
KAHRAMANKAZAN’DA HAYAT VAR 1





KAHRAMANKAZAN’DA HAYAT VAR 3



4 KAHRAMANKAZAN’DA HAYAT VAR

Önsöz
H       ayallerimizdeki Kahramankazan’ı inşa edebilmek için, gö-

reve geldiğimiz ilk günden bu zamana kadar hiç bitmeyen 

heyecanımızla son derece verimli projeleri hayata geçirdik. Kahra-

mankazan Belediyesi olarak büyük bir tabloda bulunan ve her biri 

başlı başına bir eser olan onlarca detay projeyi olağanüstü titiz-

lik, heyecan ve özveriyle gerçekleştirmeye devam ettik. İlçemizin 

çehresini değiştiren, vizyonunu geliştiren, Kahramankazanlı olma 

gururunu hemşehrilerimize yeniden yaşatan tüm projelerimiz yerel 

sınırları aşarak tüm Türkiye’de ilgiyle izlenir hale geldi. Ne ihtiyaçla-

rımızın ne hayallerimizin ne de projelerimizin sonu gelmedi; gelme-

yecek! Daha gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen onlarca potansiyeli, 

el birliğiyle ortaya çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam 

edeceğiz. Her şey Kahramankazan için.

                                                                                                                  

                                                                                                              

           Serhat Oğuz
                         Belediye Başkanı
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KENT 
MEYDANI

KAHRAMANKAZAN 
BELEDİYESİ
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İlçemiz, 1961 yılında bucak merkezi, 
1971’de belediye, 
1987 yılında ilçe, 
2004 yılında metropol ilçe,
2016 yılında da kahraman unvanı 
alarak tarihteki yerini almıştır.

Bu kısa girişin ardından ilçemizi biraz daha yakından 
tanıyalım. Ankara şehir merkezine 47 km. mesafede 
bulunan Kahramankazan, 56 bin hektar yüzölçümü, 
48 mahallesi, tarihi, tarımsal ürünleri, sanayisi, termal 
su potansiyeli ve son yıllarda yapılan yatırımlarla baş-
kentimizin en gelişmiş dış ilçesidir. 
Kahramankazan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza 
bağlı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün
2022 yılında yapmış olduğu ilçelerin Sosyo-Ekonomik 
Gelişmişlik Sıralaması Araştırmasında
Türkiye’deki 973 ilçe arasında 75’inci olurken , 
Ankara ilçeleri arasında da 6’ncı olmuştur.

KAZAN’DAN
KAHRAMANKAZAN’A
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Ülkemizin bazı kurumlarını ele geçiren FETÖ terör 
örgütü, darbe girişiminin merkezi olan ve ilçemiz 

topraklarında yer alan Akıncı Üssü’nden yani 4. Jet Ana 
Üs Komutanlığı’ndan havalanarak TBMM’yi, devlet ku-
rumlarını ve hatta sivil halkı bombalayan F-16’ları en-
gellemeye çalışan Kahramankazanlılar, 9 şehit ve 92 gazi 
vermiştir. Darbe girişiminin engellenmesinde üstlendi-
ği bu önemli sorumluluk nedeniyle Meclis’te grubu bu-
lunan 3 büyük parti tarafından ortak teklif verilmiş ve 
Kazan TBMM’nin 25 Ekim 2016 tarihinde kabul ettiği 
6752 sayılı kanunla Kahraman unvanını almıştır. 
Kazan artık KAHRAMANKAZAN’dır

KAZAN’DAN 
KAHRAMANKAZAN’A
DESTANLIK HİKAYESİ
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Ülkemizin gururu TUSAŞ Yani Türk Havacılık ve 
Uzay Sanayii A.Ş. ilçemizde bulunmaktadır. Dün-

ya çapındaki bu tesislerimizde yerli ve milli helikopter, 
uçak, haberleşme ve gözlem uydusu ile insansız hava 
araçlarının üretimi, bakım onarım ve geliştirme çalış-
maları yapılmakta dünyaya örnek olmaktadır. 
TUSAŞ tesislerimiz sayesinde ülkemiz uzaya gözlem 
ve haberleşme uydusu gönderebilen sayılı ülkeler ara-
sındaki yerini almıştır. 

