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SUNUM

Yaptýðýmýz plan ve programlarýmýz, 

hizmete baþladýðýmýz dönemde hazýrladýðýmýz 

2010-2014 yýllarýný kapsayan Stratejik 

Planýmýzda belirlenmiþtir. Kapsamlý bir 

çalýþmanýn sonucu olan stratejik planýmýzda 

amaç ve hedeflerimiz belirlenirken; ilk baþta 

mevcut durum analizi ile artý ve eksilerimiz 

belirlenmiþ, ilçemiz sýnýrlarý içerisinde birçok 

önemli kurum ile paydaþ analizi yapýlarak 

deðerlendirmelerde bulunulmuþ ve güçlü-zayýf 

yönlerimiz ortaya çýkarýlmýþtýr. Böylece 

belirlediðimiz ana hedeflerimiz performans 

programlarýyla güncellenerek alt hedeflerimiz 

oluþturulmuþtur. Ýçinde bulunduðumuz bu 

dönemde ise bu hedeflerin gerçekleþmelerini 

ortaya koyacaðýmýz faaliyet raporumuz, bize 

çalýþmalarýmýzýn baþarýsýný göstermekte ve 

kamuoyuna sunulmaktadýr. 
Modern belediyecilik anlayýþý ile 

gerçekleþtirdiðimiz çalýþmalarýmýzda yeþil alan 

miktarý önem kazanmakta ve bu konudaki 

çalýþmalar giderek daha fazla deðerli hale 

gelmektedir. Ýlçemize saðlýk ve estetik 

saðlamak için mevcut parklarýmýzýn periyodik 

bakýmlarýnýn yaný sýra günün ihtiyaçlarýna 

uygun revize edilerek yenilenmesi saðlanmýþ, 

uygun alanlara proje üretilerek yeni parklar 

yapýlmýþtýr. Ayný zamanda temizlik konusuna 

titizlikle yaklaþýlmakta ve bu estetiðe gölge 

düþürülmesini önleyecek þekilde ilçemiz cadde 

ve sokaklarý temizlenmektedir. Temizlik hususu 

sadece yüzeysel olarak ele alýnmamýþ, geri 

dönüþüm saðlayacak çalýþmalar da yapýlmýþtýr.
Sosyal belediyecilik anlayýþý ile hareket 

eden belediyemiz, halkýmýzýn ihtiyaçlarý 

doðrultusunda Atakent Sosyal Tesisleri'nin 

inþasýný bitirmiþ bulunmaktadýr. Modern 

mimarinin ve teknolojik yeniliklerin uygulandýðý 

bu tesisimizde; bölgemiz ihtiyaçlarýný 

karþýlayacak nitelik ve yeterlikte spor ve fitness 

salonu, kreþ, öðrenci etüt sýnýflarý, Hanýmelleri  

(Restaurant) ve Etisem (Etimesgut Belediyesi 

Sürekli Eðitim Merkezi / meslek edindirme 

kurslarý)  yer alacaktýr.

Belediyemiz, görev ve sorumluluklarýnýn 
bilinciyle hemþerilerimizin, rahat ve huzurlu bir 
ortamda yaþam sürmesi, Etimesgut'umuzu 
çaðdaþ, tercih edilen ve daha yaþanýlabilir bir 
ilçe haline getirmek amacý ile, çalýþmalarýna 
her alanda yoðun bir þekilde devam etmektedir.

Ýzlediðimiz yönetim þekli halka hizmet 
anlayýþýný ön plana çýkarmak içindir. Bunun 
içindir ki izlediðimiz yönetim anlayýþýmýz, görev 
ve sorumluluklarý önceden belirlenmiþ olsa da 
sergilediði anlayýþ ile ast üst iliþkisi sýnýrlarýný 
çoktan geçerek daha modern bir yapý ve 
yönetim anlayýþýna böylece yönetimde dikey ve 
yatay iletiþimin saðlandýðý bir yapýya 
dönüþtürülmüþtür. Bu çalýþmalarýmýz; 
oluþturduðumuz ekip anlayýþý ile baþarýya 
ulaþmayý daha kolay bir hale getirmiþtir.

Hizmet niteliði halkýmýzýn ihtiyaçlarý göz 
önünde bulundurularak belirlenmekte ve 
hizmet anlayýþýmýz; halkýmýza yakýþýr kalitede 
ve etkinlikte ayný zamanda deðerini tam olarak 
yansýtacak verimlilikte oluþturulmaktadýr. 
Sunduðumuz bu hizmetler doðru bir plan ve 
programlamanýn ürünü olarak ortaya çýkmýþtýr.
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Y ine  2012 y ý l ýnda  b i t i r i lmesin i  

öngördüðümüz Kongre ve Kültür Merkezi 

Ankara'mýzýn en verimli, kullanýþlý ve güzel 

Kültür Merkezlerinden birisi olacaktýr. 

Merkezimizde 750 kiþilik kongre salonu, 

yemekli toplantýlar, özel gün kutlamalarý, 

düðün niþan programlarý  gibi  sosyal 

aktivitelerin gerçekleþtirilebileceði 500, 400 ve 

1000 kiþi kapasiteli salonlar mevcuttur. Ayrýca 

yaklaþýk 3000 kiþilik anfi salon, fuaye, sergi 

salonlarý, Etisem Projemiz ve Belediye 

Konservatuarýmýz için eðitim alanlarý 

merkezimizde mevcuttur.
2011 yýlýnýn ikinci yarýsýnda Eryaman 

Kapalý Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksimizin 

temelleri atýlmýþtýr. Tesisimizde, altý kulvarlý 

yarý olimpik yüzme havuzu, Türk hamamý, 

saunalar, step ve aerobik salonlarý, kafeterya, 

hanýmlar için güzellik merkezi, bowling, bilardo 

ve masa tenisi salonlarý, emekli dinlenme 

birimleri,  çocuk kulübü gibi birimler 

bulunacaktýr.
Belediyemizin kendi mülkiyetinde 

olacak olan yeni Kent Konseyi Binamýzýn temeli 

2011 yýlý Eylül ayý içerisinde atýlmýþtýr. Yapýmý 

hýzlý bir þekilde devam eden Kent Konseyi 

binamýz tamamlandýðýnda, Sivil Toplum 

Kuruluþlarý, Çalýþma Gruplarý, Kadýn Meclisi, 

Engelliler ve Gençlik Meclisleri, Konferans 

Salonu, Sergi ve Çok Amaçlý Salon, Ýþ Atölyeleri, 

Etüt Odalarý, Hanýmelleri ve yönetim mekanlarý 

bulunacaktýr.
P iyade Mahal les inde  yap ý lmasý  

kararlaþtýrýlan, Kent Meydaný Tören Alaný; 

festival alaný, kermes ve fuar alaný, konser 

alaný, miting alaný olarak kullanýlabilmesi için 

gerekli donanýma sahip olarak tasarlanmýþtýr. 

50 adet stand, 250m² sahne, 160 m² protokol 

alaný, 310 m² sahne arkasý kapalý alan proje 

bünyesinde bulunmaktadýr. Bu projenin, 

kamulaþtýrma, plan ve mimari proje çalýþmalarý 

ile ihale hazýrlýklarý 2011 yýlý içerisinde 

tamamlanmýþ olup 2012 Mart ayý içerisinde 

ihale edilmiþtir.

2011 yýlýnda Belediyemiz; yürütülen 

hizmetler ile örnek bir belediye olma özelliðini 

korumuþ, birçok yatýrým ve projelere imza 

a tmýþ t ý r.  Or taya  konulan  h izmet ler ,  

gerçekleþtirilen projeler ve uygulamalar 

sonucunda ilçemiz daha ileriye doðru 

adýmlarýný hýzlandýrmýþtýr.
2011 yýlýnda imardan sosyal hizmetlere, 

kültürel etkinliklerden spora kadar her alanda 

önemli iyileþtirmeler ve geliþmeler saðlan-

mýþtýr. Hizmetlerin kalitesi vatandaþlarýmýzýn 

beklenti düzeyleriyle paralel olarak artmak-

tadýr. Tamamen vatandaþ odaklý hizmet 

anlayýþýný benimseyen belediyemiz, bu 

dönemde birçok faaliyeti gerçekleþtirmiþ ve 

gelecek yýllarda þehrimizin daha modern bir 

görünüme kavuþmasý için gerekli tüm 

çalýþmalarý yapmýþtýr.
Ankara'mýza yakýþýr bir kent olmak için 

çalýþmalarýmýzý sürdürmekteyiz. Elde ettiðimiz 

tecrübelerimizle geleceðin Etimesgut'unu 

oluþturmak için hizmetlerimize devam 

edeceðiz. Vatandaþlarýmýzýn desteði bizim en 

önemli yardýmcýmýzdýr. Birlikte daha ileriye 

adým atacaðýmýzýn bilinciyle, baþta tüm ilçemiz 

halkýna, siz deðerli meclis üyelerine ve 2011 

mali yýlý faaliyet raporunun hazýrlanmasýnda 

emeði geçen tüm çalýþma arkadaþlarýma 

teþekkür ederim.

Enver DEMÝREL

Etimesgut Belediye Baþkaný
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A.
Genel Bilgiler



Etimesgut'ta ikâmet eden mevcut hemþerilerimiz ile 

gelecekte hemþerimiz olacak binlerce insanýn birlik, bütünlük, 

beraberlik ruhu etrafýnda kaynaþmasýný saðlamak.
Herkesi kucaklayan, herkesin belediyesi olduðumuzu 

hissettiren, hesabýný verebilen ve hesap sorabilen bir yönetim 

anlayýþýna sahip, mevcut kaynaklarýyla en iyi hizmetleri ilçe 

halkýna sunan belediye olmak.

Misyonumuz



Vizyonumuz

Ýlçemizi insanlarýn huzur duyduðu ve en çok tercih ettikleri bir 

kent haline getirmek.



Deðerlerimiz

1. Gerçekçilik ve Güvenilirlik
2. Farkýndalýk ve Kalýcýlýk
3. Hesap Verilebilirlik ve Þeffaflýk
4. Verimlilik ve Süreklilik
5. Sosyal Sorumluluk
6. Çevrecilik ve Duyarlýlýk



Ýlkelerimiz

1. Hizmet sunumunda gerçekçi ve güvenilir deðerlere baðlý kalýnmalýdýr.
2. Ýlçe gereksinimlerinin farkýnda olunmalý ve sunulan hizmetlerin kalýcýlýðý

saðlanmalýdýr.
3. Hesap verilebilir ve þeffaf bir yönetim anlayýþý benimsenmelidir.
4. Faaliyetlerin verimliliði ve sürekliliðinin saðlanmasý esas alýnmalýdýr.
5. Sosyal sorumluluk ve katýlýmcýlýk anlayýþý benimsenmelidir.
6. Belediye olarak çevreciliðe önem verilmeli ve ilçe halkýnýn her ihtiyacýna

karþý duyarlý olunmalýdýr.



B.
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5393 Sayýlý Belediye Kanununa Göre 

Belediyemizin Görev, Yetki ve Sorumluluklarý:

1.

2.

3.

4.

Ýmar, su ve kanalizasyon, ulaþým gibi 

kentsel alt yapý; coðrafî ve kent bilgi sistemleri; 

çevre ve çevre saðlýðý, temizlik ve katý atýk; 

zabýta, acil yardým, kurtarma ve ambulans; 

þehir içi trafik; defin ve mezarlýklar; 

aðaçlandýrma, park ve yeþil alanlar; konut; 

kültür ve sanat, turizm ve tanýtým, gençlik ve 

spor; sosyal hizmet ve yardým, nikâh, meslek ve 

beceri kazandýrma; ekonomi ve ticaretin 

geliþtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptýrýr. 

Kadýnlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
Okul öncesi eðitim kurumlarý açabilir; 

Devlete ait her derecedeki okul binalarýnýn 

inþaatý ile bakým ve onarýmýný yapabilir veya 

yaptýrabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme 

ihtiyaçlarýný karþýlayabilir; saðlýkla ilgili her 

türlü tesisi açabilir ve iþletebilir; kültür ve tabiat 

varlýklarý ile tarihî dokunun ve kent tarihi 

bakýmýndan önem taþýyan mekânlarýn ve 

iþlevlerinin korunmasýný saðlayabilir; bu 

amaçla bakým ve onarýmýný yapabilir, 

korunmasý mümkün olmayanlarý aslýna uygun 

olarak yeniden inþa edebilir. Gerektiðinde, 

öðrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme 

verir ve gerekli desteði saðlar, her türlü amatör 

spor karþýlaþmalarý düzenler, yurt içi ve yurt 

dýþý müsabakalarda üstün baþarý gösteren veya 

derece alan sporculara belediye meclisi 

kararýyla ödül verebilir. Gýda bankacýlýðý 

yapabilir.
Belediyemiz, kanunlarla baþka bir 

kamu kurum ve kuruluþuna verilmeyen mahallî 

müþterek nitelikteki diðer görev ve hizmetleri 

de yapar veya yaptýrýr.
Hizmetlerin yerine getirilmesinde 

öncelik sýrasý, belediyenin malî durumu ve 

hizmetin ivediliði dikkate alýnarak belirlenir.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Belediye hizmetleri, vatandaþlara en 

yakýn yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. 

Hizmet sunumunda engelli, yaþlý, düþkün ve dar 

gelirlilerin durumuna uygun yöntemler 

uygulanýr.
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki 

alaný belediye sýnýrlarýný kapsar.
Belediye meclisinin kararý ile mücavir 

alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
Ýlçemiz sakinlerinin mahallî müþterek 

nitelikteki ihtiyaçlarýný karþýlamak amacýyla her 

türlü faaliyet ve giriþimde bulunmak.
Kanunlarýn belediyemize verdiði yetki 

çerçevesinde yönetmelik çýkarmak, belediye 

yasaklarý koymak ve uygulamak, kanunlarda 

belirtilen cezalarý vermek
Gerçek ve tüzel kiþilerin faaliyetleri ile 

ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya 

ruhsatý vermek.
Özel kanunlarý gereðince belediye-mize 

ait vergi, resim, harç, katký ve katýlma paylarýnýn 

tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim 

ve harç dýþýndaki özel hukuk hükümlerine göre 

tahsili gereken hizmet karþýlýðý alacaklarýn 

tahsilini yapmak veya yaptýrmak.
Katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, 

ayrýþtýrýlmasý, geri kazanýmý, ortadan kaldýrýl-

masý ve depolanmasý ile ilgili bütün hizmetleri 

yapmak ve yaptýrmak.
M a h a l l î  m ü þ t e re k  n i t e l i k t e k i  

hizmetlerin yerine getirilmesi amacýyla, 

belediye ve mücavir alan sýnýrlarý içerisinde 

taþýnmaz almak, kamulaþtýrmak, satmak, 

kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, 

tahsis etmek, bunlar üzerinde sýnýrlý aynî hak 

tesis etmek.
Borç almak, baðýþ kabul etmek.

Vergi, resim ve harçlar dýþýnda kalan dava 

konusu uyuþmazlýklarýn anlaþmayla tasfiyesine 

karar vermek.
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16.

17.

18.

19. 

20.

21.

Gayrisýhhî müesseseler ile umuma açýk 

istirahat ve eðlence yerlerini ruhsatlandýr-mak 

ve denetlemek.
Ý l ç e m i z d e  e k o n o m i  v e  t i c a re t i n  

geliþtirilmesi ve kayýt altýna alýnmasý amacýyla 

izinsiz satýþ yapan seyyar satýcýlarý faaliyetten 

men etmek, izinsiz satýþ yapan seyyar 

satýcýlarýn faaliyetten men edilmesi sonucu, 

cezasý ödenmeyerek iki gün içinde geri 

alýnmayan gýda maddelerini gýda bankalarýna, 

cezasý ödenmeyerek otuz gün içinde geri 

alýnmayan gýda dýþý mallarý yoksullara vermek.
Reklam panolarý ve tanýtýcý tabelalar 

konusunda standartlar getirmek.
Gayrisýhhî iþyerlerini, eðlence yerlerini, 

halk saðlýðýna ve çevreye etkisi olan diðer 

iþyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; 

hafriyat topraðý ve moloz döküm alanlarýný; 

sývýlaþ-týrýlmýþ petrol gazý (LPG) depolama 

sahalarýný; inþaat malzemeleri, odun, kömür ve 

hurda depolama alanlarý ve satýþ yerlerini 

belirlemek; bu alan ve yerler ile taþýmalarda 

çevre kirliliði oluþmamasý için gereken 

tedbirleri almak.
Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde 

iþletilen her türlü servis ve toplu taþýma araçlarý 

ile taksi sayýlarýný, bilet ücret ve tarifelerini, 

zaman ve güzergâhlarýný belirlemek; durak 

yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan 

ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini 

tespit etmek ve iþletmek, iþlettirmek veya 

kiraya vermek; kanunlarýn belediyelere verdiði 

trafik düzenlemesinin gerektirdiði bütün iþleri 

yürütmek.
Belediyemiz Meclisi kararýyla; turizm, 

saðlýk, sanayi ve ticaret yatýrýmlarýnýn ve eðitim 

kurumlarýnýn su, termal su, kanalizasyon, doðal 

gaz, yol ve aydýnlatma gibi alt yapý çalýþmalarýný 

faiz almaksýzýn on yýla kadar geri ödemeli veya 

ücretsiz olarak yapabilir veya yaptýrabilir, 

bunun karþýlýðýnda yapýlan tesislere ortak 

olabilir; saðlýk, eðitim, sosyal hizmet ve turizmi 

geliþtirecek projelere Ýçiþleri Bakanlýðýnýn onayý 

ile ücretsiz veya düþük bir bedelle amacý dýþýnda 

kullanýlmamak kaydýyla arsa tahsis edebilir.
Belediyemiz ilçe sakinlerinin belediye 

hizmetleriyle ilgili görüþ ve düþüncelerini tespit 

etmek amacýyla kamuoyu yoklamasý ve 

araþtýrmasý yapabilir.
Belediye mallarýna karþý suç iþleyenler 

Devlet malýna karþý suç iþlemiþ sayýlýr. 2886 

sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 75 inci maddesi 

hükümleri belediye taþýnmazlarý hakkýnda da 

uygulanýr.
Belediyenin proje karþýlýðý borçlanma 

yoluyla elde ettiði gelirleri, þartlý baðýþlar ve 

kamu hizmetlerinde fiilen kullanýlan mallarý ile 

belediye tarafýndan tahsil edilen vergi, resim ve 

harç gelirleri haczedilemez.

Kanunlarla münhasýran büyükþehir 

belediyesine verilen görevler ile birinci fýkrada 

sayýlanlar dýþýnda kalan görevleri yapmak ve 

yetkileri kullanmak. 
Büyükþehir katý atýk yönetim plânýna uygun 

olarak, katý atýklarý toplamak ve aktarma 

istasyonuna taþýmak. 
Sýhhî iþyerlerini, 2'nci ve 3 üncü sýnýf gayri 

sýhhî müesseseleri, umuma açýk istirahat ve 

eðlence yerlerini ruhsatlandýrmak ve 

denetlemek.
Birinci fýkrada belirtilen hizmetlerden; 

otopark, spor, dinlenme ve eðlence yerleri ile 

parklarý yapmak; yaþlýlar, engelliler, kadýnlar, 

gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel 

hizmetler sunmak; mesleki eðitim ve beceri 

kurslarý açmak; saðlýk, eðitim, kültür tesis ve 

binalarýnýn yapým, bakým ve onarýmý ile kültür ve 

tabiat varlýklarý ve tarihî dokuyu korumak;

22.

23.

