İDARİ DAVALAR

Özel ve tüzel kişilerce, Belediyemiz iş ve işlemlerinden dolayı kişisel menfaatlerinin ve haklarının ihlal
edildiği iddialarıyla Belediyemiz aleyhine iptal ve tam yargı davaları açılmaktadır.
Bu dönem içerisinde, Belediyemiz iş ve işlemlerinden dolayı Belediyemiz aleyhine açılan İdarî dava
sayısı 23 adet olup bu dava türümüzde de bir önceki yıla göre artma olmuştur. Müdürlüğümüzde kayıtlı
İdarî dava sayısı toplam 67 adet olup, bunların büyük bir bölümü üst mahkemeye ( Danıştay’a )
gönderilmiştir.

Performans Sonuçları Tablosu
PERFORMANS SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRME TABLOSU
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS
HEDEFİ
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S
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HEDE
Fi

OCAK
ŞUBA
T
MART

İda e i
ali,
hukuki, cezai
so u luluğu u
o tada kaldı a ak,
İ a Takiple i i
yapa ak tahsilatı
a tı ak.
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TEMMUZ
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S
EYLÜL

EKİMKASI
M

PERFORMAN
S
GERÇEKLEŞM
E

ARALI
K

ORANI
67

Kırşehir Belediyesi
tarafından açılan
dava sayısı
Kırşehir Belediyesi
aleyhine açılan
dava sayısı

23

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğü üz ü yesi de








Ke tsel Dö üşü Ala la ı
İ a , pla e p oje e uygula ala ı
Te al ala la , ko ut dışı ke tsel ala la .
Yeni resmi kurumlar
Çok katlı dep e e daya ıklı sitele
Belediye izi e ilgili i i le i i talep e ihtiyaçla ı
Me kez Nüfusu ad es ilgile i e u a ataj çalış ala ı
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 Ku u u uzu eko o ik açıda daha güçlü i hale gele il esi
A a ı ile;

1- TERMAL TURİ)M
İli
eko o i
ta a la
kapasite

izi doğal ze gi likle i i iç e dış yatı ı ıla la uluştu ak, te al yatak kapasitesi i a tı ak,
e istihda ı sağla ak adı a yaklaşık
hekta te al tu iz ala ı ı pla la ası e i a uygula ası
ıştı . Termal adalarda 15
yatak kapasiteli tu iz tesisle i i yapıl ası hedeflenmektedir. Bu
i ö ü üzdeki yılda 10.000 kişi ol ası ekle ektedir.

2- KENTSEL DÖNÜŞÜM BAĞBAŞI
İ a

e Şehi ilik Müdü lüğü ola ak
yılı ı . ya ısı da çalış ala ı ı aşlat ış olduğu uz Ke tsel
Dö üşü
yılı ı
aşla gı ıyla hayata geç işti . . Etapta Toki ye kala ko utla ı satışı yapıl ıştı .
Belediye ize ait ko utla ı satışı a
yılı da de a edile ekti .
760 konutluk 2. Etap ihalesi
yılı da eti ele iş olup, ilgili Müteahhit fi aya ye tesli i yapıl ıştı .
yılı ı ilk ya ısı da te el atıla ak i şaata aşla ıştı . . Etap ı ise Baka la Ku ulu da a ele ka ulaştı a
ka a ı alı ış olup, pa ala ı eli le e ek a kaya loke edil işti . . etap
yılı da ite ekti . Kala ko utla
da
yılı so u da ihale edilmesi beklenmektedir.

3- KENTSEL DÖNÜŞÜM
ESKİ SANAYİ
Ye i e Mahallesi sı ı la ı da ulu a topla da 65.000m2 ala ı kapsaya
Ala ı ile 20.000m2 ko ut ala ı da oluş aktadı .

ölge 45.000m2 Eski Sanayi

P oje çalış ala ı ızda; Eski “a ayi Ala ı ı ta a e yeşil ala e sosyal ala la ola ak düze le iş
ulu aktayız. Pa çalı a sala , satı al a, ka ulaştı a, takas yolu ile elediye iz uhdesi e alı aktadı .
Bölgedeki e ut ko ut ala la ı ı daha eko o ik e i ütü ola ak kulla a ak hak sahiple i i hak ettikleri
yüzde e ile ek e kezi site a layışı a hazı lıyo uz. Bu a ada ölgedeki hak sahiple i e üç ö e i su uyo uz;
a-A sası a ka şılık Bağ aşı ölgesi de ko ut.
b-A sası ı pa asal değe i.
c-Ka ulaştı

a.

Bölge i ko ut kıs ı a
geçi ile ekti .

ko utluk ke tsel dö üşü

hazı lığı ta a la

ıştı .

yılı da hayata

BANKA EVLERİ
Yaklaşık
ge çekleşti ile ekti .

ko utluk ke tsel dö üşü

hak sahi i ile

uluşa aktı .

yılı da

u ihale

5- EKİ)ARASI REKREASYON ALANININ DEVAMI TABİAT PARKI
2014-

yılla ı da ka ulaştı

a de a

ede ekti .
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6- ŞEHİR PLANLAMA
Ye i e Mahallesi de
hekta ila e i a pla ı,
la da ku u gö üşü alı a ak hazı la aya aşla ıştı .

hekta da e ize i a pla ı ildeki es i ku u

e “TK

Kişi e ku u la da gele pla tadilatı taleple i değe le di il iş e ge ekli gö üle ala la da pla tadilatı
yapıl ıştı .
Ay ı a;

 Resmi Kurum Alanları

 Di i Tesis Ala ı

 Eğiti

Tesis Ala la ı

 Trafo Ala la ı

 Enerji Nakil Hattı
 Ye i Te

i al Ala ı

 Pla Notla ı

 Çok Katlı “itele
7- OTOGAR ALANI
2014 yılı içi de pla la ası ta a la a , pa selasyo çalış ası ite A ka a-Kayse i yolu ile Çe e Yolu
ağla tılı 11.000 m2 otoga ala ıyla ilgili hukuki so u la aşıl ış, ihalesi yapıl ış e i şaatı aşla ıştı . Bölgede
otoga ala ı e ulaşı so u u üze i de iyileşti e çalış ala ı yapıla aktı .