TÜRK 
HAVACILIK VE 
UZAY SANAYİ
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Ülkemizin dev projelerinden birisi olan Ankara 
Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölge-

si de TUSAŞ çevresindeki 730 hektarlık alana konum-
landırılmış, havacılık ve uzay sanayimizin geliştiril-
mesi için tedarikçi firmaların yakın işbirliği içerisinde 
daha hızlı ve verimli çalışmalarını sağlamak amacıyla 
yapılandırılmaktadır. Uzay ve Havacılık İhtisas Orga-
nize Sanayi Bölgesi’nde binlerce kişi çalışmaktadır.    

ANKARA 
UZAY VE HAVACILIK 
İHTİSAS ORGANİZE 
SANAYİ BÖLGESİ
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Tarım ürünlerinin yanı sıra ilçemiz sanayi alanın-
da da Türkiye’nin önde gelen merkezlerinden bi-

risi konumundadır. 

SANAYİ ŞEHRİSANAYİ ŞEHRİ  
KAHRAMANKAZANKAHRAMANKAZAN
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Ankara’nın en büyük sanayi yerleşkelerinden   
birisi de yine ilçemizin Saray Mahallesinde-

dir. Saray Sanayi Bölgesinde irili ufaklı 4 bin fabrika 
bulunmaktadır. Yaklaşık 100 bin kişi Saray Sanayi 
Bölgesin de istihdam edilmektedir.

S A R AY 
SANAYİ BÖLGESİ
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Ekonomik değeri çok yüksek olan Trona madeni-
nin ülkemizdeki bilinen en büyük rezervi Kahra-

mankazan topraklarındadır. ABD’den sonra dünyanın 
en büyük ikinci trona rezervi yaklaşık 650 milyon ton 
ile Kahramankazan’dadır. Sanayinin birçok alanında 
kullanımı olan trona madeni, tabiatta doğal olarak 
bulunan soda minerallerinden en yaygın olanıdır ve 
soda külü üretiminde kullanılan temel hammaddedir. 
“Sodyum karbonat” veya “Tabii Soda” olarak da ad-
landırılan soda külü; cam, kimya sanayisi ile deterjan 
ve sabun üretiminde kullanılmaktadır. Türkiye’nin en 
büyük soda külü üreten fabrikası “Kazan Soda” Kah-
ramankazan’dadır.

Dünyanın İkinci büyük 
SODA KÜLÜ MADENİ
KAHRAMANKAZAN’DA
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Türkiye’nin ilk ve en büyük lojistik üssü Kah-
ramankazan’dadır. Ankara Lojistik Üssü adı ve-

rilen merkez toplam 700 bin metrekare alanda, gelen 
giden ürünlerin yükleme, boşaltma ve depolamanın 
yanı sıra TSE hizmetleri, Ankara Gümrük Müdürlüğü, 
bankalar, araçların bakım onarım yerleri ile lokanta ve 
dinlenme ihtiyaçları için sosyal tesisler bulunmaktadır. 

“LOJISTIĞIN GÖZ BEBEĞI”

ANKARA 
LOJİSTİK ÜSSÜ 
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Belediyemize ait 22 dönümlük arazi üzerine 
kurduğumuz KazanBelBeton santralimizde ; 

betonun yanı sıra beton parke ve beton asfalt imalatı da 
yapılmaktadır.
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KazanBelNet şirketi, internet servis sağlayıcılığı 
alanında Türkiye’de bir belediye tarafından kurulan 

ilk şirket olma özelliğini taşıyor. Şirket, kurulum aşama-
larının tamamlanmasının ardından, Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu Başkanlığı’ndan (BTK) İnternet Erişim 
ve Altyapı Lisansını alarak faaliyete başladı.  KazanBel-
Net bu lisansla internet erişiminin yanı sıra Türkiye’nin 
tüm noktalarında internet altyapısı oluşturma hizmeti 
de verebilecek. 2022 yılı itibari ile KazanBelNet 5000 
aboneye ulaşmıştır.