24.

5216 Sayýlý Büyükþehir Belediyesi 

Kanununa Göre; Ýlçe ve Ýlk Kademe 

Belediyelerin Görev ve Yetkileri (7. madde 

üçüncü fýkra):

a)

b)

c)

d)



kent tarihi bakýmýndan önem taþýyan 

mekânlarýn ve iþlevlerinin geliþtirilmesine 

iliþkin hizmetler yapmak. 
Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

Belediye meclisi, belediyenin karar organýdýr ve 

ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre 

seçilmiþ üyelerden oluþur.
Meclisin görev ve yetkileri þu þekilde sýralan 

maktadýr;
Stratejik plân ile yatýrým ve çalýþma 

programlarýný, belediye faaliyetlerinin ve 

personelinin performans ölçütlerini görüþmek 

ve kabul etmek.
Bütçe ve kesin hesabý kabul etmek, bütçede 

kurumsal kodlama yapýlan birimler ile 

fonksiyonel sýnýflandýrmanýn birinci düzeyleri 

arasýnda aktarma yapmak.
Belediyenin imar plânlarýný görüþmek ve 

onaylamak, Büyükþehir ve il belediyelerinde il 

çevre düzeni plânýný kabul etmek.
Borçlanmaya karar vermek.
Taþýnmaz mal alýmýna, satýmýna, takasýna, 

tahsisine, tahsis þeklinin deðiþtirilmesine veya 

tahsisli bir taþýnmazýn kamu hizmetinde ihtiyaç 

duyulmamasý hâlinde tahsisin kaldýrýlmasýna; 

üç yýldan fazla kiralanmasýna ve süresi otuz yýlý 

geçmemek kaydýyla bunlar üzerinde sýnýrlý aynî 

hak tesisine karar vermek.
Kanunlarda vergi, resim, harç ve katýlma 

payý konusu yapýlmayan ve ilgililerin isteðine 

baðlý hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini 

belirlemek. 
Þartlý baðýþlarý kabul etmek.
Vergi, resim ve harçlar dýþýnda kalan ve 

miktarý Beþ bin YTL'den fazla dava konusu olan 

belediye uyuþmazlýklarýný sulh ile tasfiyeye, 

kabul ve feragate karar vermek.
Bütçe içi iþletme ile 6762 sayýlý Türk Ticaret 

Kanununa tâbi ortaklýklar kurulmasýna veya 

e)

Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri:

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

bu ortaklýklardan ayrýlmaya, sermaye artýþýna 

ve gayrimenkul yatýrým ortaklýðý kurulmasýna 

karar vermek.
Belediye adýna imtiyaz verilmesine ve 

belediye yatýrýmlarýnýn yap-iþlet veya yap-iþlet-

devret modeli ile yapýlmasýna; belediyeye ait 

þirket, iþletme ve iþtiraklerin özelleþtirilmesine 

karar vermek.
Meclis baþkanlýk divanýný ve encümen 

üyeleri ile ihtisas komisyonlarý üyelerini 

seçmek.
Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve 

baðlý kuruluþlarýnýn kadrolarýnýn ihdas, iptal ve 

deðiþtirilmesine karar vermek.
Belediye tarafýndan çýkarýlacak yönet-

melikleri kabul etmek.
Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve 

benzerlerine ad vermek; mahalle kurulmasý, 

kaldýrýlmasý,  birleþtirilmesi,  adlarýyla 

sýnýrlarýnýn tespiti ve deðiþtirilmesine karar 

vermek; beldeyi tanýtýcý amblem, flama ve 

benzerlerini kabul etmek.
Diðer mahallî idarelerle birlik kurulmasýna, 

kurulmuþ birliklere katýlmaya veya ayrýlmaya 

karar vermek.
Yurt içindeki ve Ýçiþleri Bakanlýðýnýn izniyle 

yurt dýþýndaki belediyeler ve mahallî idare 

birlikleriyle karþýlýklý iþ birliði yapýlmasýna; 

kardeþ kent iliþkileri kurulmasýna; ekonomik ve 

sosyal iliþkileri geliþtirmek amacýyla kültür, 

sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler 

gerçekleþtirilmesine; bu çerçevede arsa, bina 

ve benzeri tesisleri yapma, yaptýrma, kiralama 

veya tahsis etmeye karar vermek.
Fahrî hemþerilik payesi ve beratý vermek.
Belediye baþkanýyla encümen arasýndaki 

anlaþmazlýklarý karara baðlamak.
Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin 

götürülmesine karar vermek.
Ýmar plânlarýna uygun þekilde hazýrlanmýþ 

belediye imar programlarýný görüþerek kabul 

etmek.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.
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Belediye Encümeni Görev Yetki ve 

Sorumluluklarý:

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Belediye Baþkaný Görev Yetki ve 

Sorumluluklarý:

Belediye meclisinin her yýl kendi üyeleri 

arasýndan bir yýl için gizli oyla seçeceði üç üye, 

malî hizmetler birim amiri ve belediye baþkanýnýn 

birim amirleri arasýndan bir yýl için seçeceði iki 

üye olmak üzere yedi kiþiden oluþur.

Belediye baþkanýnýn katýlamadýðý toplantýlarda, 

belediye baþkanýnýn görevlendireceði baþkan 

yardýmcýsý veya encümen üyesi, encümene 

baþkanlýk eder.

Encümen toplantýlarýna gündemdeki konularla 

ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye baþkaný 

tarafýndan oy hakký olmaksýzýn görüþleri alýnmak 

üzere çaðrýlabilir

Stratejik plân ve yýllýk çalýþma programý ile 

bütçe ve kesin hesabý inceleyip belediye meclisine 

görüþ bildirmek.
Yýllýk çalýþma programýna alýnan iþlerle ilgili 

kamulaþtýrma kararlarýný almak ve uygulamak.
Öngörülmeyen giderler ödeneðinin harcama 

yerlerini belirlemek.
Bütçede fonksiyonel sýnýflandýrmanýn ikinci 

düzeyleri arasýnda aktarma yapmak.
Kanunlarda öngörülen cezalarý vermek.
Vergi, resim ve harçlar dýþýnda kalan dava 

konusu olan belediye uyuþmazlýklarýnýn anlaþma 

ile tasfiyesine karar vermek.
Taþýnmaz mal satýmýna, trampasýna ve 

tahsisine iliþkin meclis kararlarýný uygulamak; 

süresi üç yýlý geçmemek üzere kiralanmasýna 

karar vermek.
Umuma açýk yerlerin açýlýþ ve kapanýþ 

saatlerini belirlemek.
Diðer kanunlarda belediye encümenine 

verilen görevleri yerine getirmek.

Belediye baþkaný, görevinin devamý süresince 

siyasî partilerin yönetim ve denetim organlarýnda

 görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin 

baþkanl ýð ýn ý  yapamaz ve  yönet iminde 

bulunamaz.

Belediye teþkilâtýnýn en üst amiri olarak 

belediye teþkilâtýný sevk ve idare etmek, 

belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak 

yönetmek, belediye idaresinin kurumsal 

stratejilerini oluþturmak, bu stratejilere uygun 

olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve 

personelinin performans ölçütlerini hazýrlamak 

ve uygulamak, izlemek ve deðerlendirmek, 

bunlarla ilgili raporlarý meclise sunmak.
Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, 

davacý veya davalý olarak da yargý yerlerinde 

temsil etmek veya vekil tayin etmek.
Meclise ve encümene baþkanlýk etmek.
Belediyenin taþýnýr ve taþýnmaz mallarýný 

idare etmek.
Belediyenin gelir ve alacaklarýný takip ve 

tahsil etmek.
Yetkili organlarýn kararýný almak þartýyla 

sözleþme yapmak.
Meclis ve encümen kararlarýný uygulamak.
Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve 

encümenin yetkisi dýþýndaki aktarmalara onay 

vermek.
Belediye personelini atamak.
Belediye ve baðlý kuruluþlarý ile iþletmelerini 

denetlemek.
Þartsýz baðýþlarý kabul etmek.
Belde halkýnýn huzur, esenlik, saðlýk ve 

mutluluðu için gereken önlemleri almak.
Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrýlan 

ödeneði kullanmak, engellilere yönelik 

hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini 

oluþturmak.
Temsil ve aðýrlama giderleri için ayrýlan 

ödeneði kullanmak.
Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye 

meclisi veya belediye encümeni kararýný 

gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri 

kullanmak.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.
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Sunduðumuz belediye hizmetlerinin merkezlerinden huzurevlerine kadar birçok 

daha kaliteli ve verimli olmasý için birçok þartýn yapýlaþmada ilçemiz ve vatandaþlarýmýzýn 

bir arada bulunmasý gereklidir. Bunlarýn içinde hizmetine sunulmuþtur.

ve öncelikli olarak fiziksel kaynaklar 
Mevcut fiziki yapýlara ek olarak iþ gelmektedir. Belediyemiz bu gereksinimleri 

makinesi ve araçlarýmýz gerçekleþtireceðimiz göz önünde bulundurarak modern kaynaklara 
faaliyetleri-miz için bütünleyici parçalar olarak ulaþmak ve mevcut kaynaklarýný en iyi hale 
büyük önem taþýmaktadýr. Bu doðrultuda getirmek için çalýþmalarýný sürdürmektedir.
belediyemiz olarak güncel araç ve gereçleri 

Ana Hizmet Binamýz, Baþkanlýk Binamýz temin etmekte, mevcut olanlar geliþtirilmekte 

ve Diðer Hizmet Binalarýmýz halkýmýzýn ihtiyaç- ve korunmak tadýr.

larýna cevap verecek nitelikte özenle ele 
Aþaðýda sahip olduðumuz fiziksel alýnmakta ve yapýlandýrýlmaktadýr. Belediye 

kaynaklara iliþkin ayrýntýlý verilere yer yönetimimizin ve organlarýnýn hizmet 
verilmiþtir.sunumun da kullandýðý yapýlarýn yanýnda spor 

merkez-lerinden sosyal tesislere kültür 

1.Fiziksel Yapý:

Baþkanlýk Binasý (A Blok) Yerleþim Tablosu
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KONUM HIZMET BIRIMI

Baþkanlýk Binasý (B Blok) Yerleþim Tablosu
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TAÞITIN CÝNSÝ

 

SAYI

 

TAÞITIN CÝNSÝ

 

SAYI

 

Toplam

 

100

 

Toplam

 

34

 Genel Toplam 134

Binek araç

 
22

 
Silindir

 
6

 

Minibüs
 

5
 

Dozer
 

2
 

Hasta nakil aracý
 

1
 

Greyder
 

3
 

Cenaze aracý
 

5
 

Tanker
 

7
 

Otobüs 3 Vinç  1  

Kamyon 28 Çekici  2  

Kamyonet 25 Asfalt finisheri  1  

Beko loder 3 Dorse  1  

Traktör 3 Ekskavatör  1  

Asfalt distribütörü
 

2
 

Lastik tekerlekli 
mini yükleyici

2
 

Forklift
 

2
 

Kazýcý yükleyici
 

7
 

Mazot tankeri

 

1

 

Hava kompresörü

 

1

 

Diðer Hizmet Binalarýmýz:

1. Etimesgut Belediyesi Halk Ekmek Fabrikasý
2. Belediye Oteli
3. Eryaman Ek Hizmet Birimi
4. Elvankent Ek Hizmet Birimi
5. Huzurevi
6. Haným Faaliyetleri Binasý
7. Yarý Olimpik Kapalý Yüzme Havuzu
8. Kent Konseyi Binasý
9. Fen Ýþleri Tesisleri
10. Mehmet Akif Ersoy Sosyal Tesisleri (Grand Park Salonlarý)
11. Yunus Emre Kültür ve Spor Merkezi
12. Eryaman Spor Tesisleri 
13. Eryaman Evcil Hayvanlar Kliniði
14. Sera Alaný
15. Zabýta Karakol Binalarý (Fikret Akçay Merkez Karakolu, Oto Sanayi, Elvankent, Eryaman )

Ýþ Makinesi ve Araçlar

Aþaðýda belediyemize ait iþ makineleri ve araçlarý liste halinde belirtilmiþtir:
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2. Teþkilat Þemasý:

Ýç Denetim Birimi
Özel Kalem

Müdürlüðü

Hukuk Ýþleri

Müdürlüðü

Hamit YAVUZ

Belediye Baþkan

Yardýmcýsý

Cemal SATILMIÞ

Belediye Baþkan

Yardýmcýsý

Seyit SARP

Belediye Baþkan

Yardýmcýsý

Alaattin SONAT

Belediye Baþkan

Yardýmcýsý

Ayhan ÜNAL

Belediye Baþkan

Yardýmcýsý

Ýmar ve Þehircilik

Müdürlüðü

Yazý Ýþleri

Müdürlüðü

Ýþletme ve Ýþtirakler

Müdürlüðü

Fen Ýþleri

Müdürlüðü

Bilgi Ýþlem

Müdürlüðü

Emlak ve Ýstimlak

Müdürlüðü

Basýn Yayýn ve Halkla

Ýliþkiler Müdürlüðü

Veteriner Ýþleri

Müdürlüðü

Temizlik Ýþleri

Müdürlüðü

Sivil Savunma

Uzmanlýðý

Mali Hizmetler

Müdürlüðü

Saðlýk Ýþleri

Müdürlüðü

Strateji Geliþtirme

Müdürlüðü

Kültür ve Sosyal Ýþler

Müdürlüðü

Sosyal Yardým Ýþleri

Müdürlüðü

Plan ve Proje

Müdürlüðü

Park ve Bahçeler

Müdürlüðü

Ýnsan Kay. ve Eðit.

Müdürlüðü

Destek Hizmetleri

Müdürlüðü

Zabýta Müdürlüðü

Ruhsat ve Denetim

Müdürlüðü

Teftiþ Kurulu

Müdürlüðü

Enver DEMÝREL
BELEDÝYE BAÞKANI



Ülkemizde hizmet yoðunluðu her geçen 

gün artmakta ve belediyeler, yüklendikleri 

misyonlarýný gerçekleþtirmek, sunduklarý 

hizmetlerde etkinliði saðlamak, verimli olmak 

ve bu hizmetleri gerçekleþtirirken ekonomik-

liliði býrakmamak amacýyla en son teknolojileri 

takip etmekte ve bu teknolojileri bilgi 

teknolojileri altyapýsý ile bütünleþtirerek hizmet 

sunmaya büyük önem vermektedirler.

Belediyemiz sürekli geliþime açýk olarak 

ihtiyacý olan biliþim sistemlerini (donaným ve 

yazýlým), birimlerine özel yazýlýmlarý ile kurum 

genelinde kullanýlan otomasyon yazýlýmlarýný 

temin etmektedir.

Belediyemiz teknik birimleri ve yönetimi, 

kurulmuþ olan Kent Bilgi Sistemi(KBS) 

kapsamýnda Coðrafi Bilgi Sistemi (grafiksel) ve 

Yönetim Bilgi Sisteminin (sözel) iliþkilendirilmiþ 

veri tabaný ve uygulama yazýlýmlarýný 

kullanmaktadýr. Veri toplama, analiz, bilgi 

sunma yöntemleri ve bu bilgileri destekleyen 

donaným teknolojilerini, sayýsal haritalarý, sözel 

bilgileri, uydu görüntülerini içeren sistem, 

hizmet alýmý yapýlarak sürekli güncel takibi 

yapýlmaktadýr.
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3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

E-Devlet uygulamalarý kapsamýnda, 

Ýçiþleri Bakanlýðý Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri 

Genel Müdürlüðü ile imzalanan protokol 

çerçevesinde (KPS) Kimlik Paylaþým Sistemi, 

Kamu Ýhale Kurumu bünyesinde (EKAP) 

Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu, Ankara 

Valiliðinden gelen bilgi edinme baþvurularý 

sürecinde (BÝMER) Baþbakanlýk Ýletiþim 

Merkezi,  Sosyal Güvenlik Kurumunun 

(MEDULA) Genel Saðlýk Sigortasý ile entegre 

çalýþýlmaktadýr. 

Böylece yürütülen her türlü faaliyet ile 

vatandaþlar, iþletmeler ve çalýþanlar arasýndaki 

etkileþimlerinin elektronik ortam üzerine 

taþýnmasý,  birebir ve aracýsýz olarak 

kullanýlabilir hale gelmesi saðlanmaktadýr.

Belediye genelinde Metro Ethernet 

internet hizmeti 15 Mbt kapasiteye ulaþmýþtýr. 

Bu sayede belediyedeki tüm çalýþanlar, internet 

üzerinden her türlü mevzuat, yayýn ve 

geliþmeler anýnda takip edilebilmektedir. 

Belediyemiz Baþkanlýk ve Hizmet Binalarýnda 

að alt yapýsý yenileme çalýþmalarý, ana daðýtýmý 

fiber uç baðlantýlarý cat-6 olan að yapýsý ile 

i n te r n e t  h i z m e t le r i  h ý z ý  a r t ý r ý l m a s ý  

planlanmýþtýr.

Ýçerik saðlayýcý, yer saðlayýcý, eriþim 

saðlayýcý ve toplu kullaným saðlayýcýlarýn 

yükümlülük ve sorumluluklarý ile internet 

ortamýnda iþlenen belirli suçlarla içerik, yer ve 

eriþim saðlayýcýlarý üzerinden mücadeleye 

iliþkin esas ve usullerin düzenlendiði 5651 sayýlý 

yasayla öngörülen güvenlik sistemi kurulmuþ 

ve loglama iþlemi yapýlmaktadýr. Ýnternet ve iç 

aðdan gelebilecek muhtemel güvenlik 

tehditlerinin engellen-mesine yönelik sistem 

kurulmuþ olup, güncellenmeye devam 

edilmektedir. IP ve kiþisel bazda að güvenliði 

artýrýlmýþ, yabancý kullanýcýlarýn sisteme 

müdahil olmasý engellenmiþtir.
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MÜDÜRLÜK ADI YAZICI BÝLGÝSAYAR DÝZÜSTÜ

Ýç Denetim 3 1 2

Özel Kalem Müdürlüðü

 

ve Baþkan 
Yardýmcýlarý

 

15

 

19

 

6

 

Sivil savunma Uzmanlýðý

 

2

 

4

 

1

 

Destek Hizmetleri Müdürlüðü

 

3

 

12

  

Ýnsan Kaynaklarý

 

ve Eðitim Müdürlüðü

 

5

 

10

 

1

 

Basýn Yayýn ve Halkta iliþkiler Müdürlüðü

 

4

 

10

 

1

 

Bilgi iþlem Müdürlüðü

 

4

 

14

  

Akos

 

3

 

6

 

1

 

Yazý

 

iþleri Müdürlüðü

 

7

 

11

 

1

 

Teftiþ

 

Kurulu Müdürlüðü

 

4

 

10

 

1

 

Hukuk Ýþleri Müdürlüðü

 

1

 

7

  

Temizlik i þleri Müdürlüðü

 

1

 

4

  

Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü

 

5

 

11

 

3

 

Belediye Meclis Üyeleri

 

-

 

-

 

17

 

Emlak ve istimlak Müdürlüðü

 

5

 

11

  

Fen Ýþleri Müdürlüðü

 

6

 

29

 

1

 

Mali Hizmetler Müdürlüðü

 
39

 
53

  

Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü
 

32
 

37
 

1
 

Park ve Bahçeler Müdürlüðü
 

9
 

19
  

Saðlýk Ýþleri Müdürlüðü 7  22  1  

Veteriner Ýþleri Müdürlüðü 2  7  1  

Zabýta Müdürlüðü 9  12  1  

Sosyal Yardým iþleri Müdürlüðü 3  14  1  

Plan ve Proje Müdürlüðü
  

6
  

Ýþletme ve Ýþtirakler Müdürlüðü
 

3
 

9
  

Ruhsat ve Denetim Müdürlüðü
 

3
 

9
 

1
 

TOPLAM

 
175

 
347
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BAÐLI BÝRÝMLER

 Yunus Emre Kültür ve Spor Merkezi

 

2

 

40

 

-

 Huzurevi

 

1

 

4

 

-

 
Haným Faaliyetleri

 

1

 

23

 

2

 
Etimesgut Kent Konseyi

 

3

 

92

 

1

 
Yüzme Havuzu 3 5 -

TOPLAM 10 164 3

GENEL TOPLAM 185 511 44

Aþaðýda bilgi ve teknolojik kaynaklara iliþkin sayýsal veriler tablolar halinde yer almaktadýr;

-

-

-

-

-

-

-

-



DONANIM CÝNSÝ MÝKTAR (ADET)

Masa Üstü Bilgisayar 511

Diz Üstü Bilgisayar 44

Yazýcý 159

Tarayýcý 26

Server 14

Switch 52

Mobil El Terminali 2 

Kiosk 2 

Projeksiyon 4 

Plotter 1 

Adsl Modem 14 

TOPLAM 829 

Örnek SMS:
Sayýn Erkan Savin, 

Emlak Verginizi
Kasým Ayý Sonuna Kadar Ödemeyi Unutmayýnýz 

Siciliniz: 12345, 

Borcunuz: 123TL 

Tel 2441000

Ýnsan kaynaklarý genel bir tanýmlamayla 

bir kurumdaki tüm çalýþan personeli ifade 

etmektedir. Bu bakýmdan orta ve alt kademe 

yöneticiler, teknik ve idari personel, tam ve 

kýsmi süreli çalýþan personel, iþçi, memur ve 

sözleþmeli statüsünde çalýþan tüm personel 

insan kaynaklarýný oluþturmaktadýr.