8- ÖĞRETMENLER PARKI
Mülkiyeti Top ak Mahsulle i Ofisi e ait yaklaşık
yıldı pa k e hay a at ahçesi ola ak ili e ala ı
tahsis sü esi dol uştu . Mülkiyeti i Belediye ize geç esi ile ilgili ge ekli te asla sağla ış TMO ya yi e
ke dile i e ait taşı azla üze i e
katı ida i
loj a lı i a yapıl ası ka şılığı da söz ko usu pa k
Belediye ize ülkiyeti ile i likte de i edile ekti . Bu a ilişki TMO ile Belediye a ası da p otokol yapıla ak
yü ü lüğe ko ul uştu . TMO u loj a
e ida i i ası ihale edil iş olup
yılı içe isi de it esi
pla la ıştı .
9- AKUA PARK ALANI
Kuşdilli Mahallesi sı ı la ı da Ke tsel Dö üşü , Ü i e site e Çe e yolu ile sı ı lı 54.724,00m2 alanda
ta a ı ile e a asfı ı yiti iş üze i de su depo uzu ulu duğu taşı azı
e a asfı da çıka ıl ası ile ilgili
ge ekli çalış ala ı ız aşla ış, olu lu so uçla alı ıştı . Mülkiyeti Maliye Hazi esi e geç iş ola taşı azla
şeh i izi ihtiya ı ola Akuapa k, Yu t Ala la ı, Ke t Pa kı, ‘ek easyo Ala la ı ta a la a aktı .
5 yılı da
projenin hayata geç esi hedefle ektedi .
10- KORUNMASI GEREKEN ALANLAR
İli iz Me kez Kaya aşı Mahallesi Beki KU‘UKAFA e kii de ulu a e i a
ada
olu pa seldeki
,
e
olu pa seldeki
,
taşı azla a isa et ede Beki Efe di Ko ağı ı ulu duğu ala .
de e ede ko u ası ge eke Kültü a lığı ala ı da kal akta olup, Belediye Me lisi i
. .
ta ih e
olu
ka a ı ile
sayılı K.İ.K u hükü le i ge eği e Belediye iz adı a satı alı ası uygu gö ül üş olup,
E ü e i
. .
ta ih e
sayılı ka a ı ile satı alı ası a ka a e il işti . Taşı azla ile üze le i de
ulu a i a e üşte ilatla ı
sayılı K.İ.Ka u
. addesi i e e di ge eği e topla 259.420,00TL
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bedelle Belediye iz adı a satı alı a ak tapu tes il işle le i yapıl ıştı . Şi di ise ay ı ala esto asyo içi Kültü
Baka lığı a tahsis edil işti . Ö ü üzdeki yılla da halkı kulla ı a açıl ası ekle ektedi .
11- GAYRİMENKUL SATIŞI
Mülkiyeti Belediye ize ait ola e a sa iteliği taşıya çeşitli
olup u la da
adet a sa ı satışı ge çekleş işti .

e kilerdeki 58 adet a sa ihaleye çıka tıl ış

12- HİSSELİ ARSA SATIŞI
taşı

Mülkiyetle i Belediye iz e çeşitli şahısla la hisseli ulu a şeh i izi
azla da topla da 25 adet taşı azı satış işle i ge çekleşti il işti .

uhtelif ye le i deki hisseli

13- KAMULAŞTIRMA-TAKAS İŞLEMLERİ
Şeh i izi
uhtelif ye le i de ulu a e i a pla ı da pa k, yol, oyu ala ı, ek easyo ala ı gi i
Ka uya tahsis edil iş ala la da kala e çeşitli şahısla adı a kayıtlı ulu a taşı azla da
sayılı Ka u la
değişik
sayılı Ka ulaştı a Ka u u hükü le i ge eği e ka ulaştı a dosyala ı hazı la ış e hazı la a
bu dosyalardan toplam 12 adet taşı azı ka ulaştı a işle le i yapıla ak tapu tes il işle le i de a
etmektedir.
Şeh i izi
uhtelif ye le i de ulu a e i a pla ı da yol, oyu ala ı gi i Ka uya tahsis edil iş
ala la da kala e çeşitli şahısla adı a kayıtlı ulu a taşı azla da
adet taşı azı belediyemize ait olan ve
Belediye Me lisi ta afı da takas yetkisi alı a taşı azla da takas işle i yapıla ak elediye adı a tes il e
ka şılıklı tapu de i işle le i yapıl ıştı .
14- RUHSAT-İSKAN
 2014 yılı içe isi de 05 adet Yapı ‘uhsatı e il işti .
 2014 yılı içe isi de

adet Yapı Kulla ı

 2014 yılı içe isi de

adet Asa sö İşlet e ‘uhsatı e il işti .

İzi Belgesi e il işti .

15- İNŞAAT DENETİMLERİ
Tü i şaatla e tü
ahallele ge ekli i ka la dahili de haftalık ko t ol edil işti . Ko t olle ezai
işle de çok yaptı ı olsu diye ihta la la yapıl ış a ak yi ede uy aya la a ge ekli işle le uygula ıştı .
16- NUMARATAJ
Ad ese dayalı üfus kayıt siste i de Tü kiye İstatistik Ku u u ile pa alel çalışıl ış, Hale Ulusal Ad es
Ve ita a ı ı gü elleşti e işle le i Nüfus Müdü lüğü ile pa alel çalışıla ak de a et ekte olup, gele
vatandaşla ı ıza ad es kaydı ko usu da ge ekli ilgile
e ile ek, ge ektiği de da ala da ad es tespiti
yapıl aktadı . Vata daşla a ad es ilgile i e ye i yapıla ı siste üze i deki i şaat eske aya la ala ı
yapıl aktadı .

*Belediye iz a şi i de ulu a dosyala ı üyük i kıs ı koo di at düze i e uygu değildi. Tapu
Kadast oda alı a koo di atla ı ilgisaya o ta ı a gi il esi ile şu a ütü i a adala ı ız sayısallaştı ıl ıştı .
*İ a adala ı ı dijital o ta da sayısal e ile i gi ile ek e izyo da daha sağlıklı i pla düze le esi
yapıl ası hedefle ektedi .
*Ay ı a ala so gula a, çap e il esi
uygula ası yapıla aktı .