KazanBelNet
T Ü R K İ Y E ’ D E  İ L K 



KAHRAMANKAZAN’DA HAYAT VAR 19



20 KAHRAMANKAZAN’DA HAYAT VAR

İlçemizin içinden geçen Anadolu Bulvarı, D-750 
karayolu yapılana kadar Ankara-İstanbul şehir-

lerarası karayolu olarak kullanılıyordu. Anadolu 
Bulvarı şimdilerde ilçemiz merkezini baştanbaşa 
kat ederek, ilçemizin gelişimine tanıklık eden ana 
caddesi konumundadır. Sonradan yapılan Anka-
ra-İstanbul otoyolu da yine ilçemiz topraklarından 
geçmektedir. 

ANKARA’DAN İSTANBUL’A 
KARAYOLUYLA 
KAHRAMANKAZAN 
ÜZERİNDEN GİDİLİR
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Eti ile meşhur ilçemizde 
Avrupa standartlarında mo-

dern, ferah hijyenik bir tesis olan Et 
AVM içerisinde, yöresel ürünler pa-
zarı, kasaplar ve çöp şiş ızgaracıları 
yer almaktadır.

TÜRKİYE’NİN 
İLK ET AVM’Si
KAHRAMANKAZAN’DA
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ARKEOLOJİK ÖNEMİ 
BULUNAN SİT ALANLARIMIZ

Güvenç Mahallesi, Belkaya Mevkii, Höyük 
(1.Derece arkeolojik SİT alanı)
Karalar Mahallesi Ikiztepeler Mevkii ve 
Ikiztepeler Tümülüsleri, Anıt Mezar
(1. ve 3.Derece arkeolojik SİT alanı)
Karalar Mahallesi, İkiztepeler Mevkii, 
Asarkaya Kale
(1. ve 3. Derece arkeolojik SIT alanı)
Örencik Mahallesi Bağözü Mevkii, 
Kale Karakol Kalıntısı 
(1. ve 3.Derece arkeolojik SİT alanı)
Fethiye Mahallesi, Höyük (1. Derece 
arkeolojik SİT alanı)
Yazıbeyli Mahallesi, Halkavun Höyük 
( 1.Derece arkeolojik SIT alanı)
Bitik Mahallesi, Bitik Höyük (1.Derece 
arkeolojik SİT alanı)
Sancar Mahallesi, Döğmekale Höyük 
(1.Derece arkeolojik SIT alanı)
Kınık Mahallesi Kocakaya Mevkii, İnkaya Ma-
ğarası (1.Derece arkeolojik SİT alanı)
Emirgazi Mahallesi Küllük Mevkii 
(3.Derece arkeolojik SIT alanı)
Örencik Mahallesi Bağlar Mevkii (3.Derece 
arkeolojik SİT alanı)
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BİTİK VAZOSU
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Yassıören Mahallesi Sinaptepe’de yapılan ar-
keolojik kazılarda 9,8 milyon yaşında oldu-

ğu belirlenen bir maymun kafatası ortaya çıkarıl-
dı ve dünya literatürüne Latince Ankarapithecus 
olarak geçen “Ankara Maymunu” adı verildi. 
Günümüzde nesli tükenmiş olan kuyruksuz bir 
maymun türüne ait olan fosilin bulunduğu, Yas-
sıören Mahallesi Sinaptepe bölgesindeki bilimsel 
araştırmalar 1989 yılından bu yana devam ediyor. 

ANKARA 
MAYMUNU
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Dünya bilim çevrelerinde büyük yankı 
uyandıran bu buluşun ardından Örencik 

Mahallesi Delikayıncak Tepe’sinde yapılan kazı 
çalışmalarında da 10 milyon yaşında olduğu be-
lirlenen bir filin tümüne yakın iskelet kemikleri 
ortaya çıkarılmıştır. 
Arkeolojik kazılar sonucu ortaya çıkan bu çok 
önemli fosiller, Ankara Ulus semtinde bulunan 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi Ankara bölümün-
de sergilenmekte, ilçemizin tanıtımına önemli 
katkı sağlamaktadır. 

