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KEŞAN BELEDİYESİ
2020 YILI FAALİYET RAPORU

I.GENEL BİLGİLER
A. Misyon ve Vizyon
MİSYONUMUZ
Keşan’ımızın hayat standardını yükseltmek yolunda kentsel politikalar geliştirmek,
kaliteli hizmet sunmak, modern bir kent olmasını sağlamak ve halkımızın yaşam kalitesini sürekli
arttırmaktır.
VİZYONUMUZ
21.Yüzyılda belediyecilik anlayışının sürdürülmesinde önder olmak ve çağdaş bir Keşan
yaratmaktır.
B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar:
1-Yetkileri
a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her
türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye
yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya
ruhsatı vermek.
d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının
tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre
tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya
yaptırmak.
e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su
ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak,
işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem
dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması
ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
2

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.
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
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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, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yazı İşleri
Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetler Müdürlüğü, Mali Hizmetler
Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü, Belkoop. Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ve
Muhtarlık İşler Müdürlüğü bulunmaktadır. Belediyemiz ana hizmetleri bu binadan sevk ve idare
edilmektedir.
1.2.İtfaiye ve Atölyeler Binası: Bu hizmet binasında da İtfaiye Müdürlüğü, Temizlik
İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü çerçevesinde atölyeler ve tamirhaneler
bulunmaktadır. Belediyemiz elindeki mevcut araçların tamir ve bakımları burada yapılmaktadır.
1.3.Fen İşleri Hizmet Binası: Bu hizmet binasında Fen İşleri Müdürlüğü bulunmakta
olup, hizmetlerini burada vermektedir.
İspat Cami Mah. Akıncı Sokak’ta bulunan Seralarda İlçemizin dört mevsim çiçek ihtiyacı
karşılanmaktadır.
1.4.Kadıköy Su Arıtma Tesisleri Hizmet Binası: Şehrimizin su ihtiyacının bir kısmını
karşılayan Kadıköy barajında kurulu bulunmaktadır. Buradan alınan su, tesislerimizde arıtıldıktan
sonra şehrimize sağlıklı bir şekilde verilmektedir.
1.5. Keşan Belediyesi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi: Bu tesisimizde Çevre
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bulunmakta olup, hizmetlerini burada vermektedir.
Aşağı zaferiye mahallesinde iki adet su terfi istasyonu ile Kumdere köyünde de bir adet su
terfi istasyonu ve binaları bulunmaktadır.
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2. Örgüt Yapısı:
Belediyemiz İçişleri Bakanlığına bağlı özel bütçeli bir kuruluştur. 2020 yılı nüfus sayımı
güncellemesine göre 63.965 nüfusa sahiptir. Keşan Belediye sınırları 7020 hektar olup imar planı
alanı 1642 hektardır. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’na göre yönetilmektedir. Belediyemiz teşkilat
şemasına göre Meclis, Encümen, Belediye Başkanı, 5 Adet Başkan Yardımcısı ve 17 Müdürlük
tarafından idare edilmektedir.

T.C.
KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ORGANİZASYON ŞEMASI
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3. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları ve Araç Makine Durumu
Bilgi ve Teknoloji Kaynakları
Müdürlüğümüzde bulunan ve hizmetlerin yürütülmesi için kullanılan 366 adet araç gereç
bulunmaktadır. Bunların 196 tanesi iletişim amaçlı kullanılmakta iken 170 adet muhtelif amaç ve
hizmetler için kullanılmaktadır. Belediyenin internet üzerinden tanıtımını ve halkla iletişimini
sağlayan, duyuru ve haberlerin yanı sıra, belediyenin yapısı, işleyişi, mükelleflerin sicil
bilgilerine ait tüm sorgulamaları yapabildikleri www.kesan.bel.tr adı altında Web sitesi ve bu site
üzerinde çalışan e-Belediye uygulamaları bulunmaktadır.
KAYNAK LİSTESİ
CİNSİ
Bilgisayar
Fiziksel Sunucu
Fiziksel Sunucu (Pasif)
Sanal Sunucu
Yazıcı
Klima
Tarayıcı(arşiv)
Yedekleme Ünitesi
Switch
Omurga Switch
Santral

SIRA NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
TOPLAM

TAŞITIN CİNSİ
Binek otomobil
Kamyonet (Açık Kasa-Kapalı
Kasa-Çift Kabin-Panelvan)
Cenaze Aracı
Otobüs
Kamyon
Traktör
İş Makineleri
Yarı Römork
İtfaiye Araçları
Kaza Kırım Aracı
Sulama Tankeri
Motosiklet
Tır

SAYISI
186
6
3
23
117
5
5
3
14
1
3
366

Araç Makine Durumu
Resmi Kiralık Bedelsiz Kullanım TOPLAM
2
1
3
21
4
12
37
7
3
24
7
21
2

-

-

-

-

-

-

3
1
1
8
1
TOPLAM 101

-

-

4

13
6

7
3
24
7
21
2
3
1
1
8
1
118

4. İnsan Kaynakları
Memur, sözleşmeli memur ve işçi personele ait kadro durumu ile personelin eğitim ve
cinsiyet durumu dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

MEVCUT PERSONEL SAYISI

350
300

294
250
200
150
100
129

50

83
12

0
MEMUR

SÖZLEŞMELİ MEMUR

İŞÇİ

PER.LTD.ŞTİ

PERSONELİN KADRO DURUMU
350
294

300
250
200
150

129
83

100
50

3

12

2

0

7

4

1

1

MEMUR PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMU
60

55

50
37

40

32
30
20
10
0

0
İlkokul

3
Ortaokul

2
Lise

Yüksekokul

Üniversite

MEMUR PERSONELİN CİNSİYET DURUMU
140
118

120
100
80
60
40
20

11

0
Bayan

Erkek

8

Yüksek
Lisans

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÖĞRENİM
DURUMU
12

11

10
8
6
4
2

1

0
Yüksekokul Üniversite

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN CİNSİYET DURUMU
7
6

6

6

Bayan

Erkek

5
4
3
2
1
0
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İŞÇİ PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMU
35
30
25
20
15
10
5
0

31
24
14
7

4

2

1

İŞÇİ PERSONELİN CİNSİYET DURUMU
80

73

60
40
20

10

0
Bayan

Erkek

TÜM PERSONELİN CİNSİYET DURUMU
500

431

400
300
200
100

87

0
Bayan

Erkek
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5-Sunulan Hizmetler
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MECLİS FAALİYETLERİ: Belediye Meclisimizce 2020 yılında 13 adet olağan 2 adet
olağanüstü olmak üzere toplam 15 Meclis Toplantısı yapılmıştır. Bu toplantılarda 213 adet
Meclis Kararı alınmıştır. Bu kararların 196 adedi oy birliği, 10 adedi oy çokluğu ile kabul
edilmiş, 7 adet konu hakkında oylama yapılmayıp, meclise bilgi verilmiştir.
ENCÜMEN FAALİYETLERİ:2020 yılı içerisinde 102 adet Encümen toplantısı
gerçekleştirilmiş ve 2013 adet karar alınmıştır.
CİMER BAŞVURULARI: Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinden 2020 yılı içerisinde
İlçemiz ve mücavir alanlarımız ile ilgili toplam 345 başvuru gelmiş, Belediyemizdeki ilgili
müdürlüklere gönderimi yapılmıştır. Müdürlüklerden gelen cevaplar sisteme girilmiştir.
GELEN GİDEN EVRAK KAYIT İŞLEMLERİ: Belediye Başkanlığına ve tüm
birimlere resmi kurum ve kuruluşlardan gelen evrak, dilekçe, genelge, gelen ve giden evrakların
kabul ederek kayıt işlemlerinin yapılması ile sevk ve muamelesinin takibi yapılmaktadır.
2017 yılı içerisinde 5070 Sayılı Kanun kapsamında Evrak Yönetim Sistemi dijital ortama
aktarılmıştır. Bu sayede evrak kayıt birimine gelen tüm evraklar bilgisayar sistemine kaydı
yapıldıktan sonra evrakın taranarak kaydedilmesi ve sistem tarafından yıllık sıra numarasına göre
kayıt numarası verilmektedir. Müteakiben ilgili birim/birimlere havalesi gerçekleştirilmektedir.
Sisteme kaydedilip taranarak kaydı yapılan evrakların dijital ortamda saklanması sayesinde dijital
arşiv oluşturulmaktadır. Bu sayede ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan önceki tarihlerde gelen
evrakların istenildiği zaman bulunması, takibi ve kontrolü kolaylıkla yapılmaktadır.
Bağlı birimlerden kişi, kurum ve kuruluşlarla yapılan tüm yazışmalar Genel Evrak
kısmına sistem üzerinden e-imza ile imzalanıp gelmektedir. Müteakiben giden evrakların
kabulünü yaparak, sistemden alınan kayıt numarasını yazıp ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara
sevkinin yapılması sağlanmaktadır. Ayrıca gönderimi yapılan evrakların kaydı Evrak Yönetim
Sistemi sayesinde dijital ortamda muhafaza edilmekte ve evraklara verilen kayıt numarası
üzerinden bulunması ve kontrolü sağlanmaktadır.
Belediyemiz adına ve birimlerine gelen günlü ve süreli evraklara zamanında cevap
verilmesi sağlanmaktadır.
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak
iç ve dış resmi yazışmaların yapılması ve takibi yapılmaktadır.
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Başkanlık Makamı ile tüm birim Müdürlüklerinden gelen evrakların dağıtımı ve posta
işlemleri yapılmaktadır.
2019 yılı içerisinde Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemine geçilmiştir. Bu sayede tüm kamu
kurum ve kuruluşları ile elektronik ortamda evrak alışverişi sağlanmıştır. Ayrıca UETS (Ulusal
Elektronik Tebligat Sistemi) 2020 yılı içerisinde kullanılarak kurumlarla elektronik ortamda
tebligat alım ve gönderme işlemi faaliyete geçirilmiştir.

01.01.2020-31.12.2020 Tarihleri Arasında Gelen – Giden Evrak Kayıt Durumu Çizelgesi
Gelen Evrak Giden Evrak Kargo Kayıt Resmi Kurum ve Kuruluşlara
Miktarı
Miktarı
Miktarı
Zimmetle Teslimi Yapılan Miktar
15.739
10.897
104
2.471

01.01.2020-31.12.2020 Tarihleri Arasında Gönderimi Yapılan Resmi Posta Miktarı
Çizelgesi
Adi Posta ile
Gönderim Miktarı
291

İadeli Taahhütlü Posta ile
Gönderim Miktarı
792
GENEL TOPLAM: 5.566

Tebligatlı
Gönderim Miktarı
4.483

DİĞER FAALİYETLER: 2020 yılında Belediyemize ait Köşk Düğün Salonunu 94
vatandaşımız kiralayarak düğün cemiyetlerini yapmak üzere kira sözleşmesi gerçekleştirmiştir.
Sözleşme yaptığımız 10 vatandaşımız düğün cemiyetlerini gerçekleştirmişler. Ancak koronavirüs
tedbirleri kapsamında düğün cemiyetlerinin yasaklanması nedeniyle 84 kişi kira sözleşmesini
iptal ederek, yatırmış oldukları ücretlerini geri almışlardır.
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FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
SUNULAN HİZMETLER:
1- STAD
Proje içeriği itibariyle 1 adet doğal çim saha, 1 adet sentetik halı saha,1 adet tenis kortu,
toplamda 2 adet basketbol sahası ve portatif tribünün yapımını içermektedir. Doğal çim saha
etrafı sentetik yüzeyli atletizm pistini içermektedir. Yapılan imalatlar uluslararası standartlara
uygun olarak projelendirilmiştir.
Projemizde sahalardan zemin suyunu uzaklaştırmak için ana drenaj çalışmalarımıza
başlanılmış olup, Rasim Ergene Parkı önünde bulunan Kavak Caddesinden stada girişin
sağlanması için istinat yapısı çalışmalarımız tamamlanmıştır. Projemizde bu yıl itibariyle hafriyat
çalışmalarımızın tamamlanması planlanmaktadır.

2- HAVUZ
12,5 x 25 M ebatlarında bulunan yarı olimpik yüzme havuzu 1,40 m derinliğe sahiptir. A
ve B bloktan oluşan projenin toplam inşaat alanı 1260 m 2 dir. A blok üzerinde yönetim binası
bulunmakta olup içerisinde soyunma kabinler, duş yerleri, ofisler, engelli tuvaletleri
bulunmaktadır. B blok üzerinde ise 1,40 m derinliğinde havuz ve seyirci koltukları
bulunmaktadır.
Projemizde kaba inşaat çalışmaları devam etmektedir. B blokta bulunan havuz kısmının
temel ve perde çalışmaları tamamlanmış olup, toprak dolguları yapılmıştır. Projemiz şu anda %30
aşamasındadır.
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3- NAMIK KEMAL CADDESİ
Mevcut kaldırım ve asfalt yolun tamamının yüklenici firma tarafından söküm ve kazım
işlemleri gerçekleştirilmiştir. Söküm işleminin ardından;






1.430 m Yatık Bordür
480 adet Yay Sınır Elemanı
2.820 m2 (20x20)cm ebatlarında Plak taş ile kaldırımlarımızın tamamını
yeniledik.
1.500 m Beton Oluk taşı
5.400 m2 Alinda Tipi Kilitli Parke Taşı döşenerek caddemiz modern bir görünüm
kazandırdık.
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4- ZATİ YÖRÜKER CADDESİ
Mevcut kaldırım ve yolun tamamının yüklenici firma tarafından söküm ve kazım işlemleri
gerçekleştirilmiştir. Söküm işleminin ardından;






650 m Yatık Bordür
266 adet Yay Sınır Elemanı
1.030 m2 (20x20)cm ebatlarında Plak taş ile kaldırımlarımızın tamamını
yeniledik.
620 m Beton Oluk taşı
11.800 m2 Alinda Tipi Kilitli Parke Taşı döşenerek caddemiz modern bir
görünüm kazandırdık.

5- SAKİN SOKAK
Mevcut kaldırım ve yolun tamamının
gerçekleştirilmiştir. Söküm işleminin ardından;






yüklenici

firma

tarafından

sökümü

527 m Yatık Bordür
111 adet Yay Sınır Elemanı
610 m2 (20x20)cm ebatlarında Plak taş ile kaldırımlarımızın tamamını yeniledik.
550 m Beton Oluk taşı
1640 m2 Alinda Tipi Kilitli Parke Taşı döşenerek caddemiz modern bir görünüm
kazandırdık.
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6- AHMET GÜCÜYENER CADDESİ
Mevcut kaldırım ve asfalt yolun tamamının sökümü gerçekleştirilmiştir. Söküm işleminin
ardından;




1.460 m Bahçe Bordür
2.390 m2 (20x20)cm ebatlarında Plak taş ile kaldırımlarımızın tamamını
yeniledik.
5.000 m2 asfalt serilmesi işlemi ile birlikte şerit çizgileri boyanarak caddemize
modern bir görünüm kazandırdık.
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7- SEYFETTİN AĞA SOKAK
Mevcut yolun tamamı yüklenici firma tarafından söküm ve kazım işlemleri
gerçekleştirilmiştir. Söküm işleminin ardından;



70 m Beton Oluk taşı
570 m2 Kilitli Parke Taşı döşenerek sokağımız tamamen yenilenmiştir.

8- MİLLET CADDESİ
Mevcut kaldırım yüklenici firma tarafından sökümü gerçekleştirilmiştir. Söküm işleminin
ardından;



1.580 m Bahçe Bordür
2.185 m2 (20x20)cm ebatlarında Plak taş ile kaldırımlarımızın tamamını
yeniledik.
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9- MUSTAFA FEHMİ KUBİLAY CADDESİ
Yürüyüş yolu bulunmayan caddemize;



1.055 m Bahçe Bordür
1.595 m2 (20x20)cm ebatlarında Plak taş ile döşenmesi gerçekleştirilmiştir.
Güvenli bir şekilde yaya ve araç trafiğine sağlanmıştır.

10- 19 KASIM CADDESİ
Yürüyüş yolu bulunmayan caddemize;



900 m Bahçe Bordür
585 m2 (20x20)cm ebatlarında Plak taş ile döşenmesi gerçekleştirilmiştir. Güvenli
bir şekilde yaya ve araç trafiğine sağlanmıştır.
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11- GÜLBEY CADDESİ
Yürüyüş yolu bulunmayan caddemize;
 540 m Bahçe Bordür
 610 m2 (20x20)cm ebatlarında Plak taş ile döşenmesi gerçekleştirilmiştir. Güvenli
bir şekilde yaya ve araç trafiğine sağlanmıştır.

12- DR. ALİ İHSAN ÇUHACI CADDESİ VE ŞEHİT POLİS OKAN KOÇ CADDESİ
Mevcut kaldırım yüklenici firma tarafından sökümü gerçekleştirilmiştir. Söküm işleminin
ardından;
 1.720 m Bahçe Bordür
 2.040 m2 (20x20)cm ebatlarında Plak taş ile kaldırımlarımızın tamamı yapılmıştır.
 6.500 m2 asfalt serilmesi işlemi ile birlikte şerit çizgileri boyanarak caddemize
modern bir görünüm kazandırdık.
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13- MUHTAR ALİ ÇEVİKEL CADDESİ
Mevcut kaldırım ve yolun tamamının yüklenici firma tarafından söküm ve kazım işlemleri
gerçekleştirilmiştir. Söküm işleminin ardından;





3.350 m Belediye Bordürü
4.420 m2 (10x20)cm ebatlarında Prizma taş ile kaldırımlarımızın tamamını
yeniledik.
930 m Bahçe Bordürü ile Orta Refüj döşenerek caddemiz modern bir görünüm
kazandırdık.
19.000 m2 asfalt serilmesi işlemi ile birlikte şerit çizgileri boyanarak caddemize
modern bir görünüm kazandırdık.

14- BOLAYIR CADDESİ
Mevcut kaldırım yüklenici firma tarafından söküm ve kazım işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Söküm işleminin ardından;




1.985 m2 (10x20)cm ebatlarında Prizma taş ile
1.540 m Bahçe Bordürü ile kaldırımlarımızın tamamını yeniledik.
11.000 m2 asfalt serilmesi işlemi ile birlikte şerit çizgileri boyanarak caddemize
modern bir görünüm kazandırdık.
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15- -CUMHURİYET CADDESİ
Mevcut yolun tamamının yüklenici firma tarafından, kaldırımın ise Müdürlüğümüz
tarafından söküm ve kazım işlemleri gerçekleştirilmiştir. Söküm işleminin ardından;





1.287 m Yatık Bordür
2.380 m2 (20x20)cm ebatlarında Plak taş ile kaldırımlarımızın tamamını
yeniledik.
1.152 m2 Alinda Tipi Kilitli Parke Taşı döşenerek caddemiz modern bir görünüm
kazandırdık.
3.800 m2 asfalt serilmesi işlemi ile birlikte şerit çizgileri boyanarak caddemize
modern bir görünüm kazandırdık.

16- MEHMET GEMİCİ (EREN) CADDESİ
Mevcut kaldırımların tamamı yüklenici firma tarafından söküm ve kazım işlemleri
gerçekleştirilmiştir. Söküm işleminin ardından;





1.785 m Yatık Bordür
760 adet Yay Sınır Elemanı
3.725 m2 (20x20)cm ebatlarında Plak taş ile kaldırımlarımızın tamamını
yeniledik.
15.120 m2 alana asfalt serilmesi işlemi ile birlikte şerit çizgileri boyanarak
caddemize modern bir görünüm kazandırdık.
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17- KEŞAN
SANAYİ
KAZANDIRILMASI

SİTESİNE

BAĞLANTI

YOLUNUN

KULLANIMA

500 m2 asfalt serilmesi işlemi ile birlikte şerit çizgileri boyanarak caddemize modern bir
görünüm kazandırdık.
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18- KÖY GARAJI
 5.400 m2 alana asfalt dökülmüştür.
 Çevrede bulunan ağaçların budaması yapıldı.
 Standart ölçülere uyularak park alanlarının boyama işlemi yapıldı.
 Bekleme alanları oluşturularak içerilerine kent mobilyaları yerleştirilecektir.
 Tuvalet ve Ofis yapılacaktır.

19- KÜTÜPHANE VE SANAT MERKEZİ
 Tiyatro Salonu tamamen yenilenmiştir.
 Seyirci koltuklarının zemini yükseltilerek kademelendirme yapılmıştır.
 Sahne alanı büyütülmüş ve Ses ve Işık Sistemi yenilenmiştir.
 Tüm zemin halı fileks ile kaplanmıştır.
 Kültür Merkezinde Eğitim Salonları ( Dans – Bale – Müzik ) oluşturulmuştur.
 Kullanıma açılması için çalışmalar devam etmektedir.
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20- İLÇEMİZ GENELİNDE MUHTELİF YERLERE ASFALT YAMA YAPILMASI
İlçemizde muhtelif cadde ve sokaklarda 12.000 m2 alana asfalt yama yapılarak cadde ve
sokaklarımızda araç ve yaya trafiği iyileştirilmiştir.

21- METRUK BİNALARIN YIKILMASI
Amaçları dışında kullanılan hatıl, yıkık ve terkedilmiş 211 adet metruk yapının tespiti
yapılmış 171 adet metruk yapının yıkımı Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmiştir. Kalan 37
adet binamızda tadilat yaparak güvenlik önlemlerini alınarak meskun mahaldeki güvenlik ve
refah seviyesi arttırılmıştır. Halihazırda yıkılması gereken 3 adet metruk binamız için de yasal
süreç başlanılmıştır.
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22- BEYAZ MASA
Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan inşaat ve asfalt ekiplerimiz ile İlçemiz genelinde 882 ayrı
noktanın asfalt, kaldırım, kilitli parke taş ve refüj onarım çalışmalarını gerçekleştirerek yaya ve
araç trafiğinin sağlıklı bir şekilde akışını sağladık.