. çalış ala da işle

kolaylığı sağla
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* İli izi doğal ze gi likle i i iç e dış yatı ı ıla la uluştu ak, te al yatak kapasitesi i a tı ak,
eko o i e istihda ı sağla ak adı a yaklaşık
hekta te al tu iz ala ı ı pla la ası e i a uygula ası
ta a la ıştı . Termal adalarda 1500 yatak kapasiteli tu iz tesisle i i yapıl ası hedefle ektedi . Bu
kapasite i ö ü üzdeki yılda 10.000 m2 ol ası ekle ektedir.
*İ a

e Şehi ilik Müdü lüğü ola ak
yılı ı . ya ısı da çalış ala ı ı aşlat ış olduğu uz Ke tsel
Dö üşü
yılı ı
aşla gı ıyla hayata geç işti . . Etapta Toki ye kala ko utla ı da satışı yapıl ıştı .
Belediye ize ait ko utla ı satışı a
yılı da de a edile ekti .
* Eski “a ayi Ala ı ı ta a e yeşil ala e sosyal ala la ola ak düze le iş ulu aktayız. Parçalı
a sala , satı al a, ka ulaştı a, takas yolu ile elediye iz uhdesi e alı aktadı . Bölgedeki e ut ko ut
ala la ı ı daha eko o ik e i ütü ola ak kulla a ak hak sahiple i i hak ettikle i yüzde e ile ek e keze site
a layışı a hazı lıyo uz. Bölge i ko ut kıs ı a
ko utluk ke tsel dö üşü hazı lığı ta a la ıştı .
yılı da hayata geçi ile ekti .
* Mülkiyeti Top ak Mahsulle i Ofisi e ait yaklaşık
yıldı pa k e hay a at ahçesi ola ak ili e ala ı
tahsis sü esi dol uştu . Mülkiyeti i Belediye ize geç esi ile ilgili ge ekli te asla sağla ış TMO ya yi e
ke dile i e ait taşı azla üze i e
katı ida i
loj a lı i a yapıl ası ka şılığı da söz ko usu pa k
Belediye ize ülkiyeti ile i likte de i edile ekti . Bu a ilişki TMO ile Belediye a ası da p otokol yapıla ak
yü ü lüğe ko ul uştu . TMO u loj a
e ida i i ası ihale edil iş olup
yılı içe isi de it esi
pla la ıştı .
ta
ge
ila
ta

* Kuşdilli Mahallesi sı ı la ı da Ke tsel Dö üşü , Ü i e site e Çe e yolu ile sı ı lı 54.724,00m2 alanda
a ı ile e a asfı ı yiti iş üze i de su depo uzu ulu duğu taşı azı
e a asfı da çıka ıl ası ile ilgili
ekli çalış ala ı ız aşla ış, olu lu so uçla alı ıştı . Mülkiyeti Maliye Hazi esi e geç iş ola taşı aza
e pla yapıla ak şeh i izi ihtiya ı ola Akuapa k, Yu t Ala la ı, Ke t Pa kı, ‘ek easyo Ala la ı
a la a aktı .
5 yılı da p oje i hayata geç esi hedefle ektedi .

* İli izi
uhtelif ye le i de gay i e kulle elediye iz adı a satı alı a ak tapu tes il işle le i
ge çekleşti il işti . Mülkiyeti Belediye ize ait e ay ı a elediye izi çeşitli şahısla la hisseli ulu a
taşı azla ı satışı yapıl ıştı .
* Şeh i izi
uhtelif ye le i de ulu a e i a pla ı da pa k, yol, oyu ala ı, ek easyo ala ı gi i
Kamuya tahsis edil iş ala la da kala e çeşitli şahısla adı a kayıtlı taşı azla ı ka ulaştı a, takas dosyala ı
hazı la ış, ka ulaştı a e takas işle i i Belediye adı a tes il e ka şılıklı tapu de i işle le i yapıl ıştı .

İli iz sı ı la ı içe isi de Ekiza ası ‘ek easyo , Eski “a ayi Ka ulaştı

a işle le i e aşla a aktı .

İli izde tu iz
e eğiti ala ı da ki geliş ele göz a dı edile ez. Te al i şehi ol a yolu da üyük
i kıs ı ı pla ladığı ız hale de pla la aya de a ettiği iz
hekta lık ala te al otelle e eha ilitasyo
e kezle i e hiz et e e ekti . Ü i e site ala ı ı Me kez ağla tısı, te al otelle ölgesi i o taya çık ası
adı a
hekta lık ala ı Toki iş i liği ile i şaat aşa ası a geçil işti ay ı a Ka ayolla ı Müdü lüğü e yapıla ak
ola çe e yolu içi
elediye ola ak üze i ize düşe pa selasyo , pla , aplikasyo işle le i ta a la a ak
açıl aya hazı hale geti il işti .
Aşıkpaşa Mahallesi Ke a sa ay Me kii de ulu a Ke t O a ı ı
hekta lık kıs ı ı peyzaj
çalış ala ı ta a la a ak yapay gölet, sosyal tesisle , gezi ti, di le e, topla tı e ko fe a s ala la ı ı i

KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

194

ko pleks oluştu duğu p oje Milli Pa kla Ge el Müdü lüğü e tesli edil iş olup, p ojesi ihale edile ek
so uçla dı ıl ıştı .
yılı içe isi de yapı ı a aşla ıştı .
5 yılı da tesli i pla la aktadı .

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİMİ MÜDÜRLÜĞÜ

2014 yılı için; Memur-İşçi açıktan atama işlemleri, Hizmet içi eğitim, personelin mal bildirimlerini almak
ve saklamak, kademe terfi yükselme ve intibak işlemleri, Görevde yükselme eğitimi sürecini personele
bildirmek ve sonuçlarını uygulamak, personelin kurum içi ve kurumlar arası nakil işlemleri, kadro iptalihdas işlemleri, yıl içerisinde bir üst öğrenimi bitiren personellerin intibaklarının ilgili ayın 15’ine kadar
yapılmasını sağlamak, memur personel yeşil pasaport ön işlemlerini düzenlemek, memur sendikası istifa
ve katılım işlemlerini yapmak, üst görev (Müdürlük vb.) vekalet yazılarını hazırlamak ve duyurmak,
memur ve işçi özlük dosyalarını tutmak, tüm personelin izin işlemleri, memur ve işçi personel disiplin
kurullarını oluşturmak ve sonuçlarını uygulamak, işçi- Memur Giyim-Kuşam yardımı işlemlerini yapmak,
personel emeklilik işlemleri, işçi sözleşme sürecini düzenlemek, sözleşmeli personel işlemleri, memur
işçi kadro kütüklerini oluşturmak, personelin hizmet işlemleri, personelle ilgili Mahkeme kararlarını
uygulamak, Memur ve işçi personelle ilgili her türlü yönetmelik ve kanunlarla belirtilen kuralları
uygulamak, Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair
Yönetmelik uyarınca Anadolu Üniversitesi tarafından tertiplenen e-Sertifika Programları eğitimine
katılmaları sağlanarak, sınavı başarı ile tamamlayan personellerin kurum içi atamalarını yapmak, Hizmet
içi eğitimler düzenlemek ana çalışmalarıdır.