 ANKARA FİLİ
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Bilim insanlarının yaptığı araştırmalar sonucu 
Kahramankazan’ın bulunduğu bölgenin günü-

müzden milyonlarca yıl önce bir iç deniz olduğu anla-
şılmış. Volkanik hareketler ve büyük depremler nede-
niyle yeryüzünün yeniden şekillenmesi ile bu iç deniz 
yok olmuş. İlçemizin yüksek kesimlerinde özellikle 
Kılıçlar Mahallemizin çeşitli bölgelerinde bugün bile 
toprak biraz kazıldığında altından deniz kabukluları-
nın fosil kalıntıları çıkmaktadır. 

DOĞA TARİHİ 
BULUŞLARI 
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ASARKAYA 
KALINTILARI 

Milattan Önce 3. yüzyılda önemli bir yer-
leşim yeri olduğu belirlenen Asarkaya 

kalıntılarında kayalara oyulmuş odacıklar keş-
fedilmiştir. Galatlar döneminde askeri amaçla, 
Roma döneminde ise yerleşim amacıyla kul-
lanılan Asarkaya kalıntıları, ilçemizin Kara-
lar Mahallelesindedir. 
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BİTİK HÖYÜĞÜ 

Bitik Höyüğünü anlatmadan önce Höyük’ün ne an-
lama geldiğini açıklayalım. Tarih boyunca türlü 

nedenlerle yıkılıp yok olmuş yerleşim bölgelerinde, yı-
kıntıların üst üste birikmesi nedeniyle oluşmuş, çoğu kez 
içinde tarihsel kalıntıların gömülü bulunduğu toprak te-
pedir. Höyük oluşumunda katmanlaşma söz konusudur. 
İçinde mezarlık da varsa bu kez latince bir isim olarak 
tümülüs denilir ve genelde bunların üzerine toprak in-
sanlar tarafından bilerek yığılır. 
Bitik Mahallemizde olduğu için oranın adıyla anılan bu 
höyükte, bir inşaat için yapılan temel kazısında tesadü-
fen küp parçaları ve oluklu balta gibi eşyaların çıkması 
üzerine Türk Tarih Kurumunca burada kazı çalışmaları 
yapılmıştır. 
Bakır Çağı, Hitit ve Klasik Çağı yerleşim katmanları 
tespit edilen kazılarda bulunan renkli seramik, küp par-
çaları, heykeller ile çeşitli eşya kalıntıları yine Anadolu 
Medeniyetleri Müzesinde sergilenmektedir. Burada bu-
lunan eserlerin içinde en dikkat çekeni Hitit Dönemine 
ait olan ve üzerinde evlilik töreni resmedilmiş Bitik Va-
zosu’dur.
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7 ASIRLIK ANIT AĞAÇ

Osmanlının kuruluşuna şahitlik etmiş 700 yıllık 
devasa büyüklükte karaçam (Pinus Nigra) cinsi 

ağaç, ilçemizin Sayrak Mahallesindedir. Orman Bölge 
Müdürlüğü tarafından 2012 yılında tescillenen bu 7 
asırlık ağacın boyu 6 metre,  çapı 110, çevresi de 691 
santimdir. 
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30 İYİ Kİ KAHRAMANKAZAN VAR
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SEĞMENBAŞI 
GÜVENÇLİ 
İBRAHİM ÇAVUŞ

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Milli Mücadele 
için merkez olarak seçtiği Ankara’ya 27 

