






Milletimiz 
her güçlük ve zorluk karşısında,

durmadan ilerlemekte ve 
yükselmektedir.

Büyük Türk Milletinin 
bu yoldaki hızını,

her vasıtayla arttırmaya 
çalışmak,

bizim hepimizin 
en kutlu vazifemizdir.



MUSTAFA KEMAL ATATÜRK



Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkenti 
Ankara, bugün modern bir 

başkent olarak gurur verici ilerleme 
içerisindedir.

Ülkemizin ekonomik, siyasi, kültürel ve 
toplumsal hayatına yön veren Ankara, 

sahip olduğu zenginlikleri, tarihsel 
ve kültürel dokusunu koruyarak, 

dünyanın sayılı başkentleri arasındaki 
konumunu güçlendirecektir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne, 
şehrin gelişmesine katkılarını artırarak 
sürdüreceği inancıyla başarılar diliyor, 

Ankaralılara selem ve sevgilerimi 
sunuyorum.
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Saygıdeğer Meclis Üyeleri,
Sevgili Ankaralılar,

Geçmişten günümüze ortaya koymuş ol-
duğumuz belediyecilik anlayışı, ülkemizdeki 
ve dünyadaki diğer kurumlara örnek olmaya 
devam etmektedir. Modern şehircilik ilkeleri 
ve kurumsal yönetim uygulamaları ile günü-
müzün Ankara’sı; zarif, estetik ve huzurlu baş-
kent haline gelmiştir. Bu anlayış, 2023 yılının 
Türkiye’sine yakışır bir başkentin oluşumunu 
sağlayacak tüm çalışmaların eksiksiz olarak 
planlanmasını ve yapılmasını gerektirmekte-
dir. Dünden yarına her zaman diliminde “kalite 
standartları, kaynakların etkin kullanımı ve her 
şeyden önemlisi hizmetlerin sunumunda insa-
nın merkeze alınması” prensibi bizi başarılı kı-
lan unsurların ilkleri arasında yer almıştır.

Yürütülen her faaliyet, hemşerilerimize la-
yık, mutlu, huzurlu, çağdaş yaşam standartla-
rının Ankara’ya kazandırılmasına dönük olarak 
yapılmaktadır. Bunun için hizmetlerin yürütül-
mesinde insana saygı, kararlılık ve süreklilik,  
şeffafl ık ve hesap verilebilirlik esas alınmıştır. 
Toplumsal ve beşeri ilişkilerde her zaman, hoş-
görülü olma, kültürel mirasa sahip çıkma, ta-
rihimize bağlılık ve doğaya özen gösterilmiştir.

Belediye yönetimi olarak 2009-2014 çalış-
ma dönemi içinde iki temel amacımız bulun-
maktadır. Birincisi kurumsallaşmasını tamam-
lamış, gelişmiş dünya standartlarının üzerinde 
hizmet sunabilecek şekilde donatılmış bir bele-
diye yönetimini ülkemize kazandırmak, ikincisi de 

ülkemizin gözbebeği başkentimizi dünyanın en 
güzel kentleri arasında ilk sırada olmasını sağ-
layacak şehircilik anlayışını tesis etmektir.

Bu çalışmaların yapılmasında kurumsallaş-
ma ve sürekli gelişim ilkeleri ile mesleki ye-
terlilik düzeyi yüksek, kişisel nitelikleri üstün 
personel istihdamına ağırlık verilmiştir.

Ankara’mız; tüm sosyal, demografi k ve 
coğrafi k unsurlarıyla bir bütün olarak ele alın-
mış; hizmet sunumu, hiçbir ayrım gösterilme-
den ihtiyaçlar ve planlamalar esas alınarak ta-
rafsız olarak sunulmuştur.

Bu anlayış 2010 yılında ortaya konulan 
yüksek performans ile somut hâle gelmiş, be-
lediyecilik tarihinde bu güne kadar görülmeyen 
çoğunluk ve çeşitlilikte alınan ödüllerle çalış-
malarımız alkışlanmıştır. Ulusal ve uluslar arası 
düzeyde ödül veren kurumların genel özelliği 
belli standartlar sonucunda ödüllendirilecek 
kurumları seçmiş olmalarıdır. Yıl içerisinde or-
taya konulan hizmetlerin niteliği, dünya beledi-
yelerinde ortaya konulan performansın düzeyi, 
stratejik yönetim anlayışının yeterliliği ve illeri-
mizin mevcut yaşam koşulları seçici kurullar ve 
bilim insanları tarafından ayrı ayrı puanlandırı-
larak sıralamalar yapılmıştır.

2010 yılında aldığımız Ülkemizin En İyi 
Stratejik Yönetim Sergileyen Kurumu Yarış-
ması Türkiye Birinciliği, En İyi Uygulama Yarış-
ması Kızılırmak Projesi Dünya Birinciliği, OICC 
Ödülü, Akdeniz Ülkeleri Mükemmellik Ödülü bu 
sıralamaların belirgin örnekleridir.

> Başkandan



Stratejik yönetim sistemi çerçevesinde 
kurumlar; stratejik planlarında belirledikleri 
vizyon doğrultusunda geleceği öngörmekte, 
faaliyet raporlarını hazırlamak suretiyle de ön-
görülen hedefl ere ulaşılıp ulaşılmadığını neden 
sonuç ilişkisi içinde değerlendirme imkânına 
sahip olmaktadırlar. Faaliyet Raporları, aynı 
zamanda belediyemizin şeffafl ık ve hesap ve-
rebilirlik ilkeleri çerçevesinde tüm kamuoyu ile 
faaliyet ve projelere ilişkin bilgi paylaşımını da 
ifade etmektedir.

Siyasi, iktisadi, tarihi ve kültürel açıdan bir 
dünya kenti olan Ankara’ya hizmet yolunda bir 
faaliyet dönemi daha geride bırakılmıştır. Biz-
lere gösterilen destek ve güvene layık olmak 
ve belediyemizi esin kaynağı olan bir kurum 
haline dönüştürmek için yüksek sorumluluk 
şuuruyla çalışmalarımız devam etmektedir. 
Geçmişin muhasebesini yaparak geleceği plan-
lamak ve belirlenen hedefl ere ulaşmak temel 
prensibimizdir.

2010 yılında Belediyemiz; yürütülen hiz-
metler ile Türkiye’nin örnek alınan ve herkesçe 
takdir edilen belediyesi olma özelliğini koru-
muş birçok yatırım ve projelere imza atmış-
tır. Ortaya konulan hizmetler, gerçekleştirilen 
projeler ve uygulamalar sonucunda Ankara, 
sadece ülkemizin değil bütün dünyanın ilgiyle 
takip ettiği ve örnek aldığı model bir şehir ha-
line gelmiştir. 

2010 yılında imardan ulaşıma, sosyal des-
tek hizmetlerinden çevreye, afet yönetiminden 
kent ve toplum düzenine, genel yönetim hiz-
metlerinden, kültür, spor ve eğitim hizmetleri-
ne kadar her alanda çok önemli iyileştirmeler 
ve gelişmeler sağlanmıştır. Hizmetlerin kalitesi 
vatandaşlarımızın beklenti düzeyleriyle paralel 
olarak artmaktadır. Tamamen vatandaş odaklı 
hizmet anlayışını benimseyen belediyemiz, bu 
dönemde birçok faaliyeti gerçekleştirmiş ve 
gelecek yıllarda şehrimizin daha modern bir 
görünüme kavuşması için gerekli tüm çalışma-
ları yapmıştır.

Gerçekleştirilen tüm hizmetler meclisi-
mizin onayından geçen 2010 yılı performans 
programına uygun olarak yapılmıştır. Yıllık 
performans programımıza göre 2010 yılı faali-
yetlerimizin hedef, gerçekleşme oranı oldukça 
yüksektir. 2010 yılında; tüm hizmet alanların-
da ortalama performans düzeyimiz  %115 ora-
nında olmuştur.

Bunun yanında belediyemiz, Ankara’nın 
kültürel miras zenginliklerine sahip çıkarak gü-
nümüz şartlarına uygun tarzda düzenlemekte 
ve tarihini koruyabilen bir başkent olma ayrı-
calığını yaşatmaktadır.

Ankara’mızın manevî değerlerinin başında 
gelen Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri’nin adı-
nı taşıyan cami ile çevresi, ülkemize ve milli 
büyüklüğümüze yakışır biçimde restore edil-
miştir. Restorasyon çalışmalarıyla orijinalite ile 
günümüzün yüksek teknolojisi birleştirilmiştir. 
Kuşkusuz Hacı Bayram Camisinin yenilenerek 
ziyarete açılması bizler için önemli bir hizmet 
olarak kabul edilmektedir.

Bir rekora imza atılarak 9,5 ayda yapılan 
Büyük Ankara Spor Salonu; başta kentimiz 
olmak üzere tüm ülkemiz spor camiasının ih-
tiyacını karşılar niteliktedir. 2010 Dünya Bas-
ketbol Şampiyonasına ev sahipliği yapmış olan 
bu tesis, kompleks bir üniteler bütünü halinde 
sportif faaliyetlerin düzenlenmesinin yanında 
değişik kültürel ve sosyal aktivitelerin yapıla-
bileceği bir merkez konumunda inşa edilmiştir. 
Teknik altyapısının akıllı bina teknolojisine göre 
tasarlanan bina, çağdaş mimarisiyle de ben-
zerlerinden farklılık arz etmektedir. 

Ayrıca gerçekleştirmiş olduğumuz kent-
sel dönüşüm projeleri, park ve yeşil-
lendirme çalışmaları, sağlık, it-
faiye ve zabıta hizmetleri, 
sosyal ve kültürel faaliyet-
ler, elinizde bulunan faali-
yet raporu kitabında ayrıntılı 
olarak yer almaktadır.

Değerli Meclis Üyeleri;

Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi olarak 2010 yılını dolu dolu 
geçirerek memleketimize hizmet 
etmenin gururu içerisindeyiz. Her 
zaman yüksek destekleriyle bize olan 
güvenlerini ortaya koyan Ankaralı va-
tandaşlarımıza, faaliyetlerimize onay 
veren siz değerli meclis üyelerine ve kıy-
metli mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi 
sunar, 2010 yılı faaliyet raporunun Anka-
ra’mıza hayırlı olmasını dilerim. Saygılarım-
la…

İ. Melih GÖKÇEK

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı



Hacı Bayram 
Camii ve 
çevresinin 
restoresi tarihe atılan bir 
imzadır.

Hacı Bayram 
Cami eski 
görünümü
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A. Misyon ve Vizyonu
B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar
C. İdareye İlişkin Bilgiler
 1. Fiziksel Yapı
 2. Örgüt Yapısı
 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
 4. İnsan Kaynakları
 5. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi



> Ankara Büyükşehir Belediyesi 
olmanın bilinci ve sorumluluğunda; 

sosyal, kültürel ve ekonomik yönden 
şehirleşmenin, zihinsel, fiziksel, 

psiko-sosyal açıdan yurttaşların 
yetkinleşmesine katkı sağlayacak 

ve yaşam kalitesini yükseltecek tüm 
hizmetleri sunmak.

Dünya Belediyelerine, 
hizmet anlayışı ve 
sunumunda esin kaynağı 
olmak.

>



DEĞERLERİMİZ

> İnsana Saygı

> Ankaralıların Haklarına Saygı

> Şeffaflık

> Tarafsızlık

> Kararlılık

> Hoşgörü

> Tarihine Bağlılık

> Doğaya Özen

> Kurumsallaşan Yapı

> Yetkinleşen Personel



İLKELERİMİZ

> Hizmetlerin yürütülmesinde insana 
saygı esastır.

> Ankaralıların haklarına saygı 
gösterilmelidir.

> Şeffaflık ve hesap verilebilirlik 
önemlidir.

> Hizmetlerin sunumunda kararlılık ve 
süreklilik gözetilir.

> Sosyal ilişkilerde hoşgörü gösterilir.

> Hizmetlerin planlanmasında ve 
sunumunda tarafsız davranılır.

> Tarihine bağlılık, doğaya özen ve 
kültürel mirasa sahip çıkılır.

> Yönetimde, kurumsallaşma ve sürekli 
gelişim esastır.

> Yetkinleşen personel istihdamı 
sağlanmalıdır.



KALİTE POLİTİKASI

Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı, “Dünya belediyelerine 
Hizmet Anlayışı ve Sunumunda 
Esin Kaynağı Olma” Vizyonuyla;

> Kurumsal gelişimini çağdaş 
yönetim anlayışı içinde 
sürdürmeyi,

> Ankaralı hemşehrilerimizin ve 
çalışanlarımızın memnuniyetini 
her zaman ilk planda tutmayı,

> Ankara’yı; modern, zarif, estetik 
“Bir Dünya Başkenti” haline 
getirecek çalışmalar yapmayı,

> Hizmetlerin yürütülmesinde 
kurumsal kalite ilklerine uymayı 
bir “KALİTE POLİTİKASI” olarak 
benimsemiştir.
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YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARB.

6 Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine 

Ankara Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğun-
da bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat 
vermek ve bu iş yerlerini denetlemek.

7 Belediye Kanununun 68 ve 722.ci maddele-
rindeki yetkileri kullanmak.

8 Ankara Büyükşehir ulaşım ana plânını yap-
mak, koordine etmek ve uygulamak; ulaşım 

ve toplu taşıma hizmetlerini planlamak ve koor-
dinasyonu sağlamak; kanunlar tarafından bele-
diyelere verilen trafik düzenlemelerinin gerektir-
diği bütün işleri yürütmek, gerekli tüm tedbirleri 
almak.

9 Yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve 
ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve 

onarımını sağlamak, kentsel tasarım projeleri 
yapıp uygulamak, buna dair yükümlülükler koy-
mak ve binalara numara verilmesi işlemini ger-
çekleştirmek.

10 Coğrafi ve kent bilgi sistemleri kurmak.

11 Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun 
olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su 

havzalarının korunmasını sağlamak, ağaçlandır-
ma yapmak.

12 Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerleri ile 
halk sağlığına ve çevreye olumsuz etkisi 

olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde top-
lamak.

13 İnşaat malzemeleri, hurda depolama alan-
ları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, mo-

loz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve 
kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek ve 
bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan 
vermeyecek tedbirleri almak.

Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve 
sorumlulukları 5393 Belediye Kanununun 14 
maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Ka-
nununun 7. 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiştir. 
Buna göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlı-
ğının genel görev ve sorumlulukları şunlardır:

1 Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırlarında 
yer alan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin 

görüşlerini alarak Ankara Büyükşehir Belediye-
sinin; stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım 
programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini 
hazırlamak.

2 Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıy-
la, Ankara Büyükşehir Belediye ve mücavir 

alan sınırları içinde, 1/5.000 ile 1/25.000 arasında-
ki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptır-
mak ve onaylayarak uygulamak.

3 Ankara Büyükşehir Belediyesi içindeki bele-
diyelerin, nazım plâna uygun olarak hazırla-

yacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda 
yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını 
ve imar ıslah plânlarını, aynen veya değiştirerek 
onaylamak ve uygulanmasını denetlemek.

4 Nazım imar plânının yürürlüğe girdiği ta-
rihten itibaren bir yıl içinde, uygulama imar 

plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan 
ilçe ve ilk kademe belediyelerinin, uygulama imar 
plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya 
yaptırmak.

5 Kanunlarla Ankara Büyükşehir Belediyesi-
ne verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği 

proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her 
ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını 
ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruh-
satlandırmak. 20. 7. 1966 tarihli ve 775 sayılı Gece-
kondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri 
kullanmak.
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19 Bütünlüğe hizmet eden sosyal donatılar, 
bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan 

barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğ-
lence ve benzeri yerleri yapmak.

20 Gerektiğinde amatör spor kulüplerine 
malzeme vermek, gerekli desteği sağla-

mak, bunlar arasında spor müsabakaları düzen-
lemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün 
başarı gösteren veya derece alan sporculara An-
kara Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla ödül 
vermek.

21 Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hiz-
metleri için bina ve tesisler yapmak. Kamu 

kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili 
bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını 
yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.

22 Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî doku-
nun ve kent tarihi bakımından önem taşı-

yan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağ-
lamak. Bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, 
korunması mümkün olmayanları aslına uygun 
olarak yeniden inşa etmek.

14 Büyükşehir katı atık yönetim plânını yap-
mak ya da yaptırmak. Katı atıkların kay-

nakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar 
taşınması hariç, katı atıkların ve hafriyatın yeni-
den değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf 
edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek. Bu 
amaçla tesisler kurmak, kurulmasını teşvik et-
mek ve işletmek.

15 Sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri 
yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kur-

mak.

16 Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf 
gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak 

ve denetlemek. Yiyecek ve içecek maddelerinin 
tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak 
ve işletmek.

17 Sorumluluk alanında zabıta hizmetlerini 
yerine getirmek.

18 Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık 
otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, 

işlettirmek veya ruhsat vermek.
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33 Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenli-
ği açısından tehlike oluşturan binaları tah-

liye etmek ve yıkmak.

34 Büyükşehir içindeki alt yapı hizmetle-
rinin koordinasyon içinde yürütülmesi 

amacıyla Büyükşehir belediye başkanı ya da gö-
revlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle 
belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel 
kuruluşların temsilcilerinin katılacağı alt yapı ko-
ordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe ve 
ilk kademe belediye başkanları kendi belediye-
sini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koor-
dinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Alt 
yapı koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca 
gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteli-
ğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu 
bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de 
davet edilerek görüşleri alınır. 

Alt yapı koordinasyon merkezi, kamu kurum 
ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından Bü-
yükşehir içinde yapılacak alt yapı yatırımları 
için kalkınma plânı ve yıllık programlara uygun 
olarak yapılacak taslak programları birleştirerek 
kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu 
kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar alt yapı 
koordinasyon merkezinin isteyeceği coğrafî bilgi 
sistemleri dâhil her türlü bilgi ve belgeyi vermek 
zorundadırlar. Kesin programlarda birden fazla 
kamu kurum ve kuruluşu tarafından aynı anda 
yapılması gerekenler ortak programa alınır. Ortak 
programa alınan alt yapı hizmetleri için belediye 
ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının 
bütçelerine konulan ödenekler, alt yapı koordi-
nasyon merkezi bünyesinde oluşturulacak alt 
yapı yatırım hesabına aktarılır. 

Ortak programa alınan hizmetler için kamu ku-
rum ve kuruluş bütçelerinde yeterli ödeneğin 
bulunmadığının bildirilmesi durumunda, Büyük-
şehir belediyesi veya ilgisine göre bağlı kuruluş 
bütçelerinden bu hizmetler için kaynak ayrılabilir. 
Kamu kurum ve kuruluşları alt yapı ortak yatırım 
hizmetleri için harcanan miktarda ödeneği, yeni-
den değerleme oranını da dikkate alarak ertesi 

23 Toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve 
bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, işlet-

mek veya işlettirmek.

24 Toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.

25 Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürüt-
mek. Bunun için gerekli baraj ve diğer te-

sisleri kurmak.

26 Derelerin ıslahını yapmak, kaynak sula-
rını veya arıtma sonunda üretilen suları 

pazarlamak.

27 Mezarlık alanlarını tespit ederek defin ile 
ilgili hizmetleri yürütmek.

28 Her çeşit toptancı hallerini ve mezbaha-
ları yapmak. İmar plânında gösterilen 

yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları 
ruhsatlandırmak ve denetlemek.

29 İl düzeyinde yapılan plânlara uygun ola-
rak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları yap-

mak. Gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, ge-
reç ve malzeme desteği vermek

30 İtfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürüt-
mek, patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve 

depolama yerlerini tespit ederek; konut, işyeri, eğ-
lence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu 
kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alına-
cak önlemler yönünden denetlemek. Bu konuda 
mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.

31 Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık 
üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, 

kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü 
sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştir-
mek; bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek 
ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek ve 
bu hizmetleri yürütürken; üniversiteler, yüksek 
okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil 
toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.

32 Merkezî ısıtma sistemleri kurmak veya 
kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.
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araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısı-
nın tespitine ilişkin yetkiler ile Büyükşehir sınır-
ları dahilinde il trafik komisyonunun yetkileri ula-
şım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır. 
Ulaşım koordinasyon merkezi kararları, Belediye 
Başkanının onayı ile yürürlüğe girer. 

37 Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından 
toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, bele-

diyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla 
ilgililer için bağlayıcıdır. 

38 Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediye-
leri; görevli oldukları konularda bu Ka-

nunla birlikte Belediye Kanunu ve diğer mevzuat 
hükümleri ile ilgisine göre belediyelere tanınan 
yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sahiptir. 

39 Büyükşehir belediyesi, ilçe ve ilk kade-
me belediyelerinin imar uygulamalarını 

denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile 
ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi 
ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir. 
Bu amaçla istenecek her türlü bilgi ve belgeler en 
geç on beş gün içinde verilir. İmar uygulamaları-
nın denetiminde kamu kurum ve kuruluşların-
dan, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarından yararlanılabilir.

Denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve ay-
kırılıkların giderilmesi için üç ayı geçmemek üze-
re süre verilir. Bu süre içinde eksiklik ve aykırılık-
lar giderilmediği takdirde, Büyükşehir belediyesi 
eksiklik ve aykırılıkları gidermeye yetkilidir.  

Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen 
ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar, 
gerekli işlem yapılmak üzere ilgili belediyeye 
bildirilir. Belirlenen imara aykırı uygulama, ilgi-
li belediye tarafından üç ay içinde giderilmediği 
takdirde, Büyükşehir belediyesi 3.5.1985 tarihli 
ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32 ve 42’nci mad-
delerinde belirtilen yetkilerini kullanma hakkını 
haizdir. Ancak 3194 sayılı Kanunun 42’nci madde 
kapsamındaki konulardan dolayı iki kez ceza ve-
rilemez.

yıl bütçesinde ayırır. Ayrılan bu ödenek belediye 
veya ilgili bağlı kuruluşunun hesabına aktarılır. 
Bu bedel ödenmeden ilgili kamu kurum veya ku-
ruluşu, Büyükşehir belediyesi sınırlarında yeni 
bir yatırım yapamaz. 

Ortak programa alınmayan yatırımlar için ba-
kanlıklar, ilgili belediye ve diğer kamu kurum ve 
kuruluşları alt yapı koordinasyon merkezi tarafın-
dan belirlenen programa göre harcamalarını ken-
di bütçelerinden yaparlar. 

Koordinasyon merkezleri tarafından alınan ortak 
yatırım ve toplu taşımayla ilgili kararlar, belediye 
ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer 
için bağlayıcıdır.

Alt yapı koordinasyon merkezinin çalışma esas ve 
usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve 
kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından 
çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. İçişleri Bakan-
lığı, çıkarılacak bu yönetmeliğin, alt yapı yatırım 
hesabının kullanılması ve ödenek tahsisi ve aktar-
masına ilişkin kısımları hakkında, Maliye Bakan-
lığı ve DPT Müsteşarlığının görüşünü alır. 

35 Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve 
demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık 

hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi 
amacıyla, Büyükşehir belediye başkanı ya da gö-
revlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle 
belirlenecek kamu kurum ve kuruluş temsilci-
lerinin katılacağı ulaşım koordinasyon merkezi 
kurulur. Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye 
başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konula-
rın görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine 
üye olarak katılırlar. Ulaşım koordinasyon mer-
kezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla 
ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuru-
luşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst 
kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri 
alınır. 

36 Büyükşehir belediyesine verilen trafik 
hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve 

güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis 
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İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLERC.

bulunmaktadır. Bu vatandaşlarımızın her türlü ih-
tiyaçlarının karşılanması adına büyük bir kolay-
lıktır. Teknik anlamda “Akıllı Bina” teknolojisiyle 
yapılan hizmet binası uzun yıllar başkentimize 
hizmet edecektir. Kalite ve ergonomik yönden 
dünya standartlarında hizmetin verildiği Beledi-
ye hizmet binasında belediye personelinin %60’ı 
görev yapmaktadır. 25 katlı olarak inşa edilen 
binada yangın asansörleri ve özel yangın çıkışla-
rı mevcuttur. Teras katında; belediye resepsiyon 
salonu ve personel kafeteryası olmak üzere 2 ayrı 
salon düzenlenmiştir. Binada toplam 18 adet asan-
sör bulunmaktadır. Ayrıca engelli vatandaşları-
mızın kullanımı için her katta “engelli tuvaletleri” 
bulunmaktadır. Hizmet binası A, B, C ve D Bloklar 
ile Konferans Salonu olmak üzere toplam 5 ayrı 
bloktan oluşmaktadır. Bloklar birbirlerine kori-
dorlarla bağlanmıştır.

Belediyemizin Ankara’nın değişik yerlerinde 
hizmetlerin gerektirdiği şekilde toplam 66 adet 
fiziksel bina kaynağı bulunmaktadır. Bu hizmet 
binaları, Ana Hizmet Binası, İtfaiye, Zabıta, Çevre 
Koruma vb. işlevi gereği geniş ve bağımsız mekân 
gerektiren birim binaları, sosyal ve kültürel akti-
vitelerin sunulduğu binalar, spor ve eğitim çalış-
malarının sunulduğu binalar gibi başlıklar altında 
toplanmaktadır.

Sahip olduğumuz kaynaklar vatandaşlarımı-
zın huzurunun, güven ve mutluluğunun sağlan-
ması adına kullanılmaktadır. Hizmet binalarının 
kullanımına ek olarak hizmet sunumunda kul-
lanılan araç, gereç ve ekipmanlar düzenli olarak 
yenilenmekte, bakım ve onarımları düzenli ara-
lıklarla yapılmaktadır. Bu sayede mevcut kaynak-
ların verimli ve ekonomik kullanımı sağlanmış 
olmaktadır.

1. Fiziksel Yapı

Belediye hizmetlerinin; düzenli ve etkin olarak 
yerine getirilebilmesi nitel ve nicel olarak yeterli 
düzeyde pek çok şartın bir arada bulunmasına 
bağlıdır. Personel sayısı, uygun teknolojik alt yapı, 
fonksiyonel örgüt yapısı ve modern fiziksel yapı 
bunların başında gelmektedir. Bu açıdan beledi-
yemizde fiziksel yapıya büyük önem verilmekte-
dir. Belediyemizin en güçlü alanlarından biri olan 
fiziksel kaynaklarımız, stratejik yönetim anlayışı-
mıza uygun olarak tasarlanmış ve hizmet sunu-
muna hazır hâle getirilmiştir.

Hizmetlerin sunulmasında kaynaklarını ve-
rimli olarak kullanmayı ilke haline getirmiş olan 
belediyemiz; sahip olduğu fiziksel kaynak yapı-
sıyla teknolojinin getirdiği tüm yenilikleri taşıyan 
modern bir binaya sahip bulunmaktadır. Bu alan-
daki yeni gelişmeler takip edilerek fiziksel kay-
naklarda sürekli iyileştirmeler yapılmaktadır.

Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verebi-
lecek fiziksel kaynak yatırımına son derece önem 
vermekteyiz. Fiziksel kaynaklarımız; spordan sos-
yal aktivitelere, kültürel faaliyetlerden sanatsal et-
kinliklere kadar çok geniş yelpazede hizmetlerin 
sunulduğu yapılar ile yeterli sayıdaki hizmet araç 
ve gereçlerinden oluşmaktadır. Fiziksel kaynak-
lar, sürekli gözden geçirilmekte ve ihtiyaca cevap 
verebilecek şekilde her yıl revize edilmektedir. 
Yeni yapılan tüm tesislerimiz, modern mimari ge-
tirdiği teknik ve estetik özellikleri taşımaktadır.

2008 yılında hizmete giren ana hizmet bina-
mız, fiziksel yapılarımıza gösterdiğimiz özenin 
bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Ülkemizin en 
yüksek ve modern belediye binası olan Belediye 
Hizmet Binasında, tüm hizmet birimleri bir arada 
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luluklarının gerektirdiği fiziki ortamlarda hizmet 
sunmaya devam etmektedir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak halkı-
mıza hizmet sunumunda kullandığımız “Fiziksel 
Kaynaklarımız” aşağıdaki tabloda gösterilmiş-
tir.

Diğer Hizmet Binaları
Ana hizmet binasının yanında şehrimizin de-

ğişik yerleri diğer hizmet binalarımız da bulun-
maktadır. İtfaiye Daire Başkanlığı, Çevre Koruma 
ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Zabıta Daire Baş-
kanlığı gibi hizmet birimlerimiz, görev ve sorum-

MEVKİİ KULLANIM AMACI

1 Yenimahalle Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası

2 Altındağ Gençlik Merkezi, Çocuk kulübü, Hanımlar  Lokali

3 Altındağ Altınpark Altınpark

4 Altındağ İskitler Turgut Özal Cd. İtfaiye Dairesi Başkanlığı

5 Altındağ Karapürçek Sosyal Hizmetler Hizmet Binası

6 Altındağ Rüzgarlı Sk. Otopark

7 Altındağ Rüzgarlı Sk. Tokur İşhanı Şefkat Evi

8 Altındağ Siteler İtfaiye Binası

9 Altındağ Ulus Alsancak Sosyal Hizmetler Hizmet Binası

10 Altındağ Ulus Konya Sokak Esnaf ve Sanatkârlar Binası

11 Altındağ Ulus Anafartalar Mali Hizmetler Hizmet Binası

12 Altındağ Ulus Çıkrıkçılar KUDEM Binası

13 Altındağ Ulus Hisarpark Havuz Otoparkı

14 Altındağ Ulus Hisarpark APK

15 Balıkesir Akçay Kampı Gençlik Kampı

16 Çankaya Karlı Sokak TÜTAV Binası

17 Çankaya Esat Esat İtfaiyesi

18 Çankaya GOP Karyağdı sok. Tarihi Ev

19 Çankaya Güvenpark Kızılay Hizmet Binası

20 Çankaya Kızılay Zafer Çarşısı (Sergi ve Fuar Alanı)

21 Çankaya G.O.P Reşit Galip Cad. BELYA Binası

22 Çankaya Kocatepe Yaşlılara Hizmet Merkezi

23 Çankaya Kocatepe Kocatepe Otoparkı ve İşyerleri

24 Çankaya Kurtuluş Kurtuluş İtfaiyesi

25 Çankaya Maltepe Maltepe Çok katlı Otoparkı

26 Çankaya Sıhhiye Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi

Mevcut Bina DurumuMevcut Bina Durumu
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27 Çankaya Sıhhiye Yenişehir Pazarı yanı bina (Çocuk Meclisi)

28 Çankaya Sıhhiye Belediye Hastanesi

29 Çankaya Sıhhiye Sıhhiye Otoparkı ve İşyerleri

30 Dikmen Vadisi Gençlik Merkezi

31 Gölbaşı Şafak Mah. Gölbaşı İtfaiyesi

32 Keçiören Dutluk Keçiören İtfaiyesi

33 Keçiören Etlik Şefkat Evi

34 Mamak Samsun Yolu Mamak İtfaiyesi

35 Sincan Ayaş Yolu Sincan İtfaiyesi

36 Sincan Lâle Meydanı Çocuk Kulübü

37 Sincan Merkez Eğitim Kültür Hizmet Binası

38 Varlık Mahallesi Şefkat Evi

39 Yenimahalle Akköprü Toptancı Hal, Aile Yaşam Merkezi

40 Yenimahalle Hipodrom Cd. Fen İşleri Hizmet Binası

41 Yenimahalle İlk yerleşim Batıkent İtfaiyesi

42 Yenimahalle Konya Yolu AŞTİ Yapı

43 Yenimahalle Kasalar Çevre Koruma ve Kont. Hizmet Binası

44 Muhtelif Bölgelerde 67 Adet BELMEK Kurs Yeri (Mülkiyeti Belediyeye Ait.)

45 Muhtelif Bölgelerde 48 Adet BELMEK Kurs Yeri (Mülkiyeti Kiralık.)

46 Muhtelif Bölgelerde 12 Adet Hanımlar Lokali

47 Altındağ Hanımlar Lokali Çocuk Kulübü, Gençlik Merkezi

48 Etlik Hanım Lokali Çocuk Kulübü, Gençlik Merkezi

49 Aile Yaşam Merkezi Hanım Lok Çocuk Kulübü, Gençlik Merkezi, Yaşlılar Lokali, Engelliler 
Lokali

50 Etimesgut Elvankent Planet Aile Yaşam Merkezi

51 Çubuk Gençlik Merkezi

52 Pursaklar Aile Yaşam Merkezi

53 Yenimahalle Özevler Şefkat Evi

54 Sincan Yenikent TOKİ Sosyal Tesisleri

55 Sincan Yenikent ASAŞ Stadı + Otel + Sosyal Tesisler

56 Pursaklar Saray Saray Spor Kompleksi

57 Altındağ Dışkapı Deri Zührevi Hastanesi

58 Çankaya Bahçelievler BELYA Buz Pateni Tesisleri

59 Keçiören Aktepe Stad + Otel + Sosyal Tesisler
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2. Örgüt Yapısı
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Dinamik, üretken ve sorun çözme kabiliyeti üst 
seviyede olan örgüt; başarılı kurumların en önem-
li kaynağıdır. Kurumların sahip oldukları örgütsel 
kaynak her türlü faaliyeti doğrudan etkilemek-
te, etkin, etkili ve ekonomik hizmet sunumunda 
önemli rol oynamaktadır.

Kamu yönetimleri, kurumsal devamlılığı sağla-
mak, kuruluş amaçlarını gerçekleştirebilmek, de-
ğişim ve gelişimlere karşı hazırlıklı olabilmek için 
güçlü bir örgüt yapısına sahip olmaları gerekmek-
tedir. Güçlü örgüt yapısı aynı zamanda kurumsal 
kültürün de önemli bir unsurudur.
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gerçekleştirirken stratejik planda öngördüğümüz 
hedeflerin gerçekleşmesini sağlayacak şekilde ya-
pılandırılmıştır. Statükocu ve hiyerarşik bir yapı-
nın yerine ast üst ilişkilerine bağlı kalacak şekilde 
katılımcı ve vizyoner liderliğin yer aldığı bir yöne-
tim sistemi benimsenmiştir. Bu sayede çalışanları-
mız işe odaklanma ve üretkenlik anlamında ken-
di konumlarının lideri durumunda bulunmakta, 
karşılaşılan her türlü sorunda analitik bir düşünce 
yapısıyla hareket ederek çözüm üretmektedir.

Belediyemiz teşkilat yapısı, günün şartlarının 
gerektirdiği biçimde yapılandırılmaktadır. Hiye-
rarşik sistemde yer alan görevlere ilişkin atama 
ve görevlendirmelerin liyakata göre yapılması ön 
planda tutulmaktadır. Birimlerimizin görev alan-
ları ile yetki ve sorumlulukları bu kapsamda be-
lirlenmektedir. 

Yöneticiler, çalışanların meslekî ve kişisel ye-
terliklerini geliştirecek tedbirleri almakta, görev 
analizlerini ve iş tanımlarını yaparak yetki ve so-
rumlulukları net olarak ortaya koymaktadırlar.

Örgütsel yapı içinde doğrudan Başkana bağlı 
4 birim belirlenmiştir. Genel Sekreter idarenin en 
önemli icra organıdır. 2 harcama birimi doğrudan 
Genel Sekretere bağlanmıştır. Genel sekretere 
bağlı 5 Genel Sekreter Yardımcısı bulunmaktadır. 
Belediyemizin 18 hizmet birimi, konu ve misyon-
larına göre; 5 Genel Sekreter Yardımcısına bağ-
lanmıştır. Belediyemiz teşkilât yapısında yer alan 
görevler ve personel sayısına ilişkin tablo aşağıda 
verilmiştir.

Bu kaynak vizyoner bir yönetim sistemi anla-
yışının ürünüdür. Belediyecilik anlayışına yeni 
bir vizyon getiren kurumumuz her alanda olduğu 
gibi kurumsal nokta da örgüt yapısının modern 
bir anlayışla oluşturulmasına büyük önem ver-
miştir. Teşkilat yapısı, belediyecilik hizmetlerini 
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> www.ankara-bel.gov.tr 

> www.ankara-bld.gov.tr 

Kurumumuz internet sayfalarına bu üç adres-

le ulaşılabilmektedir. Web sayfamızda sadece bi-

rimlerden gelen faaliyet ve etkinlikler değil bağlı 

kuruluşlar olan EGO ve ASKİ ile belediye şirketleri 

ile ilgili bilgiler de sürekli güncellenerek yayınlan-

maktadır.

Belediyemiz bünyesinde hizmet veren web 

server, DNS server, mail-server, gis-server gibi 

sistemler günün ihtiyacına göre gerek yazılım ge-

rek donanım yönünden güçlü ve güncel hâle geti-

rilmiştir.

S. No Kullanılan Sunucu ve Server Sayı

1 GIS Harita Sunucusu, 1

2 WEB Sunucusu 1

3 Canlı Yayın Sunucusu, 1

4 Fiziksel Mail Sunucusu, 2

5 Sanal Mail Sunucu, 6

6 Domain Control Sunucusu, 3

7 Windows Update Sunucusu, 1

8 Sertifi ka Sunucusu, 1

9 Dış DNS Sunucusu 2

10 Yedekleme Sunucusu 1

11 Elektronik Dilekçe ve Randevu 1

12 Antivirüs Sunucusu, 1

13 Güvenlik 1

14 Meclis Sunucusu 1

Bununla birlikte hizmet binamız içerisindeki 

IP kameraların, kartlı geçiş sisteminin serverları 

ile başkanlığımız birimlerinin hizmet ve faaliyetle-

rinde kullandıkları yazılımların serverları bulun-

maktadır.

Kurum ağını ve bilgisayarlarını korumak üze-

re çeşitli güvenlik donanımları ve yazılımları kul-

3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Bilgi ve teknoloji, baş döndürücü bir hızla ge-

lişmekte ve hayatın her alanında gittikçe artan 

oranda kullanılmaktadır.  Bilgi, iletişim ve tekno-

lojideki bu gelişimlere bağlı olarak yaşam kalite-

si ve beklenti düzeyleri yükselmektedir. Birey, 

kurum ve toplumun beklentilerinin karşılanması 

büyük bir yönetsel sorumluluktur. Bu durum, her 

geçen gün hızlı biçimde ilerleyen teknolojilerin, 

kurumsal boyutta en üst düzeyde kullanılmasını 

ve hizmet standartlarının bu doğrultuda yeniden 

düzenlemesini gerektirmiştir. Teknolojiden ya-

rarlanma oranı memnuniyet düzeyini arttırmakla 

birlikte kurumsal kapasiteyi yükseltmekte, gerek-

siz iş gücü ve maliyetten kurtarmaktadır.

Teknik konuda donanımlı ve işlerliği yönüyle 

başarılı kurulmuş bir sistem, hizmetlerin kalitesi-

nin ve hızının artmasını sağlamıştır. Son teknoloji 

ile bilgi sistemlerini güçlendiren kurumlar, hedef-

lenen vizyona ulaşmada, stratejik planda belirle-

dikleri faaliyet ve projelerinin hayata geçirilerek 

vatandaşa hizmet olarak dönmesinde çok önemli 

adımlar atmışlardır.

Belediyemiz bilgi ve teknolojik kaynakları yö-

nüyle güçlü bir yapıya sahiptir. Modern mimarisi 

ve teknik altyapısıyla son teknolojiye uygun ola-

rak tasarlanan ve başkentimizin hizmetine sunu-

lan Ana Hizmet Binası ve sürekli geliştirilen, iyi-

leştirilerek güncelliği korunan bilgi ve teknolojik 

kaynaklarımızla halkımızın talep ve ihtiyaçları 

ivedilikle karşılamakta, her türlü faaliyet ve proje 

bilgileri şeffaf bir yönetimin gereği olarak vatan-

daşlarımız ve tüm kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Belediyemizin mevcut WEB adresi www.anka-

ra.bel.tr olarak belirlenmiştir. Ziyaretçilere erişim 

kolaylığı sağlayabilmek için bu WEB adresine iki 

erişim adresi alınarak eklenmiştir:
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lanılmaktadır. Bunlardan donanım tabanlı olarak 
“i-bekçi”, ağ güvenlik cihazı olarak hizmet ver-
mektedir. Cihaz ile başta sunucu sistemleri olmak 
üzere, kullanıcıların kurum içerisinden dışarıya 
doğru ve kurum dışından içeriye doğru erişimleri 
kontrol altında tutulmaktadır.

Mevcut Ethernet alt yapısı HP markasının Pro-
Curve ürün ailesinden oluşmaktadır. Omurgadan 
başlayarak, kenar noktalara kadar bu ürün ailesi 
ile devam edilmektedir. Son kullanıcıya kesintisiz 
ve hızlı bir şekilde bant genişliği sağlanabilmesi 
adına bu cihazlar yine aynı firmanın özel uygula-
ması olan HP ProCurve Manager (PCM) ile takip 
altında tutulmaktadır.

Hizmet binamızda kullanılan tüm bilgisayarlar-
da lisanslı Microsoft Windows XP, Windows Vista 
ve Win 7 İşletim Sistemleri kurulu olup Microsoft 
Office Programları (Word, Excel, PowerPoint, Out-
look) ve Anti Virüs uygulaması bulunmaktadır.

Web sitemizin arayüz sayfa güncellemeleri ile 
uydu görüntülü interaktif kent harita proje uy-
gulamaları devam etmektedir. Bu proje, güncel 
teknolojiler kullanılarak geliştirilmiş bir içerik yö-
netim sistemi ve portal projesidir. Proje katmanlı 
mimari, UML modelleme ve nesne tabanlı (object-
oriented) yazılım teknikleri esas alınarak geliştiril-
miştir. 

Portalda temel fonksiyonların yanısıra (Haber-
ler, hava durumu, duyurular, tam metin araması 
(Full Text Search), anket, linkler, site haritası), İn-
gilizce dil desteği ve insan kaynakları modülü de 
yer almaktadır. Portalın gerektirdiği GIS, WEB, 
canlı yayın kameraları ve tüm bu bileşenlerin ra-
porlama aracı sayesinde portalımız objektif ve et-
kin bir biçimde güncellenmektedir.

Coğrafi Bilgi Sistemleri uygulamasında tüm zi-
yaretçiler tarafından çok rahat navigasyon yapı-
labilmesi için web tabanlı kent rehberinin bilgileri 
sürekli güncellenmektedir.

Yazılımsal olarak ise, URL içerik filtreleme 
uygulaması olarak Websense Security Gateway 
ürünü kullanılmaktadır. Bu ürün ile kurum po-
litikaları çerçevesinde kullanıcı internet erişim 
politikaları tanımlanmıştır. Antivirüs uygulaması 
olarak ise, Symantec Endpoint Protection ürünü 
kullanılmaktadır. Bu uygulama ile sadece antivi-
rüs değil, son kullanıcı için ihtiyaç duyulabilecek 
Anti-Spam ve uygulama erişim kontrolü sağlana-
bilmektedir. Gerek mevcut gerekse de planlanan 
güvenlik çözümleri ile çözüm odaklı, proaktif bir 
yapı kurulması için adımlar atılmaktadır. 

CBS teknolojisinde uydu görüntüleri ve sa-
yısal haritalar kullanılarak çeşitli sorgulamalar 
ve güzergâh analizlerinin yapılabileceği bu web 
tabanlı uygulamanın çalıştığı veritabanı Ankara 
Büyükşehir Belediyesi sorumluluk bölgesi olan 
yaklaşık 9.000 km2 alanı kapsayan 1 metre çözü-
nürlüklü uydu görüntüsünün orto-rektifikasyonu 
ve bu bölgeyi kapsayan cadde-sokak bazında na-
vigasyon verisini içeren yol ağı bilgisi ve ilgi nok-
talarını kapsayan bir Kent Bilgi Sistemi çalışması-
dır.

Kentlinin interaktif bir kent haritası olarak kul-
lanabileceği temel harita navigasyon işlemlerinin 
yapıldığı bu uygulamada; uydu görüntüsü, sayısal 
harita gösterim seçenekleri, adres sorguları, genel 
harita navigasyonu ve ilgi noktaları sorguları, ha-
ritadan seçerek veya adres bilgisi ile güzergâh sor-
gulamaları, en kısa yol/en kısa zaman güzergâh 
bilgilerinin son kullanıcılara verilmesi, belirli bir 
alan içinde bir ilgi noktası arama vb. gibi özellikler 
barındırmaktadır.

Belediyemiz yönetiminin bu proje sayesinde 
sayısal haritalar ve CBS veritabanının kolaylıkla 
erişimi ve kontrolü sağlanmış durumdadır. Bele-
diyenin elindeki verinin diğer kurum ve kuruluş-
lar ile de entegre edilebilecek bir yapısı da bulun-
maktadır.
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Web sitemiz 

BAŞKANLIĞI

Hp Procurve Manager

i-bekçi
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kriterlerinin belirlenmesi, işe alma ve emeklilik 
süreçlerinin düzenlenmesi ve personelin işe inti-
bak eğitimi olan oryantasyon eğitimleri ile düzenli 
hizmet içi eğitimlerinin yapılması temel öncelikle-
rimiz arasında bulunmaktadır.

Belediyemizde insan kaynakları planlaması, 
her kademede ihtiyaç duyulan personelin mikta-
rını ve niteliğini tahmin etme sürecidir. Bu açıdan 
etkili ve doğru bir insan kaynakları planlaması 
belediyemizin başarısı açısından temel taşı niteliği 
taşımaktadır.

Ankara’nın nüfusunun her geçen gün artması, 
mücavir alan sınırlarının genişlemesi, belediye-
mizde çalışan personelin yıllar itibariyle artışını 
gerektirmekte ancak, 1994 yılında 21.070 olan per-
sonel sayısı 2010 yılında 17.386’ya kadar düşürül-
müş, buna karşılık hizmet kalitesi ve hizmet nite-
liğinde gözle görülür artışlar getirecek politikalar 
geliştirilmiştir.

Belediyemiz için gerekli olan nitelikli insan 
gücünü sağlayacak, mevcut personelin beceri ve 
yeteneklerini geliştirecek, onların motivasyonunu 
artıracak ve çalışma şartlarını iyileştirecek tedbir-
ler alınmaktadır. Belediyemizde ihtiyaç duyulan 
insan kaynağı öncelikle kurum içinden sağlan-
maktadır. Bu durum, Belediyemiz içinde bulunan 
bilgi ve becerisini artırarak yükselme yönünde ça-
lışanları insanları motive etmektedir.

Ankara Büyükşehir Belediyesinde insan kay-
nakları yönetimi, hizmetlerin sunumunda görev 
yapacak personelin, yüksek hizmet bilinci ve 
hizmetlerin yerine getirilmesinde çözüm üretme 
anlayışı ile çalışmalarını sürdürmeleri ve bunu 
yaparken de değer üretmeleri anlayışıyla yürütül-
mektedir. Belediyemizde görev yapan personel; 
memur, işçi ve sözleşmeli olmak üzere 3 türde is-
tihdam edilmektedir. Belediye personeli istihdam, 
eğitim, yaş durumu ve hizmet yılına göre ayrıntılı 
olarak verilmiştir.

4. İnsan Kaynakları

Günümüz dünyasında donanımlı, bilgili, sağ-
lıklı ve karakterli insan gücüne büyük bir ihtiyaç 
duyulmaktadır. Toplumlar olan ihtiyaç kendini 
çok fazla daha fazla ortaya çıkmakta, kurumların 
etkinliği bu değişimlere ayak uydurabildikleri öl-
çüde önemini korumaktadır.

Kurumların etkinliğini koruması, yetkin ve 
insan gücüne, çalışan personelin mesleki yeterli-
liğinin artması ise kurumsal gelişimde tasarlanan 
doğru insan gücü planlamasına bağlı bulunmak-
tadır.

Belediyemiz, Ankaralı hemşerilerimizin raha-
tını ve huzurunu sağlamak, temel hayati ihtiyaç-
ları karşılamak ve düzenlemek, sosyal ve kültürel 
yönden kalkınmışlık düzeyini yükseltmek üzere 
çalışırken bu görevleri ve çalışmaları sahip oldu-
ğu insan gücü potansiyeli ile gerçekleştirmekte-
dir. Kişisel nitelikleri yüksek, mesleki yeterlikleri 
uygun personel; belediyemiz için güç kaynağıdır. 
Kurumsal amaçlarımızdan birisi de, çağdaş bele-
diyeciliğin temel ilkelerine, stratejilerine ve tek-
niklerine vakıf, yönetim ve organizasyon sistemi 
içerisindeki aksaklıkları ve ihtiyaçları analiz ede-
bilecek, yorumlayacak, sorunlara ilişkin somut 
çözümler üretebilecek alt yapıya sahip, donanımlı 
insan kaynağı yetiştirmeyi hedeflemektir.

Belediyemizi etkin hâle getiren ve her zaman 
pek çok alanda yenilikleri gerçekleştiren bir ku-
rum yapan özellik; belediyemizi sürekli yaşanan 
değişimlerin gerisinde bırakmayan, hatta değişi-
min öncülüğünü yapan yönetici ve çalışanların 
kurumda bulunmasından kaynaklanmaktadır.

Ortaya koyduğumuz hedefler doğrultusunda 
sahip olduğumuz insan gücünün en verimli şekil-
de kullanılması, onların kişisel ve mesleki nitelik-
lerinin artırılması, iş doyumunun sağlanması, per-
sonel hareketinin planlaması, görevde yükselme 
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İstihdam Türüne Göre İnsan Kaynakları Analizi

Personel istihdamı memur, işçi ve sözleşmeli olmak üzere 3 kategoriye ayrılmaktadır. 2010 yılında An-
kara Büyükşehir Belediyesinde istihdam edilen 4.250 personelin 2.922 ’sini memur, 970 ’ini işçi ve 358’si 
sözleşmeli personeldir.

Pe  rsonel Mart
1994

Nisan
1999

Mart
2004

Aralık
2008

Aralık
2009

Aralık
2010

Memu  r 2.925 2.777 2.974 2.661 2.700 2.922

İşçi 1.866 1.550 1.422 1.348 1.095 970

Sözleşmeli - - - 250 368 358

Toplam 4.791 4.327 4.396 4.259 4.163 4.250

Yıllar İtibariyle Belediyemiz Personel SayılarıYıllar İtibariyle Belediyemiz Personel Sayıları
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  Öğrenim Durumu Memur İşçi Sözleşmeli Toplam

İlköğretim 409 813 - 1.222

Li se 1.173 135 50 1.358

Ön  lisans 581 22 54 657

Lisans 722 - 247 969

Yüksek Lisans 35 - 7 42

Doktora 2 - - 2

Genel Toplam 2922 970 358 4250

Personel Öğrenim DurumuPersonel Öğrenim Durumu
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Yaş Grupları Memur İşçi Sözleşmeli Toplam

20  Yaş ve Altı 1 1

21-25 Yaş 210 23 233

26-30 Yaş 406 1 137 544

31-35 Yaş 82 8 132 222

36-40 Yaş 199 68 47 314

41-45 Yaş 552 343 10 905

46-50 Yaş 898 465 4 1367

51-55 Yaş 424 73 3 500

56-60 Yaş 116 12 128

60 Yaş ve Üstü 35 1 36

TOPLAM 2922 970 358 4250

MMeMeMemmumurr İİİİİşİşİş içiçiçi SöSöS lll

Personel Yaş DurumuPersonel Yaş Durumu
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Hizmet Y l  Gruplar Memur Sözle meli çi Toplam

0 - 5 y l aras 674 358 5 1.037

6 - 10 y l aras 40 4 44

11-15 y l aras 89 151 240

16-20 y l aras 1.042 292 1.334

21-25 y l aras 748 468 1.216

26 y l ve yukar s 329 50 379

Genel Toplam 2.922 358 970 4.250

Personel Hizmet Y llar

l MMMemur SöSöSö lll lili

Personel Hizmet Y llar
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Birimler İtibariyle Personel SayısıBirimler İtibariyle Personel Sayısı

Birimler Memur Sözleşmeli İşçi Toplam

Özel Kalem Müdürlüğü 7 1 8

Genel Sekreterlik 6 6

Teftiş Kurulu Başkanlığı 22 22

Hukuk Müşavirliği 37 15 52

Dış İlişkiler Daire Başkanlığı 4 2 6

Fen İşleri Daire Başkanlığı 195 38 356 589

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı 100 52 152

Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı 100 25 4 129

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı 109 22 131 262

İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı 52 3 3 58

İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı 53 2 3 58

Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı 30 30

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı 60 71 131

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı 324 26 77 427

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı 23 8 31

Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı 25 29 54

Zabıta Dairesi Başkanlığı 380 380

İtfaiye Daire Başkanlığı 909 5 914

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı 46 82 60 188

Yapı Kontrol Daire Başkanlığı 12 24 1 37

İç Denetim Birimi Başkanlığı 18 18

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 243 16 93 352

Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 98 2 100

Kent Estetiği Daire Başkanlığı 53 5 161 219

Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı 16 9 2 27

Toplam 2.922 358 970 4.250

MMMeMemumurr SöSöSö lll l İİ
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5. Yönetim ve ç Kontrol Sistemi
Yönetim
Belediyemizde y llardan beri uygulanan etkin, 

kendine özgü bir yönetim tarz  ve kurumsal kül-
tür bulunmaktad r. Kurumsal kültürümüzü olu -
turan ana unsurlar; personelin olumlu yönlen-
dirilmesi ve kendilerini ortaya koyabilmelerine 
imkân sa lanmas , liderlik anlay n n üsten ast-
lara do ru her kademedeki yöneticide vizyoner 
liderlik olarak ele al nmas , ve kurumsal ileti imin 
h zl  ve do ru biçimde yap lmas  hususlar d r.

Belediyemizde yönetim tarz  effaf ve yenilik-
çi anlay a dayanmaktad r. Kurumu, geli en ve 
de i en artlarla uyumlu hale getirecek ad mlar  
atmaya te vik etmektedir. Belediyenin yasayla 
kendine verilmi  olan görevlerini en üst ölçüde 
gerçekle mesine imkân verebilmesini sa lamak 
ve tüm payda lar n memnuniyetini sa layacak 
çal malar n ortaya ç kmas n  te vik etmek yöne-
timin en önemli sorumlulu udur.

Büyük ehir Belediye Ba kan , Belediyemi-
zin üst yöneticisi ve tüzel ki ili inin temsilcisidir. 
Mevzuata uygun olarak Belediyesi s n rlar  için-
deki seçmenler taraf ndan do rudan seçilmi tir. 
Mevcut belediye ba kan  4. Dönem seçmenler ta-
raf ndan yönetime getirilen deneyimli bir ba kan-
d r.

Büyük ehir Belediye Ba kan n n temel göre-
vi; belediyemizin en üst amiri olarak kurum içi 
i leyi i sevk ve idare etmek, Ankara’n n, Anka-
ral lar n ve belediyemizin hak ve menfaatlerini 
korumak, belediyeyi stratejik plâna uygun olarak 
yönetmek, kurumsal stratejileri olu turmak, bu 
stratejilere uygun olarak bütçeyi haz rlamak ve 
uygulamakt r.

Belediyemizde istihdam edilecek personel, Be-
lediye Ba kan  taraf ndan atan r. Atamalarda liya-
kata önem verilir. Görevde yükselme, ba ar l  per-
sonel aras ndan mevzuata uygun olarak yap l r.

Büyük ehir Belediye Meclisi, Belediyenin ka-
rar organ d r ve mevzuata uygun olarak seçilen 

üyelerden olu ur. Belediye ba kan  ayn  zamanda 
belediye meclisinin ba kanl k görevini yürütür. 
Büyük ehir’e ba l  di er belediyelerin ba kanlar  
bu meclisin do al üyesidir.

Büyük ehir ilçe ve ilk kademe belediye mec-
lisleri ile bunlar n çal ma usul ve esaslar na ili -
kin di er hususlarda Belediye Kanunu hükümleri 
uygulan r. Büyük ehir Belediye Meclisi; her ay n 
ikinci haftas , önceden meclis taraf ndan belirle-
nen günde mutat toplant  yerinde toplan r. Kas m 
ay  toplant s  dönem ba  toplant s d r. Bütçe gö-
rü mesine rastlayan toplant  süresi en çok yirmi, 
di er toplant lar n süresi en çok be  gündür.

Mutat toplant  yeri d nda toplan lmas n n zo-
runlu oldu u durumda, üyelere önceden bilgi ver-
mek kayd yla, belediye hudutlar  dâhilinde meclis 
ba kan n n belirledi i yerde toplant  yap l r. Ayr -
ca, toplant n n yeri ve zaman  mutat usullerle bel-
de halk na duyurulur.

Büyük ehir Belediye Encümeni, Belediye Ba -
kan n n ba kanl nda, belediye meclisinin her 
y l n ilk ola an toplant s nda, kendi üyeleri ara-
s ndan bir y l için gizli oyla seçece i be  üye ile, 
biri genel sekreter, biri malî hizmetler birim amiri 
olmak üzere, Belediye Ba kan n n her y l birim 
amirleri aras ndan seçece i be  üyeden olu ur. 
Belediye ba kan n n kat lamad  toplant larda, 
encümen toplant lar na genel sekreter ba kanl k 
eder. 

Büyük ehir Belediyesi Te kilât ; norm kadro 
esaslar na uygun olarak genel sekreterlik, daire 
ba kanl klar  ve müdürlüklerden olu ur. Birim-
lerin kurulmas , kald r lmas  veya birle tirilmesi 
Büyük ehir Belediye Meclisinin karar  ile olur. 
Büyük ehir Belediyesinde ba kan yard mc s  bu-
lunmaz. Hizmetlerin etkili ve verimli bir ekilde 
yürütülebilmesi için, genel sekretere yard mc  
olmak üzere, nüfusu üç milyonun üzerindeki Bü-
yük ehir belediyelerinde en fazla be , di erlerin-
de en fazla üç genel sekreter yard mc s  atanabilir.

Büyük ehir Belediyesinde hizmetlerin yürü-
tülmesi Belediye Ba kan  ad na, onun direktifi ve 
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sorumlulu u alt nda mevzuat hükümlerine, bele-
diyenin amaç ve politikalar  ile stratejik plâna ve 
y ll k programlar na uygun olarak genel sekreter 
ve yard mc lar  taraf ndan sa lan r.

Büyük ehir Belediyesi personeli Büyük ehir 
Belediye Ba kan  taraf ndan atan r. Genel sek-
reter, Belediye Ba kan n n teklifi üzerine çi leri 
Bakan  taraf ndan atan r. Genel sekreter yard m-
c lar  ve daire ba kanlar  Büyük ehir Belediye 
Ba kan  taraf ndan atan r ve atamay  izleyen ilk 
Meclis toplant s nda Belediye Meclisinin bilgisine 
sunulur.

Belediye Ba kanl na ait bir denetim birimi 
mevcut olup, belediye birimlerinin rutin denetim 
ve soru turmalar n  yapmaktad r. çi leri Bakanl -

 vesayet denetimi kapsam nda, genel i  yürütü-
münü tefti  etmektedir. Belediyemizde ç Denetim 
Birim ba kanl  kurulmu  ve iç denetçi atama-
lar  yap lm t r. Bu çerçevede iç kontrol sistemi 
kurulma çal malar  yap lm t r. 1 Temmuz 2009 
tarihinden itibaren ç Kontrol Standartlar  Eylem 
Plan  uygulamalar  ba lat lm t r.

D  denetim, Say tay Ba kanl  taraf ndan 
rutin olarak yap lmaktad r. Mülkiye Müfetti leri 
taraf ndan da gerekli durumlarda denetim yap l-
maktad r. Denetim sonucu kuruma verilen rapor-
lar, özenle ele al nmakta ve gerekli yapt r mlar 
uygulanmaktad r.

Ankara Büyük ehir Belediyesinde strateji ge-
li tirme, stratejik planlama ve stratejik yönetim, 
kurumsal geli imin sa lanmas nda önemli bir 
uygulamad r. Mali Hizmetlerin düzenlenmesin-
de, faaliyet-bütçe ili kisi, performans program  ve 
stratejik planlama esas al nmaktad r.

Stratejik yönetim, planlama, izleme ve de er-
lendirme çal malar  yapma, performans prog-
ramlar  olu turma, faaliyet raporlar n  haz rlama, 
bütçeleme çal malar n  tamamlama ve yürütme 
i leri ile muhasebe, kesin hesap, raporlama ve iç 
kontrol görevleri Mali Hizmetler Dairesi Ba kanl -

 taraf ndan yürütülmektedir.

ç Kontrol

5018 say l  yasa ile kamu yönetiminde köklü 
de i iklikler yap lm  ve mali yönetim ve kontrol 
sistemi bütünüyle de i tirilerek, uluslararas  stan-
dartlara ve Avrupa Birli i Kriterlerine uygun hale 
getirilmesi çal malar  2005 y l ndan itibaren ba -
lat lm t r. Kamu mali yönetim ve kontrol sistemi-
ni yeniden düzenleyen 5018 say l  KMY Kanunu 
kamu idarelerinde iç kontrol sistemlerinin kurul-
mas n  ve bunun bir unsuru olarak da idarelerin 
yönetim sorumlulu u çerçevesinde iç kontrol fa-
aliyet ve süreçlerinin tasarlan p uygulanmas n  
öngörmektedir.

Belediye Hizmet Binas , belediye hizmetlerinin 
kesintisiz, do ru ve zaman nda verilmesini sa la-
yacak ekilde dizayn edilmi tir. Belediye çal an-
lar  mesleki ve ki isel nitelik bak m ndan hizmet 
içi e itime tabi tutulmu  ç kar lan genelgelerle 
hizmet kalitesinin artt r lmas  ve vatanda  bek-
lentilerinin en üst düzeyde kar lanmas  amaçlan-
m t r. ç kontrol standartlar  ülkemizdeki kamu 
kurumlar na örnek olacak ekilde yeni yönetim 
anlay  içerisinde ele al nm  ve bu alanda bir ilk 
olarak “ ç Kontrol Standartlar  Rehberi” uzman bir 
ekip taraf ndan haz rlanarak yay mlanm t r.

31.12.2008 tarih ve 7064. say l  Genelge ile iç 
kontrol standartlar  koordinasyon kurulu te ek-
kül ettirilmi tir. Bu kurul, Mali Hizmetler Dairesi 
Ba kan , Stratejik Planlama Dan man , Akade-
mik Dan man ve Uzman ki ileri kapsamaktad r. 
Bunun yan nda yine ayn  genelge ile 2011 y l na 
kadar yap lacak olan tüm çal malar  yürütecek 
olan “çal ma ekibi” olu turulmu tur. Belediyemiz 
harcama birimleri yöneticileri, çal ma ekibinin 
tabii üyesi haline getirilmi tir. 

ç Kontrol Standartlar  eylem plan n n haz r-
lanmas  ve uygulanmas  belli takvime ba lanm -
t r. 2009 y l nda ayn  zaman dilimi içerisinde stra-
tejik planlama, performans program  ve ç kontrol 
Standartlar  Eylem Plan  haz rlanm t r. 
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İç Kontrol Sistemi; belediyemizin amaçlarına, 
belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun ola-
rak faaliyetlerimizin etkili, ekonomik ve verimli 
bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların 
korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve 
tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgi-
sinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini 
sağlamak üzere planlanmış oluşturulmuş kontrol-
ler bütünüdür.

Belediyemizin malî yönetim ve kontrol sistem-
leri; harcama birimleri, muhasebe ve malî hizmet-
ler ile ön malî kontrol ve iç denetimden oluşur. 
Ön malî kontrol, harcama birimlerinde işlemlerin 
gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan kontroller 
ile malî hizmetler birimi tarafından yapılan kont-
rolleri kapsar. 

Mali Hizmetler Birimi tarafından ön malî kont-
role tâbi tutulacak malî karar ve işlemlerin usûl ve 
esasları ile ön malî kontrole ilişkin Maliye Bakan-
lığınca belirlenen, standart ve yöntemlere uygun 
olarak Harcama birimlerinde işlemlerin gerçek-
leştirilmesi aşamasında asgarî kontroller yapılır. 

Mali yönetim ve kontrol sisteminin belediye-
mizde etkili bir şekilde uygulanabilmesi için oluş-
turulan İç Denetim Birimi Başkanlığınca görevler 
tarafsız ve bağımsız bir şekilde yerine getirebilme-
leri için her türlü imkân sağlanmıştır. 

İç Denetim Birimi Başkanlığınca mevzuata uy-
gun olarak birim ve performans programı dene-
timleri yapılmaktadır.

Belediyemiz gelir, gider, varlık ve yükümlü-
lüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 
yönetilmesi, yürütülen faaliyetlerin kanunlara ve 
diğer düzenlemelere uygunluğunun tam olarak 
sağlanması, her türlü mali karar ve işlemlerde 
usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesi iç kontrol 
sistemimizin temel amaçları arasındadır.

İç kontrol sistemi ile belediyemizde faaliyetlere 
ilişkin karar sürecinin oluşturulması, alınan ka-
rarların izlenmesi ve bu kararlara ilişkin rapor ve 

bilgilerin gerekli mercilere verilmek üzere düzen-
li, zamanında ve güvenilir biçimde elde edilmesi 
sağlanmaktadır.

İç Kontrol Sistemi Sorumluluk 
Alanları

 � İç Kontrol, belediyemizin amaçlarının gerçek-
leştirilmesine yönelik bir yönetim aracıdır.

 � İç Kontrol, belediyemizin amaç ve hedeflerinin 
gerçekleştirilmesi konusunda güvence sağla-
yan yönetim araçlarının bütününü ifade eder 
ve yönetim kontrolü adıyla da ele alınır.

 � İç Kontrol sistem ve araçları, belediyemizce 
belirlenmiş olan amaç ve hedefleri gerçekleş-
tirme konusunda ihtiyaç duyduğumuz meka-
nizmalardır.

 � İç kontrol bizim için bir süreç mantığı ile ele alı-
nır.

 � İç kontrol bir amaç değil, belediyemizi hedef-
lerine ulaştırma amacını taşıyan bir yönetim 
aracıdır.

 � İç kontrol belediyemizde çalışan tüm personel-
ler tarafından uygulanır.

 � İç kontrol sadece form, belge, el kitabı ve pro-
sedür değil, bunların yanı sıra organizasyonu, 
personeli ve yönetim tarzını da kapsayan bir 
sistemdir.

