Baş hayvan kesilmiştir. 
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Keşan Belediye Mezbahası Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Modernisazyon 

plan ve programına göre 2013 yılında Çatı, dış sıva mantolama, Soğuk hava depoları, 

Padoklar, kesimhane seramik, fayans, boya badana, seyir platformu pis su, temiz su, elektrik 

tesisatları yenilenmiş, kesimhane ile sakatat odaları ayrılarak iş akım şemaları çalışma esnasın 

da birbirleriyle ilişiği kesilmiştir. Bu çalışmalar Keşan Ticaret Borsası İle ortaklaşa 

çalışmalarla sonuçlanmıştır. 
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ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 

 
 

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

açık istirahat ve eğlence yerlerine 204 adet işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı verilmiştir. 

        

Kurallara uymayan işyerlerine ve şahıslara 80 adet Zabıt Varakası tanzim edilmiş ve 

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

uygulanmıştır. 5326 sayılı kabahatler kanununa istinaden 28 kişiye para ceza kesilmiştir. 

Ayrıca 9 adet işyeri faaliyetten men edilerek mühürlenmiştir. 

 

      Ölçü ve Tartı Aletlerine ilişkin 1700 adet beyannameler alınarak terazilerinin kontrolü 

yapılmıştır. Ayrıca 379 adet işyerine gidilerek terazilerin kontrolü yapılmıştır.  

 

       Şehir içindeki işyerlerinden 560 adet yere gidilerek etiket ve fiyat kontrolleri 

yapılmıştır. 

 

      İlçemizde askere giden gençlerimizin geride kalan ailelerine yardım amacıyla 179 

kişiye asker aile yardımı alması için evrak düzenlenmiştir. 

 

 

     Çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen ilanlar yapılarak ilan zabıtları yazılmaktadır. 

 

     Hafta arası anons sistemi birimimizce yapılmaktadır. 

  

     Salı ve Perşembe günleri toplanan Encümene Evraklar gönderilmekte ve çıkan 

Encümen kararları uygulanmaktadır. 

 

     Yaz sezonu boyunca Erikli ve Yayla sahillerinde toplam 5 personel görevlendirilerek 

burada Belediyemizce alınan kararları uygulamakta ve denetim görevlerini yapmaktadırlar. 

 

     Kış sezonu boyunca şehrin girişinde bulunan kömür denetim noktasında 2 personel 

dönüşümlü olarak görev yapmaktadır. 

 

     Kış sezonunda şehrimizde kalorifer yakılan apartman, site, kurum ve kuruluşların 

Çevre Müdürlüğü ekiplerince denetimlerinde personelimiz görevlendirilmiştir. 

 

     İlçemizde Salı ve Perşembe günleri kurulmakta olan semt pazarları ekiplerimizce 

kontrol edilmektedir. 
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2013 YILINDA SPOR TESİSLERİNDE YAPILAN ONARIM VE YENİLEŞTİRME 

FAALİYETLERİ 
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Koşu Parkurunun Kiremit Tozuyla Kaplanması 

 

Çim sahanın etrafındaki toprak yüzeyli zeminin ilk önce eski bordür taşları sökülerek 

yerine yenileri monte edilip 3600m2’lik alana kiremit tozu serilmiştir.  

 

        

 
 

Jimnastik Salonunun Zemininin Yenilenmesi 

 

Jimnastik salonunu zeminindeki eski parkeler sökülerek yerine laminat parke 

kaplaması yapılmıştır. Yanları açık olan Jimnastik salonunun etrafı alüminyum çerçeve ile 

kaplanmıştır. 