Aralık 1919’da geldiğinde üç seğmen alayı 
tarafından karşılanır. Birincisi Dikmen 
sırtlarında, ikincisi Hacı Bayram 
Veli Cami yakınında, üçüncüsü 
de başında Güvençli İbrahim 
Çavuş’un olduğu bugünkü 
Ankara Garının yanı ba-
şındaki tren istasyonunun 
önündedir. Ankara’nın 
yiğit seğmenleri, Milli 
Mücadelede zafere kadar 
Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’ün yanında olacakla-
rını bu şekilde belirtmiş 
ve Milli Mücadele’de de büyük kahra-
manlıklar göstermişlerdir. 
Seğmenler eski dönemlerde kervanları, 
sonrasında yerleşik hayata geçildiğinde 
de köyleri koruyan sivil silahlı güçlerdir. 
Ege ve Akdeniz yöresinde efe olarak 
anılırlar. 
Seğmenbaşı Güvençli İbrahim Çavuş’un 
adını ve hatıralarını yaşatmak amacıyla 
ilçemiz de seğmen heykellerinin 
yer aldığı park ve 2020 yılında açılışını gerçekleştirdiğimiz 
kültür evi bulunmaktadır.
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TÜRKİYE’NİN İLK 
KÖYLÜ KADIN MİLLETVEKİLİ 
SATIKADIN 
Satıkadın Kahramankazan henüz köy iken muhtar olan 

eşinin savaşlarda gazi olması nedeniyle muhtarlığını 
yapmış, Anadolu’nun yiğit kadınlarından biridir. Ata-
türk’ün Kızılcahamam’a giderken Kahramankazan’dan 
geçeceğini öğrenen köyün muhtarı Satıkadın, köylülerle 
birlikte paşanın arabasını durdurur, kendisine gözleme 
ile ayran ikram etmek ister. Atatürk’ün bir anlık tereddüt 
etmesi üzerine bardaktaki ayranı Satıkadın önce kendisi 
içer, bardağı yıkar, tekrar aynı bardağa ayran doldurur ve 
yeniden ikram eder. Atatürk Satıkadın’ın bu davranışın-
dan etkilenir ve ayranı içer, teşekkür eder kısa bir sohbe-
tin ardından yola devam ederler. Atatürk Satıkadın’ın kim 
olduğunu araştırmalarını ister etrafındakilerden, Satıka-
dın’ın hayat öyküsünü öğrenir etkilenir. 
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Atatürk, “Işte Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yiğit 
Anadolu kadınını en iyi temsil edecek örnek kişi.” di-
yerek, 1935 yılında yapılan seçimlerde bizzat kendisi Satı-
kadın’ı aday olarak gösterir. Yapılan seçimlerin ardından 
Satıkadın ilk kez Meclis’e seçilen 17 kadın milletvekilin-
den birisi olarak tarihteki yerini alır ve Kahramankazan’ı-
mızın gururlarından birisi olur. 
İlk köylü kadın milletvekilimiz Satıkadın’ın ailesi ile bir-
likte yaşadığı ilçemiz merkezindeki evi, Kahramankazan 
Belediyesi tarafından müze evine dönüştürülmüş olup 
ziyaretlere açıktır. Mezarı da yine belediyemiz tarafından 
anıt mezar şeklinde yeniden yapılmıştır. 
Satıkadın Mahallemizdeki onun adını taşıyan parkta her 
yıl anma törenleri yapılmakta, anısı yaşatılmaya çalışıl-
maktadır. 
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TURASAN ŞAH TÜRBESI

Osmanlı Devletinin kuruluşundan önce Anadolu’ya gel-

miş ve Kırım Savaşında ün kazanmış Duman Ağa’nın 

oğlu Turasan Bey Şah 1421 yılında kendi adına yaptırdığı 

türbe Tekke Mahallesindedir. 

Turasan Bey Ankara’da çeşitli hayır müesseseleri kurmuş, 

civar köylerin arazi gelirlerini de buralara vakfetmiştir. 

Kurduğu vakfiyenin yönetim işlerini de kız kardeşinin 

oğlu Hızır Bali’ye (Yeğenbey) vermiştir.

 Ankara’nın Altındağ İlçesindeki Yeğenbey Mahallesi ve 

Yeğenbey Vergi Dairesinin isimleri de buradan gelir.