İç Kontrolün Bileşenleri

1. Kontrol Ortamı

 � Bütünlük ve etik değerler

 � Organizasyon yapısı

 � Mesleki yeterlik

 � Görev, yetki ve sorumlulukların açık bir şekil-
de belirlenmesi
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 � Yetki devirlerinin uygun bir şekilde belirlen-
mesi

 � Üst yönetimin gözetimi

 � Etkili insan kaynakları politika ve uygulama-
ları

2. Risk Değerlendirme
Kurum hedeflerinin gerçekleşmesini engelle-

yen önemli risklerin tespiti, analizi ve bunlara uy-
gun yanıtlar verilmesini belirleme sürecidir.

 � Kurum hedeflerin açık, tutarlı, anlaşılabilir, öl-
çülebilir şekilde belirlenmesi

 � Birimlerin ve kişilerin performansının izlen-
mesi

 � Risklerin belirlenmesi

 � Risk analizi ve önlemlerin belirlenmesi

3. Kontrol Faaliyetleri
 � Kontrol sisteminin belgelendirilmesi

 � İşlemlerin belgelendirilmesi

 � İşlemlerin süresinde ve eksiksiz kaydedilmesi

 � Hesapların mutabakatı

 � Uygun yetki devirleri ve onay prosedürleri

 � Görevler ayrılığı ilkesi

 � Önleyici, tespit edici ve düzeltici kontrol faali-
yetlerinin uygulanması

4. Bilgi ve İletişim
 � İdarenin yöneticisi, birim başkanları ve çalı-

şanlarına doğru ve güvenilir bilginin uygun bir 
formatta periyodik olarak verilmesi 

 � Uygun, vaktinde, güncel, doğru ve erişilebilir iç 
iletişim için gerekli mekanizmalar

 � Dış iletişim için gerekli mekanizmalar

5. İzleme
 � İç kontrolün değerlendirilmesi

 � İç denetim sonuçları

 � Sürekli izleme

 � Konuya özgü değerlendirmeler

 � Raporlama eksiklikleri

İç Kontrol Standartları, belediyemizin, iç kont-
rol sisteminin oluşturulmasında, izlenmesinde ve 
değerlendirilmesinde dikkate almaları gereken 
temel yönetim kurallarını göstermekte ve tüm 
kamu idarelerinde tutarlı, kapsamlı ve standart 
bir kontrol sisteminin kurulmasını ve uygulanma-
sını amaçlamaktadır.

İç Kontrol Standartları, uluslararası standartlar 
ve iyi uygulama örnekleri çerçevesinde, iç kontro-
lün; kontrol ortamı, risk değerlendirmesi, kontrol 
faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izleme olmak üzere 
mevzuatta belirlenen 5 bileşen esas alınarak, ku-
rumsal düzeyde uygulanmasını sağlamak üzere 
düzenlenmiştir.

Harcama birimleri, bu bileşenler altında belir-
lenmiş olan ve aşağıda verilen standartları esas 
alarak belirtilen çalışmaları yapmışlar ve yapma-
ya devam etmektedirler. Çalışmalar, Eylem planı-
nın yürürlüğe girmesinden itibaren uygulamaya 
konulmuş olup uygulamada süreklilik sağlanmış-
tır. Harcama birimleri bu standartların haricinde 
görev, yetki ve sorumluluklarına bağlı olarak ken-
dilerine özgü yeni standartları oluşturabilmişler-
dir. Kurumlarda eylem planının hazırlanması ve 
uygulamasında Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 
görevli ve yetkilidir. Bu nedenle plan hazırlanır-
ken Mali Hizmetler birimi ile gerekli koordinasyon 
ve işbirliği yapılmıştır. Eylem Planının hazırlama-
sında varsa stratejik planlama danışmanından ya 
da iç denetçilerden danışmanlık desteği alınmıştır.
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Sıra 
No

Eylem 
Kodu

2010 YILI İÇ KONTROL FAALİYETLERİ

Öngörülen Eylem veya Eylemler 

1 1.6.2 Her yıl düzenlenen Faaliyet Raporu ekinde bulunan “İç Kontrol Güvence Beyanı” üst yönetici ve harcama 
yetkilileri tarafından imzalanmaktadır.

2 3.1.1 Harcama birimleri her yıl İnsan Kayn. ve Eğt. Dai. Bşk. ile koordineli olarak personel ihtiyacını veya 
fazlasını tespit etmektedir.

3 2.1.2 Misyon ve Vizyonun Birimler bazında yazılı duyurusu yapılacak ve bunların pano ve web sayfası ile 
duyurulması sağlanmıştır.

4 2.5.1 Belediyemizin ve birimlerin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik 
ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde oluşturulmuştur.

5 3.2.1 Belediyenin yönetici ve personeli görevlerini etkin bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe 
sahip olmaları için her türlü tedbir alınmıştır.

6 3.2.2 Tüm birimler, her yıl personelin kişisel gelişimine yönelik ve birim çalışmaları için ihtiyaç duydukları 
eğitim konularını tespit edip bildirmişlerdir.

7 3.3.1 Personel istihdamında göreve uygun mesleki kriterlere önem verilmiştir.

8 3.4.1 Görevde yükselmelerde göreve ilişkin mesleki kriterler, liyakat ve bireysel performans göz önünde 
bulundurulmuştur.

9 3.4.2 Bireysel performansı artırmaya yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenmiştir.

10 5.4.2 Faaliyetlerin, performans programı ve stratejik plana uygun gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin izlen-
mesi amacıyla Faaliyet Raporu hazırlanacak ve usulüne uygun olarak kamuoyuna duyurulmuştur.

11 5.4.3 Faaliyet Raporları, faaliyetlerin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu gösterir 
şekilde düzenlenmiştir.

12 5.6.1 Stratejik planda ve performans programında ölçülebilir, spesifi k, ulaşılabilir, ilgili ve sürekli hedefl er 
belirlenmiştir.

13 5.6.2 Birimler hedefl erini, spesifi k, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmasını sağlayacak şekilde, stratejik 
plana uygun olarak sistem ve süreçler belirlemiştir.

14 10.1.1 Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini periyodik aralıklarla kontrol ederek, tespit ettiği hata ve usulsü-
zlüklerin giderilmesi için söz konusu personele talimat vermekte ve gerekli tedbirleri almaktadır

15 11.1.1 Birimlerce, personel yetersizliğinden kaynaklanan durumlarda, faaliyetlerin yürütülmesine devam edile-
bilmesi için mevcut personelin tüm faaliyetleri öğrenmesini sağlayacak tedbirler alınmıştır.

16 11.1.3 Birimlerce, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem değişikliklerinin varlığı, mevzuat değişiklikleri gibi du-
rumlarda bilgilendirme ve eğitim faaliyeti yapılmıştır.

17 12.2.4 Yazılım sistemlerine yapılan girişlerin, sorgulamaların ve alınan çıktıların raporlanması sağlanmıştır.

18 14.1.1 Tüm birimlerle işbirliği yapmak suretiyle hazırlanan idare stratejik planı, faaliyet raporu ve performans 
programı internet ortamında kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

19 14.3.1 Birim faaliyet raporu ve idare faaliyet raporu hazırlanmaya devam edilecektir.

2010 YILI İÇ KONTROL FAALİYETLERİ2010 YILI İÇ KONTROL FAALİYETLERİ
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STRATEJİK YÖNETİM ANLAYIŞI

Stratejik yönetim anlayışı, tüm dünyanın önem 
verdiği, ülkemizde de kurum ve kuruluşların yap-
maları gerekli olan bir yönetim yaklaşımıdır. Kü-
reselleşmenin artan etkisi, bir taraftan kurumları 
ve işletmeleri sürekli yenilik yapmaya zorlarken 
bir taraftan da beklenti düzeylerini yükselterek 
ciddi bir rekabet ortamıyla baş başa bırakmıştır.

Kamu yönetiminde işletmecilikten gelen uygu-
lamalardan olan Stratejik Yönetim, genel yönetim 
sürecinden ayrı düşünülmemelidir. Stratejik Yö-
netim, planlama, örgütlendirme, yürütme, dene-
tim gibi temel yönetim işlevlerini ortadan kaldır-
maz. Stratejik yönetim, kurumun dış çevresiyle 
ilgili teşhis ve çözümlemeleri kapsar ve gelecekte 
nerede olacağıyla ilgili soruları yanıtlar. Bu yak-
laşımdan hareketle Stratejik Yönetim, kurumun 
dış çevresiyle olan ilişkilerinin düzenlenmesi ve 
kurumsal yönün belirlenmesiyle buraya ulaşmak 
için yapılacak işlerin planlanması, örgütlenmesi, 
koordinasyonu ve kontrol edilmesi süreci olarak 
tanımlanabilir.

Stratejik Yönetim, Stratejik Planlama ve dene-
timi de kapsayacak şekilde,

 � Kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu 
ettiği durum arasındaki yolu ifade eder. 

 � Kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara 
ulaşmayı mümkün kılacak yöntemlerin belir-
lemesini gerektirir.

 � Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı 
taşır. 

 � Kuruluş bütçesinin uzun dönemli amaç ve he-
defleri ve öncelikleri ifade edecek şekilde ha-
zırlanmasını, kaynak tahsisinin bu önceliklere 
göre yapılmasını ve sonunda hesap verme so-
rumluluğunu içerir.

Stratejik Yönetim geleceğe yönelik çabalardır. 
Geleceğe nasıl bakıldığı vizyonla ifade edilir ve 

geleceğe dönük çabalar misyonla somutlaştırılır. 
Örgütün dış çevresinden gelecek fırsat ve tehdit-
leri bilmesinin yanında kendi gücünün veya zayıf 
yönlerinin farkında olmasını da gerektirir. 

Stratejik Amaçlar ve Hedefler

Amaçlar

Stratejik amaçlar, belirli bir zaman diliminde 
kurumun ulaşmayı hedeflediği kavramsal sonuç-
lardır. Stratejik amaçlar ve hedefler stratejik plan-
lama sürecinde kuruluşun “Nereye ulaşmak is-
tiyoruz?” sorusuna cevap verir.

Stratejik amaç, kuruluşun genel bir çerçevede 
ulaşmayı düşündüğü noktanın ne olduğunu gös-
terir. Stratejik amaçlar, genel ve kuruluş işlevini 
daha ileri bir noktaya götürecek nitelikte olma-
lı, ama aynı zamanda gerçekçi ve ulaşılabilir bir 
özellik taşımalıdır.

Hedefler

Hedefler, stratejik amaçların gerçekleştirilebil-
mesi için ortaya konulan spesifik ve ölçülebilir alt 
amaçlardır. Stratejik amaçların aksine, hedefler 
sayısal olarak ifade edilirler ve daha kısa vadeyi 
kapsarlar. Bir stratejik amacı gerçekleştirmeye 
yönelik olarak birden fazla hedef belirlenebilir. 

Hedefler, stratejik amaçların tanımlanmış bir 
zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifa-
desidir. Bu nedenle, hedefler ulaşılması öngörülen 
çıktılara dönük, ölçülebilir alt amaçlardır.

Faaliyet Raporu

Performans programında yer alan amaç ve he-
deflerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak belir-
lenmiş faaliyetlerin ne ölçüde gerçekleştiğini gös-
teren ve belirli dönemlerde hazırlanan raporlardır.
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Kamu kurumlarında performans değerlendir-

mesinin temel araçlarından birisi faaliyet rapor-

larıdır. Faaliyet raporlarında kurumun belirlemiş 

olduğu amaçlara ulaşma derecesi bir takım ölçme 

ve değerlendirme analizleri ile ortaya konulmak-

tadır.

5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü 

Kanunu” nun 41. maddesi ve buna dayanılarak 

çıkarılan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faali-

yet Raporları Hakkında Yönetmelik” in ilgili mad-

deleri uyarınca kamu idarelerinin faaliyet raporu 

hazırlama zorunluluğu öngörülmüştür. 

Belediyemizde Stratejik Yönetim 
Anlayışı

Belediyemizde stratejik yönetim anlayışı stra-

tejik planlama, izleme ve değerlendirme, perfor-

mans programı ile faaliyet raporu hazırlama ve 

denetim süreçlerini kapsayacak şekilde yapılan-

dırılmış olup, belediyemizin bugünkü durumu ile 

gelecekte ulaşmayı hayal ettiği nokta arasındaki 

yolu ifade etmekte ve belediye yönetim süreçleri-

nin tamamını kapsamaktadır. Stratejik Yönetim 

anlayışı ile dün ne olduğumuz irdelenirken, bu-

gün nerede ve nasıl olduğumuz ortaya konmakta, 

üstünlüklerimiz, zayıf yönlerimiz ile fırsatlar ve 

tehditler bilimsel olarak belirlenmekte ve gelecek 

kurgusu bu “var olma” durumu üzerine bina 

edilmektedir. Bu anlayış ile Belediyemizin amaç-

larını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün 

kılacak yöntemleri belirlemiş olup, uzun vadeli ve 

geleceğe dönük bir bakış açısı ile hareket edilmiş-

tir. Hesap verebilirlik ilkeleri göz önünde bulun-

durarak belediyemiz bütçesi, uzun dönemli amaç, 

hedef ve öncelikleri karşılayacak şekilde hazırlan-

mış, kaynak tahsisinin bu önceliklere göre yapıl-

ması sağlanmıştır.

Performans Programları
Stratejik Plan kapsamında belirlediğimiz amaç 

ve hedeflerin bir yıllık dilimini içermektedir. Bele-
diyemizin bir bütün olarak performans kriterleri-
ni ortaya koymakla beraber birim ve faaliyet bazlı 
performans değerlendirmesine imkân tanıyan bir 
nitelik taşımaktadır.

Faaliyet Raporu
İlgili yıla ait Performans Programının gerçek-

leşme durumunu ortaya koyan rapordur.

Faaliyet Raporlarında bütçe imkânları göz 
önüne alınarak öncelik sırası belirlenmiş ve bu 
kapsamda geçmiş uygulamalar göz önünde bu-
lundurularak hazırlanmış faaliyetler ve bu faali-
yetleri gerçekleştirecek bütçe oluşturma anlayışı 
esas alınmıştır.

Bu kapsamda belediyemizde mevcut bütçe 
uygulamasından hareketle stratejik plan oluştu-
rulmamış, aksine Stratejik Planımız esas alınarak 
bütçe yapısı şekillendirilmiştir.

Faaliyetlerin Değerlendirmesi
Plan ve programlarda belirtilen hedeflere ulaş-

ma düzeyi, belediyemizin performansını göster-
mektedir. Stratejik yönetim anlayışında dönem 
sonlarında gerçekleşen başarı veya başarısızlık 
ya da hata ve eksikliklerin ölçülmesi yerine sü-
rekli izleme, toplam kalite uygulamaları, hataları 
öngörüp meydana gelmeden giderme veya he-
men giderme çabaları ön plana çıkmaktadır. Fa-
aliyet Raporlama, işlerin yapılması kadar, işlerin 
doğru yapılarak kullanılan kaynakların maliyeti 
ile çıktıların ölçülmesi, maliyetlerin belirlenmesi 
ve maliyet azaltmaya yönelik düzenlemelere ışık 
tutması ve amaçlanan hedeflerin gerçekleşmeleri-
nin gerçekten istenen düzeyde olup olmadığının, 
olmadıysa nedenlerinin belirtilmesi sürecidir.
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İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİA.

Stratejik Amaç ve Hedefler
Aşağıdaki tablolarda belediyemizce Stratejik Planda belirlenmiş olan Stratejik Amaç ve Hedeflerimiz 

bir bütün olarak verilmiştir.

Stratejik Amaçların Öncelikli Alanlar Bazında Dağılımı

Öncelikli Alan S.A.No Stratejik Amaç

ESİN KAYNAĞI OLMA

S.A.1 Belediyecilik faaliyetlerinde örnek belediye haline gelmek

S.A.19 Uluslararası faaliyetlerde Türkiye’de 1 numara olmak

S.A.27 Ankara’yı bir kongre şehri yapmak

S.A.28 Ankara’yı bir üniversiteler şehri yapmak

S.A.29 Ankara’yı bir fuar şehri yapmak

S.A.53 Ankara Büyükşehir Belediyesini proje zengini hale getirmek

STRATEJİK YÖNETİM

S.A.2 Kaynakları en verimli şekilde kullanmak

S.A.3 Başta insan kaynakları olmak üzere her konuda popülizmden uzak bir yönetim 
sergilemek

S.A.7 Belediye hizmetlerinin çoğalması ve çeşitlenmesi için mevcut kaynaklara ilave 
olarak yeni kaynak bulma çalışmaları yapmak

S.A.23 Şeffafl ıkta Türkiye’de 1 numara olmak

S.A.52 Kamuoyunun eğilimlerini tespit etmek maksadıyla sık sık kamuoyu yoklaması 
ve araştırması yapmak

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

S.A.24 Ankaralı hemşerilerimizin belediye ile ilgili tüm işlemlerini dijital ortamda en 
kısa sürede çözümlenmesini sağlamak

S.A.25 Bilgi işlem teknolojilerini en üst düzeyde kullanmak

S.A.38 E-belediye uygulamasını yaygınlaştırmak

S.A.39 Coğrafi  ve kent bilgi sistemlerinde örnek belediye olmak
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YA AM KAL TES  VE 
KENT ESTET

S.A.6 Kentte esteti e önem vermek

S.A.20 Rekreasyon alanlar nda Türkiye’de 1 numara olmay  sürdürmek

S.A.21 Kentsel Dönü ümlerde Türkiye’de 1 Numara Olmak

S.A.26 mar faaliyetlerinde Türkiye’ye örnek olmak

S.A.37 Ye il alanlar  olabildi ince ço altmak

S.A.50 Ayd nlatmas  yeterli olmayan Ankara’y  Türkiye’nin en ayd nl k kenti haline 
getirmek

S.A.59
Ankara Büyük ehir Belediyesine yeni kat lan, ilçe ve belediyeler ile mahalleye 
dönü türülmü  olan köylerin yol, su, kanal sorunlar n  tamamen çözmek ve 
ya am kalitelerini yükseltmek

SOSYAL VE KÜLTÜREL 
BELED YEC L K

(E T M-SA LIK-
SPOR)

S.A.4 Kentte sosyal patlamay  önlemek amac yla her türlü sosyal yard m ve sosyal 
projeleri hayata geçirmek

S.A.5 Ankara’da i sizli in önlenmesi için her türlü önlemi almak

S.A.12 Çocuklarla ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek

S.A.13 Gençlerle ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek, onlar  meslek sahibi 
yapmak için kurslar açmak

S.A.14 Bayanlarla ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek, onlar  meslek sahi-
bi yapmak için kurslar açmak

S.A.15 Ya lilarla ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek

S.A.16 Engellilerle ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek, onlar  meslek sa-
hibi yapmak için kurslar açmak

S.A.17 Ankara’da ya ayan hem erilerin do umdan ölümüne kadar her ya ta problem-
lerinin çözümlerini üretmek

S.A.18 Ankara’y  sporda Türkiye’nin en ba ar l  kenti haline getirmek

S.A.45 Amatör spor kulüplerine her türlü deste i vermek

S.A.46 Okullara gerek  ziki artlar n düzeltilmesi konusunda gerekse e itimde malze-
me, giyim, k rtasiye ve beslenme konusunda yard mc  olmak

S.A.56 Kamu kurum ve kurulu lar  ile mü terek projeler üretmek, kamu kurum ve 
kurulu lar na kar l ks z destek olmak

S.A.57 Üniversite gençli ine yard mc  olmak

S.A.55 Kültürel hizmetlerde Türkiye’de çe itlilik ve muhteva aç s ndan bir numara 
olmaya devam etmek

SU VE KANAL ZASYON
S.A.22 Su konusunda Ankara’n n en az 25 y ll k gelece ini garanti alt na almak

S.A.43 Eksik alt yap lar n tamamlanmas n  sa lamak
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ULAŞIM VE TRAFİK

S.A.8 Trafi kteki sorunlari en alt düzeye indirmek

S.A.10 Ulaşimda rayli sistemi olabildiğince genişletmek

S.A.42 Otoparklari çoğaltmak

DOĞAL VE KÜLTÜREL 
YAPI S.A.36 Tarihi kent merkezini restore ederek, yer yer yeniden inşa ederek turizme aç-

mak

ÇEVRE SAĞLIĞI

S.A.9 Havası daha temiz bir ankara için her türlü önlemi almak

S.A.30 Ankara’yi Türkiye’nin sağlık merkezi yapmak

S.A.40 Çevre kirliliğini önlemek

S.A.41 Zabıta hizmetlerini ceza endeksli değil, caydırıcı olarak yürütmek

S.A.47 Mezarlik alanlarini örnek hale getirmek

S.A.44 Hayvanları koruyucu önlemler almak

SANAT, TURİZM VE 
EĞLENCE

S.A.32 Yabancı turist sayısını artırmak

S.A.33 Yerli turizmde 1 numara olmak

S.A.34 Ankara’yı termal turizmde örnek kent haline getirmek

S.A.35 Ankara’ya Disneyland ve eğlence yerleri kazandırarak Türkiye’de eğlencenin 
merkezi olmak

SANAYİ VE TİCARET

S.A.11 Küçük esnafı desteklemek

S.A.31 Ankara’yı sanayide Türkiye’nin 2 numarası yapmak

S.A.48 Toptanci hallerini örnek hale getirmek

S.A.60 Ankara merkezdeki başta sanayi olmak üzere bazı meslek gruplarını kentin 
uygun yerlerine taşımak

S.A.58 Ankaralı hemşerilerimize ucuz gıda temin etmek

İTFAİYE VE DOĞAL 
AFET YÖNETİMİ

S.A.49 İtfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek

S.A.50 Doğal afetlere karşi Ankara’yı olabildiğince hazır hale getirmek

S.A.54 Ülke içi ve dışı tabii afetlerde ilk yardıma koşan belediye olma özelliğini devam 
ettirmek
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TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLERB.

Stratejik planlamada belirlenen vizyona ve 
amaçlara ulaşılabilmesi için kullanılacak araçlar, 
izlenecek yol ve yöntemler, belediyemizin temel 
politikalarını oluşturmaktadır. Kurumsal politi-
kalarımızın oluşturulmasında Belediyemizin stra-
tejik amaç ve hedefleri ortaya konulmuş, bunları 
gerçekleştirmeye dönük çok yıllı faaliyetler esas 
alınmıştır. 

Belirlenen politikalar, Ankara’mızı gelecekte 
görmek istediğimiz noktaya ulaştıracak stratejik 

dama taşlarıdır. Tüm idari amir ve personelimizin 
katılımcı bir anlayışla belirleyerek sahiplendiği ve 
uygulamaya dönük başarıyla takip ettiği politika-
lar, her düzeyde ve her hiyerarşik basamaktaki 
çalışan personelin, bulunduğu konumda ve yürüt-
tüğü işte uyması, ulaşması ve dikkate alması gere-
ken söylemler ve kurallar bütünüdür.

Belediyemiz politikaları 6 ana başlık al-
tında belirlenmiştir:

STRATEJİK YÖNETİM ANLAYIŞISTRATEJİK YÖNETİM ANLAYIŞI
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Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde dikka-

te alınan en önemli konu; yapılacak çalışmaların 

ve takip edilecek yol ve yöntemlerin belirlenme-

si ve hangi çalışmanın “İLK ÖNCE” yapılması gere-

ken ve uyulması gereken kural olduğunun belir-

lenmesi çalışmasıdır.

Belediyemizde belirlenmiş olan temel politika-

lar, sürekli değişime uğramayan statik ve devam-

lı kurallar dizinidir. Temel politikaların oluşturul-

masında stratejik planlamada yer alan amaçlar ve 

hedefler doğrultusunda kurumun öncelikleri tes-

pit edilmiştir.

Belediyemizin öncelikleri, global ölçekte değer-

lendirilmiş, ülkemizin gelişimine katkı sağlaya-

cak nitelikteki uygulamaları içermesine önem ve-

rilmiştir.

Bu boyutta bir planlama ölçeği kurumsal geli-

şimi öncelikli hale getirmektedir. Belediyemizin 

“esin kaynağı olan lider bir kurum” olabilmesi için 

hayati önem taşıyan politikalar saptanmış, gerekli 

zaman ve koşullarda esnekliği sağlayıcı alternatif 

politikalar hazırlanmıştır. Personel seçimi ve per-

sonelin yönetimi gibi hususlarda işlevsel politika-

lar oluşturulmuştur.

Finansal politikalarımız belirlenirken, serma-

yenin/parasal kaynakların nereden geleceği ve 

nasıl kullanılacağı sorularının karşılığı aranmış, 

her türlü risk faktörleri değerlendirilerek gelir gi-

der dengesinin sağlanmasına, bütçeden yatırımla-

ra ayrılan payın yüksek tutulmasına önem veril-

miştir.

Sosyal sorumluluğumuza ilişkin politikaların 

belirlenmesi kapsamında belediyemizin çevresi-

ne karşı imajını koruyucu ve prestijini artırıcı fa-

aliyetlere yön verecek politikaların oluşturulma-

sına dikkat edilmiştir.
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POLİTİKALARIMIZ
A. Kurumsal Politikalar
1. Etkin belediyecilikte verimli ve nitelikli perso-

nel istihdamı gereklidir.

2. Belediye yönetiminde vizyoner liderlik esastır.

3. İş analizi ve görev tanımı yapılmalıdır.

4. Hizmet içi eğitim önemlidir.

5. Ekip çalışmaları özendirilmelidir.

6. Çalışan memnuniyeti olmalıdır.

7. Stratejik planlama uygulanmalıdır.

8. İçsel potansiyele ve dinamiklere dayalı gelişme 
sağlanmalıdır.

9. Kurumsal kapasite artırılmalıdır.

10. Yapılan işlerde denetim en önemli unsurdur.

11. Yapılacak ihalelerde belediye imkânları kulla-
nılarak en ucuz maliyet ortaya çıkarılmalıdır.

12. Şeffaflık esas olmalıdır.

13. Personel politikasında hizmet alımı esastır.

B. Belediye Hizmetlerine İlişkin 
Politikalar

3. Enerji kaynakları korunmalıdır.

4. Çevre korunmalı, yeşil arttırılmalıdır.

5. Kentsel altyapı tamamlanmalıdır.

6. Yerel kalkınma planları yapılmalıdır.

7. Birimler arası yetki ve sorumluluklar belirlen-
melidir.

8. Kültür korunmalı ve geliştirilmelidir.

9. Toplumsal diyalog güçlendirilmelidir.

10. Hizmetlerde yüksek katma değerli üretim ya-
pısına geçilmelidir.

11. Millî kültür ve eğitime katkı sağlanmalıdır.

12. Büyük ticaret merkezleri teşvik edilmelidir.
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13. Eskiyen tarihi kent dokuları restore edilerek 
turizmin hizmetine verilmelidir.

14. Üniversitelerle işbirliği arttırılmalıdır.

15. Sanayi bölgeleri desteklenmelidir.

16. Sağlık ve termal sağlık tesisleri desteklenmeli-
dir.

17. Spor için dev yatırımlar yapılmalıdır.

18. Rahat ulaşım için toplu taşımın her çeşidi sürat-
le arttırılmalıdır.

19. Modern Ankara için kentsel dönüşümler ço-
ğaltılmalı ve süratle gerçekleştirilmelidir.

20. Kent içi trafik çözümleri için alternatifler çoğal-
tılmalı, alt üst geçit sayıları çoğaltılmalı, yer altı 
tünel yollara başlanılmalı, otoparklar çoğaltıl-
malıdır.

21. Trafik yetkisinin belediyelere devri sağlanma-
lıdır.

22. Kentin su kaynakları çoğaltılmalı, mevcutlara 
yeni barajlar ilave edilmelidir.

23. Küresel ısınma dolayısıyla arıtılan kanalizas-
yon atıkları yeşil alanların sulanması için kul-
lanılmalıdır.

24. İtfaiye araç ve gereç modernizasyonu de-
vam etmelidir.

25. Ankara Türkiye’nin en aydınlık kenti haline 
gelmelidir.

26. Kente özgün dev yapı ve projeler gerçekleştiril-
melidir.

27. Kent mobilyalarında estetik ön plana çıkmalı-
dır.

28. Kent içindeki rekreasyon alanları çoğaltılmalı, 
mevcutların fiziki şartlarının aynen veya geliş-
tirilerek korunması temin edilmelidir.

29. Büyükşehir Belediye sınırları içindeki göl ve 
göletlerin kurumaması için gerekli su kaynak-
ları acilen temin edilmelidir.

30. Ankara’ya süratle bir fuar merkezi yapılmalı-
dır.

31. Ankara’nın kongre merkezi olabilmesi için be-
lediye ve belediye dışındaki özel ve tüzel kişiler 
tarafından kongre merkezleri yapımları teşvik 
edilmelidir.

32. Turizmin teşviki amacıyla Disneyland ve hay-
vanat bahçesi projeleri mutlaka gerçekleştiril-
melidir.

33. Doğalgazın yaygınlaşmasına devam edilmeli-
dir.

34. İnsan, çevre ve hayvan sağlığına önem veril-
melidir.

35. Geleceğe yönelik hizmet anlayışı geliştirilmeli-
dir.

36. Alınacak hizmetin ucuzluğundan daha önemli 
olanı kalitesidir.

37. Hizmetlerde devamlılık esastır.

C. Sosyal Sorumluluğa İlişkin Poli-
tikalar

1. Gelir dağılımının iyileştirilmesine katkı sağlan-
malıdır.

2. Belediye sosyal projelere ve sosyal yardımlara 
öncülük yapmalıdır.

3. Belediye yoksullukla mücadele konusunda bü-
tün imkânlarını seferber etmelidir.

4. Bir taraftan kentteki yoksullar sosyal ve eko-
nomik açıdan belediye imkânları ölçüsünde 
desteklenirken öte taraftan kurslar açarak 
vatandaşlar meslek sahibi yapılmalı, sanayi 
bölgelerine karşılıksız destek verilerek vatan-
daşlara iş alanları açılmalıdır.

5. Çocuklara, gençlere, kadınlara, yaşlılara ve 
engellilere Aile Yaşam Merkezleri, Gençlik Lo-
kalleri, Çocuk Kulüpleri Yaşlılara Hizmet Mer-
kezleri, Engellilere Hizmet Merkezleri açılarak 
sosyal hizmetler yaygınlaştırılmalıdır.
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6. Sokakta çalışan çocuklara merkezler açarak, 
çocukların suç işlemelerinin önüne geçilmeli, 
çocuklar uyuşturucuya karşı korunmalıdır.

7. Belediyeler uyuşturucuya alışanların tedavisi 
maksadıyla Rehabilitasyon Merkezi açmalıdır-
lar.

8. Bilimsel, kültürel ve sosyal faaliyetler çeşitlen-
dirilmeli ve geliştirilmelidir.

9. Her yaşta vatandaşın spor yapabilmesi için be-
lediye açık ve kapalı alanlarda spor tesislerini 
çoğaltmalı, amatör spor kulüplerini ve derece 
alan sporcuları desteklemelidir.

10. Hemşeriler arasında yardımlaşma ve dayanış-
ma ruhu teşvik edilmelidir.

11. Sevgi, saygı ve hoşgörü ortamı hazırlanmalıdır.

12. Toplumsal mutabakat zemini oluşturulmalıdır.

13. Belediyece yapılacak hizmetler konusunda as-
gari ölçüde vatandaşlarla anketler yapılarak, 
vatandaşların eğilimler öğrenilmelidir.

14. Sosyal, bilimsel ve kültürel yayınlara yer veril-
melidir.

15. Sivil Toplum örgütleri ile işbirliği sağlanmalı-
dır.

16. Engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini 
yükseltmek için çalışılmalıdır.

17. Eğitime belediyece en üst düzeyde destek ve-
rilmelidir.

18. İşsizliğin azaltılması için belediyece projeler 
üretilmelidir.

19. Dar gelirli esnafa ticaret imkânı sağlayacak iş 
merkezlerinin açılması teşvik edilmelidir.

20. Ticaretin gelişmesi için iş merkezleri destek-
lenmelidir.

D. Teknoloji Kullanımına İlişkin 
Politikalar

1. e-Devlet ve e-Belediye uygulaması yaygınlaştı-
rılmalıdır.

2. Teknolojiden en üst düzeyde yararlanılmalıdır.

E. Ekonomik İşlemlere Yönelik Po-
litikalar

1. Gelirler etkin toplanmalıdır.

2. Gelir-gider dengesi sağlanmalıdır.

3. Harcamalar stratejik planlamaya uygun ola-
rak yapılmalıdır.

4. Faaliyet-bütçe ilişkisi etkinleştirilmelidir.

5. Belediye sadece merkezi hükümetin sağla-
dığı kaynaklara mahkum olmamalı, kendi 
imkânları ile ek kaynaklar üretmelidir.

6. Merkezi hükümetin belediyelerin geçmiş borç-
larına istinaden yaptıkları kesintilere son veril-
mesi için girişimde bulunulmalıdır.

F. Uluslararası İlişkilere Yönelik 
Politikalar

1. Gelişmiş ülke deneyimlerinden yararlanılmalı-
dır.

2. Ülkelerarası kardeş belediye uygulamaları 
yaygınlaştırılmalıdır.

3. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Dünya be-
lediyelerine karşı başarılı olduğu belediyecilik 
uygulamaları Dünya belediyelerine tanıtılma-
lıdır.

4. Ankara’da yapılacak uluslararası organizas-
yonların sayısı arttırılarak, uluslararası plat-
formda Ankara’nın etkinliği ve saygınlığı artı-
rılmalıdır.
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Ankara Büyükşehir belediyesi olarak her yıl 
olduğu gibi 2010 yılında da belediyecilik faaliyet-
leri açısından çok başarılı bir yıl geçirilmiş, alınan 
yeni ödüller ile çalışmalarımız taçlandırılmıştır.

İlki 2009 yılında yapılan ve “Ülkemizin En 
İyi Strateji Yönetim Uygulayan Kurumu” ya-
rışmasının Büyükşehir Belediyesi kategorisinde 
Türkiye birincisi olan belediyemiz, tamamı akade-
misyenlerden oluşan jüri heyeti tarafından 2010 
yılındada Büyükşehir Belediyeleri kategorisinde 
yine Türkiye birincisi seçilmiştir.

Bununla birlikte belediyemiz; 2010 yılında ger-
çekleştirdiği faaliyet ve projeler ile ödül koleksi-
yonuna yenilerini ekleyerek bu alanda geleneğini 
sürdürmeye devam etmiştir. 

2010 yılındabelediyemiz ve bağlı kuruluşları-
nın aldığı ulusal ödüller;

1. Sosyal Belediyecilik Alanında Türkiye Birinci-

liği Ödülü

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal beledi-

yecilik alanında gösterdiği çalışmalar sayesinde 

Türkiye’nin en iyi sosyal belediyecilik projeleri 

yarışmasında birinciliğe layık görüldü. Büyükşe-

hir Belediyesi adına ödülüBaşkan Gökçek, Başba-

kan Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Mart ayında düzenlenen “Yerel Yönetimler 
Haftası” nedeniyle Başkent Ankara’da gerçek-
leştirilen “Yerel Yönetimler Sempozyumu” 
nda, sosyal belediyecilik projeleri yarışmasında 
105 belediye arasında birincilik ödülüne layık gö-
rülen Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu ödülle de 
yurt içinde yerel yönetimlere verilen en büyük 
ödülün sahibi oldu.

2. EYPASAD “Ülkemizin En İyi Stratejik Yönetim 
Sergileyen Kurumu Yarışması” Büyükşehir Be-
lediyesi Ödülü

3. EYPASAD ASKİ “Ülkemizin En İyi Stratejik Yö-
netim Sergileyen Kurumu Yarışması” Büyük-
şehir’ Bağlı Kurum Ödülü

PERFORMANS BİLGİLERİB.

BELEDİYECİLİK FAALİYETLERİNDE ÖRNEK BELEDİYE 
HALİNE GELMEK.

AMAÇ 1

STRATEJİK HEDEF 1. 1 

Belediye faaliyetleri nedeni ile yıl içerisin-
de en çok ödül alan belediye haline gelmek.
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4. EYPASAD EGO “Ülkemizin En İyi Stratejik Yö-
netim Sergileyen Kurumu Yarışması” Jüri Özel 
Ödülü

5. Turizm, Çevre ve Kent Gazetecileri Derneği’nden 
“Çevreye Katkı” Ödülü

Başarıyla uyguladığı yeşillendirme çalışma-
larından, dev parklara, temizlik çalışmaların-
dan, çevreye katkı sağlayan büyük projelere 
kadar birçok çalışmaya imza atan Büyükşehir 
Belediyesi’nin Mamak Copluğu Katı AtıkYönetimi 
Projesi de Turizm, Çevre ve Kent Gazetecileri Der-
neği (TURÇEV) tarafındanödüle layık görüldü.

6. Ankara Genç İşadamları Derneği’nden “Yılın 
Belediye Başkanı” Ödülü

Ankara Genç İşadamları Derneği, İç Anadolu 
Genç İşadamları Federasyonu (İÇGİ-AF) ve Türki-
ye Genç İşadamları Konfederasyonu’nun (TÜGİK) 
işbirliği iledüzenlenen “Yılın En’leri” ödül törenin-
de Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melih Gök-
çek “Yılın Belediye Başkanı” ödülünü almıştır.

7. Türk Sanayici ve İş Adamlarından “Üstün Hiz-
met ve Başarı” Ödülü

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in, 
Ankara için gerçekleştirdiği projeler ve çalışma-
larla kazandığı ödüllerin bir başkası da Türk Sa-
nayici ve İşadamları Vakfı (TUSİAV) tarafından 
verilen “Üstün Hizmet ve Başarı Ödülü” oldu.
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8. CNBC-e Business Dergisi  tarafından “Türkiye’nin 
En Yaşanabilir Kenti Ankara” seçilmiştir.

Ankara, 2009 yılında olduğu gibi 2010 yılında 
da yine Türkiye’nin en yaşanır kenti oldu. Aylık iş 
ve ekonomi dergisi CNBC-e Business, Türkiye’nin 
en yaşanır kentleri araştırmasının üçüncüsünü 
Ekim sayısında yayınladı. Buna göre 2009’da 
Türkiye’nin en yaşanılır kenti seçilen Ankara, 
2010 yılında da birinci olmuştur.

STRATEJİK HEDEF 1. 2

Uluslararası alanda en çok ödül alan bele-
diye haline gelmek

2010 yılında uluslararası 7 ödül alınmıştır.

OICC Ödülleri (3 adet)

Dünya Su Örgütü-En İyi Uygulama Ödülü

PAM-Akdeniz’de Mükemmellik Ödülü 

OICC (İslam Başkentleri ve Kentleri Teşki-

latı) Ödülleri 

İslam Kentleri ve Başkentleri Teşkilatı (OICC) 

sivil toplum kuruluşu; 54 ayrı ülkeden 147 üyesi 

bulunan örgütün Genel Konferansı her üç yılda bir 

düzenlenmektedir. Bu konferansta; mimari, kent-

sel ve bölgesel planlama, çevre düzenlemesi ve 

çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma olmak 

üzere 4 ayrı kategoride Belediyelerin başarılı pro-

jeleri ödüllendirilmektedir.
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OICC’nin 12. Genel Kurulu’nda;

“Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm” projesi ile 
Kentsel ve Bölgesel Planlama Ödülü Birinciliğini, 
“Göksu Park” ile Çevre Düzenlemesi Ödülü Bi-
rinciliğini, “Mogan Park” ile de Çevre Koruma ve 
Sürdürülebilir Kalkınma Ödülü İkinciliğini kazan-
mıştır.

Ankara’nın OICC Dönem Başkanlığındaki başa-
rısı sebebiyle belediyemize Şükran Plaketi takdim 
edilmiştir.
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Dünya Su Örgütü – En İyi Uygulama Ödülü 

Belediyemiz, Dünya Su Örgütü tarafından, su 
sorunlarını çözmede üstün uygulama gösteren ve 
katkıda bulunan kişi ve kurumlara verilen “En İyi 
Uygulama Ödülü” nü Kızılırmak Suyu İsale Hattı 
Projesiyle kazanmıştır. 

PAM (Akdeniz Parlamenterler Meclisi) – 
Akdeniz’de Mükemmellik Ödülü

30 Ekim 2010 tarihinde26 ülke parlamento-
su tarafından oluşturulan Akdeniz Parlamen-
terler Asamblesi tarafından verilen, “2010 yılı 
Akdeniz’de Mükemmellik Ödülü”, belediyecilik 

tecrübelerini Akdeniz bölgesindeki kentler ile 
paylaşması ve göstermiş olduğu başarılar nede-
niyle belediyemize verilmiştir. 
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Kazakistan Devlet Dostluk Madalyası

Ankara-Astana arasında ve Türkiye-Kazakis-

tan arasındaki ilişkilerin gelişmesinde Belediye-

mizin üstlendiği rol ve Belediye Başkanımızın üs-

tün gayretleri neticesinde Belediye Başkanımıza 

“Devlet Dostluk Madalyası” verilmiştir.

Bükreş Fahri Hemşerilik Beratı Ve Kentin 

Anahtarı

19–21 Aralık 2010 tarihleri arasında gerçekleş-

tirilen Bükreş ziyareti sırasında Ankara Büyükşe-

hir Belediye Başkanımıza Fahri Hemşerilik Beratı 

ve Kentin Anahtarı verilmiştir.
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STRATEJİK HEDEF 1. 3 

Türkiye’nin pek çok belediyesinde örnek 
alınan projelerimizi çoğaltmak

Hacıbayram Veli Camii İç Mekân 
Düzenleme Projesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hacı Bayram 
Camii’nin orijinal kısmını, tarihi dokusunu ye-
niden ortaya çıkaracak 7 bin 184 metrekarelik 
alan içinde Hacıbayram Veli Camii İç Mekân 
Düzenleme Projesini hayata geçirmiştir. Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanan 

proje Bu kapsamında caminin 1970’li yıllarda inşa 

edilen ek binası yıkılarak, yeniden modern, geniş 

ve bütünlük oluşturacak bir mekân ortaya çıka-

rılması planlanmıştır. 600 yüz yıllık Hacı Bayram 

Cami ve çevresi restorasyon çalışmaları 2010 yılın-

da başlatılmıştır. Caminin orijinal haliyle yeniden 

canlandırmak ve tarihi dokusunu yeniden ortaya 

çıkarmak için titiz bir çalışma sürdürülmüştür.

Cami duvarının dayandığı Augustus Tapınağı 

ile bu bölgenin çevresinde bulunan tescilli tarihi 

binaların restorasyonlarının da tamamlanması ile 

bölge inanç turizminin merkezi olacaktır. 
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Nevbahçe Parkı Çevre Düzenleme Projesi

Konya Yolu Yol Genişletme Çalışması Projesi

Ortaköy Mezarlığı Tadilat Projesi
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Güvenpark Yer Altı Dolmuş Durakları ve Çevre Düzenleme Projeleri
Güvenparkta, artan trafik yoğunluğunu azaltmak, mevcut dolmuş duraklarının alt kota indirilmesi ve 

yeni bir araç ve yaya dolaşım alanı oluşturmak amaçlanmaktadır.
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Ankara Kalesi İç Kale Surları İçerisinde Bulunan Ankara Kulübü Binası 
Rölöve, Yeni Kullanım ve Mühendislik Projeleri 

Yeni Kullanım Projesi Ön (Batı) Cephesi

Altınoluk Dinlenme Tesisleri Tadilat Projesi
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Hacıbayram Veli Camii 
Avlu Altı İbadethane ve 
İbadethaneye Ait Tuva-
letler, Avlu Düzenleme-
si ve Şadırvan Mimarlık 
Mühendislik Projesi

Hacı Bayram Veli camisine gele-

cek olan ziyaretçilerin yoğunluğu-

nu göz önüne alarak ibadethanenin 

genişletilmesi yeterli büyüklükte, 

günümüzün ihtiyaçlarına uygun ab-

desthane ve tuvaletlerin düzenlen-

mesi işlerini kapsamaktadır.
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Hacı Bayram Veli Camii Yakın Çevresi, Dükkânlar, Katlı Otopark ve Çev-
re Düzenleme Mimari/Mühendislik Projeleri 
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Hacıbayram Kuleli Evi Çevre Düzenleme Projesi

Bentderesi Gülbaba Türbesi ve Yeni Dolmuş Durağı Projesi
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Bentderesi Gülbaba Dolmuş Durakları Üst Örtüsü Projesi

Ankara İli, Temelli Beldesi, Bacı Köyü, Fatma Bacı Türbesi Rölöve, Resti-
tüsyon, Restorasyon ve Mühendislik Projeleri
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Gençlik Parkı Konukevi İç Mekân Düzenleme Projesi
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Tek tip taksi duraklar  yapma projesi kapsam nda 2010 y l nda 26 adet 
taksi dura  yap larak vatanda lar m z n hizmetine sunulmu tur.
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 � 2010 yılında 20 adet rekreasyon ve çevre dü-
zenleme projeleri

 � 65 adet eğitim, kültür, sağlık ve sosyal hizmet 
veren binaların her türlü mimari, mühendislik, 
çevre düzenlemesi projeleri ile hanım lokalleri, 
kültür merkezleri, huzur ve şefkatevleri, genç-
lik merkezleri, kongre merkezleri,stad ve spor 
tesislerinin tadilatı, güçlendirilmesi, tefriş, res-
torasyon, restitüsyon ve istinat duvarı projeleri 
hazırlanmıştır.

 � 2010 yılında otopark, köprülü kavşak, alt-üst 
geçit, yol projesi ve yaya üst geçitleri projesi 
kapsamında 17 adet proje çalışması yapılmıştır.

STRATEJİK HEDEF 2. 1 

Personel tasarrufu yapmak, emekliliği ge-
len personel yerine yeni personel almamak.

KAYNAKLARI EN VERİMLİ ŞEKİLDE KULLANMAKAMAÇ 2

2010 yılında 98 memur ve 133 işçi personel 
emekliye ayrılmış. Personelin performansını ar-
tırmaya yönelik 2010 yılında 26 Adet hizmet içi 
eğitim ve seminer düzenlenmiştir. Ayrıca; kurum 
dışı düzenlenen 4 eğitim programına ö katılımı 
sağlanmıştır.
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No Hizmet içi Düzenlenen Eğitim Konuları

1 Motivasyon ve Verimlilik

2 Halkla İlişkiler

3 Anlayarak Hızlı Okuma ve Topluluk Önünde Etkili Konuşma

4 Ekip Çalışması ve Arşiv Yönetmeliği

5 Kurumsal ve Soysal Sorumluluk

6 İş Ahlakı

7 Çalışma Hayatında Eğitimin Önemi ve İşletmelerde Eğitim Planlaması ve Yönetimi

8 Temel İş Sağlığı ve Güvenliği

9 İş Kazası ve Meslek Hastalığından Korunma Yöntemleri ve İSG Risk Yönetimi

10 ISG İle İlgili Devlet, İşveren ve İşçinin Hak ve Sorumlulukları

11 İlk-Orta Kademe İçin Yöneticilik

12 Liderlik

13 İş Stresi

14 MOBBİNG ( İş Yerinde Psikolojik Şiddet)-Konulu Sosyal Sorumluluk Eğitimleri

15 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

16 Harcama Belgelerinin Düzenlenmesi

17 Motivasyon

18 Yöneticilik ve Liderlik

19 Kurum Etik Kur. ve 5178 Sayılı Kamu Gör. Etik Kur. Kurulması Hak. Kan. ve Mevzuat

20 K.İ.K Ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

21 AB Hibe Projeleri ve Proje Döngü Yönetimi

22 Resmi Yazışma Kuralları ve Standart Dosya Planı

23 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

24 Performans Programı Hazırlama

25 Taşınır Mal Yönetmeliği

26 Kadın Erkek Fırsat Eşitliği

No Kurum Dışı Düzenlenen Eğitim Konuları

1 İhale mevzuatında yapılan son değişiklikler ve uygulamada karşılaşılan sorunlar

2 Kamu zararı uygulaması harcama sürecinde yer alan görevlilerin yetki ve sorumlulukları

3 Uygulamada karşılaşılan zorluklar

4 İtfaiye mevzuatı İtfaiyecilik alanındaki son teknolojik gelişmeler ve uygulamalar.
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STRATEJİK HEDEF 2.2 

Yapılan ihalelerde maliyetleri olabildiğin-
ce düşürmek.

Hizmetlerin minimum maliyetle maksimum 
kalite ve verimlilikte yerine getirilmesi amacıyla 
belediyemizce fiyat tespit komisyonları oluştu-
rularak maliyetler düşürülmüş ve kontrol altına 
alınmıştır.

STRATEJİK HEDEF 2.5

Belediyemizin dava ve icralarını UYAP 
kapsamında yürütmek.

Hukuk Müşavirliğimizce 2010 yılında beledi-
yemiz aleyhine açılan davaların takibi yapılmış, 

açılması gereken davalar açılaraktakip edilmiştir. 
Ayrıca belediyemiz birimlerince istenilen görüş 
ve mütalaalar verilmiştir.

STRATEJİK HEDEF 2.6

Teftiş ve denetim uygulamalarında şeffaf 
ve tarafsız denetim yapmak.

Kurumumuzda gerçekleştirilen her faaliyetin 
vatandaş odaklı, kaliteli ve verimli olarak yapıl-
ması hususunda tüm gayretimizle çalışmaya de-
vam etmekteyiz. Bu çalışmaların titizlikle yerine 
getirilmesi noktasında teftiş ve denetim faaliyetle-
ri de 2010 yılında etkin bir şekilde yerine getiril-
miştir.

BAŞTA İNSAN KAYNAKLARI OLMAK ÜZERE HER KONUDA 
POPÜLİZMDEN UZAK BİR YÖNETİM SERGİLEMEK

AMAÇ 3

STRATEJİK HEDEF 3.1

Personel sayımızı emekli olanların yerine 
yeni eleman almayarak düşürmek.

2010 yılında çeşitli nedenlerle görevden ayrı-
lan yada emekli olan personelimizin yerine perso-
nel alımında nitelik ve nicelik olarak insan kayna-
ğı ihtiyacı göz önünde bulundurulmuş hizmetlerin 
zamanında, etkin ve verimli bir şekilde yürütül-
mesi sağlanmıştır.

STRATEJİK HEDEF 3.2

Personel maliyetlerimizi en alt düzeyde 
tutmak. Bu suretle yatırıma daha çok para 
ayırmak.

Belediyemiz kaynaklarının ağırlıklı olarak 
yatırımlarda kullanılmasını sağlamak amacıyla 
personel giderleri de dahil olmak üzere tüm gider-
lerde tasarruf tedbirleri alınarak uygulanmış, büt-
çeden yatırıma daha fazla kaynak aktarılmıştır.

STRATEJİK HEDEF 3.3

Belediye bünyesinde iş arayana iş icad 
edip iş bulmak yerine, ihtiyaç olan yere yete-
nekli ve nitelikli eleman bulmak.

Belediyecilik hizmetlerinin nitelik ve nicelik 
yönüyle daha kaliteli ve amacına uygun olarak 
yapılması personel yeterliliğiyle doğru orantılı-
dır. Bu açıdan kadro ihtiyacı karşılanırken teknik 
bilgisi yüksek ve kabiliyetli personelin istihdamı 
sağlanmış, hizmetlerin doğru ve zamanında yapıl-
ması temin edilmiştir.



2010 FAALİYET RAPORU 97

STRATEJİK HEDEF 3.4

Personel ihtiyacını olabildiğince hizmet 
alımı yolu ile karşılamak.

 � Parklarımızın bakım-onarım vb. hizmetleri hiz-
met alım yolu ile yapılarak maliyetler düşürül-
müş ve kamu kaynaklarının verimli kullanıl-
masına ortam hazırlanmıştır.

 � Hizmet binalarımız, parklarımız ve gerekli gö-
rülen yerlerdeki güvenlik hizmetleri hizmet 
alımı yoluyla gerçekleştirilmiştir. 

 � Temizlik hizmetleri hijyenik kurallara uygun, 
insan sağlığı gözetilerek belediyemiz imkânları 
ve hizmet alımı yoluyla yapılmıştır. Temizlik 
hizmetleri son teknolojiyle donanımlı araç ve 
gereçler kullanılarak yapılmaktadır.

 � Kurumsal hizmetlerin yürütülmesinde araç 
kiralama yoluna gidilerek, bakım-onarım mas-
raflarında ve personel giderlerinde tasarruf 
gerçekleştirilmiştir.

 � İş makineleri için operatör kiralanması yoluna 
gidilerek tasarruf sağlanmıştır. 

 � Personel yemekleri alım ve dağıtımı, çamaşır-
hanelerin işletilmesi, havuzların bakımı, yaşlı 
ve düşkün vatandaşlarımızın bakımı, kurum-
sal teknik bakım hizmetleri, BELMEK kursla-
rında usta öğrencilerin istihdamı, tıbbi atıkların 
toplanması ve imhası, vektörle mücadele hiz-
metleri ile köprü ve alt geçitlerin bakımı hizmet 
alımı yoluyla gerçekleştirilerek önemli miktar-
da tasarruf sağlanmıştır.
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STRATEJİK HEDEF 3.5

Belediyenin sosyal faaliyetlerini yürüt-
mek amacıyla devamlı eleman alarak büt-
çeye yük getirme yerine yeni üniversite me-
zunu gençleri kendi işlerini kuruncaya veya 
devamlı çalışacağı bir işe girinceye kadar 
kendi branşlarında yetişmelerini temin mak-
sadıyla ders ücreti karşılığı istihdam etmek.

Hanım lokalleri gençlik merkezleri, çocuk ku-
lüpleri, çocuk yuvaları yaşlılar merkezi ve görme 
engelliler lokalinde sunulan hizmetlerin yürütül-
mesinde yeni üniversite mezunu gençler istihdam 
edilerek, kendilerini mesleki ve toplumsal yönden 
geliştirmelerine imkan sağlanmış ve yeni lokal, 
merkez ve kulüpler açılarak istihdama ortam ha-
zırlanmıştır.
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KENTTE SOSYAL PATLAMAYI ÖNLEMEK AMACIYLA HER TÜR-
LÜ SOSYAL YARDIM VE SOSYAL PROJELERİ HAYATA GEÇİRMEK

AMAÇ 4

STRATEJİK HEDEF 4.1

Dar gelirli vatandaşa gıda, temizlik mal-
zemesi, yakacak, eğitim ve spor yardımları 
yapmak.

 � 2010 yılında 125.525 muhtaç dar gelirli kişi/aile-
ye; toplam 265.000 paket gıda ve temizlik mal-
zemesi yardımı yapılmıştır.
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 � 2010 yılında 85.000 muhtaç dar gelirli kişi/aileye, 85.000 ton yakacak (kömür) yardımı yapılmıştır.
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 2010 y l nda 46.432 muhtaç dar gelirli ki iye toplam 14.125.960 adet ekmek yard m  yap lm t r.
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 � Sosyo-ekonomik yapısı ve nüfus yoğunluğu 
nedeni ile yaşanan trafik ve benzeri sorunlar 
sebebiyle özellikle evlerine gidemeyen, evleri 
olmayan, kentimize misafir olarak gelen, so-
kakta yaşayan ve ihtiyaç sahibi (fakir, muhtaç 
ve dar gelirli) vatandaşlara, belediye sınırları 
içerisinde 26 noktada kurulan yemek çadırla-
rımızda günlük (akşamları) ortalama üç çeşit 
yemek verilmektedir. 2010 yılında, 327.803 
kişi bu hizmetten yararlanmıştır.
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 � 2010 yılında 5 noktada yapılan sıcak çorba da-
ğıtımı yapılmış, bu hizmetten toplam 543.711 
kişi faydalanmıştır. 
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 � Evi yanan, su-sel baskınlarında zarar gören muhtaç, dar gelirli kişi/ailelerin, ev eşyaları belediyemizce 
yenilenmiştir. 2010 yılında, 51 mağdur ailemize, 520 kalem muhtelif ev eşyası yardımı yapıl-
mıştır.

 � 2010 yılında dar gelirli muhtaç 728 kişi/aileye, 113.149 kalem muhtelif giysi yardımı yapılmıştır.
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 � Eğitim yardımı kapsamında 2010 yılında; 
40.000 öğrenciye bot, 40.000 öğrenciye de 
kaban yardımı yapılmıştır.

 � Kırtasiye yardımı kapsamında 2010 yılın-
da; fakir ve dar gelirli ailelerin ilköğretim ve 
orta öğretim okullarında okuyan öğrencilere 
40.000 çanta ve kırtasiye yardımı yapıl-
mıştır.



III. Faaliyetlere İlişkin
Bilgi ve Değerlendirmeler

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI108

 � 2010 yılında 39.000 muhtaç/dar gelirli ai-
leye toplam 39 ton balık (Hamsi) yardımı 
yapılmıştır.

 � Etlik, Rüzgarlı ve Varlık Şefkat evlerimizde, 
barınacak yeri ve maddi imkanı olmayan fa-
kir, muhtaç, dar gelirli, hasta veya hasta hasta 
yakınlarına yemek hizmeti (sabah kahvaltı ve 
akşam yemeği), hastane servisi, rehberlik ve 
danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Şefkat 
evlerimizden 2010 yılında toplam, 8.453 ih-
tiyaç sahibi vatandaşımız faydalanmıştır.

 � Sosyo ekonomik nedenlerleterkedilmek, ev-
den atılmak yada evini terk etmek suretiyle 
sokakta geçici veya sürekli yaşamak zorunda 
kalan, barınma imkanı olmayan ve herhangi 
bir kurum hizmetinden yararlanamayan is-
tismara açık 18 yaş üzeri kişilere, barınma im-
kanı sağlamak amacıyla kurulan “Barınma 
Evi”ne, 2010 yılında 333 sokakta kalmış 
kişi yararlandırılmıştır.
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STRATEJİK HEDEF 4.2 

Dar gelirli çocuklara ancak belli bir bedel 
karşılığı alabileceği sosyal, kültürel, sportif 
aktiviteleri ücretsiz temin etmek.

2010 yılında 20 adet çocuk kulübünde; 135.511 

çocuğa faaliyetlerden ücretsiz yararlanma imkânı 

sunulmuştur.

Çocuk kulüplerimizin amacı; dar gelirli çocuk-
larımıza verilen temel hizmetlerin, eşitsizlikleri 
azaltacak şekilde geliştirilmesi ve yaygınlaştırıl-
masıdır. Ayrıca çocukları, olumsuz alışkanlıklar 
edinmekten uzak tutarak, olumlu alışkanlıklar 
kazandırmak, sosyal ve kültürel gelişimlerini 
desteklemek, organize suç grupları tarafından is-
tismar edilmelerini, sigara, alkol, kumar vb. kötü 
alışkanlıklara sürüklenmelerini önlemektir.

2010 yılında çocuk kulüplerimizde 7-14 yaş ara-
sı çocuklarımıza, sosyal ve kültürel faaliyetlerin 
yanında eğitim destek hizmetleri, spor hizmetleri, 
rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verilmiştir.
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STRATEJİK HEDEF 4.3 

Dar gelirli gençlere ancak belli bir bedel 
karşılığı alabileceği sosyal, kültürel, sportif 
aktiviteleri ücretsiz temin etmek.

Gençlik merkezleri; gençlerin beden ve ruh 
sağlığını korumak, sosyo-kültürel gelişimlerini 
desteklemek, ilgi alanları doğrultusunda eğitimle-
rine katkı sağlamak ve gençlere beceri kazandır-
mak amacıyla açılmıştır.

2010 yılında 14 adet gençlik merkezinde, 15-24 
yaş arası 78.284 genç ve 24 yaş üstü 24.464 yetiş-
kin olmak üzere, 102.748 kişiye hizmet verilmiştir.
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STRATEJİK HEDEF 4.4 

Bayanların yüksek bedeller karşılığı ala-
bileceği sosyal, kültürel, sportif aktiviteleri 
ücretsiz veya sembolik bedelle temin etmek.

2010 yılında 16 adet hanım lokali ile hizmetleri-
ni yürütmektedir.Bu merkezlerimizdeüyelerimiz, 
airhockey, bilardo, masa tenisi, halk oyunları, abo-
lone gibi etkinliklerle zamanlarını değerlendirir-
ken, bilgisayar, İngilizce, diksiyon, resim, ud, gitar, 
drama, org, el sanatları, halk oyunları, Türk Sanat 
Müziği, Türk Halk Müziği, bağlama, takı tasarımı 
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gibi kurslarla da çeşitli branşlarda kendilerini ge-

liştirme imkanı bulmaktadırlar.

Ankara’da yaşayan 18 yaş üzeri tüm bayanla-

rın sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif yönden geli-

şimine destek veren lokaller yıl boyu haftanın tüm 

günlerinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Üyelik 

sistemi ile çalışan lokallerde yıllık sembolik üye-

lik ücreti Belediye Meclisince belirlenmektedir. 

Üyeler, kayıt dönemi alınan sembolik ücretin dı-

şında lokallerde sunulan eğitsel, sosyal, kültürel 

ve sportif hizmetlerden ücretsiz olarak yararlan-

maktadır. 2010 yılında lokallerden26.460 bayan 

yararlanmıştır.
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STRATEJİK HEDEF 4.5 

Yaşlılara bedelsiz yada sembolik bedelle 
ev hizmetlerini vermek.

Yaşlı vatandaşlarımızın günlük ihtiyaçlarını 
karşılayarak yaşamlarını kolaylaştırmak, onlara 
yalnız olmadıklarını hissettirmek, ilgi, sevgi ve şef-
katle yaşlılarımızın onurlu bir yaşam sürmelerini 
sağlamak amacıyla hizmete açılan ve ülkemizde 
bu yönüyle ilk kuruluş olma özelliği taşıyan Yaş-
lılara Hizmet Merkezi, yerinde veya merkezimiz-
de, temizlik, bakım-onarım, sağlık vepsiko-sosyal 
destek hizmetleri verilmektedir.

2010 yılında 31.483 yaşlı vatandaşımıza psi-
ko-sosyal, sağlık ve hemşirelik, vücut temizliği, 
ev temizliği, yemek pişirme, bakım-onarım, fatu-
raların ödenmesi, alış-veriş yapılması, refakat ve 
danışmanlık gibi çeşitli konularda hizmetler veril-
miştir.
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STRATEJ K HEDEF 4.6 

Ya l lara sembolik bedelle otobüslerde se-
yahat imkan  vermek.

2010 y l nda 65 ya  üzeri 90.339 ya l vatanda -
m za sembolik bir bedelle ve günün belli saatlerin-
de, toplu ta ma araçlar ndan yararlanmalar  için 
serbest dola m kart  verilmi tir.
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STRATEJİK HEDEF 4.7 

Engellilere bedelsiz olarak sosyal, kültü-
rel ve sportif aktiviteler yaptırmak ve onları 
iş sahibi yapmak.

Engelli vatandaşlarımıza yönelik, sosyal, kül-
türel eğitime yönelik ve sportif amaçlı hizmetler 
vermek amacıyla açılan engelliler lokalinde, reh-
berlik ve danışmanlık hizmetleri, resim, müzik, 
bilgisayar, İngilizce, satranç vb. hizmetler ücretsiz 
olarak verilmektedir. 2010 yılında, 13.139 engelli 
vatandaşımız hizmetlerdenyararlanmıştır.
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Bununla birlikte, engelli bireylerin ekonomik 
özgürlüklerini kazanmaları, topluma ve hayata 
kolaylıkla adapte olmalarını sağlamak amacıyla 
Bahçelievler Kapalı Pazaryeri içinde Özürlü Tica-
ret Merkezi faaliyete açılmış ve engelli vatandaş-
larımıza ticaret merkezinin içinde ücretsiz olarak 
stantlar tahsis edilmiştir. 

2010 yılında, bakım onarımı yapılan ticaret 
merkezinde 24 engelli vatandaşımıza stant tahsis 
edilmiştir.



III. Faaliyetlere İlişkin
Bilgi ve Değerlendirmeler

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI120

STRATEJİK HEDEF 4.8 

Dar gelirli vatandaşa ücretsiz ailece eğlen-
me hakkı vermek.

Geleneksel hale getirilen “Mahallede Şenlik 
Var” panayırı, iki koldan yaz aylarında Ankara’nın 
ilçe ve mahallelerinde vatandaşları eğlenceye do-
yurmuştur.

2010 yılında sekizincisi gerçekleştirilen, “Ma-
hallede Şenlik Var” panayırları, Ramazan ayına 
kadar her gün iki ayrı semtte devam etmiştir. Rus 
sirk sanatçıların gösterilerinin yanı sıra panayır-
larda sürpriz sanatçılar sahne almıştır. Sahne gös-
terileri arasında büyük, küçük her yaştan vatan-
daşın beğenisini toplayan akrobasi ve sirk grubu 
panayırları renklendirmiştir.

Panayırlarda özellikle çocukların ilgisini çe-
ken, mini konserler, tiyatro gösterileri, midilli at-
lar, trenler, akülü arabalar, şişme oyuncaklar ilgi 
odağı olmuştur.
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Kent merkezindeki mahalle ve semtlerin yanı 
sıra Büyükşehir sınırlarına dâhil olan ilçe ve ma-
hallelerde de kurulan panayırlardan vatandaşları-
mız ücretsiz yararlanmışlardır.

 � Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki ilçe 
ve beldelerde kurulan panayırlar iki grup ha-
linde, beşer günlük periyotlarla toplam 103 gün 
boyunca gösteriler düzenlemiştir. 

 � Konser, tiyatro ve animasyon gösterileri ile 
oyun gruplarının ve mini lunaparkın yer aldığı 
panayırlardan vatandaşlar ücretsiz olarak ya-
rarlanmaktadır. 2010 yılında 103 gün boyunca 
206 panayır gösterisi yapılmıştır.
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 � Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, geleneksel hale gelen ve Ankara halkının büyük beğenisini kaza-
nan Büyük Ankara Sirki organizasyonu 2010 yılında da gerçekleştirilmiş, gösteriler vatandaşlarımız 
tarafından ücretsiz olarak izlenmiştir.
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STRATEJİK HEDEF 4.9 

Kentte spor yapmak isteyen herkese üc-
retsiz spor yapma imkânı sağlamak.

Koşu yolları, semt sahaları, gençlik merkez-
leri ve hanım lokallerinde herkese spor yapma 
imkânı sunularak sağlıklı yaşama ortam hazırlan-
maktadır.