 

 

 

Çevre Düzenlenmesinde Yapılan Faaliyetler 

 

Minyatür çim sahanın etrafına ve spor tesislerin uygun yerlerine bordür ve kilit taşı 

kaplaması yapılmıştır. Çevrenin belli yerlerine yeşil alan çalışması yapılmış ayrıca otomatik 

sulama sistemi döşenmiştir. 
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Suni Çim Sahada Yapılan Faaliyetler 

 

Suni çim sahanın futbolcu çıkış tüneli yapılmış ayrıca mevcut tribünlere ek olarak yeni 

tribün montajı yapılmıştır. 

 

Protokol için seyir yeri yapılmıştır.  Sentetik sahanın azalan granülü tamamlanmış, 

Sentetik sahaya ek giriş kapıları yapılmıştır. 

 

     
 

Çim Yüzeyli Futbol Sahasının Bakımı 

 

 Çim Sahaya sezon bakımında 3ton toprak takviyesi atılmış ayrıca periyodik olarak 

aylara göre düzenli gübreleme İşlemi yapılmaktadır, 2013 sezonunda alınan çim biçme 

traktörüyle çimler düzenli bir şekilde biçilmesi sağlanılmış, değişen sulama motoruyla sulama 

işlemi daha sağlıklı yapılması sağlanılmıştır. 
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2013 YILINDA TESİSLERİMİZDE YAPILAN SPOR KARŞILAŞMALARI 

 

2013 Futbol Sezonunda Amatör Küme Müsabakaları    : 25 Adet 

2013 Eğitim Öğretim Futbol Müsabakaları                    : 46 Adet 

2013 Eğitim Öğretim Salon Yarışmaları                        : 65 Adet 

2013 3. Lig Voleybol Müsabakaları                               :   5 Adet 

 

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.  

 

2013 yılı içerisinde 12 adet imar plan tadilatı yapılmıştır. 

 

2013 yılı içerisinde 348 adet imar durumu çizilmiştir. 

 

Yıl içerisinde verilen inşaat ruhsatları ve yapı kullanma izin belgeleri aşağıda 

belirtilmiştir. 

 

İNŞAAT RUHSATLARI  

 

     56 Adet Yeni Yapı   50.436 m2 

134 Adet Yenileme   14.345 m2 

    8 Adet Tadilat     3.786 m2 

    4 Adet İlave Kat        356 m2 

  24 Adet Yıkım     4.105 m2 

    3 Adet Ek Bina        671 m2 

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

   TOPLAM  73.699 M2  

 

YAPI KULLANMA İZİN BELGELERİ  

 

858 Adet Yapı Kullanma İzin Belgesi 254.211 m2 

2013 yılı içerisinde toplamda 21 adet işyeri ve 314 adet konut için yapı kullanma izin 

belgesi verilmiştir. 

 

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 
 

        2013 yılı içerisinde; 539 adet Osmanlı şimşiri, 4 adet sabin ardıç, 200 adet gül, 470 

adet taflan, 100 adet doğu çınarı, 640 adet altuni mazı, 2000 adet sedir fidanı, 300 adet mavi 

ladin (saksılı), 164 adet çınar, 670 adet katalpa, 310 adet top akasya, 742 adet süs eriği, 250 

adet piramit mazı, 50 adet tijli ligustrum, 100 adet ıhlamur, 30 adet abelia, 18 adet berberis, 

100 adet alev çalısı, 78 adet pitos (küçük-büyük) fidan ve süs bitkileri alınmıştır. 
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      1150 kg çim tohumu alınmıştır. 

 Kış dönemi çiçek yetiştiriciliğinde kullanılmak üzere; 300.000 adet menekşe tohumu, 

1035 adet hercai menekşe tohumu,  

  Yaz dönemi çiçek yetiştiriciliğinde kullanılmak üzere; 10.000 adet karanfil, 10.000 

adet gazanya, 10.000 adet aslanağzı, 10.000 adet horoz ibiği, 10.000 adet vapur dumanı, 

15.000 adet yıldız çiçeği, 10.000 adet alisyum, 10.000 adet katlı ipek çiçeği, 75.000 adet 

medine düğmesi, 5000 adet sardunya, 10.000 adet yaprak güzeli, 20.000 adet cam güzeli, 

30.000 adet şeker tabağı, 75.000 adet ateş çiçeği, 15.000 adet petunya, 40.000 adet pervane 

çiçeği, 100.000 adet kadife 40.000 adet fesleğen, 10.000 adet katlı petunya, 40.000 adet zinnia 

mevsimlik çiçek tohumu alınmıştır. 