23- KUNDURACILAR ÇARŞISININ TARİHİ KİMLİĞİNİN KAZANDIRILMASI
Keşan Kunduracılar Çarşısının tarihi kimliğinin yeniden kazandırılması için yol, tretuvar
ve çevre düzenlemesi yapılması işidir. Yapılan iş kapsamında;
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1 adet Saat Kulesi
100 m2 Ahşap Saçaklar
26 m2 Ahşap Pergole Durak
2.250 m2 Granit Küptaş
500 m2 Bazalt Küptaş
7 m2 Marmara Mermer Küptaş
110 m Granit Bordür
40 m Granit Basamak
1 adet Ayakkabıcı Heykeli
1 adet Anne-Kız Heykeli
Gelin- Damat – Davul Ve Zurnacı Heykelleri
18 adet Bank
14 adet Çöp Kutusu
1 adet Dekoratif Döküm Çeşme
4 adet Ferforje Tak
5 adet Ferforje Saçak
19 adet Aydınlatma Direği
14 adet Ağaç Aydınlatması
61 adet Saçak Aydınlatması
8 adet Ferforje Tak Aydınlatması
220 m2 Patlatılmış Traverten İle Bina Kaplaması
12 adet Taş Çiçeklik
4 adet Mevcutta Bulunan Elektrik Panolarının Kaplanması
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24- 11 ADET SEMT SAHASI YAPILMASI
İdaremizce halkımızın sportif faaliyetlerini geliştirmeleri için İlçemiz sınırları ve mücavir
alanlarımız içerisinde 11 mahalleye sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapılacaktır.
Keşan Belediyesi Sınırları ve Mücavir Alanlarımız İçerisinde 11 Mahalleye Sentetik Çim
Yüzeyli Futbol Sahası Yaptırılması İşi adı altında yapılacak olan bu çalışmaların ihale öncesi
çalışmaları tamamlanmak üzere olup ihalesi önümüzdeki yılın ilk ayında gerçekleştirilecektir.
Söz konusu iş kapsamında ilçemizin 9 Mahallesine ve Mücavir alanlarımız Yayla ve
Erikli sahillerine 2 adet olmak üzere toplamda 11 bölgeye 22x44 m ebatlarında 55 mm
kalınlığında sentetik çim (Fifa Quality Censept (FQC) normlarına uygun) yüzeyli futbol sahaları
yapılacaktır. Sahalarda kullanılacak sentetik çim halının min 5 yıllık Ticaret ve Sanayi Bakanlığı
onaylı garanti belgesi ihaleyi alan firma tarafından İdaremize sunulacaktır.
25- SALI VE ÇARŞAMBA PAZARLARININ İLÇEMİZE KAZANDIRILMASI
Cadde ve Sokaklarda dağınık halde kurulan pazarlarımızı belirli bölgelere toplayarak
Halkımızı Semt Pazarlarıyla tanıştırdık.




Salı Pazarı için 2.500 m2 Kilitli Parke Taşı döşeme işlemi gerçekleştirdik. Ofislerin
boya ve tamirat işlemleri yapılmıştır. Pazara gelen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını
giderilebilmeleri için Kantin yapılmıştır. Güvenlik önlemleri amacıyla tel çit çekilip
İhsan Sokak’a kapı açılarak vatandaşın ulaşım kolaylığı sağlandı.
Çarşamba Pazarı içinse 1.935 m2 Kilitli Parke Taş ve 90 m Oluk Taşı döşenmiştir.
Galvaniz sac levhalar ile Pazar tezgahlarına kapalı alan oluşturulmuştur. Pazara gelen
vatandaşlarımızı araçlarını park edebilmeleri için otopark yapılmıştır.
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26- ASRİ MEZARLIK YENİ AÇILAN ALANIN TAŞ DÖŞENMESİ
Asri Mezarlıkta yeni mezar yerlerinin açılması amacıyla 1.000 m2 Kilitli Parke Taşı
döşenerek yürüyüş yolları oluşturulmuştur.

27- TARİHİ ÇEŞMENİN YENİLENMESİ
Aşağı Zaferiye Mahallesi Tuna Bayırı Sokakta hatıl durumda bulunan tarihi çeşme
yıkılarak modern bir görünüme kavuşturulmuştur. Arıtma sistemi aktif olarak devreye sokulmuş
şehir şebeke suyu güvenli bir şekilde halkın kullanımına sunulmuştur.
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28- KAPALI SPOR SALONU
İhale çalışmalarını tamamlamak üzere olduğumuz kapalı spor salonu tadilat yapılması
proje kapsamında:






Basketbol sahası mevcut zeminin kaldırılarak poliüretan zemin kaplaması yapılması
Kapalı spor salonun dış cephesinin yenilenmesi çatısının sandiviç çatı panelinle
değiştirilmesi,
Seyirci koltuklarının yenilenmesi ve zeminin poliürea malzeme ile kaplanması
Islak hacimlerinin yenilenmesi ve alt yapılarının düzeltilmesi,
Tesis içerisinde pilates salonu, fitness salonu, ve masa tenisi odalarının oluşturulmasını
içermektedir.

Proje hayata geçtiğinde baştan sona zemin kaplamalarının duvar ve tavan kaplamalarının
tamamı yenilenmiş olacaktır.
29- İZZET-İ İKRAM
Keşan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce yöresel ürün ve lezzetlerimizin satışının
yapılabileceği, Erikli yolu üzerinde bulunan araziye altyapı işlerinin yansıra 3500m2 taş döşeme,
21 adet satış yeri, oturma alanları, rekrasyonel alanlar gibi çeşitli çevre düzenleme işleri yaparak
İzzet-i İkram pazarı pazarımızı kurduk. Böylece bu zor ekonomik şartlar altında halkımızın ticari
faaliyetlerine katkıda bulunabilmesini amaçladık.

30- YEŞİL ALANLAR VE ORTA REFÜJ DÜZENLEMELERİ
Büyüyen ve gelişen Keşan ilçemizde, halkımızın rahat nefes alabileceği ve rekreasyonel
faaliyetlerde bulunabileceği yeşil alanlar yaratmak adına; ilçemizde Ahmet Gücüyener Caddesi,
Muhtar Ali Çevikel caddesi, Muammer Aksoy caddesi, İstiklal Caddesi, 19 Kasım caddesi, Şehit
Okan Koç caddesi, Zati Yörüker Caddesi, Cumhuriyet Caddesi gibi çeşitli cadde ve sokaklarda,
29

elektrik ve sulama altyapı sistemleri gibi işleri tamamlayarak, bank, piknik masası, heykel, çiçek,
bitki ve ağaçlar dikerek çeşitli peyzaj düzenlemeleri gerçekleştirerek halkımıza modern ve nefes
alabilecekleri alanlar kazandırdık.

31- TOHUM-ÜRETİM
Keşan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimince, ilçemizde ki yeşil
alanlar, parklar ve caddelerde ki orta refüjlerimizi çiçeklendirebilmek adına, kendi
imkanlarımızla seralarımızda yazlık 400.000, kışlık 360.000 adet olmak üzere toplamda 760.000
adet tohumdan çiçek üreterek, aplikasyonlarımızı tamamladık. Ayrıca ortanca, gül, ligustrum,
sarmaşık gibi bitkilerden çelikle üretim yaptık.
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32- PARK-BAKIM VE ONARIM
İlçemizde ki 34 adet park alanında bulunan çocuk oyun gruplarımızın bakım tamirat ve
yenileme işlemlerini gerçekleştirdik. Ayrıca Edirne valiliğimiz ile birlikte ortak proje
hazırlayarak, park ve yeşil alanlarımıza 13 adet çocuk oyun grubu, 23 adet açık alan fitness
seti montajı tamamlanmış olup, oturma bankı, piknik masası gibi şehir mobilyalarının
montajları da tamamlanarak halkımızın kullanımına sunulmuştur.

33- SOKAK SANATI-DUVAR BOYALARI
İlçemizde Muammer Aksoy caddesi, kurtuluş caddesi, Mehmet Gemici Caddesi, Zati
Yörüker Caddesi, Ahmet Gücüyener Caddesi gibi çeşitli caddelerde, duvar boyaması yaparak,
ilçemize modern ve sanatsal caddeler kazandırıp, halkımızın arka plan kullanarak fotoğraf
çektirebileceği alanlar yarattık.
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34- ŞEHİR MOBİLYALARI
İlçemizde İstiklal Caddesi, Muammer Aksoy Caddesi, Muhtar Ali Çevikel Caddesi,
Ahmet Gücüyener Caddesi, Kurtuluş Caddelerine bank, saksı gibi şehir mobilyaları ve figür,
heykel gibi sanatsal objeler kullanarak, cadde ve sokaklarımızın fonksiyonel, modern ve sanatsal
görünüme kavuşturduk.

35- BİSİKLET YOLLARI VE YEŞİL ŞERİT BANTLARI
İlçemizde gençlerimizin ve halkımızın kullanabileceği aynı zamanda alternatif temiz bir
ulaşım yöntemi olan bisiklet yolları yapımına başladık. Yapılan bisiklet yollarının yanına yeşil
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şeritler inşa ederek, hem vatandaşlarımızın yolculuklarını keyifli bir hale getirdik, hem de kişi
başına düşen yeşil alan miktarını da arttırmış olduk.

36-TRAFİK EĞİTİM PARKI
İçişleri Bakanlığımız ile birlikte, ilçemizde Mehmet Gemici caddesi üzerinde bulunan
yeşil alana; öğrencilerimizin ve gençlerimizin trafik kurallarını öğrenmesi ve benimsemesi
amacıyla “Trafik Eğitim Parkı” yapımı projesi gündemde olup, en kısa sürede tamamlanacaktır.
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37-MUHTAR ALİ ÇEVİKEL CADDESİ OTOPARK DÜZENLEMESİ
İlçemiz Muhtar Ali Çevikel Caddesi üzerinde halkımızın otopark ihtiyacına cevap verecek
ve trafiği düzenli hale getirecek aynı zamanda da halkımızın yararlanabileceği otopark ve çok
amaçlı park alanı yapımı hazırlıklarına başladık.

38- AMEL BABA
İlçemizde Muhtar Ali Çevikel caddesi üzerinde yer alan ve tarihi değer sahip kültürel
mirasımız olan atıl durumda ki “Amel Baba” Türbesini, yenilenen caddemizin ve çağımızın
gereklerine uygun olarak yeniledik ve yeni yerinde halkımızın ziyaretine açtık.
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39- TAKSİ PARK
İlçemizde tema parkı adı altında Rasim Ergene caddesi üzerinde, Taksi Park yapımı için
gerekli hazırlıkları tamamladık.

40- TIRPAN VE ÇİM BİÇME
Ayrıca ilkbahar ve yaz aylarında, vejetasyon döneminin de başlamasıyla birlikte, yeşil
alanlarımızda ve cadde ve sokaklarımızda yol kenarlarında bulunan çayır,çimen ve dikenli
arazilerin düzenli olarak bertaraf ederek, cadde, sokak ve bulvarlarımızın temiz görünmesini
sağladık.
41- BUDAMA ÇALIŞMALARI
Keşan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğünce ilçemiz cadde, sokak ve
yeşil alanlardaki ağaçlarımızı ve vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda, ağaçlarımızın
bakım, budama işlemleri gerçekleştirilmiştir.
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MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
GELİR BÜTÇE VE KESİN HESABI
2020 yılı toplam gelir bütçesi
135.700.000,00-TL olarak tahmin edilmiştir.
2020 yılı borçlanma tahmini
15.000.000,00TL
2019 yılından devreden tahakkuk 29.353.201,92 TL
Yıl içinde yapılan tahakkuk
122.569.088,62 TL
Toplam tahakkuk
151.922.290,54 TL
Yıl içinde yapılan tahsilat
112.742.033,81 TL
Tahakkuktan Terkin (Ret ve İade)
241.092.68 TL
2020 Yılı Net Tahsilatı
112.500.941,13 TL
Tahsil edilemeyip 2021 yılına devir 39.180.256,73 TL
Gerçekleşme Oranı
%74
2020 Yılı gelir bütçesi 5 ana bölümden oluşmaktadır.
1-VERGİ GELİRLERİ: Toplamı 20.681.000,00TL olarak tahmin edilmiştir. Bu bölüme
2019 yılından 7.054.791,19TL tahakkuk devretmiştir. Yıl içinde 15.696.565,91TL tahakkuk
ederek toplam tahakkuk 22.751.357,10TL olmuştur. Yıl içinde bu tahakkuktan
13.371.924,10TL’si tahsil edilmiştir. Bu tahakkuktan 89.543,74TL tahakkuktan terkin edilmiştir.
Yılı net tahsilatı 13.282.386,36’dir. Tahsil edilemeyen 9.379.433,00TL 2021 yılında tahsil
edilmek üzere devretmiştir.
2-TEŞEBBÜS MÜLKİYET GELİRLERİ: Toplamı 47.778.300,00TL olarak tahmin
edilmiştir. Bu bölüme 2019 yılından 20.554.627,03TL tahakkuk devretmiştir. Yıl içinde
41.599.671,19TL tahakkuk ederek toplam tahakkuk 62.154.298,22 olmuştur. Yıl içinde bu
tahakkuktan 34.986.560,82TL tahsil edilmiştir. Bu tahakkuktan 110.056,40TL tahakkuktan terkin
edilmiştir. Yılı net tahsilatı 34.876.504,42TL’dir. Tahsil edilemeyen 27.167.737,40TL 2021
yılında tahsil edilmek üzere devretmiştir.
3-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER: Toplam
7.021.700,00TL olarak tahmin edilmiştir. Yıl içinde 1.382.533,68TL tahakkuk olmuş ve
1.382.533,68TL tahsil edilmiştir.
4-DİĞER GELİRLER: Toplamı 59.313.000,00TL olarak tahmin edilmiştir. Bu bölüme
2019 yılından 1.743.783,70TL tahakkuk devretmiştir. Yıl içinde 63.358.781,76TL tahakkuk
ederek toplam tahakkuk 65.102.565,46TL olmuştur. Yıl içinde bu tahakkuktan
62.469.479,13TL tahsil edilmiştir. Bu tahakkuktan 41.492,54TL tahakkuktan terkin edilmiştir.
Yılı net tahsilatı 62.427.986,59’dir. Tahsil edilemeyen 2.633.086,33TL 2021 yılında tahsil
edilmek üzere devretmiştir.
5-SERMAYE GELİRLERİ: Toplamı 906.000,00TL olarak tahmin edilmiştir.
içinde 531.536,08TL tahakkuk etmiş ve yıl içinde tamamı tahsil edilmiştir.
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Yıl

GİDER BÜTÇE VE KESİN HESABI

2020 Yılı Gider Bütçesi
Geçen yıldan devreden ödenek
Toplam Ödenek
Yıl içinde kullanılan ödenek
Sonraki yıla devreden ödenek
İmha edilen ödenek
Gerçekleşme Oranı

150.700.000,00 TL
2.667.044,56 TL
153.367.044,56 TL
122.947.471,75 TL
18.376.777,24 TL
12.042.795,57 TL
%80

FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE
2020 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.

SERMAY
E
TRANS

898.463,69

50.841,03

1.606.770,59

0

0

0

0

YE
DE
K
ÖD
0

TOPLAM

ÖZEL KALEM

BOR
Ç
VER
ME
0

FEN İŞLERİ

5.950.962,99

1.195.739,40

7.710.803,68

0

0

13.111.452,55

0

0

0

27.968.958,62

MALİ HİZ.

1.686.488,37

230.014.32

917.337,07

5.562.832,46

2.307.198,19

0

347.230,00

0

0

11.051.100,41

İTFAİYE

2.413.295,97

328.529.24

676.376.64

0

0

165,000,00

0

0

0

3.583.201,85

SU İŞLERİ

1.614.399,49

339.076,17

16.718.346,53

34.186,84

0

1.564.426,81

0

0

0

20.270.435,84

TEMİZLİK İŞ.

9.032.827,67

1.388.028,36

11.427.871,26

0

0

551.460,00

0

0

0

22.400.187,29

VETERİNER İŞ.

1.007.842,86

172.837,19

4.092.687,58

0

0

1.090.386,16

0

0

0

6.363.753,79

YAZI İŞLERİ

323.536,25

44.748,47

1.845.051,73

0

0

0

0

0

0

2.213.336,45

ZABITA

3.469.516,14

457.280,09

4.109.621,56

0

0

1.648,76

0

0

0

8.038.066,55

BELKOOP.

521.260,13

115.116,66

0

0

0

0

0

0

0

636.376,79

İMAR VE ŞEHİR.

1.110.350,55

122.023,97

631.374,42

0

0

0

0

0

0

1.863.748,94

KÜLTÜR
SOSYAL İŞL..
DESTEK HİZ.

1.270.759,08

21.521,65

887.990,17

0

0

0

0

0

0

2.180.270,90

362.492.74

36.529,38

7.129.631,42

2.207,29

0

0

0

0

0

7.530.860,83

HUKUK İŞLERİ

146.906,54

17.868,57

204.619,48

517.76

0

0

0

0

0

369.912,35

BİLGİ İŞLEM

464.569,46

62.053,02

1.820.214,14

0

0

0

0

0

0

2.346.836,62

İNSAN
KAYNAKLARI

300.072,69

36.390,53

16.511,40

0

0

0

0

0

0

352.974,62

MUHTARLIK
İŞLERİ
STRATEJİ
GELİŞTİRME
TOPLAM

1.091.019,27

99.089,65

1.496.380,21

0

494.876,62

0

0

0

0

3.181.365,75

17.690,43

2.235,34

20.083,07

0

0

0

0

0

0

40.008,84

31.682.454.32

4.719.923,04

61.311.670,95

5.599.744,35

2.802.074,81

16.484.374,28

347.230,00

0

0

122.947.471,75

VE

2.556.075,31

EMANETLER: 330,333,360,361,362,368 ve 438 HESAPLAR
Bu hesaba 2019 yılından 22.092.552,58TL devretmiş, yıl içinde 36.303.243,40TL
emanete alınarak toplam 58.395.795,98TL’ye ulaşmıştır. Bu miktardan 26.786.538,22 yıl içinde
iade edilmiş, iade edilmeyen 31.609.257,76TL 2021 yılına devretmiştir.
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BÜTÇE EMANETLERİ: 320 HESAPLAR
Bu hesaba 2019 yılından 16.948.910,93TL devretmiş, yıl içinde 87.684.617,32TL bütçe
emanetine alınarak toplam 104.633.528,25TL olmuştur. Yıl içinde bu miktardan
79.919.869,47TL’si iade edilmiş, iade edilmeyen 24.713.658,78.TL 2021 yılında ödenmek üzere
devredilmiştir.
BÜTÇE İÇİ AVANS HESABI: 160 HESAP
2020 Yılı içinde bu hesaba 429.483,00TL alınmış ve tamamı yıl içinde kapatılmıştır.
BANKA CARİ HESABI:102 HESAPLAR
Bu hesaba 2019 yılından 1.264.014,94TL devretmiştir. Yıl içinde 180.005.826,53TL
alınarak toplam 181.269.841,47TL’ye ulaşmıştır. Bu miktardan yıl içinde 179.134.279,04 TL’si
ödenmiştir. Kalan 2.135.562,43TL 2021 yılına devretmiştir.
Mali Hizmetler Müdürlüğü 2020 Mali yılı gelir ve giderleri ile ilgili düzenlenen rapor
ilişikte sunulmuştur.
TAHSİLAT İŞLEMLERİ
Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde yürütülen tahsilât işlemleri komisyonumuzca
incelenmiş olup, aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.
Belediye tahsilât yönetmeliğinin 29. maddesine göre, belediyece bastırılan makbuz
ciltlerinin, belediyeye gelişinde cilt ve sıra numaralarında ve diğer kısımlarında baskı hatası
bulunup bulunmadığı yönetmeliğin 29. maddesi uyarınca 1 Encümen üyesi, 1 Tahsildar, 1 Şef ve
Mali Hizmetler Müdüründen oluşan komisyon tarafından tüm makbuzların gözden geçirildiği
tutanakla tespit edildiği görülmüştür.
Yönetmeliğin 33. maddesi gereğince makbuz kayıt defterinde yarım kalmış makbuzlar
için ayrı bir sayfa açıldığı görülmüştür.
Yönetmeliğin 30. maddesine göre yarım veya tam kullanılıp iade edilen makbuzu alanın
adı, soyadı ve imzasının makbuz kayıt defterinde bulunduğu,
Yönetmeliğin 28. maddesi gereğince makbuzların hatasız düzenlendiği, hata yapıldığında
makbuzun aslı ile birlikte arkasına şerh verilip imzalanmak suretiyle iptal edilerek ilgiliye yeni
bir makbuz verildiği,
Yönetmeliğin 39. maddesine göre, emekliye ayrılan personel ve göreve yeni başlayan
personelle ilgili görevden ayrılışının ve başlayışının ilan edilerek tutanak düzenlendiği
görülmüştür.
Yönetmeliğin 34. maddesi hükmü gereğince yeni kullanılmaya başlanan makbuz
ciltlerinin baş tarafına devir ile ilgili şerhin verildiği görülmüştür.
Yönetmeliğin 27. maddesi gereğince makbuz ciltlerinin koçan kısmının icmal
sütunundaki tahsilat yekunlarının teselsül ettirilerek her cildin sonundaki yekunun aynı şekilde
yeni cilde nakil olunduğu görülmüştür.
Yönetmeliğin 25. maddesi hükmüne göre her makbuz cildinin 100 Asıl ve 100 Koçan
kısmına ait olmak üzere 200 yapraklı ve her yaprakta 4 makbuz olacak şekilde bastırılmış olduğu,
ayrıca bilgisayar makbuzu kullanıldığı görülmüştür.
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Yönetmeliğin 31. maddesi gereğince kullanılmamış, makbuzların tahsildarlara verilmeden
önce makbuz yapraklarının tam olup olmadığı ve numaraların doğru olarak teselsül edip etmediği
kontrol edilerek imza mukabili tahsildara teslim edildiği görülmüştür.
Yönetmeliğin 10,11 ve 12. maddeleri hükümleri gereğince, tahsildarların tahsil ettikleri
meblağları irsaliye düzenleyerek bankaya yatırıldığı görülmüştür.
Yönetmeliğin 11 ve 12. maddeleri gereğince, irsaliyelerin görevliler tarafından
imzalanarak her irsaliyeye ayrı bir numara verildiği, her para teslimatında ayrı bir irsaliye
düzenlendiği, bankadan iade edilen teslimat müzekkerelerinin banka kaşesi ile tasdik edildiği
görülmüştür.
Yönetmeliğin 15,16 ve 17. maddelerinde belirtilen devir bakaya cetvellerinin
düzenlendiği görülmüştür.
Mükellefler adına düzenlenen tahsildar makbuzlarının birinci nüshaları bazı
mükelleflerden istenmiş olup, birinci nüshaları ile dip koçanları karşılaştırılmış olup, dip
koçanları ile uygunlukları tespit edilmiştir.
Ayrıca banka ve posta çeki yolu ile havale gelen paraların hesaplara zamanında intikal
ettirildiği görülmüştür.
PERF0RMANS BİLGİLERİ:
MUHASEBE SERVİSİ:
01/01/2020 tarihinden 31/12/2020 tarihine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğünde 18.098
adet yevmiye numaralı işlem olmuştur.
İCRA SERVİSİ:
01/01/2020-31/12/2020 tarihleri arasında 1645 dosyaya icra işlemi yapılmış olup bu
dosyalardan 835 adeti tahsil olmuştur. 810 dosyanın takibi devam etmektedir.
TOPTANCI HALİ FAALİYETLERİ:
16.10.2009 tarihinde haller mevzuatına uygun yapılan Keşan Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve
Toptancı Hali onuncu hizmet yılını tamamlamış oldu. Bölgede tek olma özelliğini koruyan toptancı
halimiz kendini her gün yenileyerek Keşan ve yakın ilçe komşularına ve köylerine hizmet etmeye devam
ediyor. 25.000 m2’lik alan içerisinde bulunan toptancı halimiz 50m2’lik 24 tane, 200m2’lik 21 tane olan
yerlerini koruyarak toplamda 45 tane hal içi tüccar ile bölgemize hizmetlerini devam ettiriyor.
Keşan Belediyesi Toptancı Hali günün 24 saati açık olarak hizmet vermeye devam ediyor. Keşan
Belediyesi personeli olarak personel sayısı;
1 Hal Şefi, 1 Tane Hal Zabıtası, 1 kadrolu işçi 5 Tane Yardımcı Personel olmak üzere toplamda 8
kişi çalışarak hizmet vermeye devam ediyor.
Yapılan işlere bakıldığında Keşan Belediyesi toptancı haline giriş yapan sebze ve meyve
kamyonları durdurularak hal zabıtası çalışanlarımız tarafından evrak kontrolü yapılarak hale girişleri
sağlanıyor.
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Hal içerisine giren sebze ve meyve araçlarının evrakları hal zabıtası tarafından alındıktan sonra,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının resmi sayfası olan hal kayıt sistemi üzerinden malların sistemden
sorumlu memur arkadaşlarımızın sistem üzerinden yapılması gereken sorgulamayı yaptıktan sonra
ürünlerin satışa sunulması sağlanır.
Hal kayıt sisteminden yapmış olduğumuz sorgulamadan sonra halin içerisinde ki meyve ve
sebzelerin satışını yapan hal içi tüccarlarımızdan satmış oldukları ürünlerin faturalandırılıp her pazarcının
çıkış noktasında faturasını yine hal zabıtası ve görevlilere göstererek Keşan Belediyesi görüldü kaşesi
vurulup çıkış noktasından kontrollerini yaparak satışa sunumlarını sağladık.
Keşan Belediyesi toptancı halinde ki denetimlerimiz sadece hal içinde kalmayıp zaman zaman
izinsiz şehir içerisine girip sebze meyve satmaya çalışan pazarcıları denetleme adına bizzat bulundukları
yerlere giderek gerekli uyarıları ve yasal işlemleri yapmayı ihmal etmedik.
Keşan Belediyesi Toptancı Hali içerinde hal içi tüccar sıfatıyla ticaretlerini devam ettiren tüccar
arkadaşlarımızla sık sık bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunduk. Bu amaçla eksiklerimizi karşılıklı
konuşarak ortak çözüm üretmeye çalıştık.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının oluşturmuş olduğu hal kayıt sisteminde 2019 yılı içerisinde
Keşan Belediyesi Toptancı Halinde satılan ürünlere baktığımızda,
SATILAN;
Sebze Meyve: 13.729.092 Kg
Patates
: 1.314.159 Kg
Soğan
: 784.509 Kg
Genel toplamda 2020 yılı itibariyle 15 bin 827 ton 760 kilogram mal satışı gerçekleştirilmiştir.
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İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet ve proje bilgileri
İtfaiye personelinin eğitimine önem verilerek tüm İtfaiye Personeli Temel Yangın
Eğitimi, arama kurtarma ve temel ilkyardım eğitimine tabi tutulmuş ve eğitimlerini başarı ile
tamamlamışlardır. İlçemizde bulunan 180 kursiyerimize de temel yangın güvenlik eğitimi
verilmiştir. İlçemizde bulunan okullarda ve kamu kurumları ile özel firmalarda yangın tatbikatı
yaptırılarak eğitim verilmiştir. Zabıta Müdürlüğü’nün İşyeri Açma Dosyasında belirtilen 420
Adet İşyerlerinin Güvenlik Raporu için kontrole gidilmiştir.
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Performans Sonuçları
İtfaiye Müdürlüğünün 2020 yılında yapmış olduğu hizmet tablosu:

İşyeri Yangını
Ev Yangını
Araç Yangını
Trafik Kaza Kurtarma
İnsan ve Hayvan Kurtarma
Yangın Güvenlik Raporu
Eğitim ve Tatbikat
Diğer İtfaiye Olaylar

10
23
20
29
118
379
45
1565

TOPLAM:

2189

İtfaiye müdürlüğünün yapmış olduğu hizmetlerde performansına ilişkin herhangi bir
sapma olmamıştır.
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ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
DENETİMLERE VE FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER:
A-RUHSAT VE DENETİM BÜRO FAALİYETLERİ:
01/01/2020-31/12/2020 tarihleri arasında verilen İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatları;
1- SIHHİ İŞYERLERİ:
212 Adet Sıhhi İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı. (Bakkal, Market, Tekel bayii gibi)
2- UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ:
39 Adet Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsatı (Kahvehane, İnternet Cafe, vb.)
3- GAYRİ SIHHİ MÜESSESE RUHSATLARI 3.SINIF GSM:
48 Adet 3.Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı (İmalathaneler gibi)
4- TOPLAM VERİLEN RUHSAT SAYISI
299 Adet
5- FAALİYETİ SONLANDIRILAN İŞYERİ SAYISI:
67 Adet
İlçe Emniyet Müdürlüğünün Tutanaklarına İstinaden Kapatılan İş yerleri:
1- Kumar Suçu: 3
2- Ruhsatsız İşyeri: 11
3- Ruhsata Aykırı Faaliyetten: 2
* İlçemizde toplamda 1643 adet Sıhhi İşyeri, 440 adet Gayrisıhhi İşyeri ve 298 adet Umuma
Açık İstirahat ve Eğlence Yeri olmak üzere Toplam 2381 Adet işyeri bulunmaktadır.
* Bu işyerlerinin tamamı pandemi süreci içerisinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma
Komutanlığı, İlçe Tarım Ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile birlikte
sürekli denetlenmektedir.
* İlçemizde faaliyet gösteren işyerleri konusuna göre Vergi Levhası, İş Yeri Açma ve Çalıştırma
Ruhsatı, İşyeri Temizlik Koşulları, İlaçlama ile İlgili Koşullar, Genel Hijyen Şartları, Gramaj,
Tarife Cetveli, Satışa Sunulan Ürünlerin Son Tüketim Tarihleri, Etiket Denetimleri, Bulunması
Zorunlu Belgeler, Çalışanların Kıyafet ve Hijyen Durumları, İşyerinde Bulunması Zorunlu Alet
ve Ekipmanlar, Isıtma ve Havalandırma Sistemi, Mevzuatın Öngördüğü Diğer Hususlara ait
konularda denetlenmiştir.
* Denetimlerde salgına karşı İlçe Hıfzıssıhha Meclisinin kararları ile birlikte 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine aykırı hususlar da denetlenmiştir.
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B- İDARİ BÜRO FAALİYETLERİ:
Ölçü ve Tartı aletleri ile ilgili 152 işyeri ve 186 ölçü aletinin kontrolü yapılmış ve
12.462,00 TL muayene ve damgalama ücreti alınmıştır.
Toplamda 380 ilan tutanağı hazırlanmıştır. Bulunarak Müdürlüğümüze teslim edilen 1.500,00 TL
para sahiplerine teslim edilmiş, sahipleri bulunamayan 5.788,14 TL para ise Belediyemiz Emanet
Hesabına aktarılmıştır. Müdürlüğümüz 2020 yılı bütçesi 7.799.400,00 TL olarak belirlenmiş ve yılsonu
itibariyle 8.038.066,55 TL harcama yapılmıştır.

2020 yılı içerisinde Müdürlüğümüz tarafından 67 adet alım yapılmış (doğrudan temin, ön
ödeme ve kesin ödeme) ve bu alımların toplam tutarı KDV dahil 612.848,71 TL’dir.
C- PAZARYERLERİ BÜRO FAALİYETLERİ:
Pazaryerleri Büro tarafından 29 Üretici ve Esnafa Geçici Yer Tahsisi yapılmış 18 yer
üretici ve esnaf da yerini Belediyemize devretmiştir. Pazaryerlerinde tezgah açan üretici ve
esnaflara Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yıllık tahakkuk yapılması sağlanmaktadır.
Hafta içi kurulan semt pazarlarımızda toplamda Salı Semt Pazarında 98, Çarşamba Semt
Pazarında 56 ve Perşembe Semt Pazarında 77 Üretici ve Esnaf tezgah açmaktadır.
Cumartesi günü Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi içinde kurulan Gıda Pazarında 120
Üretici ve 313 Esnaf olmak üzere toplam 433 Üretici ve Esnaf tezgah açmaktadır. Giyim
Pazarında ise 373 Esnaf tezgah açmakta toplamda Cumartesi günü 806 Üretici ve Esnafımız
tezgah açmaktadır. Yaz sezonu boyunca Erikli Perşembe pazarında 70 esnaf, Erikli gece
pazarında 65 esnaf ve Yayla Çarşamba pazarında 25 esnafa yer tahsisi yapılmıştır.
İlçemizde Cumartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe Günleri kurulan Pazar yerlerinde
vatandaşlarımızın rahat bir şekilde alış verişlerini yapabilmeleri için pazarlarımızda terazi ve
etiket denetimleri yapılmakta, Pazar bitiminde temizlik ekiplerimizin daha etkin çalışabilmeleri
için personelimiz yardımcı olmaktadır.
Ayrıca pandemi sebebiyle pazarların girişlerinde personelimiz tarafından pazara gelen
vatandaşlarımızın ateş ölçümü, HES Kodu kontrolü, maske ve hijyen kontrolleri yapılmaktadır.
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Ç- ULAŞIM BÜRO FAALİYETLERİ
2020 yılı içerisinde yayalarımızın ve sürücülerimizin güvenliği için 233 adet trafik tanzim
ve işaret levhası montaj ve yenileme uygulaması, 300 adet çelik döküm duba, 500 adet plastik
delinatör montaj ve yenileme uygulaması, 6 noktada 50 m plastik kasis uygulaması, 70 noktada
yaya geçidi çizim ve boya yenileme uygulaması, 40 noktada kasis boyama ve yenileme
uygulaması, 50 km. yol çizim uygulaması, 8 km. kaldırım bordür taşı boyaması, 2 km bisiklet
yolu çizimi uygulaması yapılmıştır.
30 adet yeni minibüs durağı alımı yapılmış olup 15 adedinin montajı ve 12 adet minibüs
durağının ise tadilatı yapılmıştır.
Terminal Hizmetleri:
Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yıl içerisinde yaklaşık 52.000 toplu taşıma aracına ve
yaklaşık 1 milyon vatandaşımıza hizmet verilmiştir.
Köy Garajında 14.000 toplu taşıma aracına ve yaklaşık 220.000 Vatandaşımıza hizmet
veriliştir.
Erikli ve Yayla sahillerinde 4.000 Toplu Taşıma aracına ve yaklaşık 90.000 vatandaşımıza
hizmet verilmiştir.

46

Denetim :
Sorumluluk Bölgemizde Trafik suçlarıyla ilgili yetkili olduğumuz mevzuat kapsamında
2012 araca Belediye Zabıtası tarafından idari yaptırım cezası, 269 adet araca Belediye Encümeni
tarafından idari yaptırım cezası ve 4925 sayılı karayolu Taşıma Kanununa aykırı harekette
bulunan 5 adet araca 4.547,00 TL. İdari yaptırım cezası olmak üzere toplam, 2286 adet araca
486.239,00 TL. idari yaptırım cezası uygulanmıştır.
Tahditli Araçlar:
İlçemizde tescilli 159 adet T plakalı ticari taksi, 93 M plakalı minibüs ve 43 S plakalı
servis aracı bulunmaktadır.
2020 yılı içerisinde 85 adet M plakalı minibüs, 27 adet T plakalı ticari taksi ve 3 adet S
plakalı servis aracının Model yaşları yenilenmiş ve 17 adet aracın devir işlemleri
gerçekleştirilmiştir.
Ulaşım Hizmetleri:
2020 yılı içerisinde Belediye Araçlarımız ve kiralama yolu ile;
* Cenazelere
: 45
* Kültür faaliyetleri için
:5
* Sosyal ve Spor faaliyetleri için
:2
* Dini Bayramlarda mezarlık ziyaretleri
: 10
* İlçe Emniyet Müdürlüğüne
:3
Olmak üzere toplam 470 araç tahsisi yapılmıştır. Ayrıca Belediyemiz personeli (işçi ve
memurlara ayrı ayrı) için hafta içi her gün servis tahsis edilmiştir.
Mevzuat:
Keşan Şehir İçi Minibüs Otobüs Yönetmeliğimiz yenilenmiştir. Toplu Taşıma araç ve
şoförlerine yeni yükümlülükler getirilmiştir.
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2020 YILI ULAŞIM GELİRLER ÇİZELGESİ
S.
NU.

BELGE ADI

ADET

1

ENCÜMEN PARA CEZALARI

269

105.448,00 TL

2

İDARİ YAPTIRIM KARAR TUTANAĞI

2012

376.244,00 TL

3

TAŞIMA KANUNU İDARİ YAPTIRIM
KARAR TUTANAĞI

9

4.547,00 TL

4

ÖGRENCİ GÜZERGÂH BELGESİ

43

14.835,00 TL

5

YOL GÜZERGÂH BELGESİ ÖZEL
FİRMALAR İÇİN

43

34.615,00 TL

6

D4 UYGUNLUK YAZISI GELİRLER

-

12.464,00 TL

7

TAHDİTLİ ARAÇLAR DEVİR ÜCRETLERİ

23

374.420,00 TL

8

TAHDİTLİ ARAÇLAR ÇALIŞMA RUHSAT
YENİLEME ÜCRETLERİ

295

365.706,18 TL

9

KÖY GARAJI GELİRLERİ

-

140.020,00 TL

10

ERİKLİ VE YAYLA TERMİNALİ İŞGALİYE
ÜCRETLERİ

4

52.000,00 TL
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TOPLAM

D- ERİKLİ- YAYLA VE DANİŞMENT SAHİLİ
Yaz sezonu boyunca Mücavir alanlarımız olan Erikli, Yayla ve Danişment Sahillerinde 7
adet zabıta memuru görevlendirilmiş olup burada Belediyemizce alınan kararları uygulamakta ve
denetim görevlerini yapmakta olup kurallara uymayanlar hakkında gerekli uyarılar ve cezai
işlemler uygulanmaktadır.
Belediyemizin bu yıl uygulamaya başladığı “Sertifikalı Kiralık Ev” modeline uygun
evlerin tespitinde Erikli, Yayla ve Danişment Sahillerinde görevlendirilen personelimiz de görev
almıştır.

49

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Su Üretimi
İnsan yaşamının vazgeçilmez temel ihtiyacı olan içme ve kullanma suyu “İnsani Tüketim
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak temin edilip halkımızın
tüketimine sunulmaktadır. Günün 24 saati kesintisiz olarak sunulan su hizmetlerinin yanı sıra
halkımızın suyu daha dikkatli ve tasarruflu bir şekilde kullanmaları için gerekli uyarılar
yapılmakta ve her yıl Dünya Su Günü nedeniyle etkinlikler düzenlenmektedir. 2020 yılında İlçe
merkezimizde kullanıma sunulan suyun % 60’ı yüzeysel % 40’ı ise yer altı su kuyularından,
Erikli ve Yayla sahillerinde ise tamamı yeraltı su kuyularından temin edilmektedir.

Erikli ve Yayla Sahillerine İçme Suyu Temini Amacıyla Kuyu Açma Çalışmaları

İçme ve Kullanma Suyu Faaliyetleri
Canlıların 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 müdürlüğümüzün öncelikli görevleri
arasında yer almaktadır. Bu maksatla;
1-) 2020 yılında Beyaz Masadan (Alo 153) müdürlüğümüze intikal eden 1698 adet su arıza
şikayeti çözümlenmiştir.
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2-) 2020 yılında Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünce, Keşan İspat Cami Mh. Kurtuluş Caddesi 50
metre, İstasyon Mahallesi ile Paşayiğit Mahallesi güzergahına 1300 metre, Yeni Mahalle Gülbey
Caddesinde 80 metre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Zeren Sokakta 200 metre, Yeni Mahalle
Polis Okan Koç ve Dr. Ali İhsan Çuhacı Caddesine 300 metre, Yeni Mescit Mahallesi Ferdi
sokakta 100 metre, Erikli Sahili Erikli Köyü güzergahında 100 metre olmak üzere toplam 2.030
metre su şebeke hattı döşenmiş, ayrıca ihale kapsamında şehrin çeşitli yerlerinde değişik boru
çaplarında döşenen 960 metre yeni su şebekesi ile birlikte yılı içerisinde toplam 2.990 metre yeni
su şebekesi döşenmiştir. Yeni döşenen su şebeke hatları ile birlikte şehir su şebekemiz 221.9
km.’ye ulaşmıştır.
3-) Yılı içerisinde arızalı olan toplam: 1.050 adet su sayacı yenisi ile değiştirilmiştir.
4-) Yıl içerisinde yapılan inşaatlara 63 adet su şebeke bağlantısı yapılmıştır.
5-) 2020 yılında Ön Ödemeli Kartlı Su Sayacı uygulamasına geçilmiş olup aynı yıl içerisinde
mücavir alanlar dahil açılan toplam su abone sayısı:1784 adet, dağıtılan su miktarı 3.379.932 m3,
dağıtımı yapılan su tüketim ihbarname sayısı 360.588 adet olup, dağılım oranları aşağıda
çıkartılmıştır.
Açılan Abone

Dağıtılan İhbarname

Dağıtılan Su

337.149 Adet

2.958.883 m3

Keşan Merkez

: 752 Adet (Mekanik)

Keşan Merkez

: 414 Adet (Ön Ödemeli Kartlı)

0 Adet

101.000 m³

Not:307 adet mekanik su sayaçlı abonenin Ön Ödemeli Kartlı Su Sayacına geçişi
yapılmıştır.
Erikli Sahili

: 383 Adet

11.241 Adet

165.720 m³

Yayla Sahili

: 235 Adet

12.198 Adet

154.329 m³

6-) 2020 yılı yaz sezonu öncesi ve sonrasında olmak üzere Kadıköy Rasim Ergene İçme ve
Kullanma Suyu Tesisi, Kumdere İçme Suyu Kuyuları Tesisi, İçme Suyu Terfi Merkezleri ve
Depoların bakım ve temizliği yapılmıştır.
Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Faaliyetleri
Kanalizasyon
Şehrimizin tamamı kanalizasyon altyapısına bağlı olup, Paşayiğit Mahallesi ile İzzetiye
Mahallesi dışında kalan yerleşim alanlarımızın mevcut kanalizasyon sisteminde oluşan evsel atık
suları Keşan Atık Su Arıtma Tesisinde arıtılmaktadır.
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1-) 2020 yılında Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünce Keşan İspat Cami Mahallesi Kurtuluş
Caddesinde 50 metre, Yeni Mahalle Gülbey Caddesine 80 metre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi
Zeren Sokağa 200 metre, Yeni Mescit Mahallesi Ferdi Sokağa 100 metre kanalizasyon şebeke hattı
döşenmiş, ayrıca ihale kapsamında şehrimizin çeşitli cadde ve sokaklarına döşenen 2.250 metre
kanalizasyon şebeke hattı ile birlikte yıl içerisinde toplam:2480 metre kanalizasyon şebeke hattı
döşenmiştir. Yeni döşenen kanalizasyon şebeke hatları ile birlikte şehrimizin kanalizasyon
şebekesi 279 km.’ye ulaşmıştır.
2-) Yılı içerisinde toplam: 81 adet kanalizasyon parsel bağlantısı, 65 adet yeni parsel bacası, 117
adet parsel baca yükseltmesi yapılmıştır.
3-) Mücavir alanlarımız dahil olmak üzere yılı içerisinde kanalizasyon şebekesine bağlı toplam 915
adet kanalizasyon bağlantı kanalı arızasına müdahale edilmiştir.

Yağmur Suyu
2020 yılında şehrin farklı bölgelerine döşenen 2.050 m. yeni yağmur suyu hattı ile birlikte
şehrimizin toplam yağmur suyu hattı uzunluğu (24,5 km +5050 m.) 26.5 km’ye ulaşmıştır. Hızlı ve
kısa süreli yoğun yağış sonrası yağan yağmur sularından halkımızın ve trafikte seyreden araçların
zarar görmemesi için yağmur suyu ızgara ve hat bakımları düzenli olarak yapılmaktadır. Bu
kapsamda ilçemizde ihtiyaç duyulan farklı bölgelerde döşenen 61 m. Yağmur suyu ızgarası ile
birlikte şehrimizin yağmur suyu ızgara uzunluğu (550 m. + 61 m.) 611 m.’ye ulaşmıştır.
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Elektrik İşleri
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Elektrik ekibince;
1-) 2020 yılında şehir içerisinde muhtelif yerlerdeki park-bahçe ve cadde aydınlatmaları yapılmış,
buralarda meydana gelen 76 adet elektrik arızası giderilmiştir. Ayrıca Belediye içme suyu tesisleri,
su terfi merkezlerinde mevcut kompanzasyon ve elektrik tesisatlarında meydana gelen 346 adet
arızaya müdahale edilmiştir. Yine Belediyemize ait Atıksu Arıtma Tesisleri ile Atıksu Terfi
Merkezlerinde oluşan 112 adet elektrik arızasına müdahale edilmiştir.
2-) Yılı içerisinde Belediyemiz hoparlör ağında meydana gelen toplam 52 adet arıza giderilmiş ve
60 adet yeni hoparlör kurulumu yapılmıştır.
3-) Belediyemiz sorumluluğunda bulunan şehrimizin giriş noktalarındaki sinyalizasyon
sistemlerinde oluşan toplam: 40 adet trafik sinyalizasyon arızasına müdahale edilmiştir.
4-) Şehir merkezindeki ana caddelerde yeni yıl süslemeleri ve aydınlatma çalışmaları yapılmıştır.
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TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Büro Hizmetleri:
Büro hizmetlerimizde aksatılmadan devam etmekte olup, buna müteakiben 2020 yılı
kayıtlarımıza göre 705 adet evrak kabul edilmiş ve 247 adet evrak ilgili yerlere gönderilmiştir.
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 toplanıp
GÜNEKAB
( Güney Edirne Katı Atık Birliği ) tesislerine dökülerek bertaraf edilmektedir.
Evsel atıkların toplanması konteyner ve çöp bidonları ile yapılmaktadır. İlçemiz sınırları
içerisinde 11 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 yapılmaktadır.
Günlük evsel atıkların toplaması işi belirlenen programlar dahilinde sabah 07:00 ile
gündüz 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 00:30 saatleri arasında çöp toplama faaliyetine devam etmektedir.
Ayrıca araç filomuza katmış olduğumuz çöp taksi vasıtasıyla kağıt atık toplama hizmetine
de 2020 yılında başlamış bulunmaktayız.