Türbe içinde Durhasan Bey, kız kardeşi Ayşe ve yeğeninin 

mezarları vardır. Türbenin restorasyonu Vakıflar Genel 

Müdürlüğü’nce 2022 yılında yapılmıştır.
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*MÜZELERİMİZ 
*KÜLTÜR EVLERİMİZ 

*CAMİLERİMİZ
*EĞİTİM KURUMLARIMIZ
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FETHİYE FETHİYE 
MAHALLESİ CAMİİMAHALLESİ CAMİİ

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde yapılmış 
ve günümüze sağlam olarak ulaşmış, ahşap ka-

lem işleri minberi, mihrabı, mimari ve el işçiliği ile 
tarihi değeri yüksek olan bu camii halkımızın ibade-
tine açıktır. 

PİRİ PAŞA 
CAMİİ 

Piri Paşa tarafından 17. 
yüzyılda Saray Mahal-

lemizde yaptırılan Piri Paşa 
Camii, 1966 yılında Vakıflar 
Genel Müdürlüğü tarafın-
dan restore edilmiş ve ye-
niden halkımızın ibadetine 
açılmıştır.  
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15 TEMMUZ 
ŞEHİTLERİ 
VE DEMOKRASİ 
MÜZESİ 

Darbe girişimini engellemek için göğsünü siper 

eden 9 şehidimiz ve 92 gazimizin gösterdiği kah-

ramanlığın unutulmaması, gelecek kuşaklara bunların 

aktarılması amacıyla “15 TEMMUZ ŞEHITLERI VE 

DEMOKRASI MÜZESI“ Kültür ve Turizm Bakanlığı-

mızın da katkılarıyla 16 Temmuz 2019 tarihinde hiz-

mete açılmıştır. İçerisinde şehit ve gazilerimizin eşyala-

rı, o karanlık geceye ilişkin fotoğraflar bulunmaktadır. 
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Geçmişin geleceğe taşındığı mekanlar

Kültür Evleri
 

T      ürk kültürünün en güzel yaşandığı ve gelecek 
kuşaklara aktarıldığı yerler olan Köy Odaları bu 

işlevini yüzyıllarca başarıyla yerine getirmiş olmasına 
karşın zamana yenik düşmekten kurtulamadı.
Değişen dünya şartları ve gelişen teknoloji karşısında 
işlevini yitiren Köy Odalarından kalan somut olmayan 
kültürel mirasın muhafaza edilmesi amacıyla kurulan 
Kültür Evleri geçmişin mirasını bir müze gibi muha-

faza ediyor.

 

Örencik Kültür EviÖrencik Kültür Evi
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Kültür Evleri’nin dış cephesi klasik 
Ankara Evi tarzında inşa edilmiş olup, 

iç kısmında ise yörenin kültürel mirasını 
yansıtan eşyalar yer alıyor.
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MAHALLE KÜLTÜR 
EVLERİMİZ

Kütüphaneden sanat atölyelerine mahallelilik 
bilincimizi artıran, birlik ve beraberliğimizi 

pekiştiren, çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişi-
mine katkı sunan mahalle kültür evlerimiz, birçok 
donatıyı bünyesinde barındırıyor. İlçemizde; Gü-
vençli İbrahim Çavuş Mahalle Kültür Evi, Alpars-
lan Türkeş Mahalle Kültür Evi, Satıkadın Mahalle 
Kültür Evi ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın kat-
kılarıyla yapılan Tunahan Doktur Gençlik Merkezi 
hemşehrilerimize hizmet veriyor.

Güvençli İbrahim Çavuş Mahalle Kültür Evi
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Alparslan Türkeş Mahalle Kültür Evi

Şehit Tunahan Doktur Gençlik Merkezi

           Satıkadın Mahalle Kültür Evi
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Kahramankazan çok genç bir ilçe olmanın 
verdiği enerjiyle her alanda olduğu gibi 

eğitimde de yeni atılımlar gerçekleştiriyor.

İlçe olduğu 1987 yılında 
2 ilkokul, 1 ortaokul, 1 lise 
bulunurken bugün, 
5 Kur’an Kursu
1 Özel Eğitim ve 
Uygulama Okulu
2 Anaokulu
4 Özel Anaokulu
8 İlkokul
6 Ortaokul
1 Fen Lisesi
1 Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
7 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
2 Yüksekokul
1 Halk Eğitim Merkezi
1 Mesleki Eğitim Merkezi
1 Halk Kütüphanesi ve
1 Özel Lisede
928 Öğretmen 13.346 öğrenciyle
eğitim hayatını sürdürüyor.