Vatandaşlar koşu yollarını sadece spor alanı 
olarak kullanmanın yanında iş ve günlük yaşamın 
stresini atmak ve temiz hava almak için de tercih 
etmektedirler. 2010yılında yapılan yeni koşu yol-
ları ile vatandaşımıza ücretsiz spor yapma imkânı 
sunulmuştur.
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CHP’nin Anayasa Mahkemesine açtığı dava 
nedeniyle, eğitim ve öğretim döneminde nak-
di eğitim yardımı yapılamamıştır. Fakat eğitim 
yardımı kapsamında, fakir ve dar gelirli ailelerin 
ilköğretim ve ortaöğretim okullarında okuyan 
çocuklarına, çanta-kırtasiye malzemeleri ile giysi 
(kaban ve bot) yardımları yapılmıştır.

STRATEJİK HEDEF 4.10 

Kentte yaşayan çocuk ve gençlere beledi-
ye imkanları nispetinde eğitim yardımı yap-
mak.
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STRATEJ K HEDEF 4. 11 

Dar gelirli vatanda lar n çocuklar n  hij-
yenik ortamda sünnet ettirip, onlara sünnet 
dü ünleri düzenlemek.

Her y l, y l say s  kadar fakir ve dar gelirli aile-
lerinçocuklar  sünnet ettirilmekte, sünnet k yafet-
leri hediye edilerek çocuklar n aileleriyle beraber 
keyifli vakit geçirmelerini sa lamak için ölen dü-
zenlemi tir.2010 y l nda,2010 çocuk sünnet ettiril-
mi tir. 
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STRATEJİK HEDEF 4. 12 

Dar gelirli oluşu nedeniyle evlenemeyen 
gençlere düğün yaparak onları evlendirmek.

2010 yılında dar gelirli 210 çiftin düğün töreni 
belediyemiz tarafından gerçekleştirilmiştir. Tüm 
masrafları belediyemizce karşılanan düğün orga-
nizasyonunda genç çiftlere, gelin-damat kıyafet-
leri, oturma grupları, gıda-temizlik malzemesi ve 
yakacak yardımı yapılmıştır.
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STRATEJİK HEDEF 5.1 

Meslek sahibi olmak isteyen hemşehri-
lere, üniversite ile işbirliği yaparak meslek 
kursları açmak.

Belediyemizin ile Gazi Üniversitesi arasında 
yapılan protokol gereği 8 bölüm ve 109 branşta 
hizmet vermeye başlayan Belediye Teknik Eği-
tim Kursları (BELTEK) bünyesinde; teknik eğitim 
kursları, üçer aylık dönemler halinde Gazi Üniver-
sitesi Teknik Eğitim Fakültesi dersliklerinde, üni-
versite öğretim elemanları tarafından verilmek-
tedir. Yoğun ilgi gören Bilgisayar Bölüm branşı 
kursları (105,106 ve 107 nolu branşlar) hızlandırıl-
mış olarak 2 şer aylık periyotlar halinde düzenlen-
mektedir. Kurslara kayıtlar kurs dönemi boyunca 

devam etmektedir. Teknik eğitim kurslarına 2010 
yılında 11.946 kişi katılmıştır. 11 yıldır devam eden 
kurslarımızdan 90.000’in üzerinde kişi mesleki 
eğitim görme imkânı elde etmiştir.

BELTEK kapsamında hâlihazırda sunulmakta 
olan eğitim ana başlıları şunlardır:

 � Elektronik-Bilgisayar

 � Elektrik

 � Makine

 � Matbaa

 � Metal-Döküm-Model

 � Mobilya Dekorasyon

 � Yapı

 � Genel Kurslar

ANKARA’DA İŞSİZLİĞİN ÖNLENMESİ İÇİN HER TÜRLÜ 
ÖNLEMİ ALMAK

AMAÇ 5
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STRATEJİK HEDEF 5.2 

Bayanlara meslek kursları açmak.

Belediye El Becerisi ve Meslek Edindirme Kurs-
ları (BELMEK), eğitim ve öğretim dönemlerinde 
faaliyetlerini sürdürmektedir. 2010 yılında (16.
Dönem) 6 merkez ve 145 kurs yerinde 31 branşta 
15.531 kursiyere el becerisi ve meslek edindirme 
kursu verilmiş, dönem içerisinde BELMEK kursla-
rına katılan kursiyerlerin el becerileriyle yaptıkla-
rı ürünler sergilenmiştir.

STRATEJİK HEDEF 5.3 

Sanayi bölgelerinde ara eleman ihtiyacını 
karşılamak amacıyla sanayi bölgeleri ile iş-
birliği yaparak kurslar açmak.

BELMEK ve BELTEK kursları sayesinde teknik 
eğitim alan ve bu alanda sertifika alma hakkını 
kazanan öğrencilerimiz sanayide daha rahat iş 
bulabilmektedirler. Açılan bu kurslarda sanayi-
nin ihtiyaç duyduğu branşlarda eğitim verilerek 
hem sanayicilerimizin teknik ara eleman ihtiyacı 
karşılanarak istihdam arttırılmakta hem de sos-
yo-ekonomik sorunların başında gelen işsizlik so-
rununun azaltılmasına katkı sağlanmaktadır.

STRATEJİK HEDEF 5.5 

Engelli vatandaşlarımıza farklı konularda 
iş imkânı sağlamak.

Engelli bireylerin ekonomik özgürlüklerini ka-
zanarak topluma ve hayata kolaylıkla adapte ol-
malarını sağlamak amacıyla Bahçelievler Kapalı 
Pazaryeri içinde Özürlü Ticaret Merkezi faaliyete 
açılmış ve engelli vatandaşlarımıza ticaret mer-
kezinin içinde ücretsiz olarak 24 adet stant tahsis 
edilmiştir.

Ayrıca Ankara’da yaşayan özürlü vatandaşla-
rımıza ekonomik yönde katkı sağlamak amacıyla 
304 adet simit camekanı tahsis edilerek iş imkanı 
sağlanmıştır.
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STRATEJİK HEDEF 6.2 

Kentte kullanılacak şehir mobilyalarını 
özenle seçmek.

Belediyemiz tarafından yapılan; park, meydan 
düzenlemeleri, piknik, rekreasyon vb. alanlarda 
kullanılan kent mobilyalarının, halkın ihtiyacına 
cevap verecek, ergonomik, ekonomik, sağlam ve 
estetik olmasına dikkat edilmiş, bu amaçla yurt içi 
ve dışında düzenlenen kent mobilyaları fuarları 
gezilmiş, edinilen yeni fikirler ile kentimiz için en 
uygun mobilyalar üretilerek yerleştirilmiştir.

2010 yılında 16 ilçemizde bulunan parklara ve 
çevre düzenlemesi yapılan alanlara 3.344 adet de-
koratif mobilya döşenmiştir.

Döşenen Mobilya İsimleri Sayı

Kurulan kamelya 15

Kullanılan bank 1244

Kullanılan çöp kovası ve konteyneri 1349

Kullanılan piknik masası ve oturma grupları 600

Döşenen dekoratif obje 136

KENTTE ESTETİĞE ÖNEM VERMEKAMAÇ 6
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STRATEJ K HEDEF 6.3 

Yap lan alt ve üst geçitlerin estetik olmas -
n  temin etmek.

Belediyemiz yapm  oldu u her hizmette ol-
du u gibi alt-üst geçitlerde de esteti e önem ver-
mi tir. Türkiye’nin di er Belediyeleri taraf ndan 
örnek al nan alt-üst, tünel geçitlerimizde görsel 
anlamda rahats z edici her hangi bir yap sal un-
sura yer verilmemi , sonradan olu turan olumsuz 
yaz  ve görüntüler temizlenerek esteti in korun-
mas  sa lanm t r.

Kent içerisinde görsel anlamda rahats z edici 
unsurlar içeren yerler (alt geçit- tünel –üst geçit 
vb) ile sosyal ve kültürel tesislerin temiz ve este-

tik görünmesini sa lamak amac yla 2010 y l nda 
792.465 m2 alan boyanm t r.

 104 adet alt geçit, tünel, kav a n bak m ve 
onar mlar  yap lm t r.

 Ayd nlatma sistemlerinin bak m ve onar m  
yap lm t r.

 7 adet Klima Chiller sisteminin 211 adet bak m 
ve onar m  yap lm t r.

 Alt geçitlerdeki 54 adet drenaj pompalar n n 
2.960 kez bak m ve onar mlar  yap larak çal r 
vaziyette tutulmu tur.

 Kentin muhtelif yerlerindeki alt –üst geçit ve 
köprülere prekast yol çelik bariyer ve köprü 
korkulu u monte edilerek bak m ve onar mla-
r  yap lm t r.
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Kalaba Üst Geçit Öncesi

Kalaba Üst Geçit Sonras
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STRATEJİK HEDEF 6. 4 

Yeni yapılan planlamalarda ve kentsel 
dönüşüm projelerinde iş yeri ve konutların 
dış görünüşleri ve toplu görünüşlerinde este-
tik kaygı taşımak.

Kentsel dönüşüm; kentsel gelişmenin, toplum-

sal, ekonomik ve mekansal olarak yeniden ele 

alınmasıdır. Ankara Büyükşehir Belediyesince 

yapılan kentsel dönüşüm uygulamalarında, bina-

ların dış görünüşleri ile projenin genelinde estetik 

anlayış ön plana çıkarılmıştır.

STRATEJİK HEDEF 6.5 

Kentteki refüj düzenlemelerinde yetişmiş 
ağaçlar kullanmak, kenti mevsimlere göre 
değişik çiçeklerle süslemek.

Belediyemiz tarafından refüj düzenlemelerinde 
Türkiye’de en çok yetişen ağaçlar ve mevsimlik 
çiçekler kullanılmıştır.

Kavşaklar, meydanlar, parklar, refüj vb. ye-
şil alanlar, yazlık ve kışlık olmak üzere yılda iki 
kez iklimine uygun çiçeklerle bezenmiştir. Yazlık 
olarak; top kadife, sardunya, begonya, horozibiği, 
kana, kışlık olaraksa; süs lahanası kasımpatı, me-
nekşe, karanfil dikimi yapılmıştır.

 � 2010 yılında kentin farklı alanlarında mevsime 
göre 8.945.267 adet çeşitli çiçek dikimi yapıl-
mıştır.

 � 2010 yılında 119.926 adet ağaç ve 1.218.543 adet 
çalı dikimi yapılmıştır.

 � 2010 yılında 103.818 m2 rulo çim ekimi yapıl-
mıştır..
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STRATEJİK HEDEF 6.6 

Kullanılan aydınlatma direklerinde esteti-
ğe önem vermek.

Türkiye’de en çok beğenilen ve sadece 
Ankara’ya özgü dizayn ettirilen aydınlatma 
direkleri,ilk olarak Esenboğa Yolu (Turgut Özal 
Bulvarı), Eskişehir Yolu ve Atatürk Bulvarı’na 
uygulanmıştır. 2010 yılı sonu itibariyle şehrimizin 
tüm ana arterleri ile birçok cadde ve sokağı estetik 
aydınlatma direkleri ile donatılmıştır. Kullanılan 
aydınlatma direklerinin bakım ve onarımı yapı-
larak çalışır vaziyette tutulmuş, estetik görünüme 
önem verilmiştir.

2010 yılında kent aydınlatması için kullanılan 
yaklaşık 15.000 civarında aydınlatma direğinin 
bakım ve onarımı yapılmış günlük rutin kontrol-
leri gerçekleştirilmiştir.
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STRATEJİK HEDEF 7. 1 

Kentsel dönüşüm projeleri hazırlamak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönü-
şüm projesi çalışmalarıyla yaşanabilir kentsel 
alanlar oluşturarak kentin sosyal, kültürel do-
kusuyla fiziki yapısını uyumlu hale getirerek bu 
alanda da esin kaynağı olma durumunu sürdür-
müştür. Ankara, yapılan kentsel dönüşüm proje-
leri sayesinde halkımızın yaşamaktan zevk aldığı 
bir kent haline gelmiştir. Hem nüfus hem de eko-
nomik alanda büyümesini hızlı bir şekilde sürdü-
ren Ankara; artan konut ihtiyacını, gerçekleştirdi-
ği modern projelerle karşılamaktadır. Bu projeler 

BELEDİYE HİZMETLERİNİN ÇOĞALMASI VE ÇEŞİTLENMESİ 
İÇİN MEVCUT KAYNAKLARA İLAVE OLARAK YENİ 
KAYNAK BULMA ÇALIŞMALARI YAPMAK

AMAÇ 7

kentimizin hem çarpık kentleşmeyle kirlenen çeh-
resini değiştirmekte hem de daha sağlıklı yaşam 
alanları oluşturmaktadır.Kentsel Dönüşüm Proje 
çalışmaları 2010 yılında da devam etmiştir. Amaç 
21’de geniş olarak yer verilmiştir.
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Kentsel Dönüşüm Projeleriyle;

 � Gecekondular imarlı konuma getirilmekte, ge-
cekonduların yerine 20 yıl sonrasının modern, 
çağdaş, örnek alınacak kentsel dönüşüm proje-
leri hazırlanmakta,

 � Kentsel dönüşümleri yaparken vatandaş mem-
nuniyeti olabildiğince üst düzeyde tutulmakta,

 � Tarihi yenileme alanlarında uygulanacak kent-
sel dönüşüm projeleri ile Ankara’nın kültürel 
ve tarihi kimliğinin ortaya çıkarılması sağlana-
rak turizmin gelişmesine üst düzeyde katkıda 
bulunulmakta,

 � Kentsel dönüşümlerde, modern şehircilik ön 
planda tutulup, estetiğe önem verilmekte

 � Kentsel dönüşümlerden doğabilecek rant, hak 
sahipleri ile belediye arasında hakkaniyet ölçü-
lerine göre dağıtılmakta

 � Türkiye’nin en çok ve en hızlı kentsel dönüşüm 
projelerini uygulayan belediye olmaya devam 
edilmektedir.

STRATEJİK HEDEF 7.6 

Belediye sınırları içerisinde belediyenin 
sahip olduğu arazileri satma yerine kat kar-
şılığı veya hasılat paylaşımı yolu ile ihale 
ederek yüksek gelir elde etmek.

Projelerin hayata geçirilmesi noktasında karşı-
laşılan problemlerden biride kuşkusuz arazilerin 
satılmasıdır. Belediyemiz bu konuda kat karşılığı 
yoluyla en yüksek yüzdeleri elde ederek tartış-
masız 1 numara olmaya devam etmektedir.  Amaç 
21’de geniş olarak yer verilmiştir.

STRATEJİK HEDEF 7. 10 

Otoparklardan en üst düzeyde gelir elde 
etmek.

Kentleşme sonucunda ortaya çıkan önemli 
problemlerden biri de trafik ve trafiğe bağlı sorun-
lardır. Kent içi trafiğin düzenlenmesi ve sorunla-
rın çözülmesinde önemli unsurlardan biri uygun 
otopark yerlerinin tespiti ve modern otopark iş-
letmeciliğinin hayata geçirilmesidir. Bu kapsamda 
belediyemiz otopark yerlerinin tespit edilmesi ve 
uygun şartlarda işletilmesi hususunda önemli ça-
lışmalar gerçekleştirmiştir.
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STRATEJİK HEDEF 8.1 

Metro ağını genişletmek.

1. (M2) Ankara Metrosu (Kızılay-Çayyolu 2)

Yapım çalışmalarına 27.09.2002 tarihinde baş-
lanan M2 hattının Bina ve inşaat yapım çalışmala-
rında toplam 16.590 m’ lik hattın 8.600 m’ lik hat 
ve 6 metro istasyonu tamamlanarak 20.05.2009 
tarihinde kesin kabulü yapılmıştır. Geri kalan 
7.990 mlik hat ve 5 adet metro istasyonunun yapı-
mına devam edilmektedir. Bu hat için Aralık 2010 
itibarı ile 303.565.012TL harcanmıştır 

Toplam Hat Uzunluğu : 16.590 M

İstasyon Sayısı : 11 Adet

Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 92.26

TRAFİKTEKİ SORUNLARI EN ALT DÜZEYE İNDİRMEKAMAÇ 8

2. (M3) Ankara Metrosu - 3 (Batıkent-Sin-
can-Törekent)

Ankara Metrosu 3. Aşama Projesi, Kızılay’dan 
Batıkent’e kadar gelen Metro 1 Hattının devamı-
dır. Hattın tamamı 15.360 mdir. Bu hat Organize 
Sanayi Bölgesinde son bulacaktır. Bu hat için 2010 
yılı sonu itibariyle 216.890.985 TL harcanmıştır. 

Toplam Hat Uzunluğu :  15.360 m

İstasyon Sayısı : 11 Adet

Fiziki Gerçekleşme Oranı :  % 71.78

3. Ankara Metrosu 4. Aşama M4 (Tando-
ğan-Keçiören)

Tandoğan-Keçiören metro hattı güzergahı, gü-
nümüzde ve gelecekte önemli miktarda yolculuk 
potansiyeli bulunan bir koridordur. Metro hattının 
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işletmeye açılması ile bu bölgenin toplu taşıma so-
runu önemli ölçüde çözülecektir. 

Güzergâh; Mevcut ANKARAY (AŞTİ–Dikime-
vi) hattı ile Tandoğan istasyonunda, (M1) Ankara 
Metrosu-1 (Kızılay -Batıkent) hattı ile Atatürk Kül-
tür Merkezi İstasyonlarından ücretsiz aktarma 
yapabilecek bir Raylı Toplu Taşım Sistemi olarak 
planlanmıştır. 

(M4) Tandoğan-Keçiören Metro Hattının 
15.07.2003 tarihinde yapım çalışmalarına başlan-
mıştır. Bu ihale kapsamında Atatürk Kültür Mer-
kezi İstasyonuna kadar 9.220 m. hat ve 9 adet istas-
yon yapılacaktır. Hattın tamamı, bittiğinde toplam 
uzunluk 10.582 m ve 11 adet istasyondan oluşacak-
tır. Bu hat Aralık 2010 itibarı ile 126.062.497TL har-
canmıştır.

Toplam Hat Uzunluğu : 9.220 M 

İstasyon Sayısı : 9 Adet

Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 41.03
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STRATEJİK HEDEF 8. 2

Alt ve üst geçitler yolu ile trafik akışını te-
min etmek.

 � Samsun Yolu Yeşilbayır Mahallesi Girişi Köp-
rülü Kavşağı

 � Samsun yolu üzerinde Yeşilbayır Mahallesi 
girişinde kesintisiz trafik akışının sağlanması 
amacıyla köprülü kavşak yapımına başlanmış-
tır.

 � Ankara’nın muhtelif yerlerinde bulunan 

köprü-üst geçitlerde çarpık ve bozuk olan kor-
kuluklar sökülerek değiştirilmiştir.

 � 2010 yılında bağlı kuruluşumuz olan ASKİ’den 
trafiğin rahatlaması için devraldığımız, 
Ankara’nın çeşitli yerlerine yapılan üst geçit 
ve köprüler şunlardır:

 1011 Kavşağı 3 Adet Yaya Üst Geçidi

 Ankara. İstanbul Yolu Iı Grup 7 Adet Yaya 
Üst Geçidi

 Esenboğa Protokol Yolu.11 Adet Yaya Üst 
Geçidi

 Konya Yolu Gazi Terbiye Köprüsü

Samsun Yolu Yeşilbayır Mahallesi Köprülü Kavşağı
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Konya Yolu Gazi Terbiye Köprüsü

Konya Yolu Gazi Terbiye Köprüsü Konya Yolu Gazi Terbiye Köprüsü

Konya Yolu Gazi Terbiye Köprüsü



III. Faaliyetlere İlişkin
Bilgi ve Değerlendirmeler

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI142

Samsun Yolu Yeşilbayır Mahallesi Köprülü KavşağıAnkara-İstanbul Yolu Yaya Üst Geçidi

Esenboğa Yolu Yaya Üst Geçidi

Konya Yolu Gazi Terbiye Köprüsü
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STRATEJİK HEDEF 8.5 

Toplu taşımı tercih edilir hale getirmek.

2010 yılında belediyemizin ana faaliyet alanla-
rından olan kent içi toplu taşıma hizmeti, 51 Hare-
ket Noktasından yönlendirilen 375 hatta günlük 
ortalama 1.167 adet otobüs ile bir yılda 3.211.563 
servis yapılarak ve toplam 216.081.776 kişiye toplu 
taşıma hizmeti verilmiştir.Otobüs işletmesi önceki 
yıllar 323 güzergâhta toplu taşıma hizmeti yapar-
ken 2008 yılında bu sayı 342’ye, 2010 yılı sonu iti-
bariyle 375’ e yükselmiştir. 2010 yılı sonu itibariyle 
375 hatta 2.037 adet otobüsle hizmetimiz sürdürül-
mektedir.

Kurumumuz toplu taşıma parkına katılan 1.090 
adet otobüs doğalgazlı olması nedeniyle çevreyi 
kirletmeyen doğa dostu araçlardır. Ayrıca araç-
ların modern tasarımı ve son alınan 600 âdetinin 
klimalı oluşu da yolculara hem konforlu hem de 
güven içinde seyahat etme imkânı sağlamaktadır. 
Plastik koltuklar yerine kadife koltuklar, yolcula-
rın kolayca erişebileceği “DUR” butonları, otoma-
tik vitesli, ön arka ve yan tarafta güzergâh gös-
tergeli iç tasarıma sahip otobüsler, tamamen yeni 
bir teknolojiyle üretilmektedir. Otobüslerin 70 
âdetindeise engelli vatandaşlar için engelli asan-
sörü bulunmaktadır.
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STRATEJİK HEDEF 9.4 

Ağaç sayısını artırmak.

2010 yılında temiz hava sirkülâsyonunu sağla-
mak için ana bulvar ve caddelerde yeşillendirme 
ve ağaçlandırma çalışmaları yapılmıştır.

HAVASI DAHA TEMİZ BİR ANKARA İÇİN HER TÜRLÜ 
ÖNLEMİ ALMAK.

AMAÇ 9

Dikilen ağaç 119.926 Adet

Dikilen çalı 1.218.543 Adet

Bakımı ve budaması yapılan ağaç 9.971 Adet

Bakımı ve budaması yapılan çalı 1.672.118 Adet

Dikilen toplam çiçek miktarı 8.945.267 Adet

Toplam rulo çim miktarı 103.818 m2

Yapılan toplam çalı ve ağaç ilaçlama 
miktarı 4.050.037 Adet
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STRATEJİK HEDEF 9.8 

Hayvancılığı kent dışına taşıyarak insan-
ları pis kokulardan ve sinekten kurtarmak.

Özellikle yaz aylarında sebep olduğu kötü koku 
ve zararlı böceklerden kurtulmak amacıyla hay-

vancılık faaliyetlerinin şehir dışına taşınmasına 
2010 yılında da devam edilmiştir. Havaalanı civa-
rındaki hayvancılığı, havaalanından uzaklaştır-
mak için yoğun mücadele yapılmış ve yapılmaya 
devam etmektedir.

2010 yılında zararlılarla mücadele kapsamında 
merkez ve ilçeleri kapsayan 265.025 ha’lık alanda 
vektörle mücadele için ilaçlama yapılmıştır.
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2010 yılında yapılan toplam çalı ve ağaç ilaçlama miktarı   4.050.037 adet olup, ilçelerde yapı-
lan vektörle mücadele faaliyeti ise toplam 265.025 adettir.
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STRATEJİK HEDEF 10.3

Kent içerisindeki jeolojik durumlara ve 
yolcu taşıma kapasitesine göre raylı sistem-
leri çeşitlendirmek.

Raylı sistem projelerimizle ilgili çalışmalara 
devam edilmektedir. Bu projeler Batıkent-Sin-
can-Törekent, Kızılay-Çayyolu ve Tandoğan-
Keçiören projeleridir. Bu projelerin Elektro-Me-
kanik işlerine ait ihale yapılmış olup, yüklenici 
firma ile 28.11.2008 tarihinde sözleşme imzalan-
mış, 18.12.2008 de yer teslimi yapılarak çalışma-
lara devam edilmektedir. Ayrıca alternatif raylı 
sistem projelerinin oluşturulması hususunda ça-
lışmalar devam etmektedir.

Projelerin Gerçekleşme Durumu (2010)rojelerin Gerçekleşme Durumu (201

Projenin Adı

Gerçek-
leşme-
Oranı 
(%)

Kızılay-Çayyolu Metro Hattı

 � Söğütözü-Ümitköy arası 8.600 m hat ile 

6 adet metro istasyonunun inşaatı bit-

miştir.

 � Necatibey – Söğütözü 3.106 m. hat ile 1 

adet Metro istasyonu inşaatı.

 � Kızılay – Necatibey ile Ümitköy- Çayyo-

lu2 istasyonları arası 4.884 m hat ile 4 

adet Metro istasyonu inşaatı.

92,26

Batıkent-Sincan-Törekent Metro Hattı: 71,78

Tandoğan-Keçiören Metro Hattı: 41,03

Ankara Metrosu Elektro Mekanik İşler 3,47

ULAŞIMDA RAYLI SİSTEMİ OLABİLDİĞİNCE GENİŞLETMEKAMAÇ 10
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STRATEJİK HEDEF 11.3

Belli meslek dallarında belediye öncülü-
ğünde küçük esnafa Avrupa fonlarından te-
min edilecek imkânlar bulmak.

BELMEK ve BELTEK kursları sayesinde özel-
likle belli meslek gruplarında verilen eğitimler, 
katılımcıların bu alandaki teknik eksikliklerini 
kapatmakta ve yapılan işlerin çeşitlenmesi konu-
sunda yeni fikirlerin oluşumuna katkı sağlamak-
tadır. 

Geliştirilen projeler ile küçük esnafın ekono-
mik kaynakları çeşitlendirilerek geliştirilmekte 
ve acımasız rekabet koşullarında ayakta kalma-
ları sağlanmaktadır. Bu konudaki çalışmalarımız 
devam etmektedir.

KÜÇÜK ESNAFI DESTEKLEMEKAMAÇ 11
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STRATEJİK HEDEF 12.1

Çocuk kulüpleri açmak.

Çocuk kulüplerimizin amacı; dar gelirli ailele-
rin çocuklarına verilen temel hizmetlerin, eşitsiz-
likleri azaltacak şekilde geliştirilmesi ve yaygın-
laştırılmasıdır.

Çocuk kulüplerimizde 7-14 yaş arası çocukları-
mıza, sosyal ve kültürel faaliyetler, eğitim-destek 

hizmetleri, sağlık hizmetleri, spor hizmetleri, psi-
ko-sosyal destek hizmetleri, rehberlik ve danış-
manlık hizmetleri verilmiştir.

2010 yılında 20 adet çocuk kulübü ile 135.511 ço-
cuğumuza hizmet verilmiştir.

2010 Yılında 2 adet çocuk kulübü daha hizmete 
açılmıştır. Bunlar;

 � Araplar Aile Yaşam Merkezi Çocuk Kulübü

 � Elmadağ Gençlik Merkezi Çocuk Kulübü’dür

ÇOCUKLARLA İLGİLİ KÜLTÜREL, SOSYAL VE SPORTİF 
PROJELER ÜRETMEK

AMAÇ 12

ÇOCUK KULÜPLERİ

S.No Yeri Üye Sayısı

1 Ansera Gençlik Merkezi Çocuk Kulübü 1.306

2 Mamak Gençlik Merkezi Çocuk Kulübü 4.416

3 Batıkent Gençlik Merkezi Çocuk Kulübü 4.800

4 Dikmen Gençlik Merkezi Çocuk Kulübü 2.639

5 Altındağ Çocuk Kulübü 13.017

6 Batıpark Çocuk Kulübü 4.886

7 Keçiören Çocuk Kulübü 13.901

8 Mamak Çocuk Kulübü 5.624

9 Aktepe Çocuk Kulübü 8.556

10 Ahmetler Çocuk Kulübü 7.342

11 Sincan Çocuk Kulübü 10.482

12 Sinanlı Çocuk Kulübü 341

13 Sincan Aile Yaşam Merkezi Çocuk Kulübü 9.393

14 Çubuk Aile Yasam MerkeziÇocuk Kulübü 5.013

15 Eryaman Aile Yaşam Merkezi Çocuk Kulübü 20.111

16 Pursaklar Aile Yaşam Merkezi Çocuk Kulübü 8.342

17 Yenimahalle Aile Yaşam Merkezi Çocuk Kulübü 5.362

18 Planet Aile Yaşam Merkezi Çocuk Kulübü 8.450

19 Araplar Aile Yaşam Merkezi Çocuk Kulübü 941

20 Elmadağ Gençlik Merkezi Çocuk Kulübü 589

Toplam 135.511
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Yıllara Göre Çocuk 
Kulüpleri ve Yararlanan Üye Sayısı

Yıllara Göre Çocuk

Yıllar 2008 2009 2010

Çocuk Kulübü 14 18 20

Yararlanan Üye 81.046 108.648 135.511

Gençlik ve çocuk şube müdürlüğümüz; Altın-
dağ Gençlik Merkezi, Gençlik Parkı Gençlik Mer-
kezi, Ansera Gençlik Merkezi, Mamak Gençlik 
Merkezi, Dikmen Gençlik Merkezi, Batıkent Genç-
lik Merkezi / Çocuk Kulübü, Altındağ Çocuk Kulü-
bü, Batıpark Çocuk Kulübü, Keçiören Çocuk Kulü-
bü, Mamak Çocuk Kulübü, Aktepe Çocuk Kulübü, 
Ahmetler Çocuk Kulübü, Sincan Çocuk Kulübü, Si-
nanlı Çocuk Kulübü, Sincan Aile Yaşam Merkezi, 

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI150



2010 FAALİYET RAPORU 1512010 FAALİYET RAPORU 151

Çubuk Aile Yasam Merkezi, Eryaman Aile Yaşam 
Merkezi, Pursaklar Aile Yaşam Merkezi, Yeni-
mahalle Aile Yaşam Merkezi, Planet Aile Yaşam 
Merkezi, Araplar Aile Yaşam Merkezi, Elmadağ 
Gençlik merkezi çocuk kulübü, Ankara Sokakla-
rında Çalışan Çocuklar Merkezi, Madde Bağımlısı 
Çocuklar Sosyal Rehabilitasyon Merkezi, Sincan 
Kapalı Spor Salonu Eğitim Merkezi, Çocuk Mecli-
si, Beşevler Giysi Yıkama Merkezi, Kurtuluş Giysi 

Yıkama Merkezi, Çocuk Koruma Evi, Feza Gür-
soy Bilim Merkezi, Altınoluk Eğitim ve Dinlenme 
Tesisleri, Çamkoru Eğitim ve Dinlenme Tesisleri, 
Kesikköprü Eğitim ve Dinlenme Tesisleri ile ço-
cuklarımıza ve gençlerimize yönelik sosyal, kültü-
rel ve eğitime yönelik hizmetler vermeye devam 
etmektedir.
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STRATEJİK HEDEF 12. 3 

Bilimsel deneyler konusunda tüm okul-
ları bilim merkezine getirerek eğitimlerine 
katkıda bulunmak.

Ankara sınırlarında, MEB’e bağlı ilköğretim, 
lise ve dengi okullarda öğretim gören öğrencile-
rin, okullarında teorik olarak öğrendikleri bilgileri 
pratiğe dökmeleri amacıyla bilim merkezlerimiz 
hizmete konulmuştur. Bilim merkezini ziyaret 
etmek, merkezin faaliyetlerinden yararlanmak 
isteyen öğrencilere ücretsiz otobüs hizmeti veril-
mektedir.

2009–2010 eğitim ve öğretim döneminde, 
80.000 öğrencimizbu hizmetten yararlanmıştır.

Yıllara Göre  Bilim Merkezinden 
Yararlanan Öğrenci Sayısı

Yıllara Göre  Bilim Merkezinden
Ö

YILLAR 2008 2009 2010

Yararlanan-Öğrenci 80.027 70.349 80.000
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STRATEJİK HEDEF 12.4

Çocuk meclisi kurmak.

Çocuk Meclisi, Ankara’da yaşayan çocukların 

problemlerini, istek ve şikâyetlerini dile getirme-

lerini, kendileriyle ilgili problemlerin çözümünde 

aktif rol almalarını, yaşadığı ülkenin, manevi ve 

ahlaki değerlerini öğrenebilmeleri amacıyla ku-

rulmuştur. Türkiye’de ilk çocuk meclisi olma özel-

liği taşıyan “Çocuk Meclisi”miz ile2010 yılında 150 

çocuğumuza hizmet verilmiştir.
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16. Dönem Çocuk Meclisi tarafından 2010 yılın-
da 52 adet karar alınmıştır. Alınan kararlardan 
bazıları şunlardır.

1. Sağlıklı ve temiz toplum için tüm okullara hij-
yen setlerinin dağıtılması,

2. Tüm mekânların engelli çocuklar da düşünüle-
rek tasarlanması,

3. Tüm enerji kaynaklarının tasarruflu kullanıl-
ması konusunda bilinçlendirme çalışmalarının 
yapılması,

4. Atıkların ayrıştırılarak toplanmasının herkes 
tarafından yapılması ve halkımızın daha fazla 
bilgilenmesi amacıyla, belediyemizin desteği 
ile geri dönüşüm kutularının çoğaltılması,

5. Kaldırımların engelsiz hale getirilmesi,

6. Gezici göz taraması yapılması,

7. Derslerinde başarılı olamayan çocuklariçine-
tüd merkezlerinin kurulması çalışmalarına hız 
verilmesi,

8. Sağlık Haftası’nda çocuklara yönelik sağlık eği-
tim semineri verilmesi.

Çocuk Meclisi Komisyonları;

 � Kültür Sanat Komisyonu

 � Spor Komisyonu

 � Basın Yayın Komisyonu

 � Yardımlaşma Komisyonu

 � Eğitim Komisyonu

 � Çevre ve Sağlık Komisyonu

 � Barış ve Kardeşlik Komisyonu

 � Çocuk Hakları Komisyonu

2008 2009 2010

Çocuk Meclisi Üye 150 150 150

Çocuk Meclisine
Başvuran Öğrenci 2.024 1.571 2.523

Yıllara Göre  Çocuk Meclisi Üye Sayısı 
ve Başvuran Çocuk Sayısı

Yıllara Göre  Çocuk Meclisi Üye Sayısı
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STRATEJİK HEDEF 12.6 

Çocuklar arasında yarışmalar düzenle-
mek.

Çocuklarımızın hem zihinsel hem de fiziksel 
olarak gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 
çocuk kulüplerinde satranç turnuvaları, goal-ball 
turnuvaları, yüzme, bilgi yarışması, çim adam 
yapma, dans, kardan adam yapma, kelime avı, 
kompozisyon, makale, okuma, resim, slayt, şiir 
yarışması vb. konularda etkinlikler düzenlenmek-
tedir.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI158
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2010 yılında 
çocuk kulüplerinde yapılan turnuvalar;

2010 yılında 

TURNUVALAR KATILIMCI SAYISI

Bilardo Turnuvası 491

Masa Tenisi Turnuvası 622

Satranç Turnuvası 500

Airhockey Turnuvası 71

Futbol Turnuvası 235

Güreş Turnuvası 210

Dart Turnuvası 101

Badminton Turnuvası 166

Mini Basketbol 137

On Parmak Yazma Turnuvası 50

Teakwondo Turnuvası 102

Bilgi yarışması 40

Çim adam yapma yarışması 53

Dans yarışması 20

Kardan adam yapma yarışması 30

Kelime avı yarışması 60

Kompozisyon yarışması 12

Makale yarışması 130

Okuma yarışması 125

Resim yarışması 13

Slâyt yarışması 8

Yüzme yarışması 25

Şiir yarışması 8
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STRATEJİK HEDEF 12.7

Yaz okulları kurmak.

  Yaz aylarında, 10-17 yaş arası çocukların spor-
tif ve kültürel aktivitelerden yararlanmalarını 
sağlamak amacıyla dönemler halinde; futbol, 
basketbol,masa tenisi halk oyunları, yüzme, jim-
nastik, İngilizce, diksiyon vb. branşlarda “Yaz 
Okulu” organizasyonu düzenlenmiştir.2010 yılın-
da 5.000 öğrenci yaz okulundan yararlanmıştır.
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STRATEJİK HEDEF 12.8 

Çocuklara spor yapma imkânı temin et-
mek.

Yaz okullarıyla çocukların, güreş, judo, karate, 
taekwando, masa futbolu, masa tenisi, satranç, 
futbol, yüzme, bowling, basketbol, ve zeka oyun-
ları gibi her türlü sporu yapmalarına imkan sağ-
lanmıştır.
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STRATEJİK HEDEF 12.9 

Çocukların ailesi ile birlikte yararlanacak-
ları aile yaşam merkezlerini çoğaltmak.

Tüm aile bireylerinin birlikte zaman geçirdiği, 
sosyal, kültürel, sportif ve eğitime yönelik tüm fa-
aliyetlerden yararlandığı aile yaşam merkezlerin-
den, 2010 yılında 134.886 kişi yararlanmıştır.
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STRATEJİK HEDEF 12.10 

Dar gelirli çocuklara eğitim yardımı ver-
mek.

CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne açtığı dava 
nedeniyle, eğitim ve öğretim döneminde nakdi 
eğitim yardımı yapılamamıştır. Ancak kırtasiye 
ve giyim yardımı, her sene olduğu gibi 2010 yılın-
da da yapılmıştır.

STRATEJİK HEDEF 12.11 

Dar gelirli çocuklara kırtasiye yardımı 
yapmak.

Dar gelirli ailelerin ilk ve ortaöğretim okulla-
rında okuyan çocuklarına 40.000 adet çanta ve 
kırtasiye malzemeleri(suluk, defter, kalem (düzi-
ne), cetvel seti, kalemtıraş, silgi vb. ) yardımı ya-
pılmıştır.

STRATEJİK HEDEF 12.12 

Dar gelirli çocuklara kıyafet ve ayakkabı 
yardımında bulunmak.

Maddi imkânları kısıtlı ailelerin ilk ve ortaöğre-
timde okuyan çocuklarına, 40.000 adet kaban ve 
40.000 adet bot yardımı yapılmıştır.

STRATEJİK HEDEF 12.13 

Çocuklara tiyatro alışkanlığı kazandır-
mak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi; Başkent Tiyat-
roları, Kukla Tiyatrosu ve Çocuk Tiyatrosu olarak; 
2010 yılında 13 ayrı oyunu 324 gösteri ile sahnele-
miştir.

Bunun yanında çocuk ve kukla tiyatrosu, med-
dah, Hacivat-Karagöz, palyaço ve animasyon et-
kinlikleri de gerçekleştirilmiştir. Bu gösterileri 
2010 yılında 150.000 çocuk izlemiştir.
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STRATEJİK HEDEF 12.14

Çocuk tiyatrosu kurmak.

Çocuk Kulüplerimizde kurulan Çocuk Tiyatro-

ları ile 2010 yılında 81 adet tiyatro gösterisi sahne-

lenmiştir.

STRATEJİK HEDEF 12.14

Çocuklara folklor imkânı sağlamak.

Çocuk Kulüplerinde kültürel faaliyetler kapsa-

mında oluşturulan folklor grupları; Ankara içinde 

ve Ankara dışında pek çok etkinliğe katılmış ve 

yoğun ilgiyle karşılanmıştır. Çocuk kulüplerinde 

yeni folklor gruplarının kurulması için gerekli alt-

yapı çalışmaları düzenli bir şekilde yürütülmüş ve 

çocukların bu yönde teşvik edilmesi çalışmalarına 

devam edilmiştir.

2010 yılında 
çocuk kulüplerinde yapılan faaliyetler;

2010 yılında 

Ankara Seğmen Halk Oyunları 10

Artvin Yöresi Halk Oyunları 48

Diyarbakır Yöresi Halk Oyunları 10

Jimnastik ekibi 48

Karadeniz Yöresi Halk Oyunları 20

Potpori( Kafkas+Ankara+Çiftetelli+Zeybek): 13

Step grubu 93

Trabzon Yöresi Halk Oyunları 74
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STRATEJİK HEDEF 12. 17 

Çocuk dergileri ve çocuk kitapları basa-
rak çocukların gelişimine yardımcı olmak.

Çocuk Meclisi tarafından; aylık olarak “ÇOCUK-
LARIN ANKARA’SI”ile 2 ayda bir “ÇOCUKÇA DER-
GİSİ” yayınlanmaktadır. 2010 yılında, 24.000 adet 
ÇOCUKÇA DERGİSİ” ve 60.000 adet ÇOCUKLARIN 
ANKARA’SI” broşürü basılmıştır.

STRATEJİK HEDEF 12. 18 

Annelere çocuk bakımı konusunda kurs-
lar açmak.

Ülkemizde her yıl yüzlerce çocuk yetersiz ve 
bilinçsiz bakım yüzünden hayata gözlerini yum-
maktadır. Bu durumun ortadan kaldırılması ve 
annelerimizin bu konuda eğitilmesi adına hanım 
lokallerinde, çocuk bakımı ve gelişimi ile ilgili eği-
tim seminerlerinin düzenlenmesine her yıl olduğu 
gibi 2010 yılında da devam edilmiştir.

Hanımlar Lokallerinde 
Verilen Seminer ve Kurslar

Hanımlar Lokallerinde

Seminer Konusu
Katılımcı

Sayısı

Ağız ve Diş Bakımı 840

Beden Dilini Doğru Kullanma ve Diksiyon 81

Çocuk Gelişimi 1090

Dünya Sigarayı Bırakma Günü 251

Eğitimin Önemi 620

Enerji Tasarrufu 585

Etkili Ders Çalışma Yöntemleri 51

Genel Çocuk Sağlığı Semineri 291

Grip Nedir, Belirtileri ve Korunma Yolları 75

Güzel ve Etkili Konuşmanın Önemi 130

İnsan Hakları Günü 213

Kan Bağışı 225

Kanser Çeşitleri İle İlgili Seminer 126

Madde Bağımlılığı 224

Meme Kanseri İle İlgili Seminer 61

Milli Eğitim Vakfının Kuruluş Amacı 150

Organ Bağışı Haftası  175

Öğretmen ve Öğrenci İlişkileri 41

Polis Teşkilatının Kuruluşu  25

Sağlık Haftası 780

Sigaranın Zararları 75

Sivil Savunma Haftası 225

Su Kaynakları Hakkına Bilgilendirme 281

Trafi k Haftası 604

Türkçeyi Doğru Konuşmak 275

Verem Hastalığı, Hastalığın Bulaşma 312

Yangın Anında Alınması Gereken Önlemler 55

Zararlı Alışkanlıklar ve Korunma Yolları 44

Zekâ Türlerinin Tanıtımı 41
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III. Faaliyetlere İlişkin
Bilgi ve Değerlendirmeler

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI168

STRATEJİK HEDEF 12. 19 

Dar gelirli çocuklara özellikle bayram-
larda olmak üzere bol miktarda top, tetris, 
bebek, araba, bisiklet gibi ücretsiz oyuncak 
dağıtımı yapmak.

Maddi sıkıntılar nedeniyle özel günlerde, bil-
hassa bayramlarda dar gelirli ailelerin çocukları-
na, oyuncak dağıtımı yapılmıştır. Çocuklarımızın 
ve ailelerinin sevinmelerine vesile olan bu durum 
sürekli artarak devam etmektedir.
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STRATEJİK HEDEF 12.20 

Çocuklara aileleri ile birlikte yaz ayların-
da eğlenme imkanı temin etmek maksadıyla 
panayırlar kurmak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, özellikle dar 
gelirli vatandaşları düşünerek gerçekleştirdiği 
“Mahallede Şenlik Var” panayırları düzenle-
meye 2010 yılında da devam etmiştir.

 � Büyükşehir Belediyesi’nin sınırları içerisinde-
ki ilçe ve beldelerde de kurulan panayırlar, iki 
grup olarak beşer günlük periyotlar halinde ve 
103 gün boyunca gösteriler düzenlenmektedir. 

Konserlerin, tiyatro oyunlarının, animasyon 
gösterilerinin, oyun gruplarının, mini lunapar-
kın yer aldığı panayırlardan çocuklar aileleri 
ile birlikte ücretsiz olarak yararlanmaktadır. 
2010 yılında 103 gün boyunca 206 panayır 
gösterisi yapılmıştır.
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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI170

STRATEJİK HEDEF 12.21

Sirkler getirmek.

Ankara Büyükşehir Belediyesince geleneksel 
hale gelmiş olan ve Ankara halkının büyük beğe-
nisini kazanan Büyük Ankara Sirki Organizasyo-
nu,2010 yılında da gerçekleştirilmiş olup gösteriler 
vatandaşlar tarafından ücretsiz olarak izlenmiştir.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI170
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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI172

STRATEJİK HEDEF 12.22 

Sokakta çalışan çocukları aileleri ile ba-
rıştırmak, topluma yararlı bir insan haline 
getirmek, okumalarını temin etmek, suç iş-
lemekten korumak için “Sokakta Çalışan Ço-
cuklar Merkezi” kurmak.

 � Sokakta çalışan çocukların aileleri ile ilgili so-
runlarını çözmek, 

 � Okula gitmeyenleri eğitime yönlendirmek, 

 � Okula gidiyorlarsa eğitimlerine yardımcı ol-
mak, okul ile ilgili sorunlarını çözmek, 

 � Okula başlayamamış ya da başlamış olsa bile 
yoksulluk nedeni ile devam edememiş sokak-

ta çalışan çocukların ihtiyaçlarını karşılamak 
suretiyle, onları okulla ilişkilendirerek zorunlu 
temel eğitimden yararlanabilmelerine yardım-
cı olmayı,  onları desteklemeyi, bir başka de-
yişle çocukların istismarını önlemek amacıyla 
kurulan “  Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi” 
2010 yılında, 915 sokakta çalışan çocuğa hizmet 
vermiştir.

Yıllara Göre Sokakta Çalışan Çocuklar 
Merkezi’nden Yararlanan Üye Sayısı
ıllara Göre Sokakta Çalışan Çocukl

YILLAR 2008 2009 2010

Yararlanan Üye 1.079 1.054 915
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STRATEJİK HEDEF 12.23 

Çocukların madde bağımlılığından korun-
ması için Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara 
Emniyeti ile işbirliği yaparak ortak projeler 
uygulamak.

Belediyemiz çocuklarımızın, organize suç şebe-
kelerinin ağına düşmemeleri ve madde bağımlılığı 
gibi kötü alışkanlıklara yakalanmamaları amacıy-
la Milli Eğitim ve Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği 
içerisinde ortak uygulamalar yapmaktadır.

STRATEJİK HEDEF 12.24

Madde bağımlısı çocukların tedavisi için 
“Rehabilitasyon Merkezi” yapmak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi “Sokakta Ya-
şayan ve/veya Madde Bağımlısı Çocuklar Sosyal 
Rehabilitasyon Merkezi”, sokakta yaşayan ve/
veya madde bağımlısı çocukların sosyal rehabili-
tasyonunda yeni bir model oluşturarak, çocukla-
rın topluma ve sosyal yaşama entegre olmalarını 
sağlamak amacıyla 2010 yılında 183 çocuğa hiz-
met vermiştir.
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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI174

STRATEJİK HEDEF 12.25

Çocuk oyun alanlarını ve çocuk bahçele-
rini çoğaltmak.

Ankara mücavir alan içerisinde merkez ilçe, 
ilçe belediyeleri ve mahallelerinde çocuk oyun 
alanları oluşturulmaktadır. Ayrıca talep eden il-
köğretim okulları için de oyun grupları yapılarak 
bu okullara teslim edilmektedir.

Çocuklarımızın sosyal ve bedensel anlamda 
gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla 2010 
yılında parklarımıza 24 adet çocuk oyun grubu 
yerleştirilmiştir.
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STRATEJİK HEDEF 12.26

Kent içinde uygun her türlü araziyi spor 
yapılacak alanlara dönüştürmek.

Kent imar planlarında spor alanı olarak ayrılan 
yerlere ilişkin projeler yapılarak faal hale getiril-
mektedir. Yapılan tüm yeni park projelerinde spor 
alanlarına yer verilmekte, her yaş gurubuna hitap 
eden sportif faaliyetler yaygınlaştırılmaktadır.

Ankara sınırları içerisinde tüm belediyeler ile 
irtibat kurularak uygun arazilere spor tesisleri ya-
pımına devam edilmiştir. Bu kapsamda 2010 yılın-
da 2 adet yeni halı futbolsahası yapılmıştır.

STRATEJİK HEDEF 12.27 

Büyükşehir Belediyesinin ve bağlı kuruluşla-
rının kurduğu Büyükşehir Belediye Spor, ASKİ 
Spor, EGO Spor kulüplerinde en az 20 ayrı branş-
ta çocukların spor yapmasını temin etmek.

3 spor kulübünde 2 binin üzerinde sporcu ama-
tör olarak spor yapmaktadır. Bu sporcularımızdan 
bazıları ülkemizde ve dünyanın değişik yerlerin-
de yapılan müsabakalardan ödül alarak Ankara-
lılar için gurur kaynağı olmuşlardır.

2010 yılında ayrıca rehabilite merkezlerinde 
kalan ve sporla uğraşan birçok çocuğumuz dünya 
çapında yapılan müsabakalarda dereceye girerek 
ülkemizi en iyi şekilde temsil etmişlerdir.
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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI176

STRATEJİK HEDEF 12.28 

Çocukların spor yapmasına imkân temin 
ederek, Ankaralı çocuklarımızın her branşta 
Türkiye şampiyonu olmalarını temin etmek, 
önümüzdeki 10 yıl içinde Dünya şampiyonla-
rı çıkarmak.

Çocukların ve gençlerin psiko-sosyal gelişimle-
rini desteklemek, topluma yararlı bireyler olmala-
rına katkı sağlamak ve bu paralelde profesyonel 
ve amatör sporcular yetiştirmek, milli manevi 
hassasiyetleri olan bir nesil için alt yapı oluştur-
maktır. Bu hedefler çerçevesinde, sporun çocuk 
ve gençlik üzerindeki gücü, etkisi ön plana çıkarı-
larak sağlıklı birey, sağlıklı aile ve sağlıklı toplum 
ortamı desteklenmektedir. 2010 yılında, 582 genç 
ve 3.296 çocuk olmak üzere toplam 3.878 kişiye 
hizmet verilmiştir.
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2010 yılında Büyükşehir Belediyesi Spor Kulü-
bü; atletizm, badminton, boks, buz hokeyi, güreş, 
halter, hentbol, judo, kayak, masa tenisi ve taek-
wondo branşlarında yurt içinde 32 adet altın, 36 
adet gümüş ve 41 adet bronz madalya almıştır. 
Sporcularımız yurt dışında yapılan müsabakalar-
da ise; 5 adet altın, 1 adet gümüş ve 5 adet bronz 
madalya kazanmışlardır.
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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI178

STRATEJİK HEDEF 13.1

Gençlik lokalleri açmak.

Gençlerimizin beden ve ruh sağlığını korumak, 
sosyo-kültürel gelişimlerini desteklemek, ilgi alan-
ları doğrultusunda eğitimlerine katkı sağlamak ve 
beceri kazandırmak amacıyla 2010 yılında 2 adet 
gençlik merkezi açılmıştır.

Gençlik Merkezleri

S.No Yeri Üye Sayısı

 1 Altındağ Gençlik Merkezi 7.985

2 Dikmen Gençlik Merkezi 4.200

3 Ansera Gençlik Merkezi 3.035

4 Batıkent Gençlik Merkezi/Çocuk 
Kulübü 3.806

5 Mamak Gençlik Merkezi 6.985

6 Gençlik Parkı Gençlik Merkezi 7.263

7 Çubuk Aile Yasam Gençlik Merkezi 2.975

8 Eryaman Aile Yaşam  Gençlik Mer-
kezi 14.380

9 Planet Aile Yaşam Merkezi Gençlik 
Merkezi 3.380

10 Pursaklar Aile Yaşam Gençlik Mer-
kezi 3.474

11 Sincan Aile Yaşam Gençlik Merkezi 17.411

12 Yenimahalle Aile Yaşam Gençlik 
Merkezi 3.061

13 Araplar Aile Yaşam Gençlik Mer-
kezi 199

14 Elmadağ Gençlik Merkezi 130

Toplam 78.284

Yıllara Göre Merkezlerimizden 
Yararlanan Üye Sayısı

Yıllara Göre Merkezlerimizden
Ü

YILLAR 2008 2009 2010

15-25 Yaş 53.109 63.889 78.284

25 Yaş Üzeri 9.365 15.924 24.464

GENÇLERLE İLGİLİ KÜLTÜREL, SOSYAL VE SPORTİF PRO-
JELER ÜRETMEK, ONLARI MESLEK SAHİBİ YAPMAK İÇİN 
KURSLAR AÇMAK

AMAÇ 13
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STRATEJİK HEDEF 13. 2 

Başarılı gençleri ücretsiz yaz kamplarına 
göndermek.

2010 yılında mevcut dinlenme tesislerimiz-
de blokların tadilatı, havuz, yürüyüş yolları, halı 
saha, basketbol ve voleybol sahalarının tadilatı 
ve bakım onarımı, penaltı atış alanı, ahşap gaze-
bo, çevre aydınlatmaları, ateş alanı yapılması, 
yemekhane binasının güçlendirilmesi, blokların 
dış cephelerinin siding kaplanması, çalışmayan 
otomatik giriş kapısının değiştirilmesi, yemekha-
ne balkon sundurmalarının yeniden yapılması vb. 
tadilatlar nedeniyle öğrencilerimiz yaz kampına 
götürülmemiştir. Tadilatı tamamlanan kampımız 
2011 yılında hizmete hazır hale getirilecektir.
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STRATEJİK HEDEF 13. 3 

Kültürel ve bilimsel yayınlar yapmak.

Ankara’da okuyan öğrencilerin bilimsel ve 
kültürel alanlarda bilgilendirilmesi amacıyla kül-
türel ve bilimsel yayınların dağıtılmasına devam 
edilmektedir.

Ayrıca Bilgi Erişim Merkezi sayesinde yaşlıla-
rımızın ve gençlerimizin boş zamanlarını değer-
lendirmeleri amacıyla kitap, dergi, fotoğraf, video, 
ses, Film vb. bilgi kaynaklarına hem internet üze-
rinden, hem de yerinde ulaşma imkanı sağlan-
mıştır. Bilgi Erişim Merkezinden 2010 yılında, 
1.751 kişi hizmet almıştır.

Verilen hizmetler;

 � İnternet kullanma imkânı ve

 � Bilgisayar eğitimi

Bilgisayar eğitimlerimiz 3 ana dalda yapılmak-
tadır.

- Temel bilgisayar eğitimi( bilgisayarı açıp kapa-
maktan başlayarak, internet kullanımı ve sonra-
sında microsoftword ve excel eğitimleri verilerek 
tamamlanmaktadır.) Kursumuz 3ay sürmektedir.

- Photoshop kursu (1 ay sürmektedir.)

- Powerpoint kursu (1 ay sürmektedir.)
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STRATEJİK HEDEF 13.5 

Üniversite gençlerine sabahları ücretsiz 
kahvaltı vermek.

Şehrimizde eğitim görmek için bulunan öğ-
rencilerin hem eğitim bütçelerine katkı hem de 
sabahları kahvaltı yaparak okullarına gitmelerini 
sağlamak amacıyla2010yılında 5 ayrı noktada ya-
pılan sıcak çorba dağıtımdan toplam 543.711 kişi 
faydalanmıştır. 
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STRATEJİK HEDEF 13.6 

Üniversite gençlerinin çamaşır yıkama 
ihtiyacını karşılamak üzere “Çamaşır Yıka-
ma Merkezi” kurmak.

Ankara’da eğitim gören üniversite öğrencile-
rinin eğitim bütçelerine katkı sağlamak amacıyla 
hizmete açılan giysi yıkama merkezlerinde, ücret-
siz giysi yıkama, kurutma ve ütüleme hizmetleri 
verilmekte olup, 2010 yılında 10.842 üniversite öğ-
rencisinin, 429,312 parça giysisi yıkanmıştır. 
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STRATEJİK HEDEF 13.7

Yaz okulları kurmak.

Yaz aylarında, 10-17 yaş arası çocukların sportif 
ve kültürel aktivitelerden yararlanmalarını sağla-
mak amacıyla dönemler halinde; futbol, basket-
bol, masa tenisi halk oyunları, yüzme, jimnastik, 
İngilizce, diksiyon vb. branşlarda “Yaz Okulu” or-
ganizasyonu düzenlenmiştir. 2010 yılında 5.000 
öğrenci yaz okulundan yararlanmıştır.
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STRATEJİK HEDEF 13.8

Gençlere spor yapma imkânı temin etmek.

Spor faaliyetlerinden amaç; çocukların ve 
gençlerin psiko-sosyal gelişimlerini desteklemek, 
topluma yararlı bireyler olmalarına katkı sağla-
mak ve bu paralelde profesyonel ve amatör spor-
cular yetiştirmek, milli manevi hassasiyetleri olan 
bir nesil için alt yapı oluşturmaktır. Bu hedefler 
çerçevesince sporun çocuk ve gençlik üzerindeki 
gücü ve etkisi ön plana çıkarılarak sağlıklı birey, 
sağlıklı aile ve sağlıklı toplum ortamını desteklen-

mektedir. 2010 yılında, 582 genç ve 3.296 çocuk ol-

mak üzere toplam 3.878 kişiye hizmet verilmiştir.

STRATEJİK HEDEF 13.9

Gençlerin ailesi ile birlikte yararlanacak-
ları aile yaşam merkezlerini çoğaltmak..

Çocukların, gençlerin, hanımların, yetişkinle-

rin, engelli ve yaşlıların birlikte zaman geçirebile-

cekleri, sosyal, kültürel, sportif ve eğitime yönelik 

tüm faaliyetlerin sunulduğu aile yaşam merkezle-

rinden 2010yılında 134.886 kişiyararlanmıştır.
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STRATEJİK HEDEF 13.10

Dar gelirli gençlere eğitim yardımı vermek.

Ankara’da eğitim gören ve maddi noktada sı-
kıntı yaşayan öğrencilerimize nakdi yardımlar 
programlanmış ancak CHP’nin açmış olduğu dava 
kapsamında bu yardımlar yapılamamıştır. Fakat 
belediye olarak her yıl olduğu gibi 2010 yılında da 
kırtasiye vb. ayni yardımlar aralıksız devam et-
mektedir.

STRATEJİK HEDEF 13.11

Dar gelirli gençlere kırtasiye yardımı yap-
mak.

2010 yılında eğitim yardımı kapsamında, fakir 
ve dar gelirli ailelerin ilk ve ortaöğretim okulla-
rında okuyan 40.000 öğrenciyeçanta-kırtasiye 
malzemeleri, giysi (kaban ve bot) vb. yardımlar 
yapılmıştır.

STRATEJİK HEDEF 13.13

Gençlere tiyatro alışkanlığı kazandırmak.

Gençlik merkezi üyeleri tarafından kurulan ti-
yatromuzda, 2010 yılında 45 adet tiyatro gösterisi 
sahnelenmiştir.
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STRATEJİK HEDEF 13.14

Gençlik tiyatrosu kurmak.

Gençlik merkezlerimizde Ankaralı gençlerin 
hem kendilerini yetiştirmeleri hem de kentimizin 
kültür ve sanat yaşamına katkıda bulunmaları 
adına merkezlerimiz bünyesinde gençlik tiyatro-
ları kurulmuştur. 2010 yılında Başkent Tiyatrola-
rı ile birlikte 13 oyun ve 324 gösteri sahnelenmiş 
olup, oyunlar vatandaşlarımız tarafından büyük 
beğeni ile izlenmiştir.
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STRATEJ K HEDEF 13.15

Gençlere folklor imkân  sa lamak.

Gençlik merkezlerinde kültürel faaliyetler kap-
sam nda olu turulan folklor gruplar ; Ankara için-
de ve Ankara d nda pek çok etkinli e kat lm -
t r.Gençlik merkezlerinde yeni folklor gruplar n n 
kurulmas  için gerekli altyap  çal malar  düzenli 
bir ekilde takip edilerek çocuklar n bu yönde te -
vik edilmesi çal malar na devam edilmi tir.

2010 Y l nda Gençlik Merkezlerinde
Yap lan Faaliyetler;

2010 Y l nda Gençlik Merkezlerinde

Saz ekibi 12

Diyarbak r halk oyunlar 28

Blek dans grubu 6

Se men gurubu 12

 Step 14

Zeybek 18
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STRATEJİK HEDEF 13.18

Gençlere aileleri ile birlikte eğlenecekleri 
yaz konserleri düzenlemek.

Belediye olarak yaz aylarında özellikle dar ge-
lirli gençlerin aileleriyle birlikte eğlenebilecekleri 
konserlerin düzenlenmesine 2010 yılında da de-
vam edilmiştir. Mahallede Şenlik Varorganizasyo-
nu kapsamında vatandaşlarımız sadece konserler 
değil farklı animasyon gösterileri ve kurulan luna-
parklardan ücretsiz olarak faydalanmışlardır.
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STRATEJİK HEDEF 13.19

Dar gelirli gençleri spora teşvik etmek için 
top, zekalarını geliştirmek için tetris vb. mal-
zemeleri ücretsiz dağıtmak.

Dar gelirli gençleri spora teşvik etmek için spor 
malzemeleri, zekâ gelişimine katkıda bulunacak 
klasik ve modern materyallerin ücretsiz dağıtımı-
na devam edilmiştir.

STRATEJİK HEDEF 13.20

Gençlere aileleri ile birlikte yaz aylarında 
eğlenme imkânı temin etmek maksadıyla 
panayırlar kurmak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi özellikle dar 
gelirli vatandaşları düşünerek her yıl “Mahallede 
Şenlik Var” panayırları düzenliyor. Büyükşehir 
Belediyesi’nin sınırları içerisindeki ilçe ve belde-
lerde de kurulan panayırlar iki grup, beşer günlük 

periyotlar halinde ve 103 gün boyunca gösteriler 
düzenlemektedir. Konserlerin, tiyatro oyunları-
nın, animasyon gösterilerinin, oyun gruplarının, 
mini lunaparkın yer aldığı panayırlardan vatan-
daşlar ücretsiz olarak yararlanmaktadır.

2010 yılında 103 gün boyunca 206 panayır gös-
terisi yapılmıştır.
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STRATEJİK HEDEF 13.21

Sirkler getirmek.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin geleneksel 
hale gelmiş olan ve Ankara halkının büyük beğe-
nisini kazanan Büyük Ankara Sirki Organizasyo-
nu 2010 yılında da gerçekleştirilmiş olup gösteriler 
vatandaşlar tarafından ilgiyle olarak izlenmiştir.

STRATEJİK HEDEF 13.22

Sokakta çalışan gençleri aileleri ile ba-
rıştırmak, topluma yararlı bir insan haline 
getirmek, okumalarını temin etmek, suç iş-
lemekten korumak için merkezler kurmak.

Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi, çocukların 
aileleri ile ilgili sorunlarını çözmek, okula gitme-
yenleri eğitime yönlendirmek, okula gidiyorlarsa 
eğitimlerine yardımcı olmak, okul ile ilgili sorunla-
rını çözmek, okula başlayamamış ya da başlamış 
olsa bile dar gelirli oluşu nedeniyle devam ede-
memiş sokakta çalışan çocukların ihtiyaçlarını 
karşılamak suretiyle; onları okulla ilişkilendirerek 
zorunlu temel eğitimden yararlanabilmelerine yar-
dımcı olmayı, bir başka deyişle çocukların ihmal ve 
istismarını önlemeyi amaçlamaktadır.

2010 yılında, 915 sokakta çalışan çocuğa hiz-
met verilmiştir.

Sokakta çalışan çocuklarımıza, sosyal ve kül-
türel faaliyetler, eğitim destek hizmetleri, sağlık 
hizmetleri, spor hizmetleri, psiko-sosyal destek 
hizmetleri, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri 
verilmekte, ailelere yönelik bilgilendirme çalışma-
ları ile eğitime yönlendirme, takip etme; voleybol, 
air hokey, basketbol, yüzme, jimlastik-kondisyon, 
İngilizce, diksiyon, park konserleri, tiyatro gösteri-
leri ve turnuvalar düzenleme(futbol, halk oyunla-
rı, satranç, masa tenisi vb.); Akçay ve Kesikköprü 
kamplarına götürülmeleri ve yaşadığımız kenti ta-
nıyalım gezileri(Anıtkabir, Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi vb) hususlarında hizmetler verilmektedir.

STRATEJİK HEDEF 13.23

Gençlerin madde bağımlılığından korun-
ması amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü ve 
Ankara Emniyeti ile işbirliği yaparak ortak 
projeler uygulamak.

Gençlerin madde bağımlılığı gibi zararlı alış-
kanlıklardan korunması amacıyla çalışmalar ya-
pılmakta, Milli Eğitim ve Emniyet Teşkilatıyla iş-
birliği içerisinde projeler üretilmektedir. 

STRATEJİK HEDEF 13.24

Madde bağımlısı gençlerin tedavisi için 
“Rehabilitasyon Merkezi” yapmak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sokakta Yaşa-
yan Madde Bağımlı Çocuklar Sosyal Rehabilitas-
yon Merkezleri ile, çocukların sosyal rehabilitas-
yonunda yeni bir model oluşturarak, çocukların 
topluma ve sosyal yaşama entegre olmalarını sağ-
lamayı ve sosyal hizmetler alanında örnek çalış-
malara imza atmayı amaçlamaktadır. 

Merkezimizde 2010 yılında 183 çocuğa hiz-
met verilmiştir.



2010 FAALİYET RAPORU 193

STRATEJİK HEDEF 13.25

Gençlerin arkadaşları ve aileleri ile bir-
likte vakit geçireceği rekreasyon alanlarını 
çoğaltmak.

2010 yılında Kurtboğazı piknik alanının re-
vizyonuna başlanmıştır. 

512.550 m2 alana sahip olan park, kentsel ölçek-
te bir rekreasyon alanına dönüştürülerek kültür 
ve eğlence alanı haline getirilecektir.



III. Faaliyetlere İlişkin
Bilgi ve Değerlendirmeler

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI194

STRATEJİK HEDEF 13.26

Kent içinde uygun her türlü araziyi spor 
yapılacak alanlara dönüştürmek.