2014 YILI 22 SAATLİK HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI
TARİH

SAAT

YERİ

EĞİTİM KONUSU

0507.05.2014

08:3011:00

Aile
Yaşam
Merkezi

İhale E akla ı ı hazı la
yü ütül esi, izle esi

ası, ta a la

ası,

09.05.2014

08:30–
11:00

Aile
Yaşam
Merkezi

Doğ uda Te i İşle le i, ihale yö te le i

12.05.2014

08:30–
11:00

14.05.2014

08:30–
11:00

Belediye pe so eli i
“ayılı DMK. e diğe
e zuat hükü le i kapsa ı da gö e yetki e
so u lulukla ı
Ku u içi e ku u dışı iletişi yö te le i, İş ahlakı
e etik değe le

16.05.2014

08:30–
11:00

20.05.2014

08:30–
11:00

22.05.2014

08:30–
10:30

Aile
Yaşam
Merkezi
Aile
Yaşam
Merkezi
Aile
Yaşam
Merkezi
Aile
Yaşam
Merkezi
Aile
Yaşam
Merkezi

HEDEF KİTLE
PERSONEL

EĞİTİM GÖREVLİSİ

Harcama Yetkilisi,
Ge çekleşti e
Gö e lisi e ilgili
personeller
Harcama Yetkilisi,
Ge çekleşti e
Gö e lisi e ilgili
personeller
Bi i Yö eti isi e ilgili
personeller

Murat ÇİMEN
İç Denetim Birimi
Koordinatörü

Bi i Yö eti isi e ilgili
personeller

Taşı ı edi e, kayıt, ko t ol taki i, sayı , de i ,
hu daya ayı a, kayıtta düş e işle le i

Bi i Yö eti isi e ilgili
personeller

‘es i yazış a ku alla ı, sta da t dosyala a, a şi
işle le i, Dilekçele le ilgili işle le

Bi i Yö eti isi e ilgili
personeller

İç ko t ol eyle

Üst düzey yö eti ile .
Bi i Müd. Ve İlgili
personel

pla ı uygula ala ı
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Murat ÇİMEN
İç Denetim Birimi
Koordinatörü
Murat ÇİMEN
İç Denetim Birimi
Koordinatörü
Murat ÇİMEN
İç Denetim Birimi
Koordinatörü
Murat ÇİMEN
İç Denetim Birimi
Koordinatörü
Murat ÇİMEN
İç Denetim Birimi
Koordinatörü
Murat ÇİMEN
İç Denetim Birimi
Koordinatörü
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Pe so el te fi, de e e, kade e e diğe özlük hakla ı takip ede ilk ayda işle e ko ul uştu .
Pe so eli izi e eklilik işle le i gü de iti ile ek e ekli edil eye aşla ıştı .
Bi üst öğ e i i ta a laya pe so eli izi i ti akla ı gü içe isi de yapıl ıştı .
Hiz et içi eğiti p og a la ı düze le işti .
Pe so eli ku u içi e ku u la a ası akil işle le i yapıldı.
Tü pe so eli izi işle le i, e u e işçi pe so el disipli ku ulla ı ı oluştu uldu e so uçla ı ı
uygula dı.
Mahalli İda ele Pe so eli i Gö e de Yüksel e e U a Değişikliği Esasla ı a Dai Yö et elik uya ı a
A adolu Ü i e sitesi ta afı da te tiple e e-“e tifika P og a la ı eğiti i e katıl ala ı sağla a ak,
sı a ı aşa ı ile ta a laya pe so elle i ku u içi ata ala ı ı yapıl ıştı .

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
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İŞLETME VE İŞTİ‘AKLE‘ MÜDÜ‘LÜĞÜ

AÇIK OTOPARKLAR

21/07/2012 Tarihi de Şeh i izi
Caddesi i t afiği ahatla ası ve Belediyemize ek gelir olan Açık
Otoparklar, Müdü lüğü üzü İşletmesine dahil edildiği ta ihte iti a e
e
a ası pe so el ile aşa ı
işletil ektedi .

BEĞENDİK KAPALI OTOPARK
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/ /
Ta ihi de Beğe dik Kapalı Otopa k ata daşla ı ızı hiz eti e açıl ış e Müdü lüğü üzü
işlet esi e katıl ıştı . Gü lük a açlık ye i ile hiz et e ektedi .

AHİ AÇIK OTOPARKI

Ahi Ça şısı ya ı da ulu a Açık Otopa k
A açlık ye i ile ata daşla ı ıza hiz et
Külliyesi p oje kapsa ı da / /
ta ihi de işlet esi e so e il işti .

e

iş olup Ahi

PA)ARYERİ AÇIK VE KAPALI OTOPARKI
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Mahalle iz Kuşdilli Mahallesi deki eski paza ye i i ye i e ye isi yapıla ye i Paza ı
kapasiteli
katlı açık e kapalı otopa kı Müdü lüğü üzü işlet esi e e halkı hiz eti e / /
ta ihi de açıl ıştı .

CACABEY KAPALI OTOPARK

150
a aç
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kapasiteli Ca a ey ye altı kapalı otopa kı personeli ile 07:00/12:00 saatle i a ası da hiz et e
işlet e ize ait çalışa ı ile oto yıka a ye i iz hizmet vermektedir..

ekte olup

GA)İ PARKI KAHVE – ÇAY EVİ

Şeh i izi Ye i e Mahallesi Vali Ko ağı Ya ı da ulu a Kah e e Çaye i Pe so el ile Müdü lüğü üz
işlet esi e e halkı hiz eti e
/ /
Ta ihi de açıl ış olup / /
ta ihi de kış sezo u ede i ile
hiz ete a a e il işti .

HILLA GÖLÜ KAFE VE RESTORAN

19/09/2012 Tarihi de Büyük i açılışla İşlet e ize kaza dı ıl ış olup halkı ızda üyük ilgi e talep
yoğu laş ıştı .
yılı ilk ya ısı da yoğu
üşte i tale i de dolayı
çeşit yiye ek e içe ek e üsü ile
işlet e izi e Kı şehi halkı ı eğe isi i kaza ıştı .