Kalorifer ve Soba Cüruflarının Toplanması Faaliyeti:
İlçemiz sınırlarında yaşamakta olan halkımız, kış aylarında ısınma ihtiyacını bazı
mahallelerde doğalgaz ile bu geçişin olmadığı diğer mahallelerde ise kömür - odun vb. katı
yakıtla gidermektedir. Bunlardan çıkan cüruflar çuvallı olarak, sobalı yapılarda ise kül
bidonlarına atılmak suretiyle belirlenen programlar dahilinde toplanmaktadır. İnşaat atıkları ise
döküm yapılan alanlardan periyodik olarak iş makinemiz ve kamyonumuz ile toplanmaktadır.
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Cadde ve Sokakların Süpürülmesi ve Mıntıka Faaliyeti
İlçemizin merkezi ve yaya hareketinin yoğun olduğu bölgelerin temizliği sabah saat: 07:00
ile gündüz 16:00 arasında mevkiici personelimiz tarafından yapılmaktadır. Buna ilave olarak
gece çarşı meydan ve caddelerin temizlik çalışmaları akşam 16:00 ile 00:00 saatleri arasında
görevlendirilen personellerimiz ile aksatılmadan devam etmektedir. İlçemiz mezarlıklarında da
anma törenleri ve diğer önemli günlerde temizlik çalışmalarımız personellerimizce yapılmaktadır.
2020 Yılı içerisinde Yenimuhacir Belediyesinden kiralanan yol süpürme kamyonu ile
çoğunlukla 06.00-11.00 saatleri arasında, kış uygulaması ile birlikte 07.00-16.00 saatleri arasında
süpürme ve temizleme çalışmalarımız devam etmekte olup, İlçemiz muhtelif yerlerinde bulunan
piknik alanları, çevre yolu, boş arsa, parklar ve yol boylarının mıntıka faaliyetleri de yapılan
program dahilinde belli periyotlarda yapılmaktadır.
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Halk Pazarı ve Semt Pazarı Temizliği Faaliyeti:
İlçemizde Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri semt pazarı, 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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Cadde, Meydan ve Dezenfekte Faaliyetimiz:
Genellikle yaz aylarında ve önemli günler öncesinde diğer birimlerle koordine kurularak
müsait program dâhilinde gerekli temizlik işlemi yapıldıktan sonra yıkama işlemi
gerçekleştirilmektedir.

Camilerimizde Temizlik Çalışmalarımız:
Covid-19 tedbirleri kapsamında halkımızın sağlığını korumak ve hastalığın yayılmasını
önlemek maksadıyla ilçemizde bulunan camilerimizin halılarını temizledik.

Boş Arsaları Temizleme Faaliyetleri:
Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından İlçemizde bulunan boş arsaların temizlenmesi ve
mıntıka faaliyetleri de belli periyotlar dahilinde yürütülmektedir.
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Çöp Konteynerlerinin Yıkanması ve Dezenfekte Edilmesi Faaliyetleri:
İlçemiz ile Mücavir alanlarımızda bulunan çöp konteynerlerinin temizliği ve dezenfekte
işlemlerini yapabilmek için konteyner yıkama aracı alınmış ve sorumluluk bölgemizde bulunan
konteynerlerimizin
yıkama-dezenfektasyon
işlemi
kendi
personelimiz
tarafından
gerçekleştirilmiştir.

Mahalle, Sokak ve Mücavir Alanlarımızda bulunan ve Tamire İhtiyaç Duyulan
Konteynerlerin Bakım ve Onarımı:
Mahalle, cadde, sokak ve mücavir alanlarımızda bulunan ve onarım ile kullanılmaya
devam edilme olasılığı olan konteynerlerin onarımlarını kademe bölümümüzde gerçekleştirdik.
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ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet ve Proje Bilgileri
2020 tarihi itibari ile Müdürlüğümüze iletilen tüm dilekçe, istek ve şikayetlere itina ile
dönüş yapılmıştır. Kontrol gerektiren durumlarda tarafımızca denetim yapılmış olup, ilgili
mevzuatlar gereği değerlendirilerek en kısa sürede cevap verilmiştir.
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; ilgili 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 periyodik olarak toplanmaktadır. Tıbbi atıkların toplanması,
taşınması ve tıbbi atıkların sterilize edildikten sonra bertaraf edilmesi konusundaki yetki, Keşan
Belediyesi tarafından Atık Çevre Tek. İnş. ve Tic. A.Ş.’ye verilmiştir.

2020 yılsonu itibari ile 102027 kg tıbbi atık toplanmıştır. Sağlık kurum/kuruluşlarından
toplanan tıbbi atıklar, sterilize edildikten sonra katı atık depolama alanına gönderilmektedir.
Bitkisel Atık Yağların Toplanması
Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan 21.03.2011 tarihinde alınan bitkisel atık yağ yetki devri
ile doğrudan veya dolaylı bir biçimde yüzey suları ile yer altı sularına, denizlere, kanalizasyona,
drenaj sistemleri ile toprağa verilmesi yasak olan bitkisel atık yağlar; lisanslı firma Deha Bitkisel
Yağ Toplama Geri Kazanım Biodizel Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından toplanmaktadır.
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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 2020 yılı sonu itibariyle 8780 kg bitkisel atık yağın geri
kazanımı 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 toplamaktadır.

60

Atık pil toplama kutuları muhtarlıklara, okullara, kamu kurum ve kuruluşlarına, marketlere,
fotoğrafçılara, gazetelere ve iş merkezlerine dağıtılmıştır.
Ambalaj Atıklarının Toplanması
Ambalaj atıkları, ambalaj atıkları yönetim planına uygun olarak Belediyemizin sözleşme
yaptığı firma Orhunlar Kağıt Hurda Plastik Ambalaj San. tarafından haftada 4 defa ambalaj atığı
oluşturan okullardan, kamu kurumlarından, hastanelerden ve marketlerden alınmaktadır ve geri
dönüşümü sağlanmaktadır. Ayrıca talep doğrultusunda evlerde biriktirilen atık kağıtlar,
ansiklopediler vb. atıklar da alınmaktadır. Milli eğitime bağlı ilk -orta öğretim okulları ve
liselerden sene sonlarında kitap ve defterler de toplanmaktadır.
Devam eden çalışmalarımız sonucunda 2020 tarihi itibari ile 948 ton kağıt-karton atığı, 47
ton plastik atığı ve 1.2 ton metal atığı toplanmış ve geri dönüşümü sağlanmıştır.

Cam atıklarının kaynağında ayrı toplanması için Belediyemiz lisanslı bir firma ile
26/05/2014 tarihinde sözleşme imzalamıştır. Cam şişelerin ayrı toplanması için Belediyemiz
mücavir alanları da dahil olmak üzere 110 noktaya geri dönüşüm kumbarası dağıtılmıştır.
Yapılan çalışmalar sonucunda İlçemizden 690 ton cam şişe toplanmış ve geri dönüşüme
gönderilmiştir.
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Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin (Ötl) Toplanması
“Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında lisanslı bir firma ile
09.11.2010 tarihinde protokol imzalanmış olup, İlçemizdeki 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.
Elektronik Atıkların Toplanması
İlçemizde uygun bir noktada belirlediğimiz yere konulmuş olan konteynerlerde
biriktirilmektedir. Elektronik atıklar ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında atık elektrikli ve
elektronik eşyalar belediyemiz personeli tarafından evlerden ve işyerlerinden de toplanmaktadır.
Okullar arası yapılan elektronik atık toplama yarışması düzenlenmiştir.
Biriken atıklarımız, atık toplama konteynerinde toplanıp belirli periyotlarla Tübisad firması
tarafından toplanarak çevreye zarar vermeden bertarafı sağlanmaktadır.

Dünya Çevre Günü Etkinliği
5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında, 65 yaş üstü vatandaşlara 2065 adet fidan
dağıtılmıştır.
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İnşaat ve Hafriyat Atıkları Kontrolü
İlçemiz sınırlarında hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarını taşımak isteyen kişi veya
kuruluşlar, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümleri
gereği “Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi” ni almakla yükümlüdürler.
“Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi” Müdürlüğümüz tarafından 1 yıl
süreli olarak verilmektedir.
Kaçak hafriyat ve moloz dökümüne engel olmak amacıyla hafriyat ve moloz üreticisine
inşaat veya kazı çalışmalarına başlayabilmeleri için zorunlu tutulan “Hafriyat Toprağı ve İnşaat
Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi” Müdürlüğümüzce düzenlenmektedir. Hafriyat ve
moloz üreticileri; sadece ruhsatlı (Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgeli)
araçlara sahip kişi veya firmayla sözleşme imzalayarak hafriyat atıkları için Belediyemize ait
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atığı Depolama Sahasına, Müdürlüğümüz tarafından
yönlendirilmektedir.
Covid-19 Pandemi Denetimleri
Kaymakamlık ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerince İlçemiz genelinde yapılan bilgilendirme ve
kontrol çalışmalarına Müdürlüğümüz personelince destek verilmiştir.
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Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletilmesi
Müdürlüğümüz bünyesinde işletilmekte olan Keşan Merkez Arıtma Tesisi, Yayla Atıksu
Arıtma Tesisi ve Erikli Atıksu Arıtma Tesisi 24 saat kesintisiz çalışmaya devam etmektedir.
Keşan Merkez Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
DSİ tarafından 14.419.308,21-TL bedelle yapılan atık su arıtma tesisinin inşaatı
13/08/2017 tarihinde tamamlanmış ve 28/01/2019 tarihinde Belediyemize devri yapılmıştır. Tesis
DSİ'nin bütçesiyle yapılmış olup Belediyemiz 30 yıl içinde belirlenen ödeme planına göre geri
ödemesini DSİ'ne yapacaktır. Tesis İlçemiz, Aşağı Zaferiye Mahallesi, Ovacık Caddesi, 1504
Ada, 14-15 parsel üzerinde 26.177 m2 alan üzerine kurulmuştur. Tesis 2045 yılı tasarım debileri
dikkate alınarak projelendirilmiştir. Tesisin kapasitesi 18096 m3/gün olup, arıtma türü ileri arıtma
uzun havalandırmalı aktif çamur sistemidir. Arıtılmış sular Ergene Havzası Cevizlik Deresine
deşarj edilmektedir. Belediyemiz tarafından işletilen tesiste atık su arıtımı günlük deneylerle ve
raporlarla takip edilmektedir.
Yayla Atıksu Arıtma Tesisi
Keşan Orman İşletme Müdürlüğü Çınarlıdere Orman Şefliği’nden 11/02/2015 tarihinde
20.252,37 m2’lik orman alanı atık su arıtma tesisi kurulması amacıyla 15 yıl süreyle
Belediyemize tahsis edilmiştir. Tesis 408 m2 yüzölçümlü kapalı alanda yer almakta olup
3.886.841,94-TL bedelle Belediyemiz tarafından yapılmıştır. Tesisin kapasitesi 2407 m3/gün
olup, arıtma türü Elektrokoagülasyon-Elektroflokülasyon prosesidir. Tesisin geçici kabulü
08.12.2015 tarihinde kesin kabulü 26.12.2016 tarihinde yapılmıştır. Yayla mücavir alanımızda
mevcut kanalizasyon sistemiyle toplanan atıksular 3 adet adet terfi istasyonu ile arıtma tesisine
iletilerek arıtılmaktadır. Arıtma tesisi çıkış suları, HDPE boru vasıtasıyla deniz kıyısından 500 m
ileriye deşarj edilmektedir. Belediyemiz tarafından işletilen tesiste atık su arıtımının verimliliği
aylık akredite laboratuara gönderilen çıkış suyu numunelerinin ölçüm sonuçlarına göre
değerlendirilmektedir.
Erikli Atık Su Arıtma Tesisi
Tesis 02.09.1998 yılında S.S. Erikli Sahili Turizm Geliştirme Kooperatifi tarafından
64.400,00-TL bedelle yaptırılmıştır. 2010 yılında kapasite artışına gidilerek 220.000,00-TL daha
harcama yapılmış olup, tesisin toplam kapasitesi 3000 m3/gün olmuştur. Tesis S.S. Erikli Sahili
Turizm Geliştirme Kooperatifi tarafından işletilmekteyken 04/08/2019 itibaren Belediyemiz
tarafından işletilmektedir. Tesisin prosesi klasik aktif çamur sistemidir. Arıtma tesisi çıkış suları,
tesisin yanında bulunan Tuz Gölüne verilmektedir.
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Gürültü Kirliliğini Önleme Çalışmaları
“Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Yönetmeliği” kapsamında Belediyemiz; Çevre ve
Orman Bakanlığı tarafından 18 Kasım 2008 tarihi itibariyle Gürültü Yetki Devrini almıştır. Yetki
devrinin alınmasıyla birlikte gürültüye neden olan faktörleri önleyici veya ortadan kaldırıcı
çalışmaların yapılmasını sağlamak amacıyla konut, işyeri, imalathane, hidrofor ve eğlence
mekanlarından kaynaklanan gürültü kirliliğinin tespiti için gürültü denetimleri ve ölçümleri
yapılmıştır.
Ayrıca gelen şikayetler de dikkate alınarak özellikle yaz dönemlerinde sahillerimizde
bulunan eğlence yerlerinde de gürültü denetimleri gerçekleştirilmektedir.
2020 tarihi itibari ile Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu’na istinaden tarafımıza
talepte bulunan işyerlerine canlı müzik izni verilmiş, gürültü şikâyeti değerlendirilmiş, 17 adet
gürültü denetimi yapılmıştır.
Hava Kirliliğinin Önlenmesi İçin Yapılan Çalışmaları
Belediyemiz; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 03.10.2013 tarihi itibariyle Isınmadan
Kaynaklı Katı Yakıt Denetimi Yetki Devrini almıştır. Hava kirliliği önleme çalışmaları
kapsamında, belediyemiz tarafından apartman yöneticileri ve ateşçilere yönelik bilgilendirme
toplantıları yapılmıştır ve apartman bazında kazan yakma teknikleri gösterilmeye devam
etmektedir. Kış sezonu boyunca oluşan hava kirliliğini kontrol altına alabilmek için ve İlçemize
kaçak kömür girişini önlemek amacıyla Kömür Kontrol Noktasından girişler sağlanmaktadır.
Kazan dairesinde; havalandırmanın yeterli olup olmadığı, kömürün kullanıma uygun olup
olmadığı, kömürle birlikte kireç kullanımı, ateşçinin kazan yakma yöntemi konusunda bilgisi
olup olmadığı, ateşçinin kaç binada bu işi yaptığı, teknik anlamda kazan dairesinin durumu, baca
gazı ölçümü yapılıp yapılmadığı, baca temizliği vb. gibi konularda denetimlerimiz devam
etmekte, her bina kayıt altında tutulup, kurallara uymayanlara cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.
İlçemizde yoğun olarak yaşanan hava kirliliğinden dolayı 12.07.2019 tarih ve 97 Karar
No’lu Edirne Valiliği İl Mahalli Çevre Kurulu Kararları gereğince çevre denetim ekibimiz
tarafından 22 adet kazan dairesi denetlenmiş olup uygunsuzluğu tespit edilen kömürlerin de
toplatılması sağlanmıştır.
65

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MEZBAHA İŞLETMESİ İLE İLGİLİ FAALİYETLERİMİZ

Ortak Hizmet İş birliği kapsamında faaliyetlerine devam eden mezbaha işletmesinde,
kesilen hayvanların etlerini gıda olarak tüketilebilmesi için gerekli şartlarda kesimini sağlamak,
sağlıksız olanları bertaraf etmek, Kurban Bayramlarında halka kurban kesiminde yardımcı
olmaktır.
2020 yılı içerisinde; 9912 Adet Büyükbaş Hayvan, 52495 Adet Küçükbaş Hayvan, kesimi
yapılmıştır.
2020 yılı içerisinde yapılan kesimlerde165.581,00 TL Muayene Denetim Harcı geliri elde
edilmiştir.
SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARI İLE İLGİLİ FAALİYETLERİMİZ
Müdürlüğümüz bünyesinde sürdürülen sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarımız
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği dahilinde sürdürülmektedir.
Faaliyetlerimiz Keşan Merkez, Erikli ve Yayla Sahillerindeki sahipsiz sokak hayvanlarını
kapsamaktadır. Sokak hayvanları ekiplerimizce hayvanların durumuna göre; elle, yakalama
tasmasıyla, file ile ve sedatif ilaçlar içeren üflemeli enjektörler ile yakalanmaktadır. Yakalanan
hayvanlar geçici bakımevinde gerekli tedavileri (Kısırlaştırma, iç parazit, dış parazit, kuduz aşısı
ve ayrı bir tedavi gerektirecek hastalık ya da yaralarının tedavisi) yapıldıktan öncelikli olarak
alındıkları doğal ortamlara bırakılmaktadır. Sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarımız
mesai saatlerinde barınak ekibince mesai harici zamanlarda nöbetçi ekiplerimiz ile kesintisiz
olarak 7/24 devam etmektedir.
2020 yılında Keşan da sahipsiz sokak hayvanları için otomatik suluk sayımızı 7 ye, kedi
mama odağını 13’e ve köpek mama odağını 5’e ulaştık. Erikli sahilinde 7 noktada su odağı ve 4
kedi ve 2 köpek mama odağı montajı yapıldı. Yayla sahilinde 2 köpek mama odağı ve 4 su odağı,
Danişment Sahilinde 2 köpek beslenme odağı bulunmaktadır. 2020 yılında yaklaşık 8 ton mama
kullanıldı.
2020 yılı içerisinde;
426 sokak köpeği ve 116 sokak kedisi rehabilite edilmiş, 40 hayvan sahiplendirilmiştir.
Yine 2020 yılı içerisinde Beyaz Masa tarafından 916, telefon, mail ve yazılı olarak yapılan 540
şikâyete müdahale edilmiştir. 270 adedi yaralı hayvan şikâyetidir.
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300 kedi evi ve barınağımızdan köpek sahiplenen vatandaşlarımıza 100 adet köpek
kulübesi verildi.

Yapmış olduğumuz kısırlaştırmalar için Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli
Parklar Genel Müdürlüğünden 22.555,00 TL ödeme gelmiştir.
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Haftada en az 2 kez Keşan ve mücavir alanlarımız Erikli Sahili, Danişment ve Yayla
Sahillerinde ki beslenme odaklarımıza mama takviyesi yapılmış olup; sokakta gördüğümüz
dostlarımızın beslenmesine yardımcı oluyoruz.

Belediye girişinde vatandaşımızın görebileceği Sokak Hayvanları ile ilgili farkındalık
panolarımızı belirli aralıklar ile değiştirdik.
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SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARI BAKIM EVİ PROJESİ:
03/05/2018’ de Keşan Belediyesi ve Ceylan Yapı ile imzalanan 2018/139871 İKN’li ihale
16/09/2020 tarihinde Hukuk İşleri Müdürlüğü’nden gelen Hukuki Görüş yazısına istinaden
feshedilmiştir. Mevcutta bulunan barınağın ihtiyaçları karşılayamaz duruma gelmesinde dolayı,
13/11/2020 tarihinde yeni ihale yapılmış olup; 20/11/2020’ de Belediyemiz ve Yüklenici Murat
VURAL ile sözleşme imzalanarak, aynı gün yer teslimi yapılmıştır. 15/12/2020 tarihinde
528.468,05 TL tutarında ki ilk hakediş düzenlenmiştir.

VEKTÖR MÜCADELESİ İLE İLGİLİ FAALİYETLERİMİZ
VEKTÖR MÜCADELESİ:
Müdürlüğümüzün; çalışma alanına giren Çevre Sağlığı ve Halk 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. Vektör 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. Bu mücadele
yöntemlerimiz;
1- Fiziki Mücadele
Özellikle sivrisineklere ve karasineklere karşı yürütülen bir mücadele yoludur.
Sivrisinekler durgun su birikintileri ve sulak alanlarda hızla ürerler. Saksı altlığında, bahçe
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kovasında ya da kenarda duran araba lastiğinin içinde biriken sular bile sivrisineğin üremesi için
mükemmel bir ortam sağlar. Bir dişi sivrisinek bir defada 200–400 adet yumurta bırakabilir ve
yumurtalardan çıkan larvaların erişkin hale gelmesi çok kısa sürede gerçekleşir. Fiziksel
mücadele kapsamında dere ıslah çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalarımızda 2020 yılında DSİ iş
birliği ile 3647 Parsel Koru Mevkii Mecidiye köyündeki Tuz Gölüne uzanan derenin göl ile
bağlantısı açılmıştır ve su akışı normal hale getirilmiştir. Cevizlik Deresinin ıslah çalışmaları
yapılmıştır. Hali hazırda DSİ iş birliği ile Danişment Koruklu Mevkiinde ki Ova Dere, Keşan
Sarıkız Deresi, Karanlık dere ve Kipa’dan Dokuzdere Barajına kadar olan saha 2020 ıslah
programımızda ıslah çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
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- kahverengi 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. Mücadelemizde bu konulara öncelik vermekteyiz.