Belediyemiz küresel anlamda yaþanan 

ekonomik ve sosyal deðiþimleri takip etmekte 

ve planlanan hedeflere ulaþabilmek için insan 

kaynaklarý yönetimini ayrýca ele almaktadýr. Bu 

kapsamda personel sevk-idare ve özlük iþleri 

gibi fonksiyonlar ile sýnýrlý olan insan kaynaklarý 

yönetimi, belediyemizde "stratejik" bir anlam 

kazanarak daha kapsamlý hâle gelmiþtir. 

Personel seçme, eðit im, performans 

deðerlendirme, ödüllendirme gibi iþlevler 

yeniden ele alýnmýþtýr.

657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu, 4857 

sayýlý Ýþ Kanunu ve ilgili diðer mevzuat ve 

yönetmeliklerin belirlediði görev yetki ve 

sorumluluk çerçevesinde belediyemizde görevli 

personelin, kademe ilerlemeleri, derece 

yükselmeleri, öðrenim deðiþikliði intibaklarý, 

askerlik borçlanma iþlemleri, sosyal güvenlik 

kurumlarýnda geçen hizmetlerin hesaplanmasý 

ve emeklilik intibaklarý, emekliye sevk, nakil 

iþlemleri veya hizmetle iliþkilerinin kesilmesi, 

özlük ve sicil dosyalarýnýn tanzimi ve 

muhafazasý iþlemleri yürütülmektedir.

40
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4.ÝNSAN KAYNAKLARI
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Aþaðýda kurum personelimize yönelik ayrýntýlý bilgilere yer verilmiþtir.

MEMUR PERSONEL SAYISI 

ÝÞÇÝ PERSONEL SAYISI

Çalýþan Memur
Sözleþmeli 
Personel

Toplam

232 62 294

Çalýþan Özürlü Eski Hükümlü Terör Maðduru Toplam

126 13 3 1 143

16.03.2012 tarihi itibariyle;

Personel Durumu

Ýþçi

Memur

Sözleþmeli
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Personelin Ýstihdam Durumu ve Müdürlüklere Göre Daðýlýmý

Birim Memur

 

Sözleþmeli

 

Ýþçi

 

Toplam

 
Özel Kalem Müdürlüðü

 

7

 

1

 

4

 

12

 
Ýnsan Kaynak. ve Eðt. Müd.

 

8

 

-

 

-

 

8

 Yazý Ýþleri Müdürlüðü

 

4

 

-

 

2

 

6

 Fen Ýþleri Müdürlüðü

 

13

 

13

 

92

 

118

 Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü

 

19

 

10

 

7

 

36

 Mali Hizmetler Müdürlüðü
 

31
 

1
 

8
 

40
 Park ve Bahçeler

 
Müdürlüðü

 
6
 

10
 

9
 

25
 

Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü
 

6
 

2
 

2
 

10
 

Basýn Yay. ve Halkla Ýliþ. Müd.
 

2
 

2
 

1
 

5
 

Strateji Geliþtirme Müdürlüðü  7 - - 7 

Bilgi Ýþlem Müdürlüðü  1 3 1 5 

Emlak ve Ýstimlak Müdürlüðü  5 1 2 8 

Saðlýk Ýþleri Müdürlüðü  9 3 2 14 

Veteriner  Ýþleri Müdürlüðü  4 1 2 7 

Temizlik Ýþleri Müdürlüðü
 

3
 

1
 

1
 

5
 

Destek Hizmetleri Müdürlüðü
 

6
 

1
 

4
 

11
 

Zabýta Müdürlüðü
 

67
 

-
 

-
 

67
 

Sivil Savunma Uzmanlýðý
 

1
 

-
 

1
 

2
 

Hukuk Ýþleri Müdürlüðü

 

-

 

6

 

1

 

7

 

Teftiþ Kurulu Müdürlüðü

 

9

 

-

 

-

 

9

 

Ýç Denetçiler

 

2

 

-

 

-

 

2

 

Ruhsat ve Denetim Müdürlüðü

 

6

 

2

 

-

 

8

 

Plan ve Proje Müdürlüðü

 

8

 

4

 

3

 

15

 

Sosyal Yardým Ýþleri Müdürlüðü

 

2

 

-

 

1

 

3

 

Ýþletme ve Ýþtirakler Müdürlüðü

 

6

 

1

 

-

 

7

 

TOPLAM 232

 

62

 

143

 

437
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Personelin Ýstihdam ve Yaþ Durumlarýna Göre Daðýlýmý

Eðitim Durumu
Memur 
Erkek

Memur 
Kadýn

Ýþçi 
Erkek

Ýþçi
Kadýn

Toplam

TOPLAM

22 18 - 2 42 

19 16 8 1 44 

61 19 25 7 112 

96 14 59 4 173 

14 - 29 1 44 

15 - 7 - 22 

227 67 128 15 437 

23-28 Yaþ 

29-34 Yaþ 

35-40 Yaþ 

41-46 Yaþ 

47-52 Yaþ 

53-57 Yaþ 

Personelin Ýstihdam ve Eðitim Durumu

Ýlkokul 2 - 55 - 57 

Ortaokul 16 - 31 1 48 

Lise-Meslek L. 105 14 29 11 159 

Ön lisans 30 11 6 2 49 

Yüksek Okul(Lisans) 74 42 7 1 124 

TOPLAM 227 67 128 15 437 

Eðitim Durumu
Memur 
Erkek

Memur 
Kadýn

Ýþçi 
Erkek

Ýþçi
Kadýn

Toplam



49 35 1 - 85 

17 2 13 6 38 

21 6 98 9 134 

78 21 - - 99 

19 1 8 - 28 

43 2 8 - 53 

227 67 128 15 437 

Personelin Ýstihdam ve Hizmet Yýllarýna Göre Durumu

Eðitim Durumu
Memur 
Erkek

Memur 
Kadýn

Ýþçi 
Erkek

Ýþçi
Kadýn

Toplam

0-5 Yýl 

6-10 Yýl 

11-15 Yýl 

16-20 Yýl 

21-25 Yýl 

26- 

TOPLAM 
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GENEL TOPLAM 294 

Þehir Plancýsý

Þef Uzman Tabip

Bekçi

Çoçuk Eðitimcisi Eðitmen

Belediyemiz Memur Kadrolarýnýn
Unvanlara Göre Daðýlýmý

Ölçü Ayar Memuru  1 Grafiker 1 

 1  1 

Müfettiþ Yardýmcýsý  3 Uzman 1 

Zabýta Komiser Yrd.  7 Zabýta 59 

Zabýta Komiseri  2  7 

Ýktisat Müfettiþi  3 Hizmetli 4 

Psikolog  1 Teknisyen Yrd.  2 

Bilgisayar Ýþletmeni  27 Avukat 6 

Tahsildar  1 Veteriner Hekim 4 

V.H.K.Ý.  33 Diþ Tabibi  3 

Memur  4 Tabip 1 

 14  1 

Ekonomist  2 Teknisyen 15 

Sivil Sav. Uzm.  1 Tekniker  14 

Müdür  14  5 

Bld. Baþkan Yrd.  3 Mimar 13 

Ýç Denetçi  2 Mühendis 38 

Dolu Kadro Sayý Dolu Kadro Sayý 
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5. SUNULAN HÝZMETLER:

Fen Ýþleri Müdürlüðü

Park ve Bahçeler Müdürlüðü

Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü

Belediyemiz sýnýrlarý içerisinde yol, kaldýrým, 

bordür ve tretuvar gibi yapým, onarým ve bakým 

hizmetleriyle ilgili yatýrým planlarý ve ihale edilmesi 

iþlemleri, belediyemize ait araç-gereç ve iþ 

makineler in in  tamir ,  bakým ve  onar ýmlar ý  

yapýlmaktadýr.

Ýmar düzenlenmesi tamamlanmýþ fakat fiziki 

olarak trafiðe açýlmamýþ olan yerlerin tespiti yapýlýp  

belediye ekip ve iþ makineleri ile uygun yol 

yapýlmaktadýr. Belediyemizce kamulaþtýrma iþlemleri 

yapýlmýþ imar yollarý üzerindeki yapýlar yýkýlmaktadýr.

Belediye araç ve iþ makinelerine lastik, akaryakýt, 

yað temini ile araçlarýn periyodik bakýmlarý ve sigorta poliçeleri ile ilgili iþlemler yürütülmekte, araç ve 

iþ makinesi kiralama faaliyetleri gerçekleþtirilmektedir.

Ýlçemizde bulunan yeþil alan miktarýný artýrmak için projeler ve planlar yapýlmakta ve yapýlan 

programlar dahilinde çocuk oyun alanlarý, fitness alanlarý, spor sahalarý, yürüyüþ yollarý, koþu yollarý 

tesis edilmekte ve bu tesislerin bakým, onarým ve güvenliði saðlanmaktadýr.

Park ve bahçelerin aydýnlatma ve sulamasý yapýlmakta, yeni yapýlan parklara isim teklif 

edilmekte, bu alanlarýn bakým, onarým, koruma ve iþletmeleri ile aðaçlandýrýlmalarý saðlanmaktadýr. 

Gerekli bitkisel materyal temini için fidanlýk ve seralar iþletilmektedir.

Park, bahçe, çocuk oyun alaný, spor alaný tanzimlerinde kullanýlan oyun ve oturma gruplarý, spor 

aletleri ve diðer kent mobilyalarýnýn üretimi saðlanmakta veya ihtiyaç halinde satýn alma yolu ile temin 

edilmektedir.

Okul dýþý eðitim, radyo - televizyon ile ilgili eðitimler ve olgunlaþma kurslarý düzenlenmekte, 

halkýn sosyal faaliyetler konusunda bilgilendirilmesi saðlanmakta ve çeþitli meslek edindirme ve hobi 

kurslarý açýlmaktadýr.

Ýlçemizin ihtiyaç duyduðu spor tesisleri kurarak öðrenci ve gençlere yönelik spor yarýþmalarý 

düzenlenmekte, ilçe sýnýrlarý içinde sporun ve sporcunun geliþmesine katký saðlayýcý, halký spora 

özendirici çalýþmalar yapýlmakta, belediye personeli ve halkýn spor faaliyetleri ile ilgili her türlü 

çalýþmalarý koordine edilmektedir.



Türk Halk Müziði, Türk Sanat Müziði, halk oyunlarý ve geleneksel el sanatlarýnýn yaþatýlmasý, 

çocuk ve gençlerimize yönelik korolar ve ekipler oluþturulmakta ve söz konusu faaliyetlerle ilgili 

olarak "Belediye Konservatuvarý"nda hizmet sunulmaktadýr.

Sosyal, kültürel, eðitsel, sanatsal ve sportif etkinlikler düzenlenerek, belirli gün ve hafta 

kutlamalarý, tören ve açýlýþlarla ilgili organizasyonlar yapýlmaktadýr.

Kent Konseyi'nin oluþturulmasý ve çalýþmalarýnýn sürdürebilmesi için her türlü ihtiyaçlarý 

karþýlanmakta ve bütçesi hazýrlanmaktadýr.

Belediye yöneticileri, belediye personeli ve meclis üyelerinin yurt içi ve yurt dýþýnda katýlacaklarý 

eðitim seminerleri, kurslar ve sosyal etkinliklerle ilgili tüm iþ ve iþlemlerini gerçekleþtirmektedir.

Ýlçe halkýnýn belediye hizmetleri ile ilgili dilek, istek ve 

þikâyetleri toplanarak ilgili belediye birimlerine iletilmekte ve 

takip edilerek sonuçlanmasý saðlanmaktadýr. Belediye yatýrým 

hizmetleri belediye yönetimince belirlenmiþ esaslar 

çerçevesinde ilçe halkýna tanýtýlarak kamuoyunun saðlýklý bir 

þekilde bilgilendirilmesi saðlanmaktadýr.

Vatandaþ adýna belediye birimlerinde iþ takibi 

yapýlmakta, baþvurularýn çeþitlerine ve niteliklerine göre 

düzenlenen istatistiksel raporlarla belediye yönetimine ve 

ilgililere saðlýklý veriler hazýrlanmaktadýr.

Halkýn belediye hizmetleri üzerindeki etki ve denetimi arttýrýlarak demokratik katýlým 

saðlanmaktadýr.

Yardýma muhtaç olan aileler tespit edilip sorunlarý dinlenmekte, ev ziyaretleri yapýlmakta ve 

yardýmlarda bulunulmaktadýr.

Ýlçemiz sýnýrlarý içerisinde katý atýk, evsel atýk, ambalaj atýklarýnýn kaynaðýnda ayrý toplanmasý, 

organik atýklar, torbalanmýþ tadilat atýklarý, bitkisel atýk yaðlar, ömrünü tamam-lamýþ pillerin 

toplanmasý, mahallelerimizin genel temizliklerinin yapýlmasý, pazar yerlerinin ve yollarýn süpürülüp 

yýkanmasý, okul, ibadethane ve sosyal nitelikli tesislerin temizliklerinin yapýlmasý hizmetlerini 

yürütülmektedir.

Sosyal Yardým Ýþleri Müdürlüðü

Temizlik Ýþleri Müdürlüðü
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Saðlýk Ýþleri Müdürlüðü

Veteriner Ýþleri Müdürlüðü

Belediyemiz Týp Merkezinde Acil Servis, Ayakta 

Tedavi ve Taný, Kadýn Hastalýklarý,  Dahiliye, Göz 

Hastalýklarý, Çocuk Hastalýklarý, Radyoloji ve Diþ 

Polikliniklerinde hizmet sunumu gerçekleþtiril-

mektedir. Týp merkezimiz saðlýk hizmetleri günün 24 

saati devam etmektedir.

Ýlçe sýnýrlarý içerisinde gýda maddeleri satan 

iþyerlerinde çalýþanlarýn saðlýk karneleri düzenli 

olarak takip edilmekte ve portör vizeleri verilmektedir.

Belediyemize ait huzurevinde yaþlý bakým hizmetleri verilmektedir.

Vatandaþlarýn tüm tetkikleri týp merkezimizde bulunan laboratuvarda bulunan cihazlar ile 

yapýlmaktadýr.

Sosyal belediyecilik kapsamýnda çocuklar sünnet ettirilmektedir.

Hiçbir sosyal güvencesi olmayan vatandaþlara ücretsiz saðlýk hizmeti sunulmaktadýr.

Evde yatan hastalara, talep üzerine, evlerinde enjeksiyon ve pansuman hizmetleri 

verilmektedir.

Týp Merkezi bünyesinde yer alan Diþ Polikliniðinde diþ tedavilerinin yaný sýra cerrahi diþ 

operasyonlarý da yapýlmaktadýr.

Ýlçemiz vatandaþlarýna yönelik cenaze ve nakil iþlemleri gerçekleþtirilmektedir.

Vatandaþlarýn talepleri doðrultusunda günün 24 saatinde ücretsiz ambulans hizmeti 

verilmektedir.

Veterinerlik hizmetleri kapsamýnda bulaþýcý 

hayvan hastalýklarý ile mücadele edilmekte, et ve süt  

ürünleri satan iþ yerlerinin denetimi yapýlmakta, kaçak 

hayvan kesimlerini önlemek için kurban bayramýnda 

ilçe kurban hizmetleri komisyonu tarafýndan belirlenen 

satýþ ve kesim yerlerinde kurbanlýk hayvanlarýn kesim 

öncesi ve sonrasýnda saðlýk kontrollerini yapýlmakta, 

sokaklarda yaþayan baþýboþ sahipsiz hayvanlarýn 

toplatýlmasý aþýlanmasý, kýsýrlaþtýrýlmasý ve tedavi 

edilip doðal ortamlara býrakýlmasý saðlanmaktadýr.
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Yine ilçe sýnýrlarýmýz içerisinde vatandaþlarýmýz tarafýndan beslenen evcil ve yabani hayvanlara 

yönelik kliniklerimizde ve barýnaðýmýzda her türlü aþýlama, kýsýrlaþtýrma, hastalýklarýnýn teþhisi ve 

tedavileri yapýlarak kayýt altýna alýnmaktadýr.

Ýlçemiz mücavir alan sýnýrlarýnda bulunan tüm mahallelerimiz, park, bahçe, yeþil alanlar, sazlýk 

bataklýk gibi karasinek ve sivrisinek üremesine ve yaþamasýna imkan tanýyan tüm alanlarýn sinekle 

mücadele kapsamýnda ilaçlanmasý saðlanmaktadýr. 

Seyyar satýcýlarla ve dilencilerle mücadele edilmekte, kaçak ilan ve reklam denetimi 

yapýlmakta, iþyerlerinin ruhsat kontrolleri gerçekleþtirilmekte, Saðlýk Ýþleri Müdürlüðü ile ortak 

denetim çalýþmalarý yapýlmaktadýr.

Dilencilerin önlenmesi, gürültü ile mücadele ve 

kaçak yapýlaþmayý önlemek için denetimler 

yapýlmaktadýr.

Kaçak et kesimi ile mücadele baðlamýnda 

denetimler gerçekleþtirilmekte, Zabýta Müdürlüðüne 

yapýlan yazýlý ve sözlü þikayetler sonuçlandýrýlmakta, 

umuma açýk istirahat ve eðlence yerlerine yönelik 

denetim ve uygulamalar yapýlmaktadýr.

Umuma açýk iþyerlerinin denetlenmesi ve iþyeri açma ve çalýþma ruhsatý olmadan faaliyet 

gösteren iþyerlerinin kapatýlmasý iþlemleri yürütülmektedir.

Pazar yerlerinde denetim ve kontrol faaliyetleri gerçekleþtirilmektedir.