No Adı
Halı
Saha

Basket
Voleybol

Fitnes
Takımı

Koşu
Yolu

Oyun
Grubu

Plaj
Vo-ley.

İlçesi

1 Şelaleli Tebessüm Parkı 2.Kısım 1 2 1    1  Pursaklar

2 Çiğdem Mahallesi Gül Parkı  1 1    1  Çankaya

3 Çukurambar Firdevs Parkı       1  Çankaya

4 Elmadağ Mesire Alanı 2.Kısım  1 1    2  Elmadağ

5 Başak Parkı 2.Kısım 1 1 1    1  Mamak

6 Kızılcaşar Parkı-İncek  2  1 668 M2   Çankaya

7 Kurtboğazı Piknik Alanı    2 4 Kazan

8 Yeşilbayır Parkı   1      Mamak

9 Şht.EvrenAyyarkın   1    1  Yenimahalle

10 Karakusunlar 100.Yıl Birlik Parkı   1      Çankaya

11 Mogan Park   2      Gölbaşı

12 Kemal Sonunur Parkı   1    1  Etimesgut

13 Asaf Bey Parkı   1    1  Yenimahalle

14 Altınpark       1  Altındağ

15 Ahlatlıbel Akademi Yanı Park   1    1  Çankaya

16 Portakal Çiçeği Vadisi Parkı   1      Çankaya

17 Emre Parkı       1  Yenimahalle

18 Yaşamkent Parkı       1  Yenimahalle

19 Eskişehir Yolu Beyazgül Sitesi Önü Koşu 
Yolu   2      Yenimahalle

20 Örnek Park       1  Altındağ

21 Bülent Sarıkaya Parkı   1    1  Yenimahalle

22 Şehit Ersin Batur Parkı       1  Etimesgut

23 Mehmet Ali Bey Parkı   1      Yenimahalle

24 Göksu Parkı   1      Etimesgut

25 Çubuk Iı  Barajı       1  Çubuk

26 Güvenpark       1  Çankaya

27 Elvankent 16. Cadde Yan Bant Parkı       1  Etimesgut

28 Süleyman Hacıabdullahoğlu Parkı       1  Keçiören

29 Sincan Gop Parkı       1  Sincan

30 CaharDudayev Parkı   1      Yenimahalle

31 Hosta Yanı Parkı       1  Sincan

2 7 19 1668 m2 24 4

2010 Yılında Yapılan Spor Sahaları
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STRATEJİK HEDEF 13.30 

Gençler arasında yarışmalar düzenlemek.

Gençlik merkezlerinde,gençler arasında sevgi-
yi, dostluğu ve arkadaşlığı pekiştirecek, başarma 
duygusunu artıracak faaliyet ve etkinlikler düzen-
lenmektedir.

Gençlik Merkezlerinde

Yapılan Etkinlikler

Katılımcı 

Sayısı

Bilardo Turnuvası 1191

Masa Futbolu Turnuvası 1474

Masa Tenisi Turnuvası 1775

Airhockey Turnuvası 441

Satranç Turnuvası 544

Güreş Turnuvası 445

Futbol Turnuvası 187

Yüzme Yarışmaları 30

Bowling Turnuvası 280

Dart Turnuvası 330

Go Kart Yarışması 110

Basketbol Turnuvaları 138

Zeka Oyunları Turnuvaları 180

Mini Golf Turnuvası 26

Karate Turnuvası 731

Voleybol Turnuvası 12

Badminton Turnuvası 80

BenchPress Turnuvası 198

Paintpall Turnuvası 20

Ata Model Uçak Yarışması 20

Okuma Yarışması 45

On Parmak Yazma Yarışması 25

Resim Yarışması 25

Slayt Yarışması 54
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STRATEJİK HEDEF 13.31

Ankara’daki liselerde ve üniversitelerde 
başarılı olan sporcuları kent dışındaki mü-
sabakalarını rahatlıkla yapabilmeleri için, 
gençlere otobüs tahsisinde ve malzeme yar-
dımında bulunmak.

Lise ve üniversitelerde başarılı olan sporcula-

rın, kent dışındaki müsabakalara katılmaları ve 

çalışmalarını rahatlıkla yapabilmeleri için gerek-

li olan malzeme, ekipman ve ulaşım taleplerinin 

karşılanması hizmetlerine devam edilmektedir.

STRATEJİK HEDEF 13.32

Gençleri spora teşvik için spor malzeme-
leri dağıtmak.

Gençlerimizi spora teşvik etmek amacıyla eşof-

man, spor çantası, spor ayakkabısı, top vb. spor 

malzemeleri dağıtımına devam edilmiştir.

STRATEJİK HEDEF 13.33

Ekonomik imkânları olmadığı için evle-
nemeyen gençlere yardımcı olmak, toplu dü-
ğün törenleri düzenlemek.

Ankara’da yaşayan, yardıma muhtaç çiftlerin 

evlendirilmesi organizasyonu kapsamında 210 

çiftimiz evlendirilmiştir. Şölen Büyük Ankara Fes-

tivali etkinlikleri içerisinde yapılmıştır. Yaklaşık 

10.000 kişinin katılmış olduğu organizasyonda 

çiftlerimize gelin-damat kıyafetleri, oturma grup-

ları hediye edilmiş, gıda, temizlik malzemesi ve 

yakacak yardımı yapılmıştır.

STRATEJİK HEDEF 13.34

Meslek sahibi olamayan gençlere üniver-
sitelerle işbirliği yaparak meslek kursları aç-
mak.

1999 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi ile 
Gazi Üniversitesi arasında yapılan protokol gereği 
8 bölüm ve 109 branşta hizmet vermeye başlayan 
Belediye Teknik Eğitim Kursları (BELTEK) bünye-
sinde; teknik eğitim kursları, üçer aylık dönemler 
halinde Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi 
dersliklerinde üniversite öğretim elemanları tara-
fından verilmektedir. Yoğun ilgi gören Bilgisayar 
Bölüm branşı kursları (105,106 ve 107 nolu branş-
lar) hızlandırılmış olarak 2 şer aylık periyotlar 
halinde düzenlenmektedir. Kurslara kayıtlar kurs 
dönemi boyunca devam etmektedir. Teknik Eği-
tim Kurslarına 2010 yılında 11.946 kişi katılmıştır. 
11 yıldır devam eden kurslarımızdan 90.000’in 
üzerinde kişiye mesleki eğitim görme imkânı sağ-
lanmıştır.

STRATEJİK HEDEF 13.36

Ankara genelinde başarı göstererek ken-
timizi ve ülkemizi yurt dışında temsil edecek 
folklor ve müzik gruplarına destek olmak.

Kentimizi ve ülkemizi yurt dışında temsil eden 
folklor ve müzik gruplarına ihtiyaç duyulan iaşe, 
konaklama ve ulaşım konusunda her türlü deste-
ğin verilmesine devam edilmiştir.
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STRATEJİK HEDEF 14. 1 

Bayanlara meslek kursları açmak.

Belediye El Becerisi ve Meslek Edindirme Kurs-
ları (BELMEK), faaliyetlerini eğitim ve öğretim 
dönemlerinde sürdürmektedir. 2010 yılında(16. 
Dönem) 6 merkez ve 145 kurs yerinde, 31 branş-
ta15.531 kursiyere el becerisi ve meslek edindir-
me kursu verilmiştir. BELMEK kurslarına katılan 
kursiyerlerin el becerileriyle yaptıkları ürünler 
sergilenmiştir.

BAYANLARLA İLGİLİ KÜLTÜREL, SOSYAL VE SPORTİF PRO-
JELER ÜRETMEK, ONLARI MESLEK SAHİBİ YAPMAK İÇİN 
KURSLAR AÇMAK

AMAÇ 14
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STRATEJİK HEDEF 14. 2 

Hanım lokalleri açmak.

İlki 2000 yılında hizmete giren Hanımlar Lo-
kali; 2010 yılı itibariyle 16 ayrı lokalde hizmet ver-
mektedir. Ankara’da yaşayan 18 yaş üzeri tüm ba-
yanların sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif yönden 
gelişimine destek veren lokaller yıl boyu haftanın 
tüm günlerinde faaliyetlerini sürdürmektedir. 
Üyelik sistemi ile çalışan lokallerde yıllık üyelik 
ücreti Belediye Meclisince belirlenmektedir. Üye-
ler, kayıt dönemi alınan ücretin dışında lokallerde 
sunulan eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif hizmet-
lerden ücretsiz olarak yararlanmaktadır.

2010 yılında Bala’da Hanımlar Lokali ve Genç-
lik Merkezi olarak kullanılmak üzere tahsis edilen 
bina, amacına uygun olarak bakım ve onarımı ya-
pılarak kullanıma hazır hale getirilmiştir. Merke-
zin açılışı 2011 yılında yapılacaktır.

2010 yılında Hanım Lokallerimizden 
26.460 bayan yararlanmıştır.

2010 yılında Hanım Lokallerimizde

S.N. Hanım Lokalleri Üye Sayıları

1 Ahmetler Hanımlar Lokali 2096

2 Altındağ Hanımlar Lokali 3069

3 Aile Yaşam Merkezi Hanımlar Lokali 1150

4 Bahçeli Hanımlar Lokali 2872

5 Batıkent Hanımlar Lokali 1599

6 Çankaya Hanımlar Lokali 2558

7 Demetevler Hanımlar Lokali 1724

8 Dikmen Hanımlar Lokali 954

9 Etlik Hanımlar Lokali 1905

10 Harikalar Diyarı Hanımlar Lokali 1250

11 Hasanoğlan Hanımlar Lokali 263

12 Kalecik Hanımlar Lokali 230

13 Planet Hanımlar Lokali 1533

14 Pursaklar Hanımlar Lokali 2127

15 Şafaktepe Hanımlar Lokali 1920

16 Şentepe Hanımlar Lokali 1239

Toplam 26489

Bala Hanımlar Lokali / Gençlik Merkezi
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STRATEJİK HEDEF 14. 3 

Doğum öncesi, doğum esnası ve doğum 
sonrası bayanlara hastanelere geliş ve gidiş-
lerde yardımcı olmak, çocuk eğitimi ve bakı-
mı konusunda kurslar vermek.

ALO DOĞUM hizmeti bünyesinde bayanlara 
doğum öncesi ve doğum sonrası taşıma hizmeti 
verilmektedir. 2010 yılında 27.771 vatandaşımız 
“ALO DOĞUM” servisimizden hizmet almıştır.
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STRATEJİK HEDEF 14.4

Bayanların folklor grupları kurmasını te-
min etmek.

Aile yaşam merkezi vehanımlar lokallerimiz-
debayanlara yönelik folklor grupları bulunmakta-
dır. Yeni grupların kurulması için gerekli altyapı 
çalışmaları ve teşvik edici faaliyetlere her yıl oldu-
ğu gibi 2010 yılında da devam edilmiştir.

STRATEJİK HEDEF 14.5

Bayanların müzik grupları kurmasını teş-
vik etmek.

Hanımlar lokallerimizde üyelerimizin kurmuş 
oldukları ve farklı türlerde birçok müzik grubu 
bulunmaktadır. Bu gruplara yenilerinin eklenme-
si için gereken çalışmalar devam etmektedir.
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STRATEJİK HEDEF 14.6

Bayanların spor yapmalarını temin etmek.

Bayanların hem spor yapmalarını sağlamak 
hem de sosyo-kültürel hayatlarına katkıda bu-
lunmak amacıyla tüm hanım lokallerimizde spor 
salonları bulunmaktadır. Bu salonlarda step, aero-
bik, kondisyon aletleri ve çeşitli spor malzemeleri 
üyelerimizin kullanımına sunulmuştur.

STRATEJİK HEDEF 14.7

Bayanları resim, tezhip, ebru, minyatür, 
çinicilik gibi tarihi sanat dallarına teşvik et-
mek.

Bayanlara, BELMEK kurslarında resim, tez-
hip, ebru, minyatür, çinicilik gibi sanat dallarında 
kurslar verilmiştir.

STRATEJİK HEDEF 14.8

Okuma yazması olmayan bayanlara kurslar.

Hanımlar Lokallerinde okuma-yazma bilme-
yen bayanlarımız için kurslar açılmıştır. Bu saye-
de vatandaşlarımızın okur-yazarlığı sağlanmıştır.

STRATEJİK HEDEF 14.9

Kadın sığınma evleri açmak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yaşam 
içerisinde şiddete maruz kalan kadınlarımıza ge-
rekli ilgiyi, şefkati ve desteği sağlamak amacıyla 8 
Mart 2007 tarihinde Kadın Konuk Evleri hizmete 
açmış, 25 Ekim 2007 tarihinde de mağdur duru-
munda olan bayanları kabul etmeye başlamıştır.

2010 yılında konukevlerinden müracaat eden-
lere barınma hizmeti verilmiştir.

STRATEJİK HEDEF 14.11

Eşleri çalışma yeteneğinden yoksun olan 
veya eşini kaybetmiş bayanlara ve çocukla-
rına destek olmak.

İlgili birimlerimiz tarafından tespit edilen, ça-
lışma yetisi olmayan bayanlar ile eşini kaybetmiş 
bayanlara ve çocuklarınasosyal yardımlar yapıl-
makta, yapılan yardımlarla  sadece maddi anlam-
da değil aynı zamanda ruhsal ve bedensel açıdan 
da destek sağlanmaktadır.
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STRATEJİK HEDEF 15.1 

Yaşlılara Hizmet Merkezi” kurarak, yaş-
lılara temizlik, tamirat, sağlık, rehberlik hiz-
metlerini evlerinde vermek.

Ankara’da yaşayan yaşlı vatandaşlarımızı 
yaşadıkları ortamdan koparmadan, günlük ya-
şamlarını kolaylaştırılmak, yalnız olmadıklarını 
onlara hissettirmek, ilgi, sevgi ve şefkatle yaşlıla-
rımızın onurlu bir yaşam sürmelerini sağlamak 
amacıyla 5 Eylül 1994 yılında hizmet açılan ve 
Türkiye’ de bu amacı gerçekleştirmek için kurul-
muş ilk kuruluş olma özelliği taşıyan,“Yaşlılara 
Hizmet Merkezimiz”, yaşlılarımıza temizlik, ev içi 
bakım-onarım, sağlık, psiko-sosyal destek hizmet-
leri vermektedir. 

2010 yılında, Yaşlılar Hizmet Merkezine 
kayıtlı, 32.567 yaşlı vatandaşımıza hizmet veril-
miştir. 2011 yılında da hizmetler devam etmekte-
dir.

Verilen hizmetler

 � Sosyal Hizmetler

 � Psikolojik Destek Hizmetleri

 � Sağlık Hizmetleri

 � Rehberlik

 �  Refakat ve Danışmanlık Hizmetleri

 � Sosyal ve Kültürel Etkinlikler

 � Resim Kursu

 � Bilgisayar Kursu

 � Satranç Kursu

 � Diksiyon Kursu

 � Şiir Kursu

 � Türk Sanat Müziği Kursu ve Korosu

 � Nostalji Müzik Kursu ve Korosu

 � Pop Müzik Kursu ve Korosu

 � Temizlik ve Bakım Hizmetleri

YAŞLILARLA İLGİLİ KÜLTÜREL, SOSYAL VE SPORTİF PROJE-
LER ÜRETMEK

AMAÇ 15

 � Vücut Temizliği

 � Yemek

 � Her Türlü Ev İçi Tamiratı

 � Okuma-Yazma Kursları

 � Bilgilendirme Kursları

 � Yaz Kampı Hizmeti

 � Gezi, Eğlence, Piknik Hizmetleri

 � Ekonomik Destek Hizmetleri

 � Öncelikli Hizmet Kartı

 � Acil Yardım  Hizmetleri

 � Yaşlı Serbest Kartı

 � Cenaze Hizmetleri

No Faaliyetler 2008 2009 2010

1
Psiko-Sosyal Destek-
hizmetindenYararla-
nan Yaşlı

2.541 3.042 4.772

2 Sağlık Hizmetinden 
Yararlanan Yaşlı 7.570 6.796 6.311

3 Temizlik Hizmetinden 
Yararlanan Yaşlı 19.979 20.776 29.180

4
Bakım / Onarım Hiz-
metinden Yararlanan 
Yaşlı

1.901 1.826 2.009

5 Boya - Badana Hizme-
tinden Yararlanan Yaşlı 2 2 1

6 Berber   7

7 Yaşlılara Banyo Yaptır-
ma Hizmeti 195 257 227

8
Üyelerin Evlerinde 
Yemek Yapımız 
Hizmeti

345 549 422

9
Tatil Kampı 
(Altınoluk)’dan Yarar-
lanan Yaşlı

185 140  

10 Ücretsiz Otobüs Kartı 
Verilen Yaşlı 79.201 78.472 90.339

11 Bilgi Edinme Başvu-
rusu 418  116

12 Alo-153 Başvurusu 3318  465

Yıllara Göre Verilen Hizmetler 
ve Yararlanan Yaşlı Sayısı;

Yıllara Göre Verilen Hizmetler
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STRATEJİK HEDEF 15.2 

Sembolik ücretle günün belli saatlerinde 
toplu taşım imkânı sağlamak.

Ankara’da yaşayan 65 yaş üzeri vatandaşla-
rımızın, sembolik bir bedelle ve günün belli saat-
lerinde, toplu taşıma araçlarından yararlanması 
hizmetlerine devam edilmiş ve 2010 yılında, 
90.339 Yaşlıvatandaşımıza serbest dolaşım kartı 
verilmiştir.

STRATEJİK HEDEF 15.3 

Aile yaşam merkezlerinde çocukları ve 
torunları ile birlikte değişik aktiviteleri ger-
çekleştirme imkânı vermek.

Aile Yaşam Merkezi Yaşlılar lokali, yaşlıların 
çağdaş, onurlu, sağlıklı, üretken ve yaşama sevin-
ciyle dolu bir yaşlılık süreci geçirmelerine yönelik 
hizmetler sunmaktadır. Ankara’da yaşayan tüm 
büyüklerimizin güvenle ve huzurla geldikleri lo-
kalde, boş zamanlarını değerlendirebildikleri sos-
yal ve kültürel faaliyetler ücretsiz olarak yürütül-
mektedir.

2010 yılında, Aile Yaşam Merkezi Yaşlı Lokal-
lerinden, 6.843 yaşlı vatandaşımız faydalan-
mıştır.

STRATEJİK HEDEF 15.5 

Yaşlılar müzik grupları kurmak

Yaşlılar Lokali üyesi olan vatandaşlarımız, 
Türk Sanat Müziği Fasıl Grubu, Türk Sanat Müzi-
ği Korosu, Nostalji Grubu, Tasavvuf Müziği Koro-
su, Türk Halk Müziği Korosundan oluşan müzik 
grupları kurarak çeşitli etkinliklerde konserler 
vermişlerdir.



2010 FAALİYET RAPORU 205

STRATEJİK HEDEF 15.7 

Yaşlılara spor yapmalarını sağlamak.

Yaşlılar lokaline kayıtlı üyelerimize satranç, 
bilardo, masa tenisi, aırhockeyvb branşlarda spor 
imkânı sağlanmıştır. Ayrıca satranç turnuvası, 
halı saha turnuvaları düzenlenmiştir.

STRATEJİK HEDEF 15.8 

Dar gelirli yaşlılara gıda, giyecek ve yaka-
cak yardımı yapmak.

2010 yılında;

 � 85.000 muhtaç dar gelirli kişi/aileye, 85.000 
ton yakacak (kömür) yardımı,

 � 125.525 muhtaç dar gelirli kişi/aileye; top-
lam 265.000 paket gıda ve temizlik malze-
mesi yardımı,

 � 46.432 muhtaç dar gelirli kişiye toplam 
14.125.960 adet ekmek yardımı,

 � Muhtaç, dar gelirli 728 kişi/aileye, 113.149 
kalem muhtelif giysi yardımı yapılmıştır.
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STRATEJİK HEDEF 15.9 

Yaşlıları, resim ve el işleri gibi hobi faali-
yetlerinde bulundurmak.

Yaşlılar ve gençlerimize boş zamanlarını de-
ğerlendirmeleri amacıyla kitap, dergi, fotoğraf, vi-
deo, ses, film vb. bilgi kaynaklarına hem internet 
üzerinden, hem de yerinde ulaşma imkanı sağlan-
mıştır. Yaşlılarımız, torunlarıyla birlikte, internet 
kullanma imkânı, bilgisayar eğitimi, kütüphane 
hizmetleri ile gezi ve ziyaret etkinliklerinden ya-
rarlanmaktadırlar.

Bilgi Erişim Merkezinden 2010 yılında, 1.751 
kişi yararlanmıştır.

STRATEJİK HEDEF 15.10 

Yaşlıları, resim ve el işleri gibi hobi faali-
yetlerinde bulundurmak.

Yaşlılar Hizmet Merkezi, Yaşlılar Lokali ve 
Yaşlılar Bilgi Erişim Merkezine kayıtlı üyelerimi-
zin, sosyalleşmelerini, bir araya gelerek tanışma-
larını ve birbirlerine destek olmalarını sağlamak 
amacıyla çeşitli gezi ve piknikler düzenlenmiştir.
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STRATEJİK HEDEF 16.1 

Engellileri meslek sahibi yapmak için pro-
jeler üretmek.

Engelli bireylerin, ekonomik özgürlüklerini ka-
zanarak topluma ve hayata kolaylıkla adapte ol-
malarını sağlamak amacıyla Bahçelievler Kapalı 
Pazaryeri içinde Özürlü Ticaret Merkezi faaliyete 
açılmış ve engelli vatandaşlarımıza ticaret merke-
zinin içinde ücretsiz olarak stantlar tahsis edilmiş-
tir. 2010yılında bakım onarımı yapılarak yeniden 
engelli vatandaşlarımızın hizmetine sunulan 
engelli ticaret merkezinin ticaret merkezinde,24 
engelli vatandaşımıza stant tahsis edilmiştir.

ENGELLİLERLE İLGİLİ KÜLTÜREL, SOSYAL VE SPORTİF PRO-
JELER ÜRETMEK, ONLARI MESLEK SAHİBİ YAPMAK İÇİN 
KURSLAR AÇMAK

AMAÇ 16
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STRATEJİK HEDEF 16.2 

Dar gelirli engellilere, engel gruplarına 
göre ihtiyaç duydukları araç ve gereçleri üc-
retsiz olarak temin etmek.

2010 yılında engelli vatandaşlarımıza, engel 
gruplarına göre 13 adet tekerlekli sandalye, 38 adet 
akülü tekerlekli sandalye, 1 adet konuşan saat, 118 
adet beyaz baston, 300 adet simit camekânı,761 
adet hasta bezi, 1 adet kanedyen değnek, 3 adet 
koltuk değneği yardımı yapılmıştır.

STRATEJİK HEDEF 16.3 

Engellilerin kent içerisindeki rahat do-
laşımını temin etmek için gerekli tedbirleri 
almak.

2010 yılında engelli vatandaşlarımızın kent içe-
risinde rahatça dolaşabilmeleri için gerekli düzen-
lemeler yapılarak tedbirler alınmıştır.

Bu kapsamda yapılan hizmetler

İndirimli dolaşım kartı hizmeti 14.787 Engelli

Serbest dolaşım kartı hizmeti 14.841 Engelli

Asansörlü araç hizmeti 9.608 Engelli’dir.
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STRATEJİK HEDEF 16.4 

Engellilerin evlerindeki temizlik, tamirat, 
sağlık, rehberlik gibi hizmetlerini ücretsiz 
yapmak.

Engelliler Hizmet Merkezi tarafından, engelli-
lereyerinde bakım(temizlik, bakım-onarım, psiko 
sosyal, sağlık, fizyoterapi) hizmetleri sunulmak-
tadır.2010 yılında 26.903 engelli vatandaşımız 
merkezimizin hizmetlerinden yararlanmıştır.

Sunulan Hizmetler Yararlanan Kişi

Temizlik Hizmeti 14.680

Bakım-Onarım Hizmeti 1.061

Sağlık Hizmeti 3.566

Psiko-Sosyal Destek Hizmeti 2.773

Asansörlü Araç Hizmeti 11.280

Fizyo Terapi Hizmeti 3.897
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STRATEJİK HEDEF 16.5 

Engelliler için rehabilitasyon merkezleri 
kurmak.

Engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini 
yükseltmek ve onların yaşama daha sıkı tutun-
malarını sağlamak için “Engelli Rehabilitasyon 
Merkezi” faaliyetlerimiz devam etmektedir.

“Engelli Rehabilitasyon Merkezinde” 
Verilen Hizmetler

Engelli Rehabilitasyon Merkezind
il Hi

Sosyal hizmetler

Psikolojik destek hizmetleri

Sağlık hizmetleri

Sosyal ve kültürel etkinlikler

Her türlü ev içi tamiratı

Ekonomik destek hizmetleri

Özürlüler indirim kartı

Acil yardım hizmetleri

Özürlüler serbest kartı

Rehberlik, refakat ve danışmanlık hizmetleri

Temizlik ve bakım hizmetleri
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STRATEJİK HEDEF 16.6 

Engellilere evlerinde ücretsiz rehabilitas-
yon hizmeti vermek.

Engelliler Hizmet Merkezince, engellilerin ai-
lelerine yerinde bakım(temizlik, bakım-onarım, 
psiko sosyal, sağlık, fizyoterapi) hizmetleri sunul-
maktadır.2010 yılında 26.903 engelli vatanda-
şımız merkezimizin hizmetlerinden yararlanmış-
tır. 2011 yılında da hizmetler devam etmektedir.

Engel Grubu Faydalanan Engelli Sayısı

Görme Engelli 4.539

İşitme Engelli 2.962

Ortopedik 4.997

Zihinsel 6.182

Diğer 8.223

TOPLAM 26.903
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STRATEJİK HEDEF 16.7 

Engellilere belediye ve bağlı kuruluşların-
da spor yapma imkânı vermek.

Engelli vatandaşlarımıza; sosyal, kültürel, spor-
tif ve eğitime yönelik hizmetler vermek amacıyla 
açılan engelliler lokalinde, rehberlik ve danışman-
lık hizmetleri yanında, resim, müzik, bilgisayar, 
İngilizce, satranç vb. kişisel gelişime yönelik 
hizmetler ücretsiz olarak verilmektedir.

Bu kapsamda 2010 yılında, 13.139 engelliva-
tandaşımıza hizmet verilmiştir.

STRATEJİK HEDEF 16.10 

Engellilere sanat çalışmaları yapma 
imkânı sağlamak.

Engelli vatandaşlarımıza yönelik, sosyal, kül-
türel eğitime yönelik ve sportif amaçlı hizmetler 
vermek amacıyla açılan engelliler lokalinden, 
engelli vatandaşlarımız, rehberlik ve danışman-
lık hizmetleri, resim, müzik, bilgisayar, ingilizce, 
satranç vb. hizmetlerden ücretsiz olarak yararlan-
mıştır. 2010 yılında, engelliler lokallerinden 
13.139 engelli vatandaşımıza hizmet verilmiştir.
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STRATEJİK HEDEF 16.12 

Engellilere metro sistemlerinde asansör 
imkanı temin etmek.

Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayat içeri-
sinde daha yoğun bir şekilde yer almalarını, baş-
kalarına muhtaç olmadan günlük aktivitelerini 
yerine getirebilmelerini sağlamak ve şehir içi ula-
şım imkanlarını kolaylaştırmak amacıyla metro 
girişlerinde engelli asansörü bulunmaktadır. Bu 
kapsamda 58 adet yaya üst geçitlerinde ve 17 adet 
belediye hizmet binalarındabulunan engelli asan-
sörlerinin periyodik olarak bakım ve onarımları 
yapılmıştır. 

STRATEJİK HEDEF 16.13 

Görme engellilere internetten yararlan-
ma imkânı tanımak

Görme engelli vatandaşlarımızın, eğitimlerine 
destek olmak ve bilgiye daha rahat bir biçimde 
ulaşmalarını sağlamak için internet cafe ve sesli 
kütüphane hizmetleri verilmektedir.Bu kapsam-
da rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin yanı 
sıra internet, Braille Alfabesiyle yazılı kütüphane, 
sesli kütüphane, doküman tarama ve bilgisayara 
aktarma imkanı, bilgilerin Braille Alfabesiyle do-
kümantasyonu, sesli cd kaydı (mp3) hizmetleri ve-
rilmekte olup, 2010 yılında 5.314 görme engelli 
vatandaşımız bu hizmetlerden yararlanmıştır.

YILLAR 2008 2009 2010

Üye Sayısı 4.227 5.030 5.314
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STRATEJİK HEDEF 17.1 

Doğum öncesi, doğum sırası ve doğum 
sonrası hizmetler ile yeni doğan çocuklara 
gerekli hizmetleri vermek.

“ALO DOĞUM” hizmeti bünyesinde doğum 
öncesi ve doğum sonrasında taşıma hizmeti ve-
rilmektedir. 2010 yılında 27.771 vatandaşımız 
doğum ve “yatalak hasta” servisimizden hizmet 
almıştır.

ANKARA’DA YAŞAYAN HEMŞERİLERİN DOĞUMDAN ÖLÜ-
MÜNE KADAR HER YAŞTA PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMLERİ-
Nİ ÜRETMEK

AMAÇ 17

STRATEJİK HEDEF 17.2 

Çocukların sağlıklı bir nesil olarak 
yetişebilmesi için belediye olarak çeşitli 
faaliyetlerde bulunmak.

2010 yılında; 20 adet çocuk kulübü 

ile 135.511 çocuğumuza, gelecekte başta 

Ankara’mız olmak üzere tüm ülkemize faydalı 

bireyler olarak yetişmeleri için özverili bir şekilde 

hizmet verilmiştir.

Bu kapsamda 2010 yılında çocuk kulüplerinde 

yapılan faaliyetler şunlardır:

 � Sosyal ve Kültürel Faaliyetler (sinema, ti-

yatro, bağlama, ud-gitar, ney-flüt, piyano, kon-

ser vb.)

 � Eğitim Destek Hizmetleri (Bilgisayar, inter-

net, diksiyon, İngilizce)

 � Sağlık Hizmetleri

 � Spor Hizmetleri (bilardo, masa tenis, masa 

futbolu, airhokey, kondisyon, step, futbol, vo-

leybol, basketbol, hentbol, satranç-abolone, 

yüzme,halk oyunları vb.)

 � Psiko-Sosyal Destek Hizmetleri

 � Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri

 � Gezi ve Piknikler

 � Turnuvalar (futbol, halk oyunları, bilardo, 

masa tenisi vb.)

 � Eğitim Seminerleri (uyuşturucu, kapkaç, si-

gara ve alkol, sağlık vb. konulu eğitimler)
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STRATEJİK HEDEF 17.3 

Gençlerin sağlıklı bir nesil olarak ye-
tişebilmesi için belediye olarak çeşitli faali-
yetlerde bulunmak.

Gençlik Merkezleri; tüm gençlerin beden ve 

ruh sağlığını korumak, sosyo-kültürel gelişimle-

rini desteklemek, ilgi alanları doğrultusunda eği-

timlerine katkı sağlamak ve beceri kazandırmak 

amacıyla açılmıştır. 2010 yılında Ankara İli Bele-

diye sınırları içerisinde 14 adetgençlik merke-

zinde, 15-24 yaş arası 78.284 genç ile 24 yaş 

üstü 24.464 yetişkin olmak üzere, toplamda 

102.748 kişiye hizmet verilmiştir.

Merkezlerde verilen başlıca hizmetler şunlardır;

 � Sosyal ve Kültürel Hizmetler (sinema, tiyat-

ro, konser; bağlama, ud, gitar, ney, flüt, piyano)

 � Eğitim Destek Hizmetleri  (bilgisayar, inter-

net, diksiyon, İngilizce)

 � Sağlık Hizmetleri

 � Spor Hizmetleri (bilardo, masa tenisi, masa 

futbolu, air hokey, kondisyon, step, futbol, vo-

leybol, basketbol, hentbol, satranç, abolone, 

yüzme, halk oyunları vb.)

 � Psiko-Sosyal Destek Hizmetleri

 � Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri

 � Gezi ve Piknikler

 � Turnuvalar (futbol, bilardo, masa tenisi vb.)

 � Eğitim Seminerleri (zararlı alışkanlıklar, 

kapkaç, sağlık vb.)
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STRATEJİK HEDEF 17.4 

Hanımların ruhsal, bedensel ve toplumsal 
yönden huzurlu bir ortamda bulunmaları 
için belediye olarak çeşitli faaliyetlerde 
bulunmak.

Hanımlarımızın ev işleri dışında kişisel gelişim-
leri ile bedensel, ruhsal ve kültürel yönden kendi-
lerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla hanım 
lokallerinde uzman eğiticiler tarafından kurs ve 
seminerler düzenlenmiştir. 2010 yılında düzenle-
nen aktivitelerle hanımlarımızın her yönden geli-
şimine katkıda bulunulmuştur.

STRATEJİK HEDEF 17.5 

Yetişkinlerin, ruhsal, bedensel ve toplum-
sal yönden huzurlu bir ortamda bulunmaları 
için belediye olarak çeşitli faaliyetlerde bu-
lunmak.

Vatandaşlarımızın ruhsal, bedensel ve toplum-
sal yönden huzurlu bir ortamda bulunmaları için 
merkezlerimizceçeşitli etkinlikler düzenlenmek-
te, kültürel ve sosyal faaliyetlerin yapılmasına 
devam edilmektedir.

Bu merkezlerimizde, çocuklara, gençlere, ha-
nımlara, yetişkinlere, yaşlı ve engellilere yönelik, 
sosyal ve kültürel faaliyetler, eğitim destek hiz-
metleri, sağlık hizmetleri, spor hizmetleri, Psiko-
sosyal destek hizmetleri, rehberlik ve danışman-
lık hizmetleri verilmektedir.
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STRATEJİK HEDEF 17.6 

Yaşlıların ruhsal, bedensel ve toplumsal 
yönden huzurlu bir ortamda bulunmaları 
için belediye olarak çeşitli faaliyetlerde bu-
lunmak.

Aile Yaşam Merkezi Yaşlılar lokali, yaşlıları-
mızın çağdaş, onurlu, sağlıklı, üretken ve yaşama 
sevinciyle dolu bir yaşlılık süreci geçirmelerine 
yönelik hizmetler sunmaktadır. Ankara’da yaşa-
yan tüm büyüklerimizin güvenle ve huzurla gel-
dikleri lokalde, yaşlılarımızın boş zamanlarını de-
ğerlendirebildikleri sosyal ve kültürel faaliyetler 
ücretsiz olarak yürütülmektedir. 2010 yılında, Aile 
Yaşam Merkezi Yaşlı Lokallerinden, 6.843 yaşlı 
vatandaşımız faydalanmıştır.

Yaşlılar lokalinde verilen hizmetler;

 � Sağlık Hizmetleri

 � Rehberlik, Refakat ve Danışmanlık Hizmetleri

 � Sosyal ve Kültürel Etkinlikler

 � Bilgisayar Kursları 

 � Satranç ve Abolone Kursları

 � Müzik Kursları

 � Resim Kursları

 � Kütüphane Okuma Salonu

 � Masa Tenisi

 � Bilardo

 � AirHockey

 � Mini Golf

Yıllara Göre Yaşlılar Lokalinden 
Yararlanan Yaşlı Üye Sayısı

Yıllara Göre Yaşlılar Lokalinden

YILLAR 2008 2009 2010

Eryaman Aile Yaşam Yaşlılar 
Lokali 3.661 4.291 5.156

Yenimahalle Aile Yaşam Yaşlılar 
Lokali  292 526

Planet Aile Yaşam Yaşlılar Lokali  624 1005

Pursaklar Aile Yaşam Yaşlılar 
Lokali  87 156

TOPLAM 3661 5294 6.843

STRATEJİK HEDEF 17.7 

Cenaze hizmetlerini, evden mezarlığa 
kadar yürütmek.

2010 yılında Karşıyaka Mezarlığında 
8.281, Cebeci Asri Mezarlığında 862 ve Sin-
can Cimşit Mezarlığında 1.374 defin olmak 
üzere toplam 10.517 adet definişlemi yapılmış-
tır. Defin işlemlerinin 2.778 adedi mükerrer defin 
olarak gerçekleştirilmiştir.
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STRATEJİK HEDEF 18.1 

Belediye ve bağlı kuruluşlarına ait spor 
kulüplerinde çok miktarda sporcu yetişme-
sini temin etmek, bu kulüplerde Türkiye ve 
Dünya şampiyonları çıkarmak.

Belediyemizce, spor kulüplerindeki sporcula-
rına, amatör ve profesyonel müsabakalara katıla-
rak kentimizi sporun her dalında başarıyla temsil 
etmelerinisağlamak amacıyla her türlü araç, ge-
reç, tesis vb. hususlarda destek verilmektedir.

Başarılı olan sporcularımız belediye meclisimi-
zin öngördüğü miktarlarda ödüllendirilmektedir-
ler.

2010 yılında Büyükşehir Belediyesi Spor Kulü-
bü; atletizm, badminton, boks, buz hokeyi, güreş, 
halter, hentbol, judo, kayak, masa tenisi ve taek-
wondo branşlarında yurt içinde 32 adet altın, 36 
adet gümüş ve 41 adet bronz madalya almıştır. 
Sporcularımız yurt dışında yapılan müsabakalar-
da ise; 5 adet altın, 1 adet gümüş ve 5 adet bronz 
madalya kazanmışlardır.

Yıllara Göre Alınan Ödül SayısıYıllara Göre Alınan Ödül Sayısı

 YURT İÇİ ALINAN ÖDÜLLER YURT DIŞI ALINAN ÖDÜLLER

YILLAR ALTIN GÜMÜŞ BRONZ ALTIN GÜMÜŞ BRONZ

2008 40 47 53 2 4 7

2009 36 27 30 2 5 4

2010 32 36 41 5 1 5

BELEDİYECİLİK FAALİYETLERİNDE ÖRNEK BELEDİYE 
HALİNE GELMEK.

AMAÇ 18
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STRATEJİK HEDEF 18.2 

Her yaş grubundaki hemşerimizin 
spor yapmasını teşvik etmek.

Aile yaşam merkezlerinde her yaşta kadın ve 
erkek vatandaşımıza spor yapma imkanı sunul-
maktadır. Ayrıca yapılan koşu yolları sayesinde 
her yaştaki hemşehrimizin açık alanlarda spor 
yapmaları teşvik edilmektedir.
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STRATEJİK HEDEF 18.3 

Ankara’daki spor tesislerini çoğalt-
mak.

2010 yılında spor tesislerimizi artırarak halkı-
mızı spor yapmaya teşvik etmek amacıyla İncek-
Kızılcaşar Parkına 668 m2’lik koşu yolu yapılmış-
tır. Ayrıca Ankara içindeki diğer parklarımızda 7 
adet basketbol-voleybol sahası ve 2 adet halı saha 
yapılmıştır.

Yapılan halı saha sayısı 2
Yapılan basketbol saha sayısı 7
Yerleştirilen fitnes takımı 19

STRATEJİK HEDEF 18.4 

Dar gelirli çocuklara ücretsiz futbol, 
basketbol ve voleybol topları dağıtmak.

Belediyemizce geleneksel hale getirilen ve özel-
likle dar gelirli çocuklara yönelik ücretsiz futbol, 
basketbol ve voleybol topları dağıtımı 2010 yılında 
da devam etmiştir.
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STRATEJİK HEDEF 18.5 

Amatör spor kulüplerine malzeme 
yardımı yapmak, başarılı amatör ku-
lüplerinin Ankara dışındakimüsabaka-
larına yardımcı olmak.

Kentimizde amatör spor kulüplerinin destek-
lenmesi ve teşvik edilmesi için sporculara eşofman 
takımı, şort, forma, spor ayakkabısı, spor çantası, 
top ve diğer spor malzemeleri yardımı yapılarak 
müsabakalara katılmalarına destek olunmuştur. 

STRATEJİK HEDEF 18.7 

2010 Dünya Basketbol Şampiyonasını 
Ankara’da yapılması için teşebbüste bulun-
mak.

2010 Dünya Basketbol Şampiyonası grup maç-
larının Ankara’da düzenlenmesi için yapılan te-
şebbüsler başarılı olmuş ve grup maçlarının bir 
kısmı kentimizde yapılmıştır. Ankara Spor Sa-
lonunda yapılan karşılaşmaları halkımız yoğun 
bir ilgiyle takip etmiş, hem sportif anlamda hem 
de turizm anlamında kentimizin tanıtımına katkı 
sağlanmıştır.

Bu kapsamda spora ve sporcuya destek olmak 
amacıyla 80 adet basketbolcu figürü kentin çeşitli 
noktalarına monte edilmiştir.

STRATEJİK HEDEF 18.11 

10.000 kişilik kapalı spor salonu inşa et-
mek.

Yapımına 2009 yılında başlanılan Arena Çok 
Amaçlı Spor Kompleksi 2010 yılında bitirilerek 
hizmete sunulmuştur.2010 Dünya Basketbol Şam-
piyonası için yapılmış olan spor kompleksi; Bas-
ketbol dışında boks, voleybol, buz hokeyi vb. spor 
dalları için ve çok amaçlı toplantı salonu olarak da 
kullanılmaktadır.

Bina modern bir spor salonunun gerektirdi-
ği optimum boyutlarda tasalanmış olup 34.000 
m2’lik ana spor salonu binası ile 21.000 m2’lik yer 
altında kapalı otoparkı olmak üzere 54.000 m2’lık 
alana sahiptir.1.425’protokol koltuğu olmak üzere 
toplam 11.000 seyirci kapasitesine sahiptir. Ana 
Salon dışında; Antrenman Salonu, ısınma fitnes 
salonu, oyuncu-hakem soyunma odaları, basın 
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çalışma odaları ve basın toplantı salonu bulun-
maktadır. Salon ortasında 4 adet 18 m2’lik yüksek 
çözünürlüğü olan LED ekran ile birlikte salonu 
çevreleyen 240 m LED reklâm panosu bulunmak-
tadır. Saha içi aydınlatma projektörleri yeni tek-
noloji olan HOTRESTRİKE (sıcak ateşlemeli) tip 
kullanılmıştır. Teleskopik tribün ek olarak yapıl-
mış olup kullanım alanı amaca göre arttırılmıştır. 
Salonun toplam 6 girişi yanı sıra yangın çıkışı da 
bulunmaktadır. Özürlü izleme salonları, özürlü 
asansörü ve Avrupa standartlarındaki wc’lerle 
Türkiye’deki ilklere adını yazdırmıştır. 

Büyük Ankara Spor Salonu
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STRATEJİK HEDEF 18.13 

Ankara içindeki koşu yollarını çoğaltmak.

2010 yılında mevcut koşu yollarına yenilerinin 

eklenmesi amacıyla İncekKızılcaşar Parkına 668 

m2’lik koşu yolu yapılmıştır.
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STRATEJİK HEDEF 18.14 

Ankara’da mini basket alanlarını çoğalta-
rak çocukları spora teşvik etmek.

Ankara’ da uygun olan okul bahçelerinde ço-

cukları spora teşvik etmek için basketbol potası 

konulmaktadır. Ayrıca; park alanlarında basket-

bol sahası ve üçlü basket potası alanı oluşturul-

maktadır.

2010 yılında park alanlarında 7 adet Basket 
Sahası yapılmıştır.

STRATEJİK HEDEF 18.15 

Halı sahaların çoğalmasını teşvik etmek.

Uygun park alanlarında halı saha uygulaması 

çalışmaları devam etmiştir. 2 adet yeni halı saha 

yapılarak çocuklarımızın kullanımına sunulmuş-

tur.

STRATEJİK HEDEF 18.17 

Gençlik lokallerini çoğaltarak gençleri 
spora teşvik etmek.

2010 yılında 2 adet yeni gençlik lokalinin 

daha açılmasıyla sayısı 14’e yükselen gençlik mer-

kezlerimizde oluşturulan spor ünitelerinde, genç-

lerin spor yapmalarına imkân sağlanmıştır.
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STRATEJİK HEDEF 18.18 

Çocuk kulüplerini çoğaltarak çocukları 
spora teşvik etmek.

2010 yılında 2 adet çocuk kulübünün açılma-
sıyla sayısı 20’ye yükselen çocuk kulüplerimizde, 
7-14 yaş arası çocukların spor yapmaları temin 
edilmiştir.

Çocuk kulüplerinde; bilardo, masa tenisi, masa 
futbolu, airhokey, futbol, voleybol, basketbol, yüz-
me, jimnastik-kondisyon, taekwondo, güreş, sat-
ranç ve abolone gibi spor dallarına yönelik turnu-

valar düzenlenmiştir.

STRATEJİK HEDEF 18.19 

Hanım lokallerinde aerobik ve step yapan 
bayanların sayısını artırmak.

İlki 2000 yılında hizmete giren Hanımlar Lo-

kali, 2010 yılı itibariyle 16 ayrı bölgede hizmet ver-

mektedir. 18 yaş üzeri tüm bayanların sosyal, kül-

türel, eğitsel ve sportif yönden gelişimine destek 

veren lokaller, yıl boyu haftanın tüm günlerinde 

faaliyetlerini sürdürmektedir. 2010 yılında hanım-

larlokallerindentoplam 26.460 bayan yararlan-

mıştır.
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STRATEJİK HEDEF 19.1 

Değişik ülke başkentleriyle karşılıklı kül-
tür günleri yapmak.

 � 25 Ocak 2010 tarihinde, Ankara’nın tüm güzel-
liklerinin, projelerinin, sosyal ve kültürel değer-
lerinin Avrupalılara tanıtılması amacıyla, Av-
rupa diplomasisin başkenti olan Strazburg’da 
“Ankara Günleri” etkinlikleri düzenlenmiştir.

 � 11-14 Kasım 2010 tarihleri arasında Belediyemiz 
ile Şanghay Belediyesi arasında yapılan İşbirli-
ği Protokolü çerçevesinde “Şanghay’da Anka-
ra Günleri” organizasyonu düzenlenmiştir.

Ziyaretin ilk gününde Huangpu Nehrinin batı 
yakasında bulunan, modern Şanghay gökdelenle-
rinin karşısında yer alan ve nehrin doldurulması 
ile oluşturulan Bund’da yürüyüş yapan heyet neh-
rin iki yakasında yer alan yapıları inceleme fırsatı 
bulmuşlardır.

Ayrıca dünyanın en yüksek televizyon kulele-
rinden biri olan ve kentin simgesi sayılan Oriental-
Pearl TV Kulesi’nde bir hafta boyunca sergilenen 
“Dört Mevsim Ankara Fotoğrafları” sergisi 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gök-
çek ve Şangay Halk Komitesi Başkan Yardımcısı 
YangJıaYıng tarafından açılmıştır.

ULUSLARARASI FAALİYETLERDE TÜRKİYE’DE 1 NUMARA 
OLMAK

AMAÇ 19
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Kardeş ŞehirlerKardeş Şehirler

NO ŞEHİR ADI ÜLKE

1. AddisAbaba ETYOPYA

2. Astana KAZAKİSTAN

3. Aşkabat TÜRKMENİSTAN

4. Bişkek KIRGIZİSTAN

5. Budapeşte- MACARİSTAN

6. Bükreş ROMANYA

7. Dipkarpaz K.K.T.C

8. Duşanbe TACİKİSTAN

9. Hanoi VİETNAM

10. Hartum SUDAN

11. Havana KÜBA

12. İslamabad PAKİSTAN

13. Kabil AFGANİSTAN

14. Kahire MISIR

15. Kiev UKRAYNA

16. Kişinev MOLDOVA

17. Kuala Lumpur MALEZYA

18. Kuveyt KUVEYT

19. Lefkoşa K.K.T.C

20. Manama BAHREYN

21. Mogadişu SOMALİ

22. Moskova RUSYA

23. Pekin ÇİN

24. Pristine KOSOVA

25. Sana YEMEN

26. Santiago ŞİLİ

27. Saray Bosna BOSNA HERSEK

28. Seul GÜNEY KORE

29. Sofya BULGARİSTAN

30. Şam SURİYE

31. Taşkent ÖZBEKİSTAN

32. Tifl is GÜRCİSTAN

33. Tiran ARNAVUTLUK

34. Ufa BAŞKORTOSTAN

35. Ulan Bator MOĞOLİSTAN

36. Üsküp MAKEDONYA

37. Kinşasa (KONGO DİP.CUM)

38. Kazan TATARİSTAN

39. Minsk BEYAZ RUSYA

40. Zagreb HIRVATİSTAN
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STRATEJİK HEDEF 19.3 

Dünyadaki çeşitli ülkelerin başkent ve 
kentlerinin belediye başkanlarını Ankara’ya 
davet ederek kentimizi ve ülkemizi tanıt-
mak.

17- 20 Haziran 2010 tarihleri arasında, Çin Halk 
Cumhuriyet’in Başkenti Pekin ile Ankara ara-
sındaki kardeşi kent ilişkilerinin 20. Yıl dönümü 
münasebetiyle Ankara’da ‘Çekici Pekin’ konulu 
bir resim sergisi düzenlenmiştir. Bu çerçevede 
Ankara Zafer Çarşısı Güzel Sanatlar merkezinde, 
Pekin’i tanıtacak resimlerin bulunduğu bir fotoğ-
raf sergisi düzenlenmiştir.

 � Bişkek – Kırgızistan Heyeti

Bişkek Belediye Başkanı NarimanTuleev ve 
beraberindeki heyet 30 Mart – 2 Nisan 2010 tarih-
leri arasında Ankara’yı ziyaret etmişlerdir. Heyet, 
ziyaretleri sırasında en çok Kentsel Dönüşüm Pro-
jeleri ile Saray Spor tesisleri projelerinden etkilen-
mişlerdir.

 � İran Belediyeler Birliği Heyeti 

İran’ın İsfahan Genel Valisi SayedMorteza-
Bakhtiari ve vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe 
belediye başkanları ve İran Belediyeler Birliği üye-
lerinden oluşan 24 kişilik heyet, 5 Ağustos 2010 
tarihinde belediye projelerimiz hakkında bilgi 
sahibi olmak üzere Ankara’yı ziyaret etmişlerdir. 
Kentsel dönüşüm, rekreasyon, sosyal ve kültürel 
projelerimiz, tüm heyetin Ankara’ya hayran kal-
masını sağlamış, özellikle yeşil alanlar ve çocuk 
merkezlerimiz heyetin yoğun ilgisini çekmiştir.

 � Hartum – Sudan Heyeti

Bir kredi anlaşması için Ankara’da bulunan 
Hartum Eyalet Valisi Dr. Abdurrahman Elkhıdır 
ve beraberindeki bir heyet 28 Mayıs 2010 tarihin-
de Belediye Başkanımıza bir nezaket ziyareti ger-

çekleştirmiş ayrıca Kuzey Ankara Kentsel Dönü-
şüm Alanını, yerinde inceleme fırsatı bulmuştur. 

 �  Rabat – Fas Belediye Meclis Üyeleri Heyeti

Rabat Belediye Meclisi üyelerinden oluşan he-
yet 4 – 9 Eylül 2010 tarihleri arasında belediyemizi 
ziyaret etmişlerdir. Karşılıklı işbirliğini arttırmak 
ve belediyemiz idari birimlerinin çalışmaları ko-
nusunda bilgi almak üzere Ankara’da bulunan he-
yete hem Belediyemiz projeleri tanıtılmış hem de 
görüşmek istedikleri birimlerle gerekli toplantılar 
ayarlanarak brifing verilmesi sağlanmıştır.

 � Bükreş -Romanya Heyeti

Bükreş Belediye Başkanı Sorin Mircea OPRES-
CU ve beraberindeki heyet 8 – 11 Ağustos 2010 ta-
rihleri arasında karşılıklı ilişkilerin ve işbirliğinin 
geliştirilmesi amacıyla Ankara’yı ziyaret etmişler-
dir.  Belediyemiz sosyal ve kentsel dönüşüm pro-
jelerini kendi yapacakları projelere “model proje” 
olarak belirleyen ve bu amaçla Ankara’yı ziyaret 
eden heyete söz konusu projeler hakkında detaylı 
bilgiler sunulmuş, Belediye Başkanımız tüm saha 
gezileriyle heyet ile bizzat ilgilenerek beklentilerin 
en üst düzeyde karşılanmasını sağlamıştır.

 � Halep – Suriye Heyeti

Halep Belediye Başkanı Dr. MaanChibli ve 
beraberindeki Halep Belediyesi heyeti 14 – 17 
Eylül 2010 tarihleri arasında kentimize bir ziya-
ret gerçekleştirmişlerdir. Ankara Büyükşehir 
Belediyesi’nin projelerini çok başarılı bulan ve be-
lediyemizin tecrübelerinden daha fazla yararlan-
mak isteyen Halep Belediye Başkanı kardeş kent 
ilişkisi kurulabilmesi durumunda da Haleplilerin 
Ankara’yı daha iyi tanımaları için fırsat olacağını 
belirtmişlerdir. 

 � Lefkoşa – K.K.T.C. Heyeti

Kardeş kentimiz Lefkoşa Belediyesi Asbaşkanı 
Özel Kadıoğlu ve beraberindeki heyet 20 –  23 Ey-
lül 2010 tarihleri arasında kentimizi ziyaret etmiş-
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lerdir. Ulus Tarihi Kent Merkezi Projesi, Gençlik 
Parkı ve Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezini zi-
yaret eden heyet, Çevre Koruma ve Kontrol, Kent 
Estetiği ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanlıklarında 
düzenlenen toplantılarla ilgili dairelerin işleyişleri 
konusunda da bilgi almışlardır. 

 � Kabil – Afganistan Heyeti

Kabil Belediye Başkanı Yunus Nevendiş ve 
beraberindeki heyet 26 – 27 Ekim 2010 tarihleri 
arasında Kabil’in altyapı sorunları üzerinde görüş 
alış-verişinde bulunmak amacıyla belediyemizi 
ziyaret etmişlerdir. Görüşmede Kabil Belediyesi 
personeline eğitim verilebileceği ve söz konusu 
ihtiyaçların belirlenmesi amacıyla Kabil’e bir ziya-
ret de gerçekleştirilebileceği belirtilmiş ve kardeş 
kentimizin yaşadığı zor durumdan kurtulabilme-
si amacıyla gerekli çalışmaların yapılacağı ifade 
edilmiştir. Ayrıca konuk Belediye Başkanına Bele-
diyemizin sosyal, kültürel, tarihi alanlar ve kent-
sel dönüşüm konularındaki proje alanları gezdiril-
miştir.

 � Karkiv – Ukrayna Heyeti

Karkiv Belediye Başkan Yardımcısı İgor 
Terekov ve beraberindeki heyet 12 Aralık 2010 ta-
rihinde Belediyemizin sosyal ve kentsel dönüşüm 
ve rekreasyon alanlarındaki projeleri hakkında 
bilgi sahibi olmak ve bir nezaket ziyaretinde bu-
lunmak üzere kentimizi ziyaret etmişlerdir.
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STRATEJİK HEDEF 19.4 

Uluslararası çeşitli yarışmalara katılarak 
kentimizi ve faaliyetlerimizi dünyaya açmak 
ve ödüller kazanmak.

OICC (İslam Başkentleri ve Kentleri Teşki-
latı) Ödülleri;

İslam Kentleri ve Başkentleri Teşkilatı (OICC) 
sivil toplum kuruluşu; 54 ayrı ülkeden 147 üyesi 
bulunan örgütün genel konferansı her üç yılda bir 
düzenlenmektedir. Bu konferansta; mimari, kent-
sel ve bölgesel planlama, çevre düzenlemesi ve 
çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma olmak 
üzere 4 ayrı kategoride Belediyelerin başarılı pro-
jeleri ödüllendirilmektedir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi,OICC’nin 12. Ge-
nel Kurulu’nda 

 � “Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm” projesi ile 
Kentsel ve Bölgesel Planlama Birinciliği, 

 � “Göksu Park” ile Çevre Düzenlemesi Birinciliği,
 � Mogan Park ile Çevre Koruma ve Sürdürülebi-

lir Kalkınma İkinciliği
 � Ödüllerini kazanması ile 4 kategorinin üçünde 

ödüle layık görülmesiyarışmaya katılan yüzü 

aşkın kentin belediye başkanları, öğretim gö-
revlileri ve üst düzey katılımcıların büyük be-
ğenisi ve ilgisiyle karşılanmıştır.

 � Belediyemiz ayrıca, 
 � Dünya Su Örgütü tarafından, su sorunlarını 

çözmede üstün uygulama gösteren ve katkıda 
bulunan kişi ve kurumlara verilen “En İyi Uy-
gulama Ödülü” nü Kızılırmak Suyu İsale Hattı 
Projesiyle kazanmıştır.

 � 30 Ekim 2010 tarihinde26 ülke parlamentosu 
tarafından oluşturulan Akdeniz Parlamen-
terler Asamblesi tarafından verilen, “2010 yılı 
Akdeniz’de Mükemmellik Ödülü”, belediyeci-
lik tecrübelerini Akdeniz bölgesindeki kentler 
ile paylaşması ve göstermiş olduğu başarılar 
nedeniyle belediyemize verilmiştir. 

 � Hem Ankara ve Astana arasındaki hem de 
Türkiye ve Kazakistan arasındaki ilişkilerin 
gelişmesinde Belediyemizin üstlendiği rol ve 
Belediye Başkanımızın üstün gayretleri neti-
cesinde Belediye Başkanımıza “Devlet Dostluk 
Madalyası” verilmiştir.

 � 19–21 Aralık 2010 tarihleri arasında gerçekleşti-
rilen Bükreş ziyareti sırasında Ankara Büyük-
şehir Belediye Başkanımıza Fahri Hemşerilik 
Beratı ve Kentin Anahtarı verilmiştir.
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STRATEJİK HEDEF 20.1 

Mevcut rekreasyon alanlarına yeni rek-
reasyon alanları ilave etmek.

2010 yılında Kurtboğazı Piknik Alanı yeni-
lenerek Ankara’ya kazandırılmıştır.

Rekreasyon alan sayısı 1

STRATEJİK HEDEF 20.2 

Kent dışarısındaki piknik alanlarını ço-
ğaltmak.

Kurtboğazı Piknik Alanı’nın revizyonu çalış-
malarına başlanmış, Mavi Göl, Çeltikçi Mesire Ala-
nı, Temelli Muhsin Yazıcıoğlu Parkı, Çubuk Barajı, 
Mogan Parkı ve Elmadağ Mesire Alanlarının ba-
kım ve onarımları yapılarak halkımızın hizmetine 
sunulmuştur.

REKREASYON ALANLARINDA TÜRKİYE’DE 1 NUMARA 
OLMAYI SÜRDÜRMEK

AMAÇ 20

50. Yıl Parkı
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KENTSEL DÖNÜŞÜMLERDE TÜRKİYE’DE 1 NUMARA OLMAK
AMAÇ 21

STRATEJİK HEDEF 21.1 

Gecekonduları imarlı konuma getirirken, 
20 yıl sonrasının modern gecekonduları ye-
rine çağdaş, örnek alınacak kentsel dönü-
şüm projeleri hazırlamak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak göreve 
geldiğimizden bugüne kentimizin, yaşam stan-
dartları daha yüksek bir görünüme kavuşması 
adına yapılan ve her türlü engellemelere rağmen 
devam eden Kentsel Dönüşüm Projeleri’nin ya-
pımına 2010 yılında da devam edilmiştir. Hazır-
lanan ve ivedilikle yapılmaya başlanan projeler 
sayesinde dünyaya örnek olan kentimiz “Kentsel 
Dönüşüm Projeleri” ile uluslararası ödüllere layık 
görülmüştür.

STRATEJİK HEDEF 21.2 

Kentsel dönüşümleri yaparken vatandaş 
memnuniyetini olabildiğince üst düzeyde 
tutmak.

Kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştirilirken 
vatandaşlarımızın yıkılan konutları karşılığında, 
tercihlerine göre lojman tahsisi veya kira yardı-
mında bulunulmuştur. Projeler vatandaşlarımızın 
rızası dâhilinde gerçekleşmektedir.
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STRATEJİK HEDEF 21.3 

Tarihi yenileme alanlarında uygulanacak 
kentsel dönüşüm projeleri ile Ankara turiz-
mine en üst düzeyde katkıda bulunmak.

Bakanlar Kurulu Kararı ile Acele Kamulaştır-
ma çalışmaları % 80 oranında tamamlanmış olup, 
2010 yılında blokesi yapılan taşınmazların tapu 
devir ve yıkım işlemlerine devam edilmiştir. 

2011 yılında Ulus Tarihi Kent Merkezi yenileme 
alanı içerisinde kalan tescilli yapıların restore edi-
lerek koruma altına alınması ve üst kullanım hak-
kı olarak 30 yıllığına kiraya verilmesi ile sokak 
sağlıklaştırması çalışmaları yapılacaktır.

STRATEJİK HEDEF 21.4 

Kentsel dönüşümlerde şehirciliği ön plan-
da tutup, estetiğe önem vermek.

Çarpık kentleşmenin ürünü olan gecekondu-
ların yıkılarak yerine modern ve estetik binaları 
yapılmasıyla başkentimiz dünyanın önde gelen 
modern şehirleri arasına girmiştir. Gerek alt ya-
pısı gerekse kullanılabilirlik yönüyle öne çıkan 
“kentsel dönüşüm projeleri” ile geleceğin modern 
Ankara’sı şimdiden inşa edilmektedir.

STRATEJİK HEDEF 21.6 

Türkiye’nin en çok ve en hızlı kentsel dö-
nüşüm projelerini uygulayan belediye olmak.

Çayyolu-2 konutları kaynak geliştirme 
projesi: Yenimahalle İlçesi Çayyolu mevkiin-
de18.359 m2 toplam inşaat alanına sahip olan 
projemizdir. 2010 yılı sonu itibari bina ve villa in-
şaatları tamamlanmıştır.
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Eryaman konutları kaynak geliştirme projesi: Etimesgut İlçesi Eryaman mevkiinde 22750 m2 
toplam inşaat alanına sahip olan projemizdir. 2011 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.

Projenin Bugünkü Durumu

Proje Finalinden Modellemeler
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Batıkent Yuva kaynak geliştirme projesi: Yenimahalle İlçesi Yuva mevkiinde 57.165 m2 toplam 
inşaat alanına sahip olan projemizdir.2011 yılında bitirilmesi planlanmaktadır. Proje 15049 ada 5-6 parsel 
ile bütünlük arz etmektedir.

Çankaya Karakusunlar kaynak geliştirme projesi: Çankaya İlçesi Karakusunlar mevkiinde olan 
ticaret amaçlı yapılan projemizdir. Ruhsatı alınmış inşaat çalışmaları devam etmektedir.

Projenin Bugünkü Durumu

Projenin Finalinden Görüntüler
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Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi: 
Alanı toplam 1.582 hektar olup, bu alan üzerin-
de 10.500 gecekondu bulunmaktadır. Projenin 
1.etap alanı 325 hektar, kamulaştırmada temel 
amaç bedel ödemekten ziyade proje içerisinde-
ki hak sahipleri ile konut sözleşmesi yapmaktır. 
1.etapta yer alacak konut sayısı 18.000 ve pro-
jenin 2.etabında 12.000 adet konut olmak üzere 
toplam 30 000 adet konut yapılacaktır. Projenin 
1.etab konutlarının 2011’a kadar bitirilmesi hedef-
lenmektedir. Kuzey Ankara girişi 2. Kentsel dönü-
şüm Projesi çalışmaları 2010 yılında başlamıştır.
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Mamak İlçesi sınırları içerisinde bulunan 
Yeni Mamak Projesi: Proje kapsamında hak 
sahipleri ile anlaşmalar devam etmektedir. Proje 
kapsamında 5.968 adet konut ve işyeri yapıl-
ması planlanmaktadır. Bu alanda13.750 adet ge-
cekondu olup 3.532 adet gecekondu sahibiyle 
anlaşma sağlanmıştır.

Dikmen Vadisi 4-5.etap Kentsel Dönüşüm 
Projesi: Alanı toplam 176 hektar olup, alan üze-
rinde 4.000 gecekondu bulunmaktadır. Kamu-
laştırmada temel amaç bedel ödemekten ziyade 
proje içerisindeki hak sahipleri ile konut sözleş-
mesi yapmaktır. 4-5.etap toplam konut sayısı 
8.000 adet olup, projenin 2009’a kadar bitirilme-
si hedeflenmiştir. Ancak proje mahkeme kararı 
ile iptal edilmiştir. Şu an Dikmen Vadisi Son Etap 
Kentsel Dönüşüm Projesi olarak devam etmekte-
dir. Kamulaştırma çalışmaları % 80 oranında ta-
mamlanmış olup,5984 sayılı kentsel dönüşüm ka-
nunu kapsamında kamulaştırma işlemleri devam 
etmektedir.2.367 gecekondu sahibinin 1.798’i 
ile anlaşma sağlanmıştır.

Güneypark (Mühye 902 parsel)  Kentsel 
Dönüşüm Projesi: Kamulaştırma çalışmaları 
% 98 oranında tamamlanmış olup, inşaat ihalesi 
yapılmıştır. 2012 yılında konut teslimi yapılması 
planlanan alanda478 adet gecekondu sahi-
binin 477’si ile anlaşma sağlanmıştır. Proje 
kapsamında 6.000 adet konut yapımı planlan-
maktadır.

Mamak İlçesi, Hatip Çayı Kentsel Dönü-
şüm Projesi: Alanı toplam 947 hektar olup, 
toplam alan üzerinde 16.000 adet gecekondu bu-
lunmaktadır. Projenin 1.etabının 2012’ye kadar bi-
tirilmesi hedeflenmektedir. 

Çankaya İlçesi, 50.Yıl Parkı Kentsel Dönü-
şüm Projesi: Alanı toplam 116 hektar olup, toplam 
alan üzerinde 3.000 gecekondu bulunmaktadır. 
Proje alanında yapılması düşünülen konut sayısı 
8.000 adet olup,projenin 2015 yılına kadar bitiril-
mesi hedeflenmektedir.
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Altındağ İlçesi, İsmetpaşa Kentsel Dönü-
şüm Projesi: Proje alanı 13 hektardır. Projenin 
2011’e kadar bitirilmesi hedeflenmektedir. 

Altındağ İlçesi, Hıdırlıktepe-Atıfbey Kent-
sel Dönüşüm projesi: Proje alanı 103 hektardır. 
Projenin 2012’ye kadar bitirilmesi hedeflenmekte-
dir. 