2 – Larva Mücadelesi
Bu amaçla, ilçemiz sınırları içerisinde, öncelikle jit alanları (durgun su birikintileri, göletler,
çeltik sahaları vb.)kanalizasyon alanları tespit edilmektedir. Daha sonra da ilaçlama çalışmalarına
geçilerek WHO’nun(Dünya Sağlık Örgütünün) kullanımına izin verdiği ve larvanın pupa ve
erişkin hale dönmesini engelleyen Kitin sentezi önleyici (ACI)ve Gelişim Düzenleyici ( IGR)
kullanılmaktadır. İlaçlama çalışmaları 10-20 günlük periyotlar halinde yapılır. Karasinek için de
çöp alanları, pazaryerleri, gübrelik alanlar ve rögarlar sistemli olarak ilaçlanır. Larva mücadelesi
hava sıcaklığının 14-15’C olduğu 24 Ocak 2020 tarihinde başlamıştır.600 hektar alan 17 periyot
tekrar edilerek toplamda 10200 hektar alanda çalışma yapılmıştır. Larva mücadelesini 200
litrelik ve 100 litrelik Taral tarla pulvarizatörleri,10 litrelik Motorlu Sırt Pompaları 6 Adet,12
litrelik 12 adet paslanmaz çelik manüel pompalarla yapmaktayız. 2020 yılı içerisinde bölgemiz
fazla yağış almadığından 700 lt larvasit kullanılmıştır
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3 – ERGİN (UÇKUN) MÜCADELESİ
Özellikle erişkin sivrisinekler ile karasineklere karşı yürütülen bir mücadeledir.
Karasineklerin uçuş faaliyetinin yoğun olduğu sabah (05.00–09.00) saatleri ile sivrisineklerin
akşam (20.00–23.00) saatleri arasında yapılmaktadır. Biyosidal ürün uygulama işlemi 7 günde bir
düzenli olarak tüm mahallelerimizde uygulanmaktadır. Ergin mücadelesinde araç üstü 3 adet
ULV, 2 adet Mist Blower makinelerimizle aracın 20 km hızla giderken 20-30 mikron çapında
ilaçlı su damlacıkları havada 30 dakika kalarak ergin sineğin yok edilmesini sağlamakta böylece
ergin sineğin üremesini önlemektedir. Bu kapsamda 2020 yılı başından ULV araçüstü ilaçlama
Erikli, Yayla Danişment, Keşan Merkez Mahalleleri Paşayiğit ve İzzetiye Mahallelerinde olmak
üzere 83 kez yapılmıştır.Ayrıca bunlara ilave olarak 3 kez Sazlıdere ,Gökçetepe’ye ULV
yapılmıştır. Karasinek Uçkun mücadelesi için sabah saatleri olan 05:00-09:00 saatleri arasında
yapılan ULV sıklıkla tercih edilmiştir. Ergin mücadelede 6 adet sırtta taşınır motorlu
pompalarımızla mücadele sürdürülmektedir. Ergin mücadelesinde toplu kullanılan piknik
alanları, park ve bahçeler, çocuk oyun yerleri, mücavir alanların çadır yerleri kene mücadelesi
için ilaçlanmaktadır. Rezidüel biyosidal (kalıcı) ürünler kullanılmaktadır.2020 yılı içerisinde 264
lt Karasinek, 1200 lt uçkun- ULV ilacı kullanılmıştır.2020 yılında ekiplerimiz 294 vektör
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şikayetine müdahale etmiş olup 2019-187 sayılı 26/11/2019 tarihli Meclis Kararına istinaden 60
ücretli uygulama gerçekleştirilmiştir, bu ücretli ilaçlamalardan 6.755,00 TL çeşitli gelir elde
edilmiştir.

4 –KEMİRGENLER VE RODENTLERLE MÜCADELE
Kanalizasyon, Rögarlar, Terk edilmiş kullanılmayan (metruk) binalar Rodentist kemirgen (fare
vs.) yönünden tehdit oluşturduğundan Keşan Belediyesi tarafından müdahale edilmektedir. Bu
bağlamda 350 kg Rodentist kullanılmıştır. Hamam böceği içinse 1430 gr jel yem uygulaması
gerçekleştirilmiştir.

5 - COVİD-19 SALGINI İLE MÜCADELEMİZ
2019 Yılında Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 salgınını İlçemizde
kontrol altında tutmak için 10.000 noktaya dezenfeksiyon yapıldı. Toplu taşıma araçları, ticari
taksiler, camiler, okullar, meslek odaları ve bu meslek odalarına bağlı bulunan işletmeler ve şahsi
bürolar vb. Dezenfekte edildi. Bu kapsamda İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde gelen 4 vaka adreslerine
personelimizce dezenfeksiyon yapıldı. Eski itfaiye de bulunan halka açık depomuzun kontrolü
tarafımızca sağlandı.Kimya fakültesinden alınan 2 ton bioline hazır solüsyonu ve 85 tonluk
solüsyon oluşturacak dezenfektan alınmıştır. 5 tonluk solüsyon oluşturacak huvasan konsantre
alınmıştır. Halkımızın kullanımı için 85 ton solüsyon hazırlanmıştır. 2020 yılında
müdürlüğümüze 4 adet 5 litrelik elektrikli el ULV si alınmış olup, birimimizce tedarik edilen
Virkon-S ile yüzey dezenfeksiyonları gerçekleştirilmiştir. Eski İtfaiye Bahçesinde bulunan
dezenfektan depomuzdan halkımıza 105 ton ücretsiz dezenfektan dağıtıldı.
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KÜLTÜREL MÜCADELE ÇALIŞMALARIMIZ
Yaz aylarında ilaçlama çalışmalarını yürüten personelimiz ve barınak ekibi tarafından bir
tarafında sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili diğer tarafında vektör mücadelesi ile ilgili bilgilerin
yer aldığı el broşürleri dağıtılmıştır. Keşan Merkezde yer alan billboardlara sokak hayvanları ile
ilgili ve vektör mücadelesine dikkat çekmek farkındalık yaratmak için bilgilendirme ilanları
asılmıştır. Müdürlüğümüzce belli aralıklar ile yaptığımız çalışmalar hakkında ve toplumu
bilinçlendirmek için yerel basın yayın organlarına bilgilendirme yapılmaktadır. Belediye
girişindeki ayaklı panolara her ay düzenli olarak çekici resimler ve sloganlar içeren afişler
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asılmıştır. Gerçekleştirecek olduğumuz vektör mücadele çalışma programları sosyal medyadan
halkımıza duyurulmuştur.

ZOONOZ HASTALIKLAR İLE MÜCADELEMİZ
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 kullanılmaktadır.
Sağlıklı et piyasaya sunulmaktadır. Hastalık görüldüğünde 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası
Kanunu hükümleri esas alınır.
konuda su geçirmez kapalı imha çukurları, sönmemiş kireç ve dezenfektan kullanılmaktadır.
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.
BASIM YAYIN VE SOSYAL MEDYA ÇALIŞMALARIMIZ:
Müdürlüğümüzce belli aralıklar ile yaptığımız çalışmalar hakkında ve toplumu
bilinçlendirmek için yerel basın yayın organlarına bilgilendirme yapılmaktadır. Ayrıca
Müdürlüğümüz adı altında elektronik posta hesabı ve sosyal medyada bir etkinlik oluşturularak
yaptığımız çalışmalar, bilgilendirme, dilek, istek ve şikayetlerin hızlı bir şekilde alınmasına
yönelik çalışmalarımızda kesintisiz devam etmektedir
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İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
YÜRÜRLÜKTEKİ İMAR PLANLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ
Keşan Belediyesi merkez ilçe 7020 hektar alanı kapsamaktadır. Bu alanın, 1642 hektarlık
kısmı için 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı
bulunmaktadır. İmar planı bulunmayan alanlardaki yapılaşma talepleri için 1/25.000 ölçekli
Edirne Çevre Düzeni Planı hükümlerine göre işlem yapılmaktadır.
Keşan Yerleşmesinde 2035 yılı plan nüfusu kabulü 100.500 kişidir. İller Bankası Anonim
Şirketi İstanbul Bölge Müdürlüğü kontrolörlüğünde, yüklenici Ankara İmar Planlama Harita
İnşaat Mühendislik Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından hazırlanan, Keşan (Edirne) İlave
Ve Revizyon Nazım İmar Planı, Keşan (Edirne) Merkez 1. Etap İlave Ve Revizyon Uygulama
İmar Planı, Keşan (Edirne) Kuzey Doğu Bölgesi 2. Etap İlave Ve Revizyon Uygulama İmar
Planı, Keşan (Edirne) Kuzey-Batı Ve Güney Bölgeleri 3. Etap İlave Ve Revizyon Uygulama İmar
Planı, Keşan (Edirne) Doğu Bölgesi 4. Etap İlave Ve Revizyon Uygulama İmar Planı 24.07.2017
tarihinde ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince Belediye Meclisinde oy çokluğu
ile onaylanmıştır. (EK-1: Plan Etaplarını Gösterir Kroki) Onayı takiben 1 ay süre ile Belediye
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde ve internet sitesinde planlar ilan edilmiş, bu süreçte
vatandaşlardan gelen talep ve eleştiriler toplanmıştır. İmar Komisyonunca değerlendirilen
dilekçeler, 05.10.2017 tarihinde toplanan Belediye Meclisince karara bağlanmıştır. Olumlu
bulunan değişiklikler, hazırlatılmak üzere İller Bankası Anonim Şirketi İstanbul Bölge
Müdürlüğü’ne iletilmiştir. Hazırlanan imar plan değişikliği dosyaları 08.02.2018 tarihinde
Belediye Meclisince yeniden onaylanmış ve ilan süreci tekrarlanmıştır. Keşan İmar Planları
05.04.2018 tarihi itibariyle kesinleşmiş ve yürürlüktedir.
Paşayiğit Belediyesi, Keşan Belediye Meclisi’nin 04.04.2013 tarih ve 57 sayılı Belediye
Meclis Kararı ile Keşan Belediyesi’ne mahalle olarak katılmıştır. Alanı 2904 hektardır. 1/5000
Ölçekli Paşayiğit (Edirne) Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Paşayiğit (Edirne) Uygulama
İmar Planı, Paşayiğit Belediye Meclisi’nin 09.07.2009 tarih ve 2 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Plan toplam 2 adet nazım imar planı paftasından ve 10 adet uygulama imar planı paftasından
oluşmaktadır.
İzzetiye Mahallesi’nin alanı, 1704 hektardır. Edirne İl Özel İdaresi’nden devri alınan
halihazır haritası ve onaylı imar planı bulunmamaktadır. İzzetiye Mahallesi’nin sayısal halihazır
harita, jeolojik-jeoteknik etüt, imar planı işinin yaptırılması amacıyla 09.10.2014 tarih ve 2014-15
sayılı Belediye Meclis Kararı ile İller Bankası Anonim Şirketi’ne yetki verilmiştir. Sayısal
halihazır harita, jeolojik-jeoteknik etüt onaylanmıştır. İzzetiye (Keşan-Edirne) 1/5000 İlave
Nazım İmar Planı ve İzzetiye (Keşan-Edirne) 1/1000 İlave Uygulama İmar Planı 05.12.2019 tarih
ve 2019-204 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanmıştır. 25.12.2019-25.01.2020 tarihleri
arasında 1 ay süre ile ilan edilmiştir. Gelen itirazlar ve resmi yazılar sonucunda, İller Bankası
Anonim Şirketi kontrolünde Yüklenici Firma tarafından yeniden düzenlenmiştir. İzzetiye (KeşanEdirne) 1/5.000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı (NİP-40155) ve İzzetiye (Keşan-Edirne) 1/1.000
Ölçekli Uygulama İmar Planının (UİP-40156) 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince
04.06.2020 tarih ve 2020-77 sayılı Belediye Meclis Kararı ile yeniden onaylanmıştır. 17.06.2020-
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16.07.2020 tarihleri arasında 1 ay süre ile ilan edilmiş ve 10.09.2020 tarih ve 2020-158 sayılı
Belediye Meclis Kararı ile kesinleşmiştir.
Yayla ve Erikli’yi kapsayan Keşan (Edirne) Kıyı Kesimi Uygulama İmar Planı
08.11.1985 tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanmış, Erikli İlave Uygulama İmar
Planı 03.02.1989-150 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanmıştır. Danişment Uygulama İmar
Planı 16.06.1993-26 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanmıştır. Mücavir alanlarımız Yayla
Sahili Doğal Sit Alanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlık Makamının 26.06.2019 tarih ve 147633
sayılı Olur'u ile; Danişment Sahili Doğal Sit Alanı, Bakanlık Makamının 26.06.2019 tarih ve
147624 sayılı Olur'u ile; Erikli Köyü Sahili Doğal Sit Alanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlık
Makamının 21.10.2019 tarihli ve 246720 sayılı Olur'u ile “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve
Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edilmiştir. Onaylı imar planları durdurulmuş, koruma
amaçlı imar planı yapımı için İlbank A.Ş.’ne yetki verilmiştir. Çalışma alanının Edirne İl Özel
İdaresi’nin yetki sahalarını da kapsaması sebebiyle kurumlar arasında protokol yapılmıştır.
Koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planlarının yapımı, Kurumumuz tarafından takip
edilecektir.
5 YILLIK İMAR PROGRAMI
Keşan (Edirne) İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ve Keşan (Edirne) İlave ve Revizyon
Uygulama İmar Planları 05.04.2018 tarihli Meclis Toplantısı sonrası kesinleşmiştir. 3194 sayılı
İmar Kanununun 10. Maddesi gereğince bu planları tatbik etmek üzere 5 yıllık imar
programlarının hazırlanması gerekmektedir. 5 Yıllık İmar Programı, 5393 sayılı Belediye
Kanununun 18/u maddesi gereğince 07.02.2019 tarih ve 2019-21 sayılı Belediye Meclis Kararı
ile oy birliği ile kabul edilmiştir.
İmar planları 2018 yılında kesinleştiğinden, 5 yıllık imar programı 2018-2022, 20232027, 2028-2032, 2033-2035 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Programda Belediye
bütçesi de dikkate alındığından, bu kapsamda öncelikle 2018-2022 yılları için program tanzim
edilmiştir. Gelecek yıllarda Belediye bütçesi dikkate alınarak, programda değişiklikler
yapılabilecektir.
Mücavir alanlarımız olan Yayla, Erikli, Danişment Sahilleri bu imar programının kapsamı
içine alınmamıştır. Sit alanlarının kesinleşmesini takiben koruma amaçlı imar planı yapılması
gerekeceğinden, 5 yıllık imar programı kapsamı dışında bırakılmıştır.
İmar programı hazırlanırken ilk olarak yeni gelişme alanları için 18. Madde
uygulamalarının yapılması amaçlanmıştır. Bu şekilde kamu kurumları yatırımları için parseller
hazırlanmış olacak, plan notu uygulanacak, özel mülkiyetlerin sorunu çözülecektir. 25.00
metrelik ring yolun kamu eline geçmesi tamamlanmış olacaktır. Plan Notlarının “1/25000 Ölçekli
Edirne İl Çevre Düzeni Planı Hükümleri Gereğince Gelişme Alanlarında 3194 Sayılı İmar
Kanunu 18. Maddesi Uyarınca Uygulama Yapılması Esastır.” hükmü mevcuttur. Bu sebeple,
imar programında ilk olarak 18. Madde uygulamalarının öncelikle yapılmasına karar verilmiştir.
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18. MADDE UYGULAMALARI

M2

Hektar

Merkez Mahallesi

3. Etap

67.350,00

6.7 hektar

2. Etap Yeni Gelişme Alanları

2. Etap

624.333,00

62.4hektar

4. Etap Yeni Gelişme Alanları

4.Etap

368.545,00

36.8 hektar

4. Etap Yeni Gelişme Alanları

4. Etap

1.784.568,00

178.5 hektar

Toplam

2.844.796.00

284.4 hektar

388 adet imar durumu düzenlenmiş olup, 2020 yılı içinde verilmiş ruhsatlara ilişkin sayı
bilgisi aşağıda belirtilmiştir.

RUHSAT TÜRÜ
Yeni Yapı Ruhsatı
Tadilat Ruhsatı
Yenileme-Yeniden Ruhsat
Yıkım Ruhsatı
TOPLAM
Yapı Kullanma İzin Belgesi

ADET
144
15
4
49
212
158

3194 sayılı İmar Kanunun 32. Maddesi gereğince 94 adet kaçak inşaat durdurulmuştur.
Toplam 1.899.443,97.-TL para cezası kesilmiştir. Yıl içinde 969.911,93.-TL’lik para cezası tahsil
edilmiştir.
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MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYETE İLİŞKİN BİLGİLER
Muhtarlık Bilgi Sistemi
Belediye sorumluluk ve yetki alanında 11 Mahalle Muhtarlığı bulunmaktadır. İçişleri
Bakanlığı tarafından oluşturulan Muhtar Bilgi Sistemi (www.muhtar.gov.tr) aracılığıyla
Belediyemize elektronik ortamda iletilen talepler (şikayet, ihbar, görüş, öneri ve istek) kabul
edilerek ilgili birimlere gönderilmiştir. Müdürlükler tarafından yapılacak geri dönüşlerin sistem
üzerinden gelen şikayet ve isteklerin tam karşılığı olup olmadığı incelenerek, mevzuatta belirtilen
sürelerde sonuçlandırılması hususunda koordinasyon sağlanmıştır.
Muhtarlar bilgi sistemi haricinde; Muhtarlıklarından gelen (Telefon, Mail, Dilekçe, vb.)
her türlü talep, istek, şikayet ve sorunlara daha hızlı çözüm bulmak için Kamu Kurumları ve
Belediyemiz Birimleriyle koordinasyon sağlanarak, en kısa sürede çözümlenmesi sağlanmıştır.
Vatandaşlarımızın talep ve şikayetleri Mahalle Muhtarlarımız tarafından kurumumuza
iletişmiş, ilgili Müdürlükler tarafından takip edilerek talepler karşılanmış ve Mahalle
Muhtarlarına geri bildirim yapılmıştır.
Katılımcı yönetimi teşvik etmek, Mahalle Muhtarlarının yönetim sürecine katkılarını
sağlamak, muhtarlarımızın ve halkımızın istek, öneri ve taleplerini daha hızlı çözerek yerel
yönetimle halk arasında sağlam bir köprü oluşturmak amacıyla Keşan’lı Muhtarlarımız ile belirli
periyodlarda toplantı ve ziyaretler gerçekleştirilmiştir.
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19 Ekim 2020 tarihinde Muhtarlar Günü dolayısıyla Belediyemiz tarafından kutlama yemeği
organizasyonu gerçekleştirilmiştir.

2020 yılı içerisinde;
Koronavirüs (COVİD 19) pandemi sebebiyle, 11 Mahalle Muhtarlığımıza maske ile
dezenfektan malzemesi verilmiştir. Muhtarlık Hizmet Binaları ilaçlanmıştır. Ayrıca pandemi
döneminde muhtaç ailelerin tespiti ile ilgili muhtarlarımız ile birlikte çalışma yürütülmüştür.
İzzetiye Mahalle Muhtarlığı’nın mevcut hizmet binasının boya, badana, çatı aktarımı gibi
tamir-bakım işleri yapılmıştır, aynı zamanda mobilya ve mefruşatı yenilenmiştir. İzzetiye
Mahalle Muhtarlığına 1 adet Bilgisayar ve 1 adet yazıcı alınmıştır. Paşayiğit Mahalle Muhtarlığı
hizmet binasının eksik olan büro malzemeleri temin edilerek, 1 adet Bilgisayar yazıcısı
alınmıştır. Yeni Mahalle Muhtarlığına 1 adet bilgisayar yazıcısı alınmıştır.
SOSYAL YARDIMLAR
Belediyecilik anlayışımızın başında ve temelinde “Sosyal Belediyecilik” gelmektedir.
Belediye faaliyetlerinin temeline insanı koyan ve insanı geliştirmeyi, mutlu kılmayı amaç edinen
bu yaklaşımı bu dönem de uygulamayı hedeflemekteyiz,
Bu amaca ulaşmak için hedeflerimiz;
-Hedeflerimizin başında “Keşan’da Engel Yok” anlayışı ile engelli vatandaşlarımızı ekonomik
yönden desteklemek,
-Keşan’da yaşayan yardıma muhtaç vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak,
-Sosyal ve ekonomik yönden gelişimine destek vermek,
-Yaşlıların ve engellilerin sosyal hayata uyumunu sağlayarak yaşam kalitesini yükseltmek,
-Hemşehrilik Hukuku konusunda örnek uygulamaları ortaya koymak,
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Sosyal Yardım Hizmetleri
Muhtaçlık içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük
seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli, muhtaç, kimsesiz, engelli, kadın, çocuk,
öksüz, yetim, mülteci, öğrenci, şehit ve gazi ailelerine, yangın ve doğal afete maruz kalmış kişiler
ile diğer dezavantajlı kimselere, bütçe imkanları dahilinde ayni ve nakdi sosyal yardımlar
yapılmaktadır.
Sosyal hizmet ve yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda, vatandaşa en
yakın ve en uygun yöntemlerle sunulmasına özen gösterilmektedir. İhtiyaç sahibi kişilerin sosyal
yardımlara bağımlı hale gelmemesi için önleyici tedbirler alarak, sosyal yardımlardan ziyade
sosyal hizmetlere ağırlık verilmesi hedeflenmektedir.
Vatandaşa Yönelik Yardımlar
Sosyal Belediyecilik anlayışı ile ilçemiz sınırları içerisinde ikamet eden ve hiçbir geliri
olmayan, kimsesi olmayan, yaşlı, öksüz, yetim, dul, engelli, kalacak yeri olamayan insanlar ile
şiddet mağduru olduğu tespit edilen kadınlar, kocası cezaevinde olan kadın ile anne babası
cezaevinde olan çocuklara, afetlere maruz kalmış kişilere ve muhtaç asker ailelerine kanun ve
yönetmelikler çerçevesinde yardım yapılmıştır.
Müdürlüğümüz tarafından yardıma muhtaç vatandaşlarımız evlerinde yerinde görerek
tespitler yapıldıktan sonra maddi durumunun iyi olmadığı anlaşılan vatandaşlarımızın ihtiyaçları
temin edilerek gerekli yardım yapılmıştır.
2020 yılında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sosyo-ekonomik durumlarının tespit
edilmesi amacıyla ailede ön inceleme çalışmaları yapılmış olup, dezavantajlı kesimlere yönelik
yapılan incelemeler sonucunda; ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan ve asgari yaşam düzeyinin
altında kalan dar gelirli 66 vatandaşa 63.350.-TL nakdi yardım yapılmıştır.
4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Yapılması Hakkında Kanun
kapsamında; ilçemizde ikamet eden ve yapılan sosyal incelemeler neticesinde ihtiyaç durumu
tespit edilen 60 asker ailesine 83.994.-TL nakdi yardım yapılmıştır.
2020 yılında dünya genelinde Koronavirüs (Covid 19) pandemi olması nedeniyle
ilçemizde yaşayan ve muhtaçlığı tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere 5.000 adet gıda (erzak) paketi
yardımı yapılmıştır ve karantinada olan ailelerimize de 750 adet meyve paketi yardımı
yapılmıştır.
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Koronavirüs (Covid 19) pandemi nedeniyle ihtiyaç sahibi 650 aileye bu dönemde destek
olmak amacıyla 3.000 paket bebek bezi yardımı yapılmıştır. Koronavirüs (Covid 19) pandemi
nedeniyle ihtiyaç sahibi 650 aileye bu dönemde destek olmak amacıyla 3.500 paket bebek
maması yardımı yapılmıştır. Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evlerinde kalan
çocuklarımıza ve ilçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi 350 vatandaşımıza giyim yardımı yapılmıştır.
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İlçemizde ihtiyaç sahibi 14 ailenin ısınma ile ilgili sorunlarını çözmek için soba
verilmiştir.

Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim gören ve üstün başarılı 3 öğrencimize laptop alınarak
eğitim ile ilgili ihtiyacı giderilmiştir.

Ayakkabı Boyacılığı işi ile uğraşan ve ihtiyaç sahibi 2 vatandaşımızın mesleğini daha iyi icra
edebilmesi için boya sandığı verilmiştir.
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Müdürlüğümüz tarafından yardıma muhtaçlığı tespit edilen 60 vatandaşımıza battaniye
dağıtılmış olup, 4 vatandaşımızın da barınma ile ilgili sorununa destek olunarak; ev tekstili, ev
eşyası, mobilya, beyaz eşya vb. yardımlar yapılmıştır.

Muhtaç Asker Aile Yardımları
4109 sayılı Kanun kapsamında Belediyemiz ilçe sınırları içinde ikamet eden ve yapılan
sosyal incelemeler neticesinde ihtiyaç durumu tespit edilen 60 asker ailesine 2020 yılında toplam
83.994.-TL nakdi yardım yapılmıştır.
Diğer Kamu Kurumlarına Yapılan Yardımlar
İlçemiz Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve ihtiyacı olan okullara 9 adet Okul
Modeli Polyester Atatürk Büstü verilmiştir.
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İlçemizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinden; Anafartalar Spor Kulübü, Genç
Ordu Spor Kulübü, Keşan Spor Kulübü, Keşan İdman Yurdu Spor Kulübü, Kültür Spor Kulübü,
Keşan Gücü Spor Kulübüne spor malzemesi desteği yapılmıştır.
İlçemiz Şehit Er Akın Buluş Okulumuzun zarar verilen lavoba ve muslukları yenilenerek
tamir-bakımı yapılmıştır.
İlçemiz dezavantajlı mahallelerde bulunan Keşan Atatürk İlköğretim Okulu, Ali Kale ve
Kardeşleri İlköğretim Okulu, İnönü İlkokulu, Şehit Er Akın Buluş İlkokulu, Kurtuluş İlkokulu ve
Şehit Polis Ahmet Can İlköğretim Okuluna temizlik malzemesi (çamaşır suyu, sıvı sabun, yüzey
temizleyicisi, dezenfektan, eldiven, çek-pas vb.) desteği yapılmıştır.

İlçemiz Ensaray Camiinden gelen talep doğrultusunda 120 m² halı alınmıştır.
Pandemi sebebiyle bulaşı önlemek amacıyla ilçemizde bulunan tüm camilerde cemaatin
ibadetini sağlıklı bir oramda yapabilmesi için 10.000 adet tek kullanımlık seccade, 5.000 adet
kişiye özel seccade ile 10.000 adet maske dağıtılmıştır.

84

SAĞLIK HİZMETLERİ
2020 yılında dünya genelinde meydana gelen Koronavirüs (Covid 19) pandemi sebebiyle
Belediyemizde de her türlü tedbirler alınmıştır. Bu tedbirler kapsamında Sağlık Birimimiz
tarafından Belediyemizde görev yapmakta olan tüm personelin günlük ateş ölçüleri alınmış olup
şikayetleri takip edilmiştir.
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İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında ilçemizde bulunan hotel ve pansiyon çalışanlarına
yönelik Uzman Sağlık Personelimiz ile İtfaiye Müdürlüğü tarafından ortak bir çalışma
yürütülerek ilkyardım ve acil bakım eğitimi verilmiştir.

Koronavirüs (COVİD 19) pandemi döneminde hastalıkları iyileştirmek, sağlıklarına
kavuşturmak için görevlerini özveri ile ifa etmeye çalışan sağlık çalışanlarının; Fizyoterapistler
günü, Eczacılık Günü, Hemşirelik günü, Diyetisyenler günü ve Paramedikler günü kutlamaları
gerçekleştirilmiştir.

Engelsiz Yaşam
Engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşama katılımlarını sağlamak ve hayatlarını
kolaylaştırmak amacı ile ilçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımıza 17 adet akülü
araç ve 6 adet manuel tekerlekli sandalye dağıtımı yapılmıştır.
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Evde Yaşam Desteği
Kişisel Bakım Hizmeti
İlçemizde yaşayan yaşlıların ve engellilerin sosyal hayata uyumunu sağlayarak yaşam
kalitesini yükseltmek ve destek olmak amacıyla; evde kişisel bakım ihtiyacını tek başına
karşılayamayan yaşlı, engelli, hasta, şehit ve gazi ailelerine yönelik evde kişisel bakım ve
kuaförlük hizmeti verilmiştir. Vatandaşlarımızın taleplerine bağlı olarak vücut temizliği, saçsakal kesimi, fön, manikür, pedikür, tıraş vb. ihtiyaçları evlerinde giderilmiştir.
Yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza evlerinde kişisel bakım ile kuaförlük hizmetleri
verilmiştir.
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İlçemizde yaşayan, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hasta bezi ve muhtelif medikal
malzeme (hasta yatağı) desteği verilmiştir.
Hasta, engelli ve yatağa bağlı kişilerin kullandığı ve kullanımı son bulunan yatak,
tekerlekli sandalye, tekerlekli tuvalet, havalı yatak vb. demirbaş eşyaların ihtiyaç sahiplerine
ulaştırılması çalışmaları yapılmıştır.

Evde Temizlik Hizmeti
Evde Yaşam Desteği Projesi kapsamında; ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan şehit, gazi
ve engelli aileleri ile yaşlı, kimsesiz, ihtiyaç sahibi kişilere yönelik koruyucu ve destekleyici
çalışmalar yürütülmektedir. 2020 yılında Koronavirüs (Covid 19) pandemi meydana gelmesi
sebebiyle evde bakım ve temizlik hizmetlerine ara verildiğinden, acil ihtiyacı nedeniyle talep
eden 4 yaşlı vatandaşımıza evde bakım ve temizlik hizmeti verilmiştir.
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Gönüllü Sosyal Hizmetler
Halk Sağlığının Korunmasına Yönelik Hizmetler
Özel bilgi ve yeteneklerle toplum sağlığını geliştirmek, toplumsal gelişime destek olmak
ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla sosyal sorumluluk ve gönüllülük bilinci ile; Belediyemizin
sosyal içerikli faaliyetlerine destek veren Diyetisyenimiz beslenme biliminin ilkeleri
doğrultusunda vatandaşımızı bilgilendirmektedir, Kişisel Gelişim Uzmanımız tarafından ihtiyacı
olan vatandaşlarımıza birebir eğitimler verilmektedir,
Güzellik Uzmanımız tarafından
vatandaşlarımızın cilt bakımı ve güzellikle ilgili konularda yardım almaları sağlanmaktadır.
Ayrıca halkın sağlığını korumaya yönelik fiziksel aktiviteleri arttırmak ve daha kaliteli yaşama
teşvik etmek üzere eğitimler verilmektedir.
Psikolojik Danışmanlık Hizmeti
Koronavirüs (Covid 19) pandemi ile ilgili korku, kaygı gibi sıkıntılar yaşayan kişiler ile
saha çalışmalarında tespit ettiğimiz çocuklar ve annelerine yardım almak istedikleri

konularda gönüllü psikologlarımızca psikolojik danışmanlık hizmeti verilmiştir.
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Asker Destek Paketi Projesi
Vatani görevini yerine getirmek üzere askere gidecek olan ve ilçemizde yaşayan
gençlerimizin coşkusunu, sevincini paylaşmak ve destek olmak amacıyla “Asker Destek Paketi”
projesi; Keşan Kaymakamlığı, Keşan 4’ncü Mekanize Tugay Komutanlığı ve Askerlik Şubesi
Başkanlığı gibi kurumların vermiş olduğu destek ve işbirliği ile ilk defa hayata geçirilmiştir.
2020 yılında her celp döneminde askere gidecek olan gençlere moral yemeği verilerek
138 adet “Asker Destek Paketi” hediye edilmiştir.

Hoş Geldin Bebek Projesi
Genç nüfusun öneminin toplumla paylaşılması, vatandaşların sevinç ve hüzünlü anlarının
paylaşması amacıyla “Hoş Geldin Bebek” projesi gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında
ilçemiz sınırlarında ikamet eden ve yeni çocuk sahibi olan aileleri tebrik etmek, manevi destek
olmak ve mutluluklarını paylaşmak üzere evlerinde ya da hastanelerde ziyaretler gerçekleştirilmiş
olup ailelerin yeni doğmuş olan bebeklerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla içinde temel
bakım ve giyim ürünlerinin bulunduğu bebek sepeti hediye edilmiştir.
Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında; 2020 yılında 278 aile ziyaret edilmiştir.
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EVLENDİRME HİZMETLERİ
Evlendirme işlemleri; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 2169 sayılı Evlendirme
Yönetmeliği ve ilgili genelgelere uygun olarak yürütülmüş olup, evlenme talepleri en kısa sürede
yerine getirilmiştir. Belediyemiz Nikah işlemleri 1 Evlendirme Memuru tarafından yerine
getirilmiştir.
2020 yılında 400 çiftin nikah başvurusu kabul edilmiş olup, Evlendirme Şefliğimizce; 55
adet dış nikah, 325 adet Belediye nikahı olmak üzere 380 çiftin Nikah Akdi gerçekleştirilmiştir.
Başka il ve ilçelerde nikah kıymak için başvuran 20 çiftimize de Evlendirme İzin Belgesi
düzenlenmiştir.
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Nikah İşlemleri;
Belediyemiz sınırları içinde ikamet eden ve evlenmek için müracaatta bulunan çiftlerin
evlenme işlemlerini yapmak, evlenme muamele dosyalarını hazırlamak,
Nikah Akdi gerçekleştirilen çiftlere “Uluslararası Aile Cüzdanı” düzenlemek ve nikah
esnasında teslim etmek,
Nikah Akdi gerçekleştirilen çiftlerin mernis bildirimlerini tanzim ederek İlçe Nüfus
Müdürlüğüne bildirmek,
Evlenme başvuru dosyaları ile ilgili dijital arşiv oluşturulmak,

Evlenme hizmetleri ile ilgili tüm resmi yazışmaları yürütmek,
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2020 YILINA AİT EVLENME (NİKAH) İSTATİSTİĞİ
(Aylık Olarak Kıyılan Evlenme (Nikah) Sayısı
Verilen
Yabancı
Yabancı
İki
Normal Toplam Evlenme
Aylar
Kadın İle Erkek İle Yabancı
Evlilik Nikah
İzin
Evlilik
Evlilik
Evlilik
Belgesi
OCAK
1
25
26
1
ŞUBAT

22

22

MART

22

22

NİSAN

23

23

MAYIS

15

15

HAZİRAN

36

36

1

50

51

7

1

75

77

7

EYLÜL

46

46

1

EKİM

29

29

2

17

18

15

15

1

375

380

20

TEMMUZ
AĞUSTOS

KASIM

1

1

ARALIK
TOPLAM

2

3

1

MEZARLIK İŞLERİ BİRİMİ
2020 YILI FAALİYETLERİ





Birimimizde 3 adet kapalı kasa soğutmalı cenaze nakil aracı ve 2 adet açık kasa cenaze
nakil aracı olmak üzere 5 adet araç bulunmaktadır.
Birimimizde 1 adet birim sorumlusu, 2 adet büro personeli, 3 adet şoför ve 5 adet
mezarlık görevlisi olmak üzere toplam 11 adet personel görev yapmaktadır.
Birimimizde 2020 yılında 58 adet gelen evrak, 39 adet giden evrak, 28 adet satın alma
belgesi ve 841 adet ölüm belgesi ile ilgili işlemi yapılmıştır.
Vefat anında defin işlemlerinin daha hızlı bir şekilde ve tek noktadan yürütülebilmesi
amacıyla ALO 188 Cenaze Hizmetleri Hattı faaliyete geçirilmiştir. Bu hat 7 / 24 hizmet
vermektedir. Cenaze Hizmetleri Hattı kanalıyla tüm işlemler; (cenaze nakli, otobüs
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gönderilmesi, gömü yapılması, levazımat verilmesi, lokma, ayran, helva verilmesi
işlemleri) ücretsiz yapılmaktadır.

 Covid 19 virüs salgını nedeniyle 75 adet MDF tabut alımı yapılmıştır.

 Defin malzemelerinin vatandaşlarımıza ücretsiz verilmesi amacıyla 125 takım taşıma çantalı
cenaze levazımatı alımı (65 erkek – 65 kadın) ve 125 takım mezar tahtası takımı alımı ihalesi
gerçekleştirdik.
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Cenaze günlerinde vefat edenlerin yakınlarına ücretsiz verilmek üzere (cenaze başına 120
adet) tahin helvası alımı gerçekleştirdik.



Asri Mezarlıkta 1170 adet yeni gömü alanı açılması amacıyla 3900 m² kilitli parke taşı,
2500 mtül beton bordür, 230 mt çevre duvarı ve 300 mt drenaj çalışması yapılmasına
başlanmış olup, 2020 yılının başlarında kullanılmaya açılması planlanmıştır.



Türk Hava Yolları ile Belediyemiz arasında iç hatlar cenaze nakli yapılabilmesi amacıyla
Protokol imzalanmıştır. Böylece İlçemizde ve köylerimizde ikamet etmekte iken vefat eden
ve ailesince başka bir memlekete defin edilmesi kararlaştırılan kişilerin nakil işlemi
Belediyemizce ücretsiz karşılanmış olmaktadır. Bu kapsamda 2020 yılında Amasya, Niğde
ve Erzurum illerine nakil işlemi gerçekleştirilmiştir.
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Cenaze olduğu günlerde taziye evlerine ücretsiz lokma ve ayran gönderdik. Ayrıca kandil
günlerinde de ücretsiz lokma ve ayran dağıtımı gerçekleştirdik.

İlçemize emeği geçmiş merhum Milletvekilleri, Belediye Başkanları, Meclis Üyeleri ve
Şehitlerimizin ölüm yıldönümlerinde mezarları başında Kuran-ı Kerim ile Yasin-i Şerif
okutularak anma törenleri gerçekleştirilmiştir.
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Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı nedeniyle arife günlerinde Asri Mezarlıkta
bulunan şehitlikte tüm şehitler ve tüm vefat edenler için Kuran-ı Kerim ve Yasin-i Şerif
okutulmuştur.

 2020 yılında İlçemiz merkez ve mahallelerinde bulunan mezarlıklarımızda toplam 421 adet
defin işlemi gerçekleştirilmiş olup her mezarlığa ait defin sayılarının ayrıntıları aşağıda
belirtilmiştir.
Asri Mezarlık

Enez Yolu Mezarlığı

Erkek
Kadın
Bebek
Toplam

Erkek
Kadın
Bebek
Toplam

: 105 Adet
: 92 Adet
: 2 Adet
: 199 Kişi Defnedilmiştir.

: 96 Adet
: 78 Adet
: 6 Adet
:180 Kişi Defnedilmiştir.

Paşayiğit Mezarlığı

İzzetiye Mezarlığı

Erkek
Kadın
Bebek
Toplam

Erkek
Kadın
Bebek
Toplam

: 16 Adet
: 10 Adet
: 0 Adet
: 26 Kişi Defnedilmiştir.

İstasyon Mahallesi Mezarlığı

Erkek
Kadın
Bebek
Toplam

: 1 Adet
: 0 Adet
: 0 Adet
: 1 Kişi Defnedilmiştir
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: 10 Adet
: 5 Adet
: 0 Adet
: 15 Kişi Defnedilmiştir.



2020 yılında COVİD-19 Virüsünden kaynaklı 119 kişi hayatını kaybetmiştir.
Asri mezarlık
: 21 Adet
Enez Yolu Mezarlığı : 26 Adet
Paşayiğit Mezarlığı
: 5 Adet
İzzetiye Mezarlığı
: 2 Adet
Keşan Dışına
: 65 Adet
TOPLAM
:119 Adet



Ücreti karşılığında 155 adet mezar yeri satışı yapılmıştır. Bunlar;



Asri Mezarlıkta
:104 Adet
Enez Yolu Mezarlığında
: 33 Adet
Paşayiğit Mezarlığında
: 18 Adet
2020 yılında İlçemizde bulunan mezarlıklar haricinde, Keşan köylerine ve Şehir dışına
toplam 420 adet cenaze nakli gerçekleştirilmiştir.
Keşan Köylerine Yapılan Nakiller: 167
Keşan Dışına Yapılan Nakiller : 253
TOPLAM
: 420



2020 yılında 3 adet Nakli-i Kabir işlemi yapılmıştır.

98

ŞEHİR BANDOSU FAALİYETLERİ
Resmi Bayramlarda, özel günlerde, anma törenlerinde, İlçemizin kurtuluş etkinlikleri ile
komşu ilçelerin kurtuluş etkinliklerinde hizmet vermektedir.
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DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İHALELER
Müdürlüğümüz tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Hükümleri doğrultusunda
gerçekleştirilen 2020 Yılında hazırlanan ihalelere ait özet bilgiler ile ayrıntılı tablo aşağıda
gösterilmiştir.
2020 YILI İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEN İHALELER
Sıra
No

İhale
Türü

İhale
Usulü

İhale
Durumu

İhale Kayıt
No

İhale Adı

İhale Tarihi

Sözleşme Bedeli
(Kdv Hariç)

31.01.202010:00

892.833,70

31.01.202011:00

92.500,00

21.02.202015:00

158.904,00

17.02.202011:00

66.750,00

02.03.202011:00

459.500,00

27.02.202011:00

141.500,00

28.02.202011:00

193.396,00

1

Yapım

Açık

Sonuç İlanı
Yayımlanmış

2020/20057

Keşan Belediyesi Fen İşleri
Müdürlüğünce, Kunduracılar
Çarşısının Tarihi Kimliğinin
Yeniden Kazandırılması İçin
Yol, Tretuvar Ve Çevre
Düzenlemesi Yapılması Yapım
İşi

2

Mal

Açık

Sonuç İlanı
Yayımlanmış

2020/33172

Keşan Belediyesi Su ve
Kanalizasyon Müdürlüğünce
Gaz Klor Tüpü Mal Alımı

3

4

Mal

Mal

Açık

Sonuç İlanı
Yayımlanmış

2020/60387

Açık

Sonuç İlanı
Yayımlanmış

2020/63253

5

Mal

Açık

Sonuç İlanı
Yayımlanmış

2020/63382

6

Hizmet

Açık

Sonuç İlanı
Yayımlanmış

2020/70194

7

Mal

Açık

Sonuç İlanı
Yayımlanmış

2020/73185

Keşan Belediyesi Destek
Hizmetleri Müdürlüğünce,
Belediyemiz Tamirhanesinde
Kullanılmak Üzere Muhtelif
Yağ Alımı İşi
Keşan Belediyesi Temizlik
İşleri Müdürlüğünce, İlçemiz
Sınırları İçerisinde ki Cadde,
Sokak ve Parklarda
Kullanılmak Üzere Plastik,
Üstü Küllüklü Çöp Kovası Mal
Alımı
Keşan Belediyesi Temizlik
İşleri Müdürlüğünce, İlçemiz
Sınırları Dahilindeki Cadde ve
Sokaklarda Kullanılmak Üzere
Çöp Konteyneri Mal Alımı İşi
Keşan Belediye Başkanlığınca,
İlçemiz Spor
Kulüplerinin,Okullarının,
Mahalle Sakinlerinin,Dernek
ve Vakıfların Sportif Ve
Kültürel Faaliyetlerinde
Kullanılmak Üzere Otobüs
Kiralama ve Konaklama
Hizmet Alımı İşi
Keşan Belediyesi Fen İşleri
Müdürlüğünce 2020 Yılında
Yapılacak Peyzaj
Düzenlemelerinde
Kullanılacak Malzeme Alımı
İşi
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8

Mal

Pazarlık

Sonuç İlanı
Yayımlanmış

9

Mal

Pazarlık

Sonuç İlanı
Yayımlanmış

10

Mal

Açık

Sonuç İlanı
Yayımlanmış

11

Mal

Pazarlık

Sonuç İlanı
Yayımlanmış

Açık

Sonuç İlanı
Yayımlanmış

12

Mal

Keşan Belediyesi Zabıta
Müdürlüğünce, İlçemizde ki
2020/105631
Muhtelif Yerlerde Kullanılmak
Üzere Durak Alımı İşi

26.02.2020 15:30

287.800,00

Keşan Belediyesi Fen İşleri
Müdürlüğünce, Bank ve Piknik
2020/111802 Masası Yapımında
Kullanılmak Üzere Malzeme
Alımı İşi
Keşan Belediyesi Fen İşleri
Müdürlüğünce, Keşan İlçesi
Muhtelif Cadde ve
Sokaklarının Bakım ve
2020/143247
Onarımında Kullanılmak
Üzere Kilitli Beton Parke,
Prizma, Bordür, Oluk ve Şev
Taşı Mal Alımı İşi
Keşan Belediyesi Fen İşleri
Müdürlüğünce, Bank ve Piknik
2020/148594 Masası Yapımında
Kullanılmak Üzere Malzeme
Alımı İşi

09.03.202011:00

29.257,50

07.04.2020 11:00

654.500,00

17.03.202015:00

120.000,00

Keşan Belediyesi Veteriner
İşleri Müdürlüğünce, Vektör
2020/176317
Mücadelesinde Kullanılmak
Üzere Biyosidal Ürün Alımı İşi

15.04.202011:00

367.045,00

27.04.202011:00

679.800,00

13.05.2020 17:00

132.600,00

01.07.2020 15:30

448.957,00

03.07.2020 11:00

5.200.000,00

06.07.2020 11:00

5.977.550,00

24.07.2020 11:00

1.266.560,00

13

Hizmet

Açık

Sonuç İlanı
Yayımlanmış

2020/181051

14

Hizmet

Açık

Sonuç İlanı
Yayımlanmış

2020/241569

15

Mal

Açık

Sonuç İlanı
Yayımlanmış

2020/269539

16

Yapım

Açık

Sonuç İlanı
Yayımlanmış

2020/288266

17

Yapım

Açık

Sonuç İlanı
Yayımlanmış

2020/293101

18

Yapım

Açık

Sonuç İlanı
Yayımlanmış

2020/346593

Edirne ili, Keşan İlçesi,
Yukarızaferiye (Yeni Mahalle,
Mustafa Kemal Paşa), Merkez
(İstasyon) Mahallelerinde
yapılacak Parselasyon Planı
(3194 sayılı İmar Kanunu’nun
18. Madde Uygulaması İşi)
Hizmet Alımı İşi
Keşan Belediyesi Su ve
Kanalizasyon Müdürlüğünce,
Erikli Sahili İçme Suyu ve
Şebeke Hattı Projesi Yapımı
Hizmet Alımı İşi
Keşan Belediyesi Su ve
Kanalizasyon Müdürlüğünce,
Şehir İçi ve Mücavir Alanlarda
İçmeSuyu ve Atıksu
Şebekelerinde Kullanılmak
Üzere Malzeme Alımı İşi
Keşan Belediyesi Sınırları ve
Mücavir Alanlarımız
İçerisinde, Muhtelif Cadde ve
Sokaklarında Asfalt Kaplama
Yol ve Asfalt Yama Yapılması
Keşan Belediyesi Sınırları ve
Mücavir Alanlarımız
İçerisinde, Muhtelif Cadde ve
Sokaklarında Yol ve Kaldırım
Yapım İşi
Keşan Belediyesi Su ve
Kanalizasyon Müdürlüğünce,
Muhtelif Cadde ve Sokaklarda
Bacaların ve Izgaraların
Yükseltilmesi ve İlave Hatlar
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Yapımı