Belediye kanunlarý ve diðer kanun, kararname, 

tüzük, yönetmelik ve genelgelerle ekonomik hayatýn 

düzenlenmesi ve denetlenmesi konusunda belediyeye 

verilen görevler yerine getirilmekte, Belediye Meclisi 

ve Encümeninin koymuþ olduðu yasaklarýn 

uygulanmasý saðlanmaktadýr.

Umuma açýk iþyerleri ve sýhhi iþyerleri ile 2. ve 3. 

sýnýf gayrisýhhî müessese iþyerlerine iþyeri açma ve çalýþma ruhsatý düzenlenmektedir.

Hafta sonu tatil ruhsat belgesi düzen lenmekte, iþyerinde bulunan sistemlerin denetimi 

yapýlmaktadýr.

Zabýta Müdürlüðü

Ruhsat ve Denetim Müdürlüðü 
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Ruhsat verilen iþyerlerinde cihaz, makine, tesisat, basýnçlý kap kaldýrma ve iletme gibi 

makineler, ruhsat aþamasýnda saðlýk, imar ve zabýta müdürlüklerince görevlendirilen personel 

tarafýndan kontrol edilmektedir.

Ruhsat iþlem dosyasý ve projelerine gerekli tetkikler yapýlmaktadýr.

Belediye sýnýrlarý içinde ölçü ve tartý aletlerinin muayene ve damgalanma iþlemleri 

yapýlmaktadýr.

Belediye Meclisinin kabul ettiði tarifeye göre; iþyerinden tahsili gereken miktarlarýn tahakkuk 

iþlemi yapýlmakta, iþyeri açma ve çalýþma ruhsatý almadan çalýþan iþyerlerine ait tutanaklar Belediye 

Encümenine sunulmaktadýr.

Mimari, betonarme, sýhhi tesisat, asansör, ýsý yalýtýmý ve peyzaj projeleri kontrol edilmekte ve 

onaylanmakta,

Zemin etüt raporlarý kontrol edilerek, zeminden dolayý alýnacak önlemlerle ilgili görüþ 

oluþturulmakta ve zemin etüdü raporlarý onaylanmakta,

Uygulama projelerinin hazýrlanmasý ile ilgili mevzuat takip edilerek, mevzuattaki deðiþiklikler 

konusunda ilgililer bilgilendirilmekte ,tüm bilgi ve belgeler arþivimizde muhafaza edilmektedir.

4708 sayýlý yasanýn uygulanmasý saðlanarak yapý denetim firmalarýnca yapýlan denetimler 

kontrol edilip. hak ediþleri onaylanmakta ve yapý denetim firmalarý, müteahhitler ve teknik uygulama 

sorumlularýnýn sicilleri tutulmaktadýr.

5205 sayýlý yasa kapsamýndaki inþaatlarda teknik uygulama sorumlularýnýn çalýþmalarý kontrol 

edilmekte, tamamlanmýþ binalarýn iskana uygun olup olmadýðý kontrol edilerek yapý kullanma izni 

verilmektedir.

Numarataj çalýþmalarý yapýlmakta, kurumlar ve kiþiler tarafýndan talep edilen adres tespit ve 

deðiþiklikleri takip edilip sonuçlandýrýlmaktadýr.

Belediye sýnýrlarý ve mücavir alanlarý içerisinde 1/5000 ölçekli nazým imar planlarýna uygun 

olarak her türlü planlama iþlemleri yürütülerek, bunlarla ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarý, 

revizyonlar, ilaveler ve deðiþiklikleri hazýrlanmakta, 1/1000 ölçekli deðiþiklik teklifleri incelenmekte, 

imar planlarý yapýlmakta, yapýlan veya teklif edilen planlarýn Belediye Meclisine havalesi 

saðlanmakta, onaylanan planlar ilgili kurum ve kuruluþlara gönderilmektedir.

Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü

Plan ve Proje Müdürlüðü



Etimesgut Büyüyor, Geliþiyor, Güzelleþiyor...
51

Planlanan alanlarda, imar durumu belgesi verilmesi, gerekli hallerde tevhid, ifraz iþlemleri ve 

hali hazýr haritalarýn yapýlmasý ,yapý kullanma izin belgesi eki olarak hazýrlanmýþ olan röperli 

krokilerin onayý, yol kotu, gabarili yol kotu ve yol profillerinin hazýrlanmasý, hazýrlatýlmasý, 

onaylanmasý ve ilgili yerlere gönderilmesi saðlanmaktadýr.

1/1000 ölçekli onaylý imar planlarýna uygun hazýrlanan veya ilgilisince hazýrlatýlan parselasyon 

planý ve daðýtým cetvellerinin incelenmesi, kontrolü ve belediye encümenine sevk edilmesi ve 

akabinde kadastro kontrolü ve tapu tescil iþlemlerinin ilgili kurumlar nezdinde yürütülmesi 

saðlanmaktadýr.

Ýmar planýna istinaden hazýrlanmasý gereken kentsel tasarým projeleri yapýlmakta, irtifak hakký 

tesis edilmektedir.

Tapu kütüklerine konulan her türlü hak ve mükellefiyetlerle ilgili iþlemler yürütülmektedir.

Belediyemizin mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan yerlerin 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanunu 

kapsamýnda ihale yoluyla kiraya verilmesi ve belediyemizce ihtiyaç duyulan taþýnmazlarýn 

kiralanmasý iþlemleri takip edilerek sonuçlandýrýlmaktadýr.

Ýlçemiz sýnýrlarý içerisinde yaþayan halkýmýzýn huzurlu ve mutlu bir yaþam sürdürebilmesi 

amacýyla kent sorunlarýný ele almak, yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine halkýn katýlýmýný 

saðlamak, kentin kalkýnma, geliþim ve eylem planlarýný hazýrlamak, bu planlarýn hayata geçirilmesini 

saðlamak, yerel demokrasinin geliþim ve yerleþimine katkýda bulunmak için yasa gereði meclis kararý 

ile kurulan Kent Konseyine, rahat ve verimli çalýþabilmesi için hizmet binasý kiralama hizmet alýmý 

yapýlmýþtýr. 

Belediye mülkiyetindeki taþýnmazlarýn satýþ, trampa, tahsis, kiralanmasý ve bunlar üzerinde 

sýnýrlý ayni hak tesis edilmesine iliþkin iþlemler yürütülmekte, þüyulu yerlerin rýzaen veya mahkeme 

yoluyla þüyusunun giderilmesi temin edilip, satýþlara iþtirak saðlanmaktadýr.

Ýlgili mevzuat kapsamýnda taþýnmaz alýmý ve kamulaþtýrma iþlemleri konusundaki faaliyetler 

gerçekleþtirilmekte, müstakil veya hisseli taþýnmazlarýn satýþ iþlemleri hazýrlanmakta ve 

sonuçlandýrýlmaktadýr.

Belediyenin hissedarý bulunduðu gayrimenkullerin; ilgili mevzuat çerçevesinde parsel 

hissedarlarýna hisse satýþý yapýlmakta, imar planý uygulamasýnda yol, yeþil alan veya kamuya tahsisli 

yerler üzerinde kalan gecekondu sahiplerine arsa tahsisi iþlemleri yürütülmektedir.

Kira ve ecri misil ödemeleri takip edilmekte, ödenmeyen kiralarýn tahsili saðlanmakta, kira 

sözleþmeleri - þartnameleri hazýrlanmakta, sözleþme - þartname hükümlerine uyulup uyulmadýðý 

takip edilmekte, uymayanlarýn tahliyesinin saðlanmasý için ilgili birimler bilgilendirilmektedir.

Emlak ve Ýstimlak Müdürlüðü
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Kamu yararýnýn gerektirdiði hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel kiþilerinin mülkiyetinde 

bulunan taþýnmaz mallarýn belediyemizce kamulaþtýrýlmasýnda yapýlacak her türlü iþlem 

gerçekleþtirilmektedir.

Ýlgili mevzuat kapsamýnda hazýrlanmýþ imar ýslah planlarýna göre Maliye Hazinesi ve Belediye 

arsalarý üzerindeki gecekondularda tespit ölçümü yapýp hak sahiplerine tapularý verilmekte ve 

bununla ilgili iþ ve iþlemler yürütülmektedir.

Kiracýlardan teminat (teminat mektubu, hazine bonosu v.b.) alýnmasý, alýnan kýymetli evrakýn 

saklanmak üzere Mali Hizmetler Müdürlüðü'ne gönderilmesi, taahhüdünü yerine getirmeyenlerin 

teminatýnýn nakde çevrilmesi saðlanmaktadýr.

Belediye iþtiraklerinin sermayesinin arttýrýlmasý, gerekli malzemelerin alýnarak iþletilmesi 

saðlanmaktadýr.

Belediyemiz ve ilçemizle ilgili haberlerin kupürleri kesilerek arþivlenmekte, haber bültenleri 

hazýrlanarak fotoðraflarýyla birlikte e-mail yoluyla basýn - yayýn organlarýna gönderilmektedir.

Grafik - Tasarým ve Prodüksiyon Merkezimizde belediyemizle ve belediye baþkanýmýzla ilgili 

tebrik kartlarý, taziye kartlarý, yapýlan faaliyetlerin tanýtýmý için afiþ tasarýmlarý, davetiyeler, el 

broþürleri, basýn panolarý, pankartlar, CD kapak tasarýmlarý, resimlerin düzeltilmesi gibi çalýþmalar 

gerçekleþtirilmektedir.

Yazýlý, görsel ve sözlü medya ile iletiþim saðlanmakta, belediyemiz ile ilgili haber, fotoðraf ve 

görüntü arþivi tutulmakta ,belediyenin organizasyon, faaliyetlerinin ve Sayýn Baþkanýmýzýn katýldýðý 

etkinliklerin fotoðraf ve kamera ile takibi yapýlmaktadýr.

Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü
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Belediyemizin faaliyetleriyle ilgili haberlerin ve internet yayýnlarýnýn denetimi ve editörlüðü 

yapýlmaktadýr.

Çeþitli televizyon kanallarýnda haberler, canlý yayýnlar ve tanýtým amaçlý paket yayýnlar için 

çalýþmalar yürütülmekte olup birimimizce haber arþivleri oluþturulmaktadýr.

Gerekli görüntüler CD'lere aktarýlýp ilgili makamlara ve birimlere ulaþtýrýlmakta, Baþkanýmýzýn 

katýldýðý televizyon programlarý ve belediyemizin faaliyetleriyle ilgili televizyon yayýnlarý kayýt edilerek 

arþive eklenmektedir. 

www.etimesgut.bel.tr adresinde yayýn yapmakta olan belediye web sitesinde; müdürlüðümüz 

bünyesinde hazýrlanan haber ve haberlere iliþkin fotoðraf ve video görüntüleri yer almakta olup 

müdürlüklerin personel, iletiþim ve faaliyetlerine il iþkin bilgiler de verilmeye 

baþlanmýþtýr.Müdürlüklerden gelen güncelleme talepleri anlýk olarak karþýlanmaktadýr.

Belediyemize ait web sitesinde belirli periyotlarla güncellemeler yapýlmaktadýr.

Müdürlüðümüz, Belediyemizin bilgisayar otomasyonunun ve programlarýnýn verimli 

çalýþmasýný saðlamak, otomasyon geliþimini ve hizmetini kesintisiz yerine getirme çalýþmalarýný 

sürdürmektedir.

Bilgisayar teknolojisinin getirdiði çaðdaþ imkanlardan yararlanmak amacýyla yeni teknolojileri 

takip edip, belediye personelimizin kullanýmýna sunarak, vatandaþlarýmýza daha kaliteli ve hýzlý bir 

hizmet verilmesini gerçekleþtirmektedir.

Bilgi Ýþlem Müdürlüðü
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Bilgi iþlem konusunda birimler arasýnda koordinasyon çalýþmalarýný yürütmek, birimlerin kendi 

çalýþma esaslarýna göre hazýrlanmýþ olan programlarýnýn sorunsuz çalýþmasýný ve birimler arasý veri 

alýþveriþini oluþturarak, birimlerin ihtiyacý olan programsal deðiþiklerin ve eksikliklerin yapýlmasýný 

saðlamak, bilgisayarlarda kurulmuþ olan programlarýn bakým ve güncelleþtirmelerini yapmaktadýr.

Belediyemizde mevcut iç ve dýþ tehlikelere karþý güvenlik önlemlerinin alýnmasý, Ýnternet ve 

network aðý fonksiyonlarýnýn etkin ve uyumlu çalýþmasý, tüm bilgisayar, yazýcý ve yan donanýmlarýnýn 

tamir ve bakýmlarý ile donaným ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýný saðlamaktadýr.

Kent Bilgi Sistemine yönelik, Coðrafi Bilgi Sistemi bilgilerinin hazýrlanmasý ve bu bilgilerin ilgili 

müdürlükler tarafýndan güncel tutulmasý için gerekli koordinasyonu saðlamaktadýr.

Baþka kuruluþlardan alýnacak bilgi iþlem servislerini, düzenlemekte ve kontrol altýnda 

tutmaktadýr

Baþkan, Baþkan Yardýmcýlarýnýn, Müdürlerin hazýrlamýþ olduklarý taslaklarýn programsal 

altyapýsýný saðlayarak ilgili birimlerce raporlarýn üretilmesini saðlamaktadýr.

Baþkanýmýzýn tüm iþ, iliþki ve görüþmelerinin belirli bir plan ve program dahilinde 

gerçekleþtirilmesi saðlanmaktadýr.Görüþme taleplerinin tamamý bir liste halinde baþkanýmýza 

iletilmekte ve sorunlarýn çözümüne yönelik olarak ilgili tüm birim ve kuruluþlarla gerekli 

koordinasyon saðlanmaktadýr.Baþkanýmýzýn talimatlarýnýn da ilgili birimlere iletilmesi ve 

sonuçlarýnýn takibi azami düzeyde saðlanmaktadýr.

Baþkanlýk binasýna gelen ziyaretçiler karþýlanmakta ve bilgilendirilmeleri saðlanmaktadýr.

Siyasi partilerin grup odalarýnda belediye meclis üyeleri, grup çalýþmalarý yapmakta olup 

misafirlerini burada aðýrlamaktadýrlar.

Aðýrlama, kutlama, tören, haberleþme, temsil ve seyahat giderlerinin karþýlanmasýna yönelik 

yazýþma ve tahakkuk iþlemleri yürütülmekte, tebrik ve kutlama mesajlarý ilgililere ulaþtýrýlmakta, 

Baþkanlýk makamýnýn sekreterlik ve protokol hizmetleri yerine getirilmektedir.

Evlendirme birimimizde; yapýlan müracaatlar incelenmekte, yasanýn öngördüðü iþlemler 

gerçekleþtirilerek nikah akitleri gerçekleþtirilmekte olup evlenme kütüðü ve dosyalarý muhafaza 

edilmektedir.

Baþkan tarafýndan gerek Meclis gerekse Encümene gönderilen evrakýn kanun, tüzük ve 

yönetmelikler doðrultusunda iþlem görmesini saðlanmaktadýr.

Özel Kalem Müdürlüðü

Yazý Ýþleri Müdürlüðü
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Meclis ve encümende görüþülerek karara baðlanan evrakýn süresi içinde ilgili birimlere 

iletilmektedir.

Meclis toplantý gündemlerini Baþkanýn emirlerine göre hazýrlatýp, gündemin zamanýnda meclis 

üyelerine daðýtýlmasý saðlanmaktadýr.

Meclis, encümen, ihtisas komisyonlarý, encümenin oluþturduðu komisyonlarýn ve denetim 

komisyonunun raportörlük hizmetleri yürütülmektedir.

Meclis ve encümen üyelerinin hakký huzur ücretlerini hazýrlamak, tahakkuklarýný yaparak 

ödemeye hazýr hale getirmektedir.

Müdürlüðün her türlü özlük iþi ve gerekli yazýþmalarý yapmak, müdürlüðün görevlerini icra 

edebilmesi için gerekli alet, edevat ve evraklarýn teminini ve muhafazasýný saðlamaktadýr.

Belediyeye gelen ve giden evraklarýn ilgili bilgisayar ve defterlere kaydýný yapmak, gerekli 

yerlere intikal ettirmekte,  gereken evraklarýn arþivlenmesi saðlamaktadýr.

Hukuk Ýþleri Müdürlüðü

Teftiþ Kurulu Müdürlüðü

Belediye Baþkanlýðý tüzel kiþiliðini temsilen hukuki 

konularda dava açýlmakta, belediyeye karþý açýlan davalarda 

gerekli savunmalar yapýlarak ilgili davalar takip edilmekte, icra 

müdürlüklerindeki iþ ve iþlemler yürütülmekte ve 

sonuçlandýrýlmaktadýr.

Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Baþkanlýk Makamý 

ve belediye birimleri ile belediyeye baðlý müesseselerin 

tereddüte düþtükleri meseleler hakkýnda yazýlý mütalaa 

bildirilmektedir.

Baþkanlýk Makamý'ndan havale edilen, belediye ile belediyeye baðlý müesseselerle ilgili dava 

dosyalarýnýn ve ilgili diðer belgelerin kayýt ve havale iþlemleri yürütülmektedir.

Hukuki konularda ilgili müdürlükler arasýndaki koordinasyon ile tüm birimlerin hukuka uygun 

iþlem yapmalarý saðlanmaktadýr.

Bütün birimler ve þirketlerdeki her türlü faaliyet ve iþlemler ile memurlarýn görevleri, tutum ve 

davranýþlarý ile ilgili olarak teftiþ denetimi inceleme araþtýrma  ve soruþturmalar yürütülmektedir.

Bütün birimlerde kullanýlan yöntemlerin çalýþma yerleri ile yerleþme durumlarýnýn verimliliðini, 

araþtýrmak ve denetlemek, memur ve hizmetlilerin bilgi ve becerileri deðerlendirilmektedir.
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Bütün birimlerde teftiþin etkin bir þekilde yürütülmesi hususunda genel prensipleri tespit 

etmek ve personelin verimli çalýþmalarýný teþvik edici teftiþ sistemini geliþtirmek.

Uygulamada ulaþýlmasý öngörülmüþ amaçlardan ve mevzuattan saptamalar varsa veya 

mevzuat gerçek gereksinim ve duruma uygun deðil ise, bunlarý nedenleriyle ortaya çýkarmak, bu 

saptamalarýn ya da amaca ulaþmaya engel mevzuatýn düzeltilmesi için her kademedeki yöneticiye ýþýk 

tutacak þekilde çözüm yollarý arasýndan en tutarlýsý önerilmektedir.

Baþkanlýðýn denetim ve gözetimi altýnda bulunan birimlerin görev ve hizmet amaçlarýnýn en 

uygun biçimde yürütülmesi için; Belediyeye baðlý birimler arasýnda koordinenin saðlanmasý ve 

kýrtasiyeciliðin önlenmesi gibi çalýþmalara katýlmak suretiyle, yönetimin düzgün iþlemesine yardýmcý 

olunmaktadýr.

Mevzuatla ön görülen ve Baþkanlýk Makamý tarafýndan verilen teftiþ hizmetleriyle ilgili görevler 

yerine getirilmektedir.

Belediyeye ait binalarýn ýsýtma, aydýnlatma, havalandýrma, bakým –onarým, güvenlik, taþýma ve 

temizlik hizmetleri, araç, gereç, malzeme temini iþleri ile baþkanlýk birimlerinin haberleþme 

hizmetleri yürütülmekte, teknik müdürlüklerle koordineli bir þekilde bürolarýn yerleþim planlarý 

yapýlmakta ve buna göre fiziki oluþum saðlanmaktadýr.