Çankaya İlçesi, Dikmen Vadisi 3. Etap ko-
nut üretim projesi: Toplam 1.120 adet konut 2010 
yılında bitirilmiştir.

Gölbaşı İlçesi Oğulbey ve Karaoğlan Köyü 
sınırlarında kalan Konya Yolu Mevlana Kapı 
Kent Girişi Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Pro-
jesi: İçinde yapılması planlanan ve kamulaştırma 
işlemleri devam eden 2. el oto pazarı ve galerile-
ri projesi kapsamında bu güne kadar 2.700.000 
m2’lik alan kamulaştırılmıştır.

Karakusunlar kaynak geliştirme projesi: 
Çankaya İlçesi Karakusunlar mevkiinde 80.278 
m2 toplam inşaat alanına sahip olan projemizdir. 
Projenin 2011 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.

STRATEJİK HEDEF 21.7 

Kentsel dönüşümlerde Ankara’nın eko-
nomisine, dolayısı ile turizmine katkıda bu-
lunacak özel projeler üretmek.

Kentsel dönüşüm projeleri sayesinde inşaat 
alanında artan istihdam kentimizde ekonomik ha-
reketliliğin yaşanması sağlamıştır. Ayrıca “Kent-
sel Dönüşüm Projeleri” Ankara turizmine katkı 
sağlayacak şekilde düşünülmekte ve hayata geçi-
rilmektedir.

STRATEJİK HEDEF 21.8 

İlçe ve ilk kademe belediyelerinin gelişti-
receği kentsel dönüşüm projelerine destek 
olmak.

Ankara büyükşehir Belediyesi olarak ilçe ve 
belediyelerin gerçekleştirdikleri her türlü projeye 
destek olunmakta, proje tekliflerine Belediye Mec-
lisimiz her türlü kolaylığı sağlamaktadır.
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SU KONUSUNDA ANKARA’NIN EN AZ 25 YILLIK GELECEĞİNİ 
GARANTİ ALTINA ALMAK

AMAÇ 22

STRATEJİK HEDEF 22.1 

Ankara’nın kuraklık nedeni ile acil su ih-
tiyacını karşılayacak tedbirleri almak.

KURTBOĞAZI BARAJI III.İSALE HATTI 

Ankara’ya verilen su, Kurtboğazı ve Çamlıdere 
hatlarından temin edilmektedir. 90 milyon metre-
küp kapasiteli Kurtboğazı Barajı’nı 3 baraj takviye 
ettiği için bu barajın kapasitesi yağış sezonunda 
hızla dolmaktadır. 1,2 milyar metreküp kapasite-
li Çamlıdere Barajı’nın kapasitesi ise çok büyük 
olduğundan, depolama alanı fazlasıyla geniştir. 
Kurtboğazı Barajı’ndan daha fazla su çekebilmek 

ve Çamlıdere Barajı’nı depo olarak kullanabilmek 
için Kurtboğazı Barajı’ndan İvedik Arıtma Tesisi 
arasına 2,2 metre çapında çelik borulardan oluşan 
3. İletim hattı döşenmiştir. Toplam uzunluğu 43,5 
km. olan bu hat sayesinde Ankara’nın su ihtiya-
cının büyük bölümünü Kurtboğazı hattından kar-
şılayarak, Çamlıdere Barajı’nda daha fazla suyun 
depolanmasını sağlamak amaçlanmıştır. Çam-
lıdere Barajı tamamen dolduğunda, tek başına 
Ankara’nın 4 yıllık su ihtiyacını rahatlıkla karşı-
layabilecek seviyededir.
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Hattın toplam 

uzunluğu 

43,5 km.dir

Not: 2,2 metre çapındaki çelik 

3. Hat sadece 8 ayda tamam-

lanmıştır. 
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2010 yılında Ankara tarihinin en fazla yağışını aldı

Geçmiş yıllarda yaşanan kurak iklim nedeniyle barajları boşalan Başkent’te, yağış yönünden bereketli 
geçen 2009 yılının ardından 2010 yılında da barajlara gelen rekor yağışlar yüzleri güldürdü. 2008 yılında 
dibe vuran ve tamamen boşalan barajlar son iki yıl ağzına kadar doldu. 2010 yılında Ankara’nın barajlarına 
gelmiş geçmiş en büyük yağış alındı. 2010 sonu itibariyle barajlara 633 milyon metreküp yağış geldi.

2010 yılında barajlara toplam 

633 milyonmilyon metreküp su 

gelmiştir. Bu rakam 2007 ve 2008 

yıllarının yağışlarının toplamının 

yaklaşık 1,7 katı olmuştur. Baraj-

lara 2006 yılında toplam 258 mil-

yon metreküp, 2007 yılında 170 

milyon metreküp, 2008 yılında 

ise 209 milyon metreküp ,2009 

yılında ise 622 milyonmilyon met-

reküp su gelmişti.
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Tüm Ana İsale Hatlarını Aktif Halde Tutmak İçin Yürütülen Bakım 
Onarım ve Koruma Faaliyetleri

Tüm ana isale hatlarını aktif halde tutmak ama-
cıyla; stratejik öneme sahip noktalarda 7 gün ve 
24 saat vardiya esaslı nöbet tutularak, arıza ihbar-
ları anında değerlendirilmiş, ana iletim hatlarında 
meydana gelen tüm arızalar ivedilikle giderilmiş 
ve şehre kesintisiz su temini sağlanmıştır.

Mevcut hatların periyodik kontrolleri ile bir-
likte eskiyen sistemlerinin değiştirilmesi amacıy-
la; ana iletim hatlarının yerleşim alanı dışında ve 
uzun olması nedeniyle de arıza oluşumlarını en-
gellemek için tüm ana iletim hatlarında periyodik 
kontroller yapılmaktadır. İletim hatları üzerinde 
bulunan sanat yapıları ( tahliye, vantuz, giriş ba-
cası odaları) ve armatürlerin periyodik bakımları 
yapılmış ve eskiyen sistemler yenileri ile değişti-
rilmiştir.

Mevcut ve yeni yapılan ana iletim hatlarının 
katodik koruma sistemlerinin periyodik kontrol-
leri ve ölçümlerinin yapılması amacıyla; Akyar 
Barajı – Eğrekkaya Barajı Ana İletim Hattı, Çubuk 
II Barajı – Pursaklar Arıtma Tesisi Arasındaki Ana 
iletim Hattı, Çamlıdere Barajı I. Ana İletim Hattının 
bir bölümü (Bağlıca – Çeltikçi arası), Çamlıdere 
Barajı II. Ana İletim Hattı, Kavşakkaya Barajı Ana 
İletim Hattının I. Kısmı, Ali Cin Deresinde bulunan 
Çamlıdere Barajına ait tünellerin boruları ve İve-
dik Arıtma Tesisi içerisinde inşa edilen 60.000 
Tonluk deponun bağlantı borularının üzerinde 
tesis edilen ve elektro kimyasal çürümeye karşı 
çelik boruları koruyan katodik koruma sistemle-
rinin bakım, onarım ve peryodik ölçümleri yapıl-
mıştır.
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Ankara Halkına Kesintisiz Ve Sağlıklı İçme Suyu Sağlamak İçin, Ana 
İletim Hatlarının Bakım- Onarımları Kapsamında 2010 Yılında Giderilen 
Arızalar:

15 adet beton ve çelik ana 

iletim boru arızası gideril-

miştir.
35 adet vantuz ve tahliye 

arızası giderilmiştir.

47 adet 

vana arızası 

giderilmiştir.



III. Faaliyetlere İlişkin
Bilgi ve Değerlendirmeler

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI246

ANA İLETİM HATTI DÖŞENEN YER Miktarı

Kurtboğazı – İvedik Arıtma Tesisi arası III. Hamsu Ana İsale hattı (2200 mm çapında) 43.698 mt

Kınık Deresinden Çamlıdere Barajına su temini için II. Hamsu ana isale hattı (2400 mm çapında ) 1.162 mt

Akyar – Eğrekkaya Barajları arasındaki Gökdere çayı iletim hattı (800 mm çapında ) 2.695 mt

Şehir içi ana arterler olarak bilinen İvedik Arıtma Tesisi – P18 Pompa istasyonu arası ( İvedik - Macunköy 
arası) ( P18 Pompa istasyonu kolu) (2200 mm çapında ) 3.346 mt

İvedik Arıtma Tesisi – P18 Pompa istasyonu arası ana iletim hattından Çankaya’yı besleyen Marşandiz Tren 
İstasyonu – P3 Pompa İstasyonu arası ana iletim hattı (1800 mm çapında ) 1.138 mt

İvedik Arıtma Tesisi – P18 – P9 Pompa istasyonu arası Altındağ ve Mamak bölgelerini besleyen ( Marşandiz 
Tren İstasyonu – Toptancı Hali arası) ana iletim hattı (2200 mm çapında ) 4.603 mt

Yenimahalle ve Keçiören Bölgelerini besleyen N3 Ana iletim hattı (P1- T1 arası) (1200 mm çapında ) 14.549 mt

Yenimahalle ve Keçiören bölgelerinde pompa istasyonları ve su depoları arası N6-N7-N8 zonları Ana iletim 
hatları(Çaplar 500 mm ile 1200 mm arasında) 24.475 mt

E4 zonu (Mamak Abdülhakhamit caddesi ve Mamak caddesi) (Çaplar 500 mm ile 1200 mm arasında) 5.878 mt

2010 yılı yatırım programı dâhilinde şehir mer-
kezindeki ilçelerde; mevcut içmesuyu hatlarının 
eski ve yetersiz olduğu yerlerde, eski gecekondu 
bölgelerinin imar değişikliğine uğraması nedeniy-
le yeni imara göre açılan yollarda, kentsel dönü-
şüm bölgelerinde, imara açılmış ve yapılaşmanın 
yoğun olduğu yerlerde, imara yeni açılan ve yolla-

rı teşkil edilmiş yerlerde içmesuyu dağıtım şebe-
kesi hatlarının yapımı devam etmiştir. 

İçmesuyu Ana İletim Hattı yapılması kapsa-
mında özellikle Ankara için hayati önem taşıyan 
ana iletim hatlarından 2010 yılı yatırım progra-
mında tamamlanmış olan hatlar aşağıda tablo ha-
linde gösterilmiştir.

İçme Suyu Dağıtım Şebekesi Hat Yapımı 
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 Pompa İstasyonu İnşaatı
2010 yılında yapımına başlanan PSW22 Pompa 

istasyonu tamamlanmıştır.

Hizmet Binası İnşaatı
Sosyal tesis, Hizmet Binası, Hizmet Tesisi, Arıt-

ma Tesisi inşaatları kapsamında; mevcut su depo-
larının Bekçi lojmanları inşaatı (17 adet), İvedik 
ve Pursaklar Arıtma Tesislerinde iç duvarların 
boyanması ve dış duvarların yalıtımsız siding 
kaplama inşaatı, İvedik Arıtma Tesisi I.- II. Kısım 
ünitelerinin çatı tadilatı inşaatları tamamlanmış, 
ASKİ Beştepeler Sosyal Tesislerinin tadilatı inşaatı 
devam etmektedir.

Su Deposu İnşaatı 
2010 yılında yapımına başlanan; TN5 veT14 

(10.000 m3) su deposu bitmiş olup, T4A (15.000 m3) 
ve Çubuk (5.000 m3) su depolarının yapımı devam 
etmektedir.

Turan Güneş Bulvarı üze-

rinde Çankaya Bölgesine veri-

len su miktarını arttırmak ve 

hattı rahatlatmak amacıyla 

eski 5000 tonluk depo yıkıla-

rak yerine 10.000 tonluk bir 

depo yapılmıştır.

Kapasitesi iki katına çıkarılan depo sayesinde Hilal Mahallesi, Naci Çakır Mahallesi, Sancak ve Mahalle-
leri ile Çankaya ilçesinin günlük su temini güvence altına alınmıştır. Söz konusu depo Keklikpınarı, Çukur-
ca, Oran, Yukarı Dikmen ve Birlik Mahallelerinin su teminini de rahatlatacaktır.
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2010 yılında Bölge Mü-

dürlüklerimiz tarafın-

dan döşenen içme suyu 

hattı uzunluğu 74.352 m 

olmuştur.

2010 yılında 50 adet 

su deposu ve pompa is-

tasyonunun bakım ve 

onarımları yapılmıştır. 

2010 yılı içinde 68.943 

adet su arızasına zama-

nında müdahale edile-

rek onarımları yapılmış-

tır.
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Genel Müdürlüğümüz hatlarda meydana ge-

len su sızıntılarını ve arızaları Fiziki Su Kayıpla-

rı Tespit Araçları’yla tespit ederek, suyun boşa 

akmasına engel olmaktadır. İçme suyu şebe-

kemizden kaynaklanan fiziki su kayıplarının 

azaltılması ve şebekemizin güçlendirilmesi 

için şebeke hâkimiyeti ve su kaybı arama 

çalışmaları sürdürülmektedir. Son teknoloji 

ürünü cihazlarla hatlar dinlenilmekte ve su 

kayıplarının yerleri tespit edilerek anında 

onarılmaktadır. İki tane de daha satın alı-

narak üçe çıkarılan üstün teknolojik dona-

nıma sahip Fiziki Su Kayıpları Tespit Araç-

larımızla kısa sürede arızanın bulunduğu 

alan tespit edilerek müdahalede bulunul-

maktadır.

Genelikle kalitesiz malzeme kullanı-

mından dolayı abone bağlantılarında 

meydana gelen su kayıpları ekiplerimiz 

tarafından tespit edilerek hızla onarıl-

maktadır.Sık sık arızalanan ve eskiyen 

borular değiştirilerek şebekemiz yeni-

lenmektedir. Suyumuzun bir damlası-

nın dahi boşa harcanmaması için ekip-

ler özverili bir şekilde çalışmaktadır. 

Ayrıca şehir şebekesinde bulunan su 

depolarının rehabilitesi ve izolasyonu 

çalışmalarına da devam edilmektedir. 

Böylelikle su deposundan kaynakla-

nan fiziki su kayıplarının engellene-

rek, depoların tam sızdırmazlığı sağ-

lanmıştır.

Fiziki Su Kaybı Arama 
Faaliyetleri

a ge-

pla-

oşa 

be-

nın 

esi 

ma 

oji 

u 

a 

-

-
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Öncelikle pilot bölge seçilen Yenimahalle ve 
Keçiören bölgelerinde yer altında kalan vana, 
vantuz, yangın musluğu gibi armatürlerin yerleri 
tespit edilerek yol seviyesine çıkarılarak bilgisa-
yar ortamına koordinatlarıyla aktarılmaktadır. 
Arızalı olanlar ise değiştirilmekte ve koruma altı-
na alınmaktadır.

2010 yılı için fiziki su kayıplarının giderilmesi 
sonucunda yaklaşık18 milyon metreküplüksu 
tasarrufu sağlanmıştır. Yapılan tespitlerde arıza-
ların çoğunlukla abone bağlantılarında kullanılan 
kalitesiz malzemelerden kaynaklandığı anlaşıl-
mıştır. TSE ve ISO Belgesi bulunmayan kalitesiz 
abone bağlantı malzemelerinin kullanılmaması 
için Genel Müdürlüğümüz sık sık kamuoyunu bil-
gilendirmektedir.

Ankara içme suyu şebekesindeki fiziksel su 
kayıplarının oranını saptayabilmek ve bu oranı 
en aza indirebilmek için, Şebeke Bilgi Merkezi ta-

rafından bazı çalışmalar yürütülmektedir. Bu ça-
lışmalar kısaca;

 � Asfalt altındaki vanaları bularak koordinatlan-
dırma,

 � Bulunan vanalar aracılığı ile basınç bölgelerini 
daha küçük parçalara (alt bölgelere) bölme,

 � Her alt bölgenin giriş noktasında 24 saatlik su 
tüketim eğrilerini elde etme (böylece her alt 
bölgenin fiziksel su kaybını hesaplayabilme),

 � Sırasıyla gürültü kaydediciler (datalogger), 
korelatör, yer mikrofonu cihazlarını kullana-
rak fiziksel kayıpları noktasal olarak saptayıp 
onarma çalışmalarıdır. 

2010 yılı sonu itibariyle, Ankara içme suyu şe-
bekesinin kuzey basınç bölgelerinde toplam 6 alt 
bölge fiziksel olarak oluşturulmuştur. Bir sonraki 
aşamada da 6 yeni alt bölgenin sahada fiziksel ola-
rak oluşturulması gerçekleştirilecektir.

Abone bağlantıların-

daki arızaları gidere-

rek iki yılda 34 mil-

yon ton su kurtardık.
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Döşenen su abone şube hattı uzunluğu 114,6 km olmuştur.

Toplam 68.943 su 

arızasına zamının-

damüdahele edilerek 

onarımları yapılmıştır.

DİJİTAL MANOMETRE
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Kaçak Su Kullanımını Önlemeye 
Yönelik Faaliyetler

Ankara ili mücavir alanı içerisinde kurumu-

muza su ve atık su abonesi olmadan veya abone 

olup da kaçak ve usulsüz kullanım yapan şahıslar 

hakkında yasal işlem yapmak ve kayıt dışı su kay-

bını önlemek amacıyla yapılan faaliyetler aşağıda 

yer almaktadır:

Kaçak ve Usulsüz Kullanımların tespiti:

1. Kurum dışından gelen telefon veya şahsen ya-

pılan ihbar ve başvurular;

2. Kurum içi Okuma Müdürlüğünden resmi ya-

zıyla gelen ihbarlar,

3. Kartlı Sayaç Müdürlüğünden resmi yazıyla ge-

len ihbarlar,

4. Kaçak su tespit görevlilerince yapılan rutin de-

netimlerde yapılan kontroller,

Sayaçlardan Kaynaklanan Su 
Kayıplarını Önlemeye Yönelik Fa-
aliyetler

Bozuk sayaçların tespit edilerek değişti-

rilmesine yönelik yürütülen faaliyetler:

2010 yılı içerisinde;

 � Bilgisayar kayıtlarından alınan bilgiler doğrul-

tusunda; durmuş, yanık-kırık-patlak vs. sayaç 

tespit edilerek yeni sayaçla değiştirilmiştir.

 � On yıllık damga müddetini doldurmuş sayaçlar 

yeni sayaçlarla değiştirilmiştir.

 � Kuruluşumuz abonelerince sayaçlarının arı-

zalı olduğu (durmuş, yanık-kırık-patlak vs)ya 

da anormal çalıştıkları gerekçesiyle şikayetli 

başvuruda bulunan abonelere ait sayaçlar de-

ğiştirilmiştir.

 � Başkanlığımıza bağlı Müdürlüklerce bildirilen-

ler ile müdürlüğümüzce tespit edilen sayaçla-

rın kayıtlarını alıp aboneler tarafından alınan 

yada kuruluşumuzdan yeni “0”m3 endeksli 

sayaçların değiştirilmesi işlemleri yapılmıştır.Ekonomik ömrünü 

tamamlamış 213.944 

ADET SAYAÇ DEĞİŞ-

TİRİLMİŞTİR.
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STRATEJİK HEDEF 22.2 

2032 yılına kadar Ankara’nın su ih-
tiyacını karşılayacak yeni barajlar yap-
mak.

Ankara Halkına Sağlıklı Ve Ke-
sintisiz İçme Suyu Temin Etmek 
Amacıyla Gerçekleştirilen Faali-
yetler

2010 YILINDA KULLANILAN 
KİMYASAL MADDE MİKTARLARI

Kimyasal Madde Adı MİKTAR (kg)

Alüminyum sülfat 10.877.000

Klor 984.000

2010 yılında 

306.044.617m3 su 

arıtılarak şehre 

verilmiştir.

2010 YILINDA 
ARITILARAK ŞEHRE VERİLEN SU MİKTARI

 Su Kaynağı Miktar (m3)

İvedik’ten şehire verilen su 
miktarı 288.358.015

Pursaklar, Bağlum ve Çubuk’a 
verilen su miktarı 16.702.140

Yeraltı Suları 984.462

Genel Toplam 306.044.617



III. Faaliyetlere İlişkin
Bilgi ve Değerlendirmeler

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI254

Laboratuarlarımızda hem temiz su hem de 
atıksuların fiziksel, kimyasal ve biyolojik testleri 
yapılmaktadır. Barajlarımızdan ve arıtma tesis-
lerimizden rutin olarak numuneler alınmakta ve 
analizleriyapılmaktadır. Bunun yanında her ay 
Ankara genelinde 1040 farklı musluktan da nu-
muneler alarak bunları tahlil ediyoruz. Böylece te-
sislerimizde arıttığımız suyun abonelerimize ula-
şıncaya kadar her aşamasını güvence altına almış 
oluyoruz. Günlük olarak yaptığımız bu analizlerin 
sonuçlarını da www.aski.gov.tr internet adresi-
mizde anında yayınlıyoruz.

ANKARA’NIN SUYU MEMBA SUYU 

KALİTESİNDE

Akreditasyon sertifikasına sahip bu mo-
dern laboratuarlarımızda; barajlarımızdan 
arıtma tesislerimize, ana iletim hatlarından 
son kullanıcı olan abonelerimize kadar, her 
aşamada içme suyumuzdan numuneler ala-
rak fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik tah-
lillerini yapıyoruz
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Aski Boru Test Laboratuarı

Genel Müdürlüğümüz kayıpları kazanca dö-

nüştürerek halkımıza daha iyi hizmet sunmak 

amacı ile altyapı tesis hatlarında standartlara 

uygun kalitede boru kullanılmasını temin etmek 

üzere çalışmalara başlamıştır. 

Genel Müdürlüğümüz Türkiye’de bir ilke imza 

atarak kurum bünyesinde boruların standartlara 

uygunluğunu sağlamak ve kalite testlerini yap-

mak amacı ile yetenekli, eğitimli ve deneyimli per-

soneli eşliğinde “Boru Test Laboratuarı” kurmuş-

tur. 2010 yılı Eylül ayı itibariyle hizmete alınan 

bu laboratuar sayesinde Ankara’ya döşenecek 

tüm içme suyu ve kanalizasyon borularının kalite 

testleri kendi uzman ve deneyimli personelimiz 

tarafından yapılmaktadır. Genel Müdürlüğümüze 

iş yapan müteahhit firmalar ve kendi altyapılarını 

döşeyen kooperatiflerin kullandığı boru malzeme-

leri bu laboratuarda Türk ve Dünya Standartla-

rına uygun olarak test edilecek, testi geçemeyen 

boruların döşenmesine izin verilmeyecektir. 

Söz konusu boruların testleri daha önceden 

Ankara’da farklı kurumlarda ücretli olarak kıs-

men yapılmaktaydı. Ankara’da yapılamayanlar 

ise İstanbul gibi diğer kentlerdeki kuruluşlara 

gönderilmekteydi. Ancak her test için ayrı bir 

ücret ödenmesi kuruma ek maliyet getiriyor, so-

nuçların istenilen zamanda alınamamasından 

ötürü yapılan işler gecikiyordu. Bütün bunların 

neticesinde; kalitesizliğe caydırıcı etki yaratmak 

ve gerekli testleri yaparak boruların standartlara 

uygunluğunu sağlamak amacı ile Genel Müdürlü-

ğümüz kendi bünyesinde İvedik İçme Suyu Arıt-

ma Tesisi’nin girişinde bir “Boru Test Laboratuarı” 

açmıştır. Bu laboratuar için TÜRKAK’ tan akredi-

tasyon sertifikası çalışmaları devam etmektedir. 

Bu sertifikanın alınmasıyla da sonuçların ulusla-

rarası alanda güvenirliği sağlanmış olacaktır.
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STRATEJİK HEDEF 22.3 

2032 yılına kadar Ankara’nın su ihti-
yacını karşılamak maksadıyla Ankara 
çevresindeki barajlardan Ankara’ya su 
getirmek için isale hatları yapmak.

Barajlara Bağlanan Dereler

Baraj havzalarına yakın olan ancak suyu baraj-
lara ulaşmayan dereler tespit edilerek barajlara 
bağlanmıştır. Özellikle yağış dönemlerinde debisi 
çok yükselen bu dereler, barajlara bağlanmadan 
önce boşa akmaktaydı. 2009 yılında başlatılan 
aktarımlarla bu derelerin suları barajlarımıza ka-
zandırılmıştır. Bu derelerden Ankara’nın yaklaşık 
2 aylık su ihtiyacı kadar bir miktar barajlarımıza 
gelmiştir. 

Aktarımı yapılan Kızılcahamam’daki dereler-
den Berçin Çayı’nın su alma kapasitesi 15 milyon 
metreküp, Devret Deresi’nin su alma kapasitesi 20 
milyon metreküp, Kirmir Çayı’nın su alma kapasi-
tesi ise 15 milyon metreküptür.

2010 yılında Kızılcahamam’da bulunan Gökde-
re’den Akyar-Eğrekkaya baraj hattına 0,8 metre 
çapındaki düktil borularla yapılan aktarım çalış-
ması yapılmış ve toplam 2,8 km boru döşenmiştir. 
Gökdere’nin su alma kapasitesi 15 milyon metre-
küptür. 

Çamlıdere’de bulunan Kınık Çayı’ndan Çam-
lıdere Barajı’na daha fazla su aktarabilmek için 
2009’da başlatılan çalışmalar 2010 yılı içerisinde 
tamamlanmıştır. Projede toplam 1160 metrelik be-
ton boru hat yapılmıştır. Çalışmada kullanılan bo-
ruların iç çapı 2,4 metredir. Bu boruları döşemek 
için 17 metreye ulaşan derinlikte kazılar yapılmış-
tır. 15 Şubat 2010 tarihi itibariyle hat tamamlanmış 
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ve sistem işletmeye alınmıştır. Proje kapsamında 
ayrıca su alma yapısı da genişletilmiş ve bu sayede 
suyun taşarak boşa akması engellenmiştir. Suyun 
kontrollü akışı sağlanarak yaşanabilecek erozyon 
ve toprak kaymalarının da önüne geçilmiştir. 

Ayrıca 2010 yılı içerisinde Kızılcahamam’da 
bulunan Avdan Deresi’nin de aktarma çalışmaları 
tamamlanmıştır.

Dere aktarım çalışmalarıyla taşkın suları kont-
rol altına alınarak sel ve toprak erozyonunun önü-
ne geçilmektedir. Barajların kapasitesi tamamen 
dolduğundan dereler kısmen aktarılabilmiştir. Bu 
çalışmalardan Ankara’nın en az iki aylık su ihtiya-
cını karşılayabilecek miktarda su elde edilmiştir.

Kızılcahamam-Gökdere’den Akyar-Eğ-
rekkaya Baraj Hattına 0,8 metre çapındaki 
düktil borularla yapılan aktarım çalışması 
tamamlanmıştır. Derenin su alma kapasitesi 
15 milyon metreküptür.

Toplam Su Hacmi Maliyeti

Akyar Barajı 54 Milyon metreküp 50 Milyon TL.

Barajlara Bağlanan Dereler 57 Milyon metreküp 5 Milyon TL.

Boşa akan dereleri ba-

rajlarımıza bağlayarak 

sadece 2010 yılında 

52 milyon m3 su 

kazandık.
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STRATEJİK HEDEF 22.4 

Su arıtma tesisini büyütmek.

İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi

Türkiye’nin en büyük içme suyu arıtma tesi-

si olan “İvedik Su Arıtma Tesisleri” 4 ünite ola-

rak planlanmışolup her bir ünitenin kapasitesi 

564.000 m2 /gün’dür. İvedik Su Arıtma Tesisle-

rinin I. kısmı 1984 yılında, II. kısmı ise 1992 yılın-

da, bitirilerek işletmeye alınmıştır. 1.128.000 m3/

gün kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük içme 

suyu arıtma tesisi olan İvedik İçme Suyu Arıtma 

Tesisi’nde, artan nüfusa bağlı olarak kapasite artı-

rımına gidilecektir.

Yapılacak 3. üniteyle tesisin kapasitesi 

564.000 metreküp/gün daha arttırılacaktır. Bu 

ünitenin devreye girmesiyle tesis uzun yıllar hiz-

met verebilecek kapasiteye ulaşacaktır.

3. Ünite inşaatının projesi tamamlanmış olup 

3 yıla yayılarak gerçekleştirilmesi planlanmakta-

dır.
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Kazan İçme Suyu Arıtma Tesisi 
5216 ve 5594 sayılı yasalar kapsamında Bü-

yükşehir Mücavir alan sınırı içine dahil olan Ka-
zan ilçesine, içme ve kullanma suyu ihtiyacının 
karşılanması maksadıyla 30.000 metreküp/gün 
(1. Kademe) kapasiteli bir içme suyu arıtma tesisi 
yaptırılmış olup tesise 17.08.2009 tarihinde ham 
su alınmaya başlanmıştır. 2010 yılı içerisinde top-
lam 2.099.050 metreküp su tesiste arıtılmış ve 
şebekeye verilmiştir. Tesise ham su Kurtboğazı 
Barajı’ndan alınmaktadır

2009 yılında yapımı tamamlanan Kazan İçme 
Suyu Arıtma Tesisi 2010 yılında işletilmeye alın-
mıştır. Tesis, 2010 yılı için 35.000, 2040 yılı için 
230.000 eşdeğer nüfusa hizmet edecek şekilde ta-
sarlanmıştır. 

Çubuk İçme Suyu Arıtma Tesisi 
Tesisin 8.640 metreküp/günlük arıtma kapa-

sitesi, ilçenin nüfusunun artması ve civarındaki 
mahalle statüsüne geçen köylere arıtma tesisin-
den su verilmesi nedeniyle yetersiz kaldığından, 
Çubuk İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin kapasitesi 3 
katına çıkarılmış ve günde 25.920 metreküp su 
arıtabilecek seviyeye getirilmiştir. 2010 yılında 
toplam 3.945.315 metreküp/yılsu çekilerek arıtıl-
mış ve şebekeye verilmiştir. 
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Atıksu Arıtma Tesisi Proje ve İn-
şaat Faaliyetleri

Büyükşehir Belediyesi Mücavir alan sınırla-
rına yeni katılan ilçeler ve köyler için muhtelif 
kapasitede ve tipte paket atıksu arıtma tesisi ve 
doğal atıksu arıtma tesisi projeleri 2010 yılında ha-
zırlanmıştır.

2010 yılında 11 adet paket atıksu arıtma tesisi 
projesi hazırlanmıştır.

2010 YILINDA HAZIRLANAN PAKET 
ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJELERİ
2010 YILINDA HAZIRLANAN PAKET

İ

1 YENİ PEÇENEK KÖYÜ - SİNCAN

2 ESENLER KÖYÜ - SİNCAN

3 POLATLAR KÖYÜ - SİNCAN

4 ÇİÇEKTEPE KÖYÜ - SİNCAN

5 KAVAKLI KÖYÜ -ALTINDAĞ

6 KARACAÖREN KÖYÜ 1-ALTINDAĞ

7 KARACAÖREN KÖYÜ 2-ALTINDAĞ

8 YUKARI ÇAVUNDUR KÖYÜ -ÇUBUK 

9 AKKUZULU KÖYÜ -ÇUBUK 

10 PAZAR KÖYÜ -KIZILCAHAMAM

11 ÇANILLI KÖYÜ –AYAŞ

2010 yılında 7 adet doğal atıksu arıtma te-
sisi projesi hazırlanmıştır.

2010 YILINDA HAZIRLANAN DOĞAL ATIKSU 
ARITMA TESİSİ PROJELERİ

1 KARACAKAYA KÖYÜ - AKYURT 

2 MEMLİK KÖYÜ - YENİMAHALLE

3 YUKARIYURTÇU KÖYÜ - YENİMAHALLE

4 ŞEHİTALİ KÖYÜ - YENİMAHALLE

5 ÇAYIRLI KÖYÜ -GÖLBAŞI

6 SUBAŞI KÖYÜ - GÖLBAŞI

7 TOPAKLI KÖYÜ - GÖLBAŞI
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Çubuk Ve Karaköy Atıksu Arıt-
ma Tesisleri

Başkent’te, her geçen gün artan nüfus ve geli-
şen teknolojiden kaynaklanan atıkların insana, 
doğaya ve çevreye zarar vermesini önlemenin 
birincil aşamasını oluşturan atıkların bertarafı 
konusuna Genel Müdürlüğümüz, bölgesel atıksu 
arıtma tesisleri projesiyle çözüm getirmiştir.

Çevrenin kirlenmesini önlemek hem de elde 
edilecek su ile yeşil alanların sulanmasını sağla-
mak amacıyla geliştirilen proje kapsamında Çu-
buk ve Karaköy’de iki arıtma tesisi inşa edilmiştir.

 Çubuk ve Karaköy’de yapılan ileri arıtım yap-
ma özelliğine sahip yeni arıtma tesisleri ile Esen-

boğa, Sirkeli, Altınova, Sarayköy ve Karacaören 
yerleşim yerleri ile Çubuk, Pursaklar, Akyurt ilçe-
leri ile birlikte bu bölgedeki bazı köylerin ve imar 
dışı mevcut yerleşim alanlarının suları arıtılmak-
tadır. Yaklaşık 300 bin nüfusun yaşadığı bu alan-
larda oluşan atık suların arıtılması ile hem çevre 
kirliği önlenmiş olacak hem de arıtılan bu sular 
yeşil alanların sulanması amacı doğrultusunda 
kullanılacaktır.
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Çubuk ilçesinde ileri arıtım teknolojisine sahip 
bu atıksu arıtma tesisi 19.200 metreküp/gün kapa-
siteli olup, Karaköy mevkiinde inşa edilmiş olan 
42.000 metreküp/gün kapasiteli Karaköy Atıksu 
Arıtma Tesisi Çubuk, Pursaklar ve Akyurt gibi il-
çelerin atık sularını arıtacak şekilde tasarlanmış-
tır.

Atıksuları bu tesise getirecek toplam uzunluğu 
113,5 km olan ve çapları 200 ile 2.000 milimetre 
arasında değişen atıksu kolektörleri inşa edilmiş-
tir. Çubuk-1 Barajı’nın kaynağında kalan, azot ve 
fosfor giderimi de yapabilen 19 bin 200 ve 42 bin 
metreküp/gün kapasiteli bu iki atıksu arıtma te-
sisinden Karaköy 180 bin kişinin yaşadığı bir böl-
geye, Çubuk ise 110 bin kişinin yaşadığı bir alana 
hizmet vermektedir.

Tesisler, uzun havalandırmalı aktif çamur sis-
temi ve azot, fosfor giderimi de sağlayacak birim-
lere sahiptir. Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur 
Sistemi, çamur stabilizasyonu da sağladığından 
çamur stabilizasyonu için ilave birimlere ihtiyaç 
duymamaktadır. Atıksu arıtma tesisini oluşturan 
proseslerin tamamı, Avrupa’da çok yaygın olan 
ve geçerliliğini kanıtlamış Alman ATV-DVWK 
standartlarına göre yapılmıştır.

Kalecik Atıksu Arıtma Tesisi
2009 yılı Ağustos Ayında inşaatına başlanan 

Kalecik Arıtma Tesisi 240 günde tamamlanmıştır. 
Tesis 3 kademe olarak planlanmıştır. İnşa edilen 
1. Kademe günlük 2500 metreküp atıksu arıtabi-
lecek kapasitede, Uzun Havalandırmalı Aktif Ça-
mur Sistemine göre projelendirilmiştir. Nüfus ar-
tışına bağlı olarak tesisin kapasitesi ileriki yıllarda 
önce 68.000 nüfusa, daha sonra da 160.000 nüfusa 
hizmet verebilecek şekilde genişletilmesi planlan-
maktadır.

Tesisin en önemli özelliği tam otomasyona sa-
hip olmasıdır. Yani tesis bilgisayarlar vasıtasıyla 
insansız olarak işletilebilmektedir. Personel sade-
ce bakım çalışmalarında yer almaktadır. Tesisin 
yapımında son arıtma teknolojileri kullanıldığın-
dan tesisten çıkan sular rahatlıkla sulama suyu 
olarak kullanılabilecek özelliktedir. Bu sular böl-
gede bulunan tarımsal alanların ve yeşil alanların 
sulamasında kullanılabilecektir. Tesisin yapım ça-
lışmaları tamamlanmış olup atıksu kolektör hatla-
rı bağlanmıştır. Hali hazırda tesis atıksu arıtmaya 
devam etmektedir.

Kalecik Arıtma Tesisi’nin karakteristikleri aşa-
ğıda belirtilmiştir:

20.000 KİŞİLİK PROJELENDİRMEYE 
ESAS DEBİLER

20.000 KİŞİLİK PROJELENDİRMEYE
İ

Nüfus 20.000 Kişi

Birim Su İhtiyacı 136 lt/kişi/gün

Su İhtiyacı 2.720 m³/gün

Atıksu Miktarı (%85) 2.312 m³/gün

Yağmur Suyu Debisi (%10) 231 m³/gün

Sızma Debisi 9 lt/kişi/gün

Ortalama Debi 104 m³/sa

Ortalama Debi 29 l/s

Proje Debisi 173 m³/sa

Proje Debisi 48 l/s

Maksimum Debi 210 m³/sa

Maksimum Debi 58 l/s

Minimum Debi 19 l/s

Atıksu Arıtma 

Tesisinden Çıkan 

Arıtılmış Su
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Ayaş-Sinanlı Atık Su Arıtma Tesisi
Mücavir alan sınırları içerisinde olan Ayaş ilçe-
sinin atık sularını arıtmak amacıyla bölgeye ileri 
arıtım teknolojisine sahip bir atıksu arıtma tesisi 
yapılmıştır. Ayaş - Sinanlı Atıksu Arıtma Tesisi 
Ayaş ilçesi ile birlikte Sinanlı ve bağlı mahalle-
lerin de atık sularını arıtmaktadır. Sistem olarak 
çamur stabilizasyonu içeren “Uzun Havalandır-
malı Aktif Çamur Sistemi” seçilmiştir. Ayaş Atıksu 
Arıtma Tesisinde azot ve fosfor giderimi yapıldığı 
ve ileri arıtmaya sahip olduğu için, arıtılan sular 
yeşil alanların sulanmasında rahatlıkla kullanı-
labilecek özelliktedir. Arıtılan sular Uğur Çayına 
verilmektedir. Tesisin 1. Kademe kapasitesi 6.500 
metreküp/gündür. Tesisin tüm inşaat çalışmaları 
tamamlanmış ve işletmeye hazır hale gelmiştir.

Ayaş Atıksu Arıtma Tesisi’nin 
karakteristikleri aşağıda verilmiştir.

Ayaş Atıksu Arıtma Tesisi’nin

1. Kademe
2015

2. Kademe
2030

Hedef Yılı Eşdeğer Nüfusu 
(kişi)

26.167 59.106

Hedef Yılı Günlük Orta-
lama Akımı (m3/gün)

61.72 14.302

Hedef Yılı Maksimum 
Akımı (m3/gün)

389 909

Hedef Yılı Pik Kuru Hava 
Akımı (m3/gün)

343 799

Hedef Yılı Minimum Akımı 
(m3/gün)

215 496

Hedef Yılı Kirlilik Yükü (kg 
BOİ/gün) 

10.047 26.060

Deşarj Noktası Uğur Çayı
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Kazan Atık Su Arıtma Tesisi
Kazan İlçesi merkezi ve yakın çevresinden 

kaynaklanacak atıksuları arıtmak üzere bölgeye 
15.000 metreküp/gün kapasiteli ileri arıtım tekno-
lojisine sahip bir atıksu arıtma tesisi yapılmıştır.

Sistem olarak çamur stabilizasyonu da içeren 
“Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Sistemi” se-
çilmiştir. Kazan Merkez Atıksu Arıtma Tesisinde 
azot ve fosfor giderimi yapıldığı ve ileri arıtmaya 
sahip olduğu için arıtılmış çıkış suyu yeşil alan-
ların sulanmasında rahatlıkla kullanılabilir özel-
liktedir. Kazan Atıksu Arıtma Tesisi’nin inşaat 
çalışmaları tamamlanmış olup mekanik aksamın 
montajına devam edilmektedir. Tesis 2011 yılında 
işletmeye alınacaktır.

Kazan Merkez Arıtma Tesisi’nin 
karakteristikleri aşağıdaverilmiştir

Kazan Merkez Arıtma Tesisi’nin

1.Kademe 2010 2.Kademe 2020 3. Kademe 2030

Hedef Yılı Eşdeğer Nüfusu (kişi) 65.988 128.999 273.388

Hedef Yılı Günlük Ortalama Akımı (m3/gün) 10.289 22.441 42.908

Hedef Yılı Maksimum Akımı (m3/sa) 710 1.572 3.183

Hedef Yılı Pik Kuru Hava Akımı (m3/sa) 639 1.388 2.493

Hedef Yılı Minimum Akımı (m3/sa) 284 654 1.254

Hedef Yılı Kirlilik Yükü (kg BOİ5/gün) 2.640 5.805 12.302

Deşarj Noktası Ova Çayı
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Elmadağ Atıksu Arıtma Tesisi

Elmadağ İlçesi merkezi ve yakın çevresinden 

kaynaklanacak atıksuları arıtmak üzere bölgeye 

8.700 metreküp/gün kapasiteli ileri arıtım tekno-

lojisine sahip bir atıksu arıtma tesisi ve dere ıslahı 

yapılmaktadır. 

Arıtma prosesi olarak Biyolojik Azot ve Fosfor 

giderimi ile çamur stabilizasyonu da içeren “Uzun 

Havalandırmalı Aktif Çamur Sistemi” seçilmiştir. 

Arıtılmış su Elmadağ Deresi’ne deşarj edilecek şe-

kilde tesis projelendirilmiştir.

Tesis 2 kademede inşa edilecek olup bu ihale 

de proses üniteleri ile yardımcı ünitelerin I. kade-

me inşaatları ve diğer tüm binaların nihai kapa-

site inşaatları gerçekleştirilmektedir. Mekanik ve 

elektrik montaj işlerine başlanılması ve 2011 yılı-

nın ilk çeyreğinde bitirilmesi planlanmakta olup, 

aynı süre içerisinde tesise atıksu alınması hedef-

lenmektedir.

Elmadağ Arıtma Tesisi’nin 
karakteristikleri aşağıda belirtilmiştir

Elmadağ Arıtma Tesisi’nin

PARAMETRE BİRİM
I. KADEME II. KADEME

(2020) (2030)

Eşdeğer Nüfus 
(EN) kişi 47884 69545

Günlük Ortala-
ma Debisi (Q) m³/gün 5966 8665

Minimum Debi 
(Qmin)

m³/sa 168 243

lt/sn 47 68

Kurak Hava 
Debisi (Qort)

m³/sa 249 361

lt/sn 69 100

Kurak Hava Pik 
Debisi (Qprj)

m³/sa 413 600

lt/sn 115 167

Yağışlı Hava 
Pik debisi 
(Qmax)

m³/sa 502 730

lt/sn 139 203

BOI5

kg/gün 1915 2782

mg/lt 321 321

AKM
kg/gün 2155 3130

mg/lt 361 361

Toplam Azot 
(N)

kg/gün 383 556

mg/lt 64 64

Toplam Fosfor 
(F)

kg/gün 72 104

mg/lt 12 12
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STRATEJİK HEDEF 23.1 

Belediye hizmetlerini internetten takip 
imkanı sağlamak.

Belediyemiz birimlerine ait iş ve hizmetlerin 
elektronik ortama aktarılarak vatandaş başvu-

ŞEFFAFLIKTA TÜRKİYE’DE 1 NUMARA OLMAKAMAÇ 23

rularına hızlı, güvenilir ve doğru olarak cevap 
verilebilmesi için yürütülen çalışmalar 2010 yılın-
da da devam etmiştir. Kazı ihbar kaydı ve ruhsat 
işlemleri, anket, bilgi edinme, merkezlere online 
başvuru, alo doğum ve alo cenaze vb. hizmetler-
de belediyemiz web sayfasını kullanan ve online 
hizmetlerden yararlananların sayısı 2010 yılında 
1.833.779 kişi olarak gerçekleşmiştir.
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STRATEJİK HEDEF 24.2 

Vatandaşların her müracaatının cevapla-
rını belli sürelere bağlamak suretiyle vatan-
daş güvenini en üst seviyeye çıkarmak.

2010 yılında belediyemiz birimlerine ait iş akış 
süreçlerinin belirlenmiş; elektronik ortama ak-
tarılması için gerekli olan teknolojik alt yapının 
oluşturulması çalışmaları devam etmiştir.

Kurumsal internet ağının kullanımında güven-
liğin arttırılması, dışarıdan yapılabilecek saldırıla-
ra karşı kurumsal veri tabanının ve bilgilerin ko-
ruma amacı ile denenmiş ve kalitesi tescillenmiş 
sistem güvenliği ve güvenlik duvarı yapılan-
masının tamamlanması için yıl içerisinde gereken 
çalışmalar yapılmış olup 2011 itibariyle uygulana-

ANKARALI HEMŞERİLERİMİZİN BELEDİYE İLE İLGİLİ 
TÜM İŞLEMLERİNİ DİJİTAL ORTAMDA EN KISA SÜREDE 
ÇÖZÜMLENMESİNİ SAĞLAMAK

AMAÇ 24

caktır.

Kurumsal olarak girilmesi uygun olmayan 
zararlı ve uygunsuz sitelere ulaşımın önlenmesi 
gerekli elemelerin yapılabilmesi için web filtre-
leme uygulamasıhayata geçirilmiştir.

BİLGİ İŞLEM TEKNOLOJİLERİNİ EN ÜST DÜZEYDE 
KULLANMAK

AMAÇ 25

STRATEJİK HEDEF 25.1 

Belediyenin tüm birimlerinin hizmetlerini 
dijital ortamda vermelerini temin etmek.

Belediyemizdeki bilgi teknolojileri yönetimi; 
kaynak erişimleri konusunda güvenlik politika-
larına göre grup ve kullanıcı yetkilendirmeyi, 
kullanıcı bilgisayarlarının etki alanına alınmasını 
amaçlamaktadır. Bu kapsamda çalışmalar devam 
etmekte sistem altyapısı  sürekli güncel tutulmak-
tadır.

Domain Programının İçeriği 

Network üzerindeki nesneleri tutan ve bu nes-
neleri yönetimini tek bir noktadan sağlayan dizin 
yapısıdır. Bu uygulama sayesinde;

 � Kullanıcıvegruplarınlistesinimerkeziolarak-
bünyesindetutar.

 � Kullanıcılarıntekbiroturumladizinkaynakları-
naerişebilmesini,

 � Tekbirnoktadanyönetimi,

 � Network ’ün domain olarakadlandırılanbirim-
lerhalindedüzenlenmesini,

 � Kullanıcıvegruplarınancakgerekliizinleresahi-
polmasıdurumundakaynaklaraerişmesini,

 � Domain içindekinesnelerebirçoközelliklerinde-
nerişimi,

 � Domainin OU adıverilen alt parçalarabölünme-
sini,

 � Bu yönetimindelegeedilmesinisağlar.
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İtfaiye istatistik ve kayıt programı, itfaiye olay 

kayıtlarının oluşturulduğu ve raporlandığı birçok 

ekrandan oluşmaktadır. Bu işlemlerden bazıları 

aşağıdadır.

 � İtfai Olay Kayıt Girişi

 � Parametreler

 � Kayıt Ara

 � Grafik Raporlama

 � Yakıt Sevkiyat Girişi

 � Komuta Kayıt Giriş

 � Tanımlar (gruplar, yangın konusu, müdahale 

tipleri, bina tipleri,çıkış nedenleri ilce, mahalle, 

cadde, sokak, operatör,kullanıcılar ve personel 

tanımları vb.)

 � Raporlar

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kullanmakta 

olduğu mesajlaşma altyapısını, daha güvenli ve 

ölçeklenebilir bir altyapıya yükseltmek amacıyla 

Exchange Server 2010’a geçirme kararı kapsa-

mında Microsoft Danışmanlık Servisleriyle bera-

ber kurulacak yeni ortam için gerekli planlama 

çalışmaları yapılmış, donanımların gelmesi ile bir-

likte yeni sistemler kurularak devreye alınmıştır.

İtfaiye ve İstatistik Programının amacı, İtfaiye 

Teşkilatının müdahale ettiği tüm olayların, bil-

dirim aşamasından başlayarak sonuçlandırma 

aşamasına kadar olan bilgi kayıtların tutulmasını, 

istatistiki veri hazırlanmasını ve raporlanmasının 

pratik bir şekilde yapılmasına imkan sağlayarak 

veri güvenliğini ve kullanım kolaylığını en üst dü-

zeyde gerçekleştirmektir.
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STRATEJİK HEDEF 26.1 

Kentsel dönüşüm projelerini çoğaltmak 
ve hızlandırmak

Belediyemiz Kentsel Dönüşüm Projeleri nok-
tasında 1 numara olmaya devam etmektedir. 
Bu kapsamda projelendirilerek hayata geçirilen 
Kentsel Dönüşüm Projelerine 2010 yılında da de-
vam edilmiştir.

2010 yılında; hazırlanan Kentsel Dönüşüm Pro-
jeleri şunlardır.

 � Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi

 � Mamak İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Yeni 
Mamak Projesi

 � Dikmen Vadisi 4-5.Etap Kentsel Dönüşüm Projesi

 � Güneypark(Mühye 902 Parsel)  Kentsel Dönü-
şüm Projesi

 � Mamak İlçesi, Hatip Çayı Kentsel Dönüşüm 
Projesi

 � Çankaya İlçesi, 50.Yıl Parkı Kentsel Dönüşüm 
Projesi

 � Altındağ İlçesi, İsmetpaşaKentsel Dönüşüm 
Projesi

 � Altındağ İlçesi, Hıdırlıktepe-AtıfbeyKentsel Dö-
nüşüm Projesi,

 � Çankaya İlçesi, Dikmen Vadisi 3.Etap Konut 
Üretim Projesi

 � Gölbaşı İlçesi Oğulbey ve Karaoğlan Köyü Sınır-
larında Kalan Konya Yolu Mevlana Kapı Kent 
Girişi Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Projesi

 � Güneytepe Kentsel Dönüşüm Projesi
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 � Karataş -Yakupabtal Kentsel Dönüşüm Projesi

 � Beytepe (Lodumlu) Kentsel Dönüşüm Projesi

 � İmrahor Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi

STRATEJİK HEDEF 26.2 

Estetiğe önem vermek.

Kentimizin estetik açıdan daha güzel görünme-
si için yeni yapılar ile kentsel dönüşüm projeleri 
kapsamında bulunan yapılarda; yapı cepheleri 
özenle seçilmiş ve bu çalışmalar titizlikle takip 
edilmiştir.

STRATEJİK HEDEF 26.3 

Estetik olmayan 50’li yıllar mimari-
lerinden vazgeçilerek modern mimari-
lere geçmek.

Yeni yapılar ile kentsel dönüşüm projeleri kap-
samında bulunan yapılarda modern mimari tarzı 
benimsenmiştir. 

STRATEJİK HEDEF 26.5 

Olmazsa olmaz otopark anlayışını kente 
yerleştirmek.

Kentimizin trafik sorunlarına sürekli çözüm 
arayışı içinde olan belediyemiz, taşıt sayısındaki-
artış sonucu oluşan park sorununu ortadan kal-
dırmayayönelik olarak yeni yapılarda otopark 
zorunluluğu getirmiştir.
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STRATEJİK HEDEF 26.6 

Okul ve hastane planlarında trafik yoğun-
luğunu etkilememek ve otopark ihtiyacını 
karşılamak kaydıyla müracaatçılara olabil-
diğince yapı yoğunluğu vermek.

Yapılan müracaatlar değerlendirilmekte ve ih-
tiyacın karşılanması adına her türlü destek veril-
mektedir.

STRATEJİK HEDEF 26.7 

Kent planlamalarında parçalı yeşil alan 
yerine toplu yeşil alanlara yer vermek

Tüm çalışmalarda kent estetiği ve yeşil alanın 
korunarak arttırılmasını hedefleyen belediyemiz 
Kentsel Dönüşüm Projeleri ve yeni yapılan yapı-
larda estetik kaygıyı en üst düzeyde tutmuştur. 
Kentimizin daha yeşil olması adına yapılan çalış-
malar hız kesmeden devam etmektedir.
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STRATEJİK HEDEF 28.1 

Ankara’yı üniversite adedi ve eğitim kali-
tesi açısından Türkiye’nin bir numarası hali-
ne getirmek.

Ülkemizin öğrenci yoğunluğu bakımından 
önde gelen şehirlerinden biri olan Ankara’mızda 
yeni üniversitelerin açılması için özel alanlar tah-
sis edilmiştir. 

STRATEJİK HEDEF 28.4 

Üniversitelerin kampus planlamalarına 
belediye meclisinde destek olmak.

Üniversitelerimizin; kampus planlamaların-
da belediye meclisimiz her türlü desteği vermeye 
devam etmektedir.

STRATEJİK HEDEF 28.6 

Üniversitelerle birlikte ortak projeler ger-
çekleştirmek.

ANKARA’YI BİR ÜNİVERSİTELER ŞEHRİ YAPMAKAMAÇ 28

Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi ile 
birlikte BELTEK Projesi kapsamında işbirliğimiz 
devam etmektedir. Bu kapsamda oluşturulan tüm 
projeler değerlendirilmektedir.  Ayrıca Tatlar adı 
altında yapılan Bio dizel projesi müşterek bir pro-
jedir.

STRATEJİK HEDEF 28.7 

Meslek sahibi olamayan gençleri üniver-
sitelerle işbirliği yaparak meslek sahibi yap-
mak.

Belediye Teknik Eğitim Kursları Ankara Bü-
yükşehir Belediyesi ile Gazi Üniversitesi arasında 
yapılan protokol gereği 8 bölüm ve 109 branşta yü-
rütülmektedir. Teknik Eğitim Kursları, üçer aylık 
dönemler halinde Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim 
Fakültesi dersliklerinde, üniversite öğretim ele-
manları tarafından verilmektedir. Teknik eğitim 
kurslarına 2010 yılında 11.946 kişi katılmıştır.
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BELTEK Kapsa-

mında yüzlerce va-

tandaşımıza iş im-

kanı sağlanmıştır.
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STRATEJİK HEDEF 29.1 

Ankara’ya uluslararası bir fuar alanı ka-
zandırmak.

Şeker Sendikasının açtığı dava sonucu Fuar 
Alanı hakkında yürütmeyi durdurma kararı ve-
rilmesi nedeniyle hazırlanan proje hayata geçiri-
lememiştir. Gecikmeyi önleme amacıyla Belediye 

ANKARA’YI BİR FUAR ŞEHRİ YAPMAKAMAÇ 29

STRATEJİK HEDEF 30.1 

Ankara’yı en fazla devlet hastanesinin 
bulunduğu kent haline getirmek.

Belediyemize müracaat eden tüm sağlık kuru-
luşlarına planlama konusunda Belediye Meclisi-
mizce destek verilmeye devam edilmektedir. Sağ-
lık Bakanlığı verdiğimiz plan desteği sayesinde 
Türkiye’nin en büyük hastane kompleksini Etlik 
Kasalar mevkiinde yapacaktır. Projeye gereken 
destek verilmektedir.

STRATEJİK HEDEF 30.2 

Ankara’yı en fazla özel hastanenin bulun-
duğu kent haline getirmek.

Halkımızın sağlık yönüyle, sıkıntı yaşamaması, 
daha iyi ve istediği şartlarda tedavi olma hakkını 
kullanabilmesi amacıyla kentimizi en fazla özel 
hastanelerin bulunduğu bir yer haline getirmek 
için çalışmalarımız durmaksızın devam etmekte-
dir. Ankara’nın sağlık sektöründe ülkemizde ilk 
sıralarda yer alması adına müteşebbis her türlü 

ANKARA’YI TÜRKİYE’NİN SAĞLIK MERKEZİ YAPMAKAMAÇ 30

Meclisimiz Fuar alanının yerini değiştirerek Ak-
yurt Belediye sınırları içerisinde (havaalanına ya-
kın yerde) 1.850.000 m2 bir alanda Fuar alanı pla-
nını meclisten geçirmiştir. TOBB, ATO, ASO, ATB, 
AEOB, Ankara Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve 
Akyurt Belediyesinin müştereken kuracakları 
şirket eliyle 50.000 m2 kapalı, 50.000 m2 açık fuar 
alanı hizmete girecektir.

teklifler değerlendirilmekte ve bu tekliflere 
olumlu yaklaşımlar içerisinde gereken her 
türlü destek verilmektedir.
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STRATEJİK HEDEF 30.5 

Hastane planlarında trafik yoğunluğunu 
etkilememek ve otopark ihtiyacını karşıla-
mak kaydıyla müracaatçılara olabildiğince 
yapı yoğunluğu vermek.

Yapılan müracaatlar değerlendirilmekte ve 
ihtiyacın karşılanması adına her konuda destek 
verilmektedir.

STRATEJİK HEDEF 30.7 

Değişik engelli gruplarına hizmet verecek 
rehabilitasyon merkezlerini açmak.

Engelli vatandaşlarımızın ailelerine yerinde 
bakım (temizlik, bakım-onarım, psiko sosyal, sağ-
lık, fizyoterapi) hizmetlerini sunmak amacıyla 
“Engellilere Hizmet Merkezi” oluşturulmuştur. Bu 
merkezlerce 2010 yılında 26.903 engelli vatan-
daşımıza hizmet verilmiştir.

STRATEJİK HEDEF 30.8 

Madde bağımlı kişilerin rehabilitasyonu 
için rehabilitasyon merkezi açmak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sokakta Ya-
şayan ve/veya Madde Bağımlı Çocuklar Sosyal 
Rehabilitasyon Merkezi, sokakta yaşayan madde 
bağımlısı çocukların sosyal rehabilitasyonunda 
yeni bir model oluşturarak, çocukların topluma 
ve sosyal yaşama entegre olmalarını sağlamayı ve 
sosyal hizmetler alanında örnek çalışmalara imza 
atmayı amaçlamaktadır. Merkez 4 katlı olup, yarı 
olimpik kapalı yüzme havuzu, 1 adet futbol sahası, 
1 adet voleybol sahası ve 1 adet basketbol sahası 
bulunmaktadır. Mevcut tesis Sağlık Bakanlığı’na 
devredilerek Rehabilitasyon Merkezi’nin hayata 
geçirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır.
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STRATEJİK HEDEF 30.9 

“ALO AMBULANS” hizmetini geliştirmek.

“ALO AMBULANS” hizmetleri kapsamında 
31.371 diyaliz hastası ve 27.771 doğum ve ya-
talak hasta olmak üzere toplam 59.142 kişi deği-
şik hastanelere taşınmıştır.
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STRATEJİK HEDEF 31.1 

Organize sanayi bölgelerinin kent içeri-
sinde bağımsız belediye kimliğine bürünme-
sini engellemek maksadıyla organize sanayi 
bölgeleri kanununun değişmesi için gayret 
sarf etmek.

Organize sanayi bölgelerinin kent içerisinde 
bağımsız belediye kimliğine bürünmesini engelle-
mek maksadıyla organize sanayi bölgeleri kanu-
nunun değişmesi için parlamento nezdinde giri-
şimlerimiz devam etmektedir.

STRATEJİK HEDEF 31.2 

Sanayi bölgelerine istihdamı teşvik etmek 
maksadı ve belediye meclis kararı almak 
kaydıyla karşılıksız alt yapı desteğinde bu-
lunmak.

2010 yılında sanayi bölgelerimize destek ama-
cıyla İvedik Organize Sanayi bölgesinde heyelan 
tehlikesi bulunan alanda istinat duvarı yapılmış-
tır.

STRATEJİK HEDEF 31.3 

Sanayi bölgesi ilan edilmek istenen alan-
larda (organize sanayi bölgeleri hariç) teklif 
imar planlarını en kısa sürede belediye mec-
lisinden geçirerek sanayiye destek olmak.

Sanayicilerin İmar planları Belediye Meclisin-
den bekletilmeden geçmektedir.

ANKARA’YI SANAYİDE TÜRKİYE’NİN 2 NUMARASI 
YAPMAK

AMAÇ 31

STRATEJİK HEDEF 31.4 

Sanayi bölgelerinde ihtiyaç duyulan ara 
eleman sıkıntısını gidermek maksadıyla Gazi 
Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi ile bir-
likte yürüttüğümüz “BELTEK Kursları”nda 
kursiyerlerden herhangi bir ücret talep et-
meksizin eleman yetiştirmek.

Belediye Teknik Eğitim Kursları Ankara Bü-
yükşehir Belediyesi ile Gazi Üniversitesi arasında 
yapılan protokol gereği 8 bölüm ve 109 branşta yü-
rütülmektedir. Teknik Eğitim Kursları, üçer aylık 
dönemler halinde Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim 
Fakültesi dersliklerinde üniversite öğretim ele-
manları tarafından verilmektedir. Teknik Eğitim 
Kurslarına 2010 yılında 11.946 kişi katılmıştır.
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STRATEJ K HEDEF 32.2 

Ulus tarihi kent merkezini yenilemek.

Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alan  içeri-
sinde Hac bayram Camii çevresinde bulunan tari-
hi tescilli yap lar n Restorasyon i lemleri üst hakk  
kar l nda ihale edilerek gerçekle tirilmektedir.

Bakanlar Kurulu Karar  ile Acele Kamula t r-
ma çal malar  % 80 oran nda tamamlanm  olup, 
2010 y l nda blokesi yap lan ta nmazlar n tapu 
devir ve y k m i lemlerine devam edilmi tir.

YABANCI TUR ST SAYISINI ARTIRMAKAMAÇ 32
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2011 y l nda Ulus Tarihi Kent Merkezi yenileme 
alan  içerisinde kalan tescilli yap lar n restore edi-
lerek koruma alt na al nmas  ve üst kullan m hak-
k  olarak 30 y ll na kiraya verilmesi ile sokak 
sa l kla t rmas  çal malar  yap lacakt r.

STRATEJ K HEDEF 32.3 

Üniversitelerin say s n  artt rmak.

Ülkemizin ö renci yo unlu u bak m ndan 
önde gelen ehirlerinden biri olan Ankara’m zda 
yeni üniversitelerin aç lmas  için özel alanlar tah-
sis edilmi tir. 

STRATEJ K HEDEF 32.8 

Rekreasyon alanlar n  ço altmak.

 2010 y l nda Kurtbo az  piknik alan n n re-
vizyonun yap m na ba lanm t r.

 2010 y l nda Gül Park  ve Firdevs Park  yap -
larak halk m z n hizmetine sunulmu tur.

 2010 y l nda 4 adet park m za ilave 2. k s m-
lar yap lm  ve halk m z n kullan m na sunul-
mu tur.
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STRATEJİK HEDEF 32.10 

Büyük alışveriş merkezlerini çoğaltmak.

Ankara’da çok sayıda büyük alışveriş merkezi 
açılmış ve pek çoğunun da yapımına devam edil-
mektedir. Ankara, kişi başına düşen alışveriş mer-
kezi alanı açısından (m2) Türkiye’de en   önde gelen 
kentidir.

Ankara’da her bin kişiye toplam 217 m2 
AVM alanı düşmektedir.  AVM alanıyla Ankara 
Avrupa’nın pek çok ülkesini geride bırakmıştır. 
Türkiye genelinde bin kişiye ortalam 82 m2 AVM 

alanı düşerken 31 adet AVM ile başkentte her bin 
kişye 217 m2 AVM düşmektedir. 

2011 yılı sonu itibariyle İstanbul 272 m2 AVM 
alanı Ankara ise 297 m2 AVM alanına ulaşması 
beklenmektedir.

2010 yılında bu alanda Türkiye’de bir numara 
olan Ankara, 2011 yılında da şampiyonluğunu de-
vam ettirecektir.
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STRATEJİK HEDEF 33.1 

Yerli turistin en çok tercih ettiği kent mer-
kezi haline gelmek.

Ankara’da yeni yapılan rekreasyon alanları ve 
açılan dev iş merkezleri yerli turizmi Ankara’ya 
çekmeye başlamıştır. Başkentimizin bir turizm 
merkezi olması için çalışmalar devam etmektedir.

YERLİ TURİZMDE 1 NUMARA OLMAKAMAÇ 33

STRATEJİK HEDEF 33.2 

Ulus tarihi kent merkezini yenilemek.

Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme alanı içeri-
sinde Hacıbayram Camii çevresinde bulunan tari-
hi tescilli yapıların Restorasyon işlemleri üst hakkı 
karşılığında ihale edilerek gerçekleştirilmektedir.
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STRATEJİK HEDEF 34.1 

Ankara il sınırları içerisinde bol miktar-
da termal kaynak olması nedeni ile belediye 
meclis kararı ile modern tesisler kurulması 
için ücret almadan alt yapı yapmak.

STRATEJİK HEDEF 35.1 

Kısa sürede imkân bulunması halinde 
özel sektör eliyle, imkân bulunmaması ha-
linde TOKİ ile belediyemiz işbirliği eliyle 
Ankara’ya DİSNEYLAND yapmak.

Ankara’da DİSNEYLAND yapma projesi ile il-
gili olarak TOKİ ile anlaşma yapılmış olup, Bele-
diyemize satılan arsa üzerinde önümüzdeki yıllar 
içinde bu proje gerçekleştirilecektir.

STRATEJİK HEDEF 35.2 

Ankara’da yeni yapılacak dev iş merkez-
leri planlamasında değişik eğlence merkez-
lerine yer verilmesini öngörmek.

Vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel anlamda et-
kinliklere katılmaları, aileleri ile birlikte hoşça vakit 
geçirmelerini sağlamak amacıyla yapılacak iş mer-
kezlerinde eğlence mekanlarına da yer verilmesi 
amaçlanmıştır. Bu kapsamda gelen bütün tekliflere 
olumlu cevap verilmekte ve destek olunmaktadır.

ANKARA’YI TERMAL TURİZMDE ÖRNEK KENT HALİNE 
GETİRMEK

AMAÇ 34

ANKARA’YA DISNEYLAND VE EĞLENCE YERLERİ KAZAN-
DIRARAK TÜRKİYE’DE EĞLENCENİN MERKEZİ OLMAK

AMAÇ 35

Kentimizin sahip olduğu doğal kaynaklar ara-

sında bulunan termal su kaynağını değerlendi-

rerek şehrimizin turizmine katkıda bulunmak 

isteyen tüm yatırımcılara projelerinin hayata geçi-

rilmesi konusunda her türlü destek verilmektedir.