     
 Keşan Orman Fidanlık Şefliğinden; İstasyon Mahallesi Mezarlığı ağaçlandırma 

çalışmalarında ve Paşayiğit Beldesi Kocayarma mevkiinde yapımına başlanılan Güney Edirne 

Katı Atık Birliğine ait katı atık sahasının çevre düzenlemesi için çoğunluğu hibe olmak üzere 

200 adet akçakesme, 300 adet mavi servi, 250 adet fıstık çamı olarak toplam 750 adet fidan 

alınarak ekilmiştir. 

   

  Satın alınan 1150 kg çim tohumu Atakent - 1 (26474 m²) ve Atakent - 2 (2360 m²) 

sitelerinin bulunduğu alanlarda yapılan çevre düzenleme çalışmaları kapsamında çimlendirme 

çalışmalarında kullanılmıştır. 

  

 80.000 adet lale soğanı alımı yapılarak parklarda ve kavşaklarda yapılan düzenleme 

çalışmalarında kullanılmıştır.  
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Yaz sezonunda; Yaklaşık 75.000 m² yeşil alanın çim biçme, yabani ot temizliği ile bu 

alanların sulama ihtiyacı olan kısımlarında sulama yapılmıştır. 

 

Bu alanların sulanması için 1840 ton su harcanmış, kaynak olarak çoğunlukla yer altı 

su kaynakları nadiren şehir şebeke suyu kullanılmıştır. 
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Kış sezonunda; vatandaşlarımızın istek ve şikayetleri doğrultusunda dilekçe ile 

yaptıkları 45 adet ağaç budama ve 24 adet kesim başvurusu öngörülen şekilde yerine 

getirilmiştir. Ayrıca şehir merkezindeki cadde, sokak ve muhtelif yeşil alanlarda bulunan 

ağaçlara form ve bakım budaması, çim alanların ve yeşil alanların bitki bulunan kısımlarında 

bakım ve gübreleme çalışmaları ekiplerimizce yapılmıştır. 

 

     
 

Aşağı Zaferiye Mahallesi Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi 879 Ada 3 Parselde, 

içerisinde çocuk oyun grubu mevcut olan park etrafına çevre duvarı, 2 adet beton merdiven, 

50 cm yüksekliğinde ve 45 mtül çevre duvarı yapılarak, 70 m² parke taşı döşemesi, 213 mtül 
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bordür döşemesi, 60 mtül şev taşı döşemesi, 50 m² karo taşı döşemesi, 100 mtül harpuşta 

kaplaması, 81 m² taş duvar kaplaması, 30 m² taş merdiven kaplaması, 80 cm ve 120 cm 

yüksekliklerinde 112,50 mtül panel çit montajı yapılarak çevre düzenleme çalışmaları 

yapılmış ve bu alana modern bir park görünümü kazandırılmıştır. 

 

     
 

 Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılan çim biçme traktörünün, tırpanların, bahçe 

traktörünün, ağaç kesme motorlarının ve çeşitli bahçe aletlerinin bakım ve onarımı yapılarak, 

ihtiyaç duyulan yedek parçaların satın alınma işlemleri yapılmıştır.  

 

     
 

 İstasyon Mahallesi Mezarlığımıza yaklaşık 1.100,00 TL (Kdv Hariç) harcanarak 

ekilen fidan, ağaç ve çiçeklerin sulanması için damlama sulama sistemi tesisatı döşemesi 

yapılmıştır. 
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 Aşağı Zaferiye Mahallesi Akar Sokak 920 Ada 1 Parsel Numara 25’ te bulunan park 

alanına çocuk oyun grubu kurulumu yapılmıştır. 