Belediye baþkanlýk ve hizmet binasý ile baðlý birimlerin iç ve dýþ temizliði yapýlmakta veya 

yaptýrýlmakta, hizmet sunumunda saðlýklý ve temiz bir ortam oluþturulmaktadýr.

Belediyemize ait hizmet binalarýnýn güvenliðinin saðlanmasý amacýyla bekçi, nöbetçi memur ve 

nöbetçi þoför hizmetleri, çay ocaðý ve yemekhane ile ilgili hizmetler düzenli bir þekilde 

yürütülmektedir.

Hizmet binalarýnýn giriþ ve çýkýþlarý devamlý olarak ve mesai bitiminde de tüm birimler kontrol 

edilmektedir.

Belediye ve baðlý birimlerinin telsiz, telefonlarýnýn bakým, onarým iþ ve iþlemleri yapýlmaktadýr.

Hizmet binalarýnda asansör, su, elektrik, doðalgaz, kalorifer, telefon, gibi tesisatýn, mevcut 

makine ve cihazlarýn temizlikleri ile bakým ve onarýmlarýnýn yapýlmasý kapsamýnda teknik 

müdürlüklerle gerekli iletiþim saðlanarak bu hususta talimatlar yayýnlanarak görünür yerlere 

asýlmasý saðlanmaktadýr.

Baþkanlýðýn ve baðlý müdürlüklerin binek araç ihtiyacýnýn planlanmasý, kontrol ve 

koordinasyonu, periyodik bakým ve onarýmý, yað ve yakýt ikmallerinin yapýlmasý ve sorunsuz bir þekilde 

ihtiyacýn karþýlanabilmesi için gerekli iþ ve iþlemler gerçekleþtirilmektedir.

Destek Hizmetleri Müdürlüðü
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Araç kiralama iþ ve iþlemleri yapýlarak, kiralanacak araçlarýn kontrolleri yapýlmakta, evraklarý 

düzenlenerek sevk ve idaresi kayýt altýna alýnmaktadýr.

Elektrik, su, telefon, doðalgaz v.b abonelik iþlemleri yapýlmakta, telefon santrali kurulmakta, 

kontrol ve koordinasyonu saðlanmaktadýr.

Belediyemizin Sivil Savunma Planý hazýrlanmakta ve yapýlan planýn uygulamalarý takip edilerek 

gerekleri yerine getirilmektedir.

Topyekun sivil savunma hizmetleri kapsamýnda belediyemizi ve baðlý kuruluþlarý ilgilendiren 

görevler yerine getirilmektedir.

Koruyucu Güvenlik Talimatý hazýrlanmaktadýr.

Gerekli görülen kurumlar ve baðlý kuruluþlarla, sabotajlara karþý korunma ve sabotajlarý 

önleme planý yapýlmakta veya yaptýrýlmaktadýr.

Ýl Afet Acil Yardým Planý çerçevesinde belediyemizi ilgilendiren görevlerin gereklerinin yerine 

getirilmesi saðlanmaktadýr.

Belediyenin insan gücü planlamasý ve personel politikalarýyla ilgili çalýþmalarý yapmak, 

personel sisteminin geliþtirilmesi, iþgücü verimliliðinin arttýrýlmasý ile ilgili çalýþmalarý yapmak ve 

belediye personel politikasýnýn “Belediye ve baðlý kuruluþlarý ile Mahalli Ýdare Birlikleri Norm Kadro 

Ýlke ve Standartlarýna iliþkin esaslara” uygun olarak oluþmasýný saðlamak için çalýþmalar 

yürütülmektedir.

Bu kapsamda belediye memurlarýný atama, görevde yükselme, sicil, disiplin, özlük ve 

emeklilikleri ile ilgili, Ýþ Kanununa tabi iþçilerin iþ akdi, iþ akdi fesih, Toplu Ýþ Sözleþmesi, sendikal 

iliþkiler, özlük ve emeklilikleri ile ilgili iþlemleri, Belediye Kanunun 49. maddesi ve 657 sayýlý Devlet 

Memurlarý Kanunun 4/B maddesine göre çalýþtýrýlacak sözleþmeli personelin sözleþmeleri 

yapýlmaktadýr.

4688 sayýlý Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre iþlemler 

yürütülmektedir.

Belediye personelinin eðitim programýný hazýrlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eðitim 

programlarýný hazýrlamakta, 3388 sayýlý Çýraklýk ve Mesleki Eðitim Kanunu gereðince öðrenci staj 

iþlemlerini yapýlmaktadýr.

Belediye Memurlarýnýn görevde yükselme eðitimi ve sýnavý iþ ve iþlemlerini yürütülmektedir.

Sivil Savunma Uzmanlýðý

Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Müdürlüðü
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Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir þekilde yerine getirilmesi için personel 

kaynaklarýnýn en uygun ve verimli bir þekilde kullanýlmasýný saðlamak için kurum çalýþanlarýna 

motivasyon saðlayýcý ve arttýrýcý her türlü çalýþma ihtiyaca uygun olarak gerçekleþtirilmektedir.

Kurum çalýþanlarýnýn; Kurumdan beklentilerini, çalýþma koþullarýnýn iyileþtirilmesi, 

çalýþanlarýn geliþimi ve yönetime katýlýmýný temini amacýyla gerekli çalýþmalar yapýlmaktadýr.

Belediyenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarý belirlenip, amaçlarý oluþturularak gerekli 

çalýþmalar yapýlmaktadýr.

Belediyenin görev alanýna giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliþtirilerek bu 

kapsamda verilecek diðer görevler gerçekleþtirilmektedir.

Belediyenin yönetimi ile ilgili hizmetler geliþtirilip, performansla ilgili bilgi ve veriler toplanarak 

analiz ve yorumlanmasý yapýlmaktadýr.

Belediyenin görev alanýna giren konularda, hizmetleri etkileyecek dýþ faktörler incelenerek 

kurum içi kapasite araþtýrmasý yapýlmakta, hizmetlerin etkinliði ve tatmin düzeyi analiz edilmektedir.

Ýç Denetim Birimi, belediyemiz risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerini geliþtirme, idari 

hedefleri gerçekleþtirmeye yönelik faaliyetlerinin ve iþlem süreçlerinin sistemli ve düzenli bir biçimde 

deðerlendirilmesini saðlamaya yönelik çalýþmalar yürütür.

Kurum içerisinde etkin bir iç denetim sisteminin var olduðuna, kurumun risk yönetimi, iç 

kontrol sistemi ve iþlem süreçlerinin etkin bir þekilde iþlediðine; üretilen bilgilerin doðruluðuna ve 

tamlýðýna, varlýklarýnýn korunduðuna; faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun bir 

þekilde gerçekleþtirildiðine dair kurum içine ve kurum dýþýna yeterli güvencenin verilmesini 

saðlamaktadýr.

Belediye gelir ve giderlerinin etkin ve 

zamanýnda tahsilinin saðlanmasý, yýllýk yatýrým 

plan ve programýna uygun olarak belediye 

bütçesinin hazýrlanmasý ve belediye 

f a a l i y e t l e r i n i n  b u n l a r a  u y g u n l u ð u  

izlenmektedir.

Strateji Geliþtirme Müdürlüðü

Ýç Denetim Birimi

Mali Hizmetler Müdürlüðü
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Belirlenen bütçe ilke ve esaslarý çerçevesinde, ayrýntýlý harcama programý hazýrlanmakta ve 

hizmet ihtiyaçlarý kapsamýndaki ödenek ilgili birimlere gönderilmektedir. Bütçe ile ilgili kayýtlar 

tutulmakta, bütçe uygulama sonuçlarýna iliþkin veriler toplanýp deðerlendirilerek bütçe kesin hesabý 

ile mali istatistikleri ve yönetim dönemi hesabý hazýrlanmaktadýr. Bütçe kesin hesabý ile yönetim 

dönemi hesabý Sayýþtay Baþkanlýðýna gönderilmektedir.

Belediye gelirleri, mevzuat çerçevesinde tahakkuk ettirilip, gelir ve alacaklarýn takip ve tahsilat 

iþlemleri yürütülmekte, belediye giderlerinin hak sahiplerine ödemesi gerçekleþtirilmektedir.

Para ve parayla ifade edilebilen deðerler ile emanetlerin alýnmasý, saklanmasý, ilgililere 

verilmesi ve gönderilmesi iþlemleri ile tüm mali iþlemlerin kayýtlarýnýn tutulmasý ve raporlanmasý 

iþlemleri gerçekleþtirilmektedir.

Belediyenin mülkiyetinde veya kullanýmýnda bulunan taþýnýr ve taþýnmazlara iliþkin icmal 

cetvelleri düzenlenip, alýnan mal veya malzemelerin ambar kayýtlarýnýn konsolidesi yapýlmaktadýr.

Belediyenin diðer idareler nezdinde takibi gereken mali iþ ve iþlemleri yürütülmektedir.

Ýç kontrol sisteminin kurulmasý, standartlarýnýn uygulanmasý ve geliþtirilmesi konusunda 

çalýþmalar yapýlmakta, ön mali kontrol faaliyeti ve muhasebe hizmetleri yürütülmektedir.

Mali hususlarda mevzuatýn uygulanmasýyla ilgili olarak üst yöneticiye ve harcama yetkililerine 

gerekli bilgiler verilmektedir.

Belediyeye ait Stratejik Plan, Performans Programý ve Faaliyet Raporunun yapýlmasý 

saðlanmaktadýr.

Belediye sýnýrlarý içinde, kanun ve yönetmeliklere uygun belediyemizce kurulan Ýþletme ve 

Ýþtiraklerin kuruluþ, iþleyiþ ve her türlü iþ ve iþlemlerini yürütmek. Ýþletmelerin çalýþmasý, yönetimi, 

denetimi ve verimliliðinin saðlanmasý ile kamuya saðlýklý hizmetlerin sunulmasýný saðlamak, baðlý 

birimlerin mal ve hizmet taleplerini 4734 Sayýlý Kamu Ýhale Kanunu ve diðer ilgili mevzuatlar 

çerçevesinde karþýlamak.

Sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerin v.b. çeþitli hizmetlerin verildiði, belediyeye ait olan iþletme 

ve iþtiraklerin her türlü iþ ve iþlemlerini yapmak veya yaptýrmak.

Ýþletme ve Ýþtirakler Müdürlüðü
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Etimesgut Belediye Baþkanlýðý ilgili 

belediye kanunlarý ve mevzuat hükümlerine 

uygun olarak oluþturduðu yönetim anlayýþý, 

izlediði politikalar ile daha etkin ve ilkeli 

yönetim anlayýþýnýn gereklerini en iyi þekilde 

göstermektedir.

Belediye teþkilat yapýmýz incelendiðinde 

en üst yetkili ve sorumlu olarak belediye 

baþkanýmýz yer almaktadýr. Belediye baþkanýna 

baðlý dört baþkan yardýmcýsý bulunmaktadýr.

2010-2014 Stratejik Planý, benim-

sediðimiz planlý çalýþma þeklimizin en önemli 

kaynaðý ve belirlediðimiz hedeflere ulaþmada 

yönetim el kitabý olma özelliðini göster-

mektedir.

2010-2014 çalýþma döneminde güçlü, 

doðru ve etkili bir stratejik plan, bu plana baðlý 

yýllara dönük performans programlarý ve tüm 

çalýþmalarýn kontrolünü, izlenmesini ve 

deðerlendirmesini içeren iç kontrol standartlarý 

oluþturulmaya baþlanmýþtýr. Belediye teþkilat 

yapýsý güçlü bir insan kaynaðý ile güçlendirilmiþ, 

doðru, kararlý, ilkeli ve vizyoner liderlik 

anlayýþýnýn oluþturulmasýna önem verilmiþtir.

Belediyemizde, 5018 sayýlý Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrolü Kanunu'nun 55 – 67 

maddeleri ile Ýç Kontrol ve Ön Malî Kontrole 

Ýliþkin Usul ve Esaslar Hakkýnda Yönetmelik 

hükümleri gereðince Ýç Standartlarý Eylem 

Planýmýz oluþturulmuþtur Eylem planýnda yer 

alan faaliyetlerle ilgili olarak öncelikle tüm 

birimlerde Mali Hizmetler Müdürlüðü 

tarafýndan eðitim verilecek ve faaliyetler ayný 

müdürlüðün koordinatörlüðünde gerçek-

leþtirilecektir.

Ýç kontrol, faaliyetlerin etkin ve verimli bir 

þekilde yürütülmesini, kaynaklarýn etkili ve 

ekonomik bir þekilde kullanýlmasýný, her türlü 

m a l i  k a r a r  v e  i þ l e m l e rd e  h a t a  v e  

usulsüzlüklerin giderilmesini, ulusal ve 

kurumsal politika, plan ve programlara 

uyulmasýný saðlamak amacýyla çeþitli  

unsurlardan oluþan bir süreçtir.

Ýç Kontrol;  idarenin amaçlarýna, 

belirlenmiþ politikalara ve mevzuata uygun 

olarak , varlýk ve kaynaklarýn korunmasýný, 

muhasebe kayýtlarýnýn doðru ve tam olarak 

tutulmasýný, malî bilgi ve yönetim bilgisinin 

zamanýnda ve güvenilir olarak üretilmesini 

saðlamak üzere idare tarafýndan oluþturulan 

organizasyon, yöntem, süreç ile iç denetimi 

kapsayan malî ve diðer kontroller bütününü, 

ifade eder. 

Ýç kontrol sistemi çalýþmalarý bilinirlilik 

düzeyi arttýrmak için “Ýç Kontrol Mevzuatý ve 

Uygulamalarý” eðitimi düzenlenmiþtir. Böylece 

iç kontrol sistemiyle ilgili eðitime katýlanlara iç 

kontrol sistemi ve uygulamalarýna iliþkin 

ayrýntýlý bilgi verilmiþtir.

Belediye birimlerimizde iç kontrol 

çalýþmalarýný yürütmek amacýyla çalýþma ekibi 

belirlenmiþtir. “Ýç Kontrol Bilgilendirme 

Broþürü” hazýrlanmýþ ve birimlere daðýtýmý 

yapýlarak Ýç kontrol sisteminin bilinirliliðini 

saðlamak amaçlanmýþtýr. Eylem planýnda 

belirlenen faaliyetlere göre birimlerde çalýþan 

personellerin listeleri çýkarýlmýþ ve birim 

teþkilat þemalarý hazýrlanmýþtýr. Birimlerde 

çalýþan personelin görevlerini belirlemek 

amacýyla tüm personelin görev tanýmlarý 

hazýrlanmýþtýr. Görev tanýmlarýnda personelin 

amiri ,  profi l i ,  görev ve sorumluklarý  

belirlenmiþtir. 
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Belediye  b ir imler ince yürütülen 

fa a l i ye t le rd e  h a ss a s  g ö rev  b u l u n u p  

bulunmadýðý “hassas görev tespit raporlarý” ile 

ortaya konmuþtur.

Belediyemiz birimlerinde gerçekleþtirilen 

iþ ve iþlemlere göre, iþ akýþ diyagramlarý 

oluþturulmuþ ve iþ adýmlarý belirlenmiþtir.Ýþ 

akýþlarýnýn yazýlý hale getirilmesi ile birlikte 

görev daðýlýmý da belirlenmiþ, süreçlerde hangi 

faaliyetin hangi personel tarafýndan gerçek-

leþtirildiði de belirlenmiþtir.

Risk analizi çalýþmasý kapsamýnda, 

stratejik planda belirlenen amaç, hedef ve 

faaliyetlere göre, risk deðerlendirme eðitimi 

verilmiþ ve birimler tarafýndan gerçekleþtirilen 

faaliyetlere iliþkin risk çalýþmasý yapýlmýþtýr. 

Risk deðerlendirme çalýþmalarýnda risklerin 

olasýlýk ve etkileri belirlenmiþ, düþük, orta, 

yüksek olarak risk seviyeleri belirlenmiþ ve 

risklere karþý alýnacak tedbirler tespit 

edilmiþtir.
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B.
Amaç ve Hedefler
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STRATEJÝK AMAÇLAR VE HEDEFLER

Belediyemizin kurumsal yönetim uygulamalarýna aktif olarak 
katkýda bulunmak.

 

Belediye Baþkanýnýn faaliyetlerini düzenlemek ve takip etmek.

Belediye organlarýnýn çalýþmalarýný yürütmek ve idari 
faaliyetlere katkýda bulunmak. 

Belediyemiz de kurumsal yönetim ilke lerinin etkin olarak 
benimsenmesini ve uygulanmasýný saðlamak. 

Kurumsal bir yapýnýn teþkil edilmesi için faaliyetler yürütmek.

Belediye personelinin kiþisel ve mesleðe yönelik niteliklerinin 
daha iyi bir düzeye çýkarýlmasý amacýyla tedbirler almak.  

Kurumsal imajýmýzý yükseltecek ve geliþtirecek faaliyetleri 
gerçekleþtirmek. 
Belediyemiz hizmetlerini tam ve doðru olarak kamuoyuna 
duyurulmasýný saðlamak, vatandaþlarýmýz ve Belediyemiz 
arasýndaki iletiþimi hýzlý ve etkin olarak sürdürmek.

 
Ýlçemizde ki her yaþ grubundan vatandaþýn memnuniyetini 
artýracak sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek.

 
Sosyal belediyeciliði ön plana çýkaran faaliyetlerde bulunmak.

Kültürel ve sanatsal etkinlikler yoluyla halkýn yaþam kalitesini 
artýrmak.

 Ýlçemizde bulunan yardýma muhtaç ya da gelir düzeyi düþük 
insanlara yönelik sosyal yardýmlarýn gerçekleþtirilmesini 
saðlamak.

 Ýlçemiz

 

sakinlerinin yaþam düzeylerinin artýrýlmasýnýn saðlamak.

Kentsel dokuya uyumlu, estetik ve çaðdaþ þehir yaþamýný 
saðlayacak hizmetleri sunmak.

 
Çaðdaþ kent yaþamýnýn gerektirdiði þehir planlamasýný yapmak 
ve imar hizmetlerini yürütmek

 
Ýmar ve parselasyon planlarý yapmak.

 
Belediye taþýnmazlarýný en iyi biçimde deðerlendirmek ve 
kamulaþtýrma yapmak.

 
Etimesgut Belediyesi sýnýrlarý içerisinde ekonomik ve ticari 
hayatýn düzenli ve saðlýklý olmasýný saðlamak.

 

Ýþyerlerinin kayýt altýnda tutulmasýný saðlamak ve Belediyeye 
gelir saðlamak.

 

Kentsel geliþime katkýda bulunmak üzere, ulaþým alt yapý ve üst 
yapý projeleri gerçekleþtirmek.

 

Kentsel ulaþým alt yapýsýnýn tamamlanmasýný saðlamak.

 

Kentsel yapýlaþmaya katkýda bulunacak ve çeþitli amaçlarla 
kullanýlabilecek hizmet binalarý yapmak.

 

Ýlçemizde yaþanabilir bir çevre yaratýlmasý ve yeþil alanlarý 
artýrýlmasýna yönelik çalýþmalar yapmak.

 

Ýlçe de görsel ve mekansal güzellik yaratacak, Aðaçlandýrma, 
Park ve Rekreasyon Alanlarý tesis etmek ve bu alanlarýn 
periyodik olarak bakým ve onarýmýný gerçekleþtirmek.

Saðlýklý, temiz ve hijyenik bir çevrenin oluþmasýný saðlamak.

Kent yaþamýnýn gerektirdiði temizlik hizmetlerini etkin olarak 
sunmak ve halkýn bilinç düzeyini yükseltmek.