ÖNCE EĞİTİM, 
SONRA BAŞARI
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KAHRAMANKAZAN’DAKİ 
ÜNİVERSİTELER

İlçemizde; Gazi Üniversitesi Tusaş Kazan Meslek Yük-
sekokulu ve Başkent Üniversitesi Kahramankazan 

Meslek Yüksekokulu eğitim öğretim faaliyetlerini sür-
dürmektedir. Ayrıca Ankara Üniversitesi Veteriner Fa-
kültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği Müdürlü-
ğü ’de ilçemizdedir.
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“Engel Değil Destek Olun”

İlçemize ‘’ Engelsiz Kafe ‘’ kurarak bir ilki daha ger-
çekleştirdik. Kafemizde; geliri çalışan kardeşlerimize 

bırakılacağı engelli bireyler çalışmaktadır. Engelli birey-
lerin ihtiyaçlarına göre tasarladığımız kafemizde; soğuk 
sıcak içecek çeşitleri, kahvaltı tabağı, tatlı çeşitleri, tavuk 
ve köfte çeşitlerimiz mevcuttur. Kafemiz, tüm halkımızın 
hizmetine açıktır.

ENGELSİZ KAFE
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* DOĞAL 
GÜZELLİKLERİMİZ

*TANITICI 
ÜRÜNLERİMİZ
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ŞİFALI SICAK SU 

Kahramankazan’ın önemli değerlerinden birisi de 
jeotermal olarak anılan, yer altından çıkarılan 

sıcak ve mineral yüklü şifalı sudur. Soğulcak Mahalle-
mizden çıkarılan termal su, yeraltına döşenen özel bo-
rularla ilçemiz merkezine taşınmakta ve Termal Otel, 
hamam ile belediyemizin yüzme havuzunda kullanıl-
maktadır. Şifalı suyun, diyabet, varis, damar sertliği, 
hipertansiyon, mide ve bağırsak rahatsızlıkları gibi 
birçok hastalığın tedavisinde yardımcı ve tamamlayıcı 
olabileceği İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafın-
dan yapılan laboratuvar testleri ile tescil edilmiştir. 



50 KAHRAMANKAZAN’DA HAYAT VAR

MİLLET BAHÇESİMİLLET BAHÇESİ
Kahramankazan

Millet Bahçesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde 200 
dönümlük alan üzerine kuruldu. Kahramankazan 

Millet Bahçesi’nin içerisinde birçok donatı bulunuyor. 
Millet Bahçesi’nde spor kompleksleri, bisiklet yolu, millet 
kıraathanesi, amfi tiyatro, sanat sokağı, yöresel ürünler 
pazarı, botanik parkı, çocuk müzesi, festival alanı, sanat 
atölyeleri, şehitler yolu, ata sporları merkezi, kreş, çocuk 
oyun alanları, koşu ve yürüyüş parkurları, yaşlı ve engel-
liler için donatılar ile yapay gölet ve köprülerin de olacağı 
birçok unsur yer alıyor.
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Kahramankazan Piknik Alanı içerisinde halı saha, 
çocuk oyun grupları, basketbol sahası, plaj voley-

bolu sahası, mini amfi tiyatro, yürüyüş yolları ve büfe-
ler bulunan piknik alanı, Kahramankazanlılar kadar 
Ankara’dan gelenlerin de yoğun ilgisini çekmektedir. 