 

     
 

 Paşayiğit Beldesinde Belediye hizmet binası arkasında bulunan park alanındaki yabani 

otların temizliği yapılarak 12 adet ortanca, 30 adet gül, 100 adet taflan, 750 adet mevsimlik 

çiçek ekilmiştir. Ayrıca Müsellim Mezarlığında da ağaç ve çalıların kesimi yapılarak mezarlık 

kullanılabilir hal’e gelmiştir.  
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 Şehir merkezinde bulunan parkların, park alanlarındaki büfelerin, havuzların, 

camilerin her türlü çevre düzenleme, bakım ve onarımları, parkların donatı elemanları (piknik 

masası, bank vb.) ihtiyaçları ile her türlü yapısal ve bitkisel malzemenin satın alınma işlemleri 

gerçekleştirilmiştir. 

 

     
 

 Anafartalar İlköğretim Okuluna çocuk oyun grubu kurulumu ile çevre düzenlemesi 

yapılmıştır. 

 Cumhuriyet İlköğretim Okuluna çocuk oyun grubu kurulumu ile çevre düzenlemesi 

yapılmıştır. 

 Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine çocuk oyun grubu kurulumu ile çevre 

düzenlemesi yapılmıştır. 

 Cumhuriyet Mahallesi Kızılay Sokak 740 Ada 1 Parselde bulunan alana modern bir 

park alanı kazandırmak amacıyla burada yapılması gereken çalışmalar için ihale yapılmış ve 

734.416,00 TL (Kdv Hariç) bedel ile ihaleyi alan yüklenici firma tarafından 2014 yılında 

teslim edilmek üzere çalışmalara başlanmıştır. 
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Kent Ormanında (40751 m²) 1172,65 m² kayrak taşı kaplaması ve 200 m² şev taşı 

döşemesi, orman içerisindeki yürüyüş yollarına 51.150 kg kiremit irmiği serimi, emprenyeli 

ahşaptan 61 m² dekoratif peyzaj duvarı, emprenyeli ahşaptan 120 m merdivenli yol, 

emprenyeli ahşaptan 300 cm merdiven ve korkuluk, emprenyeli ahşaptan 8 cm çapındaki 

direklerden 436 m çit yapılmış ve mevsimlik çiçek ekimi yapılmıştır. 

 

 

     
 

 

Yayla sahilinde bulunan park alanında; 2 adet ahşap kamelyanın bakımı, havuzun 

temizliği, çim, bitki ve güllerin budanması, otların temizliği yapılmıştır. Ayrıca bu park 

alanına ve çevresine 35 kasa ateş çiçeği, 35 kasa turuncu kadife çiçeği, 35 kasa sarı kadife 

çiçeği olarak toplam 3150 adet mevsimlik çiçek ekimi yapılmıştır. 
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Erikli sahilinde Kuzgun Sokak 1683 Ada da bulunan park alanına çocuk oyun grubu, 

Uzay Sokak 256 Ada da bulunan park alanına fitness aletleri kurulumu yapılmıştır. 

 

     
 

Erikli sahilinde bulunan Turizm İnformation binası çevresine, Coşkundere Caddesi ile 

Çamlık Sokağın kesiştiği, Serdar Caddesi, Akar Caddesi ve Yalı Caddesinin kesiştiği, Açelya 

Caddesi ile Görkem Sokağın kesiştiği döner kavşaklara ve refüjlere olmak üzere; 70 kasa 

turuncu kadife çiçeği, 80 kasa sarı kadife çiçeği, 119 kasa ateş çiçeği olmak üzere toplam 

8070 adet mevsimlik çiçek ekimi yapılmıştır.  