STRATEJÝK AMAÇ-1.
 

STRATEJÝK HEDEF-1.1.
 

STRATEJÝK HEDEF-1.2. 

STRATEJÝK AMAÇ-2. 

STRATEJÝK HEDEF-2.1. 

STRATEJÝK HEDEF-2.2. 

STRATEJÝK AMAÇ-3.
 

STRATEJÝK HEDEF-3.1.
 

STRATEJÝK AMAÇ-4.
 

STRATEJÝK HEDEF-4.1.

 
STRATEJÝK HEDEF-4.2.

 

STRATEJÝK AMAÇ-5

 
STRATEJÝK HEDEF-5.1.

 STRATEJÝK AMAÇ –

 

6.

 
STRATEJÝK HEDEF-6.1.

 STRATEJÝK HEDEF-6.2

 
STRATEJÝK HEDEF-6.3

 STRATEJÝK AMAÇ –

 

7

 STRATEJÝK HEDEF-7.1.

 
STRATEJÝK AMAÇ -8

 

STRATEJÝK HEDEF-8.1.

 

STRATEJÝK HEDEF-8.2.

 

STRATEJÝK AMAÇ –

 

9.

 
STRATEJÝK HEDEF-9.1.

 

STRATEJÝK AMAÇ- 10

STRATEJÝK HEDEF-10.1.

A. ÝDARENÝN AMAÇ VE HEDEFLERÝ
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STRATEJÝK AMAÇLAR VE HEDEFLER

Etkin, yaygýn, ve nitelikli saðlýk hizmeti sunmak.
 

Halkýn saðlýk gereksinimlerini en üst düzeyde karþýlayacak 
nitelikte her türlü tedbiri gerçekleþtirmek.

 

Hayvan saðlýðýna yönelik çalýþmalar yapmak ve kurban hizmeti 
saðlamak. 

Güvenli, huzurlu, saðlýklý ve hijyenik þehir yaþamýný saðlayacak 
zabýta hizmetlerini sunmak. 

Ýlçemizde ki iþyerlerinin ticari faaliyetlerinin ilgili kanun ve 
yönetmeliklere uygun yürütmelerini saðlamak. 

Ýmar, trafik, sosyal yardým ve asayiþ konularýnda gerekli zabýta 
hizmetlerini etkin olarak vermek.

 
Belediye hizmetlerinin afet ve acil durumlarda etkin olarak 
yürütülmesini saðlamak.

 
Doðal afet, sel, yangýn vb olaðanüstü gibi durumlara en hýzlý 
þekilde müdahale etmek ve faaliyetlerin etkin þekilde 
yürütülmesini saðlamak.

 
Belediye gelir ve giderlerinin saydam, hesap verilebilir, 
ekonomik ve etkin bir þekilde yönetilmesini saðlamak.

 Belediye gelirlerinin ve giderlerinin etkin ve zamanýnda tahsilini 
saðlamak ve ödemek.

 Stratejik

 

yönetimin gerektirdiði çalýþmalarý etkin olarak 
yürütmek.

 Belediyemiz hizmetlerine yönelik olarak her türlü konuda 
destek saðlamak

 Belediyemiz hizmetlerinin yerinde, zamanýnda ve etkin olarak 
yürütülmesini saðlamak.

 Hukuksal iþlemlerde Belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

 Belediyemizce gerçekleþtirilecek iþ ve iþlemlerde hukuka uygun 
hareket etmek ve hukuksal olarak olumsuz sonuçlar 
doðurabilecek durumlarýn engellenmesini saðlamak.

 

Belediyenin yönetsel yapýsýnýn etkileþim içinde olduðu 
faktörlerin belirlenip, gerekli çalýþmalarýn gerçekleþtirilmesini 
saðlamak.

 

Belediyemizin kýsa, orta ve uzun vadede belirlediði hedeflerine 
ulaþmasýný saðlamak.

 

Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde mevzuata uygunluðu 
saðlamak.

 

Belediye hizmetlerinin yasal prosedürlere uygunluðunu 
denetlemek.

 

Belediyemiz hizmetlerinin e tkin ve güvenilir bir ortamda 
sunulmasýný saðlayacak teknolojik alt yapýyý oluþturmak.

 

Teknolojik yeniliklere uygun olarak kurum içi ve dýþý iletiþim 
kanallarýnýn iþlerliðini artýrmak.

E-Belediyecilik ve T-belediyecilik hizmetlerini etkin olarak 
sunmak.

STRATEJÝK AMAÇ –
 

11
 

STRATEJÝK HEDEF-11.1.
 

STRATEJÝK HEDEF-11.2. 

STRATEJÝK AMAÇ- 12 

STRATEJÝK HEDEF-12.1. 

STRATEJÝK HEDEF-12.2.
 

STRATEJÝK AMAÇ-
 

13
 

STRATEJÝK HEDEF-13.1.
 

STRATEJÝK AMAÇ-
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STRATEJÝK HEDEF-14.1.

 

STRATEJÝK HEDEF-14.2.

 
STRATEJÝK AMAÇ-
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STRATEJÝK HEDEF-15.1.

 
STRATEJÝK AMAÇ-
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STRATEJÝK HEDEF-16.1.

 
STRATEJÝK AMAÇ-
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 STRATEJÝK HEDEF-17.1.

 
STRATEJÝK AMAÇ-
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STRATEJÝK HEDEF-18.1.

 

STRATEJÝK AMAÇ-

 

19

 

STRATEJÝK HEDEF-19.1.

STRATEJÝK HEDEF-19.2



B. TEMEL POLÝTÝKA VE ÖNCELÝKLER
Kalkýnma planýnda öngörülen hedefler 

doðrultusunda ve belediyemiz hizmet alaný 

çerçevesinde üstlendiðimiz misyon itibariyle 

aþaðýdaki politikalar oluþturulmuþtur.

Belediyemizin mali yapýsý ile uyumlu 

olarak enerjide verimlilik ve tasarrufun 

saðlanmasýna dönük çalýþmalar yapýlacaktýr.

Çevrenin korunmasý ve kentsel 

altyapýnýn geliþtirilmesine önem verilecek, bu 

kapsamda çevre korumaya yönelik kentsel 

altyapý ihtiyacýmýz belirlenerek kentimizin 2023 

yýlýna kadar içme suyu, kanalizasyon, atýk su 

arýtma tesisi ve katý atýk bertaraf tesisi gibi 

altyapý ihtiyaçlarýn planlanmasýna belediye 

olarak ASKÝ nezdinde katkýda bulunulacaktýr. 

Ayrýca çevresel altyapý hizmetlerinin planlan-

masý, projelendirilmesi, uygulanmasý ve 

iþletilmesine iliþkin kapasitemiz geliþtirilecek-

tir. 

Sporun geliþtirilmesi, kültürel 

mirasýn korunmasý, ve toplumsal diyalogun 

güçlendirilmesi kapsamýnda; kültürel hayatýn 

canlandýrýlmasý ve bilimsel, kültürel, sosyal ve 

sportif faaliyetlerin yaygýnlaþtýrýlmasýna önem 

verilecektir.
 

Hizmet içi eðitime önem verilerek 

insan kaynaklarýnýn mesleki yetkinleþtirilmesi 

saðlanacaktýr.

Kurumsal politika oluþturma ve 

uygulama kapasitemiz geliþtirilecektir.

Belediyemiz kaynaklarýnýn etkin ve 

verimli kullanýlmasý kapsamýnda öncelikli 

faaliyetler belirlenecek, kaynaklarýn etkili ve 

ekonomik bir þekilde kullanýlmasý saðlanacak-

týr.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

. Hizmetlerin yürütülmesinde ve 

kurumsal geliþimin saðlanmasýnda teknolojik 

araç ve gereçlerden üst düzeyde yarar-

lanýlacaktýr.

Stratejik Planlamanýn etkin olarak 

kullanýlmasý amacýyla profesyonel danýþmanlýk 

hizmetinden yararlanýlacaktýr.

Performans Programlarý, Faaliyet 

Raporlarý bilimsel olarak ele alýnarak, tasarým 

ve basýmý yapýlarak daðýtýlacaktýr.

Ulusal ve uluslararasý belediyecilik 

faal iyetleri  izlenecek ve faaliyetlerin 

sunulmasýnda öncü ve örnek olma esasý 

benimsenecektir.

Gelir ve gider dengesi her þart ve 

durumda gözetilecek, gelirlerin zamanýnda ve 

tam olarak tahsil edilmesi için gerekli tedbirler 

alýnacaktýr.

e-devlet uygulamalarýna önem 

verilecek, bilgisayar ve yazýlým kullanýmý en üst 

düzeyde gerçekleþtirilecektir.

Esnek, kaliteli, etkili, hýzlý ve birlikte 

çalýþabilir nitelikte hizmet sunabilen, iyi 

yönetiþim ilkelerinin benimsendiði bir kurum 

olma yolunda akademik düzeydeki çalýþmalara 

aðýrlýk verilecek ve vizyoner liderlik etkin hale 

getirilecektir.

Birimler arasý koordinasyon ve 

iletiþimde yazýþmalarýn elektronik ortamda 

yapýlmasý saðlanacaktýr.

Ýnternet kullanýmý yaygýnlaþtýrýlacak, 

tahsilât, bilgi sorgulama ve benzeri iþlemlerin 

internet üzerinden yapýlmasý saðlanacaktýr.

Akýllý Kent Otomasyon Sistemi (AKOS) 

alt yapýsý sürekli güncellenecektir. 
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17.

18.

19.

20.

Kentsel bilgi seviyesinin artýrýmýna 

önem verilecek, her kademedeki bireyler için 

eðitim, konferans, seminer ve benzeri 

etkinlikler düzenlenecektir.

Sosyal içerikli yardýmlara önem 

verilecek, okullarýmýzý ve öðrencilerimizi 

destekleyici tedbirler alýnacaktýr.

Amatör spor kulüpleri, sivil toplum 

örgütleri ve kamu kurumlarýnýn düzenledikleri 

sportif ve kültürel faaliyetler desteklenecektir.

Etimesgut halkýnýn modern ve çaðdaþ 

usullerle belediyemizdeki karar alma süreç-

lerine katýlýmýný, demokrasinin gelenekselleþ-

mesine ve geliþmesine katký saðlayarak, her 

düzeydeki vatandaþýmýzýn bilgi ve bilinç düzeyini 

artýracak Kent Konseyi çalýþmalarý destek-

lenecektir.
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Esnek, kaliteli, etkili, hýzlý ve 

birlikte çalýþabilir nitelikte 

hizmet sunabilen, iyi 

yönetiþim ilkelerinin 

benimsendiði bir kurum olma 

yolunda akademik düzeydeki 

çalýþmalara aðýrlýk verilecek 

ve vizyoner liderlik etkin hale 

getirilecektir.





C.
Faaliyetlere Ýliþkin

Bilgi ve Deðerlendirmeler



GÝDER BÜTÇESÝ:

01-PERSONEL GÝDERLERÝ:

Bütçe ile bu bölüm giderleri için 

18.107.600,00 TL ödenek kabul edilmiþ Yýlý 

içerisinde 1.717.750,00 TL Ödenek eklenmiþ 

fazla görülen 1.058.500,00 TL ödenek ihtiyacý 

olan tertiplere aktarýlmýþ böylece öz ödenek 

18.766.850,00 TL olmuþtur. Yýlý içerisinde 

16.809.885,25 TL Gider tahakkuku yapýlmýþtýr.

02 - SOSYAL GÜVENLÝK KURUMLARINA 

DEVLET PRÝMÝ GÝDERLERÝ:

Bütçe ile bu bölüm giderleri için 

3.328.700,00  TL ödenek kabul edilmiþ Yýlý 

içerisinde 111.597,00 TL ödenek eklenmiþ fazla 

görülen 1.597,00 TL ödenek ihtiyacý olan 

tertiplere aktarýlmýþ böylece öz ödenek 

3.438.700,00 TL olmuþ yýlý  içerisinde 

3.063.539,09 TL gider tahakkuku yapýlmýþtýr.
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1 - Bütçe Uygulama Sonuçlarý

01  Vergi Gelirleri 47.272.364,89  

03  Teþebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri  3.671.091,74  

04  Alýnan Baðýþ ve Yardýmlar  409.700,00  

05  Diðer  Gelirleri 56.701,778,33  

06  Sermaye Gelirleri 2.001.761,56  

 110.056.696,52 

EKONOMÝK 
KOD

GELÝR TÜRÜ GERÇEKLEÞEN MÝKTAR

GENEL TOPLAM

01  Personel Giderleri 16.809.885,25  

02  SGK Devlet Prim Giderleri 3.063.539,09  

03  Mal ve Hizmet Alým Giderleri 46.734.089,96  

04  Faiz Giderleri 8.028.279,88  

05  Cari Transferler 4.939.639,80  

06  Sermaye Giderleri 18.995.625,07  

GÝDERÝN TÜRÜ GERÇEKLEÞEN MÝKTAR
EKONOMÝK 
KOD

 GENEL TOPLAM 98.571.059,05 

A. Mali Bilgiler

2011 Gelir Kesin Hesabý

2011 Yýlý Gider Kesin Hesabý

2. Temel Mali Tablolara Ýliþkin Açýklamalar:



03- MAL VE HÝZMET ALIM GÝDERLERÝ:

04- FAÝZ GÝDERLERÝ:

05- CARÝ TRANSFERLER: 

06- SERMAYE GÝDERLERÝ:

09- YEDEK ÖDENEK:

Bütçe ile bu bölüm giderleri için 

51.898.200,00 TL ödenek kabul edilmiþ Yýlý 

içerisinde 7.282.803,00 TL ödenek eklenmiþ 

fazla görülen 1.885.803,00 TL ödenek ihtiyacý 

olan tertiplere aktarýlmýþ böylece öz ödenek 

57.295.200,00 TL olmuþ yýlý içerisinde 

46.734.089,96 TL gider tahakkuku yapýlmýþtýr.

Bütçe ile bölüm giderleri için 5.197.000,00 

TL ödenek kabul edilmiþ yýlý içerisinde 

2.832.000,00 TL ödenek eklenmiþ böylece öz 

ödenek 8.029.000,00 TL olmuþ yýlý içerisinde 

8.028.279,88 TL bütçe gideri yapýlmýþtýr.

Bütçe ile bu bölüm giderleri için 

5.640.000,00 TL ödenek kabul edilmiþ  yýlý 

içerisinde 1.855.000,00 TL ödenek eklenmiþ 

fazla görülen 1.790.000,00 TL ihtiyacý olan 

tertiplere aktarýlmýþ  böylece öz ödenek 

5.705.000,00 TL olmuþ yýlý  içerisinde 

4.939.639,80 TL gider tahakkuku yapýlmýþtýr.

Bütçe ile bu bölüm giderleri için 

26.828.500,00 TL ödenek kabul edilmiþ Yýlý 

içerisinde 1.825.000,00 TL ödenek eklenmiþ 

fazla görülen 1.003.000,00 TL ödenek ihtiyacý 

olan tertiplere aktarýlmýþ böylece öz ödenek 

27.650.500,00 TL olmuþ yýlý içerisinde 

18.995.625,07 TL gider tahakkuku yapýlmýþtýr.

Bütçe ile bu bölüm harcamalarý olarak 

11.000.000,00 TL ödenek kabul edilmiþ 

9.885.250,00 TL ödenek ihtiyacý olan tertiplere 

aktarýlmýþtýr.

SONUÇ OLARAK:

GELÝR BÜTÇESÝ:

01- VERGÝ GELÝRLERÝ:

0 3 -  T E Þ E B B Ü S  V E  M Ü L K Ý Y E T  

GELÝRLERÝ:

2011 Mali Yýlý Bütçesi ile Cari Yatýrým 

harcamalarý için 122.000.000,00 TL ödenek 

kabul edilmiþ Yýlý içerisinde  Belediye Meclisi, 

Belediye Baþkaný ve Encümenin yetkisinde olan 

tertiplerden 15.624.150,00  TL ödenek eklenmiþ 

fazla ödenek olan tertiplerden 15.624.150,00 TL 

ödenek düþülmesi yapýlmýþ böylece 2011 Mali 

yýlý öz ödeneði 122.000.000,00 TL olmuþ yýl sonu 

itibariyle 98.571.059,05 TL bütçe gideri 

tahakkuk etmiþtir.
Gider Bütçesi % 80.79 oranýnda 

gerçekleþmiþtir. 

Belediyemiz 2011 Mali Yýlý Gelir bütçesi 

Vergi Gelirleri, Teþebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 

Alýnan Baðýþ ve Yardýmlar, Diðer Gelirler, 

Sermaye Gelirleri, Alacaklardan Tahsilatlar 

olmak üzere 6 (Altý) Bölümden teþekkül 

etmektedir.

Bu bölüm gelirleri için bütçe ile 

52.927.500,00 TL gelir elde edilebileceði tahmin 

edilmiþ 2010 yýlýndan 18.969.598,21 TL gelir 

tahakkuku  devretmiþ  y ý l ý  i çer is inde  

37.618.830,92 TL tahakkuk yapýlmýþ böylece 

toplam tahakkuk 56.588.429,13 TL olmuþtur.

Y ý l ý  i ç e r i s i n d e  b u  t a h a k k u k u n  

47.272.364,89 TL tahsil edilmiþ. Kalan 

9.316.064,24 TL tahakkuk artýðý tahsil edilmek 

üzere 2012 Mali Yýlý Bütçesine devredilmiþtir.

Bu bölüm gelirleri için bütçe ile 

4.754.000,00 TL gelir elde edilebileceði tahmin 

edilmiþ yýlý içerisinde  3.671.091,74 TL tahakkuk 

yapýlmýþ olup bu tahakkukun tamamý tahsil 

edilmiþtir.
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04- ALINAN BAÐIÞ VE YARDIMLAR:

05- DÝÐER GELÝRLER:

06- SERMAYE GELÝRLERÝ:

08- ALACAKLARDAN TAHSÝLÂT:

SONUÇ OLARAK:

Bu bölüm gelirleri için 2.000.00 TL gelir 

elde edilebileceði tahmin edilmiþ yýlý içerisinde 

409.700,00 TL tahakkuk yapýlmýþ olup bu 

tahakkukun tamamý tahsil edilmiþtir.

Bu bölüm gelirleri için bütçe ile 

48.713.500,00 TL gelir elde edilebileceði tahmin 

edilmiþ 2010 yýlýndan 13.836.46 TL gelir 

tahakkuku  devretmiþ  y ý l ý  i çer is inde  

56.687.941.87 TL olmuþ böylece toplam 

tahakkuk 56.701.778.33 TL olmuþ yýlý içerisinde 

56.701.778.33 TL tahakkuk yapýlmýþ yýlý 

içerisinde bu tahakkukun tamamý tahsil 

edilmiþtir.

Bu bölüm gelirleri için bütçe ile 

15.602.000.00 TL gelir elde edilebileceði tahmin 

edilmiþ yýlý içerisinde 2.001.761.56 TL tahakkuk 

yapýlmýþ yýlý içerisinde bu tahakkukun tamamý 

tahsil edilmiþtir.

Bu bölüm gelirleri için bütçe ile 1.000,00 

TL gelir elde edilebileceði tahmin edilmiþ yýlý 

içerisinde tahakkuk ve tahsilat olmamýþtýr.