BELEDİYE
HALK
EKMEK FIRINI

Kültü

Gü de o tala a ,
– ,
a ası ek ek çıka a ak ke ti
oktası daki üfele e dağıtı yapıl akta,
e “osyal İşle Müdü lüğü ka alıyla ile akıfla a, yu tla a e uhtaç ailele e ü etsiz ek ek e il ektedi .
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GÖLHİSAR PARKI DENİ) BİSİKLETİ
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Gölhisa Mahallesi de ulu a , pa k içe isi deki gölde ata daşla ı ıza hiz et a açlı de iz isikleti
işlet esi
üdü lüğü üz ta afı da yapıl aktadı . / /
ta ihi de isikletle i yıp a ası da
e
kulla ıla aya ak hali e geldiği de yaz sezo u u kapat ıştı .

TENİS KORTU
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Kı şehi Belediyesi i jeote al ile ısıtıla E
Haziran 2014 Cu a gü ü saat
: da Te e Pa
işlet esi e dahil ol uş, fa klı yaş g upla ı da e ile
çeşitli ü ü le i izle kaliteli hiz et e eye de a et

a Tı aş spo tesisle i e te is kafe - esto a açılışı 13
k ı da yoğu katılı ile açılışı yapıla ak Müdü lüğü üz
te is ku sla ı da e tu u ala da te isçile e e halkı ıza
ekteyiz.

KENT PARK ÇAY EVİ

Mayıs Paza tesi gü ü açılışı yapıla Ke t Pa kı Çay
E i Müdü lüğü üz işlet esi altı da ata daşla ı ıza hiz et
e iş olup kış sezo u ede i ile
/ /
ta ihi de
kapa ıştı .

AHİ KÜLLİYESİ ÇAY OCAĞI

olup

Ahi Külliyesi içe isi de ulu a çay o ağı / /
ta ihi de pe so elle hiz et e
/ /
ta ihi de kış sezo u ede i ile hiz ete a a e işti .
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KİTAP CAFE

Ke t Pa k içe isi de ulu a ge çlik e kezi i ası da ulu a Kitap Cafe / /
ta ihi de hiz ete
açıl ıştı . Ku siye le i e Halkı ızı kitap, gazete okuya ile ekle i kaliteli, te iz e çeşitli ü ü le i izle hiz et
vermeye devam etmektedir.

CACABEY
ÇAYEVİ
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İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

Adet

Met elik Hid olik Me di e li İtfaiye A a ı 2012 Model Mercedes Actros)

1 Adet 13 Tonluk A azöz 2012 Model Ford Kargo)
Adet

Met elik Hid olik Me di e li İtfaiye A a ı

Model Dodge Fa go

Adet

Met elik Hid olik Me di e li İtfaiye A a ı

Model Fo d Ka go
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42 Metrelik Hid olik Me di e li İtfaiye A a ı

27 Metrelik Hid olik Me di e li İtfaiye A a ı

18 Metrelik Hid olik Me di e li İtfaiye A a ı

13 Ton “u Kapasiteli A azöz

TEKNİK EKİPMANLAR
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Ya

az Alü i ize Kıyafet

Çelik Buru lu Kauçuk İtfaiye Çiz esi

Vizörlü İtfaiye Kaskı

Ya gı a Yaklaş a El isesi

İtfaiye i Çiz esi

Baş ve Yüz Koruyucu Maske
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İtfaiye i Eldive i

Ya gı a Daya ıklı Yağ urluk

Ya gı Su Hortu u

Ya gı Su Hortu u

Turbo Nozul Lans

Ağır Tipi Köpük La sı
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Ku a dalı La s

Bükü lü Su sprey Nozul Lans

Hortu

Su Perdesi Su Kalka ı

Sü gü (Kama) Lans

Yıka a Hortu u
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209

Rö orklu Motopo p

Te iz Hava Dolu

Ko presörü

E kaz Altı Ses Di le e Cihazı

Seyyar Motopomp

Ya gı Sö dür e Cihazları

Ya gı Batta iyesi
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Tripod Kurtarma Seti

Ta

Vü ut Dağ ı Tipi
Emniyet Kemeri

Atla a Döşeği (16 Mt.)

Belde Koru alı Dağ ı Tipi
Emniyet Kemeri
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Helikopter Tipi Denizden Kurtarma Sedyesi
Suda

Kaşık sedye

Kg. Taşı a Kapasitesi

Seyyar Merdiven

Balyoz
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Kürek

Kanca

Bel

Kazma
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De ir Kes e Makası

Sökü De iri

Baltalı Kaz a
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Holigan Aleti

Kazma

MÜDÜRLÜĞÜMÜ)ÜN 2014 YILINA AİT FAALİYET ENVANTERİ

Bi a Ya gı ı
Motorlu Araç Ya gı ı
Odu Kö ür deposu Ya gı ı
Ot,Sa a ,Çöp,Eki v . Ya gı lar
Or a Fida lık Ya gı ı
Atölye, İ alatha e, Fa . V . Ya gı lar
Diğer Ya gı lar
Trafik Kazası
Hayvan Kurtarma
Tatbikat
İ tihar Girişi i
İ sa Kurtar a
Su Baskı ı
TOPLAM

70 Adet
18 Adet
09 Adet
330 Adet
08 Adet
0 Adet
40 Adet
34 Adet
78 Adet
12 Adet
06 Adet
43 Adet
22 Adet
670 Adet

2014 YILI AYLARA GÖRE FAALİYET ENVANTERİ YANGIN HARİÇ

HAYVAN
KURTARMA
1

İNSAN
KURTARMA
3

SU BASKINI

OCAK

TRAFİK
KAZASI
1

ŞUBAT

1

5

1

1

MART

4

7

4

2

Nİ“AN

2

5

3

MAYIS

1

8

1

1

HA)İ‘AN

2

4

3

1

TEMMUZ

5

12

5

AYLAR:

CESET
ÇIKARMA

3

İNTİHAR
1

1

1
1

4
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AĞU“TO“

6

5

5

7

EYLÜL

4

11

4

1

EKİM

3

12

7

2

KASIM

5

5

6

3

1

2

78

43

22

ARALIK
TOPLAM:

34

1

1

6

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜNE AİT
YILINDA YAPILAN FAALİYETLER
Ya gı Ted irleri Raporu Sayısı
Ya gı İh ar For u Sayısı
Ya gı So rası Tutula Rapor Sayısı
İş Yerleri De etle erek Verile Ruhsat Sayısı
Tat ikat Sayısı

36
1757
151
358
12

Dilekçe Başvurusu Sayısı
AÇM Gele Çağrı Sayısı
AK MASA Gele Şikayet Sayısı
Bayrak ve Pankart Asma Hizmeti
Kapı Aç a Hiz eti
Arazözle Su Ver e Hiz eti
Motopo pla Su Çek e
Diğer
/d Yö te i ile Mal Alı ı
/a Usulü ile Mal Alı ı
Gele Evrak Sayısı
Gide Evrak Sayısı

40
687
246
86
34
35
4
14
14
2
611
770
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.