KAHRAMANKAZAN 
PİKNİK ALANI
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GÜVENÇ GÖLETİ

Kar, yağmur suları ve derelerden beslenen 
sulama amaçlı yapılan Güvenç Mahallemiz-

deki Gölet 1985 yılından bu yana halkımızın hiz-
metindedir.
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ÖRENCİK GÖLETİ

Hızır Tepesi yamaçlarından beslenen ve mev-
simsel yağışlara bağlı Karanlık (Kozdere) 

Deresi üzerinde, DSİ tarafından 1995- 1996 yılları 
arasında yapılmış sulama amaçlı bir gölettir.
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KILIÇLAR SÜRSEFA 
PİKNİK ALANI

Kılıçlar Mahallemizde Sürsefa Ormanlığı doğa 
yürüyüşü yapmak isteyenler için mükemmel 

bir alandır.

KURTBOĞAZI BARAJI

Etrafı ağaçlarla kaplı, su sporlarına elverişli, piknik 
alanı, restoranlar, oturma alanları gibi pek çok unsu-

ru bünyesinde barındıran Kurtboğazı Barajı mesire alanı 
Ankaralıların en gözde dinlenme alanlarından birisidir. 
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SPOR VE 
SPORCU KENTi

Kahramankazan son yıllarda 
sportif  faaliyetleriyle de 

dikkatleri üzerine 
çekerken isminden de 
sıkça söz ettiriyor.
Bugün itibariyle İlçemizde
2 adet yarı olimpik yüzme havuzu
1 adet futbol sahası
1 adet sentetik futbol sahası
3 adet kapalı spor salonu
3 adet halı saha
Bocce spor salonu
Kamp eğitim ve spor merkezi 
bulunmaktadır.
Kahramankazan Belediyespor 
Kulübü bünyesinde 11 farklı branşta 
yaklaşık 1500 sporcu faaliyet 
gösteriyor. Spor tesisi sayısının 
son yıllarda artış göstermesi sporun 
geniş kitlelere yayılmasına imkan sağlamıştır.
Belediyemiz, sporun yalnızca kulüp bünyesinde sınırlı kalma-
ması için zaman zaman okullara spor malzemesi desteği ver-
mekte, her yaştan ilçe halkının katılımıyla doğa yürüyüşleri, 
çeşitli spor turnuvaları düzenlenmektedir. 
 Kahramankazan sahip olduğu tesis imkanları ve aktif lisanslı 
sporcu potansiyeli ile de Türkiye ve Avrupa Şampiyonalarına 
ev sahipliği yapıyor. 

KAHRAMANKAZAN
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Avrupa Bocce Şampiyonaları,
Türkiye Hitit Rallisi,
Karting Şampiyonaları,
Motokros Yarışları,
Naim Süleymanoğlu Halter Şampiyonası,
Atasporumuz Cirit Müsabakaları,
Türkiye Okullararası Kros Yarışları, 
Yaz Spor Okulları, bunlardan sadece bir kısmı.
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ANKARA’NIN İLK TESCİLLİ KAVUNU

COĞRAFİ 
İŞARETLİ İLK 
ÜRÜNÜMÜZ 
KAZAN KAVUNU 
 
Kahramankazan’ımıza özgü tarımsal ürünlerimizden  
“Kazan Kavunu” Türk Patent ve Marka Kurumundan
2021 yılında coğrafi işaret tescil belgesini aldı.
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KAZAN 
KAVURMASI 
TESCİLLENDİ
Kahramankazan’ımıza özgü geleneksel lezzetlerimizden
“Kazan Kavurması” Türk Patent ve Marka Kurumundan
2022 yılında coğrafi işaret tescil belgesini aldı.

ANKARA’NIN İLK TESCİLLİ KAVUNU

ANKARA’NIN İLK TESCİLLİ KAVUNU
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Ülkemiz Çin’den sonra dünyanın ikinci büyük bal 
üreticisidir. Türkiye’deki kraliçe (ana) arıların 

% 65’i  Kahramankazan’da bulunan Türkiye Kalkınma 
Vakfı Entegre tesislerinde üretilmekte ve ülkemizin dört 
bir yanına buradan gönderilmektedir.  

KRALIÇE ARI 
TÜRKIYE’YE 
KAHRAMANKAZAN’DAN 
DAĞILIR
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SERHAT OĞUZ
KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI
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“Kahramankazan 
i ç in  ça l ı ş ıyoruz”