STRATEJİK HEDEF 35.4 

Gençlik parkında mevcut lunaparkı kaldı-
rarak yerine dünyadaki son teknoloji harika-
sı oyuncakları getirtmek.

2009 yılında revizyonu tamamlana Gençlik 
Parkı’nda bulunan oyun alanlarının son teknolo-
jiye uygun olarak güncellenerek yenilenmesi sağ-
lanmaktadır.
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STRATEJ K HEDEF 36.2 

Ogüst Tap na n  restore etmek.

2010 y l nda kentin tarihi dokusunu ortaya ç -
karmak ve kentin tarih turizmine katk  sa lamak 
amac yla Agustus Tap na ’nda destekleme ve 
restorasyon çal malar  gerçekle tirilmi , Amfi Ti-
yatro kaz  çal malar da yap lm t r.

STRATEJ K HEDEF 36.7 

Hac bayram Camii ve çevresinin restoras-
yonunu yapmak.

Belediyemiz, Ankara’n n miras zenginliklerine 
sahip ç karak günümüze ayna tutmakta ve tarihi-
ni koruyan bilen bir Ba kentli olma ayr cal n  da 
ya atma ad na; 2010 y l nda; 600 y l önceki oriji-
nal haline dönü türülen Hac  Bayram Veli Camii 
Tarihi Orijinal k sm na zarar vermeden restoras-
yonu tamamlanm t r.

Hac  Bayram Veli Camiisinde yap lan restoras-
yon çal malar ;

Bayram Soka  le Ogüst meydan nda yer alan 
Hac  Bayram Veli Camii ta  kaideli tu la duvarl  
kiremit çat l  bir yap ya sahip olan caminin res-
torasyonu uzman ekipler taraf ndan yap lm t r.  
Caminin orijinalli ini bozmadan 1635 m2 kapal  
alandan olu an ek ibadethane in a edilmi tir.

 Duvarlar, tavanlar, mihraptaki ya l  boyalar 
kaz narak nak lar, hatlar ortaya ç kart ld .

 Pencere do ramalar  orijinaline sad k kal na-
rak yenilendi.

 Taban ah aplar , avizeler, hal lar yenilendi.

 Cami ve türbenin d  duvar tu la kaplamalar  
özel bir sistemle kumlama yap larak temizlendi.

 Orijinal caminin çat s na dokunmadan çat  ör-
tüsü ve saçaklar yenilendi.

 Caminin içi 4.500 ki ilik kapasiteye, d  ise 10 
bin ki ilik kapasiteye kavu turulmu tur. 

 Ek binan n alt ndaki bayanlar bölümü mezbe-
lelikten kurtar larak, geni letildi.

 Bayanlar bölümüne 10 m2’lik dev bir ekran yer-
le tirildi.

 Caminin d  ayd nlatmas  yap ld .

 Hem orijinal caminin hem de ek binan n s tma, 
so utma, havaland rma ve ses sistemleri son 
teknoloji ile düzenlendi, caminin kapal  devre 
kamera sistemi ile de güvenli i sa land .

 Meydan görüntüsünü kapatan tek katl  tuva-
letler, abdesthaneler ve benzeri binalar n hepsi 
yerin alt na al narak, Tuvaletlere özürlü va-
tanda lar n ula abilmesi için özürlü asansörü 
yap ld .

 Bayan ve erkek abdesthanelerini meydandan 
kald rarak yerin alt na al nd . 

 Erkekler, yürüyen merdivenlerle bayanlar bö-
lümüne geçmeden yukar  bölüme ç kabilecek 
hale getirildi.

 Bayanlar için özel yap lan abdesthanelerden 
namaz bölümüne ayr  kap dan girilecek hale 
getirildi.

TAR H  KENT MERKEZ N  RESTORE EDEREK, YER YER YE-
N DEN N A EDEREK TUR ZME AÇMAK

AMAÇ 36
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STRATEJİK HEDEF 37.1 

Kent estetiği açısından ana bulvarlarımı-
za boylu ve yetişkin ağaç dikimine devam 
etmek.

2010 yılında kentin değişik yerlerine 119.926 
adet yerli ağaç, 1.218.543 adet çalı dikimi ya-
pılarak kentimizin estetik görünümüne katkı sağ-
lanmıştır.

STRATEJİK HEDEF 37.2 

Kent içindeki yeşil alan miktarını sürekli 
artırmak.

Yeşil alan miktarını sürekli olarak arttırmak 
için “Daha Yeşil Bir Ankara” sloganıyla hareket 
edilmiş 2010 yılı sonu itibariyle kişi başına düşen 
yeşil alan miktarı 17.87 m2 olmuştur.

STRATEJİK HEDEF 37.3 

Modern kent görünümünü pekiştirmek 
amacıyla uygun aylarda uygun çiçeklerle 
kenti bezemek.

2010 yılında kentin değişik alanlarında mevsime 
göre çeşitli çiçek ekimi yapılmış olup 2010 sonu 
itibari ile dikimi yapılan çiçek sayısı 8.945.267 
adete ulaşmıştır.

STRATEJİK HEDEF 37.4 

Ucuz fidan satışlarına ön ayak olup vatan-
daşı ağaç dikimine teşvik etmek.

Yıl içinde yapılan fidan dikim etkinlikleriyle 
vatandaşlarımıza ön ayak olunmuş halkımız ağaç 
dikimine teşvik edilmiştir.

YEŞİL ALANLARI OLABİLDİĞİNCE ÇOĞALTMAKAMAÇ 37

YIL 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Yeşil Alan 
(Kişi/m2)

9,13 11,03 12,16 14,91 17,36 17,74 17,87
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STRATEJİK HEDEF 37.5 

Kullandıktan sonra arıtılmış olan suyun 
yeşil alan sulama suyu olarak kullanılması 
için tatlar arıtma tesisinden kente su hatları-
nın bağlanmasını temin etmek.

Dünya genelinde birçok gelişmiş ülke arıtma 

tesislerinden çıkan suları kullanım ve sulama 

suyu olarak değerlendirmektedir. Su kaynakla-

rının giderek azaldığı bu yüzyılda mevcut su po-

tansiyellerinin en verimli ve tasarruflu bir şekilde 

kullanılması ve değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Arıtma tesislerinden çıkan sular ise, Çevre ve Or-

man Bakanlığı’nın ilgili yönetmeliklerle belirlediği 
sınır değerlere uymak şartıyla, sulama ve kulla-
nım suyu olarak değerlendirilebilmektedir. 

Ankara Merkezi Atıksu Arıtma Tesisinden 
2010 yılında günlük ortalama 664,975 m3 atık 
su arıtılarak Ankara Çayı’na deşarj edilmektedir. 
Arıtılan suyun Ankara çayına deşarj edilme nok-
tasında oluşan 6 km lik kot farkından yararlanı-
larak 0,8 MWA kapasitesinde bir hidroelektrik 
santral kurulması çalışmaları başlatılmıştır. On iki 
ayda 18.963.860 kw enerji gaz jeneratörlerinde 
üretilmiştir. Tesisin elektrik ihtiyacının % 80’i gaz 
jeneratörleri vasıtasıyla sağlanmıştır.

Arıtma Tesislerinden elde edilen suların 2011 
yılında sulamada kullanılması hedeflenmektedir.
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STRATEJİK HEDEF 31.8 

Vatandaş belediye ilişkilerini dijital or-
tamda çözümlemek için her türlü e-belediye 
uygulamalarını yapmak.

Vatandaşlarımızın belediyemizle ilgili her türlü 
işlemlerini dijital ortamda bilgilenerek çözümlen-
mesi adına hizmete sunulan e-belediye uygula-
masından 2010 yılında 10.446 vatandaşımız 
yararlanmıştır.

STRATEJİK HEDEF 39.1 

Coğrafi ve kent bilgi sitemlerini devamlı 
olarak geliştirmek

% 90 memnuniyet oranıyla gerçekleşen fay-
dalanma düzeyi önümüzdeki yıllarda artarak de-
vam edecektir.

İnteraktif bir kent haritası olarak ta kullanılabi-
len, temel harita ve navigasyonsisteminin de yer 
aldığı coğrafi kent bilgi sistemi içerisinde bulunan 
uygulamalar aşağıda verilmiştir.

 � Uydu görüntüsü, 

 � Sayısal harita gösterim seçenekleri,

 � Adres sorguları, genel harita navigasyonu ve 
ilgi noktaları sorguları,

 � Haritadan seçerek veya adres bilgisi ile 
güzergâh sorgulamaları,

 � En kısa yol/en kısa zaman güzergâh bilgileri-
nin son kullanıcılara verilmesi,

 � Belirli bir alan içinde bir ilgi noktası arama vb. 
gibi özellikler barındırmaktadır.

 � İşlemlerinin yapıldığı bu uygulamada;

 � Uydu görüntüsü, 

 � Sayısal harita gösterim seçenekleri, 

 � Adres sorguları, genel harita navigasyonu ve 
ilgi noktaları sorguları,

 � Haritadan seçerek veya adres bilgisi ile 
güzergâh sorgulamaları  

 � En kısa yol/en kısa zaman güzergâh bilgileri-
nin son kullanıcılara verilmesi,

 � Belirli bir alan içinde bir ilgi noktası arama vb. 
gibi özellikler barındırmaktadır.

Belediyemiz yönetimi bu proje sayesinde, sa-
yısal haritalar ve CBS veri tabanına kolaylıkla 
erişimi ve veri tabanının kontrolü sağlanmış du-
rumdadır. Coğrafi kent bilgi sisteminde yer alan 
verinin diğer kurum ve kuruluşlarca da kullanıl-
masına imkan tanıyan bir özelliği bulunmaktadır.

Şekil’de görüldüğü gibi hizmete girecek olan 
yeni kent haritasında mevcut yapılara ek olarak;

 � Önemli noktaların fotoğraf ve kısa bilgilerine,

 � Nöbetçi eczanelerin harita üzerinde interaktif 
görüntüsü ve adres bilgilerine, 

 � Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırlarındaki 
cadde, sokak ve mahalle isimlerinin güncel sa-
yısal bilgileri yer almaktadır.

E-BELEDİYE UYGULAMASINI YAYGINLAŞTIRMAK.AMAÇ 38

COĞRAFİ VE KENT BİLGİ SİSTEMLERİNDE ÖRNEK BELEDİYE 
OLMAK.

AMAÇ 39
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STRATEJİK HEDEF 40.1 

Ankara Çayını ıslah etmek.

Ankara’nın içinden geçen Ankara Çayı ve bu 
çayı besleyen Çubuk Çayı, Hatip Deresi vb. çay ve 
derelerin fiziksel temizliği ve su kalitesinde iyileş-
tirme çalışmaları devam etmiş olup, 2011 yılında 
bitirilmesi hedeflenmektedir.

STRATEJİK HEDEF 40.4 

Kaçak hafriyat dökenleri engellemek.

2010 yılında 5.365 m3moloz, taş ve hafriyat 
toplanmıştır. Kaçak olarak dökümü gerçekleşen 
hafriyat atıkları ile ilgili olarak gerekli tedbirler 
alınmış, sorumlular hakkında yasal işlemler ya-
pılmıştır.  Maalesef kaçak hafriyat ile mücadelede 
cezaların az olması nedeniyle caydırıcılık temin 
edilememektedir. Bu konuda yeni yasal düzenle-
me için 2011’de çaba sarfedilecektir.

ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEKAMAÇ 40 MEK

STRATEJİK HEDEF 40.6 

Kent içerisindeki egzoz gazlarından gelen 
zararı en düşük düzeye çekmek için gayret 
sarf etmek.

Bu konu ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte-
dir. Belediye otobüslerimizin tamamı doğalgazla ça-
lışan otobüse çevrilmiştir. Otobüs filosuna katılacak 
yeni araçlarda CNG’li sisteme önem verilecektir. 
Ayrıca elektrikli taksilerin kullanımı teşvik edile-
rek bu alanda öncülük edilmiştir.
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STRATEJİK HEDEF 40.9 

Cadde ve bulvar temizliklerine dikkat et-
mek.

Başkent belediyesi olma bilinci ve sorumluluğu 
ileçalışan belediyemiz 2010 yılında

Atego kamyon ve çöp araçları ile 2.622.770 
km’lik cadde ve bulvar süpürülerek 314.632.m3 
çöp toplanmıştır.

 � 5 adet yıkama aracı ile 57.040 m2 köprü-
kavşak, 22.974 m2 cam bariyer yıkanmıştır.
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STRATEJİK HEDEF 40.11 

Caddelerde yeni teknolojilere uygun çöp 
toplama tekniklerine başvurmak.

Atego kamyon ve çöp araçları ile 2.622.770 
km’lik cadde ve bulvarlar süpürülerek 
314.632.m3  çöp toplanmıştır. Her gün 2.092 cad-
de, 91 bulvar, 5 meydan, 87 köprülü kavşak 
el ile süpürülerek 300.406 kg çöp toplanmıştır.

STRATEJİK HEDEF 40.12 

Temizlik filosunu geliştirmek.

53 adet vakumlu süpürge aracı, 5 adet unimog, 
3 adet atego kamyon, 8 adet su tankeri, 5 adet bari-
yer yıkama aracı ve çöp toplama araçlarıyla yeni 
katılan belediyelere de hizmet götürülmüştür. Bü-
yük rekreasyon alanlarına yeraltı katı atık depo-
lama istasyonları koyarak temizliği ve geri dönü-
şümü sağlanmaktadır.

STRATEJİK HEDEF 41.1 

Zabıta hizmetlerinin daha etkin hale gel-
mesi için branşlaşmalarına önem vermek.

2010 yılında zabıta hizmetlerinin daha etkin 
yürütülmesi için 75 zabıta personeline çeşitli ko-
nularda hizmet içi eğitimler verilmiştir.

ZABITA HİZMETLERİNİ CEZA ENDEKSLİ DEĞİL, CAYDIRICI 
OLARAK YÜRÜTMEK

AMAÇ 41
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STRATEJİK HEDEF 41.2 

Zabıta hizmetlerini yaparken vatandaşı 
ceza yazmakla korkutmak yerine devamlı 
ikaz ederek hizmeti yürütmek.

Zabıta hizmetlerimizde ceza kesmek yerine 
ikaz etme yöntemi öncelikli olarak tercih edilmek-
tedir.

2010 yılında Ankara halkının huzuru için 
çeşitli denetimler yapılmıştır.

Sayı

GSM İşyeri 3766

Sıhhi Müessese İşyeri 4100

Benzin LPG istasyonu 742

Otobüs yazıhaneleri 6067

Seyyar Satıcı 1937

Dilenci 6909

Ruhsatlı Minibüs 14187

özel Halk Otobüs ve Servis Araç 6262

Korsan ve Ticari Taksi 1841

Hafriyat Kamyon 2592
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STRATEJİK HEDEF 42.1 

Genel otoparkları çoğaltmak.

 Cadde kenarlarında değnekçiler tarafından iş-
letilen bir çok yer otopark alanı olarak düzenlen-
miştir.

STRATEJİK HEDEF 42.4 

Yeni teknolojilere uygun olarak dar alan-
larda yer altı otoparkları yapmak.

Yapımı 2010 yılında tamamlanan Ankara Spor 
Salonu tesislerinde; 20.500 m2’lik kapalı otopark 
bulunmaktadır.

Ayrıca Kızılay Meydanında artan trafik yoğun-
luğunu azaltmak, trafik akışını rahat ve düzenli 
bir şekilde sağlamak amacıyla Güvenpark yer altı 
dolmuş duraklarıve çevre düzenleme projesi ya-
pılmıştır.

STRATEJİK HEDEF 43.1 

Yağmursuyu kanallarında noksan olan 
yerlerin tamamlanmasını sağlamak.

Çalışmalarımız düzenli olarak devam etmektedir.

STRATEJİK HEDEF 43.2 

Gecekondudan imarlı yapıya geçişte ye-
tersiz hâle gelen alt yapıların yenilenmesini 
hızlandırmak.

Çalışmalarımız düzenli olarak devam etmektedir.

OTOPARKLARI ÇOĞALTMAKAMAÇ 42

EKSİK ALT YAPILARIN TAMAMLANMASINI SAĞLAMAKAMAÇ 43
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STRATEJİK HEDEF 44.1 

Evcil hayvanlar için veterinerlik hizmet-
leri vermek.

2010 yılında 2.149 sokak hayvanı ve 2.083 
evcil hayvan olmak üzere toplam 4.232 hayva-
na veterinerlik hizmeti verilmiştir.

HAYVANLARI KORUYUCU ÖNLEMLER ALMAKAMAÇ 44

Yıl Kısırlaştırma
Operasyonu Aşılama

Görüntüleme
Hizmetleri
(röntgen, 
endoskopi 

vb.)

Lab.
Hizm.

Paraziter
İlaçlama Kayıt Diğer

Veterinerlik
Genel

Toplam

2010 111 978 20 1 479 43 451 2.083

2010 Yılı Evcil Hayvanlara Yönelik Verilen Veterinerlik Hizmeti2010 Yılı Evcil Hayvanlara Yönelik Verilen Veterinerlik Hizm

STRATEJİK HEDEF 44.2 

Sokak hayvanları için barınak yaptırmak.

2010 yılında tamamlanan 200 kapasiteli hay-
van barınağı ve bakım ünitesi; 1 adet hayvan 
hastanesi ve 4 adet geçici hayvan barınağından 
oluşmaktadır. Tesis, 5.808 m2’lik alan (415 ada 36 
parsel) üzerine inşa edilmiştir.

GEÇİCİ HAYVAN BARINAKLARININ DIŞ GÖRÜNÜŞÜ
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STRATEJİK HEDEF 44.3 

Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması için 
faaliyet göstermek.

 � 2010 yılında verilen veterinerlik hizmetlerimiz 
kapsamında 190 hayvan kısırlaştırılmış,

 � 2.297 hayvan hastalıklara karşı aşılanmıştır 
(Kuduz, Corona vb.).

Yıl Kısırlaştırma
Operasyonu Aşılama

Görüntüleme
Hizmetleri
(röntgen, 
endoskopi 

vb.)

Lab.
Hizm.

Paraziter
İlaçlama Kayıt Diğer

Veterinerlik
Genel

Toplam

2010 111 978 20 1 479 43 451 2.083

2010 Yılı Evcil Hayvanlara Yönelik Verilen Veterinerlik Hizmeti2010 Yılı Evcil Hayvanlara Yönelik Verilen Veterinerlik Hizm

STRATEJİK HEDEF 44.4 

Sokakta bulunan hayvanların arzu eden 
vatandaşlar tarafından sahiplenilebilmesini 
teşvik etmek.

Sahipsiz hayvanlar için sahiplendirme ça-
lışmalarımız devam etmektedir.
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STRATEJİK HEDEF 45.1 

Amatör spor kulüplerine malzeme yardı-
mı yapmak.

Amatör spor kulüplerimizdeki sporcularımızı 
spora teşvik etmek, daha iyi ve uygun spor mal-
zemeleriyle çalışmalarını sağlamak amacıyla 
eşofman, spor çantası, spor ayakkabısı ve gereken 
tüm spor malzemeleri yardımı yapılmıştır.

STRATEJİK HEDEF 45.2 

Ankara’da başarılı olan ve Ankara dışın-
da müsabakalara gitmek zorunda olan ama-
tör spor kulüplerine destek olmak.

Amatör spor kulüplerinin Ankara dışındaki 
müsabakalara katılarak kentimizi temsil etme-
leri amacıyla yapılan yardımlar 2010 yılında da 
devam etmiştir. Bu vesileyle gençlerimizin sportif 
faaliyetlerine destek olunmakla birlikte alınan ba-
şarılı sonuçlarla da kentimizin bu alanlarda adını 
duyurması sağlanmıştır. Bu kapsamda kentimizi 
ulusal ve uluslararası müsabakalarda temsil eden 
sporcularımıza bir adet dubleks ve iki adet 3+1 da-
ire hediye edilmiş, 160 bin TL. para yardımı yapıl-
mıştır. 

STRATEJİK HEDEF 45.4 

Dar gelirli çocuklara ve gençlere ücretsiz 
futbol, basketbol ve voleybol topları dağıt-
mak.

Her yıl olduğu gibi 2010 yılında da özellikle dar 
gelirli ailelerin çocuklarına ücretsiz futbol, basket-
bol ve voleybol topları dağıtılmıştır.

AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE HER TÜRLÜ DESTEĞİ 
VERMEK

AMAÇ 45
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STRATEJİK HEDEF 46.1 

Fiziki şartları uygun olmayan okullara be-
lediye imkanları nispetinde yardımcı olmak.

2010 yılında okullarımızın kullanıma uygun 
hale getirilmesini sağlamak amacıyla sıhhi tesisat, 
marangoz, elektrik, kalorifer, inşaat, kaynak, brü-
lorvb. muhtelif işler yapılmıştır.

OKULLARA GEREK FİZİKİ ŞARTLARIN DÜZELTİLMESİ KO-
NUSUNDA GEREKSE EĞİTİMDE MALZEME, GİYİM, KIRTASİ-
YE VE BESLENME KONUSUNDA YARDIMCI OLMAK

AMAÇ 46
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STRATEJ K HEDEF 46.3 

Dar gelirli ö rencilere giyim ve ayakkab  
konusunda yard mc  olmak.

Dar gelirli ailelerin ilk ve ortaö retimde oku-
yan çocuklar na, 40.000 adet kaban ve 40.000 
adet bot yard m  yap lm t r.

STRATEJ K HEDEF 46.4 

Dar gelirli ö rencilere k rtasiye konusun-
da yard mc  olmak.

Dar gelirli ailelerin ilk ve ortaö retim okulla-
r nda okuyan çocuklar na 40.000 adet çanta-
k rtasiye malzemeleri (suluk, defter, kalem, cet-
vel seti, kalemt ra , silgi vb.) yard m  yap lm t r.
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STRATEJİK HEDEF 46.6 

Üniversitelerde okuyan dar gelirli öğren-
cilere sabah kahvaltısı vermek.

2010 yılında 5 ayrı noktada yapılan sıcak çorba 
dağıtımdan toplam 543.711 kişi faydalanmıştır.

STRATEJİK HEDEF 46.5 

Yatılı bölge okulları (YİBO) ile görme en-
gelli çocuklarımızın okuduğu okullara bes-
lenme yardımları yapmak.

Ankara’da engellilere eğitim veren okullara 3 
öğün sıcak yemek yardımı yapılmaktadır. 2010 
yılında, 3.287 engelli öğrenciye, 676.700 
öğün sıcak yemek yardımı yapılmıştır.

Yıllara Göre Yemek Yardımı 
Yapılan Engelli Sayısı

Yıllara Göre Yemek Yardımı

Yıllar 2008 2009 2010

Engelli Okul 25 26 27

Yemek Yiyen Öğrenci 
(Günlük) 3.237 3.143 3.287
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STRATEJİK HEDEF 46.7 

Üniversitelerde okuyan dar gelirli öğren-
cilere “Çamaşır Yıkama Merkezleri” yap-
mak.

Ankara’da eğitim gören üniversite öğrencilerin 
eğitim bütçelerine katkı sağlamak amacıyla hizme-
te açılan “Giysi Yıkama Merkezleri”, ücretsiz giysi 
yıkama, kurutma ve ütüleme hizmetleri vermekte 
olup, 2010 yılında 10.842 üniversite öğrencisi-
nin, 429,312 parça giysisi yıkanmıştır.

STRATEJİK HEDEF 46.8 

Dar gelirli öğrencilere eğitim yardımı yap-
mak.

CHP’nin Anayasa Mahkemesine açtığı dava 
nedeniyle, 2009-2010 eğitim ve öğretim döne-
minde eğitim (nakdi)yardımı yapılamamıştır. 
Fakat eğitim yardımı kapsamında, fakir ve dar 
gelirli ailelerin ilk ve ortaöğretim okullarında oku-
yan çocuklarına, çanta-kırtasiye malzemeleri, ka-
ban ve bot yardımı yapılmaya devam edilmiştir.
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STRATEJİK HEDEF 47.1 

Ankara’daki mezarlıkların yeşillendiril-
mesini sağlamak.

MEZARLIK ALANLARINI ÖRNEK HALE GETİRMEK
AMAÇ 47

Mezarlıkların yeşillendirilmesi için ağaçlandır-
ma çalışmaları 2010 yılında da devam etmiştir. 
Mezarlıklarımızın daha yeşil ve bakımlı bir duru-
ma gelebilmesi için gerekli çevre düzenlemeleri 
ile her türlü bakım ve onarımlar yapılmıştır.

Çevre düzenlemesi, 

bakımı yapılan 

mezarlık sayısı: 4
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STRATEJİK HEDEF 47.2 

Cenazesi olan vatandaşların mezarlık 
içerisinde cenazelerinin yıkanacağı ve ke-
fenleneceği, namazlarının kılınacağı tesisleri 
kurmak.

Karşıyaka mezarlığımızda vatandaşlarımıza 
mezarlık içerisinde cenazelerinin yıkanma ve ke-
fenleme hizmeti verilmektedir.

STRATEJİK HEDEF 47.3 

Ankara’da mezarlık sayısını semtlere 
göre çoğaltılarak defin imkânlarını kolaylaş-
tırmak.

Karşıyaka Mezarlığı, Cebeci Asri Mezarlığı, Sin-
can Cimşit Mezarlığında defin işlemleri yapılmak-
tadır. Ayrıca Ortaköy mezarlığının define açılması 
projesi %80 oranında tamamlanmıştır.

STRATEJİK HEDEF 47.4 

“ALO CENAZE” hizmeti ile evden cenaze-
nin alınarak define kadar olan tüm hizmetle-
rin yapılmasını sağlamak.

2010 yılında Karşıyaka Mezarlığında 8.281, 
Cebeci Asri Mezarlığında 862 ve Sincan Cimşit 
Mezarlığında 1.374 olmak üzere toplam 10.517 
adet defin gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca; 2010 yılındaAnkara genelinde top-
lam 8.505 adet cenaze nakil hizmeti verilmiştir. 
953 adet cenaze ise şehirlerarası nakil yoluyla di-
ğer şehirlere taşınmıştır.
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STRATEJİK HEDEF 47.5 

Mezarlıklarda, Mezarlık Bilgi Sistemi 
(MEBİS) ile cenaze sahiplerine dijital ortam-
da hizmet vermek.

Mezarlıkta yapılan defin kayıtları günlük ola-
rak Mezarlık Bilgi Sistemi (MEBİS)’e girilmekte ve 
kayıtlar sürekli olarak güncel tutulmaktadır. me-
zarlık bilgi sistemi (MEBİS) http://Mebis.ankara-
bl.gov.tr sayfası ile vatandaşlarımıza web orta-
mında hizmet vermektedir.

STRATEJİK HEDEF 47.6 

Büyük mezarlıklarda yoğun cenaze ziya-
ret tarihlerinde mezarlık içi ücretsiz servis 
koymak.

Halkımızın rahat bir biçimde cenazelerini zi-

yaret etmeleri için yoğun ziyaret tarihlerinde va-

tandaşlarımıza mezarlık içi ücretsiz servis hizmeti 

verilmektedir.

STRATEJİK HEDEF 47.7 

Mezarlıklarda hoparlörlerden Ku-ran-ı 
Kerim ve meallini okumak.

Mezarlıklarımızda 08.00 - 18.00 saatleri arası 

merkezi sistem Kur’an-ı kerim yayını devam et-

mektedir.

STRATEJİK HEDEF 47.8 

Mezarlığa gelen vatandaşlara bekleme 
süreleri içerisinde ücretsiz içecek ikramında 
bulunmak.

Vatandaşımıza ücretsiz çay ve su ikramı yapıl-

maktadır.

STRATEJİK HEDEF 47.9 

Mezarlıklarda koruma ve güvenlik hiz-
metlerinin verilmesini sağlamak.

2010 yılında mezarlıklarımız özel güvenlik ta-

rafından 24 saat boyunca korunması yapılmıştır.
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STRATEJİK HEDEF 48.1 

Toptancı hallerinde üreticilerin rahatlıkla 
satış yapacağı belediye kontrolünde üniteler 
oluşturmak.

Toptancı halimizde 3 adet meyve-sebze satış 
ünitesi, 1 adet balık satış ünitesi bulunmaktadır. 
Bu ünitelerde 209 adet dükkân mevcuttur.

Toptancı haline ve şehre kaçak meyve-sebze 
ve balık girmemesi, taze ürünlerin piyasaya su-
nulması için sürekli denetimler yapılmaktadır.

2010 yılında 42.333 ton kaçak meyve-sebze 
yakalanmış ve bu denetimlerde kaçak ürün taşı-
yan ve satan şahıslar hakkında yapılan yasal iş-
lem sonucunda 1.330.083 TL ceza kesilmiştir. 

STRATEJİK HEDEF 48.2 

Ankara içerisindeki tüketilen tüm sebze 
ve meyvenin hal’e girmesini temin etmek.

2010 yılında toptancı haline505.478.360 kg 
sebze, 441.173.119kg meyve ve 171.796.584kg 
balık girişi olmuştur.

TOPTANCI HALLERİNİ ÖRNEK HALE GETİRMEKAMAÇ 48

Sebze Miktarı 505.478.360kg

Hale Giren Meyve Miktarı 441.173.119kg

Hale Giren Balık Miktarı 171.796.584kg

Kaçak Yakalanan Meyve Miktarı 22.058.650kg

Kaçak Yakalanan Sebze Miktarı 20.273.900kg

STRATEJİK HEDEF 48.3 

Hal gelirlerinin artırılmasını temin etmek.

2010 yılındatoptancı hale kaçak meyve-seb-
ze ve balık girmemesi ve taze ürünlerin piyasaya 
sunulması için 24 saat sürekli toptancı halinde ve 
şehre giriş noktalarında denetimler yapılmıştır. 
Yapılan denetimler sayesinde hal gelirlerinde ar-
tış olmuştur.
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STRATEJ K HEDEF 49.1 

tfaiye araçlar n  son teknolojiye uygun 
olarak ço altmak.

2010 y l nda toplam 24 adet son teknolojiye 
uygun araç al m  yap lm t r. Yap lan bu al mlarla 
birlikte toplam araç say m z 137’ye ula m t r.

2010 y l nda 20 adet çok amaçl  çift kabin (4.000 
litre su, 300 litre köpük, 300 kg kuru kimyevi toz 
kapasitesine sahiptir), 3 adet otomatik merdiven 
(2 adet 42 metre, 1 adet 30 metre) ve 1 adet 90 met-
re platform al nm t r.

137 adet çe itli ve çok maksatl  itfaiye araçlar -
m zla 5.229 yang na müdahale edilmi tir. Ayr ca 
ekiplerimiz taraf ndan temizli i yap lm t r.

S.NO Yang n Türü Müdahale
Say s

1 Bina Yang nlar (Ev, yeri Vs.) 1.562

2 Fabrika Vb. 85

3 Motorlu Araç Yang nlar 461

4 Odun ve Kömür deposu vb. 36

5 Orman ve Fidanl k vb. 111

6 Ot Saman Çöp vb. 2.775

7 Di er yang nlar 199

TOPLAM 5.229

TFA YE VE AC L YARDIM H ZMETLER N  YÜRÜTMEKAMAÇ 49

Cinsi Adet

Çok Maksatl  Tek Kabin 26

Çok Maksatl  Çift Kabin 29

Çok Maksatl  Dar ase 10

Su kmal Arac 21

Büyük Kurtarma Arac 1

Küçük Kurtarma Arac  4x4 2

Küçük Kurtarma Arac  4x2 2

norkel Merdiven 6

Platform Merdiven (90m.) 1

Otomatik Merdiven 7

Su Alt  Arama Kurtarma Arac 1

Tek Kabin Kamyonet 9

Çift Kabin Kamyonet 12

Köpük Kulesi 1

Komuta Otobüsü 1

I k Kulesi 2

Ambulans 2

Akaryak t Tankeri 1

Ekskavatör 1

Kepçe 1

Binek Oto 1

TOPLAM 137
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STRATEJ K HEDEF 49.2 

Büyük ehir Belediyesine yeni kat lan ilçe 
ve alt kademe belediyelerine hizmet verecek 
yeni ubelerin kurulmas n  temin etmek.

2010 y l nda 26 ubemiz ile günün 24 saati 
Ankara halk na hizmet verilmi tir. 2010 y l nda 
Gölba  ilçemizdeki ve Siteler Hizmet Binalar n n 
eskiyen tesislerinin yenilemesi yap larak Ankara 
halk na daha iyi hizmet vermesi sa lanm t r.

STRATEJ K HEDEF 49.3 

tfaiye su alt  kurtarma ekibini geli tir-
mek.

2010 y l nda Ankara li ve il d nda 16 adet 
Sualt  arama kurtarma(bo ulma)olay na müdaha-
le edilmi tir.

STRATEJ K HEDEF 49.4 

tfaiyenin giysi ve teknik malzemelerini 
son teknolojilere göre geli tirmek.

375 adet son teknolojiye uygun NOMEX giysiler ile 
personelimiz yang n olaylar na müdahale etmek-
tedirler.
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STRATEJ K HEDEF 49.5 

tfaiyenin acil yard m hizmetlerini geli -
tirmek.

 2010 y l nda Ankara genelinde 790 adet tra-
fik kazas  olay na müdahale edilmi tir.

 2010   y l ndaAnkara genelinde 18 adet göçük 
enkaz na müdahale edilmi , arama kurtarma 
çal malar nda köpeklerde kullan lm t r.

 2010 y l ndaAnkara genelinde 901 adet su 
bask n  olay na müdahale edilmi tir.

 2010 y l ndaAnkara genelinde 8.569 adet 
baca temizli i yap lm t r.

 2010 y l ndaAnkara genelinde 14.088 adet 
bina ve i  yeri yang n tedbirleri kapsam nda 
kontrol edilmi tir.

STRATEJ K HEDEF 49.7 

tfaiyenin arama ve kurtarma hizmetleri-
nin geli tirmesi için uzman köpek e itimini 
desteklemek.

Depremlerde ve bina göçüklerinde enkaz alt n-
da bulunanlar n aranmas  amac yla 6 adet tam 
e itimli köpe imiz bulunmakta olup, e itim ve 
kondisyon çal malar  devam etmektedir.
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STRATEJ K HEDEF 49.8 

Kamu kurum ve kurulu lar  ile okullarda 
yang n ve tabii afet konusunda hem erileri-
mizin itfaiye taraf ndan e itilmesini sa la-
mak.

2010 y l nda 227 okulda 99.767 ö rencimi-
ze, 12 kamu kurulu umuzda 191 kamu persone-
line, 5 özel kurulu ta 21 personele, de i ik tarih 
ve zamanlarda düzenlenen 18 adet konferans-
lar neticesinde 1.585 ki inin yang n ve yang n 
önleyici tedbirler aç s ndan bilgilendirilmesi sa -
lanm t r.

E itim Hizmetleri Ki i 
Say s

Kurum 
Say s

Kamu Kurulu lar n n E itim Hiz-
metleri 191 12

Özel Kurulu lar n Personel E itimi 21 5

Okullarda E itim ve Tatbikat 99.767 227

Konferans 1.585 18

Toplam 101.564 262
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STRATEJİK HEDEF 50.1 

İtfaiyenin tabii afetlerde acil arama ve 
kurtarma timi olarak hizmet vermesini sağ-
lamak.

Arama kurtarma personelihizmet içi eğitimle-
rine tabi tutulmuş, teknik donanım ve malzeme 
yönünden takviye edilerek müdahale gücü artırıl-
mıştır.

STRATEJİK HEDEF 50.2 

Kamu kurum ve kuruluşları ile okullarda 
yangın ve tabii afet konusunda hemşerile-
rimizin itfaiyetarafından eğitilmesini sağla-
mak.

Kamu kurum ve kuruluşları ile okullarda, yan-
gından korunma eğitimi başta olmak üzere tabii 
afetler konusunda seminer ve tatbikatlarla bilgi-
lendirme çalışmaları sürdürülmektedir.

DOĞAL AFETLERE KARŞI ANKARA’YI OLABİLDİĞİNCE 
HAZIR HALE GETİRMEK

AMAÇ 50

STRATEJİK HEDEF 50.3 

Tabii afetlerde gerekli olan teknik malze-
melerin temin edilmesini sağlamak.

Yurdumuzun diğer bölgelerinde meydana ge-
lebilecek tabii afetlerde her an göreve hazır,teknik 
malzeme donanımı tam personel bulunmaktadır.

STRATEJİK HEDEF 50.4 

Belediyeler tarafından imar izni verilir-
ken zemin etüdünün yapılmasını temin et-
mek, bu konuda görevini yapmayan yetkili 
hakkında yasal işlem için hukuki süreci baş-
latmak.

2010 yılında Ankara genelinde 2.718 adet pro-
jeye onay verilerek uygunluğu kontrol edilmiştir.
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STRATEJ K HEDEF 51.2 

Meydan ayd nlatmalar m z  düzenlemek

Kent ayd nlatmaenstrumanlar n n bak m, ona-
r m ve kontrolleri günlük olarak yap lmaktad r. 
Bu amaçla 2010 y l ndayakla k 16.000 adet ay-
d nlatma enstrüman n bak m, onar m ve tadilatla-
r  gerçekle tirilmi , çal r konumda tutulmu tur.

AYDINLATMASI YETERL  OLMAYAN ANKARA’YI TÜRK -
YE’N N EN AYDINLIK KENT  HAL NE GET RMEK

AMAÇ 51

STRATEJ K HEDEF 51.5 

Tarihi ve turistik mekanlar n özel ayd n-
latma sistemleri ile ayd nlat lmas n  temin 
etmek.

Görsel anlamda tarihi ve turistik mekanlar n 
daha güzel bir görünüme sahip olmas  için özel 
ayd nlatma sistemleri kullan lm t r. 
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KAMUOYUNUN EĞİLİMLERİNİ TESPİT ETMEK MAKSADIYLA 
SIK SIK KAMUOYU YOKLAMASI VE ARAŞTIRMASI YAPMAK

AMAÇ 52

STRATEJİK HEDEF 52.1 

Kamuoyunun eğilimlerini tespit etmek 
maksadıyla “Kamuoyu yoklama aracı” yap-
tırmak.

Dokunmatik (KİOSK) sistemler ile donatılmış 
olan anket aracımız tarafından gezici olarak met-
ropol ilçelerde anket çalışmaları yapılmıştır.

Kızılay metro girişinde kurulan “Büyükşehir 
Kamuoyu Yoklama Merkezi”, Türkiye’nin ilk por-
tatif (tır üstünde) kamuoyu aracı olup bugün daha 
fazla vatandaşımız tarafından kullanılmaktadır.

STRATEJİK HEDEF 53.1 

Her çeşit belediye hizmetleri için proje 
üretmek, bu projeleri belediyenin ekonomik 
imkânlarına göre gerçekleştirmek.

 � 2010 yılında 20 adet rekreasyon ve çevre dü-
zenleme projeleri hazırlanmıştır.

 � 65 adet eğitim, kültür, sağlık ve sosyal hizmet 
veren binaların her türlü mimari, mühendislik, 

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİ PROJE ZENGİNİ HALE 
GETİRMEK

AMAÇ 53

STRATEJİK HEDEF 52.2 

Kent içerisindeki sorunlar ve çözümleri 
konusunda anketler düzenlemek.

2010 yılında değişik konular içeren 35 adet 
anket düzenlenmiştir. 

çevre düzenlemesi projeleri ile hanım lokalleri, 
kültür merkezleri, huzur ve şefkatevleri, genç-
lik merkezleri, kongre merkezleri, stad ve spor 
tesislerinin tadilatı, güçlendirilmesi, tefriş, res-
torasyon, restitüsyon ve istinat duvarı projeleri 
hazırlanmıştır.

 � 2010 yılında otopark, köprülü kavşak, alt-üst 
geçit, yol projesi ve yaya üst geçitleri projesi 
kapsamında 17 adet proje çalışması yapılmıştır.
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STRATEJİK HEDEF 55.1 

Başkent tiyatrosunun devamlılığını sağla-
mak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Ti-
yatroları, 2010 yılında 13 ayrı oyunu sahnelemiş 
olup 324 gösteri gerçekleştirilmiştir. 2010 yılında 
tiyatro gösterilerini 150.000 vatandaşımız izle-
miştir.

STRATEJİK HEDEF 54. 1 

Tabii afetlerde gıda, barınma, giyim ve 
teknik yardım konularında her an hazır du-
rumda bulunmak

ÜLKE İÇİ VE DIŞI TABİİ AFETLERDE İLK YARDIMA KOŞAN 
BELEDİYE OLMA ÖZELLİĞİNİ DEVAM ETTİRMEK

AMAÇ 54

Tabi afetlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi 
üstüne düşen görevi her zaman yerine getirmeye 
devam edecektir. Ülkemizde meydana gelen sel 
felaketi ile Ankara ve civarında yaşanan deprem 
felaketine ilk yetişen ve en büyük yardımları ya-
pan belediye olma özelliğini taşımaktadır.

KÜLTÜREL HİZMETLERDE TÜRKİYE’DE ÇEŞİTLİLİK VE MUH-
TEVA AÇISINDAN BİR NUMARA OLMAYA DEVAM ETMEK

AMAÇ 55

STRATEJİK HEDEF 55.2 

Başkent çocuk tiyatrosunun devamlılığını 
sağlamak.

Başkent Tiyatroları Çocuk tiyatrosunun etkin-
likleri devam ettirilerek sürekliliği sağlanmakta-
dır. Çocuk ve Kukla tiyatrosu, meddah, Hacivat-
Karagöz, palyaço ve animasyon etkinlikleri de 
gerçekleştirilmiştir. 
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STRATEJİK HEDEF 55.3 

Başkent kukla tiyatrosunun devamlılığını 
sağlamak.

2010 yılında 80 adet kukla ve Karagöz gösteri-
si düzenlenmiştir.

STRATEJİK HEDEF 55.7 

Gençlik parkına üç adet yeni tiyatro salo-
nu yapmak.

2010 yılında hizmete giren Gençlik parkı Ti-
yatro Salonu içinde akustik ses düzenlemesi 
olan 370 kişilik Necip Fazıl Tiyatro Salonu, 90 kişi-
lik KU-KA (Kukla-Karagöz) Salonu ve Türk Müziği 
Salonu hizmete girmiştir.

Revizyonu tamamlanarak hizmete giren Genç-
lik parkı Tiyatro Salonunda 3 adet tiyatro 
salonu bulunmaktadır. Ankara Büyükşehir 
Belediye Tiyatro Sahnesi 434 m2 olup sahnede 2 
adet sahne asansörü, 1 adet orkestra asansörü ve 
26 m. yüksekliğinde sofito bulunmaktadır.

STRATEJİK HEDEF 55.8 

Kukla yapımı kursları açmak.

7-14 yaşları arası çocuklara “Kukla Yapı-
mı ve Oynatımı” kursları verilmektedir.
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STRATEJİK HEDEF 55.9 

Geleneksel Türk El Sanatları Kursları (hat, 
çini, tezhip, minyatür) açmak.

Yaşlılar Merkezi ve Aile Yaşam Merkezlerin-
de Türk el sanatları kapsamında hat, çini, tezhip, 
minyatür gibi el sanatları ve hobi kursları veril-
mektedir.
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STRATEJİK HEDEF 55.10 

Türk Halk Müziği korosu kursları açmak.

2010 yılında45 kursiyer Türk Halk Müzi-
ğine yönelik düzenlenen koro kurslarından fay-
dalanmıştır. Kurslara katılan kursiyerler, bir yıl 
boyunca solfej, nota ve şan konularında eğitim 
alarak, kurs döneminde ilki kurs dönemi ortasın-
da ve ikincisi kurs dönemi sonunda olmak üzere 
iki konser gerçekleştirmektedir.

STRATEJİK HEDEF 55.11 

Türk Sanat Müziği korosu kursları aç-
mak.

2010 yılında84 kursiyer Türk Sanat Müzi-
ğine yönelik düzenlenen koro kurslarından fay-

dalanmıştır. Kurslara katılan kursiyerler, bir yıl 
boyunca solfej, nota ve şan konularında eğitim 
alarak, kurs döneminde ilki kurs dönemi ortasın-
da ve ikincisi kurs dönemi sonunda olmak üzere 
iki konser gerçekleştirmektedir.
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STRATEJ K HEDEF 55.12 

Mehter Konserleri düzenlemek.

Ankara Büyük ehir Belediyesi Mehter Tak m  ge-
leneksel Osmanl  Müzik Kültürünü 50 ki ilik 
kadrosuyla 2010 y l nda298 konser program -
na kat lm , Ankara’n n Ba kent olu unun 87. Y l-
dönümünü kutlama törenleri çerçevesinde Ulus 
Atatürk An t  önünde konser vermi tir. Bu kon-
serler toplam 450.000 ki i taraf ndan izlenmi tir.
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STRATEJİK HEDEF 55.13 

Kent orkestrası konserleri düzenlemek.

Gençlik Parkı Kültür Merkezinde düzenlenen 
Alpay konseri 700 kişinin katılımı ile gerçekleş-
tirilmiştir.

 � Gençlik Parkı Kültür Merkezinde düzenlenen 
Kent Orkestrası 25.Yıl Konseri 700 kişinin ka-
tılımı ile gerçekleştirilmiştir.

 � Gençlik Parkı Kültür Merkezinde 700 kişinin 
izlediği Kent Orkestrası Film Müzikleri Konseri 
düzenlenmiştir.

 � Gençlik Parkı Kültür Merkezinde 700 kişi-
nin izlediği Kent Orkestrası Romantik Şarkılar 
Konseri düzenlenmiştir.

 � Gençlik Parkı Kültür Merkezinde düzenlenen 
Tasavvuf Musikisi ve Semazen Gösterisi 700 
kişinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

STRATEJİK HEDEF 55.16 

Hemşehri geceleri düzenlemek.

Ankara’nın sosyal ve kültürel hayatını renk-
lendiren hemşehri grupları için geceler düzenlen-
miş, halkımızın yöresel kültürünün yaşatılması 
ve gelecek nesillere aktarılmasına katkıda bulu-
nulmuştur.

STRATEJİK HEDEF 55.17 

Yörelerimiz-Türkülerimiz geceleri düzen-
lemek.

Kentimizin değişik mekanlarında, kültürü-
müzün temelini oluşturan türkülerimizi ya-
şatmak ve genç nesillere aktarmak amacıyla 
Yörelerimiz-Türkülerimiz etkinlikleri dü-
zenlenmiştir.

STRATEJİK HEDEF 55.18 

Türkü Anadolu programları yapma

Kentimizin değişik mekânlarında kültürümü-
zün temelini oluşturan türkülerimizi yaşatmak 
ve genç nesillere aktarmak amacıyla Yörelerimiz-
Türkülerimiz etkinlikleri düzenlenmiştir.
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STRATEJİK HEDEF 55.19 

Yaz şenlikleri düzenlemek.

2010 yılında Ankara’mızın eğlence hayatının 
çeşitlendirilmesi ve renklendirilmesi adına yaz 
aylarında yapılan ve gelenekselleşen yaz şenlikle-
ri her sene olduğu gibi halkımızın yoğun ilgisi ve 
katılımıyla düzenlenmiştir.

STRATEJİK HEDEF 55.20 

Başkent geceleri programları düzenlemek.

Ankara’nın Başkent oluşunun 87. yıldönümü 
törenlerle kutlanmıştır. Kutlama törenleri çerçe-

vesinde Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı 
Ulus Atatürk Anıtı önünde bir konser vermiştir. 
Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 
bir resepsiyon düzenlenmiştir.

Kültürel ve sanatsal faaliyetlerimizden olan An-
kara Akşamları konser ve gösteri programları çer-
çevesinde Vadide Ankara Akşamları faaliyeti 
24.07.2010 ve 31.07.2010 tarihlerinde birçok mahal-
li sanatçıların katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
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STRATEJİK HEDEF 55.21 

Ankara seğmen geceleri programları dü-
zenlemek.

Kentimizin değişik mekânlarında kültürümü-
zün temelini oluşturan folklorumuzdan seğmenle-
re ait programlar yapılmıştır.

STRATEJİK HEDEF 55.22 

Ankara ya bağlı ilçe ve belde festivalleri 
düzenlemek.

Ankara’nın tüm belde ve ilçelerinde “Mahal-
lede Şenlik Var” eğlenceleri düzenlenmiştir.

STRATEJİK HEDEF 55.23 

Mahallemizde şenlik var (Panayır) prog-
ramları düzenlemek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi özellikle dar ge-
lirli vatandaşları düşünerek her yıl “Mahallede 

Şenlik Var” panayırları düzenliyor. Büyükşehir 
Belediyesi’nin sınırları içerisindeki ilçe ve belde-
lerde de kurulan panayırlar iki grup, beşer günlük 
periyotlar halinde ve 103gün boyunca gösteriler 
düzenlemektedir. Konserlerin, tiyatro oyunlarının, 
animasyon gösterilerinin, oyun gruplarının, mini 
lunaparkın yer aldığı panayırlardan vatandaşlar 
ücretsiz olarak yararlanıyor. 2010 yılında 103 
gün boyunca 206 panayır gösterimi yapılmıştır.
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STRATEJİK HEDEF 55.24 

Sergiler açmak.

2010 yılında 24 adet sergi açılmıştır. Çeşitli 
sanat alanlarında, ulusal ve uluslararası sanatçı-
lar tarafından yapılançalışmalarZafer Çarşısı 
Güzel Sanatlar Galerisi Sergi Salonlarında 
düzenlenen sergilerle Ankaralıların beğeni-
sine sunulmuştur.

2010 yılında tadilatı tamamlanan belediyemi-
zin ek binası günün şartlarına uygun sergi salonu 
olarak 2011 yılında Ankara halkının hizmetine su-
nulacaktır.
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STRATEJİK HEDEF 55.26 

Büyük Ankara Sirki gösterileri yapmak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin geleneksel 
hale gelmiş olan ve Ankara halkının büyük beğe-
nisini kazanan Büyük Ankara Sirki Organizasyo-
nu 2010 yılında da gerçekleştirilmiş olup gösteriler 
vatandaşlar tarafından ücretsiz olarak izlenmiştir.

STRATEJİK HEDEF 55.28 

Okullar arası halk oyunları yarışları yap-
mak.

Okullar arası halk oyunları yarışmaları; genç-
lerimizi farklı konularda yarıştırma amacımız 
kapsamında düzenlenmiştir. Ayrıca bu kapsamda 
Gençlik Parkı Kültür Merkezinde düzenlenen 17. 
Halk Oyunları Yıl Sonu Gösterisi (Tarihin Dansı) 
700 kişinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
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STRATEJİK HEDEF 55.29 

Türk büyükleri anma programları yapmak.

 � Çanakkale Zaferinin 95.yılında 18 Mart Şehit-
ler Haftası anma törenleri kapsamında Gençlik 
Parkı Kültür Merkezinde 700 kişinin izlediği 
Kahramanlık Türküleri etkinliği düzenlen-
miştir.

 � Gençlik Parkı Kültür Merkezinde, 700 kişinin 
izlediği Barış MANÇO ve Cem KARACA parça-
larından oluşan Ustalara Saygı Konseri dü-
zenlenmiştir.
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STRATEJİK HEDEF 55.31 

Özel gün kutlamaları (Ankara’nın başkent 
oluşu, Atatürk’ün Ankara’ya gelişi, öğret-
menler günü, anneler günü, babalar günü vb.)

2010 yılında çocuklara ve gençlere yönelik çe-
şitli kültürel organizasyonlar yapılmıştır. 9 Mayıs 
Avrupa Günü Etkinliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı Kutlaması, 19 Mayıs Gençlik ve 
Spor Bayramı Kutlamaları, 30 Ağustos Zafer Bayra-
mı Kutlaması, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutla-
ması, Anneler Günü, Babalar Günü Kutlamaları ile 
Çocuk ve Gençlik Eğitim Merkezi açılışı yapılmıştır.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI324
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STRATEJİK HEDEF 55.32 

Uluslararası kültür günleri ve festival 
günleri düzenlemek.

 � Gençlik Parkı Kültür Merkezinde gerçekleştirilen 
Avrupa Günleri şenliğinde 250.000 başkentli 
müziğe, tiyatroya ve eğlenceye doymuştur.

 � Dikmen Vadisinde 4 program halinde gerçekleş-
tirilen Kızılordu Korosu gösterileri 20.000 An-
karalı tarafından büyük bir beğeni ile izlenmiştir.

 � Kültürel faaliyetler çerçevesinde ABD’nin Los 
Angeles kentinde düzenlenen Anadolu Kül-
tür Günleri ve Yemek Festivaline beledi-
yemiz, halk oyunları ekibinin de yer aldığı bir 
heyetle katılım gerçekleşmiştir.

 � Yunanistan’ın Serres kentinde düzenlenen 
Ufuklar Müzik Festivaline geniş bir heyetle 
katılım sağlanmış olup Büyükşehir Beledi-
yesi Kent Orkestramız Ankara’mızı temsilen 
muhteşem bir konser vermiştir.

 � Tarihten gelen iki halk arasındaki dostluk ve 
kardeşliğin ileri boyuta taşınması, dostluğun 
arttırılması ve birçok alanda iş birliği yapılması 
amacı ile iki ülke arasında dostluk ziyaretleri, 
fuar vb. etkinlikler düzenlenmiştir.
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STRATEJİK HEDEF 55.33 

Uluslararası konferanslar düzenlemek.

Sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleriyle 
engin bir hazine olan Ankara’mızın tarihi ve kül-
türel değerlerini korumak ve kentteki ekonomik 
potansiyeli desteklemek amacıyla belediye içeri-
sinde ve şehrimizin değişik kurumlarında ulusal 
ve uluslararası konferans, sempozyum ve yarış-
malar düzenlenmiştir. 2010 yılı içerisinde yurtdışı 
organizasyonlara önem verdiğimiz için 2011 yılın-
da uluslararası konferanslara devam edilecektir.

STRATEJİK HEDEF 55.34 

Basılı yayınlar yapmak.

Belediyemizce 2010 yılında “Kamu İdarelerin-
ce Hazırlanacak

 � Stratejik Planlama

 � Performans Programı

 � Faaliyet raporları ile

 � İç Kontrol ve İç Denetime İlişkin Yönet-
melikler Kitabı” bastırılarak belediyemiz 
ve bağlı kuruluşlarımızda çalışan personele 
dağıtılmıştır. Ayrıca haftalık olarak dağıtılan 
200.000 adet Ankara Bülteni dergisiyle vatan-
daşlarımızın bilgilendirilmesi sağlanmıştır.

STRATEJİK HEDEF 55.40 

Sünnet organizasyonları yapmak.

Her yıl fakir ve dar gelirli ailelerin yıl sayısı 
kadarçocuğuhijyenik koşullar altında sünnet etti-
rilmekte, sünnet kıyafetleri hediye edilerek ailele-
riyle beraber keyifli vakit geçirmelerini sağlamak 
için şölen düzenlenmektedir.2010 yılında, 2010 
çocukhijyenik ortamda sünnet ettirilmiştir.

STRATEJİK HEDEF 55.41 

“Çocukça Dergisi ve Çocukların Anka-
ra’sı” dergilerini çıkarmak.

Çocuk Meclisi tarafından; 2 ayda bir “ÇO-
CUKÇA” dergisi ile aylık olarak hazırlanan 
“ÇOCUKLARIN ANKARA’SI” broşürü ya-
yınlamaktadır. 2010 yılında, 24.000 adet ÇO-
CUKÇA” dergisi ve 60.000 adet ÇOCUKLARIN 
ANKARA’SI” broşürü basılmıştır.
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STRATEJİK HEDEF 56.2 

Kamu kurum ve kuruluşları, eğitim ku-
rumları ile ibadethanelerin çevre düzenle-
melerine destek olmak.

2010 yılında 344 adet kamu kurum kuruluş-
ları ile okul, cami ve hastane gibi genel kamusal 
alanların çevre düzenlemesi yapılmıştır. Ayrıca 52 
adet kurumda ilaçlama yapılmıştır.

Çalışma yapılan alan; 2010

Kamu adet 212

Okul adet 87

Cami adet 27

Hastane adet 18

Toplam 344

 KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE MÜŞTEREK PROJELER 
ÜRETMEK, KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA KARŞILIK-
SIZ DESTEK OLMAK

AMAÇ 56

2007-2010 Yılları Arası Çevre Düzenleme-
si Yapılan Kamu Kurum ve Kuruluş, kul 

ve Camii Sayısı

7-2010 Yılları Arası Çevre Düzenl
K

YIL 2008 2009 2010

ADET 243 271   344

STRATEJİK HEDEF 56.3 

Üniversitelerle ortak projeler yapmak.

2010 yılında da belediyemiz ile Gazi Üniversi-
tesinin BELTEK projesi başarılı bir şekilde devam 
etmiştir.

ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNE YARDIMCI OLMAKAMAÇ 57

STRATEJİK HEDEF 57.1 

Üniversite gençliğine eğitim yardımı 
yapmak.

CHP’nin Anayasa Mahkemesine açtığı dava ne-

deniyle, 2009-2010 eğitim ve öğretim dönemin-

de eğitim (nakdi) yardımı yapılamamıştır.

STRATEJİK HEDEF 57.2 

Üniversite gençliğine sabah kahvaltısı 
vermek.

2010 yılındaAnkara’da eğitim gören üniver-
site öğrencilerinin eğitim bütçelerine katkı sağ-
lamak amacıyla,yapılan sıcak çorba dağıtımdan 
toplam 543.711 kişi faydalanmıştır.

STRATEJİK HEDEF 57.3 

Üniversite gençliğine çamaşırhane hiz-
meti sunmak.

Ankara’da eğitim gören üniversite öğrencile-
rin eğitim bütçelerine katkı sağlamak amacıyla 
hizmete açılan “Giysi Yıkama Merkezleri”nde 
ücretsiz giysi yıkama, kurutma ve ütüleme hiz-
metleri vermekte olup, 2010 yılında 10.842 üni-
versite öğrencisinin, 429,312 (yaklaşık 80 ton) 
parça giysisi yıkanmıştır. 
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Yıllara Göre Yaralanan Öğrenci Sayısı ve 
Yıkanan Giysi Miktarı

lara Göre Yaralanan Öğrenci Sayıs

Giysi 
Yıkama 
Merkezleri

2008 2009 2010

Beşevler 
Giysi Yıkama 
Merkezi

3.627 4.334 4.977 Öğrenci

Yıkanan 
Giysi Miktarı 
(Beşevler)

293.711 191.647 179.505 Giysi

Kurtuluş 
Giysi Yıkama 
Merkezi

4.797 5.278 5.865 Öğrenci

Yıkanan 
Giysi Miktarı 
(Kurtuluş)

234.234 235.353 249.807 Giysi

STRATEJİK HEDEF 57.4 

Üniversite gençliğine spor imkanı sağ-
lamak.

2010 yılında 14 adet gençlik merkezinde, 
102.748 kişiyehizmet verilmiştir. Gençlerin spor-
tif faaliyetlerde bulunmaları için gerekli altyapıya 
sahip merkezlerde, gerektiği taktirde gençlere 
müsabakalara katılmalarında araç tahsisinde bu-
lunulmaktadır.

STRATEJİK HEDEF 57.5 

Üniversite gençliğine internet imkanı 
sağlamak.

Tüm gençlik merkezlerimizde gençlerimize 
internet imkânı sunulmaktadır. Ayrıca engelli 
vatandaşlarımızın eğitimlerine destek olmak ve 
bilgiye rahat ulaşmalarını sağlamak için internet 
cafe, görme engelliler için sesli kütüphane hizme-

te açılmıştır. Rehberlik ve danışmanlık hizmetleri, 

ADSL modem üzerinden internete ulaşım, Braille 

alfabesiyle yazılı kütüphane, sesli kütüphane, do-

küman tarama ve bilgisayara aktarma imkânı, 

bilgilerin Braille alfabesiyle dokümantasyonu, ses-

li cd kaydı (mp3) hizmetleri verilmekte olup, 2010 

yılında 5.314 görme engelli vatandaşımıza hiz-

met verilmiştir.
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STRATEJİK HEDEF 57.6 

Üniversite gençliğine folklor ve müzik 
yapma imkanı sağlamak.

2010 yılında 14 adet gençlik merkezinde, 

gençlerimize folklor ve çeşitli dallarda müzik yap-

ma imkânı sağlanmış, halk müziği, sanat müziği, 

pop ve diğer alanlarda gençlik koroları kurulmuş-

tur.

STRATEJİK HEDEF 57.7 

Üniversitede konserler düzenlemek.

Üniversite gençliğine, kent konserleri verilme-
ye devam edilmektedir.

STRATEJİK HEDEF 57.8 

Üniversitelerin çevre düzenlemelerini 
yapmak.

Üniversitelerimize, çağdaş ve modern şehirci-
lik anlayışına uygun donatılması hususunda her 
tür destek verilmekte, peyzaj ve çevre düzenle-
meleri yapılmaktadır.
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STRATEJİK HEDEF 58.1 

Halk ekmek fabrikasında ucuz, kaliteli ve 
hijyenik ekmek üretmek, halk ekmek fabri-
kasını büyütmek.

2010 yılında 21 çeşit ekmek üretimi yapılmış-
tır. Ankara’da uygulamaya koyduğumuz ve bu 
alanda tüm ülkeye örnek olduğumuz halk ekmek 
uygulaması her yıl daha fazla gelişmekte, sağlıklı, 
doğal ve bol çeşitli üretim ile toplum sağlığına do-
ğal katkı sağlanmaktadır.

Halk Ekmek Fabrikası, ekmek üretiminin 
standartlarının korunması ve tüketici haklarının 
korunması açısından da büyük bir görevi yerine 
getirmektedir. Halk Ekmek Fabrikasında ayrıca 
Halk Simidi üretimi için gerekli altyapı çalışmala-
rı tamamlanmış olup, 2010 Ocak ayından itibaren 
halkımızın istifadelerine sunulmuştur.

ANKARALI HEMŞERİLERİMİZE UCUZ GIDA TEMİN ETMEKAMAÇ 58

 � Ankara halkının 1/3 ünün ekmek gereksinimi 

karşılanmaktadır.

 � 1994 yılında günde 220 bin ekmek üretimi ya-

pan Halk Ekmek Fabrikası,  çağımızın modern 

cihazları ve özverili çalışmalarımızla günde 

1.000.000 (300gr/gün) ekmek üreten dev bir 

tesis haline gelmiştir.

 � 2010 yılı Ramazan ayında Türkiye’nin en sağ-

lıklı, en hijyenik ve en ucuz pidesi üretilerek 

Ankaralıların beğenisine sunulmuştur. Halk 

Ekmek, içerdiği vitamin ve mineraller bakı-

mından iyi bir enerji kaynağı olan şampiyon 

ekmeği üreterek satışa sunmuştur.

 � Ankara’da yaşayan özürlü vatandaşlarımıza 

ekonomik yönde katkı sağlamak amacıyla 304 

adet simit camekanı tahsis edilerek yerleri be-

lirlenmiştir.
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 � 2010 yılında eskiyen büfelerin değişimi ve yeni 
yerlere konulmak üzere 20 adet ekmek satış 
büfesi alımı yapılmıştır.

 � 520 adet ekmek satış büfesi ile 300 adet simit 
camekanının temizlik, hijyen ve genel kurallar 
açısından periyodik olarak kontrolleri yapıl-
mıştır.

 � 2010 yılında fırınımızın 1. Bölümü yenilenerek; 
fırına girmeden hamurun mayalanmasını sağ-
layan makine, hamura el değmeden şekil ve-
ren fermantasyon bandına yükleyen makine 
ve el değmeden ekmeği otomatik poşetleyen 
makinalar alınarak Halk Ekmek Fabrikamız 
büyütülmüştür.

Yıllar İtibariyle 300 gr  Üretilen Ekmek ÇeşitleriYıllar İtibariyle 300 gr Üretilen Ekmek Çeşitleri

No Üretilen Ekmek 2008 2009 2010

1 NORMAL EKMEK 242,195,438 168,391,239 155,007,177

2 KEPEKLİ EKMEK 5,360,200 5,856,283 7,291,748

3 TUZSUZ EKMEK 100,977 111,034 157,410

4 KÖY EKMEK 2,728,203 2,366,002 3,854,932

5 HALK ÇEŞNİ BAHAR 323,492 143,894 37,110

6 HALK SOMUN EKMEK 838,533 368,456 169,648

7 TIBBİ EKMEK 151,580 177,208 218,123

8 PERSONEL VERİLEN 239,120 243,981 274,334

9 Y. KULLANILAN EKMEK 70,755 77,195

10 Z. YAĞLI CABATA 1,883 419,688 151,754

11 KALSİYUMLU EKMEK 33,746

12 HALK SİMİT 1,339 24,942 204,300

13 HALK PİDE 254,157 917,876 638,023

14 FINDIKLI EKMEK 410,265 257,788

15 HALK POĞAÇA 8,823 47,147

16 RUŞEYİMLİ EKMEK 7,307,113 8,779,001

17 ŞAMPİYON EKMEK 799,142

18 GİRİSİNİ VE ÇEŞİTLERİ 47,604

19 ROLL EKMEK NORMAL 79,292

20 ROLL EKMEK KEPEKLİ 16,392

21 FİRE BAYAT EKMEK 1.013.303 933.900 700.946
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STRATEJİK HEDEF 58.2 

Halk ekmek fabrikası sayesinde ekmek 
fiyatlarının yükselmesini önlemek.

Ankara Halk Ekmek Fabrikası, ‘’İnsan sağlığını 
ön planda tutarak, hijyenik el değmeden üretimin 
yapılması ve ekmek fiyatlarının aşağıya çekilme-
sinde de önemli bir rol üstlenerek” tüm Türkiye’ye 
örnek olmaktadır.