01.01.2014-

.

YILINDA ŞEH‘İMİ)DE MEYDANA GELEN VE MÜDÜ‘LÜĞÜMÜ) TA‘AFINDAN MÜDAHALE EDİLEN KISMEN
VEYA TAMAMEN YANAN YAPILA‘ İLE DİĞE‘ YANGINLA‘A AİT İ“TATİ“TİKÎ Çİ)ELGE“İ

(4)YANMA
DE‘ECE“İ

(6) YANGIN KAYBI
YANGIN NEDENİ

1

67

10

4

9

3

18

2

2

6

1

9

8

2

6

8

330

302

28

330

40

33

7

40

1

33

ATÖLYE-İMALATHANE
FAB. VB YANGINLAR

DİĞE‘ YANGINLA‘
GENEL TOPLAM

475

15
9

475

KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

1

1

3

5

1

321

8

7

2

31

AÇIKLAMALA‘

YILDI‘IM DÜŞME“İ

PATLAYICI MADDE

2

AKARYAKIT

17

DİĞE‘

1

SABOTAJ

2

“İGA‘A VE KİB‘İT

3

BACA TUTUŞMA“I

ORMAN-FİDANLIK
YANGINLARI
OT-SAMAN-ÇÖP-EKİN
VB.YANGINLAR

OCAK“OBAKALO‘İFE‘ K

9

LPG,DOĞALGA) V .

6

ELEKT‘İK KONTAĞIdf

18

MADDİ
ZARAR

KE“İN VEYA TAHMİNİ TL)

MOTO‘LU A‘AÇ
YANGINLARI
ODUN-KÖMÜ‘ DEPO“U
VB.YANGINLAR

HAYVAN

GÖ‘EVLİ

40

HALK

25

(5) TOPLAM

KISMEN YANARAK KURTARILAN

67

TAMAMEN YANAN

BAŞLANGIÇTA “ÖN.LEN

Ö)EL

DİĞE‘

1

ÇELİK

2

BETONARME

3

BİNA YANGINLA‘I

KARKAS

KAMU

AHŞAP

(3) TOPLAM

İN“AN

KÜÇÜKBAŞ

YANGIN TÜ‘Ü

BÜYÜKBAŞ

YANAN YE‘İN
İNŞA
MAL)EME“İNE
GÖ‘E CİN“İ

YANGIN İSTATİSTİĞİ
900
800
Bi a Ya gı ı

700

Atölye-İ alatha e-Fa . V . Ya gı

600
500

Moto lu A aç Ya gı ı

400

Odu Kö ü Dep. V . Ya gı

300

Orman-Fida lık Ya gı ı

200

Ot-Saman-Çöp-Eki

100

Diğe Ya gı la

. Ya gı

0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Bina
Ya gı ı

Atölye
İ alatha e
Fab. vb.
Ya gı

Motorlu
Araç
Ya gı ı

Odun
Kö ür
Dep. vb.
Ya gı

Orman
Fida lık
Ya gı ı

Ot
Saman
Çöp-Ekin
vb.
Ya gı

Diğer
Ya gı lar

TOPLAM

2008

37

16

12

7

3

629

0

704

2009

36

13

21

5

4

734

0

813

2010

42

1

25

11

6

771

1

857

2011

73

2

34

12

29

769

71

990

2012

75

4

25

3

16

553

34

710

2013

65

4

34

7

33

795

51

989

2014

70

0

18

9

8

330

40

475
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PERFORMANS
HEDEFİ

PERFORMANS
GÖSTERGESİ

2014 YILI
HEDEFi

PERFORMANS SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRME TABLOSU
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
OCAK- ŞUBAT
NİSAN-MAYIS
TEMMUZ-AĞUSTOS
MART
HA)İRAN
EYLÜL

Ulusal ve
uluslararası
organizasyonlarda
şehri ta ıtı ı a
katkı sağla ak içi
her yıl üç
orga izasyo a iştirak
etmek.

Katılı sağla a
Fuar ve
organizasyon
sayısı
Kültür varlıkları
ve eski eserlerin
yurtiçi ve
yurtdışı da
ta ıtı ı sayısı

1

- EMİTT Turizm Fuarı

2

- EMİTT Turizm Fuarı

Düze le e
kültürel etki lik
sayısı

61

1.
2.
3.

4.

5.

- TARİHE YOLCULUK
GEZİLERİ

Ahi Pilavı (3)
Kandil Simidi
Dağıtımı
Yenidoğan
Bebek Seti
Dağıtımı
(Günlük)
Cenazelere
Lokum
Dağıtımı
(Günlük)
Tente
Açılması
(Günlük)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

Ahi Pilavı (3)
23 Nisan
Kutlaması
Tarihe Yolculuk
Projesi
Kandil Simidi
Dağıtımı (3)
Trafik Haftası
Kutlamaları
Hıdrellez
Etkinliği
Uçurtma Şenliği
Açılış Töreni (2)
Yenidoğan
Bebek Seti
Dağıtımı
(Günlük)
Cenazelere
Lokum Dağıtımı
(Günlük)
Tente Açılması
(Günlük)

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.

İhtiyaç sahibi
vatandaşlarımızın
ihtiyaçlarını
karşılayarak,
engellilerin
yaşamsal
engellerinin
kaldırılmasına
yardımcı olmak

KIRŞEHİR
3

Düze le e
kültürel etki lik
çeşitliği sayısı
Yardı edile
uhtaç aile
sayısı
Gıda Paketi
sayısı
Hayatı
kolaylaştırıla
e gelli sayısı
Sü et edile
ço uk sayısı

5

36

EKİM-KASIM
ARALIK

Konser (3
İftar Yemeği
(7)
Kervansaray
Konağı Açılışı
Seminer
Yazlık Sinema
Gösterimleri
(7)
Sünnet Şöleni
Neşet Ertaş
2.Ölüm
Yıldönümü
Etkinlikleri
Yenidoğan
Bebek Seti
Dağıtımı
(Günlük)
Cenazelere
Lokum
Dağıtımı
(Günlük)
Tente
Açılması
(Günlük)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11