 

Cennet Bahçesi, Tugay Kantini önü, Erikli Çay Bahçesi, Uğur Mumcu Anıtı ve 

Hükümet Konağı Meydanında çiçekliklerin korunması amacıyla 50 cm yüksekliğinde 

dekoratif plastik çit montajı yapılmıştır.   
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MEZARLIK ÇALIŞMALARIMIZ 

  

 ASRİ MEZARLIK  

   2013 yılı içerisinde mezarlığımızda 124 adet defin işlemi, 30 adet ise yer satışı işlemi 

yapılmıştır. Mezarlığın bakım işleri birimimize bağlı personellerce yapılmaktadır. 

 

       
 

 ENEZ YOLU MEZARLIĞI 

 2013 yılı içerisinde mezarlığımızda 72 adet defin işlemi, 24 adet yer satışı işlemi 

yapılmıştır. Mezarlığın bakım işleri birimimize bağlı personellerce yapılmaktadır. 
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 İSTASYON MAHALLESİ MEZARLIĞI 

 

   2013 yılı içerisinde mezarlığımızda 1 adet defin işlemi yapılmış, yer satışı işlemi 

yapılmamıştır. Mezarlığın bakım işleri birimimize bağlı personellerce yapılmaktadır.  

 

 
 

 

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 189 vatandaşımız kan 

bağışında bulunmuştur. 

 

 
 

KANDİLLERDE LOKMA DAĞITILMASI  

 

Dini kandillerde lokma yapılıp, tekel meydanında dağıtılması gerçekleştiriliyor. 

Böylelikle kandillerdeki lokma geleneksel olarak yaşatılıyor.    
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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 2013 - 31 

Aralık 2013 tarihleri arasında toplam 552 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.                              

 

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 Voleybol: 30 kursiyer Aerobik: 40 kursiyer Plates: 50 

kursiyer iştirak etmiştir. Futbol: 60 Çocuk katılmıştır. 
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Resim, Tiyatro, THM kursu 

                   

 Keşan Belediye Başkanlığı olarak 2013 yılında resim kursuna: 45 kursiyer, tiyatro 

kursuna: 30 kursiyer, THM kursuna: 40 kursiyer katılmıştır. 

                                                                                  

                             
                                                         

         Keşan Belediyesi THM Korosu 18 Nisan’da Ahmet Yenice Ortaokulu Sevim Yenice 

Kültür merkezi’nde konser verdi. 

 

                                              
          

Halk Oyunları kursu  

 

 Keşan Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce Halk Oyunları 

kurslarını açtık. Ayrıca Halk Oyunları kurslarının yürütülebilmesi için tecrübeli personel 

görevlendirdik. 

     Çocuklar ve gençlerde 40, çağdaş kadınlarda 20 kursiyer iştirak etmiştir. Önümüzdeki 

dönemlerde de aynı kurslar gerçekleştirilecektir.  
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          Keşan Belediyesi halk oyunları ekibi, bölgedeki festivallerde, Dünya kadınlar gününde, 

Kurtuluş bayramında,23 Nisan çocuk bayramında ve Bulgaristan Dimitrovgrad Şehrinde 

gösterilerini gerçekleştirip Keşan Belediyesini en iyi şekilde temsil etmişlerdir.   

Çocuk Halk Oyunları Ekibimiz 12-14 Haziran tarihlerinde Bulgaristan’ın 

Dimitrovgrad Şehri’ndeki Dans Festivali’ne katılarak ülkemizi ve Edirne ile Keşan ilçemizi 

temsil etti.  

    

   
 

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.  
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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 açıldı.Bu kursa toplam 64 öğrenci katıldı. 4 

                                                                               

 TİYATROLAR 

 

        Keşan Belediye Başkanlığı olarak tiyatroları toplumun aynası olarak görüp ilçemizde de 

2013 yılı içerisinde çeşitli tiyatroların tekliflerini kabul ederek oyunlarını ilçemiz halkına 

sergilemelerini sağladık.2013 yılı içerisinde ilçemize 11 Adet Tiyatro gelmiş ve oyunlarını 

sergilemişlerdir. 