2010 Yılı Ekmek Satış Fiyatları010 Yılı Ekmek Satış Fiyat

CİNSİ GRAM KDV 
ORANI

PİYASA 
SATIŞ

NORMAL EKMEK 300 GR 1% 0,40 TL 

KEPEKLİ EKMEK 300 GR 1% 0,40 TL 

TUZSUZ EKMEK 300 GR 1% 0,40 TL 

KÖY EKMEK 300 GR 1% 0,40 TL

HALK SOMUN 800 GR 1% 1,50 TL 

RUŞEYMLİ EKMEK 200 GR 1% 0,25 TL 

ŞAMPİYON EKMEK 50 GR 8% 0,30 TL 

ÇEŞNİ BAHAR EKMEK 250 GR 8% 0,40 TL 

ZEYTİN CABATA 
EKMEK 200 GR 8% 0,50 TL 

FINDIKLI EKMEK 200 GR 8% 0,60 TL 

KALSİYUMLU EKMEK 250 GR 8% 0,40 TL 

ROLL EKMEK ( SADE ) 50 GR 1% 0,11 TL 

ROLL EKMEK 
(KEPEKLİ) 50 GR 1% 0,11 TL 

TIBBI EKMEK 500 GR 8% 0,90 TL 

POĞAÇA ÇEŞİTLERİ 80 GR 8% 0,40 TL 

SİMİT VE KANDİL 
SİMİDİ   90 GR 8% 0,40 TL 

GİRSSİNİ ÇEŞİTLERİ 160 GR 8% 1,00 TL 
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STRATEJİK HEDEF 59.1 

Büyükşehir Belediye sınırları içerisin-
de yolu olmayan ilçe, ilk kademe beledi-
yesi ve mahalle bırakmamak

 � Belediyemizin bütçe imkânları doğrultusunda 
yeni katılan ilçe belediyelerinin mahallelerine 
yaşam standardı getirebilmek amacıyla yol, su 
hizmetleri verilmektedir.

 � 2010 yılında; 166 köyün asfaltı yenilenerek 
613 km uzunluğunda 735.550 ton asfalt seril-

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE YENİ KATILAN, İLÇE 
VE BELEDİYELER İLE MAHALLEYE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ OLAN 
KÖYLERİN YOL, SU, KANAL SORUNLARINI TAMAMEN ÇÖZ-
MEK VE YAŞAM KALİTELERİNİ YÜKSELTMEK

AMAÇ 59

miştir. Ankara’ya toplam 2.681.263 ton asfalt 
atılmıştır.

 � 2006-2010 yılları arasında toplam 523 
adet köy/mahalle yolunun asfalt çalışma-
sı bitirilmiştir.

 � Ankara’da ihtiyaç duyulan yerlere 2010 yılın-
da, toplam 2.681.263 ton asfalt serimi yapıl-
mıştır. 

 � 2010 yılında; Ankara’nın muhtelif yerlerinde 
ömrünü tamamlamış kaldırım, orta refüj ve 
kavşakların yaya ve araç güvenliğini sağlama 
amaçlı yenilenmesi amacıyla 174.054,63 m2 
tretuvar, 117.621,60 m2 bordür döşenmiştir.
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 � 2010 yılında; yayaların güvenliğini sağlamak 
için Ankara’nın ana bulvarlarında bulunan 
çarpık, bozuk ve tehlike arz eden korkuluk ve 
galvanizli oto korkuluklar yapılmıştır. 5060 m. 
galvanizli oto korkuluk ve 1116 m New Jersey 
tipi beton bariyer yapılmıştır.

 � 2010 yılında; cadde ve sokak tabelalarının 
yenilenmesinde 4.050 direk şapkası ve 850kg 
inşaat demiri kullanılarak direk borularının ze-
mine sabitlenmesi yapılmıştır.

 � 2010 yılında; cadde ve sokaklarda bulunan 
tabelaların paslanmaması için statik fırın boya 
ile 30 bin tabela boyaması yapılarak levha 
işaretleri yerleştirilmiştir.

 � 2010 kış mevsiminde donanımlı araçlarla, cad-
de ve sokaklardaki buzlanmalara karşı 9.500 
ton tuzlama yapılmıştır.

 � 2010 yılında; 130.665 m yeni yol açımı yapı-
larak 133.105 m malzemeli yol bakımı yapıl-
mıştır.

 � 2010 yılında sosyal belediyecilik anlayışına 
hizmet eden Şefkat Evi olarak hizmet sunabi-
lecek olan Onkoloji Şefkat Evinin ısıtma, müş-
terek tesisat sisteminin yapılması, yemekhane, 
çamaşırhane ve ihtiyaca binaen banyoların 
yapılması, merkezi sistem yangın, anons ve gü-
venlik sistemi oluşturularak Ankara halkının 
hizmetine sunulmuştur.

2010 yılı asfalt üretimi ve serimi10 yılı asfalt üretimi ve se

Toplam yapılan asfalt Onarımı yapılan asfalt

2.681.263 ton/yıl 133.105 ton/yıl

2010 YILI YOL YAPIM ÇALIŞMALARIYILI YOL YAPIM ÇALIŞM

Açılan Yol 130.665 m

Malzemeli Yol Bakımı(m/yıl) 133.105 m

Yapılan tretuvar miktarı (m²/yıl) 174.054,63 m2

Döşenen Bordür(m/yıl) 117.621,60 m

New Jersey Tipi Beton Bariyer (m/yıl) 1.116 adet

Yapılan oto korkuluk miktarı (m/yıl) 5.060 m/yıl

2010 YILINDA ASFALT SERİM YAPILAN KÖY/MAHALLELER0 S S İ Ö /

Adres (İlçe) Adres (Belde) Adres (Mahalle/Köy)

AKYURT  BALIKHİSAR KÖYÜ

AKYURT  BÜĞDÜZ KÖYÜ

AKYURT  CÜCÜK KÖYÜ

AKYURT  GÜZELHİSAR KÖYÜ

AKYURT  KIZIK KÖYÜ

AKYURT  SARACALAR KÖYÜ

AKYURT  ŞEYHLER KÖYÜ

ALTINDAĞ ALTINOVA GİCİK KÖYÜ

ALTINDAĞ ALTINOVA KARAKÖY

ALTINDAĞ  AYDINCIK KÖYÜ

ALTINDAĞ  KARACAÖREN KÖYÜ
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ALTINDAĞ  KAVAKLI KÖYÜ

ALTINDAĞ  PEÇENEK KÖYÜ

ALTINDAĞ  TATLAR KÖYÜ

AYAŞ  GÖKLER KÖYÜ

AYAŞ  TEKKEKÖY

BALA KARAALİ YÖRELİ

BALA  ABAZLI KÖYÜ

BALA  AHMETÇAYIRI KÖYÜ

BALA  ÇATALÇEŞME KÖYÜ

BALA  KARAALİ

BALA  KERİŞLİ KÖYÜ

BALA  KESİKKÖPRÜ ERDEMLİ

BALA  KESİKÖPRÜ

BALA  KÖSELİ KÖYÜ

BALA  YENİKÖY

ÇANKAYA KARAALİ ÇAVUŞLU KÖYÜ

ÇANKAYA  BEYTEPE KÖYÜ

ÇANKAYA  MÜHYE KÖYÜ

ÇANKAYA  YAKUPABDAL KÖYÜ

ÇUBUK ESENBOĞA DUMLUPINAR

ÇUBUK ESENBOĞA GÜLDARPI

ÇUBUK ESENBOĞA İKİPINAR

ÇUBUK ESENBOĞA KUTUÖREN

ÇUBUK ESENBOĞA MELİKŞAH

ÇUBUK  AKBAYIR KÖYÜ

ÇUBUK  AKKUZULU KÖYÜ

ÇUBUK  AŞAĞI AKBAYIR KÖYÜ

ÇUBUK  AŞAĞI ÇAVUNDUR KÖYÜ

ÇUBUK  ATATÜRK-ESENBOĞA GÜLDARPI

ÇUBUK  EĞRİ EKİN KÖYÜ

ÇUBUK  ESENBOĞA

ÇUBUK  ESENBOĞA MERKEZ

ÇUBUK  GÖKÇEDERE KÖYÜ

ÇUBUK  İMAM HÜSEYİN KÖYÜ

ÇUBUK  KAPAKLI KÖYÜ

ÇUBUK  KARAMAN KÖYÜ

ÇUBUK  KIZILÖZ KÖYÜ

ÇUBUK  SİRKELİ

ÇUBUK  SÜNLÜ KÖYÜ

ÇUBUK  TAHTAYAZI KÖYÜ
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ÇUBUK  TAŞPINAR KÖYÜ

ÇUBUK  YAZIR KÖYÜ

ÇUBUK  YUKARI ÇAVUNDUR KÖYÜ

ELMADAĞ HASANOĞLAN İSTASYON

ELMADAĞ HASANOĞLAN MUZAFFER EKŞİ

ELMADAĞ HASANOĞLAN ŞEHİTLİK

ELMADAĞ YEŞİLDERE FATİH

ELMADAĞ YEŞİLDERE SEYİT CEMALİ

ELMADAĞ  HASANOĞLAN

ELMADAĞ  HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER

ELMADAĞ  HASANOĞLAN FATİH

ELMADAĞ  İSMETPAŞA KÖYÜ

ELMADAĞ  KARACAHASAN KÖYÜ

ELMADAĞ  YEŞİLDERE

ELMADAĞ  YEŞİLDERE FATİH

ETİMESGUT  BAĞLICA KÖYÜ

GÖLBAŞI BEZİRHANE MAHMATLI

GÖLBAŞI KARAALİ BAĞİÇİ

GÖLBAŞI KARAGEDİK AHİBOZ

GÖLBAŞI KARAGEDİK AYDIN

GÖLBAŞI KARAGEDİK GÜNALAN

GÖLBAŞI  BALLIKPINAR KÖYÜ

GÖLBAŞI  BEZİRHANE

GÖLBAŞI  ÇAYIRLI KÖYÜ

GÖLBAŞI  HACILAR KÖYÜ

GÖLBAŞI  İNCEK KÖYÜ

GÖLBAŞI  KARAALİ

GÖLBAŞI  KARAALİ MERKEZ

GÖLBAŞI  ÖRENCİK KÖYÜ

GÖLBAŞI  SELAMETLİ

GÖLBAŞI  TAŞPINAR KÖYÜ

GÖLBAŞI  TOPAKLI KÖYÜ

GÖLBAŞI  TULUNTAŞ KÖYÜ

GÖLBAŞI  YAVRUCAK KÖYÜ

GÖLBAŞI  YURTBEYİ KÖYÜ

KALECİK IRMAK

KAZAN  AHİ KÖYÜ

KAZAN  ALPAGUT KÖYÜ

KAZAN  CİMŞİT KÖYÜ

KAZAN  ÇİĞİR KÖYÜ
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KAZAN  EMİRGAZİ KÖYÜ

KAZAN  FETHİYE KÖYÜ

KAZAN  GÜNBAŞI KÖYÜ

KAZAN  KIŞLAKÖY

KAZAN  ORHANİYE KÖYÜ

KAZAN  ÖRENCİK KÖYÜ

KAZAN  SANCAR KÖYÜ

KAZAN  SARAY KÖYÜ

KEÇİÖREN BAĞLUM HİSAR

KEÇİÖREN BAĞLUM KAFKAS

KEÇİÖREN BAĞLUM KARAKAYA

KEÇİÖREN BAĞLUM KARŞIYAKA

KEÇİÖREN BAĞLUM SARIBEYLER

KEÇİÖREN  BAĞLUM

KEÇİÖREN  BAĞLUM GÜZELYURT

MAMAK KUTLUDÜĞÜN BAYINDIR

MAMAK LALAHAN KARŞIYAKA

MAMAK  GÖKÇEYURT KÖYÜ

MAMAK  KIBRIS KÖYÜ

MAMAK  KIZILCA KÖYÜ

MAMAK  KURUÇAY KÖYÜ

MAMAK  KUTLUDÜĞÜN

MAMAK  LALAHAN

MAMAK  ORTAKÖY

PURSAKLAR ALTINOVA MERKEZ

PURSAKLAR ALTINOVA PEÇENEK

PURSAKLAR ALTINOVA YILDIRIM BEYAZIT

PURSAKLAR SARAY CUMHURİYET

PURSAKLAR SARAY FATİH

PURSAKLAR SİRKELİ ABADAN

PURSAKLAR SİRKELİ KARAKÖY

PURSAKLAR SİRKELİ KARŞIYAKA

PURSAKLAR SİRKELİ YUVA

PURSAKLAR  ALTINOVA

PURSAKLAR  SARAY

PURSAKLAR  SARAY CUMHURİYET

PURSAKLAR  SARAY FATİH

PURSAKLAR  SARAY GÜMÜŞOLUK

PURSAKLAR  SARAY OSMANGAZİ

PURSAKLAR  SİRKELİ YEŞİLOVA
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PURSAKLAR  SİRKELİ YEŞİLYURT

SİNCAN TEMELLİ BACI

SİNCAN TEMELLİ CUMHURİYET

SİNCAN TEMELLİ GAZİ

SİNCAN TEMELLİ GİRMEÇ

SİNCAN TEMELLİ HİSARLIKAYA

SİNCAN TEMELLİ HÜRRİYET

SİNCAN TEMELLİ İSTİKLAL

SİNCAN TEMELLİ MALIKÖY

SİNCAN TEMELLİ TÜRK OBASI

SİNCAN TEMELLİ ÜCRET

SİNCAN TEMELLİ YENİHİSAR

SİNCAN YENİKENT 40845

SİNCAN YENİKENT ADALET

SİNCAN YENİKENT ADNAN MENDERES

SİNCAN YENİKENT AKÇAÖREN

SİNCAN YENİKENT FEVZİ ÇAKMAK

SİNCAN YENİKENT MENDERES

SİNCAN YENİKENT MUSTAFA KEMAL

SİNCAN  ÇİÇEKTEPE KÖYÜ

SİNCAN  POLATLAR KÖYÜ

SİNCAN  SARAYCIK KÖYÜ

SİNCAN  TATLAR KÖYÜ

SİNCAN  TEMELLİ

SİNCAN  YENİ ÇİMŞİT KÖYÜ

SİNCAN  YENİKENT

ŞEREFLİKOÇHİSAR  ŞIK KÖYÜ

YENİMAHALLE  ALACAATLI KÖYÜ

YENİMAHALLE  BALLIKUYUMCU KÖYÜ

YENİMAHALLE  DODURGA KÖYÜ

YENİMAHALLE  MEMLİK KÖYÜ

YENİMAHALLE  SUSUZ KÖYÜ

YENİMAHALLE  ŞEHİT ALİ KÖYÜ

YENİMAHALLE  YAKACIK KÖYÜ

YENİMAHALLE  YUVA KÖYÜ

2010 yılında; 166 köyün asfaltı yenilenerek 613 km uzunluğunda 735.550 ton asfalt serilmiştir. Ankara’ya 
toplam 2.681.263 ton asfalt atılmıştır.
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STRATEJİK HEDEF 59.2 

Büyükşehir Belediye sınırları içerisin-
de suyu olmayan ilçe, belediye ve mahalle 
bırakmamak.

Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde, içme-
suyu olmayan ilçe, belediye ve mahalle bırakma-
mak adına 2010 yılında yapılan atıksu yatırımları; 
kamulaştırma yapılmadan, mülk sahipleri ile mu-
tabakata varılarak gerçekleştirilmiştir.

2010 yılında hazırlanan içmesuyu alt yapı 
projesi (köy sayısı) 43 adettir.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE YENİ KATI-
LAN ALANLARDA YILLARA GÖRE DÖŞE-

NEN İÇME SUYU BORU MİKTARLARI

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE YENİ KATI
LANLARDA YILLARA GÖR
Ş

YILLAR MİKTARI (km)

2007 117,7

2008 292,3

2009 97,7

2010 249,4

TOPLAM 757,1
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Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde, kana-
lizasyonu olmayan ilçe, belediye ve mahalle bı-
rakmamak hedefi kapsamında 2010 yılında yapı-
lan atıksu yatırımları; kamulaştırma yapılmadan, 
mülk sahipleri ile mutabakata varılarak gerçek-
leştirilmiştir. 

2010 YILINDA YENİ KATILAN İLÇELERDE 
DÖŞENEN ATIKSU-YAĞMURSUYU BORU 

MİKTARLARI

010 YILINDA YENİ KATILAN İLÇELERD
NEN ATIKSU-YAĞMURSUY

Ç

İLÇE ADI Atıksu
(m)

Yağmur
Suyu (m)

Toplam
(m)

AKYURT 7.702 612 8.314

AYAŞ 5.117 0 5.117

ÇAMLIDERE 409 0 409

ÇUBUK 22.863 26.508 49.371

ELMADAĞ 10.533 2.796 13.329

KALECİK 3.598 0 3.598

KAZAN 5.735 0 5.735

BALA 9.068 2.936 12.004

TOPLAM 65.025 32.852 97.877

Elmadağ – Atıksu Boru Döşeme

Köylere yönelik başlatı-

lan içme suyu çalışmaları 

kapsamında Altındağ ,Pe-

çenek, Kazan Fethiye ve 

Kınık Mahalleleri’nde de 

modern içme suyu arıtma 

tesisleri kurulum çalışma-

ları tamamlanmıştır.

Kazan Atıksu Kolektör Hattı
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STRATEJİK HEDEF 59.3 

Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde 
kanalı olmayan ilçe, belediye ve mahalle bı-
rakmamak.

Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde, kana-
lizasyonu olmayan ilçe, belediye ve mahalle bı-

rakmamak hedefi kapsamında 2010 yılında yapı-

lan atıksu yatırımları; kamulaştırma yapılmadan, 

mülk sahipleri ile mutabakata varılarak gerçek-

leştirilmiştir.

Büyükşehir Belediyesine yeni katılan ilçelerde 

atıksu,yağmursuyu olmak üzere toplam hat ta-

mamlanmıştır.

İlçe Adı Atıksu (m) Yağmur Suyu (m) Toplam (m)

AKYURT 7.702 612 8.314

AYAŞ 5.117 0 5.117

ÇAMLIDERE 409 0 409

ÇUBUK 22.863 26.508 49.371

ELMADAĞ 10.533 2.796 13.329

KALECİK 3.598 0 3.598

KAZAN 5.735 0 5.735

BALA 9.068 2.936 12.004

TOPLAM 65.025 32.852 97.877

2010 Yılında Yeni Katılan İlçelerde Döşenen Atıksu-Yağmursuyu Boru Miktarları2010 Yılında Yeni Katılan İlçelerde Döşenen Atıksu-Yağmursuyu Boru Miktarları
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2010 YILINDA ANKARADA YAPILAN YENİ PARKLAR

No Adı İlçesi Alan (m2)

1 Çiğdem Mahallesi Gül Parkı Çankaya 9.788

2 Çukurambar Firdevs Parkı Çankaya 1.766

Toplam Alan  Toplam Alan 11.554

2010 YILINDA YAPIMINA BAŞLANAN VE DEVAM EDEN PARKLAR

No Adı İlçesi Alan (m2)

1 Bala Yeni Park BALA 11.000

2 Yenimahalle 15114 Ada Parkı (Hi-
podrum Karşısı) YENİMAHALLE 15.000

Toplam Alan 26.000

2010 YILINDA İLAVE YAPILAN 2. KISIM PARKLAR

No Adı İlçesi Alan (m2)

1 Pursaklar Şelaleli Tebessüm Parkı 
2.Kısım PURSAKLAR 44.795

2 Elmadağ Mesire Alanı 2.Kısım ELMADAĞ 97.887

3 Kızılcaşar Parkı 2.Kısım GÖLBAŞI 9.866

4 KarakusunlarBeyda Parkı 2.Kısım ÇANKAYA 3.854

Toplam Alan 156.402

2010 YILINDA REVİZE EDİLEN PARKLAR

No Adı İlçesi Alan (m2)

1 Kurtboğazı Piknik Alanı (Revize ) KAZAN 512.550

2 Hacıbayram Camii Çevresi ( Revize ) ALTINDAĞ 39.351

Toplam Alan 551.901

STRATEJİK HEDEF 59.4 

Büyükşehir Belediye sınırları içerisin-
de başta ilçe, ilk kademe belediyeleri ol-
mak üzere büyük mahallelerin tamamına 
çocuk parkları yapmak.

2010 yılında, 4 adet yeni park ve 4 adet par-
ka ilave 2. kısım yapılmıştır. Revize edilen 2 adet 
parkla birlikte 10 adet park halkımızın kullanımı-
na sunulmuştur.
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2010 Yılı Revize Yapılan Alanlar

No Mahaller İlçe Toplam
Alan

Sert
Zemin

Koşu-
Yolu
(M2)

Basket
Sahası
(Ad)

Bordür 
(m)

Duvar
(m)

Korkuluk
(m)

1 100.Yıl Birlik Parkı Çankaya 3.650 1.600 1.626  3.440   

2 Harikalar Diyarı Masal Adası Sincan 2.100 2.100      

3 Gökçek Parkı Keçiören 240 240      

4
Mavi Göl Wc Mamak 120 120      

5
Mavi Göl İskele Mamak 230 230      

6
50.Yıl Parkı Çankaya 850 850      

7
Adnan Ötüken Parkı Çankaya  1.100   120   

8
Güvenpark Çankaya 446 446   117   

9
Dikmen Vadisi Çankaya 1.083 1.083   70   

10
Göksu Parkı Sincan 625 625   607   

11
Muhsin Yazıcıoğlu Parkı Kazan  120   688   

12
Yasemin Özgür Parkı Yenima-

halle 2.750 2.750   1.450 350  

13
Kore Parkı Altındağ 120 120    120  

14
Çubuk Paşa Mezarlığı Çubuk      383  

15
Karşıyaka Mezarlığı Yenima-

halle 510 510     2.500

16
Zeynepçik Parkı Keçiören   9.807  2.680   

17
Dikmen Vadisi Koşuyolu Çankaya   1.688     

18
Cebeci Asri Mezarlığı Çankaya  4.463   19.200   

19
Kepekli Samanyolu Gölbaşı       1.275

20
Saray Spor Tesisleri Pursaklar  628  1 471  165

Toplam 12.724 16.985 13.121 1 28.843 853 3.940
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2010 Yılı Bakımı Yapılan Alanlar Listesi2010 Yılı Bakımı Yapılan Alanlar Listesi

Bakımı Yapılan Alanların İsmi m2

Refüjler ve Yan Bantlar 10.936.252

8 Rekreasyon Alanı 5.816.840

Parklar 7.847.214

Yapılan Yeşil Alanlar 94.960

TOPLAM 24.695.266

ANKARA MERKEZDEKİ BAŞTA SANAYİ OLMAK ÜZERE 
BAZI MESLEK GRUPLARINI KENTİN UYGUN YERLERİNE 
TAŞIMAK

AMAÇ 60

STRATEJİK HEDEF 60.2 

Ankara içerisindeki galerileri kentin 
uygun yerlerine taşımak.

Ankara Gölbaşı ilçesi Oğulbey ve Karaoğlan 
Köyü sınırlarında kalan ve Konya Yolu Mevla-
na Kapı Kent Girişi Kentsel Gelişim ve Dönüşüm 
Projesi içinde yapılması planlanan 2. el oto paza-
rı ve galerileri projesinde, mevcut alanın 1/5.000 
ve 1/1.000’liği yapılmış olup altyapı çalışmaları 
bitmek üzeredir. Bu kapsamda 2.700.000 m2 alan 
kamulaştırılmıştır.

STRATEJİK HEDEF 60.2 

Havaalanı çevresindeki ahırların ha-
vaalanına uzak bir yere taşımak.

Valilikle ortak OSB çalışmaları başlamış olup 
devam etmektedir.

STRATEJİK HEDEF 59.5 

Büyükşehir Belediye sınırları içerisin-
de ilçe, belediye ve mahallelerde yaşayan 
dar gelirli hemşerilerimizin Belediyenin 
tüm yardımlarından yararlanmasını sağ-
lamak

Ekonomik sıkıntı içerisindeki vatandaşlarımı-
zın, gıda ve temizlik malzemesi ile yakacak, ye-
mek, ekmek,eğitim yardımıvb. temel ihtiyaçlarını 
belirli bir süre karşılamak; toplumsal barışın ve 
yoksulluklardan kaynaklanan suçların ortadan 
kalkmasına destek vererek mağdur durumdaki 
insanlarımıza zor şartlarda yaşam desteği vermek 
adına yapılan yardımlara, her yıl olduğu gibi  2010 
yılında da devam edilmiştir.
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ANKARA BÜYÜK EH R BELED -
YES  RKETLER  2010 YILI FAA-
L YET RAPORLARI

tirakler

Ankara Büyük ehir Belediyesi i tiraki olan 

irketler, Belediye Kanunu’nun verdi i yetkiye 

istinaden 6762 say l  Türk Ticaret Kanunu (TTK) 

ve ilgili mevzuat hükümlerine göre kurulmu  özel 
hukuk tüzel ki ili ine haiz irketlerdir. Bu irket-
lerin yönetim ve denetim i leyi leri de yine TTK 
ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Ankara Büyük ehir Belediyesine ba l  faaliyet 
gösteren ve i tiraki olan 16 irket bulunmaktad r 
ve bu irketlerde 8.958 ki i istihdam edilmektedir. 
Bu irketler 6 farkl  alanda faaliyet göstermektedir.

irket

HALK EKMEK A. .

Faaliyet Konusu

520 adet ekmek sat  büfesi ile 300 adet simit camekan n n temizlik, hijyen ve 
genel kurallar aç s ndan periyodik olarak kontrolleri yap lm t r.
2010 y l nda eskiyen büfelerin de i imi ve yeni yerlere konulmak üzere 20 adet 
ekmek sat  büfesi al m  yap lm t r.
2010 y l nda haftada 6 (alt ) gün 24 saat kesintisiz çal lm t r.
Ankara’da ya ayan özürlü vatanda lar m za ekonomik yönde katk  sa lamak 
amac yla 304 adet simit camekan  tahsis edilerek yerleri belirlenmi tir.
2010 y l  Ramazan ay nda Türkiye’nin en sa l kl , en hijyenik ve en ucuz pidesi 
üretilerek Ankaral lar n be enisine sunulmu tur. Halk Ekmek, içerdi i vitamin ve 
mineraller bak m ndan iyi bir enerji kayna  olan ampiyon ekme i üreterek sa-
t a sunmu tur. 
Ulus Hac  Bayram Kentsel Dönü üm Projesi ad  alt nda Ankara Tarihi Kent Merkezi 
yenileme alan  kapsam nda 19987 ada 12 no’lu parselde tarihi yap n n 25 y ll na 
yap, i let, devret modeli ile kiralanarak ekmek müzesi haline getirilme çal ma-
lar m z devam etmektedir.
1994 y l nda günde 220 bin ekmek üretimi yapan Halk Ekmek Fabrikas ,  ça -
m z n modern cihazlar  ve özverili çal malar m zla günde 1.000.000 (300gr/gün) 
ekmek üreten ve dev bir tesis haline gelmi tir.
Ankara halk n n 1/3 ünün ekmek gereksinimi kar lanmaktad r.
Ekonomik ömrünü yitirmi  olan ekmek büfeleri kald r lm , yerine modern tasa-
r ml  kent esteti ine uygun yeni büfeler konmu tur.

2010 Y l nda 21 çe it ekmek üretimi gerçekle tirilmi tir.

BELKA

Tatlar, Çubuk, Karaköy, Karagedik ar tma tesisleri faaliyetlerinin yürütülmesi,
At k Su Ar tma Tesislerimizde pis suyu temiz bir hale getirerek çevre sa l na 
uygun bir hizmet vermek,
Her türlü at klar n toplanmas , ar t lmas , ay klanmas , de erlendirilmesi ve 
imhas ,
Her türlü alt-üst yap  i lerinin yap lmas ,
Faaliyet konusu ile alakal  her türlü i  makinas  temini,
Her türlü bitki üretimi yapmak.
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Ankara mücavir alan s n rlar  içerisinde bulunan park, refüj, göbek, dönü  adas , 
kav ak, yan bant, mezarl k, barajlar, piknik alanlar nda bulunan bitki dikimine 
uygun alanlara çe itli tür ve varyetelerde çal  ve a aç dikimi yap lm t r.
Ankara mücavir alan s n rlar  içerisinde bulunan park, refüj, göbek, dönü  ada-
s , kav ak, yan bant, mezarl k, barajlar, piknik alanlar nda bulunan a açlara ve 
çal lara ilaç tatbik edilmi tir.
Ankara mücavir alan s n rlar  içerisinde bulunan park, refüj, göbek, dönü  adas , 
kav ak, yan bant, mezarl k, barajlar, piknik alanlar nda çim ekimi ve rulo çim 
serimi yap lm , uygun yöntemler kullan larak a açlar n budanmas  yap lm t r.
Ankara mücavir alan s n rlar  içerisinde bulunan park, refüj, göbek, dönü  adas , 
kav ak, yan bant, mezarl k, barajlar, piknik alanlar nda bulunan uygun alanlara 
çe itli tür ve varyetelerde çiçek ve  yerörtücü bitki dikimi yap lm t r.
Mavi Göl (Bay nd r Baraj )’n n ye il alan, sert zemin ve piknik alan n n bak m  
yap lm t r.
So uksu Milli Park ’n n sert zemin ve piknik alan n n bak m  yap lm t r.
Kurtbo az  Piknik Alan : Sert zemin ve piknik alan n n bak m  yap lm t r.
Çeltikçi Mesire Alan : Sert zemin ve piknik alan  ve spor alan n n bak m  yap l-
m t r.
Temelli Muhsin Yaz c o lu Park : Ye il alan ve sert zemin bak m  yap lm t r.
Çubuk 1 Baraj : Ye il alan, sert zemin ve piknik alan n n bak m  yap lm t r.
Çubuk 2 Baraj : Ye il alan, sert zemin ve piknik alan n n bak m  yap lm t r.
Mogan Gölü ve Rekreasyon Alan : Ye il alan ve sert zemin ile çocuk oyun alan n n 
ve spor alan n n bak m  yap lm t r.
Elmada  Mesire Alan : Ye il alan, sert zemin, piknik alan , çocuk oyun alan ,  ha-
vuz alan , çal l k alan ve çiçeklik alan  imalat  yap lm t r. Ayr ca; toplam 14.639 
adet çal , 108 adet a aç ve 15.585 adet çiçek dikilmi tir.
Kaya  Ye ilbay r Park : 2916 m² ye il alan, 816 m² sert zemin imalat  yap lm t r. 
Ayr ca; toplam 133 adet çal , 128 adet a aç ve 2.000 adet çiçek dikilmi tir.
Tebessüm Park : 609 adet çe itli tür ve varyetede a aç dikimi yap lm t r.
Karapürçek Ba ak Park : 2.636 m² çim ekimi, 91 adet a aç ve 5.300 adet çal  
dikimi yap lm t r. Ayr ca; 53 adet endirekt ayd nlatma armatürü alt yap  kablolar  
ve ayd nlatma panolar  ile saha projektörleri ve iç tesisat sortileri kullan lm t r.
Gül Park : 14.970 adet çal , 5.412 adet çiçek ve 196 adet a aç dikimi yap lan 
park m zda 48 adet endirekt ayd nlatma armatürü altyap  kablolar  ve panolar  
yerle tirilmi tir.
Toplam 31 adet çe itli tür ve ebatlarda oyun grubu kurulmu  olup; birçok oyun 
grubu parça de i imi vb. onar mlar  yap lm t r.
Ankara’n n çe itli yerlerinde toplam 646 parça çe itli fonksiyonlarda spor aletleri 
kurulmu  olup; ar zal  parçalar de i tirilmi tir.
• Asaf Bey Park  oyun seti - 1 adet orta boy oyun grubu
• Çubuk 2 Baraj  oyun seti - 1 adet orta boy oyun grubu
• Gölba  ncek Park  oyun seti - 1 adet orta boy oyun grubu
• Elmada  Mesire Alan  oyun seti - 1 adet orta boy oyun grubu
• Adalet Sitesi Park  oyun seti - 1 adet orta boy oyun grubu
• Alt npark yeni oyun alan  oyun seti - 1 adet gemi modeli oyun grubu
• Dikmen Caddesi Park  - 1 adet orman modeli oyun grubu
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• Güvenpark oyun seti - 1 adet gemi modeli oyun grubu
• Ba ak Mahallesi Park  oyun seti (yeni park) - 1 adet oyun grubu
• Emre Park  oyun seti  - 1 adet orta boy oyun grubu
• Firdevs Camii yan  oyun seti (yeni park) - 1 adet küçük boy oyun grubu
• Gençlik Caddesi oyun seti - 1 adet orman modeli oyun grubu
• Sedefevler Park  oyun seti - 1 adet küçük boy oyun grubu
• Ye ilbay r Mahallesi park  oyun seti (yeni park) - 1 adet orta boy oyun grubu
• Ya amkent Park  oyun seti - 1 adet orta boy oyun grubu
• Elvankent 16.Cadde Park  oyun seti - 1 adet orta boy oyun grubu
• ehit Bülent Sar kaya Park  oyun seti - 1 adet gemi modeli oyun grubu
• ehit Ersin Batur Park  oyun seti - 1 adet tren modeli oyun grubu
• Süleyman Hac abdullaho lu Park  oyun seti - 1 adet küçük boy oyun grubu ve 
2’li sal ncak
• Urankent Park  oyun seti (yeni park) - 1 adet tren modeli oyun grubu
• Kemal Sonunur Park  oyun seti - 1 adet gemi modeli oyun grubu
• Örnek Mahallesi Park  oyun seti - 1 adet orta boy oyun grubu
• Sincan G.O.P. Park  oyun seti - 1 adet tren modeli oyun grubu
• Tebessüm 2 Park  oyun seti (yeni park) - 1 adet tren modeli oyun grubu
• Ankara genelinde birçok parkta ayd nlatma dire i, elektrik alt yap s  vb. hiz-
metler verilmi tir.
Gölba  Bezirhane Park : 2010 y l nda park m zda 16 adet endirekt ayd nlatma 
armatürü alt yap  kablolar  ve ayd nlatma panosu kullan lm t r.
Kurtbo az  Baraj  Piknik Alan : 2010 y l nda 212 adet endirekt ayd nlatma arma-
türü kullan lm t r.
Ba lum Mezarl : 2010 y l nda alanda 20 mt yükseklikten alan ayd nlatmas  ya-
p lmas  amac  ile 1000w’l k projektör, besleme kablolar , ayd nlatma panosu kul-
lan lm t r.
Ankara Mücavir alan s n rlar  içerisinde bulunan “Ankara’n n Muhtelif Yerlerinde 
Bulunan F skiyeli Havuzlar n Bak m, Onar m ve letme Hizmeti i i” kapsam nda 
98 adet havuzun çe itli bak m ve onar m çal malar  yap lm t r. 
Samanyolu Rekreasyon Alan : Villa önü ve arkalar na toprak dolgusu yap lm , 
260 adet a aç dikilmi tir. 27.345 adet çal  dikilerek 9.400m² haz r rulo çim se-
rilmi tir.
Gençlik Park  Kabul Salonu: Alan n toprak dolgusunun yap l p, tesviyesi yap l-
m , 112 adet ibreli ve yaprakl  a aç, 50.409 adet çal  türlerinden, 18 adet gül 
dikilmi tir. Alan n tesviyesi tekrar yap l p 455 m² ye çim ekilip çiçek parterleri-
ne13120 adet k l k,46,123 adet yazl k çiçek dikilmi tir. Ye il alanda rutin olarak 
gerçekle tirilen budama i lemi devam etmi tir.
Prestij Parklar: Bak m kapsam ndaki parklardan Gençlik Park  (76,437 m²), Gök-
çek Park  (22,682 m² ), Keçiören Evcil Hayvanlar Park  (5,439 m²), Alt npark 
Belediye Evi ve çevresi (158,802 m²), Harikalar Diyar  (288,125 m²), Saray Spor 
Tesisleri (168,607 m²) ve Dikmen Vadisi 3. Etap (36,558 m²)  parklar  her gün 
rutin olarak süpürülmü  ve temizli i yap lm t r.
2010 y l nda Anfa Alt npark Fuar ve Kongre Merkezi’mizde; in aat, yap , tar m, 
g da, mobilya, belediyecilik, çevre, gibi önemli sektörlerde 12 adet ehir ve ülke 
ekonomisine aç s ndan oldukça faydal  fuarlar düzenlenmi tir.
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16. ah ap, cam, seramik ve kuma  boyama sergisi, 23 May s – 02 Haziran 2010 
tarihleri aras nda, Zafer Çar s  Sergi Salonunda aç lm t r.
• irketimizin ve Ankara Büyük ehir Belediyesine ba l ; Alt npark, Göksu Park , 
Harikalar Diyar  Park , Mogan Park, Mavi Göl Park , Gökçek Park , Evcil Hayvanlar 
Park , Dikmen Vadisi, 50.Y l Park  ve Gençlik Park  gibi prestij parklar m z n tan -
t m  lmi haz rlanm t r.
• Ankara Ulus mevkiinde bulunan, tarihi Hac  Bayram Veli Camisinde bay ve ba-
yan tuvaletleri ile abdest mekanlar  (36 adet bay, 12 adet bayan tuvalet, 45 adet 
bay, 20 adet bayan abdest mekan ) düzenlenmi tir.
• Serum Çiftli inde 11 adet, Etimesgut A.O.Ç ‘de 9 adet, Çay Yolu Mezarl k önün-
deki, Gökçek Park ndaki ve Alt npark’taki 3 adet su kuyular n n her türlü bak m  
ve onar m  yap lm t r. 
• Göksu Park , Harikalar Diyar  Park , Mogan Park , Dikmen Vadisi 1.2.3. Etap, 
Mavi Göl Park , Kurtulu  Park , K z lay Atatürk Bulvar  ve zmir Caddesi orta refüj-
de bulunan ayd nlatma elemanlar n n bak m ve onar m  yap lm t r. Ayr ca; Abdi 
pekçi Park n n tüm ayd nlatma direkleri, projektörleri ve elektrik tesisat  yenilen-

mi  ve ayd nlatma elemanlar  bak m  yap lm t r.
• Keçiören Evcil Hayvanlar Park , Gökçek Park , Gökku a  Park  ile Güven Park  
ve Gençlik Park ndaki ayd nlatma elemanlar n n bak m ve onar m  yap lm t r.
• Anadolu Bulvar  Yan Bant Park ’ndaki 34 adet ayd nlatma dire i imalat  yap l-
m t r. Söz konusu direk imalat  için 760 metre kablo çekilmi  ve 1 adet ayd nlat-
ma panosu yap lm t r.
• Göksu park  gölet içerisinde bulunan 16 adet f skiyenin bak m onar mlar  yap -
larak çal r hale getirilmi tir.

BELPA A. .

• 32.567 üyesi bulunan ya l lar hizmet merkezimizde;
2010 y l nda 21.572 ya l m za temizlik hizmeti, 5.050 ki iye sa l k hizmeti ve-
rilmi tir. Psiko-sosyal destek alan ya l  say m z 3.440, bak m-onar m say s  ise 
1.536’d r.
• 15.710 üyesi bulunan engelliler hizmet merkezimizde;
Temizlik hizmeti alan engelli say s  14.680, sa l k hizmeti alan 3.566, psiko sos-
yal destek alan 2.773,  zyo-terapi say s  3.897’dir. Bak m onar m say s  1.061, 
asansörlü araç hizmeti say s  11.280’dir.
• Ankara ili s n rlar  içerisin de bulunan han m lokallerinin (Alt nda , Etlik, De-
metevler, Bat kent, Harikalar Diyar , afaktepe, Ahmetler, Dikmen, Bahçelievler, 
Ulus Kültür Merkezi, Pursaklar, Hasano lan, Çankaya, entepe, Kalecik, Kad n 
Konuk Evi)genel temizlik hizmeti yap lm t r.
• 2010 y l nda 2010 çocu umuz sünnet edilmi tir. ölen Harikalar Diyar  An   Ti-
yatro da yap lm  olup, yakla k 5.000 ki i kat lm t r. Sünnet olan çocuklar m za 
sünnet elbiseleri ayakkab  pelerin apka ma allah band  gömlek papyon, asa, 
Büyük ehir Belediyesi yaz l  apka ve ti ört hediye edilmi tir.
• 2010 y l nda 210 çiftimiz evlendirilmi  olup ölen Büyük Ankara Festivali içe-
risinde yap lm t r. Yakla k 10.000 ki inin kat lm  oldu u organizasyonda çift-
lerimize gelinlikleri (ayakkab , çorap, saç yap m , makyaj yap m ), damatl klar  
(ceket, gömlek, pantolon, ayakkab , çorap, kravat) ayr ca iki adet ikili, iki adet de 
tekli koltuk tak m  hediye edilmi tir.
• T.S.M. Konserleri, T.H.M. Konserleri, romantik ark lar, ustalara sayg , kent or-
kestras , halk oyunlar  organizasyonlar , BELMEK sergisi, m sralardan na meler, 
18 Mart Zafer Haftas  kutlamalar  yap lm t r. Bu organizasyonlar Ulus Gençlik 
Park  Tiyatro Salonu’nda yap lm  olup yakla k 5.000 ki i kat lm t r.
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• 2010 y l  sonu itibari ile 1.251.765 adet aktif ve yakla k 500.000 adet potan-
siyel abonesi ile mü teri yo unlu u aç s ndan Avrupa örneklerine göre oldukça 
iyi konumdad r.
• 2009 y l nda 2,1 milyar m3, 2010 y l nda 1,7 milyar m3 do algaz sat  gerçek-
le tirmi tir. 2010 Ekim ay  sonu itibari ile Do algaz da t m ebekesi uzunlu u 
yakla k 8.500 km’dir.
• 2010 y l nda yap lan gaz sat  i lem adedi 6.790.585, fatura tahsilat i lem say s  
ise 1.737.289 adettir.
• 2010 sonu itibariyle 42 RMS-B ve 950 RS-C istasyonu i letilmektedir. Bu is-
tasyonlar n 598 tanesi Mü teri istasyonu 352 tanesi ise bölge istasyonu olarak 
i letilmektedir.
• 2010 y l nda 106 bin 539 adet abonelik i lemi yap lm t r.
• 2010 y l nda yap lan toplam kapatma i lemi 35.559 adettir.
• Elektronik sayaçlar için gaz bedeli olarak 11.337 aboneye, mekanik sayaçlar 
için 6.113 aboneye güvence bedeli iadesi yap lm t r. 
• Mekanik sayaç okuma i lemleri hizmeti, özel  rma (KAREL) arac l yla yap l-
maktad r. Toplam 2010  sonu itibariyle 242.545 adet mekanik sayaç bulunmak-
tad r.
• Resmi kurumlar n 2010 y ll k yak t tüketim miktar  164.885.162  m3’dür.
• 2010 y l nda serbest tüketicilerin gaz al  ve tüketim miktarlar  yakla k 264 
milyon m3 civar ndad r.
• 2010 y l  boyunca irketimiz ile ilgili, gazete ve dergilerde 824 adet, internette 
410 adet, televizyonlarda da 94 adet haber yay nlanm t r. 
• 2010 sonu itibariyle 1.251.765  adet aktif abonesi bulunmaktad r.
• 2010 y l nda toplam 4.280 adet servis hatt  çekilmi tir. 
• 2010 y l  sonu itibariyle serbest tüketicilere yap lan do algaz sat  yakla k 264 
milyon m3 tür.

BELKO A. .

• Ankara Büyük ehir Belediyesi’nin tüm di er kurulu lar nda da oldu u gibi, hal-
k n ya am kalitesini yükseltmeyi temel misyonu kabul eden BELKO, kentin s nma 
ve ula m alt yap s na yönelik düzenli, kaliteli ve ucuz hizmet üretmeye devam 
etmektedir.
• BELKO, Türkiye’nin en büyük ve modern asfalt üretim merkezlerinden birine 
sahiptir. Asfalt hammaddesi agregadan, mamul asfalta var ncaya kadar tüm a a-
malar  kalite kontrol testlerine tabi tutan Kurulu umuz, dünya standartlar nda 
üretim ve serimle Ba kente hizmet vermeye devam etmektedir.
• Akü al m , kantar periyodik bak m , araç lastik al m , araç branda yap m , araç 
bak m onar m , dalg ç pompa bak m onar m , pro  l-sac-elektrot al m , h rdavat 
malzemeleri al m  ve psd’lerin bak m onar mlar  yap lm t r.
• OHSAS 18001:2007 i  sa l  ve güvenli i yönetim sistemi belgesi al nm t r.
• Ankara halk na daha iyi hizmet verebilmek amac yla hizmete giren “ALO Kömür 
Hatt ” ile Ankara halk , 24 saat boyunca kömürle ilgili ikayet, dilek ve temenni-
lerini kolayl kla iletebilmektedir.
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• 2010 y l nda Çubuk ve Konya Yolu üzerine derzli uygulama ile asfalt 3 mm 
kaz larak 5 mm uygulama yap lm t r.

• 2010 y l nda Halk Sa l n  Korumak için aç ktan akan kanal, fosseptik, ya mur 
suyu kanaletleri, çe me ayaklar , rögar, geçici ve kal c  çöp depolama alanlar , 
hayvan besihaneleri, gübrelikler, pazar yerleri, terkedilmi  binalar, parklar, göl, 
baraj, sulak ve ye il alanlar kamu kurumlar n n kapal  alanlar  v.b potansiyel 
vektör üremesine müsait jit alanlar nda vektör mücadelesi 10-15 günlük periyotlar 
halinde yap lm t r.

BELSO A. .

BUGSA

METROPOL

• 2010 y l nda 1.223.461 kg portakal, 170.313 kg nar, 44.171 kg greyfurt, 
162.820 kg havuç, 12.779 kg vi ne, 13.930 kg limon, 7.320 kg ku burnu mar-
melad  437 kg muz ve 1.033 lt süt i lenerek sat  yap lm t r.

• Sa l k Bakanl  Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü üne 2010 y l nda top-
lam 11 adet depo ile hizmet verilmi tir.

• BELSO A. . Ankara halk n n sa l  için yap lan do al, katk s z meyve suyu üre-
timi faaliyetlerine, 2010 y l nda devam ettirmi tir.

• Ankara Büyük ehir Belediyesinin her y l düzenli olarak devam ettirdi i fakir ve 
muhtaç ailelere da t lmak üzere sat n al nan g da ve temizlik maddeleri BELSO 
A. . so uk hava depolar nda muhafaza edilmi  ve da t m  BELSO A. . depola-
r ndan yap lm t r.

• 2010 y l nda araçlar m zdan 26’s  kültürel etkinlikler kapsam nda Kültür ve Sos-
yal ler Daire Ba kanl ’n n, 39’u ise Destek Hizmetleri Dairesi Ba kanl  emri-
ne olmak üzere 65 tanesi Ankara Büyük ehir Belediyesine kiralanm t r.

• Ankaray i letmesi taraf ndan 2010 y l nda 1.097.834,20 km yol katederek 
64.371 tur gerçekle tirilmi  ve 34.991.529 yolcu ta nm t r.

• Metro i letmesi taraf ndan 2010 y l nda 1.698.330,24 km yol katederek 57.920 
sefer gerçekle tirilmi  ve 56.721.951 yolcu ta nm t r.

• irketimize ait 89 araç ile Ankara Metrosu ve Ankaray i letmelerine ait 6 arac n; 
bak m ve onar m  i lemleri yürütülmü tür.

• 2010 y l nda tarihi Türk Müzi i Toplulu u konser ve gösterileri düzenlenmi tir. 
50 ki ilik gruplardan olu an tak mlarla toplam 298 gösteri yap lm t r.

• Mamak Araplar Gecekondu Önleme Bölgesinde bulunan 1200 adet sosyal konu-
tun s cak su, temiz su, ya mur suyu, kanalizasyon ve kazan dairelerinin bak m 
ve onar m  i i %80 oran nda gerçekle tirilmi tir.

• Mamak Araplar Gecekondu Önleme Bölgesi, 1200 adet sosyal konutun asansör, 
kazan daireleri elektrik tesisat  ve jeneratörlerin i letme, bak m ve onar m  hiz-
metleri kapsam nda, 1.200 konutun elektrik ar zalar n n bak m ve onar m i inin 
%80’i gerçekle mi tir.



2010 FAAL YET RAPORU 353

PORTA

• Ball kuyumcu Evleri Projesi kapsam nda imarl  610.000 m2 arsa üzerine 1900 
adet konut, ticaret ve sosyal tesis in aat  i inin % 6 s  gerçekle mi tir.

• Gölba  Hac lar Konut Projesi kapsam nda 108.326 m2 imarl  arsa üzerine yak-
la k 700 adet konut, ticaret ve sosyal tesis yap lmas  planlanm t r. 

TOBA

• Kuzey Ankara Giri i Kentsel Dönü üm Projesi kapsam nda belirlenen s n rlar 
çerçevesnde kalan alanda,  ziksel durumun ve çevre görüntüsünün geli tirilmesi, 
güzelle tirilmesi, daha sa l kl  bir yerle im düzeni sa lanmas  ile kentsel ya am 
seviyesinin artt r lmas , toplu konut alanlar nda gecekondu slah , tas  ye ve 
önleme bölgeleri çal malar nda bulunmak amac yla, 5104 say l  “Kuzey Ankara 
Kentsel Dönü üm Projesi Kanunu” ç kar lm t r.

• Kuzey Ankara Giri i Kentsel Dönü üm Projesi kapsam nda di er ad yla Öncelikli 
Proje Alan nda 18.000 konuta hizmet verecek, içinde her türlü aktivite merkezi 
ve çok say da i yerinin yer alaca  ünite merkezleri, büyük ticaret merkezi, otel, 
ilkö retim okullar  ve lise, sa l k kurumlar , dini yap lar n (cami ve mescit), ya-
p lmas  planlanm t r. Proje Alan  içinde yer alacak Özel Rekreasyon Alan nda; 
yakla k 5000 ki i kapasitesinde 1 adet Kongre Merkezi,  5 adet restaurant, 2 
adet aç k am  ; 1 adet otel, 4 adet cafe, al veri  merkezi, pastane,  fast-food, 
lokanta ve çok say da büfe, 1 adet  tness center, çe itli sosyal etkinliklere imkân 
verecek sosyal tesisler, 1 adet tan t m ve sergi salonu, çe itli sportif etkinliklere 
imkân verecek spor tesisleri (basketbol sahas , futbol sahas , tenis sahas , mini 
golf sahas ), çok say da i yeri, ya l lar, han mlar ve gençler için aktivite ve kültür 
merkezleri yap lmas  planlanm t r.

Bu ba lamda proje alan ndaki mülkiyet sahibi, 6070 adet kanuni haksahi-
bi ile belediyenin kamula t rma birim yetkilileri taraf ndan yap lan sözle meler 
neticesinde; 31 Aral k 2010 tarihi itibari ile, 80 m2’lik dairelerden 3788 adet, 
100 m²’liklerden 2079 adet, 120 m²lik dairelerden 2185 adet toplamda 8.052 
adet konutun sözle mesi yap lm t r. 40 m² lik i yerinden 26 adet, 84m2 lik ve 
200m2’liklerden 2’ er adet i yerinin sözle mesi yap lm  ve 5762 adet gecekondu 
y k m  gerçekle tirilmi tir.

• Sözle meler neticesinde mülkiyet devri gerçekle tiren tesis-arsa sahipleri ya da 
sadece tesisi olan hak sahiplerine, tahliye tarihinden yeni konutlar teslim edilin-
ceye kadar, tercihen ocak 2011 tarihi itibariyle tapulu bina sahiplerine ayda 275 
TL, ruhsatl  bina sahiplerine ise ayda 500 TL kira yard m  ya da Ankara Büyük-
ehir Belediyesi’nin lojmanlar ndan ücretsiz yararlanma imkân  sa lanmaktad r. 

Bu kapsamda 3417 adet hak sahibimize her ay düzenli olarak kira yard m  ya-
p lmaktad r. Kira yard m  almak istemeyen hak sahipleri ise Ankara Büyük ehir 
Belediyesi’ne ait lojmanlara yerle tirilmi tir. Bununla birlikte proje kapsam ndaki 
hak sahiplerine düzenli olarak g da, temizlik malzemeleri e itim bursu vb. yar-
d mlar yap lm t r.

• Ankara ili protokol yolu 3. Bölge 480 adet konut,1 adet ilkö retim okulu, 1 adet 
lise, 2 adet spor salonu, adaiçi ve genel altyap  ile çevre düz. n . leri in aat 
a amas  ve in aat sonras  dan manl k hizmetleri verilmi tir.
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• Ankara Protokol Yolu 4. Etap 1008 konut in aat  ve sosyal donat s  (kre , ticaret 
merkezi, camii, ad rvan, sa l k oca , kütüphane, imam evi-müezzin evi, kafeter-
ya) ile adaiçi, genel altyap  ve çevre düzenlemesi in aat  i leri in aat a amas  ve 
in aat sonras  dan manl k hizmetleri verilmesi i inin %91,45’i gerçekle tirilmi tir.

• Kuzey Ankara Kent Giri i 2287 adet konut, 2 adet 32 derslikli ilkö retim oku-
lu, 4 adet ticaret merkezi, adaiçi altyap  ile çevre düzenleme in . leri, in aat 
a amas  ve in aat sonras  dan manl k hizmetleri  verilmesi i inin %76,62’si ger-
çekle mi tir.

• Kuzey Ankara Kent Giri i 1994 adet konut,1 er adet 24 derslikli ilkö retim oku-
lu, anaokulu ile adaiçi, genel altyap  ve çevre düzenleme in . leri in aat a a-
mas  ve in aat sonras  dan manl k hizmetleri i inin %78,47’si gerçekle mi tir.

• Kuzey Ankara Kent Giri i 7, 9, 14 ve 15.etaplara ait 1096 adet konut, 1 adet 
ticaret merkezi, 1 adet ortaö retim okulu, 1 adet cami in aatlar  ve bunlara ba l  
adaiçi, genel altyap  ile çevre düzenlemesi in aat  i lerinin in aat a amas  ve in-
aat sonras  dan manl k hizmetleri i inin %31,36’s  gerçekle mi tir.

• Kuzey Ankara Kent Giri i 10, 11, 12 ve 16. Etaplara ait 2479 adet konut, 3 
adet ticaret merkezi, 2 adet ilkö retim okulu, 1 adet orta ö retim okulu, 3 adet 
cami in aatlar  ve bunlara ba l  adaiçi, genel altyap  ile çevre düzenlemesi in aat  
i lerinin in aat a amas  ve in aat sonras  dan manl k hizmetleri verilmesi i inin 
%17,73’ü gerçekle tirilmi tir.

• Kuzey Ankara Giri i Kentsel Dönü üm Projesi içinde ASK  taraf ndan yap lacak 
genel altyap  uygulamalar  çevre düzenlemesi in aat i leri, in aat öncesi, in aat 
a amas  ve in aat sonras  götürü bedel mü avirlik ve kontrollük hizmet al m  i i-
nin %25,69’u gerçekle tirilmi tir.

• Kuzey Ankara Kent Giri i Kentsel Dönü üm Projesi içinde ASK  taraf ndan ya-
p lan ve ihale edilen viyadük, yol, köprü ve tünel yap lmas  in aat i lerinin ihale 
sonras , in aat a amas  ve in aat sonras  dan manl k hizmetleri i inin %32,10’u 
gerçekle mi tir.

• Büyük ehir Belediyesi Bas n Merkezi’nin daha iyi bir ekilde hizmet vermesini 
sa lamak, düzenlenen bas n toplant lar nda ikram, temizlik ve temsilde her za-
man haz r halde bulundurmak ve belediyemiz ile ilçe belediyelerinin faaliyetleri 
ile ilgili Ankara halk n  bilgilendirmek amac yla;  haftal k olarak “Bilgilendirme 
Yay n Organ ”n n haz rlatt r larak bast r lmas  ve ücretsiz olarak halka da t lmas  
i i irketimizce gerçekle tirilmektedir. Haftal k  200.000 (iki yüz bin) adet “Bilgi-
lendirme Yay n Organ ” ç kmaktad r. 

• 18 Mart Çanakkale ehitlerini anma haftas  münasebetiyle Zafer Çar s  güzel 
sanatlar sergi salonunda Çanakkale ve Atatürk’ün nadiren ve az görülmü  150 
adet foto ra  ar ndan olu an foto raf sergisi aç lm t r. Bu foto raf sergisi halk -
m z taraf ndan büyük talep görmü tür.

• K z lordu Korosu Dans Toplulu u ve Rusya Federasyonu Milli Savunma 
Bakanl ’na ba l  Aleksandrow K z lordu korosu, 120 ki ilik dev ekibiyle Dikmen 
An   tiyatrosunda 4 gün boyunca sahne alm t r.
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• Dikmen Vadisi An   tiyatrosunda, 2 program eklinde düzenlenen Ankara Ak-
amlar  adl  programda halk müzi i, sanat müzi i, pop ve fantezi müzik, çocukla-

r n ve ailelerin yar malar , parodiler, animasyonlar ve gösteri gruplar  yer alm , 
tatile gidemeyen bölge sakinlerine e lenceli dakikalar sunulmu  ve gecenin so-
nunda çocuklar  mutlu edecek hediye çekili leri yap lm t r.

• Büyük Ankara Sirki 2010 y l na ait 60 program n  ASK  kapal  spor salonunda 
yapm  olup halktan ve Ankara s n rlar  içerisindeki ilkö retim okullar ndan bü-
yük ilgi görmü tür. Halk gösterisi ve okul gösterilerine yakla k 500.000 izleyici 
kat lm t r.

• Kent orkestras n n kurulu unun 25. y l an s na Gümü  Y l konseri düzenlen-
mi tir. Ankara Büyük ehir Belediyesinin Kent orkestras ndan olu an ve hizmette 
25.y l n  tamamlayan sanatç lar için düzenlenen konser 25 ki ilik müzisyenle 600 
ki ilik Gençlik Park  Kültür Merkezi’nde yap lm t r.

• Ankara Büyük ehir Belediyesinin kent orkestras ndan olu an müzisyenler ve 
sanatç  Alpay’ n kat l mlar yla 600 ki ilik Gençlik Park  Kültür Merkezi’nde konser 
organizasyonu gerçekle tirilmi tir.

• Keçiören Belediyesinden 4200 m2 lik alan üzerine Karde ler pazar yerinin yap m 
i inin %90’l k k sm  gerçekle tirilmi tir.

• “Mahallede enlik Var” organizasyonu, Ankara’n n çe itli semt ve ilçelerinde, 
palyaço gösterileri, konserler ve çe itli yar malar düzenlenerek yap lm t r.

• 2010 y l nda toplam 130 tiyatro ve 80 kukla karagöz gösterisi sergilenmi tir.

• Giysi y kama merkezlerinde 2010 y l nda 80 ton çama r y kanm t r.

• Muhtelif cadde ve sokaklardaki andezit ve bordürlerin, bak m ve onar m  yap l-
m t r.

• 2010 y l nda toplam 365 m2 vinil germe branda as lm t r.

• 25-28 Ocak 2010 tarihleri aras nda Strazburg’da gerçekle tirilen Ankara Günle-
ri organizasyonunda, programa 70 resmi delegasyon ile 40 ki ilik sanat ve gös-
teri grubu kat lm t r.

• Sheraton Otel Balo Salonu’nda verilen 1200 ki ilik davette, dünden bugüne 
kad n temal  de  le ve Ahmet Selçuk lhan ve Gül en konseri ile dünya kad nlar 
günü kutlanm t r. 

• Malatya tan t m günlerinde kullan lmak üzere 1 adet alüminyum konstrüksiyon-
lu çad r Atatürk Kültür Merkezi alan nda kurulmu , tan t m günleri boyunca tüm 
Ankaral lara hizmet vermi tir.

• 23 Kas m günü Alt npark Anfa- B Salonu’nda Gül en konseri düzenlenmi ; 24 
Kas m Ö retmenler Günü kutlanm t r.

• 2010 y l  boyunca çocuk kulüpleri, gençlik merkezleri, SÇÇM, efkat evleri, 
çocuk bak m evleri, aile ya am merkezleri ile Akçay Kesikköprü – Çamkoru e i-
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tim ve dinlenme tesislerinde; rehberlik, dan ma, bilgilendirme ve yönlendirme 
hizmeti verilmi tir.

• Arnavutluk’un ba kenti Tiran’a gidecek yard m malzemeler  ula t r lm t r.

• 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram  kutlamalar nda çe itli  gürlerden 
olu an toplam 110 araç Alt npark’tan K z lay Meydan ’na kadar dev bir kortej 
olu turarak Ankaral lara görkemli bir gösteri sunmu tur. K z lay Meydan ’nda dü-
zenlenen Ferhat Göçer konseri ile süslenen organizasyon yo un ilgi görmü tür.

• Süheyl-Behzat Uygur tiyatrosu, gençlik park  tiyatro salonunda izleyicilerle bu-
lu mu tur. Tiyatro ekibinin konaklamas , transferi ve oyunun duyuru-tan t m i -
leri yap lm t r.7

• 29 Mart Yerel Yönetimler Günü y ldönümü etkinlikleri çerçevesinde Büyük ehir 
Belediyesi’nin bugüne kadar uygulamakta oldu u sosyal ve kültürel projelerinden 
olu an foto raf sergisi K z lay metro sanat galerisinde tüm Ankaral lar n be eni-
sine sunulmu tur.

Büyük Ankara Festivali; 

3 Temmuz tarihinde ba layan ve 9 gün süren festivalde her gün ünlü bir sanatç  
konserinin yan  s ra akrobasi gösterileri ve halk oyunlar  gösterileri gibi çe itli 
gösteriler yap lm t r.

• Ankara Büyük ehir Belediyesi’ne ait köprü kald r m ve meydan ayd nlatmalar -
n n, alt-üst geçitlerin bak m ve onar m  yap lm t r.

• Folklor, müzik ve gençlik toplulu u ‘’Hi Seul’’ festivali ile Seul dostluk fuar na 
kat lm , festivalde büyük ilgi gören ekip, ba ar l  performanslar sergilemi tir.

• Yunanistan’ n tarihi kentlerinden olan Serres ile Bulgaristan da düzenlenecek 
olan balkan kentleri müzik festivaline belediyemiz kent orkestras  kat lm ; büyü-
leci performanslar  sonras  büyük be eni kazanm t r.

• ABD Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde düzenlenen Anadolu Kültürleri 
ve Yemek Festivaline fomget (folklor müzik ve gençlik toplulu u) ekibi kat lm t r. 
Ekibimiz muhte em performanslar sergileyip, festivalin y ld z  olmu tur.

• 5-11 Haziran 2010 tarihleri aras nda Ankara’daki tüm park ve rekreasyon alan-
lar  foto raf sergisi düzenlenmi tir.

• 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri düzenlenmi tir.

• 10-15 Kas m 2010 tarihlerinde Çin’in anghay kentinde anghay’da Ankara 
Günleri organizasyonuna 50 ki ilik heyetle kat l m sa lanm t r.

• Ankara’n n ba kent olu unun 87.y l  münasebetiyle, Rixos otelde verilen 1.000 
ki ilik resepsiyonla görkemli biçimde kutlanm t r.

• Ankara’n n marka de erini yükselten ba ar l  i  adam , sanatç , gazeteci, sporcu 
ve bilim adam ndan olu an 52 ki iye ödülü takdim edilmi tir.

• “Büyük Se men” organizasyonu kapsam nda 13 Ekim 2010 tarihinde; Ankara’da 
en çok istihdam sa layan irket ve kamu kurumu, özel tasar mla haz rlanan ödül-
le ödüllendirilmi lerdir. 

• Atatürk’ün Ankara’ya geli inin 91. Y l  gençlik park  kültür merkezinde verilen 
resepsiyonla kutlanm t r.
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2. Performans Sonuçlar  Tablosu

KURUMSAL GEL M FAAL YETLER Gerçekle me
Durumu

Stratejik Planlaman n zleme ve De erlendirilmesi %100

Performans Programlar n n Haz rlanmas %100

“Stratejik Yönetim Etkinlik Analizi”nin Yap lmas %100

Faaliyet Raporlar n n Haz rlanmas %100

ç Kontrol Standartlar  Eylem Plan  Rehberinin Yay mlanmas %100

Vizyoner Liderlik Anlay n n Uygulanmas %100

Kurumsal Geli im Aç s ndan Gerekli Olan Hizmet içi E itimlerinin yap lmas %100

Üniversite ve Kamu Kurumlar yla Koordinasyon Kurulmas %100

Sivil Toplum Örgütleriyle birli i Yap lmas %100

ç ve D  Payda  Memnuniyet Anketi Yap lmas %100

Vatanda  Memnuniyetinin Ölçülmesi %100

Stratejik Planlama Sürecinde Akademik Deste in Sa lanmas %100

BELTA

BELBETON A. .

n aat Mühendisli i Faaliyetleri, taahhüt i leri, dan manl k, sinyalizasyon, tra  k 
mühendisli i, tra  k i aretleri bak m-onar m, montaj  hizmetlerinin yürütülmesi 
faaliyetleri gerçekle tirilmi tir.