2011 Mali Yýlý bütçesi ile 122.000.000.00 

TL gelir elde edilebileceði tahmin edilmiþ 2010 

Yýlýndan 18.983.434.67 TL gelir tahakkuku 

devretmiþ yýlý içerisinde 100.389.326.09 TL 

tahakkuk olmuþ böylece toplam tahakkuk 

119.372.760.76 TL olmuþ Yýlý içerisinde 

110.056.696.52 TL tahsilat yapýlmýþ kalan 

9.316.064.24 TL 2012 Mali Yýla devredilmiþtir.

Belediyemiz Gelir bütçesi % 90.21 

oranýnda gerçekleþmiþtir.

Sayýþtay Baþkanlýðýna tarafýndan yapýlan 

2008 yýlý denetimleri, mali yýl içerisinde 

tamamlanmýþ olup bu yýla ait sorgu konusu 

hesap ve iþlemlerle ilgili gerekli savunmalar 

yapýlarak ek bilgi ve belgelerle birlikte ibraz 

edilmiþtir. Sonraki yýllara iliþkin denetimler ise 

devam etmektedir.

Belediye Meclisimiz ilgili kararý ile 

oluþturulan denetim komisyonu tarafýndan yýl 

içerisinde gelir ve giderleri ile bunlara iliþkin 

hesap kayýt ve iþlemlerinin denetimini 

yapmaktad ý r.  Bu  karar larda  yap ý lan  

harcamalarýn bütçe esaslarýna amaç ve 

politikalarýna, stratejik planlara, performans 

programlarý ile kanun, tüzük, yönetmelik, 

meclis ve encümen kararlarýna uygun olup 

olmadýðý incelenmektedir.

3. Mali Denetim Sonuçlarý:
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Belediyemiz

gelir ve gider dengesini kurmuþ,

kaynaklarýný etkili, ekonomik ve

verimli kullanma konusunda

hassasiyet göstermiþ bir

kurumdur.



1- ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜÐÜ

Faaliyet-1. Temsil ve Aðýrlama faaliyet-

lerinin takibi

Baþkanlýk makamýnda yurtdýþýndan ve 

yurtiçinden gelen heyetlerin, derneklerin, 

resmi kurumlarýn temsilcilerinin ve vatandaþ-

larýn karþýlanýp en iyi þekilde aðýrlanmasý ve 

belediye baþkanýmýzýn en iyi þekilde temsil 

edilmesi saðlamaktadýr.
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B. Performans Bilgileri

1.FAALÝYET VE PROJE BÝLGÝLERÝ

Belediye Baþkanýmýz Enver DEMÝREL

makamýnda LÖSEV Derneðini aðýrladý.

Baþkanýmýz makamýnda Türk Kýzýlay'ýný aðýrladý.

Baþkanýmýza baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý plaket takdim edilmiþtir.

Belediye Baþkanýmýz Enver DEMÝREL makamýnda

Kýrým Heyetini aðýrladý.

Belediye Baþkanýmýz Enver DEMÝREL makamýnda

Ankara Valisi Alaaddin YÜKSEL'i aðýrladý.

Baþkanýmýz makamýnda Etimesgut'ta bulunan

site yönetimlerini aðýrladý.



74
Etimesgut Büyüyor, Geliþiyor, Güzelleþiyor...

Baþkanýmýz makamýnda AB gençlik Projesi kapsamýnda yurt dýþýndan gelen öðrencileri aðýrladý. 

Baþkanýmýz makamýnda Genç Boþnaklar Derneðini aðýrladý. Baþkanýmýz yabancý konuklara yemek programý düzenledi.
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Belediyemizin her yýl düzenlediði 10 gün devam eden Uluslararasý Anadolu Kültür ve Sanat Festivali ile Belediyemiz

Türk Cumhuriyetlerinden ve yurdumuzun her yöresinden gelen dernek ve konuklarý aðýrlamaktadýr.

Dernekler kendi kültürlerini burada tanýtma fýrsatý bulmaktadýrlar.

Festival süresince protokole gelen misafirlerin en iyi þekilde aðýrlanmasý saðlanmýþtýr.



Faaliyet-2. Baþkanýn görüþme programýnýn hazýrlanmasý

Belediye Baþkanýna gelen randevu talep bilgileri kayda alýnmakta ve deðerlendirilip belirlenen 

tarihlerde randevularýn verilmesi saðlanmaktadýr. Bu þekilde baþkanýn günlük programýna kaydý 

yapýlmakta ayrýca randevu dýþýnda gelen ziyaretçilerin bilgilerinin alýnýp baþkanla görüþmeleri 

saðlanmaktadýr.
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Faaliyet-3. Baþkanlýk ile birimler arasýyazýlý ve sözlü iletiþim saðlamak

Belediye hizmetlerimizi daha etkin olarak yürütmek için gerekli olan iletiþimin saðlanmasý 

adýna birim müdürleri ve personelin Belediye Baþkaný ile görüþmeleri gerçekleþtirilmiþtir.

Baþkanýmýz Türksoy Genel baþkaný Düsen KASEÝNOV ve Azerbaycan dan gelen yabancý konuklarý makamýnda aðýrladý.
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Faaliyet-4. Önemli gün ve haftalarda 

tören ve kutlamalar yapýlmasý

Önemli gün ve haftalar Belediye 

Baþkanýnýn programýna alýnmýþ ve katýlýmlarý 

saðlanmýþtýr.

FAALÝYETÝN ADI

Önemli gün ve haftalarda tören ve 
kutlamalar yapýlmasý

2009 2010 2011

81 90 98

Belediye Baþkanýmýz Enver DEMÝREL makamýnda dini bayramlarda vatandaþlarýmýzla bayramlaþýrken..

23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramýndan Görüntüler
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Faaliyet-5. Nikah iþlemlerinin yapýlmasý

FAALÝYETÝN ADI

Nikah Ýþlemlerinin Yapýlmasý

2009 2010 2011

1569 2304 2551

Özel kalem müdürlüðüne baðlý olarak çalýþan evlendirme biriminde evlenmek isteyen kiþilerin kayýtlarý alýnýp,
evraklarý tamamlayanlarýn nikah tarihinde nikahlarý kýyýlmýþtýr.



Etimesgut Büyüyor, Geliþiyor, Güzelleþiyor...
79

FAALÝYETÝN ADI 2009 2010 2011

165 180 295
Baþkanýmýzýn çeþitli açýlýþ, konferans, 

toplantýlara katýlýmýnýn saðlanmasý

Belediyemizin yapmýþ olduðu birçok parklarýn açýlýþý baþkanýmýz tarafýndan yapýlmýþtýr.
Lösemili çocuklar yararýna Lösev ile ortaklaþa yaptýðýmýz kermes açýlýþýný baþkanýmýz yapmýþtýr.

Faaliyet-6 Baþkanýmýzýn çeþitli açýlýþ, konferans, toplantýlara katýlýmýnýn saðlanmasý

Resmi kurumlardan, esnaflardan ve vatandaþlarýmýzdan gelen davetiyeler programa alýnmýþ ve 

belediye baþkanýnýn katýlýmý saðlanmýþtýr. Belediye Baþkanýmýz sergi, iþyeri açýlýþlarý yapmýþ ayrýca 

Etimesgut bölgesindeki okullarýmýzý ziyarette bulunmuþlardýr. Etimesgut bölgesindeki esnaflara ve 

vatandaþlarýmýza kahvaltýlý toplantýlar düzenlemiþtir.



Ýhtisas komisyonlarý;

1- Bütçe ve Plan Komisyonu,
2- Eðitim Kültür Komisyonu
3- Halkla Ýliþkiler Komisyonu,
4- Hukuk ve Tarifeler Komisyonu,
5- Gençlik Komisyonu,
6- Spor Komisyonu,
7- Sosyal Hizmetler Komisyonu, 
8- Ýmar Islah ve Ýsimlendirme Komisyonu,
9- Yaþlýlar ve Engelliler Komisyonu,
10- Hesap Tetkik Komisyonu,
11- Çevre Komisyonu
12- Saðlýk Komisyonu,
13- Emlak Ýstimlak Komisyonu,
14- Araþtýrma ve Ýnceleme Komisyonu,
15- Ýnsan Haklarý Komisyonu,
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2- YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ

Faaliyet-1. Belediye meclisi toplantýlarý-nýn düzenlenmesi ve kararlarýn yayýmlanmasý 

Belediye Meclisimiz 5393 sayýlý Belediye 

Kanunu gereði her ayýn ilk haftasý 5 gün süreyle 

toplanmakta olup yine Belediye Kanunu gereði 

Belediye Meclisimiz üyelerinden oluþturulan 15 

adet ihtisas komisyonu faaliyet yürütmektedir.
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Belediye Meclisimiz, 2011 yýlý itibariyle 65 olaðan toplantý yaparak bu toplantýlarda 729 adet 

gündem maddesini görüþmüþ, 36 adet karar oyçokluðu ile 693 adet karar oybirliði ile karara 

baðlamýþtýr.

SIRA KONULARA GÖRE DAÐIMI ADET

1 289 

2 52 

3 20 

4 69 

5 6 

6 

Komisyona Havale Edilen 

Plan Deðiþikliði 

Ücret Tarifesi

Ýzin Dilekçesi 

Yönetmelik 

Komisyonlardan Gelen ve Komisyona Havale Edilmeden 
Görüþülenler 

293 

ETÝMESGUT BELEDÝYE MECLÝSÝNÝN YILLARA ÞAMÝL FAALÝYETLERÝ 

YAPILAN TOPLANTI SAYISI ALINAN KARAR SAYISI 

66 652 

65 687 

YILLAR 

2009  

2010  

2011  65 729 

BELEDÝYE MECLÝSÝNÝN 2011 YILI FAALÝYETLERÝ

AYLAR 
YAPILAN 

TOPLANTI 
SAYISI 

ALINAN 
KARAR 
SAYISI 

KOMÝSYONA 
HAVALE 
EDÝLEN 

GERÝ 
ÇEKÝLEN 

ÝADE 
EDÝLEN  

RED 
EDÝLEN 

KARAR NOSU 

OCAK 

ÞUBAT 

MART 

NÝSAN 

MAYIS 

HAZÝRAN 

TEMMUZ 

AÐUSTOS 

EYLÜL 

EKÝM 

KASIM 

ARALIK 

TOPLAM 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

10  

5 

5 

65 

74  

72  

55  

61  

61  

51  

61  

53  

50  

58  

64  

69  

729 

33  

30  

16  

28  

19  

19  

26  

20  

17  

25  

32  

24  

289 

- 

- 

3 

2 

3 

1 

1 

3 

2 

2 

1 

1 

19 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

1 

- 

- 

164 -191 -199  

234 -257  

267 -291 -293  

349  

407  

456 -457 -464  

496 -538  

560 -563  

630 -636  

692  

 



Belediye Encümenimiz haftada 1 kez Salý 
günleri toplanmakta olup, 2011 yýlý içerisinde 51 kez 
toplanmýþ, bu toplantýlarda 1287 adet gündem 
maddesini görüþerek karara baðlamýþtýr.
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675 38 15 1

Oybirliði Oyçokluðu Ýade edilen Reddedilen

2011 Yýlýnda Alýnan Meclis Kararlarýnýn Grafiksel Daðýlým Oranlarý

Oybirliði

Oy Çokluðu

Ýade Edilen

Reddedilen

5% 2%
0%

93%

75

 

85 

123 

76 

95 

59 

74 

142 

158 

106 

128 

166 

TOPLAM

OCAK

 

ÞUBAT 

MART 

NÝSAN 

MAYIS 

HAZÝRAN 

TEMMUZ 

AÐUSTOS 

EYLÜL 

EKÝM 

KASIM 

ARALIK 

 1287 

AYLAR
Encümence Alýnan

Karar Sayýsý

 

Faaliyet-2. Encümen toplantýlarýn düzenlenmesi ve kararlarýn yayýmlanmasý 



MÜDÜRLÜÐÜN ADI
GELEN EVRAK 

SAYISI
ALINAN KARAR 

SAYISI

BÝRÝMLERE 
GÖNDERÝLEN 

KARAR SAYISI

5

 

5

 

5

 

2

 

2

 

2

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

18

 

18

 

18

 

646

 
646

 
646

 

5
 

5
 

5
 

5
 

5
 

5
 

1
 

1
 

1
 

6 6  6  

117 117 117  

28 28  28  

1 1  1  

5 5  5  

170 170 170  

-
 

-
 

-
 

108
 

108
 

875
 

-
 

-
 

-
 

-

 
-

 
-

 
-

 

-

 

-

 
-

 

-

 

-

 
108

 

108

 

108

 
2

 

2

 

2

 58

 

58

 

513

 

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜÐÜ

 

YAZI ÝÞLERÝ  MÜDÜRLÜÐÜ

 

TEFTÝÞ KURULU MÜDÜRLÜÐÜ

 

HUKUK ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ

 

ÝNSAN KAY.VE EÐÝT.MÜD.

 

ZABITA MÜDÜRLÜÐÜ

 

DESTEK HÝZMETLERÝ MÜD.
 

SAÐLIK ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
 

BÝLGÝ ÝÞLEM MÜDÜRLÜÐÜ
 

KÜLTÜR VE SOS.ÝÞL. MÜD. 

ÝMAR VE ÞEH.MÜDÜRLÜÐÜ 

FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ 

TEMÝZLÝK ÝÞL.MÜDÜRLÜÐÜ 

PARK VE BAHÇELER MÜD. 

EMLAK VE ÝSTÝMLAK MÜD. 

BASIN YAYIN VE HALK.ÝLÞ.MÜD.
 

MALÝ HÝZMETLER MÜDÜRLÜÐÜ
 

VETERÝNER ÝÞLERÝ MÜD.
 

STRATEJÝ GELÝÞ.MÜD.

 
SÝVÝL SAVUNMA UZMANLIÐI

 
ÝÇ DENETÝM BÝRÝMÝ

 
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜÐÜ

 
SOSYAL YARDIM ÝÞLERÝ MÜD.

 RUHSAT VE DENETÝM MÜD.

 ÝÞLETME VE ÝÞTÝRAKLER MÜD.

 

2

 

2

 

2

 TOPLAM 1287 1287 2509

*Alýnan karar sayýsý ile gönderilen karar sayýsý arasýndaki fark bazý kararlarýn birden fazla Müdürlüðe gönderilmesinden kaynaklanmaktadýr.

Encümende görüþülmek üzere yazý iþleri müdürlüðüne müdürlüklerden gelen evrak ve bu 

evraklarla ilgili olarak encümen kararlarýnýn ilgili müdürlüklere daðýtým cetveli aþaðýda 

gösterilmiþtir.
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Faaliyet-3. Kurum içi- kurum dýþý gelen ve giden evraklarýn takibinin yapýlmasý 

01.01.2011 - 31.12.2011 tarihleri arasýnda çeþitli kurum ve kuruluþlardan belediyemize 46.183 

evrak gelmiþtir. Belediyemizden de diðer kamu kurum ve kuruluþlarýna 24.341 adet olmak üzere 

genel evrak servisimizden 70.524 adet evrak iþlem görmüþtür.

OCAK 

ÞUBAT 

MART 

NÝSAN 

MAYIS 

HAZÝRAN

TEMMUZ 

AÐUSTOS

EYLÜL 

EKÝM 

KASIM 

ARALIK 

3.992 

3.700 

4.318 

4.431 

4.877 

4.039 

3.525 

3.148 

2.984 

3.678 

3.256 

4.235 

1.714 

1.931 

2.227 

2.175 

2.525 

2.459 

1.968 

1.721 

1.453 

1.866 

1.596 

2.706 

AYLAR 
GELEN EVRAK 

SAYISI 
GÝDEN EVRAK 

SAYISI 
AYLIK GELEN-GÝDEN 

EVRAK TOPLAMI

5.706 

5.631 

6.545 

6.606 

7.402 

6.498 

5.493 

4.869 

4.437 

5.544 

4.852 

6.941 

TOPLAM 46.183 24.341 70.524 

3-ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ

Faaliyet-1. Norm kadro çerçevesinde personel alýnmasý 

5393 sayýlý belediye kanunun 49 uncu maddesinin 3 üncü fýkrasý gereðince tam zamanlý ve 657 

sayýlý devlet memurlarý kanununun 92. Maddesi gereðince açýktan atama yoluyla olmak üzere 2009 yýlý 

10, 2010 yýlý 29 ,2011 yýlý 36 sözleþmeli personel ve memur alýmý yapýlmýþtýr.

FAALÝYETÝN ADI 2009 2010 2011

10 29 36
Norm kadro çerçevesinde sözleþmeli

personel alýmý
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Faaliyet-2. Belediye personelinin özlük haklarýyla ilgili her türlü faaliyetin yürütülmesi

5018 sayýlý kanun çerçevesinde belediye birimlerinin görev, yetki, çalýþma, usul ve esaslarý 

belirlenerek daha etkin ve verimli bir çalýþma sistemi saðlamak.

FAALÝYETÝN ADI 2009 2010 2011

408 423 436
Belediye personelinin özlük haklarýyla 
ilgili her türlü faaliyetin yürütülmesi

Faaliyet-3. Belediye personeline hizmet içi eðitim ve seminer verilmesi

FAALÝYETÝN ADI 2011

10Belediye personeline hizmet içi eðitim ve seminer verilmesi
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1-BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ

Faaliyet-1. Gazete ve dergi haberleri, haber bülteni hazýrlanmasý ve ilgili yerlere gönderilmesi

Belediyemiz hizmet ve faaliyetlerinin, projelerin kamuoyuna duyurulmasý; belediye birimlerinin 

her türlü faaliyetlerinin duyurulmasý, belediyemizin etkinlikleri hakkýnda vatandaþlarýmýzýn basýn-

yayýn yoluyla bilgi sahibi edilmesi amacýyla haber bültenleri hazýrlanmýþ ve basýn-yayýn kuruluþlarýna 

gönderilmiþtir. Belediyemizin faaliyetleriyle ilgili haberlerin ve internet yayýnlarýnýn denetimi ve 

editörlüðü yapýlmýþtýr.

FAALÝYETÝN ADI 2009 2010 2011

505 625 660
Gazete ve dergi haberleri, haber 

bülteni hazýrlanmasý ve gönderilmesi

FAALÝYETÝN ADI 2009 2010 2011

2010 5200 5450Belediyemiz faaliyetlerine iliþkin olarak 
yazýlý ve görsel basýnda yer alýnmasý, 

vatandaþlarýn bilgilendirilmesi

Faaliyet-2. Belediyemiz faaliyetlerine iliþkin olarak yazýlý ve görsel basýnda yer alýnmasý ve 

vatandaþlarýn bilgilendirilmesi

Belediyemiz faaliyetleri ve etkinlikleri ile haberler ve duyurular basýn-yayýn kuruluþlarýna 

gönderilerek vatandaþlarýmýzýn bilgilendirilmesi saðlanmýþtýr. Basýn ve yayýn kuruluþlarýnýn, belediye 

hizmet ve faaliyetlerimizle ilgili bilgi talepleri deðerlendirilerek, hýzlý, doðru ve etkin biçimde 

karþýlanmýþtýr.
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FAALÝYETÝN ADI 2011

50Broþür, kitapçýk, el ilanlarý vb. basýlý ürünlerin hazýrlanmasý

FAALÝYETÝN ADI 2011

5Tanýtým ve televizyon filmi  hazýrlanmasý

Faaliyet-3. Broþür, kitapçýk, el ilanlarý vb. basýlý ürünlerin hazýrlanmasý

Belediye faaliyetlerimizin kamuoyuna duyurulmasý, vatandaþlarýmýzýn bilgilendirilmesi ve 

çeþitli etkinliklerde, organizasyonlarda vatandaþlarýmýza daðýtýlmasý amacýyla gerekli kitapçýk, 

broþür, afiþ, ilan vb. gibi yayýnlar hazýrlanmýþtýr.