 

     
                  

 

10 OCAK DÜNYA ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ KAPSAMINDA BASINA 

YEMEK VERİLMESİ 

            

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

Çalışan Gazeteciler günü ile  12 Ocak 2013 Cumartesi  günü akşamı Gölbaşı Restaurant’da 

Keşan’da yerel basın olarak görev alan  basın mensuplarına  günün anlam ve önemini 

belirtmek amacı  yemek ve plaket vermiştir.  

 

 

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.     

 

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 
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sıralamaya girenlere ve yarışmaya katılan tüm yarışmacılara ödülleri Keşan Kaymakamı 

Bekir Dınkırcıve Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Sabrü Küçükkarakaş ile İlçe Milli 

Eğitim Müdürü Feryaz Yüksel  tarafından  kupa ve madalyaları verildi. 

 

      
     

 KURS ETKİNLİKLERİ GECESİ 

 

  Keşan Belediye Başkanlığı’nın Kurs Etkinlikleri Gecesi 5 Haziran 2013 Perşembe 

günü saat 20.30’da Keşan Belediyesi Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenmiştir. 

           

                                                             
                                      

19 KASIM KURTULUŞ BALOSU 

 

 Belediyemiz olarak geleneksel hale getirdiğimiz 19 Kasım Keşan’ın kurtuluşunun 

91. yıl dönümünde düzenlediğimiz Kurtuluş Balosunu bu yılda yaklaşık olarak 1000 kişinin 

katılım ve coşku ile kutladık. 



63 

 

 

     
 

19 KASIM KURTULUŞ KOŞUSU 

 

     
 

 ENGELLİLERİMİZİ DE UNUTMADIK 

 

 10-17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Engelliler Haftası’nda engellilerimizi 

unutmadık ve onların yanında olduk.    
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40 BÜYÜK ADAMI ÇOCUKLARIMIZA TANITTIK 

 

 Keşan Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında, Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda 29 

Nisan, 30 Nisan, 2 Mayıs ve 3 Mayıs tarihlerinde, Keşan’daki ortaokul ve lise öğrencileriyle 

“Sanatçı Akın Akıntürk ile Dünyaya Yön Veren 40 İnsan” adlı gösteriyi buluşturduk. 

 

     
 

 VEFAT EDEN VATANDAŞLARIMIZ WEB SİTEMİZDE  

 

İlçemizde vefat eden vatandaşlarımızın cenazeleri ile ilgili bilgileri www.kesan.bel.tr 

sitemizde günlük olarak düzenli bir şekilde yayınlamaya başladık. 

 

 57. ALAY YÜRÜYÜŞÜ KEŞAN AYAĞI ORGANİZE EDİLDİ. 

 

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. 

 

     
 

 

http://www.kesan.bel.tr/
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AŞURE GÜNÜ  

 

Keşan Belediyesi’nce Aşure Günü nedeniyle 22 Kasım 2013 Cuma günü Tekel 

Meydanı Keşanspor Düğün Salonu altında 1500 kişiye aşure dağıtıldı. 

 

  
          

 MERHUM BELEDİYE BAŞKANLARIMIZI ANIYORUZ 

 

Keşan Belediye Başkanlığı yapmış ve vefat eden merhum belediye başkanlarımızın 

ölüm yıldönümlerinde Keşan Belediyesi olarak mezarları başında aileleri ile birlikte anıyoruz. 