19

20

21

22

Yapım

Yapım

Yapım

Açık

Sonuç İlanı
Yayımlanmış

Keşan Belediyesi Kütüphane
2020/365286 ve Sanat Merkezi İç Mekan
Düzenleme İşi

04.08.2020 11:00

1.593.354,44

Açık

Sonuç İlanı
Yayımlanmış

İlçemiz Yukarı Zaferiye Mah.
1320 Ada 1 Parselde Yarı
2020/416724
Olimpik Yüzme Havuzu
Yapım İşi

07.09.2020 11:00

4.390.000,00

Sonuç İlanı
Yayımlanmış

Keşan Belediyesi Fen İşleri
Müdürlüğünce, İlçemiz
Atatürk Stadı Kompleksinde;
Sentetik Yüzeyli Atletizm
2020/430872
Pisti, Doğal ve Sentetik Futbol
Sahaları, Portatif Tribün,
Akrilik Zeminli Tenis Kortu ve
Basketbol Sahaları Yapım İşi

15.09.2020 11:00

4.012.012,00

Sonuç İlanı
Yayınlanmış

Keşan Belediyesi Pazar Yeri
Üzerinin Kapatılması
2020/474178
Uygulama Projelerinin
Hazırlanması İşi

14.09.2020 14:00

165.000,00

14.09.2020 11:00

2.136.400,00

15.11.2020 11:00

453.500,00

03.11.2020 11:00

43.569,00

Açık

Hizmet Pazarlık

Açık

Sonuç İlanı
Yayınlanmış

Keşan Belediyesi Destek
Hizmetleri Müdürlüğünce,
2020/488282 2021 Yılında Belediyemize ait
motorlu araçlarda kullanılmak
üzere Akaryakıt Alımı İşi
Keşan Belediyesi Veteriner
İşleri Müdürlüğünce, 2020 Yılı
2020/494472 İçerisinde Vektör
Mücadelesinde Kullanılmak
Üzere Biyosidal Ürün Alımı İş
Keşan Belediyesi Veteriner
İşleri Müdürlüğünce Sahipsiz
2020/568568 Sokak Hayvanlarının
Beslenmesi İçin Mama Alımı
İşi

23

Mal

24

Mal

Açık

Sonuç İlanı
Yayınlanmış

25

Mal

Açık

Sonuç İlanı
Yayınlanmış

26

Yapım

Pazarlık

Sonuç İlanı
Yayınlanmış

Keşan Belediyesi Sokak
2020/612886 Hayvanları Bakımevi İkmal
İnşaatı Yapım İşi

13.11.2020 11:00

1.083.478,49

Hizmet Pazarlık

Sonuç İlanı
Yayınlanmış

Keşan Belediyesi Destek
Hizmetleri Müdürlüğünce,
Belediyemiz Envanterinde
Bulunan Motorlu Taşıtların
2020/632139
2021 Yılı Karayolları Zorunlu
Mali Sorumluluk Trafik
Sigortalarının Yapılması
Hizmet Alımı İşi

20.11.2020 14:00

148.915,00

Yapım

Sonuç İlanı
Yayınlanmış

Keşan İçme Suyu,
Kanalizasyon ve Yağmursuyu
2020/633712
Hatlarının Bakım Onarım ve
Yenileme İnşaatı Yapımı İşi

15.12.2020 11:00

11.320.650,00

27

28

Açık
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29

Hizmet Pazarlık

Sonuç İlanı
Yayınlanmış

Trafik, Yol ve Toplu Taşıma
2020/656937 Sistemi Düzenlenme Projesi
Hazırlanması

07.12.2020 11:00

118.500,00

30

Yapım

Sonuç İlanı
Yayınlanmış

Keşan (Edirne) Erikli Sahili
2020/678667 İçme Suyu Terfi ve Şehir
Şebeke Hattı Yapım İşi

11.12.2020 10:30

27.212.000,00

Pazarlık

DOĞRUDAN TEMİNLER
Müdürlüklerden gelen talep yazılarına istinaden alınması istenilen mal ve hizmetlerin satın
alımı için piyasa araştırmaları yapıldı.
1- Piyasa araştırmaları yaparak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun uygun maddeleri
çerçevesinde ihale ve doğrudan temin yoluyla mal ve hizmet alımlarının temini yapıldı.
2-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.
3-Vatandaşlara ücretsiz konser ve organizasyonların düzenlenmesinde gerekli malzemelerin
temini, personelin görevlendirilmesi ve yönlendirilmesi, stant ve sahnelerin kurulumu işi yapıldı.
4-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.
5-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. Temin edilen akaryakıt miktarları
422.959,68Lt Motorin, 6.997,79Lt Benzin ve 1.000 Lt Adblue dur.
6-Afetlerle mücadelede gerekli malzemeler temini ve personel desteğinin sağlanması için
programlama yapıldı.
7-Kiralamak suretiyle hizmet aracı temin edildi ve sağlıklı hizmet verilmesi sağlandı.
8--Belediyemize ait araçların diğer birimlerden gelen talepler doğrultusunda personel ve araç
yönlendirilmesi işleri yapıldı.
9-İdareye ait iş makinelerinden zamanı gelen araca Fenni Muayene, Egzoz Muayenesi ve idari
işler ile Zorunlu Trafik Sigorta Poliçeleri takip edilerek 95 araca zorunlu trafik sigortası
yaptırıldı.
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10-Belediyemize gelen hibe ve satın alınan araçların tescillerinin yaptırılıp demirbaş kayıtlarına
geçirildi.
11-Şantiyelerde ve bakımevlerinde bulunan ve idareye ait olan araç, iş makinelerinin akaryakıt,
yedek parça v.b denetimini sağlandı. Belediyemizde bulunan toplam 95 adet hizmet aracına
bakım ve tamirat yapıldı.
12-Alımı yapılan mal/hizmet alımı dosyaları hazırlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesi
yapıldı.
13-Hazırlanan ve havalesi yapılan her dosyanın örneği arşivimizde muhafaza edildi.
.
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HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
SUNULAN HİZMETLER







Belediyemizin menfaatlerini korumak amacıyla hukuki girişimlerde bulunulmakta,
dava ve icra dosyaları takip edilmekte,
Başkanlık makamının ve Belediyemiz müdürlüklerinin talep ettiği hususlarda
hukuki mütalaa hazırlanmakta,
Resmî Gazete takibi yapılarak belediyemizi ilgilendiren mevzuat değişiklikleri
ilgili birimlere iletilmekte, gerek duyulması halinde mevzuat ve uygulamaya
yönelik eğitim programı düzenlenmekte,
Belediyemiz personelinin görevleri nedeniyle muhatap oldukları dava ve
takiplerde kendilerine hukuki yardım sağlanmaktadır.
Ayrıca CİMER şikayetleri cevaplanmakta ve resmî kurumlardan (Adli ya da İdari)
gelen yazışmalara cevap verilmektedir.
Kurumumuzu ilgilendiren sözleşme metinleri incelenmekte, gerekli görülürse
düzenlemeler yapılmakta ve ihtiyaç duyulan konularda sözleşmeler
hazırlanmaktadır.

BİRİM AMAÇ ve HEDEFLERİ
Birimimizin amacı, faaliyet konusunda etkin ve yeterli ölçüde çalışmalar ile belediyemiz
tüzel kişiliğinin hak ve menfaatlerini koruyarak belediyemize ve ilçemize katkıda bulunmaktır.
Belediyemiz stratejik planında öngörülen şekilde planlı, etkin ve verimli çalışma olgusunu
gerçekleştirmek üzere gayret gösterilmekte; müdürlüğümüz iş ve işlemlerinin yürütülmesinde
iletişimde olduğumuz şahıslar ve kurum yetkilileri ile insani ilişkiler, karşılıklı saygı ve güler yüz
esasına uygun olarak yürütülmekte; bilgi ve teknolojik imkanlardan azami düzeyde yararlanmaya
yönelik bir çalışma biçimi sürdürülmekte; faaliyetlerimiz sırasında iletişimde bulunduğumuz,
özellikle takip ettiğimiz davalardan etkilenme ihtimali bulunan şahıs, diğer kurum ve kuruluşlar
ile koordinasyon sağlanarak işbirliği yapılmaya çalışılmaktadır.
Yine kurumsal gelişimin sağlanması amacıyla personelimizin kendisini geliştirmesine
yönelik çalışmalar yapılmakta, her türlü teknolojik imkandan yararlanılarak bilgiye erişim
kanalları genişletilmekte ve kullanımı teşvik edilmekte; tüm personelimiz, meslek içi eğitimlere
düzenli olarak katılmalarının yanında mesleki ve bireysel gelişmelerini teminen mevcut tüm
olanaklardan yararlanmakta; kurum içi iletişimi sağlamaya yönelik olarak özellikle takip
ettiğimiz davalarla ilgili birimlerle irtibat halinde değerlendirmeler yapılmakta; Müdürlüğümüzün
tüm çalışanları kurum içi iletişime açık olup, tüm birimler ve çalışanlarının bilgi ve kaynak
aktarımı talepleri de karşılanmakta ve böylelikle daha kurumsal bir yapılanmaya geçişi
sağlamaya çalışılmaktadır. Ayrıca kurum dışı bilgi edinme amaçlı tüm başvurular ilgi ile
karşılanmakta ve gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. Belediyemiz mali yapısına etkisi de göz
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önünde tutularak davaların sonucunda belediye bütçesine en az yük getirecek şekilde sonuç
alınmaya yönelik çalışmalarda bulunulmaktadır.
FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ
2020 yılında; Müdürlüğümüzce Riyaset Makamı ve Müdürlüklerin talepleri üzerine
hukuki görüşlerimizi de içeren 15 adet Belediye içi yazışma yapılmış, çok sayıda şifahi görüş
verilmiştir. Önceki yıllardan derdest olan dosyalarımızın takibinin yanı sıra 2020 yılında 111 adet
ceza dosyası olmak üzere Adli yargı kapsamında, 58 adet İdare Mahkemesi, 4 adet Vergi
Mahkemesi kapsamında olmak üzere toplamda 62 dosya İdari yargı kapsamında dava takip
edilmiştir. 4 adet CİMER şikayetine cevap verilmiş, Kaymakamlık Makamı ile 12 adet yazışma
yapılmış, Mahkemelerden gönderilen 228 adet müzekkere cevaplanmıştır. Ülkemizi etkisi altına
alan COVİD-19 salgını sebebiyle Müdürlüğümüz mağduriyete sebebiyet vermemek amaçlı kira
alacaklarına ilişkin yeni bir icra takibi başlatmamıştır. 2019 yılında açılmış olan icra takipleri
sözleşmeli avukatımız Av. Hakan ÇEVİKEL tarafından takip edilmeye devam edilmiştir. Ayrıca
MTS ( Merkezi Takip Sistemi ) üzerinden sözleşmeli avukatımız Av. Hasan SEVİN tarafından
102 Adet su alacaklarına ilişkin icra takibi başlatılmıştır. Yine Arabuluculuk Komisyon Başkanı
olarak 15 adet arabuluculuk toplantısına tarafımca katılınmış olup, işbu toplantı konusu ihtilafla
ilgili olarak 15 adet rapor hazırlanmıştır.
Ayrıca 2021 yılı itibarıyla, 18 adet müzekkere cevaplanmıştır. Ekte yer alan listeden de
görüleceği üzere Müdürlüğümüz bahse konu davaları halen takip etmektedir. Bununla birlikte
Adli Makamlarla yapılan tüm yazışmalar Müdürlüğümüz tarafından gerçekleşmektedir. Yine
Müdürlüğümüz destek birimi olduğu için yargılama konusu edilen hususlarla ilgili olarak
kesinleşen davaların sonuçlarını ilgili birimlere bildirmiştir. Dava konusu edilen hususlara ilişkin
olarak lehimize hükmedilen vekalet ücretleri alacağı da kesinleştikten sonra Müdürlüğümüz
tarafından icra takibine konu edilmektedir.
Sözleşmeli avukatlarımızdan Av. Hakan ÇEVİKEL’ e İmar Kirliliği ve Kiralara ilişkin
icra takibi, Av. Hasan SEVİN’ e İş ve Hukuk Dava dosyaları ayrıca geçmiş dönem sözleşmeli
avukatlardan kalan İcra Takipleri ve MTS ( Merkezi Takip Sistemi) ‘ ye dayalı su borçlarının
tahsili ve Av. Ahmet Emre EKER’in geçmiş yıllardan günümüze takip etmiş olduğu eski su
takipleri ve eski imar kirliliği dosyaları devam etmektedir.
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BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREVLERİ
Bilgi işlem Müdürlüğü, 22.02.2007 tarihli 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
“Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına
Dair Yönetmelik” Hükümleri gereğince Keşan Belediye Meclisi’nin 05/06/2014 tarih ve 201486 sayılı kararı ile kurulmuştur.
Bilgi İşlem Müdürlüğü Belediyemizin; Donanım hizmetleri, Yazılım hizmetleri, İnternet
Hizmetleri, Dijital Arşiv Hizmetleri, Veri Kayıt Kontrol sistemi, Numarataj Hizmetleri, Mekânsal
Adres kayıt Sistemi ve Kent Bilgi Sistemi verilerinin sağlıklı bir şekilde güncellenmesi ve
depolanması yedeklenmesiyle ilgili görevleri yürütmektedir.
Belediyemiz bünyesinde kullanılan yazılımların ve donanımların sağlıklı çalışabilmesi ve
değişen yasa ve yönetmeliklere anlık olarak güncellenmesi amacıyla SAMPAŞ BİLİŞİM VE
İLETİŞİM SAN. VE TİC. A.Ş. şirketi ile yıllık bakım sözleşmeleri gerçekleştirilmektedir.
BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
Müdürlüğümüzde bulunan ve hizmetlerin yürütülmesi için kullanılan 366 adet araç gereç
bulunmaktadır. Bunların 196 tanesi iletişim amaçlı kullanılmakta iken 170 adet muhtelif amaç ve
hizmetler için kullanılmaktadır.

SIRA NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
TOPLAM

KAYNAK LİSTESİ
CİNSİ
Bilgisayar
Fiziksel Sunucu
Fiziksel Sunucu (Pasif)
Sanal Sunucu
Yazıcı
Klima
Tarayıcı(arşiv)
Yedekleme Ünitesi
Switch
Omurga Switch
Santral
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SAYISI
186
6
3
23
117
5
5
3
14
1
3
366

2020 FAALİYETLERİ:
Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilmekte olan yazılım ve sistem destek faaliyetleri
arttırılarak daha kolay, kullanılabilir kullanıcı dostu ve vatandaşa hizmet odaklı faaliyetlerimiz
geliştirilerek devam etmiştir.
Kullanılmakta olan web sitemiz kullanıcı dostu ara yüzü ile sitemize erişen kullanıcıların
belediyemiz hakkında edineceği bilgiler daha düzenli şekle getirilmiş olup, hali hazırda
verdiğimiz e-İmar, Kent Rehberi, e–Belediye ödeme ve bilgi edinme portalları güncellenmiştir.
Ios ve Android sistemlerine uyumlu Keşan Belediyesi mobil aplikasyonumuz ilgili mobil
cihazlarda çalışır hale getirilmiştir.
Belediyemizde bulunan personellerimizin tamamının bilgisayarlarına yönetilebilirlik,
ölçeklenebilirlik ve güvenlik entegrasyonu gibi çözümler sağlayan Active Directory sistemi
kurularak personellerimizin şeffaflığı ve denetlene bilirliği arttırılarak kullanım esnekliğine
kavuşması sağlanıp, kişisel bilgisayarların yönetimi tek çatı altında aynı veri tabanı üzerinde
bulunan sanal sunucu yapımız içerisinde bulunan Domain Serverlara kurulmuştur.
Belediyemiz giriş katında bulunan sistem odası yapılandırılmış, FKM (Felaket Kurtarma
Merkezi) Zabıta Müdürlüğü bölümünde bulunan yeni yerine taşınarak kurulumu yapılmıştır.
Hizmetlerimizde kullanılan 23 sanal sunucunun günlük yedekleri FKM merkezinde replikasyon
olarak hazırlanmıştır. Herhangi bir fiziksel hasar, siber saldırı veya donanım arızasında her sanal
sunucunun hazır yedeği FKM merkezimizde bulunup hizmetin kesintisiz olarak verilmesinin
garantisi sağlanmıştır.
Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan ve kurulumu ve donanım desteği personellerimiz
tarafından verilen kişisel bilgisayarların envanteri hazırlanmış ve sarf malzeme olarak
adlandırılan taşınır kayıt yönetmeliğine göre kişi zimmeti yapılması zorunlu olmayan malzemeler
kayıt altına alınarak doğru kullanım amaçlanmıştır.
Hali hazırda kullanılmakta olan 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
yasaya uyumlu şekilde hizmet veren ücretsiz internet noktalarımıza yenilerini eklemek için
gerekli teknolojik araştırmalar yapılmış ve internet altyapı sağlayıcı firmalarla görüşülerek
ücretsiz internet noktalarımıza 7 farklı lokasyonda yenisi eklenmek üzere girişimler başlamıştır.
Bu hizmetle ilgili saha çalışmaları hali hazırda devam etmektedir.
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Ücretsiz internet noktalarımız;








Alparslan Türkeş Meydanı
Belediye Pazar Yeri Kompleksi
Atatürk Stadyumu
Engelliler Parkı
Mehmet GEMİCİ Cennet Bahçesi
Atatürk Parkı (Cumhuriyet Meydanı)
Şehitlik Parkı

Ağustos ayında tüm bankalara yaptığımız online su ödeme iş birliği çağrısına istinaden
web servisler aracılığı ile ilgili bankalara gerekli bilgiler paylaşılmış ve hali hazırda 6 banka
(Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, TEB, Şekerbank, Akbank) ile protokoller tamamlanarak
online ödeme servisleri aktif edilmiş, vergi mükellefi vatandaşlarımıza ödeme esnekliği
getirilmiştir. İlgili bankanın müşterisi konumunda ve belediyemizde sicil kaydı bulunan
vatandaşlarımıza su tahsilatları için kredi kartı kullanmaya gerek kalmaksızın internet bankacılığı
ve mobil bankacılık kanalları açılarak ödemelerini zamanında ve kontrollü yapabilmesi adına
kolaylık sağlanmıştır.
7256 Sayılı Vergi Yapılandırması Kanunu gereği çıkarılan borç yapılandırılması işlemleri
Belediye Otomasyon Sistemine ve Belediyemiz web sayfasına entegre edilmiş olup, vatandaşın
belediyeye gelmesine gerek kalmadan belediyemiz web sayfası üzerinden yapılandırmasını
oluşturup ödemesini yapabilir duruma gelinmesi sağlanmıştır.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Mekânsal
Adres Kayıt Sistemi projesine tamamen entegre olunmuştur. Numarataj güncelleme çalışmalarına
devam edilmiş ve %60 oranında güncelleme tamamlanmıştır. Güncellenen adreslerde kare kodlu
levha üretilip montaj işlemleri belirtilen oranda tamamlanmıştır.
Keşan Belediyesine ait Tesislerin ve personelimizin güvenliğini sağlamak amacı ile
Belediyemiz genelinde 365 Adet kamera kurulumu yapılarak yönetici personelin kullanımına
sunulmuştur.
Keşan kent hafızasının oluşturulması, dijital ortama aktarılarak Keşanlıların hizmetine
sunulması açısından 26 Nisan 1962 Perşembe günü yayın hayatına başlayan Önder Gazetesinin
tarama ve düzenleme çalışmalarına başlanmış, bu kapsamda 2489 sayı gazete ve 94292 sayfa
taranarak dijital ortama aktarılmıştır.
2019 Mayıs ayında kurulan ve müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren Beyaz Masa
İletişim ve Çözüm merkezimizde istek veya şikâyette bulunan vatandaşlarımıza anlık hızlı çözüm
bulma ve bilgi alma olanağı sağlanarak talepler müdürlüklere iletilmiştir ve ilgili vatandaşımıza
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istek ve şikâyetine göre yapılan çalışmalar anlık olarak bildirilmiştir. 2020 yılı içerisinde 153
hattına gelen 15174 talep ve şikâyete işlem yapılmıştır.

BEYAZ MASA İLETİŞİM MERKEZİ AKTARILAN HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜK
BİLGİ İŞLEM
MÜDÜRLÜĞÜ
ÇEVRE MÜDÜRLÜĞÜ
DESTEK HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
PARK VE BAHÇELER
BİRİMİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK
MÜDÜRLÜĞÜ
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
KÜLTÜR İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
MUHTARLIK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

SU VE KANALİZASYON
İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
TEMİZLİK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
VETERİNERLİK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
MALİ HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ
BASIN BİRİMİ
PARKOMAT

GELEN
ŞİKÂYET

GEREĞİ
YAPILAN

BEKLEMEDE
OLAN

BİLGİ
ALINAMAYAN

7

7

0

0

125
15

117
15

3
0

5
0

924

845

69

10

162

134

20

8

68

55

6

3

122
52

115
49

3
2

4
1

183

155

6

22

ERZAK

500

MEYVE

750

BEBEK BEZİ

3000

BEBEK MAMASI

3500

1583

1361

59

163

1319

1160

35

124

916

676

162

78

2085
1

2023
1

14
0

48
0

1

1

0

0

1
14

1
13

0
1

0
0
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İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
EMEKLİLİK:
2020 Yılı içerisinde emekliliğini talep eden 4 Memur personelin emeklilik işlemleri
yapılarak emekliliğe sevk edilmiştir.
4857 Sayılı İş Kanuna tabi olarak görev yapan 13 daimî işçinin emeklilik talebinde
bulunması nedeni ile gerekli işlemleri yapılarak emekliliğe sevk edilmiştir.