Haz r beton ve beton elemanlar n n üretilmesi, müteahhitlik, mühendislik ve tica-
ri hizmetlerin yap lmas



III. Faaliyetlere İlişkin
Bilgi ve Değerlendirmeler

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI358

KÜLTÜREL HİZMETLER 2010 Yılı Hedefi Gerçekleşen
Miktar

Geçekleşme 
Durumu %

Hanım Lokalleri Hizmeti 23.000 26.460 %115

Nikâh Töreni Organizasyon Faaliyeti 210 210 %100

El Becerisi ve Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) Faaliyetleri 15.000 15.531 %104

Teknik Eğitim Kurs (BELTEK) Faaliyeti 10.000 11.346 %113

Büyük Ankara Festivali (kişi) 900.000 1.000.000 %111

Başkent Tiyatroları(Kişi) 45.000 150.000 %333

Tiyatro Gösterileri Faaliyeti 210 324 %154

Konser Faaliyeti(Kişi) 7.500 9.100 %121

Uluslararası Kültür Günleri 4 2 %50

Mehter Konserleri 250 298 %119

Türk Sanat Müziği konser sayısı 2 2 %100

Kadın Sığınma Evi(Kişi) 200 129 %64,5

Türk Halk Müziği konser sayısı 2 2 %100

Tarihi Türk Müziği Korosu(Mehter) konserleri 400.000 450.000 %112,5

Panayır Kurma Faaliyeti 180 206 %114

Panayır( Gün sayısı) 90 103 %114

Panayır(Mahallede Şenlik Var) 300.000 450.000 %150

Özel Gün (27 Aralık- 24 Kasım-13Ekim)Kutlamaları 1.250.000 1.500.000 %120

Uluslar arası Kültür Günleri (Seul Dostluk Günleri- Yunanistan Serres 
Ufuklar Müzik Festivali- ABD Anadolu Kültür Günleri Yemek Festivali) 2500 3000 %120

Büyük Ankara Sirki 400.000 400.000 %100

SOSYAL HİZMETLER 2010
Yılı Hedefi 

Gerçekleşen
Miktar

Geçekleşme 
Durumu %

Gıda ve Temizlik malzemesi yardımı yapmak 400.000 265.000 Aile/Kişi %66

Ekmek yardımı yapmak 55.000 46.432 Kişi (Günlük) %80

Yakacak Yardımı Yapmak 100.000 85.000 Aile %85

Sabahları sıcak çorba yardımı Yapmak 800.000 543.711 Kişi %68

Muhtelif sosyal (Karpuz, Balık, Tavuk) Yardımı Yapmak 50.000 Aile 13.000 Aile %26

Yemek çadırlarında sıcak yemek yardımı yapmak 380.000 327.803 Kişi %87

Giysi ve ev eşyası yardımı yapmak 4.750 800 Kişi %17

Çanta ve kırtasiye malzemesi yardımı yapmak 75.000 40.000 Öğrenci %53

Kaban yardımı yapmak 100.000 40.000 Öğrenci %40

Bot yardımı yapmak 100.000 40.000 Öğrenci %40

Şefkat evlerinde, Şehir dışından gelip, Ankara’daki hastanelerde 
hastası olan ve kalacak yeri olmayanlara yatılı hizmet vermek. 14.000 8.453 Kişi %61

Çocukları Sünnet ettirmek 2.010 2.010 Çocuk %100

Çocuk Kulübü Açmak 20 20 %100

Feza Gürsey Bilim Merkezinden öğrencilerin yararlanmasını sağlamak 100.000 80.000 öğrenci %80
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Çocuk Meclisi Üyelerinin aktif çalışmasını sağlamak 150 150 %100

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının da şenlik yapmak 1 Organi-
zasyon 1 Organizasyon %100

Yaz okulundan öğrencilerin yararlanmasını sağlamak 5000 5000 Öğrenci %100

Çocuk Kulüplerinden çocukların yararlanmasını sağlamak 90.000 102.748 çocuk %114

Aile Yaşam Merkezi Açmak 3 1 Adet %33

Aile Yaşam Merkezinde, Aile Bireylerine birlikte, sosyal kültürel 
hizmetler vermek.

150.000 
Kişi 134.886 Kişi %89

Çocukça Dergisi, Çocukların Ankara’sı Gazetesini Çıkartmak ve kitap 
almak 100.000 96.000 Adet %96

Sokakta Çalışan Çocuğun Rehabilitasyonunu sağlamak 1100 915 Çocuk %83

Madde Bağımlısı Çocuğu Rehabilitasyonunu sağlamak 1 1 %100

Kimsesiz Çocuğu Koruma altına almak 55 Çocuk %100

Gençlik Merkezi Sayısı 15 14 %93.3

Giysi Yıkama Merkezinde öğrencilere hizmet vermek 8.500 10.842 Öğrenci %128

Gençlik Merkezlerinden gençlerin yararlanmasını sağlamak 80.000 102.748 Genç %128

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı yapmak 1 Organi-
zasyon 1 Organizasyon %100

Yaşlılara evde Bakım, Onarım, Temizlik, Psiko-sosyal Hizmet Vermek 27.000 31.484 Yaşlı vatan-
daşımıza %116

Yaşlıların sembolik ücretle şehir içinde serbest dolaşım otobüs kartı 
vermek 85.000 90.339 Yaşlı %106

Yaşlılar Lokalinde yaşlıların yaralanmasını sağlamak 4.500 6.843Yaşlı %152

Bilgi Erişim Merkezinden yaşlı ve gençlerin yararlanmasını sağlamak. 1.500 1.751 Kişi %117

Yaşlılar Haftası etkinliğini düzenlemek 1 Organi-
zasyon 1 Organizasyon %100

Gezi ve Piknik Düzenlemek 30 Gezi, piknik Adet %100

Engelliler Ticaret Merkezinde engellilere stant vermek 24 Engel-
liye 24 Engelliye %100

Akülü Tekerlekli Sandalye Yardımı Yapmak 60 38 Adet %63

Hasta Bezi Yardımı Yapmak 80.000 70.000 Adet %87,5

Sembolik Ücretle şehir içinde serbest dolaşım otobüs kartı vermek 2.000 14.787 Engelli %739

Sembolik Ücretle şehir içinde İndirimli otobüs kartı vermek 1.000 14.841 Engelli %1487

Engellilere evde Bakım, Onarım, Temizlik, Psiko-sosyal Hizmet 
Vermek 22.500 26.903 Engelli %119

Engelliler Lokalinden yaralanmasını sağlamak 13.500 12.959 Engelli %96

Engelliler Haftası etkinliği Yapmak 1 Organi-
zasyon 1 Organizasyon %100

Dünya Özürlüler Günü etkinliklerini Yapmak 1 Organi-
zasyon 1 Organizasyon %100

Engellilere asansörlü araçlarımızla, şehir içinde dolaşım kolaylığı 
sağlamak 13.500 9.608 Engelli %71

Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Merkezinden yararlanmasını 
sağlamak 5.500 5.314 Görme Engelli %97

Engelli Okullarında okuyan Öğrenci Yemek Yardımı Yapmak 3.237 Engelli %100
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BAKIM VE ONARIM 
H ZMETLER

2010
Y l  Hede  

Gerçekle en
Miktar

Geçekle me 
Durumu %

Plakta  Bordur leri 41.535 m 41.535 m %100

Molozta  Hafriyat leri 5.365. m3 5.365. m3 %100

Süpürge Araçlar  le Yol Temizli i Süpürge araçlar  ile yol temizli inde 314.632 m3 
çöp toplanm t r. 314.632.m3 çöp %100

Kald r m Üstü El le Süpürme Kald r mlar elle süpürülerek 300.406 k  çöp 
toplanm t r 300.406. kg çöp %100

Y kama leri 5 adet y kama arac  ile toplam 80.014m2 cam 
bariyer y kanm t r. 80.014 m2 %100

Asansör Bak m Onar m 75 75 %100

Alt Geçit Drenaj Pompa Bak m 
Onar m 54 54 %100

Yürüyen Merdiven 18 18 %100

Chiller Klima Sistemi 7 7 %100

Yaya Üst Geçit Temizlik 98 98 %100

Yaya Alt Geçit Temizlik 105 104 %100

Alt Geçit Tünel Kavsak Bak m 
Onar m 104 104 %100

Sosyal ve kültürel tesislerin boya-
narak temizlenmesi 792.465 m2 792.465 m2 %100

ÇEVRE DÜZENLEME H ZMETLER 2010
Y l  Hede  

Gerçekle en
Miktar

Geçekle me 
Durumu %

Dö enen oturma banklar  ve gruplar  say s 2000 1244 %62

Konulan çöp kutusu ve konteyneri say s 1400 1349 %96

Konulan piknik masas  say s 300 600 %200

Dö enen dekoratif obje say s 100 136 %136

Kent içinde çevre düzenlemesi yap lan alanlar 6 6 %100

Kent içinde restorasyon ve revizyon yap lan alanlar 1 2 %200

Çiçek düzenlemelerinde kullan lan çiçekler (adet) 5.000.000 8.945.267 %179

Dikilen yerli a aç say s  (  dan) 350.000 119.926 %34

Dikilen çal  say s 1.850.000 1.218.543 %66

Mevcut a açlar n bak m ve budama i leri 700.000 1.682.089 %240

Yap lan hal  saha say s 5 2 %40

Yap lan basketbol sahas  say s 6 7 %117

Rekreasyon alan say s 2 1 %50

Revize edilen rekreasyon alan say s 2 2 %100

Yeni piknik alan say s 2 3 %150

Ki i ba na dü en ye il alan miktar  (ki i/m2) 18.01ki /m2 17,87 ki i/m2 %99

Yap lan park ve refüj say s 15 8 %53
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Kent içi muhtelif f skiyeli havuzlar n bak m ve onar m 100 112 %112

Göksu, Mogan ve Mavi Göl dip Bitki temizli i 3 3 %100

Cadde ve Bulvar Temizli i %100

Mezarl klar n Bak m ve Tadilat Faaliyeti 2 4 %200

Çevre düzenlemesi yap lan kamu kurum ve ibadethane say s 200 257 %128,5

Çevre düzenlemesi yap lan okul say s 160 87 %54

laçlama yap lan kamu kurum say s 75 52 %69

Yap lan I kl  Müzikli –Dansl  I kl  Su Oyunlar  say s 2 1 %50

Parklara yap lacak havuz say s 2 3 %150

BASIN YAYIN H ZMETLER 2010
Y l  Hede  

Gerçekle en
Miktar

Geçekle me Du-
rumu %

Bilgi edinme Ba vuru say s 6.092 5.003 %82,1

Cevaplanan bilgi edinme ba vurusu 6.044 4.980 %82,4

Di er kurum ve kurulu lara yönlendirilen ba vuru say s 165 23 %13,9

Bilgi edinme ba vurusu cevapland rma süresi 5 15 %385

Alo 153 Ça r  say s 302.500 324.825 %107,4

Sisteme giren ba vuru ça r s 151.250 106.714 %70,6

Çözüm üretilen ikâyet say s 134.750 101.526 %75,3

Düzenlenen Anket Say s 30 35 %117

Düzenlenen sergi say s 6 24 %400

Bilgilendirme yay n organ  Tiraj 10.400.000 10.400.000 %100

Bilgilendirme yay n organ  da t m 10.400.000 10.400.000 %100

Yap lan haber say s 827 670 %81

Yay nlanan ilan say s 850 580 %68,2

Düzenlenen bas n toplant s  say s 20 24 %120

Taranan Gazete ve dergi say s 101 1.801 %1783

B LG  VE TEKNOLOJ K H ZMETLER 2010
Y l  Hede  

Gerçekle en
Miktar

Geçekle me 
Durumu %

Web Sitesi ziyaretçi say s  (Haftal k) 300.000 52.000 %18

Web sitesinde ortalama kalma süresi(dk) 5 3 %60

Görüntülenen sayfa say s  (y ll k) 20.000.000 8.869.011 %44

Portaldeki web sayfa say s (y ll k) 10.000 6300 %63

nternet servis sa lama hizmeti yükseltilmesi (Mb) 50 Mbps 60 Mbps %100

Al nan geli tirilen program say s 2000 2000 %100

Kesintisiz güç kayna yla desteklenen birim say s 23 23 %100

Teknolojik alt yap n n modernize oran %100 %100 %100

E itim Alan Personel Say s 10 11 %110
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Bilgisayar, network, donan m, altyap  ve uygulama geli tirme 
e itimleri (saat)

1500 1592 %106

Domain ve Aktif Dizin kullan c  say s 1100 1100 %100

e-belediye yöntemiyle sunulan hizmet uygulama say s 20 20 %100

e-belediye uygulamas ndan yararlanan vatanda n memnuni-
yet oran

%100 %100 %100

e-belediye ziyaretçi say s 10.312 10446 %101

Co ra   kent bilgi sistemini kullanma oran  (%) %90 %90 %90

MAR H ZMETLER 2010
Y l  Hede  

Gerçekle en
Miktar

Gerçekle me
Durumu

1/5.000 ölçekli naz m imar plan say s 90 320 %355

1/1.000 ölçekli Uygulama mar Plan  say s  540 540 %100

lçelerde yap lan Plan Revizyonu say s 2 5 %250

lçe belediyelerinden gelen 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan teklif say s 200 540 %270

Birim hizmetlerinin kurum içi uygulama etkinlik düzeyi (%) 90 90 %100

SA LIK H ZMETLER 2010
Y l  Hede  

Gerçekle en
Miktar

Gerçekle me
Durumu

Hastane say s 1 1 %100

Ta nan do um ve yatalak hasta say s 25.000 27.771 %111

Ta nan diyaliz hasta say s 40.000 31.371 %78

ehir içi nakil i lemi yap lan cenaze say s 7.000 7.552 %108

ehirleraras  nakil yap lan cenaze say s 1.000 953 %95

2010 Y l nda Alo Ambulans le Ta nan Hasta Say s 65.000 59.142 %91

Toplanan T bbi At k Miktar 8.048.895 Kg 7.937.102 Kg %99

Gürültü Kirlili ini Önlemek çin Denetim Yap lmas 130 179 %138

Hayvanlar n A lanmas  Faaliyetleri %100

Mezarl k Hizmetleri %110

Mezarl klar n Ye illendirilmesi Faaliyetleri %100

Hastane Hizmetlerinin Verilmesi %68

Do um Hastalar na Ambulans Hizmeti %99

Hayvanlar n Kay t Alt na Al narak Sa l k lemlerinin Yap lmas %100

YANGIN VE DO AL AFETLERE KAR I TFA YE H ZMETLER 2010
Y l  Hede  

Gerçekle en
Miktar

Gerçekle me
Durumu

Kamu kurumlar nda verilen konferanslar 21 18 %86

Kamu kurumlar na konferans verilmesi 100 227 %227

E itim verilen özel kurulu  say s 8 5 %62,5

E itime kat lan ö renci say s 36.873 99.767 %270

E itim verilen kamu kurulu  say s 12 12 %100
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E itime kat lan kamu personel say s 579 191 %33

2010 y l nda müdahale edilen yang n say s 5229 %100

2010 y l nda müdahale edilen göçük say s 18 %100

2010 y l nda müdahale edilen tra  k kazas  say s 790 %100

2010 y l nda müdahale edilen su alt  kurtarma operasyonu say s 16 %100

2010 y l nda müdahale edilen su bask n  olay  say s 901 %100

Teknik donan ml  personel say s 150 70 %47

Konu land r lan itfaiye birli i say s 24 26 %109

E itimli köpek say s 5 6 %120

YAPIM H ZMETLER
2010

Y l  Hede  

Gerçekle en

Miktar

Gerçekle me

Durumu

Asfalt yenilenen köy (mahalle) say s  ( y l içinde yap lan) 44 166 %378

Köylere serilen asfalt uzunlu u (km/y l) 211 613 %290

Köylere serilen asfalt miktar  (ton/y l) 252.587 735.550 %291

Ankara’ya serilen toplam asfalt miktar  (ton/y l) 2.000.000 2.681.263 %134

Yeni aç lan yollar n uzunlu u (mt/y l) 150.000 130.655 %87

Malzemeli yol bak m  (mt/y l) 200.000 133.105 %66,5

Yap lan tretuvar miktar  (m²/y l) 300.000 174.054,63 %58

Yap lan bordür miktar  (m²/y l) 120.000 117.621,60 %98

Yap lan oto korkuluk miktar  (m/y l) 10.000 5060 %50,6

Yap lan New Jersey tipi beton bariyer miktar  (mt) 3.000 1116 %37,2

Samsunyolu- Ye ilbay r Mah. giri i köprülü kav ak in aat %30

Ankara mücavir alanlarda beton bordür ve tretuvar yap lmas  i i %46

Ankara Arena çok amaçl  spor kompleksi in aat %100

K z lay ek hizmet binas  tadilat %100

vedik Organize Sanayi istinad yap s  yap m %100

Ankara’n n muhtelif yerlerine çarp k ve bozuk oto korkuluklar n n yap lmas %100

Gölba  ve Siteler itfaiye hizmet binalar  kazan dairesi de i imi %100

Hac bayram Veli resterasyonu söküm %100

Yeni hizmet binas  ilave wc yap m %100

Esat tfaiye Hizmet Binas  kalorifer tesisat  yenilenmesi %100

Hac bayram Veli Camii resterasyon yap m %100

Onkoloji efkat Evi tadilat %100

Bala Han mlar Lokali ve Gençlik Merkezi tadilat %100
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TEM ZL K H ZMETLER
Gerçekle me

Miktar

Gerçekle me

Durumu

Cam Bariyer Y kama 89 %100

Köprü Korkulu u Temizli i 44 %100

Araç Alt Geçit Y kama ve Temizli i 64 %100

Ferforje Temizli i 53 %100

Y kanan Çöp Alanlar  Say s 3.232 %100

Duba, Mantar, Beton Bariyer Temizli i 119 %100

Tünel,Ana Cadde ve Bulvar Kald r m Y kama 162 %100

Yaya Alt Üst Geçit Genel Temizli i 11.850 %100

Kimyasal Ürün ile Yap lan Yaz  Silme 60 %100

Kumlama Yöntemi Yaz  Silme 362 %100

Onar m  Yap lan Yaya Alt Üst Geçit Say s 30 %100

Mini Süpürge Arac  ile Süpürme 5.550 %100

El ile Kald r m Süpürme 3.798 %100

Köprü Tünel Kav ak El ile Temizlik 2.050 %100

Yaya Alt Geçit El ile Temizlik 253 %100

Meydan Temizleme (El ile) 401 %100

Bulvar Temizli i (El ile) 535 %100

Kaz  Çal mas  Sonras  Sulanan Cadde Bulvar Say s 2.100 %100

Atego Araçlar  ile Toplanan Çöp Konteyner 1.745 %100

Kamu Kurum ve Kurulu lar  Temizli i (Okul Vb) 32 %100

Süpürülen Çöp m3 314.632 %100

Temizlenen Yol km 2.622.770 %100

S k t rmal  Çöp Araçlar  ile Toplanan Kat  At k m3 12.190 %100
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FAAL YET N TÜRÜ
Gerçekle me

Durumu 
Ortalamas

Kurumsal Geli im Hizmetlerine Yönelik 
Faaliyetler %100

Sosyal Hizmetlere Yönelik Faaliyetler %132

Kültürel Hizmetlere Yönelik Faaliyetler %121

Çevre Düzenleme Hizmetlerine Yönelik 
Faaliyetler %111

Bas n Yay n Hizmetlerine Yönelik Faa-
liyetler %239

Yap m Hizmetlerine Yönelik Faaliyetler %116

mar Hizmetlerine Yönelik Faaliyetler %215

Bilgi-Teknoloji Hizmetlerine Yönelik 
Faaliyetler %93

Sa l k Hizmetlerine Yönelik Faaliyetler %99,8

Yang n Ve Do al Afetlere Kar  E itim 
Hizmetlerine Yönelik Faaliyetler %111

Bak m ve Onar m Hizmetlerine Yönelik 
Faaliyetler %100

3. Performans Sonuçlar n n De er-
lendirilmesi

Ankara Büyük ehir Belediye Ba kanl nca 
2010 Y l  faaliyetleri, planland  ekil ve artlara 
uygun olarak ilgili birimler taraf ndan gerçekle -
tirilmi tir. Birimlerce sunulan tüm hizmetlerde; 
etkinli e, verimlili e, ihtiyaç olmas  durumunda 
öncelikli e, her türlü kaynaklar n kullan m nda 
ekonomikli e, ergonomik hizmet sunumuna ve 
effaf hizmet anlay na büyük önem verilerek 

çal malar sürdürülmektedir.

5018 say l  yasa, stratejik planlama çal malar  
kapsam nda performans program  ve faaliyet sü-
recinin izleme ve de erlendirmesini öngörmekte-
dir. 2010 y l , belediyemiz hizmetlerinin gerçek-
le me düzeyleri aç s ndan oldukça ba ar l  bir y l 
olmu , performans program yla ortaya konan fa-
aliyet ve projeler %100’ün üzerinde gerçekle me 
oran yla yerine getirilmi tir.

2010 y l nda yap lan anket çal malar ; beledi-
ye hizmetlerinin etkinli ini ve verimlili ini gös-
termesinin yan  s ra tüm kesimlerin memnuniyet 
görü lerini de belirlemi , ihtiyaçlar do rultusun-
da hizmet sunumu ilkesine uygun çal malara 
devam edilerek hedef olarak belirledi imiz, ina-
narak yapmak, yap lanlar  de erlendirmek, so-
nuçlar n  gerçekçi olarak ortaya koymak fikrine 
uygun hareket etmemizi sa lam t r. Bu hareket 
tarz  ülkemizin ba kentine yak acak ekilde hiz-
metlerin daha etkin, daha verimli ve kalitenin ön 
planda tutularak daha ergonomik olmas n  sa la-
m t r.
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MAL  B LG LERA.

Daralan ekonomik kaynaklar, nüfus art , 
ihtiyaçlar n çe itlenmesi ve beklenti düzeyinin 
yükselmesi, hesap verme sorumlulu u ve zorun-
lulu u gibi nedenlerle kurumlar, tüm yönetim sü-
reçlerinde oldu u gibi mali yönetimde de giderek 
daha gerçekçi, planl , effaf ve güçlü bir strateji ta-
kip etmek zorundad rlar. Özellikle kamu kurum-
lar n n mali yönetimlerinin, kurumun rekabet gü-
cünü artt r c , imaj n  yükseltici, iç ve d  payda  
memnuniyetini sa lay c  ekilde yeniden yap lan-
mas  büyük önem ta maktad r.

5018 say l  “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu”’nun amac , kalk nma planlar  ve prog-
ramlarda yer alan politika ve hedefler do rultusun-
da kamu kaynaklar n n etkili, ekonomik ve verimli 
bir ekilde elde edilmesi ve kullan lmas n , hesap 
verebilirli i ve mali saydaml  sa lamak üzere, 
kamu mali yönetiminin yap s n  ve i leyi ini, kamu 
bütçelerinin haz rlanmas n , uygulanmas n , tüm 
mali i lemlerin muhasebele tirilmesini, raporlan-
mas n  ve mali kontrolü düzenlemektir.

Belediyemizin mali yönetimi Mali Hizmetler 
Dairesi Ba kanl  taraf ndan yürütülmektedir Be-
lediyemiz mali yönetimi, hizmetlerin zaman nda 
yürütülmesini mali aç dan kolayla t racak ekilde 
yap land r lm t r. Parasal kaynaklar n kamu yara-
r na ve hesap verilebilirlik esas al narak harcanma-
s  temel ilkedir. Aktiflerin yönetimi, borç yönetimi 
ve özkaynak yönetimi nitelikli personel taraf ndan 
koordine edilmekte, iç denetim yolu ile de yürütü-
len mali faaliyetler denetim alt nda tutulmaktad r. 

Belediyemizin k sa ve uzun vadede yapm  ol-
du u faaliyetlerin ve ald  kararlar n ortaya ç ka-
raca  mali sonuçlar ölçülmekte, gerekli kaynak 
ihtiyac  gerçekçi biçimde saptanmakta ve mali 
kaynaklar zaman nda temin edilmektedir.

Harcamalar n izlenmesi, analizi ve raporlan-
mas  belirli dönemlerde rutin olarak yap larak 
üst yönetime bilgi olarak sunulmakta, düzenlenen 
performans programlar  ve faaliyet raporlar  ile 
kamuoyuna ayr nt l  bilgiler verilmektedir.

Belediyemizin Mali Politikalar

Belediye hizmetlerinin do ru, etkili, sürekli ve 
kararl  biçimde yürütebilmesi için bir dizi mali 
politikalar geli tirilmi tir. Bu politikalar 4 ba l k 
alt nda ele al nm t r:

1. Bütçe yap m nda “çok y ll  bütçeleme/Per-
formans esasl  bütçeleme kriterleri” esas 
al nacak, gelir gider dengesi her y l gerçek-
çi olarak kurulacakt r.

2. Bütçeden yat r mlara ayr lan miktarda her 
y l art  sa lanacakt r.

3. Kaynaklar n temin edilmesinde, öngörülen 
yasal gelirlerin yan  s ra, Avrupa birli i, 
dünya bankas , vb kurulu lardan faaliyet 
kaynaklar  deste i sa lanacak, kat kar l  
proje uygulamalar na a rl k verilecektir.

4. Mali yönetimde gerekli muhasebe kay tlar  
sürekli izlenecek ve risk de erlendirmesi 
yap lacakt r. Mali uygulamalar ile birim 
harcamalar n n ve yürütülen faaliyetlerin 
mevzuata, iç düzenlemelere, belediyemiz 
teamüllerine uygun olarak yürütülmesini 
kontrol edecek, iç denetim ve iç kontrol 
mekanizmas n n i leyi ini kolayla t racak, 
dönem raporlar n n düzenli olarak tutul-
mas na imkan sa layacak tedbirler al na-
cakt r.
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2010 MAL  YILI GEL R BÜTÇES  GRAFMAL YILI GEL R BÜTÇES GR

1- Bütçe Uygulama Sonuçlar

2010 MAL  YILI GEL R BÜTÇES

Bütçesi Gerçekle me Miktar Gerçekle me Oran  
(%)

Toplam 2.270.000.000,00 2.186.671.329,08 %96.33
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2010 MAL  YILI GEL R GERÇEKLE MES

Bütçesi
Gerçekle me

Miktar

Bütçe çinde
Gerçekle me

Oran  (%)

Vergi Gelirleri 85.400.648,00 53.867.040,52 2,37

Te ebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 69.663.285,00 330.126.876,53 14,54

Al nan Ba  ve Yard mlar 3.000.031,00 -395.970,11 -0,02

Di er Gelirler 1.878.856.036,00 1.517.660.729,72 66,86

Sermaye Gelirleri 233.080.005,00 285.412.652,42 12,57

Toplam 2.270.000.000,00 2.186.671.329,08 96,33

2010 MAL  YILI GERÇEKLE ME GRAFMAL YILI GERÇEKLE ME G
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2010 YILINA A T BÜTÇE GEL R  VE BÜTÇE G DERLER  GERÇEKLE MES

Y l Aç klama
Gerçekle me

Miktar
Bütçe

Miktar

Bütçe çinde
Gerçekle me

Oran

2010

Bütçe Gelirleri 2.186.671.329,08 2.270.000.000,00 %96.33

Bütçe Giderleri 2.176.464.726,02 2.270.000.000,00 %95.88

2010 YILINA A T BÜTÇE GEL R  GERÇEKLE MES  GRAFILINA A T BÜTÇE GEL R GERÇEKLE MES

2010 YILINA A T BÜTÇE G DER  GERÇEKLE MES  GRAFILINA A T BÜTÇE G DER GERÇEKLE MES
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2010 MAL  YILI G DER BÜTÇES

Bütçesi
Gerçekle me

Miktar

Bütçe çinde
Gerçekle me

Oran  (%)

Personel Giderleri 183.995.772,00 153.152.834,19 6.75

SGK Dev. Prim. Giderleri 30.123.629,00 22.819.725,83 1.01

Mal ve hizmet Al m Giderleri 727.211.304,00 685.824.583,38 30.21

Faiz Giderleri 67.256.000,00 67.193.040,57 2.96

Cari transferler (Paylar) 156.873.664,00 153.807.648,53 6.78

Sermaye Giderleri (Yat r mlar) 795.456.022,00 788.898.383,74 34.75

Sermaye Transferleri 725.003,00 546.212,00 0.02

Borç Verme 304.361.101,00 304.222.297,78 13.40

Yedek Ödenek 3.997.505 - -

Toplam 2.270.000.000,00 2.176.464.726,02 95.88

2010 MAL  YILI GERÇEKLE ME GRAFMAL YILI GERÇEKLE ME G
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2. Temel Mali Tablolara İlişkin 
Açıklamalar

2010 yılında gelir gider bütçe denkliği sağlana-
rak, stratejik hedeflerimizden birisi olan kaynak-
ların etkin kullanımı gerçekleştirilmiştir.

Mali tablolar bir bütün olarak değerlendirildi-
ğinde belediyemizin ihtiyaç duyduğu kaynakla-
rın yeterli oranda sağlandığı, kaynakların dönen 
ve duran varlıkların yatırımlarında doğru olarak 
kullanıldığı görülecektir.

2010 yılı harcamaları yapılarken perfor-
mans esaslı bütçeleme esas alınmış belediyemi-
zin vizyonu ve misyonunu çerçevesinde kay-
naklar etkin kullanılmıştır. 2010 yılı personel 
giderleri 153. 152.834,19 TL, Mal ve Hizmet Alımları 
685.824.583,38 TL olmuştur 

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2010 yılı 
bütçesi 2.270.000.000,00 TL olup, bütçe gerçek-
leşmesi 2.186.671.329,08 TL’dir. Yatırımlar ile mal 
ve hizmet alımlarına ayrılan pay % 59,33’dür.

3. Mali Denetim Sonuçları
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2010 

yılı bütçesi kesin hesabı çıkarılmış ve 2010 yılında 
Sayıştay denetiminin büyük bir kısmı tamamlan-
mış, diğer kısımlar denetlenmeye devam etmek-
tedir.

Belediyemiz Malî Hizmetleri, Malî Hizmetler 
Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. 
Parasal kaynaklara ait iş ve işlemler, mevzuat hü-
kümlerine göre verimlilik, etkinlik esas alınarak 
yapılmıştır. Mali tablolarımız; yıl sonu itibariyle 
mali durum ve faaliyet sonuçlarını kapsayacak 
şekilde genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çer-
çevesinde hazırlanarak doğruluk ve güvenirlik 
açısından net biçimde ortaya konmuştur.

Mali Denetim; Belediyemiz tarafından, mali 
tablolardaki tutar doğruluklarını belirlemek, 
önemli parasal ve açıklama hatalarının olup ol-

madığını ortaya koymak amacıyla ve hesap ve-
rilebilirliğin sağlanmasına yönelik olarak algılan-
maktadır. Başka bir ifade ile mali denetim, bütçe 
uygulamalarına ilişkin olarak belediyemizin mali 
karar ve işlemlerinin sorgulanmasıdır. Bu açıdan 
mali denetim kurumumuz açısından büyük önem 
taşımaktadır. Faaliyet Raporlarının Belediye Mec-
lisine sunulması ile Mali Tablolarımız kamuoyu 
bilgisine sunulmaktadır.

Belediyemizin mali fotoğrafı diye tanımlaya-
bileceğimiz mali tablo, mali rapor ve beyanları 
doğruluk, açıklık ve samimilik esasları içerisinde 
hazırlanmaktadır. Mali denetim sürecinde; muha-
sebe düzenimizin yeterliliği, mali işlemlerin doğ-
ruluğu (hatadan arınmışlığı), gelir ve gider işlem-
lerinin kanun tüzük ve yönetmeliklere uygunluğu 
ortaya konmaktadır. 

Belediyemiz tarafından mali denetimin etkin 
olarak sağlanabilmesi için İç Kontrol Standartları-
na uygun olarak Ülkemizde ilk defa belediyemize 
özgü dört “mali denetim ilkesi” ortaya konulmuş-
tur.

Belediyemizde Geliştirilen Mali 
Denetim İlkeleri:
1. Mali denetim, Maliye Bakanlığı denetim ele-

manlarının ve Sayıştay denetçilerinin yaptığı 
bir denetim uygulaması olmakla birlikte iç 
kontrol standartları çerçevesinde kurumu-
muzca sürekliliği esas alınan bir mali kontrol 
sürecidir.

2. Mali denetim, hesap ve işlemlerin tam, doğru 
ve denk olarak yapılmasını sağlamak ve bun-
lara dayanılarak düzenlenen mali rapor ve tab-
loların hesap ve işlemlere sadakatini saptamak 
üzere yapılır. Bu çerçevede;

a. Muhasebe kural ve ilkelerine uygun kayıt 
ve belge düzeninin varlığı ile sistemin etkin 
ve uyumlu bir şekilde işletilmesi esastır.
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b. Tüm mali i lemler kayda al nmakta ve i -
lemlerin yasal dayanaklar na uygunlu u 
sa lanmaktad r.

c. Mali tablo, rapor ve istatistikler mevcut mu-
hasebe sisteminin içerdi i belge, bilgi ve di-

er verilere dayan larak ve bunlara uyumlu 
olarak haz rlanmaktad r.

d. Mali i  ve i lemlerde muhasebe standartla-
r na ve genel kabul görmü  muhasebe ilke-
lerine uygun sistematik bir kay t ve belge 
düzeni bulunmaktad r.

e. Gelirlerin ve alacaklar n tahsili, giderlerin 
hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla 
ifade edilen de erler ile emanetlerin al nma-
s , saklanmas , ilgililere verilmesi, gönderil-
mesi i lemleri yap lmakta ve bu i lemlere 
ili kin muhasebe kay tlar  usulüne uygun, 
saydam ve eri ilebilir ekilde tutulmaktad r.

f. Hesaplar n bulundu u defter ve belgeler, 
kurallar çerçevesinde tam ve denk olarak 
tutulmakta, do ru olarak kayda al nmakta 
ve maddi ve hukuki hatan n olmamas  esas 
al nmaktad r.

3. Mali analiz; mali yap n n geçmi  durumunun 
ve gelecek potansiyelinin sorgulanmas  ve ir-
delenmesidir. Mali analizler; mali tablo, mali 
rapor ve di er mali veriler ve istatistikler esas 
al narak yap lmal d r.

4. Mali i lemler, belediyemizde sürekli olarak 
tekrarlanan uzun ve kesintisiz bir süreçtir. Ru-
tin i leyi  sürecinde olas  hatalar n önlenmesi 
için iç kontrol sürecinin gerektirdi i dönemler-
de ve y l sonunda mali denetim (durum de er-
lendirmesi) yap lmal d r.
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A. Üstünlükler
1. Büyükşehir Belediye Başkanının 20 yılı aşkın 

belediyecilik deneyimine sahip olması

2. Vizyoner liderlik anlayışına dayalı, güven ve-
ren bir yönetim işleyişinin bulunması

3. Öncü ve örnek belediye vizyonunu üst ve alt 
yönetim çalışanlarının benimsemiş olması ve 
bu doğrultuda belediyenin hizmet üretmesi

4. Üst yönetimin, belediyenin yönetiminde ve 
hizmet sunma süreçlerinde stratejik yönetim 
araçlarını kullanma konusundaki kararlılığı 
ve değişim arzusu kurumsal dönüşümün ger-
çekleştirilmesi açısından büyük bir avantaj 
sağlamaktadır.

5. Sosyal belediyeciliğin ön plana çıkmış olması

6. Tüm belediyecilik hizmetlerinin tek merkez-
den verildiği ülkemizin en büyük ve en mo-
dern belediye hizmet binasına sahip olunması

7. Sosyal ve kültürel projeleri, kentsel dönüşüm 
projeleri ve Rekreasyon alanları konusunda 
Dünya belediyeleri arasında 1 numara olun-
ması

8. Hizmet sınırlarının il çapına genişletilmesi, 
gerek hizmetlerin planlanması, koordine edil-
mesi ve denetimi açısından, gerekse kaynak-
ların etkin, ekonomik ve verimli kullanımı açı-
sından önemli avantajlar sağlamaya devam 
etmektedir. Spor kulüpleriyle adını duyuran, 
gençliğe spora hizmette sınır tanımayan spor 
kenti anlayışı

9. Kentsel dönüşüm için gerekli olan bilgi beceri 
ve güven ortamının sağlanmış olması ve gece-
kondu sorununu kazan-kazan anlayışıyla çö-
zen bir yönetimin bulunması

10. İşsizliği ortadan kaldırma konusunda Türkiye 
belediyeleri arasında 1 numara olunması

11. Yapısal, kültürel ve sosyal alanlarda yapılan 
özgün projelerle bütün Türkiye’ye örnek bele-
diye olunması

12. Dünyada nüfusu 4 milyon olan kentler arasın-
da trafiği en rahat olan kent özelliğine sahip 
olunması

13. Türkiye’nin en yeşil kent merkezi olma özelli-
ğinin korunması

14. Türk futbol tarihi için “EN DEV” yatırımının 
yapılmış olması

15. Türkiye’de alt üst geçitler başta olmak üzere 
yapım işlerinin en kısa sürede gerçekleştiril-
mesi

16. Personel maaş ödemelerinin düzenli olması

17. Yetişmiş eğitimli personel ve kent sorunlarını 
iyi analiz eden bir yönetimin var olması

18. Çalışanların Ankara halkına hizmet sunma 
konusundaki duyarlılıkları

19. Çalışanlar arasındaki iş arkadaşlığının iyi ol-
ması

20. Çalışanların fiziksel kaynaklara ilişkin mem-
nuniyet düzeyinin yüksekliği

21. Bürokrasinin süratli olarak işletilmesini sağla-
yacak tedbirlerin alınması

22. Belediye Meclisi ve Belediye yönetiminin iyi 
iletişimi

23. 5216 ve 5393 sayılı kanunlarla yerel yönetimle-
rin yetkilerinin arttırılması

24. Hükümetin AB sürecini benimsemesi ve mer-
kezi hükümetle iyi koordinasyon imkânlarının 
kurulması

25. Kentin İmar Planlarının uzun vadeli olarak ya-
pılmış olması

26. Kentin planlanmış bir sanayisinin olması

27. Ulaşım açısından günümüze kadar yapılmış 
olan yatırımların başarısı neticesinde kolay 
ulaşım

28. Ankara’nın gelişen ve yenilenen bir kent ol-
ması nedeniyle yatırımcı talebinin var olması

29. Yeni yasal düzenlemeler ve AB uyum yasala-
rına adaptasyon kolaylığının olması
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30. Gelişmiş teknoloji ve modern güvenlik donanı-
mına sahip olmak ve gelişen teknolojinin sü-
rekli takibi Belediyemizde bilgiye erişimin gün 
geçtikçe daha kolaylaşması

31. Paydaşlarla kuvvetli iletişimin kurulması

32. Yönetim tekniklerinin uygulanmasının yöne-
timde başarıyı getireceğine inanılması

33. Araç-gereç, makine sayılarının artırılması ve 
yenilenmesi

34. Vizyon sahibi idarecilerin mevcudiyeti

35. Gelişmiş bir proje üretim yapısının olması

36. Makine ve araç parkını yenilemesi, toplu taşı-
ma araçlarını çoğaltması

37. Metro ağının bitirilmesinde hükümet desteği-
nin sağlanmış olması

38. Teknolojik imkânlardan en üst dzüeyde fayda-
lanılması

39. Halk katılımına önem veren bir yönetimin ol-
ması

40. Personel sayısının gün geçtikçe azalması

41. Kalite Yönetim Sistemine uygun belediye yapı-
lanmasının olması

42. Ankara’da yaşayan genç nüfusun fazla olması

43. AB fonlarının kullanılması

44. Politikaların Ankaralı paydaşlarca sahiplenil-
mesi

45. Kentsel dönüşüm konusunda gecekondu sa-
hiplerinin konuya inanması ve desteklemesi, 
konut talebinin yüksek olması nedeniyle kat 
karşılığı dönüşümlerin yapılabilmesi

46. Gelişmiş bir bilgi işlem sisteminin bulunması

47. Tek başlılık, güven veren bir yönetimin olması

48. Katılımcı, şeffaf ve hesap verilebilir hizmet an-
layışının bulunması

49. Dar gelirli vatandaşlara gıda, kırtasiye ve sün-
net gibi yardımların yoğun bir biçimde verili-
yor olması.

B. Zayıflıklar

1. Çevre kirliliğine karşı yeterli düzeyde toplum-
sal bilincin oluşmaması

2. Kentteki hızlı nüfus artışı ve kentin yüksek 
oranda göç alması

3. Şehrin belirli kesimlerinde yoğunlaşmış gü-
rültü kirliliği (Kentsel yaşam kalitesini azaltan 
gürültü kirliliği)

4. Karar alma sürecinde ve uygulama çalışmala-
rında sivil toplum örgütlerinin önyargılı baskı-
larının olması

5. Önceki yönetimlerin bina planlarında otopark 
şartını koymamasından dolayı yaşanan park 
yeri sorunun bulunması

6. Değişik nedenlere bağlı olarak ihale sürecinin 
gereğinden fazla uzayabilmesi

7. Kentin topografya ve meteorolojik konumu-
nun hava kirliliğini olumsuz yönde etkilemesi

8. Kentte bulunan araç sayısının süratle artması

9. Yaşlı ve ağır iş yükü altında çalışan araçların 
bakım maliyetlerinin yüksek olması ve kısa 
sürede verimlilikten düşmeleri

10. Muhalif yapıda sivil toplum örgütlerinin, bele-
diyenin kentsel altyapı yatırımları ve gelişim 
projelerine karşı dava yoluyla engelleme giri-
şimlerinin sıkça yapılıyor olması.

11. Belediyenin; Gökçek yönetiminden önceki yö-
netimlerin, öngörüsüz ve sorumsuz davranış-
larıyla borç batağı içerisine düşürülmesi, bir 
başka deyişle Gökçek dönemi öncesi “beden 
sonrası tufan” anlayışıyla belediyenin yönetil-
mesi

12. Bir kısım personelin; Belediye Başkanına kar-
şı siyasi eğilimleri dolayısıyla kasıtlı olarak be-
lediye projelerine yardımcı olmaması, takım 
ruhu eksikliği dolayısıyla inisiyatif almaması.
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13. Hızlı mevzuat değişikliklerinde adaptasyon 
zorlukları

14. Kalifiye eleman sayısının yeterli düzeyde ol-
maması. Kalifiye personelin düşük maaş nede-
niyle belediyeyi tercih etmemesi

C. Değerlendirme
Faaliyet raporları; bir ölçüde ilgili yıla ait per-

formans programı ve genel olarak stratejik pla-
nın değerlendirilmesi anlamına gelmektedir. Bu 
bölümde, üstünlük ve zayıflıklarımızdan Faali-
yet ve projelerimizi yaparken sahip olduğumuz 
kaynaklardan en üst düzeyde yararlanmaktayız. 
Ancak objektif olarak yaptığımız de. Bu bölümde, 
Belediyemizin üstünlüklerini ve zayıflıklarını fa-
aliyetlerimize ışık tutacak şekilde objektif olarak 
ele aldık. Çünkü objektiflik, hem üstünlüklerimiz 
hem de zayıflıklarımız gelecek stratejimizde, he-
deflerimizi ve faaliyetlerimizi belirlemede esas 
teşkil edecektir.

Geçtiğimiz dönemde Belediyemiz başarılı bir-
çok proje ve faaliyete imza atmış olsa da, gelişti-
rilmesi gereken zayıf yönlerimiz mevcuttur. Önü-
müzdeki yıllarda üstünlüklerimizin verdiği güç ve 
birikimle yapacağımız planlama ve çalışmalarla 
zayıflıklarımız daha da azalacak, zayıf yönler üs-
tünlükler hanesinde yer alacaktır.

Büyükşehir Belediyemizin, tecrübe ve birikimi, 
ilçe belediyeleri ve diğer kamu kurumlarıyla olan 
etkili iletişimi ve koordinasyonu arttırmaktadır.

Belediyemiz faaliyetleri, 2010-2014 yılları stra-
tejik planına dayalı olarak yürütülmüştür. Daire 
Başkanlıkları ve tüm hizmet üniteleri kendi stra-
tejik planlama çalışmalarını tamamlayarak Mali 
Hizmetler Daire Başkanlığına göndermişlerdir. 
Mali Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından birim-
lerden gelen 2010 yılı faaliyetleri, Stratejik Planla-
ma ekibi tarafından izlenmiş ve yılsonu raporları 
ile karşılaştırılarak belediyemiz 2010 Mali yılı fa-
aliyetlerine ait gerçekleşme düzeyleri tespit edile-
rek faaliyet raporu içerisinde sunulmuştur.

Rapor incelendiğinde belediyemizin 2010 yılın-
da belirlemiş olduğu faaliyetlerde %100’ün üzerin-
de bir gerçekleşme düzeyi olduğu, gençlere, ihti-
yaç sahiplerine, sosyal ve kültürel etkinlikler ile 
şehirleşme faaliyetlerinde ise yine %100’ün üze-
rinde bir performans sergilendiği görülmektedir.

Bununla birlikte personel yapısı ile ilgili, uzun 
yıllara dayanan zayıflıklar mevcuttur. Bu durum 
önemli derecede motivasyon düşüklüğüne sebep 
olmaktadır. Önümüzdeki yıllarda yapılacak çalış-
malar ile bu eksikliklerin giderilmesi konusu ön-
celiklendirilecektir.

Belediyemizde hizmet araçlarının yenilenme-
sinde devrim niteliğinde çalışmalar yapılarak hal-
kımızın hizmetine sunulmuştur. Binek araçların-
dan, zabıta araçlarından, iş makinelerinden tutun 
da itfaiye araçlarına kadar birçok araç satın almış 
ve ya kiralanmıştır. Bu personelde büyük bir moti-
vasyon ve sinerji oluşturmuştur. Herkese özgüven 
gelmiş hantal yapı, yerini dinamizme bırakmıştır.

Önümüzdeki 10 yıl içinde Türkiye’de ticarette, 
kongre turizminde, sağlık da, üniversitelerin sayı-
sında, rekreasyon ve eğlence alanlarında, bilişim 
ve yüksek teknoloji alanlarında bir numara olun-
ması hedef olarak belirlenmiştir.

Tüm bu samimi ve gayretli çalışmalardan dola-
yı Ankara Büyükşehir Belediyesi; üyeleri ülkemi-
zin farklı üniversitelerinde çalışan akademisyen-
ler ile farklı Bakanlıklarda çalışan bürokratlardan 
oluşan bir kurul tarafından “Ülkemizin En İyi Stra-
tejik Yönetim Sergileyen Büyükşehir Belediyesi” 
ödülünü almaya uygun görülmüştür.

Tespit ettiğimiz üstün ve zayıf yönlerimizin 
pozitif bir bakış açısıyla önemli bir kısmını bura-
da değerlendirdik. Belirlenen kurumsal misyonu-
muz ve vizyonumuz doğrultusunda, burada tespit 
ettiğimiz üstün ve zayıf yönler hep göz önünde 
bulundurulacak, hedef ve faaliyetlerimiz bunlara 
odaklı olarak yönlendirilecektir.
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Ç KONTROL GÜVENCE BEYANIÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

MAL  H ZMETLER B R M YÖNET C S N N BEYANIMAL  H ZMETLER B R M YÖNET C S N N BEYANI

Üst yönetici olarak 5018 say l  Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 11. maddesine göre  
“Bana verilen görev ve sorumluluklar n gereklerini” harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç 
denetçiler arac l  ile yerine getirdi imi beyan ederim.

Bu faaliyet raporunda yer alan bilgiler, ilgili harcama yetkilileri taraf ndan ve mali hizmetler birimi 
taraf ndan haz rlanm t r.

Bu raporda aç klanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmi  kaynaklar n, planlanm  amaçlar 
do rultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullan ld n  ve iç kontrol sisteminin 
i lemlerin yasall k ve düzenlili ine ili kin yerli güvenceyi sa lad n  bildiririm.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakk nda bilgim 
olmad n  beyan ederim. 25.03.2011

l raakkkk 505050505018181818188 sssssayayayayay lllllll KKKaKaKaKaKamumumumumu MMMMMMM llalalalalaliiiiiii YöYöYöYöYöYöYönenenenenetititititititi iimimimimimi vvvvveeeee KKKoKoKoKoKo ttntntntntn rororor lllll KKKaKaK nununn

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuat  ile di er mevzuata uygun olarak 
yürütüldü ünü, kamu kaynaklar n n etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde kullan lmas n  temin 
etmek üzere iç kontrol süreçlerinin i letildi ini, izlendi ini ve gerekli tedbirlerin al nmas  için dü ünce 
ve önerilerimin zaman nda üst yöneticiye raporland n  beyan ederim.

daremizin 2010 y l  Faaliyet Raporunun “III/A-Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin 
güvenilir, tam ve do ru oldu unu teyit ederim. 25.03.2011

bbiiiririiimim yyööönönönn ttetetetettiiiciciciciciiisisisisisiiiiiii llolololololararararar kkakakakakak yyyy ttetetetetetkikikikikikikimmmmm dddadadadadahihihihihihihililililililili ddndndndndndee;e;e;e;

V- Ç KONTROL

GÜVENCE BEYANLARI

. Melih GÖKÇEK

Büyük ehir Belediye Ba kan

Melihhhhh GGGGGÖKKKKKÇEEEEEKKK

ir Beledddddiyiyiyiyiye BaBaBaBaBaBa
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Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve do ru oldu unu beyan ederim.

Bu rapor da aç klanan faaliyetler için bütçe ile idare bütçesinden harcama birimimize tahsis 
edilmi  kaynaklar n etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde kullan ld n , görev ve yetki alan m 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ili kin i lemlerin yasall k ve 
düzenlili i hususunda yeterli güvenceyi sa lad n  ve harcama birimimizde süreç kontrolünün 
etkin olarak uyguland n  bildiririm.

Bu güvence; harcama yetkilisi olarak sahip oldu um bilgi ve de erlendirmeler, iç kontroller, iç 
denetçi raporlar  ile Say tay raporlar  gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktad r.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakk nda bilgim 
olmad n  beyan ederim 25.03.2011

kilisiii llololararar kkakakakk yyyy ttetetetetetkikikikikikikimmmmm dddadadadadahihihihihihihililililililili ddndndndndndee;e;e;e;

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve do ru oldu unu beyan ederim.

Bu rapor da aç klanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmi  
kaynaklar n etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde kullan ld n , görev ve yetki alan m çerçevesinde 
iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ili kin i lemlerin yasall k ve düzenlili i 
hususunda yeterli güvenceyi sa lad n  ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak 
uyguland n  bildiririm.

Bu güvence; harcama yetkilisi olarak sahip oldu um bilgi ve de erlendirmeler, iç kontroller, iç 
denetçi raporlar  ile Say tay raporlar  gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktad r.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakk nda bilgim 
olmad n  beyan ederim 25.03.2011

kilisi olarak yetkim dahilinde;



V. ç Kontrol Güvence 
Beyanlar

ANKARA BÜYÜK EH R BELED YE BA KANLI I390

Ç KONTROL GÜVENCE BEYANIÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Ç KONTROL GÜVENCE BEYANIÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve do ru oldu unu beyan ederim.

Bu rapor da aç klanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmi  
kaynaklar n etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde kullan ld n , görev ve yetki alan m çerçevesinde 
iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ili kin i lemlerin yasall k ve düzenlili i 
hususunda yeterli güvenceyi sa lad n  ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak 
uyguland n  bildiririm.

Bu güvence; harcama yetkilisi olarak sahip oldu um bilgi ve de erlendirmeler, iç kontroller, iç 
denetçi raporlar  ile Say tay raporlar  gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktad r.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakk nda bilgim 
olmad n  beyan ederim.  25.03.2011

kilisiii llololararar kkakakakk yyyy ttetetetetetkikikikikikikimmmmm dddadadadadahihihihihihihililililililili ddndndndndndee;e;e;e;

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve do ru oldu unu beyan ederim.

Bu rapor da aç klanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmi  
kaynaklar n etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde kullan ld n , görev ve yetki alan m çerçevesinde 
iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ili kin i lemlerin yasall k ve düzenlili i 
hususunda yeterli güvenceyi sa lad n  ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak 
uyguland n  bildiririm.

Bu güvence; harcama yetkilisi olarak sahip oldu um bilgi ve de erlendirmeler, iç kontroller, iç 
denetçi raporlar  ile Say tay raporlar  gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktad r.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakk nda bilgim 
olmad n  beyan ederim. 25.03.2011

kilisi olarak yetkim dahilinde;



Ç KONTROL GÜVENCE BEYANIÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve do ru oldu unu beyan ederim.

Bu rapor da aç klanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmi  
kaynaklar n etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde kullan ld n , görev ve yetki alan m çerçevesinde 
iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ili kin i lemlerin yasall k ve düzenlili i 
hususunda yeterli güvenceyi sa lad n  ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak 
uyguland n  bildiririm.

Bu güvence; harcama yetkilisi olarak sahip oldu um bilgi ve de erlendirmeler, iç kontroller, iç 
denetçi raporlar  ile Say tay raporlar  gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktad r.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakk nda bilgim 
olmad n  beyan ederim. 25.03.2011

kilisiii llololararar kkakakakk yyyy ttetetetetetkikikikikikikimmmmm dddadadadadahihihihihihihililililililili ddndndndndndee;e;e;e;

Ç KONTROL GÜVENCE BEYANIÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve do ru oldu unu beyan ederim.

Bu rapor da aç klanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmi  
kaynaklar n etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde kullan ld n , görev ve yetki alan m çerçevesinde 
iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ili kin i lemlerin yasall k ve düzenlili i 
hususunda yeterli güvenceyi sa lad n  ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak 
uyguland n  bildiririm.

Bu güvence; harcama yetkilisi olarak sahip oldu um bilgi ve de erlendirmeler, iç kontroller, iç 
denetçi raporlar  ile Say tay raporlar  gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktad r.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakk nda bilgim 
olmad n  beyan ederim. 25.03.2011

kilisi olarak yetkim dahilinde;
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V. ç Kontrol Güvence 
Beyanlar

ANKARA BÜYÜK EH R BELED YE BA KANLI I392

Ç KONTROL GÜVENCE BEYANIÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Ç KONTROL GÜVENCE BEYANIÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve do ru oldu unu beyan ederim.

Bu rapor da aç klanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmi  
kaynaklar n etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde kullan ld n , görev ve yetki alan m çerçevesinde 
iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ili kin i lemlerin yasall k ve düzenlili i 
hususunda yeterli güvenceyi sa lad n  ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak 
uyguland n  bildiririm.

Bu güvence; harcama yetkilisi olarak sahip oldu um bilgi ve de erlendirmeler, iç kontroller, iç 
denetçi raporlar  ile Say tay raporlar  gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktad r.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakk nda bilgim 
olmad n  beyan ederim. 25.03.2011

kilisiii llololararar kkakakakk yyyy ttetetetetetkikikikikikikimmmmm dddadadadadahihihihihihihililililililili ddndndndndndee;e;e;e;

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve do ru oldu unu beyan ederim.

Bu rapor da aç klanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmi  
kaynaklar n etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde kullan ld n , görev ve yetki alan m çerçevesinde 
iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ili kin i lemlerin yasall k ve düzenlili i 
hususunda yeterli güvenceyi sa lad n  ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak 
uyguland n  bildiririm.

Bu güvence; harcama yetkilisi olarak sahip oldu um bilgi ve de erlendirmeler, iç kontroller, iç 
denetçi raporlar  ile Say tay raporlar  gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktad r.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakk nda bilgim 
olmad n  beyan ederim. 25.03.2011

kilisi olarak yetkim dahilinde;
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Ç KONTROL GÜVENCE BEYANIÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Ç KONTROL GÜVENCE BEYANIÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve do ru oldu unu beyan ederim.

Bu rapor da aç klanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmi  
kaynaklar n etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde kullan ld n , görev ve yetki alan m çerçevesinde 
iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ili kin i lemlerin yasall k ve düzenlili i 
hususunda yeterli güvenceyi sa lad n  ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak 
uyguland n  bildiririm.

Bu güvence; harcama yetkilisi olarak sahip oldu um bilgi ve de erlendirmeler, iç kontroller, iç 
denetçi raporlar  ile Say tay raporlar  gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktad r.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakk nda bilgim 
olmad n  beyan ederim. 25.03.2011

kilisiii llololararar kkakakakk yyyy ttetetetetetkikikikikikikimmmmm dddadadadadahihihihihihihililililililili ddndndndndndee;e;e;e;

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve do ru oldu unu beyan ederim.

Bu rapor da aç klanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmi  
kaynaklar n etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde kullan ld n , görev ve yetki alan m çerçevesinde 
iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ili kin i lemlerin yasall k ve düzenlili i 
hususunda yeterli güvenceyi sa lad n  ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak 
uyguland n  bildiririm.

Bu güvence; harcama yetkilisi olarak sahip oldu um bilgi ve de erlendirmeler, iç kontroller, iç 
denetçi raporlar  ile Say tay raporlar  gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktad r.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakk nda bilgim 
olmad n  beyan ederim. 25.03.2011

kilisi olarak yetkim dahilinde;



V. ç Kontrol Güvence 
Beyanlar

ANKARA BÜYÜK EH R BELED YE BA KANLI I394

Ç KONTROL GÜVENCE BEYANIÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Ç KONTROL GÜVENCE BEYANIÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve do ru oldu unu beyan ederim.

Bu rapor da aç klanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmi  
kaynaklar n etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde kullan ld n , görev ve yetki alan m çerçevesinde 
iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ili kin i lemlerin yasall k ve düzenlili i 
hususunda yeterli güvenceyi sa lad n  ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak 
uyguland n  bildiririm.

Bu güvence; harcama yetkilisi olarak sahip oldu um bilgi ve de erlendirmeler, iç kontroller, iç 
denetçi raporlar  ile Say tay raporlar  gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktad r.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakk nda bilgim 
olmad n  beyan ederim. 25.03.2011

kilisiii llololararar kkakakakk yyyy ttetetetetetkikikikikikikimmmmm dddadadadadahihihihihihihililililililili ddndndndndndee;e;e;e;

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve do ru oldu unu beyan ederim.

Bu rapor da aç klanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmi  
kaynaklar n etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde kullan ld n , görev ve yetki alan m çerçevesinde 
iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ili kin i lemlerin yasall k ve düzenlili i 
hususunda yeterli güvenceyi sa lad n  ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak 
uyguland n  bildiririm.

Bu güvence; harcama yetkilisi olarak sahip oldu um bilgi ve de erlendirmeler, iç kontroller, iç 
denetçi raporlar  ile Say tay raporlar  gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktad r.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakk nda bilgim 
olmad n  beyan ederim. 25.03.2011

kilisi olarak yetkim dahilinde;
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Ç KONTROL GÜVENCE BEYANIÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Ç KONTROL GÜVENCE BEYANIÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve do ru oldu unu beyan ederim.

Bu rapor da aç klanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmi  
kaynaklar n etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde kullan ld n , görev ve yetki alan m çerçevesinde 
iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ili kin i lemlerin yasall k ve düzenlili i 
hususunda yeterli güvenceyi sa lad n  ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak 
uyguland n  bildiririm.

Bu güvence; harcama yetkilisi olarak sahip oldu um bilgi ve de erlendirmeler, iç kontroller, iç 
denetçi raporlar  ile Say tay raporlar  gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktad r.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakk nda bilgim 
olmad n  beyan ederim. 25.03.2011

kilisiii llololararar kkakakakk yyyy ttetetetetetkikikikikikikimmmmm dddadadadadahihihihihihihililililililili ddndndndndndee;e;e;e;

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve do ru oldu unu beyan ederim.

Bu rapor da aç klanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmi  
kaynaklar n etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde kullan ld n , görev ve yetki alan m çerçevesinde 
iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ili kin i lemlerin yasall k ve düzenlili i 
hususunda yeterli güvenceyi sa lad n  ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak 
uyguland n  bildiririm.

Bu güvence; harcama yetkilisi olarak sahip oldu um bilgi ve de erlendirmeler, iç kontroller, iç 
denetçi raporlar  ile Say tay raporlar  gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktad r.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakk nda bilgim 
olmad n  beyan ederim. 25.03.2011

kilisi olarak yetkim dahilinde;



V. ç Kontrol Güvence 
Beyanlar

ANKARA BÜYÜK EH R BELED YE BA KANLI I396

Ç KONTROL GÜVENCE BEYANIÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Ç KONTROL GÜVENCE BEYANIÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve do ru oldu unu beyan ederim.

Bu rapor da aç klanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmi  
kaynaklar n etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde kullan ld n , görev ve yetki alan m çerçevesinde 
iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ili kin i lemlerin yasall k ve düzenlili i 
hususunda yeterli güvenceyi sa lad n  ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak 
uyguland n  bildiririm.

Bu güvence; harcama yetkilisi olarak sahip oldu um bilgi ve de erlendirmeler, iç kontroller, iç 
denetçi raporlar  ile Say tay raporlar  gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktad r.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakk nda bilgim 
olmad n  beyan ederim. 25.03.2011

kilisiii llololararar kkakakakk yyyy ttetetetetetkikikikikikikimmmmm dddadadadadahihihihihihihililililililili ddndndndndndee;e;e;e;

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve do ru oldu unu beyan ederim.

Bu rapor da aç klanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmi  
kaynaklar n etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde kullan ld n , görev ve yetki alan m çerçevesinde 
iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ili kin i lemlerin yasall k ve düzenlili i 
hususunda yeterli güvenceyi sa lad n  ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak 
uyguland n  bildiririm.

Bu güvence; harcama yetkilisi olarak sahip oldu um bilgi ve de erlendirmeler, iç kontroller, iç 
denetçi raporlar  ile Say tay raporlar  gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktad r.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakk nda bilgim 
olmad n  beyan ederim. 25.03.2011

kilisi olarak yetkim dahilinde;
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Ç KONTROL GÜVENCE BEYANIÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Ç KONTROL GÜVENCE BEYANIÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve do ru oldu unu beyan ederim.

Bu rapor da aç klanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmi  
kaynaklar n etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde kullan ld n , görev ve yetki alan m çerçevesinde 
iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ili kin i lemlerin yasall k ve düzenlili i 
hususunda yeterli güvenceyi sa lad n  ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak 
uyguland n  bildiririm.

Bu güvence; harcama yetkilisi olarak sahip oldu um bilgi ve de erlendirmeler, iç kontroller, iç 
denetçi raporlar  ile Say tay raporlar  gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktad r.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakk nda bilgim 
olmad n  beyan ederim. 25.03.2011

kilisiii llololararar kkakakakk yyyy ttetetetetetkikikikikikikimmmmm dddadadadadahihihihihihihililililililili ddndndndndndee;e;e;e;

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve do ru oldu unu beyan ederim.

Bu rapor da aç klanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmi  
kaynaklar n etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde kullan ld n , görev ve yetki alan m çerçevesinde 
iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ili kin i lemlerin yasall k ve düzenlili i 
hususunda yeterli güvenceyi sa lad n  ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak 
uyguland n  bildiririm.

Bu güvence; harcama yetkilisi olarak sahip oldu um bilgi ve de erlendirmeler, iç kontroller, iç 
denetçi raporlar  ile Say tay raporlar  gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktad r.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakk nda bilgim 
olmad n  beyan ederim. 25.03.2011

kilisi olarak yetkim dahilinde;



V. ç Kontrol Güvence 
Beyanlar

ANKARA BÜYÜK EH R BELED YE BA KANLI I398

Ç KONTROL GÜVENCE BEYANIÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve do ru oldu unu beyan ederim.

Bu rapor da aç klanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmi  
kaynaklar n etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde kullan ld n , görev ve yetki alan m çerçevesinde 
iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ili kin i lemlerin yasall k ve düzenlili i 
hususunda yeterli güvenceyi sa lad n  ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak 
uyguland n  bildiririm.

Bu güvence; harcama yetkilisi olarak sahip oldu um bilgi ve de erlendirmeler, iç kontroller, iç 
denetçi raporlar  ile Say tay raporlar  gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktad r.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakk nda bilgim 
olmad n  beyan ederim. 25.03.2011

kilisiii llololararar kkakakakk yyyy ttetetetetetkikikikikikikimmmmm dddadadadadahihihihihihihililililililili ddndndndndndee;e;e;e;

Ç KONTROL GÜVENCE BEYANIÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve do ru oldu unu beyan ederim.

Bu rapor da aç klanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmi  
kaynaklar n etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde kullan ld n , görev ve yetki alan m çerçevesinde 
iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ili kin i lemlerin yasall k ve düzenlili i 
hususunda yeterli güvenceyi sa lad n  ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak 
uyguland n  bildiririm.

Bu güvence; harcama yetkilisi olarak sahip oldu um bilgi ve de erlendirmeler, iç kontroller, iç 
denetçi raporlar  ile Say tay raporlar  gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktad r.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakk nda bilgim 
olmad n  beyan ederim. 25.03.2011

kilisi olarak yetkim dahilinde;
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Ç KONTROL GÜVENCE BEYANIÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Ç KONTROL GÜVENCE BEYANIÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve do ru oldu unu beyan ederim.

Bu rapor da aç klanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmi  
kaynaklar n etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde kullan ld n , görev ve yetki alan m çerçevesinde 
iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ili kin i lemlerin yasall k ve düzenlili i 
hususunda yeterli güvenceyi sa lad n  ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak 
uyguland n  bildiririm.

Bu güvence; harcama yetkilisi olarak sahip oldu um bilgi ve de erlendirmeler, iç kontroller, iç 
denetçi raporlar  ile Say tay raporlar  gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktad r.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakk nda bilgim 
olmad n  beyan ederim. 25.03.2011

kilisiii llololararar kkakakakk yyyy ttetetetetetkikikikikikikimmmmm dddadadadadahihihihihihihililililililili ddndndndndndee;e;e;e;

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve do ru oldu unu beyan ederim.

Bu rapor da aç klanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmi  
kaynaklar n etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde kullan ld n , görev ve yetki alan m çerçevesinde 
iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ili kin i lemlerin yasall k ve düzenlili i 
hususunda yeterli güvenceyi sa lad n  ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak 
uyguland n  bildiririm.

Bu güvence; harcama yetkilisi olarak sahip oldu um bilgi ve de erlendirmeler, iç kontroller, iç 
denetçi raporlar  ile Say tay raporlar  gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktad r.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakk nda bilgim 
olmad n  beyan ederim. 25.03.2011

kilisi olarak yetkim dahilinde;
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Ç KONTROL GÜVENCE BEYANIÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Ç KONTROL GÜVENCE BEYANIÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve do ru oldu unu beyan ederim.

Bu rapor da aç klanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmi  
kaynaklar n etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde kullan ld n , görev ve yetki alan m çerçevesinde 
iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ili kin i lemlerin yasall k ve düzenlili i 
hususunda yeterli güvenceyi sa lad n  ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak 
uyguland n  bildiririm.

Bu güvence; harcama yetkilisi olarak sahip oldu um bilgi ve de erlendirmeler, iç kontroller, iç 
denetçi raporlar  ile Say tay raporlar  gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktad r.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakk nda bilgim 
olmad n  beyan ederim. 25.03.2011

kilisiii llololararar kkakakakk yyyy ttetetetetetkikikikikikikimmmmm dddadadadadahihihihihihihililililililili ddndndndndndee;e;e;e;

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve do ru oldu unu beyan ederim.

Bu rapor da aç klanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmi  
kaynaklar n etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde kullan ld n , görev ve yetki alan m çerçevesinde 
iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ili kin i lemlerin yasall k ve düzenlili i 
hususunda yeterli güvenceyi sa lad n  ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak 
uyguland n  bildiririm.

Bu güvence; harcama yetkilisi olarak sahip oldu um bilgi ve de erlendirmeler, iç kontroller, iç 
denetçi raporlar  ile Say tay raporlar  gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktad r.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakk nda bilgim 
olmad n  beyan ederim. 25.03.2011

kilii iii lololararar kakakak yyyyy tetetetetetkikikikikikimmmmm ddadadadadahihihihihihilililililili dndndndndndee;e;e;e;
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