 

         
 

 

 

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 İhaleler 

  

 Müdürlüğümüz tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (19.Maddesi) Hükümleri 

doğrultusunda gerçekleştirilen 2013 Yılında hazırlanan(2012 Yılından da devam eden) 

ihalelere ait özet bilgiler ile ayrıntılı tablo aşağıda gösterilmiştir. 
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1. TOPLAM PROJE BEDELİ (TL) : 51.564.344,41-TL 

2. TOPLAM YILI ÖDENEĞİ (TL) : 51.564.344,41-TL 

3. TOPLAM YILI HARCAMASI (TL) : 21.804.594,00.-TL 

4. YILI NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI   (%) :  42,29 

5. PROJELERİN DURUMU :  

 Başlanamayan Proje Sayısı : 20 

 Biten Proje Sayısı : 22 

 Devam Eden Proje Sayısı : 16 

 

 Doğrudan Temin 

 

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 2022 Adet Onay Belgesi 

düzenlenerek müdürlüğe üst yazı ile gönderildi. 

 

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.  

 

Vatandaşlara ücretsiz konser ve organizasyonların düzenlenmesinde gerekli 

malzemelerin temini, personelin görevlendirilmesi ve yönlendirilmesi, stant ve sahnelerin 

kurulumu işi yapıldı. 

 

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 araç için kullanılan malzeme ve akaryakıtın araç takip programı ile 

bilgisayar ortamına aktarılması, saklanması, her araç için dosya düzenlenmesi 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. 

 

Merkez ve ek hizmet binalarında kullanılan demirbaş malzemelerinin yıllık bakım 

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

 

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

yazıcılar, klimalar, araçlar vb.) Kademe hizmet binası daha yüksek standartlarda hizmet 

etmesi amacıyla yeniden düzenlendi. 

 

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. 

 

Personelin işe geliş ve gidişlerinde kullanılmak üzere Belediye hizmet araçları koordine 

edildi. 
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Belediyemize ait araçların diğer birimlerden gelen talepler doğrultusunda personel ve araç 

yönlendirilmesi işleri yapıldı. 

 

İdareye ait iş makinelerinden zamanı gelen 60 adet araca Fenni Muayene, 60 adet araca 

Egzoz Muayenesi ve idari işler ile Zorunlu Trafik Sigorta Poliçeleri takip edilerek 87 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 87 adet araca bakım ve tamirat yapıldı. Periyodik bakımların 

haricinde toplamda 4988 Litre Motor Yağı alımı yapıldı. 

 

Alımı yapılan mal/hizmet alımı dosyaları hazırlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne 

havalesi yapıldı. Toplamda 1228 adet evrak havalesi yapıldı. 

 

Hazırlanan ve havalesi yapılan her dosyanın örneği arşivimizde muhafaza edildi.  

 

 

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. 

 

2013 yılsonu itibari ile 55,169 ton tıbbi atık toplanmıştır. Sağlık 

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

gönderilmektedir. 
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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 yeraltı 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 toplatılmaktadır. 

 

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 2013 yılı sonu itibariyle 15,179 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 

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 360 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. 30.10.2013 tarihinde ambalaj atıklarını toplama konusunda lisanslı bir 
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firma olan Onat Dönüşüm’le sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında ilçemizde oluşan 

ambalaj atıkları bu firma tarafından toplanmaktadır. 

 

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 2013 yılı içerisinde 40 ton 

ambalaj atığı toplanmıştır. 

 

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. 

 

2013 yılı itibari ile Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu’na istinaden 17 

işletmeye canlı müzik izni için görüş verilmiş, 10 adet gürültü şikâyeti değerlendirilmiş ve 3 

işyerine 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler 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 111,360 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 1580 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 ve ilçemize 

kaçak kömür girişini önlemek amacıyla Kömür Kontrol Noktası oluşturulmuş olup, kurulan 

kömür kontrol noktasında 1079 adet ilçemize giriş yapan kömür aracı kontrol edilmiştir. 