İSTİFA, İŞTEN AYRILIŞ VE NAKİL GİDEN PERSONEL
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görev yaparken Belediyemizden nakil giden
ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince boş bulunan memur kadroları
karşılığında görev yapmakta olan Sözleşmeli Personelden kurumumuzla ilişiği kesilen
olmamıştır.
İŞE BAŞLAMA:
Belediyemiz birimlerinin ihtiyacı nedeniyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi
gereğince, Belediyemizde münhal bulunan Memur kadroları karşılığında 1 Tam Zamanlı
Mühendis olarak çalıştırılmak üzere kanuni işlemleri yapılarak 07.12.2020 tarihinde göreve
başlatılmıştır.
SINAV, EĞİTİM, SEMİNER FAALİYETLERİ:
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Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği kapsamında Belediyemizde 8500 kodlu 1. ve 3.
dereceli 2 adet Mühendis, 6835 kodlu 3. dereceli 2 adet Şef ve 7555 kodlu 5. dereceli 1 adet
Memur kadrosu ilan edilmiş olup söz konusu kadrolar için 04.10.2020 tarihinde yapılan Görevde
Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınavı ile 19.10.2020 tarihinde yapılan sözlü sınavlarında
başarılı olan personelin 26.10.2020 tarihinde atamaları yapılmıştır.
Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 17,18,19,20,21,22,23 maddeleri uyarınca, 3 dereceli 5
adet zabıta komiseri kadrosu için görevde yükselme eğitimi ve sınavı yapılacağına dair Görevde
yükselme eğitimi ve sınavına katılacak adaylara Zabıta Müdürlüğünce tebliğ yapılmıştır.
STAJYER HİZMETLERİ:

2020 yılı içerisinde Belediyemizde toplam 3 öğrenci staj eğitimi yapmıştır.
MECLİS GÜNDEMLERİ:
05.03.2020 gün ve 2020/67 sayılı Meclis Kararı ile; Strateji Müdürlüğü kapatılarak Çevre
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü kurulmuştur. D-12 grubunda bulunan Belediyemiz; Çevre ve
Şehircilik Bakanlığının 8 Nisan 2020 gün ve 31093 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve
Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ekinde yer alan
tasnif cetvelinde D-13 grubunda değerlendirilmiş olup 1 Uzman, 1 Şef, 2 Mali Hizmetler
Uzmanı, 1 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı, 3 Memur, 1 V.H.K.İ, 1 Mühendis, 1 Peyzaj
Mimarı, 1 Mimar, 1 Sağlık Memuru, 1 Psikolog, 1 İtfaiye Çavuşu, 2 İtfaiye Eri, 1 Zabıta
Komiseri, 6 Zabıta Memuru kadroları ilave edilerek 129 memur ve 12 sözleşmeli memur olmak
üzere 141 kadro dolu olup 94 kadro boştur.
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Ayrıca D-13 grubuna geçen Belediyemiz mevcut norm kadrolarına 12 adet sürekli işçi
ilave olmuştur. 83 kadro dolu olup 35 kadro boştur.10.09.2020 gün ve 2020/155 Sayılı Meclis
Kararı ile Tekniker kadrosu iptal edilerek yerine Arkeolog kadrosu açılmıştır. 10.09.2020 gün ve
2020/156 sayılı Meclis Kararı ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğü kurulmuştur. 2019 yılı süresince
Memur, İşçi ve Sözleşmeli personelin maaşları tam ve eksiksiz olarak düzenlenmiş, özlük hakları
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 sayılı İş kanunu gereğince eksiksiz olarak verilmiş
ve hiçbir personel mağdur edilmemiştir.
BİREYSEL EMEKLİLİK (BES):

2020 yılı ocak ayın da belediyemiz personellerinden toplam 3 personel kendi
istekleri ile BES’ten ayrılmıştır. Halen 41 personelin üyeliği devam etmektedir. 2020 yılı
süresince Memur, İşçi ve Sözleşmeli personelin maaşları tam ve eksiksiz olarak düzenlenmiş,
özlük hakları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 sayılı İş kanunu gereğince eksiksiz
olarak verilmiş ve hiçbir personel mağdur edilmemiştir.
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KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ:
Faaliyetler
1- Kurslar
1- Basketbol,
2- Voleybol
3- Futbol
4- Jimnastik
5- Halk Oyunları
6- Pilates
7- Zumba Dans Oyunları
8- Türk Sanat Müziği Korosu
9- Yelken
2- Tiyatrolar
2020 yılında toplamda 2 Adet Tiyatro gösterimi gerçekleştirilmiştir



06 Mart 2020 Tarihinde Cuma Gecesi “Bin Dolarlık Yalan adlı oyun” Engin Kılıkçı
Tiyatrosu
21 Şubat Cuma Gecesi “Muhteşem Kabare Adlı Oyun” Yalçın Özden Tiyatrosu

Sportif Kurslarımız


Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak, her yıl belirlediğimiz
branşlarda sportif kursları planlayıp eğitimler veriyoruz.

4-6 yaş grubumuza jimnastik kursları

4-17 yaş grubu voleybol kurslarımız
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7-15 yaş grubu basketbol kurslarımız

17 Yaş ve üstü bayanlarımıza Pilates Kurslarımız

7 Yaş ve Üzeri Gençlerimize Rüzgar Sörfü Eğitimi Vermekteyiz

Yarışmalar


19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramına Özel
-

En fazla Şınav Çekme Yarışması
En Fazla Mekik Yarışması
En Güzel Şiir Yarışması
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YARIŞMALAR
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramına Özel
- En Güzel Şiir Yarışması
- En Süslü Benim Evim



10 Mayıs Anneler Gününe Özel
- En Güzel Şiiri Annen İçin Yaz
- Bir fotoğraf İle Annene Sevgini Anlat
- Bir Mektup İle Annene Sevgini Anlat
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YARIŞMALAR
 Evde Kal Kitap En Çok Kitabı Oku, Çekilişe Katıl, Hediyeni al Yarışması
 21 Haziran Pazar Babalar Günü Etkinliğine Özel

Baba Oğula Özel Futbol Müsabakaları



15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Gününe Özel
- 14 Temmuz Günü Eriklide Saat 14’te Şehitleri Anma Programı kapsamında
Windsurf rüzgar sörfü yarışması yapıldı.
117





23 Şubat 2020 Olta Balıkçılığı Şenliği Kapsamında
- Teknede Balık Yakalama Yarışması Yapıldı.

MİLLİ BAYRAM PROGRAMLARI- KONSERLER VE ÖZEL GÜN
KUTLAMALARI
11 Nisan 2020 Canlı Yayın Morel Konseri Düzenlendi
- İstekler Sizden, Söylemek Bizden
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-

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan 1923 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında 3 Ayrı Noktada 1923 tarihine özel
1923 tane ay yıldızlı balonumuzu gökyüzüne bıraktık. 1923 Tane Bayrak Dağıtıldı.
Cumhuriyet Meydanında Bando Gösterisi ve Sosyal Mesafeli Araba üzerinde Konser
Verildi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı
- 19 Mayıs 1919 Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramında gençlerimize 1919
tarihine özel 1919 tane Nutuk dağıttık. 1919 Tane Bayrak Dağıttık. Cumhuriyet
Meydanında Bando Gösterisi Yapıldı.
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MİLLİ BAYRAM PROGRAMLARI- KONSERLER VE ÖZEL GÜN
KUTLAMALARI
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü
Cumhuriyet Meydanında Şehitlerimizi Anma Töreni ve Güne Özel Bayrak Dağıtımı,
Bando gösterisi, Akşam Cumhuriyet Meydanında sinevizyon gösterimi ve Mehteran Takımı ile
İlahi Grubu gösterileri yapıldı.
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1 Eylül Dünya Barış Günü
İstiklal Caddesi, Barış Parkında Program yapıldı. Zeytin ağacı dağıtıldı.

MİLLİ BAYRAM PROGRAMLARI- KONSERLER VE ÖZEL GÜN KUTLAMALARI
24-25 Eylül Ustalara Saygı Konseri
Neşet Ertaş ve Zeki Müren’in Ölüm Yıl dönümünde Kunduracılar Çarşısında, Türk Halk
Müziği Sanatçımız Orhan Yurdagel ve Türk Sanat Müziği Sanatçımız Sebati Balkan İle Anma
Konseri Yapılmıştır.
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29 Ekim “Cumhuriyet Bayramı ‘Cumhuriyet Konseri’
29 Ekim Akşamı Adliye Önünden, Çok Amaçlı Pazar Yerinin Alanına Bando eşliğinde
Arabalı Kortej Düzenlenmiş olup, Alanda Guruplarımız A-20 Ve Aheste grubu ile Arabalı konser
yapılmıştır. Sosyal Mesafe Kurallarına Uyularak Halk Oyunları gösterisi yapılmıştır.
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MİLLİ BAYRAM PROGRAMLARI- KONSERLER VE ÖZEL GÜN
KUTLAMALARI
10 Kasım Atatürk’ün Ölüm Yıl Dönümü Anma Programı



19 Kasım “Keşan’ın Kurtuluş Bayramı”
- 19 Kasım Çarşamba günü Keşan’ın Kurtuluş etkinlikleri kapsamında, Kurtuluş Caddesi,
Kunduracılar Caddesi ve Artı Çarşıda Sosyal Mesafe ve Hijyen Kurallarına Uyularak
İzzeti İkram kurulup, 3 Ayrı Noktada Konserler verildi.
- 19 Kasım Akşamı Saat 20:00’de Kurtuluş Etkinlikleri kapsamında Keşan Belediyesi
Konferans Salonunda, Seyircisiz olarak, Canlı Yayında Yerel Sanatçımız Ayşe Engin
Aslan’ca ve Yerel Çalgıcı Mektebimiz ile konser düzenlendi
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MİLLİ BAYRAM PROGRAMLARI- KONSERLER VE ÖZEL GÜN
KUTLAMALARI
19 Kasım “Keşan’ın Kurtuluş Bayramı”

24 Kasım “Öğretmenler Günü
Cumhuriyet Meydanında kutlama yapıldı. Karanfil Dağıtıldı.

ANMALAR
9 Eylül Eski Belediye Başkanı Rasim ERGENE mezarı başında anıldı.
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9 Eylül Eski Meclis Üyesi Harun YALÇIN mezarı başında anıldı.

19 Eylül Gaziler Günü

10 Kasım Atatürk’ün Ölüm Yıl Dönümü
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DESTEK VERİLEN FAALİYETLER
10 Ocak Gazeteciler Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

10-16 Mayıs Engelliler Haftası
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Gaziler Haftası (20-21 Eylül)

8 Ekim Ahilik Haftası

16 Ekim Kızılay Haftası
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12-18 Mayıs Hemşeriler Haftası

6-12 Nisan Polis Haftası

BANDO VE MEHTERAN TAKIMI


Yenilenen Keşan Belediyesi Bando Takımı birçok etkinlikte görev alarak, halkımızın
beğenisini kazandı. Aynı zamanda oluşturulan mehteran takımımızda bölgenin ve
Trakya’mızın en iyileri arasında gösteriliyor.

İZZETİ İKRAM PAZARI ETKİNLİĞİ


İzzetiyeli kadınlarımız ve çevre köylerdeki kadınlarımızın katılımıyla kurduğumuz İzzeti
ikram pazarı ile kadın dayanışması ve el emeğini gösterme imkanı sunduk. Keşan
Belediyesi, Trakya üniversitesi, Keşan Ticaret odası olarak, kurduğumuz izzeti ikramda ilk
önce bayanlarımızı daha önce kurulmuş yöresel pazarlarda geziler yaptırdık. Hijyen ve
diğer konularda eğitimler verdikten sonra, kendi yaptıkları yöresel doğal ürünleri tanıtma
imkanı sunduk. Denizlerimizde, parklarımızda, çarşılarımızda ve yaptığımız
etkinliklerimizde 50’ ye yakın izzeti ikram pazarları kurduk. İlerleyen süreçlerde izzeti
ikram pazarı kooperatif haline gelerek kırsal turizmi ekonomiye dönüştüreceğimiz,
Valiliğimizin desteği ile Erikli yolu üzerinde sabit pazarlarının kurulumunun
tamamlanması devam ediyor.



İzzeti İkram Pazarlarında Yerel Gruplarımız İle Canlı Müzik Dinletisi Düzenledik.
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KANDİLLER





17 Eylül Muharrem ayı nedeniyle Alparslan Türkeş Meydanında aşure dağıtıldı.
8 Kasım Mevlid Kandili nedeniyle İki Şerefeli Caminde lokma dağıtıldı.
Kandil Gecelerimizde Helva ve Lokma Dağıtıldı.
Kadir Gecesi özel Programı, 19 Mayıs Salı Gecesi, Cennet Bahçesinde Ramazan ayına
özel tasavvuf müzik dinletisi ve mehteran gösterimi ve mevlütlerle canlı yayınlarda
vatandaşlarımızla buluşturduk.
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İKİNCİ EL EŞYA BİRİMİ

Kültür müdürlüğümüzün bünyesinde bulunan sosyal hizmet çadırını “ paylaşmak güzeldir
“ sloganı ile belirlediğimiz mahallerde kurarak ihtiyaç sahiplerine 420.000 üzerinde parça eşyayı
buluşturduk.

SOSYAL İŞLER FALİYETLERİ





Belediyemiz’in pandemi döneminde Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü olarak,
vatandaşlarımıza 350.000,00 maske seti dağıttık. (Maske seti içerisinde steril mendil,
sabun ve maskeden oluşuyordu.)
Vatandaşlarımıza 9.000.00 bin kolonya dağıttık. Aynı zamanda pandemi dönemi içinde
tedbirler kapsamında açık kalan Berberler, Kuaförler ve Lokantacılarımıza 3.000,00 yakın
siperlik, maske ve el dezenfekten dağıtımı gerçekleştirdik.
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Pandemi döneminde sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönemlerde evlerinde oturan
halkımıza sokaklarda, mahallelerde, toplu konutların önünde moral konserleri ve çeşitli
etkinlikler düzenledik.
Milli bayramlarda ve özel günlerde evlerinde kalan çocuklarımıza canlı yayınlar ve
yarışmalar düzenledik. Hediyeler verdik.
Evde kaldığımız dönemlerde kapalı olan spor salonlarımızda yaptığımız sportif
kurslarımızı Belediyemizin sosyal medya hesaplarında canlı yayın üzerinden yayınladık.
Spor koordinatörümüz Mürvet Buruk eşliğinde, çocuklarımıza jimnastik ve egzersiz,
bayanlarımıza pilates egzersizlerini yaptırmaya çalıştık
Pandemi döneminde gönüllü ekibimiz ile çarşıda, bankaların önünde, kurumların önünde
ve diğer hizmet alanlarında vatandaşlarımızın sosyal mesafe kurallarına uymaları için
gerekli uyarı ve tedbirler alınıp, hijyen ve maske dağıtımı konusunda gerekenler
yapılmıştır.
Pandemi döneminde, sosyal mesafenin önemli olduğu durumlarda vatandaşlarımıza moral
vermek için arabalı sinema ve arabalı konserler düzenledik.,
Corona Virüs İle İlgili Bilgilendirme Broşürler Ev, Sokak Ve caddelere dağıtıldı.
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SOSYAL İŞLER FALİYETLERİ
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AÇILIŞ VE TANITIMLAR

Yenilenen Şehir İçi Minibüslerine Tanıtım Etkinliği Yapıldı.
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Belediyemizin Hizmetinde Kullanılmak Üzere Alınan Araçların Tanıtımı

At Arabaları Triportörlere Dönüşüyor
Tanıtım ve Teslimat Töreni Yapıldı.

Modernleşen Şehir Estetiğine uygun Seyyar Esnaf İçin Hazırlanan, Modern Arabaların
Tanıtım Töreni yapıldı.
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10-BASIN VE YAYIN BİRİMİ




1- Haber
Basın Bülteni
519 adet Basın Bülteni 335’e yakın haber kaynağına e-mail yoluyla gönderildi.
Foto, Kamera çekimi ve ses kayıtları
2- WEB sayfası güncelleme
3- Sosyal Medya paylaşımları
4- Televizyon, gazete ve dergilerde Belediyenin özel tanıtım haberlerinin yapılması
5- SMS ile bilgilendirme
6- Gazete ve Dergi Reklamları
7- El ilanı, afiş ve billboard reklamları
8- Özel günler basın açıklamaları
9- Arşivleme
10- Takvim basım ve dağıtımı
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EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Müdürlüğümüz Eylül 2020 Ayı Meclis Kararı ile 2020 yılında kurularak 13.11.2020
tarihinde faal olarak çalışmaya başlamıştır.
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Başlıca Görevleri;
a) Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların Kiralama ile ilgili işlemleri takip etmek
Belediyemize ait 622 adet taşınmaz içerisinde kira sözleşme süreleri sona eren 220 adet
taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre kiralama ihalesi gerçekleştirilerek
sözleşmeleri imzalanmıştır.
Belediyemiz taşınmazlarına ait kira sözleşmelerindeki aylık ve yıllık kira miktarlarına,
Türkiye İstatistik Kurumunca sözleşmenin yapıldığı ayda yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksinin
on iki aylık ortalamalara göre açıklanan oranda kira artışı gerçekleştirilmiştir.
2020 Yılı için Toplam Kira Tahakkuku 7.024.431,10TL olarak gerçekleşmiştir.
2020 Yılı içinde Toplam Kira Tahsilatı 5.330.072,08 TL olarak gerçekleşmiştir.
b) Kamulaştırma ile ilgili işlemleri takip etmek
Muhtarlık işleri Müdürlüğünün talebi üzerine; İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Yeni Cami
Mahallesi Bağlık Mevkiinde (Asri Mezarlık arkası kısmında kalan alanda) 35.000m² alanda yeni
mezarlık alanı oluşturulması ile ilgili Kamulaştırma çalışmalarına başlanmıştır.
c) Emlak, Arsa ve Arazi Vergisi İle İlgili İşlemleri takip etmek.
Emlak Vergisi Kanunu, Belediye Gelirler Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve diğer mevzuat
hükümleri çerçevesinde emlak vergisi ile ilgili beyanların alınması, tarh, tahakkuk işlemleri
yürütülmektedir.
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6.Yönetim ve iç Kontrol Sistemi
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 seminere göndermek,
c) 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,
d) İlçemizde başıboş gezen hayvanların ıslah edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması,
e) Şehir merkezi ve mücavir alanlarımızdaki yol ve altyapı bakımından sorunsuz bir şehir
oluşturmak, belediyemizin bütün bayındırlık ve inşaat işlerini sorunsuzca yerine getirmek
f) Sivil toplum örgütleri ile iş birliği yaparak proje üretmek ve faaliyete geçirmek,
g) 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 rantabl 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 iş birliği projelerinin hazırlanması,
i) Açık ve kapalı otopark yaparak park sorununun çözülmesini sağlamak,

139

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.

Bütçe
Tahmini Borçlanma
Önceki Yıldan Devreden Tahak.
Yılı İçinde Yapılan Tahakkuk
Toplam Tahakkuk
Tahsilat
Tahsilattan Ret ve İadeler
Yılı Net Tahsilatı
Devir
Tahsilat Oranı

2018 Yılı
85.500.000,00
7.000.000,00
18.218.973,17
86.248.050,08
104.467.023,25
81.2789.423,98
39.201,94
81.239.222,04
23.227.801,21
%78

2019 Yılı
99.950.000,00
0,00
23.227.801,21
102.173.551,50
125.401.352,71
96.048.150,79
39.740,32
96.008.410,47
29.353.201,92
%77

2020 Yılı
135.700.000,00
15.000.000,00
29.353.201,92
122.569.088,62
151.922.290,54
112.742.033,81
241.092,68
112.500.941,13
39.180.256,73
%74

Yıllara göre GİDER durumu aşağıya çıkartılmıştır.

Bütçe
Ek Bütçe
Önceki yıldan devreden ödenek
Toplam Ödenek
Yılı gideri
İptal olan ödenek
Sonraki yıla devreden ödenek
Gerçekleşme Oranı

2018 Yılı
85.500.000,00
7.000.000,00
0,00
92.500.000,00
80.463.609,30
9.031.963,46
3.004.427,74
%87
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2019 Yılı
99.950.000,00
0,00
3.004.427,24
102.954.427,24
97.245.361,81
3.042.020,87
2.667.044,56
%94

2020 Yılı
150.700.000,00
0,00
2.667.044,56
153.367.044,56
122.947.471,75
12.042.795,57
18.376.777,24
%80

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
a) Bilanço
b) Faaliyet Sonuçları Tablosu
c) Nakit Akım Tablosu
d) Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu
e) Giderlerin ekonomik Sınırlandırma Tablosu
f) Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu

(Ektedir)
(Ektedir)
(Ektedir)
(Ektedir)
(Ektedir)
(Ektedir)

3-Mali Denetim ve Sonuçları
Belediyemizde mali denetim 5393 Sayılı Kanun’un 25. Maddesi gereğince Denetim
Komisyonunca, İçişleri Bakanlığı ve Sayıştay tarafından yapılmaktadır.
B- Performans Bilgileri
1- İlçemizdeki ve mücavir alanlarımızda cadde ve sokaklarında ihtiyaç duyulan yerlere
asfalt ve kaldırım yapılarak yolların modernizasyonu sağlanmıştır. Muammmer Aksoy
Caddesinin beton yol yapımı, Kunduracılar çarşısının yol ve kaldırımlarının yenilenerek tarihi
dokusunun kazandırılması, muhtelif cadde ve sokakların kaldırımlarının ve kilit parke taşlarının
yenilenmesi sağlanmıştır.
2- Yeni Stadyum ve spor kompleksinin yapımı, yeni tiyatro salonu ve sanat merkezinin
yapımı devam etmekte olup, 2021 yılında tamamlanacaktır. İlçemiz genelinde 10 adet modern
tematik parkın yapılması proje aşamasında olup, 2021 yılında yapımına başlanacaktır.

KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A-Üstünlükler
a) Bilgisayar ağının genişletilmesi
b) Hizmet içi eğitim alan nitelikli personel olması
c) İşyerlerinin denetimlerinin yapılması
d) Belediyemizin Erikli, Yayla ve Danişment mücavir alanlarının olması
e) İlçemizin Coğrafi konum olarak uygun bir yerde bulunması
B-Zayıflıklar
a) Bürokrasi ve kırtasiyeciliğin fazla olması
b) Belediye gelirleri kanununa göre gelirlerin yetersiz oluşu
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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.16/03/ 2021-KEŞAN

Mustafa HELVACIOĞLU
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 2019 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan
bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. 16/03/ 2020-KEŞAN

Levent KEÇİMEN
Mali Hizmetler Müdürü
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