10

10

4.181

1.293

2.027

2.280

2.445

5.400

716

1.213

1.846

1.415

20

2

8

6

4

170

170

Ye i doğa
ço uklara hediye
paketi sayısı

1.000

255

293

196

256

Muhtaç ailelere
dağıtıla ek ek
fişi sayısı

1.634,437

464.897

414.19

340.618

414.732

BELEDİYESİ

2014

YILI

FAALİYET

RAPORU

Ko
Ço
Et
Aş
Şö
Ah
Tiy
Gö
Öğ
Gü
At
Kır
Ge
Yıl
Et
Ye
Be
Da
(G
Ce
Lo
Da
(G
Te
Aç
(G

Giyi ve Eşya
Yardı ı Yapıla
Aile Sayısı

3.000

503

854

477

1- OCAK
 Ahi Pilavı
 Mevlid Kandili)
2- ŞUBAT
 Ahi Pilavı
3- MART
 Ahi Pilavı
4- NİSAN
 Ahi Pilavı
 23 Nisan Kutlamaları
 Tarihe Yolculuk
5- MAYIS
 Regaip Kandili – Simit Dağıtımı
 Trafik Haftası Kutlamaları
 Ahi Pilavı Dağıtımı
 Hıdrellez Etkinliği
 Miraç Kandili – Simit Dağıtımı
6- HAZİRAN
 Uçurtma Şenliği
 Ahi Pilavı Dağıtımı
 Berat Kandili – Simit Dağıtımı
 Tenis Kortu Açılışı
 Yaz Spor Okulu Açılışı

7- TEMMUZ
 Halil Necipoğlu Konseri
 Gazi Parkı İftar Yemeği
 Kardeşlik İftarı
 Mustafa Caymaz Konseri
 Kervansaray Konağı Açılışı
 Güneykent Kapalı Tesisler İftar Yemeği
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2014

YILI

FAALİYET

RAPORU

1.039

 Burak Yılmaz Semineri
 Aşıkpaşa Mahallesi İftar Yemeği
 Medrese Mahallesi İftar Yemeği
 Cacabey Meydanı İftar Yemeği
8- AĞUSTOS
 Hüseyin Çelik Katılımıyla İftar Yemeği
 Yazlık Sinema Gösterimleri
9- EYLÜL
 Sünnet Şöleni
 Opera Konseri
 Neşet Ertaş 2.Ölüm Yıldönümü Etkinlikleri
10- EKİM
 Sadık Yalsızuçanlar Konferansı
 Çocuk Şenliği Etkinlikleri
11- KASIM
 Aşıkpaşa Şiir Şöleni
 Ahi Pilavı
 Zeki Bulduk Konferansı
 Tiyatro Gösterisi
 Öğretmenler Günü Etkinliği
12- ARALIK
 Atatürk’ün Kırşehir Gelişi Yıldönümü Etkinliği
 Ahi Pilavı
 Alper Tan Konferansı
13- GÜNLÜK FAALİYETLER
 Yenidoğan Bebek Seti Dağıtımı
 Cenazelere Lokum Dağıtımı
 Hayırevi Faaliyetleri
 Ekmek Fişi Dağıtımı
 Tente Açılması
14- 2014 YILI
 Maliyet Raporu
 Kalite Hedefleri ve Planlaması
 Kalite Hedefleri Takip Çizelgesi

KIRŞEHİR
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2014

YILI
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Her ayın ilk cuması devamlı yapılan Ahi Pilavı dağıtımımız 3 Ocak Cuma günü
Cuma namazı çıkışı İş Bankası önünde gerçekleşti.
MEVLİT KANDİLİ SİMİTİ DAĞITIMI

12 Ocak Pazar günü Mevlit Kandili nedeniyle Karlıoğlu Cami, Ahmet Yesevi
Cami, Cacabey Cami, Hazret Osman Cami, Mermerler Cami ve Sanayi Cami olmak
üzere 6 Camide kandil simidi dağıtımı gerçekleşti.
AHİ PİLAVI
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Her ayın ilk Cuması devamlı yapılan Ahi Pilavı dağıtımımız 7 Mart Cuma günü
Cuma namazı çıkışı iş bankası önünde gerçekleşti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları

23 Nisan Çarşamba günü saat 14.00’de İkizarası Kent Park’ta yapılan
kutlamalarda, çocuklara ve gelen vatandaşlara balon, bayrak, şapka, su dağıtıldı. Yine
etkinlik kapsamında yüz boyama, spor, müzikli eğlence etkinlikleri, animasyon ekibi
tarafından düzenlenerek çocuklar arasında yapılan oyun yarışmalarına katılanlara
tarafımızdan temin edilen kitap ve kol saati gibi hediyeler verildi.

TARİHE YOLCULUK PROJESİ
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30.04.2014 tarihinde Kırşehir Belediyesi ile Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü
arasında imzalanan Tarihe Yolculuk Projesi başladı.. Tarihe Yolculuk Projesi
İlköğretim, Lise ve Üniversite öğrencilerine tarihi yerlerin gezdirilmesi ve tarih
bilincinin yerleştirilmesi amacıyla düzenleniyor. Proje kapsamında 16 İlköğretim, 5 lise
ve 5 Üniversite grubu olmak üzere 1100 öğrencinin gezdirilmesi amaçlanıyor. Bu yıl
üçüncüsü düzenlenen Tarihe Yolculuk Projesiyle öğrenciler Kırşehir’in tarihi ve
kültürel değerlerini yakından tanıma fırsatı buluyor. Öğrencilere; halk arasında
Cıncıklı Camii veya Gökbilimleri Medresesi diye bilinen Cacabey Camiisi, Ahi Evran
Camii, Aşıkpaşa Türbesi, Ağalar Konağı, Ahmed-i Gülşehri Türbesi, Hirfanlı Barajı,
Kaman Arkeoloji Müzesi olmak üzere önemli tarihi yerler gezdiriliyor. Tarihe Yolculuk
projesinde öğrencilere ulaşım için gerekli aracı tahsis eden Kırşehir Belediyesi,
öğrencilere ikramlarda bulunarak gezdirilen yerleri tanıtmak amaçlı ise rehber
görevlendirdi. Konu hakkında açıklama yapan Başkan BAHÇECİ; ”Kırşehir
Belediyesi’nin ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliği ile düzenlenen Kırşehir
Belediyesi Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında şehrimizde bulunan 17 İlköğretim
Okulu’ndan 800 öğrenciye, Cacabey Camiisi, Ahi Evran Camii, Aşıkpaşa Türbesi,
Ağalar Konağı, Ahmed-i Gülşehri Türbesi, Hirfanlı Barajı, Kaman Arkeoloji Müzesi ve
Japon Bahçesi gibi tarihi yerlerimizin tanıtılarak şehrimizin, kültürel değer ve
varlıklarının farkına varılması hedeflendi. Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz bu
projemizle birçok okula şehrimizin tarihi ve kültürel dokusu hakkında bilgiler
veriyoruz. Öğrencilerimizin çok sık gördükleri yerlerin önemini ve değerinin farkına
varmaları ve yoğun eğitim dönemi sonunda rahatlama ortamı bulmaları için
düzenlediğimiz projemizi her yıl tekrarlamayı hedefliyoruz ” dedi.
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TRAFİK HAFTASI PROGRAMI