Çevre Denetim Ekibimiz tarafından Kazan ve Kazan Dairesi Denetimleri yapılmaktadır. 2013 

kış döneminde toplam 151 adet kalorifer kazanı ve ateşçi denetlenmiştir. 20 Aralık 2013 

tarihinde Belediyemiz ve Makine Mühendisleri Odası işbirliğiyle 44 apartman yöneticisine ve 

101 ateşçiye Kazan Yakma Sistemleri üzerine makine mühendisi tarafından eğitim 

verilmiştir.  

Ayrıca “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında 

Belediyemiz; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 03.10.2013 tarihi itibariyle Isınmadan 

Kaynaklı Katı Yakıt Denetimi Yetki Devrini almıştır. 

 

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 8 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, 
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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 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 içerisinde 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. 

 

            2011 Yılı      2012Yılı   2013 Yılı 

Bütçe     :  41.800.000,00    43.050.000,00          47.030.000,00 

(Tahmini İller Bankası Borçlanma) : ------               8.000.000,00          20.000.000,00 

Toplam Tahakkuk   :  43.452.583,34 47.968.377,01          52.372.458,83 

Tahsilat    :  35.020.639,41 38.510.058,58           40.587.169,01    

Devir     :    8.423.980,12   9.458.318,43          11.838.661,67       

Tahsilat Oranı    :         %81       %80     %78 

 

Yıllara göre GİDER durumu aşağıya çıkartılmıştır. 

 

              2011 Yılı              2012 Yılı   2013 Yılı 

 

Bütçe          :  41.800.000,00       51.050.000,00           67.030.000,00 

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

Toplam Ödenek   :  44.610.973,35       51.050.000,00           67.030.000,00 

Yılı gideri    :  42.575.321,27         40.190.722,14          53.753.817,96     

İptal olan ödenek   :    2.035.652,08         10.859.277,86            5.105.579,35 

Sonraki yıla devreden ödenek :         ---------       --------                    8.170.602,69 

Gerçekleşme Oranı   :          %95        %79      %80 

 

 

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. 
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B- Performans Bilgileri 

             

 1- İlçemizdeki cadde ve sokaklarında ihtiyaç duyulan yerlere tretuar yapımına devam 

edilmiştir. 

 

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

yolların yapımına 2013 yılında program dahilinde devam edilerek 14.600 ton asfalt 

üretilmiştir.   

 

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

döşenmesine devam edilerek 63.000 m2’nin üzerinde döşenmiştir. 

          

          4- 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 Pazar alanı ve çok amaçlı meydan 

düzenlemesinin yapımına 15.03.2013 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmış ve yıl sonu 

itibariyle %43’lük kısmı tamamlanmıştır.  

 

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

Şebeke Hatlarının Yapımına başlanarak % 96,18’i tamamlanmıştır. 

         

          6- Keşan (Edirne) Yağmursuyu Şebekesinin yapımına başlanarak %32,49’u 

tamamlanmıştır.  

 

          7- Mevcut imar planının revizyonu ve ilave imar planı yapımı işinin ihalesi İller 

Bankası A.Ş. tarafından sonuçlandırılmıştır. 25.12.2013 tarihinde 134.500,00 TL sözleşme 

bedeli ile İller Bankası A.Ş. ve Ankara İmar Planlama Har. İnş. Tur. San.ve Tic.Ltd.Şti. 

arasında 200 günlük iş bitirme süresi ile sözleşme imzalanmıştır.   
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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 
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
1[3]

 

 

 

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde; 

 

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

 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar 

doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol 

sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.  

 

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

denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 

 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim 

olmadığını beyan ederim.03/03/ 2014-KEŞAN 

 

 

                   Mehmet ÖZCAN 

                                                                                                Belediye Başkanı 
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MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 

 

 

 

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde; 

 

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak 

yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını 

temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin 

alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim. 

 

İdaremizin 2013 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin 

güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. 03/03/ 2014-KEŞAN 

 

 

 

 

 

Levent KEÇİMEN 

                                                                                                        Mali Hizmetler Müdürü 

 

 

 

 

  

 