03.05.2014 tarihinde Trafik güvenliğinin sağlanması ve devam ettirilebilmesi
amacıyla tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de her yıl Mayıs ayının ilk
Cumartesi günü "Uluslararası Karayolu Trafik Güvenliği Günü", bu günü takip eden
haftanın ise "Karayolu Güvenliği Trafik Haftası" olarak kabul edilmesi dolayısıyla bu
yıl 5-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek “Karayolu Trafik Haftası”
düzenlenen etkinliklerle kutlandı. "Karayolu Trafik Haftası" kutlamaları Pazartesi
günü Cacabey Meydanı’nda yapıldı. Toplumda trafik bilincinin oluşturulması,
kazaların en aza indirilmesi ve insanların güvenli bir trafik ortamında yaşamlarını
sürdürmelerinin amaçlandığı Trafik Haftası açılış töreni, saat 13.30’da başladı. İl
Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen Trafik Haftası Açılış Töreni’ne Vali Vekili
A. Serdar Polat, Garnizon Komutan Vekili Jandarma Yarbay Muzaffer Canbal,
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Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Şahin, İl Emniyet
Müdürü Mustafa İncebay, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile
vatandaşlar katıldı. İl Emniyet Müdürü Mustafa İncebay da, Trafik Haftası boyunca
vatandaşlara ve öğrencilere verilecek eğitimlerle trafik kültürünü geliştirmeyi
amaçladıklarını belirterek toplumu bilgilendirme çalışmalarına devam edeceklerini
söyledi. Program, Trafik Haftası nedeniyle düzenlenen şiir ve resim yarışmasında
dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve Yılın Trafik Polisi ile Trafik
Jandarma görevlilerine plâketlerinin verilmesinin ardından halk oyunları gösterileri ile
devam etti. Trafik Haftası Açılış Töreni, Vali Vekili Polat ve beraberindekilerin
Cacabey Meydanı’na kurulan ve vatandaşlara uygulamalı eğitim veren ‘Yanal Yataklı
Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı’nı incelemesinden sonra “Trafik” konulu serginin
gezilmesiyle sona erdi.

HIDRELLEZ ETKİNLİĞİ

06.05.2014 tarihinde Kırşehir il merkezinde Hıdrellez Kültür Bahar Bayramı
Coşkusu yaşandı. Yaz mevsiminin başlangıcını ifade eden Hıdrellez Bahar Bayramı
Kırşehir’de coşku ile kutlandı. Anadolu başta olmak üzere Orta Asya, Kafkasya ve
Balkanlarda yaz mevsiminin gelişini ifade eden geleneksel bahar şenliği olarak kutlanan
Hıdrellez kutlamaları Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nce hazırlanan program
aracılığında kutlandı. Kent Park’ta hazırlanan kutlama programına Vali Yardımcısı
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Özkan Demirel, Belediye Başkan Vekili Fazlı Kuşçu, protokol üyeleri, siyasi parti
temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kırşehir Ustalar
Müzik ve Oyun Topluluğunun konseri ile başlayan, halk oyunu gösterisi ile devam eden
programda kaşıkta yumurta taşıma, çuvalla koşma, ip çekme, yumurta tokuşturma gibi
yöresel yarışmalar düzenlendi. Hıdrellez Bayramını kutlama programı, Ahi Pilavı
ikramı ile son buldu.

HAZİRAN
UÇURTMA ŞENLİĞİ

Kırşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilerek 1 Haziran Pazar günü
Akbayır mevkiinde düzenlenen Uçurtma Şenliği vatandaşlardan oldukça yoğun ilgi
gördü. Yaklaşık 5 bin kişi katıldığı şenlikte ücretsiz uçurtma ve ekmek arası sucuk
dağıtımı yapılırken alanda uzun kuyruklar oluştu. Katılımın yoğun olduğu
organizasyonda Başkan Bahçeci; “Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz uçurtma şenliği
yine çok renkli geçiyor. Uçurtma şenliğiyle birlikte ikramlar da sunarak halkımızın
daha iyi vakit geçirmesini sağlıyoruz. Çocuklarımıza yönelik animasyonlar, palyaço
gösterileri yapıyoruz. Böylelikle çocuklarımız da hoşça vakit geçiriyorlar.
Hemşerilerimizin de programlarımıza gösterdiği ilgiye çok teşekkür ediyorum. Bundan
sonra da düzenleyeceğimiz bütün etkinliklerimize hemşerilerimizi davet ediyorum”
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şeklinde konuştu. Akbayır mevkiinde gerçekleşen şenlik akşam saatlerine kadar devam
etti.

12 Haziran 2014 Perşembe günü Berât kandili nedeniyle Ahmet Yesevi Cami,
Kapucu Cami, Cacabey Cami olmak üzere 3 camide kandil simidi dağıtımı yapıldı

TENİS KORTU AÇILIŞI
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Kırşehir Belediyesi’nin Spora destek projeleri kapsamında yaptığı ve bölgenin de
gözde tesislerinden birisi olacak Tenis Kortu Kompleksi tamamlandı. Tenis Kortu
Kompleksinin açılışı 13 Haziran Cuma günü saat 14.30’da Terme Park’ında gerçekleşti.
Milli tenisçimiz ve ayrıca hem şehrimiz olan Sultan GÖNEN'in de gösteri yaptığı açılışa;
Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Osman TURAL'ın yanı sıra iş adamı Adnan
POLAT ve hemşehrimiz Ercan TIRAŞ' da katıldı.

YAZ SPOR OKULU AÇILIŞI

Kırşehir Belediyesi ile Gençlik hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün birlikte
düzenlediği Yaz Spor Okullarının açılışı Ahi Stadyumunda 30 Haziran Pazar günü saat
17.00’da gerçekleşti. Açılışa İl Genel Meclis Başkanı Şuayip SOYSAL, Kırşehir Emniyet
Müdürü Sıtkı AKGÜL, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş, AK Parti
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