Faaliyet-4. Tanýtým ve televizyon filmi hazýrlatýlmasý

Çeþitli programlarda sunumu yapýlmak üzere belediyemizin faaliyetleri hakkýnda deðiþik 

konseptlerde tanýtým ve faaliyet filmleri hazýrlanmýþtýr. Sayýn Baþkanýmýzýn, ilçemizin ve belediyemizin 

faaliyetlerinin tanýtýmýyla ilgili olarak katýldýðý televizyon programlarý için istenilen formatta faaliyet 

görüntüleri hazýrlanmýþ ve televizyon kanallarýna ulaþtýrýlmýþtýr.
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Faaliyet-5. Belediyemizin yazýlý ve görsel basýnda haber takibinin yapýlmasý

Faaliyet-6. Belediyemiz ile ilgili haber, fotoðraf ve görüntü arþivinin tutulmasý 

Faaliyet-7. Belediyenin organizasyon faaliyetlerinin ve Belediye Baþkanýnýn katýldýðý 

etkinliklerin fotoðraf ve kamera ile takibi 

Kitle iletiþim araçlarýnda belediyemiz hizmet ve faaliyetlerini ilgilendiren konulardaki 

haberlerin takibi ve tespiti yapýlmýþtýr.

Günlük yayýnlar taranarak belediyemiz ve ilçemizle ilgili haberlerin kupürleri kesilerek 

arþivlenmiþtir. Belediyemizle ilgili haber, fotoðraf ve görüntü arþivi tutulmuþtur. Belediye birimlerinin 

hizmet ve faaliyetlerine iliþkin sözlü, görüntülü ve yazýlý basýnda çýkan haberlerin kupür, fotoðraf, slayt 

kasetleri temin edilerek cins ve konularýna göre sýnýflanarak arþivlenmiþtir.

Belediyenin gerçekleþtirdiði organizasyonlar, faaliyetler ve belediyemiz birimlerinin çalýþmalarý 

ve etkinlikleri ile Sayýn Baþkanýmýzýn katýldýðý etkinliklerin fotoðraf ve kamera ile takibi yapýlmýþtýr. 

Belediyemizin gerçekleþtirdiði etkinliklerinin fotoðraf ve video çekimleri yapýlmýþtýr.

FAALÝYETÝN ADI 2009 2010 2011

Belediyemizin yazýlý ve görsel basýnda
haber takibinin yapýlmasý

Faaliyet
Gerçekleþtirildi

Faaliyet
Gerçekleþtirildi

Faaliyet
Gerçekleþtirildi

FAALÝYETÝN ADI 2009 2010 2011

Belediyemiz ile ilgili haber, fotoðraf 
ve görüntü arþivinin tutulmasý 

2750 haber 
kupürü 
11500 

fotoðraf 

3250 haber 
kupürü 
19950 

fotoðraf 

3400 haber 
kupürü 
20000 

fotoðraf 

FAALÝYETÝN ADI 2009 2010 2011

Belediyenin gerçekleþtirdiði 
organizasyonlar ve faaliyetler ile 

Belediye Baþkanýnýn katýldýðý 
etkinliklerin fotoðraf ve kamera ile 

takibi

300 390 600
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Faaliyet-8. Yerel ve ulusal basýn mensuplarýyla iliþkilerin yürütülmesi ve basýn toplantýlarý 

düzenlenmesi

Belediye birimlerinin her türlü faaliyetlerini, belediyemizle ilgili etkinlikleri, projeleri sözlü, 

yazýlý ve görüntülü olarak basýn-yayýn yoluyla kamuoyuna tanýtmak için basýn toplantýlarý, basýn 

davetleri ve kabulleri gerçekleþtirilmiþtir. Yazýlý, görsel ve sözlü medya ile iliþkiler yürütülmüþtür.

FAALÝYETÝN ADI 2009 2010 2011

Yerel ve ulusal basýn mensuplarýyla 
iliþkilerin yürütülmesi ve basýn 

faaliyetleri düzenlenmesi.
8 10 60
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Faaliyet-9. Belediyenin tanýtýlmasý amacýyla kullanýlan broþür ve afiþ gibi malzemelerin grafik 

tasarýmýnýn yapýlmasý 

Belediyemizle ve belediye baþkanýmýzla ilgili tebrik kartlarý, taziye kartlarý, yapýlan faaliyetlerin 

tanýtýmý için afiþ tasarýmlarý, davetiyeler, el broþürleri, pankartlar, CD kapak tasarýmlarý, resimlerin 

düzeltilmesi gibi grafik tasarým çalýþmalarý gerçekleþtirilmiþtir.



FAALÝYETÝN ADI 201120102009

Web sitesinin güncellenmesi
430

10000 
fotoðraf

haber 420 haber 
6600 fotoðraf

350 haber
5200 fotoðraf

Faaliyet-10. Web sitesinin 

güncellenmesi 

w w w . e t i m e s g u t . b e l . t r  

adresinde yayýn yapmakta olan 

belediyemize ait web sitesi ile 

belediyemize ait birimlerin web 

siteleri, fotoðraflar ve haberler 

sürekli ve anlýk olarak güncel-

lenmiþtir.
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Diðer faaliyetler:

1. 

2. 

Belediyemiz faaliyetlerinin kitle iletiþim araçlarý ve yazýlý basýn yolu ile duyurusunun, ilanýnýn 
yapýlmasý

Belediyemizin çalýþmalarý, etkinlikleri ve faaliyetlerinin kitle iletiþim araçlarý ve yazýlý basýn yolu 
ile ilaný, duyurusu yapýlmýþtýr.

Belediyemiz faaliyetlerine iliþkin olarak internet sitelerinde, internet haber portallarýnda yer 
alýnmasý.

Belediyemiz faaliyetleri ve etkinlikleri ile haberler, duyurular internet haber portallarýnda, 
internet sitelerinde yayýnlanarak vatandaþlarýmýzýn bilgilendirilmesi saðlanmýþtýr.

FAALÝYETÝN ADI 2011

6
Belediyemiz faaliyetlerinin kitle iletiþim araçlarý ve 

yazýlý basýn yolu ile duyurusunun, ilanýnýn 
yapýlmasý

FAALÝYETÝN ADI 2011

3500
HABER

Belediyemiz faaliyetlerine iliþkin olarak internet 
sitelerinde, internet haber portallarýnda yer 

alýnmasý





“ULUSLARARASI ANADOLU GÜNLERÝ

KÜLTÜR VE SANAT FESTÝVALÝ”



5- KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER

MÜDÜRLÜÐÜ

Faaliyet-1. Uluslararasý Anadolu Günleri 

Kültür ve Sanat Festivali düzenlenmesi 

AMACI:

FESTÝVALÝN UYGULAMA STRATEJÝSÝ:

"ULUSLARARASI ANADOLU GÜNLERÝ 

KÜLTÜR VE SANAT FESTÝVALÝ”

1-Etimesgut'umuzu kültür ve sanat þehri 

yapmak

2-Etimesgut ilçesinin bir Anadolu kenti 

görünümünde olduðu düþüncesinden 

hareketle, Anadolunun dört bir yerinden gelip 

Etimesgut'ta yerleþen hemþehrilerimize 

yöresel kültürlerini unutturmamak.

3-Etimesgut'ta yaþayan tüm hemþeri-lerimizde 

ortak bir hemþehricilik bilinci geliþtirmek.

4-Zamanýmýzda çeþitli nedenlerle yozlaþan ve 

hatta kaybolmaya yüz tutan Milli Kültürümüzün 

aslýnýn yaþatýp sonraki nesillere doðrusunu 

emanet etmek.

5-Dünyanýn dört bir yanýnda bulunan 

kardeþlerimiz ile kültür birliðinin bilincini 

bütünleþtirip, kaynaþmak.

6-Festivale katýlan yörelerin ve ülkelerin sanat, 

ürün ve kültürel alanda ne kadar zenginlikleri 

varsa hepsinin tanýtýmýna imkan saðlamak.

Her iþtirakçi dernek, topluluk veya ülke 

Etimesgut Belediyesi tarafýndan gösterilen 

yerde standlarýný hazýrlar. 

Festival boyunca o alanda sergilenmesini 

saðlar. Ayrýca Festival boyunca yörelerine ait 

oyun, türkü, tiyatro, ürün, yemek, v.b. bütün 

gelenek ve göreneklerini sergiler. Her gece bir 

veya birkaç dernek veya ülke kendi yörelerine 

ait programýný (halk oyunlarýný, folklorunu, 

güreþ gösterilerini, yemeklerini, ürünlerini, el 

sanatlarýný v.b.) sunar.

10 gün boyunca her akþam saat 19:00'dan 

itibaren, katýlýmcýlarýn etkinlikleriyle devam 

etti .  10 gün süren festival programý 

çerçevesinde 13'ü Hemþehri Derneði, 10'u 

Uluslar arasý büyükelçilik ve temsilcilik olmak 

üzere 23 katýlýmcý etkinliklere katýlmýþtýr.

Et imesgut  Belediyesi  taraf ýndan 

düzenlenen Uluslararasý "Anadolu Günleri" 

Kültür ve Sanat Festivalinin;

FESTÝVALE KATILARAK KÜLTÜR VE 

SANATLARINI SERGÝLEYEN DERNEK, VAKIF 

FEDERASYON VE TEMSÝLCÝLÝKLER

1-Doðu Türkistan Kültür ve Dayanýþma Derneði

2-Etimesgut'ta Oturan Çorumlular Kültür ve 

Dayanýþma Derneði

3-Baþkentteki Sivaslýlar Kültür ve Dayanýþma 

Derneði

4-Tokat Merkez ve Ýlçeleri Sosyal. Day. Eðt. ve 

Kült. Der.

5-Niðde Ýli ve Ýlçeleri Sosyal Yardýmlaþma 

Dayanýþma ve Kültür Derneði

6- Türkmenistan Büyükelçiliði

10 GÜNLÜK MUHTEÞEM FESTÝVAL
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7-Kýrýkkale Ýli ve Ýlçeleri Kültür ve Dayanýþma 

Derneði

8-B.Ý.S.A.V. (Balkan Göç. iktis. Araþt. ve Sos. 

Yard. V.)

9-Çankýrýlýlar Derneði

10-Irak Türkmen Cephesi Temsilciliði

11-Yozgatlýlar Sosyal Yardýmlaþma ve Day. Kült. 

Derneði

12-Ankara Karadenizliler Kültür ve Dayanýþma 

Derneði

13-Samsun Ýli ve Çevresi Sosyal Yardýmlaþma 

ve Day. Derneði

14-K.K.T.C. Büyükelçiliði

15-Kýrgýzistan Büyükelçiliði

16-Erzurum Ýktisadi Sosyal Araþtýrma ve 

Yardýmlaþma Vakfý

17-TÜRKSOY (Türk Kültürü ve Sanatlarý Ortak 

Yönetimi)

18-Ankara Dernekleri Federasyonu

19-Kars, Ardahan, Iðdýr Kültür ve Dayanýþma 

Derneði

20-Kýrým Türkleri Kültür ve Yardýmlaþma 

Derneði

21-Azerbaycan Büyükelçiliði

22-Kazakistan Büyükelçiliði

23-Gümüþhane Dernekleri Federasyonu
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FESTÝVALÝN 1. GÜNÜ

Adriyatik'ten Çin Seddi'ne Türk Dünyasýný Etimesgut'ta 

buluþturan, 8. Uluslar arasý Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali, 

9 Eylül Cuma günü saat 17.00'da Piyade Mahallesi Pazar yerinden 

festival alanýna kadar sürecek festival yürüyüþüyle baþladý.

Yürüyüþe b in lerce  vatandaþ ýmýz la  b ir l ik te  Türk i  

Cumhuriyetlerin büyükelçiliklerinden, temsilciliklerden, 

derneklerden, sivil toplum örgütlerinden, Etimesgut ilçe 

protokolünden idareciler ve katýlýmcýlar ile mehteran ekibi, cirit 

takýmý eþlik etmiþtir. Festivalin açýlýþý yaklaþýk 40 bin vatandaþýmýzýn 

izlediði Kýraç konseri ile baþlamýþtýr. 

Festivale katýlan 23 dernek, Türk dünyasýndan büyükelçilikler 

ve dýþ temsilcilikler, 9 gün boyunca kendileri için oluþturulan 

stantlarda kültürel ve sanatsal faaliyetlerini sergilemiþlerdir. Her 

gecenin finalinde ünlü bir sanatçý sahne almýþtýr. 9 gün 9 gece süren 

festivalde Türk kültür ve sanatýna ait her þey Etimesgut'ta 

sergilenmiþtir. 



FESTÝVALÝN 2. GÜNÜ

Tokat, Azerbaycan ve Doðu Türkistan kültür ve sanat etkinlikleri bu gecede yer almýþtýr. Tokatlýlar, 10 gün 

boyunca kendileri için ayrýlan stantta yöresel kültür ve sanatlarýný en iyi þekilde sunarken, ayrýca kendileri için 

ayrýlan gecede alaný dolduran binlerce insanýmýza Tokat kültürünü daha yakýndan tanýtma fýrsatýný bulmuþlardýr. 

Festivale katýlan vatandaþlarýmýz, Tokat'ýn yöresel yemekleri; Bat ve kömbeyi tatmýþlar, Tokatlý sanatçý Ceylan 

Serçe'nin aðzýndan Tokat türküleri dinlemiþlerdir.

Ayný gecede Azerbaycan dan gelen kardeþ sanatçýlarýmýz sunmuþ olduklarý kendi kültürlerine özgü halk 

danslarý ve türküleriyle geceyi þenlendirmiþ, Doðu Türkistandan gelen kardeþlerimiz Doðu Türkistan þiirler 

okumuþ ve gecenin finalinde ise Nadide Sultan, seslendirdiði duygusal ve hareketli þarkýlarýyla izleyenlere müzik 

ziyafeti sunmuþtur.











FESTÝVALÝN 4. GÜNÜ

Etimesgut Belediyesi'nin düzenlediði 8. Uluslararasý Anadolu Günleri Kültür ve Sanat 

Festivali'nin 4. gününde Karadeniz ve Kazak kültürleri buluþtu. Kazak gençleri, geleneksel 

giysileriyle davetlilere Kazak kültüründen esintiler sunarken, alanda bulunan vatandaþlarýmýz, 

Kazakistan çalgýsý tarýný, kültürünü, geleneðini yakýndan tanýma fýrsatý bulmuþ, Karadenizli 

hemþerilerimiz kemençe ve tulumla horon teperken alanda bulunan vatandaþlarýmýz onlara 

eþlik etmiþ, gecenin finali ise Hülya Polat þarkýlarý ile tamamlanmýþtýr. 





FESTÝVALÝN 5. GÜNÜ

Türkmenistan Büyükelçiliði'nin etkinlikleriyle 

baþlayan gecede dans gösterileri ve Türkmenistan þarkýlarý 

yer almýþ, Erzurum halk sanatçýlarý türkülerini söylemiþ ve 

festival standlarýnda Erzurum mutfaðýndan örnekler 

verilmiþ, gecenin finalinde ise nostaljik þarkýlarýyla müzik 

ziyafeti sunan sanatçý Ýbrahim Erkal sahne almýþtýr.





FESTÝVALÝN 6. GÜNÜ

Festivalin 6. gününde Ural daðlarýnýn 

Türk boyu Baþkurdistan, yavru vatan Kýbrýs ve 

Çankýrý geceleri düzenlenmiþ, Baþkurdistan 

ve KKTC'nin geleneksel halk danslarýyla yer 

aldýðý gecede Çankýrýlýlar yaren kültürünü 

sergilenmiþ, Urallar'ýn geleneksel Sek-Sek'i 

tadýlmýþ, Çankýrýlýlar Baþkan Demirel'e 

'Depme' hediye etmiþ ve finalde Karadenizli 

sanatçýmýz Elif Karlý sahne almýþtýr.



FESTÝVALÝN 7. GÜNÜ

Festivalin 7. gününde Balkanlar'ýn 'Evladý Fatihanlarý', Gümüþhane ve Sivas kültürleri sahne almýþ, 

Türküler Balkan havasý estirmiþ, Gümüþhaneliler Latif Doðan'la milli birliðimize kastý olanlara küsmüþ, Sivaslý 

aþýklar atýþmýþ, alandaki binlerce vatandaþýmýz tempo tutmuþ, Gümüþhane'nin Kömesi, Sivas'ýn ketesi tadýlmýþ, 

gecenin finalinde Latif Doðan ve Hatice sahne almýþtýr. 



FESTÝVALÝN 8. GÜNÜ

Bu gecede, Ankara, Samsun, Kýrgýzistan kültürleri boy göstermiþ, Samsun halayý ve 

Kýrgýz dansý onbinlerce vatandaþýmýza sergilenmiþ, Samsunlular, yöresel kültür ve 

sanatlarýyla festivale renk katmýþ, geleneksel kýyafetleriyle davul-zurna eþliðinde sahneye 

çýkan Samsun halay ekibi izleyenlere keyifli dakikalar yaþatmýþ, Kýrgýzlar danslarý ve 

müzikleriyle coþturmuþ, alanda bulunan vatandaþlarýmýz Kýrgýz kültürünüde daha 

yakýndan tanýma fýrsatý bulmuþ, Ankara'nýn sinsin oyunu ve seðmenlerin gösterileri ilgiyle 

izlenmiþ, finalde ise murat KEKÝLLÝ sahne almýþtýr.





FESTÝVALÝN 9. GÜNÜ

Uluslar arasý Anadolu Günleri Kültür ve Sanat 

Festivali'nin 9. gününde Ayna Grubu izleyenleri coþturmuþ, 

tüm Türk dünyasýna Yozgat testi kebabý, Türkmen türküleri, 

Kýrýkkale halaylarý ile Türk kültür ve sanatý yansýmýþtýr. 



10.FESTÝVALÝN 10. GÜNÜ (FÝNAL GECESÝ)

10 tanesi yurt dýþý Türk devlet ve topluluklarý, 13'ü Türkiye'den hemþehri dernekleri, 

Federasyon, ve Vakýftan oluþan 23 kurum ve kuruluþun katýlýmý ile 09-18 eylül tarihleri arasýnda 

gerçekleþtirilen ve 10 gün 10 gece süren etkinliklere toplamda 500 binden fazla kiþi katýldý. Festival 

alanýnda kurulan çadýrlarda 10 gün boyunca yöresel etkinliklerde bulunarak kendilerini tanýtan 5 Türk 

cumhuriyeti, 5 Türk topluluðu ve 13 hemþehri derneði, akþamlarý da kendi yerel kültür ve sanatlarýný 

yansýtan gece düzenlemiþlerdir.

Dernek, temsilcilikler ve Türk Cumhuriyetleri ve büyüelçiliklerinden topluluklarýn katýlýmýyla 

gerçekleþen festivali muhteþem bir finalle sona ermiþ, Festivale katýlan MHP Genel Baþkaný Dr. Devlet 

Bahçeli tarafýndan Etimesgut Belediyesi'nce yaptýrýlacak Kent Konseyi Binasý'nýn temeli atýlmýþ, Türk 

Dünyasý Defilesinin yer aldýðý final gecesinde ünlü sanatçý Ferhat Göçer, festival alanýný dolduran 

binlerce vatandaþýmýza muhteþem bir müzik ziyafeti sunmuþtur.

Kültür ve sanatýmýz, bizi bir arada tutan; bin yýllýk kardeþliðimizin en önemli öðelerinden biridir. 

Bu festivalimizle kültürümüzü ve sanatýmýzý; yani bize ait olaný halkýmýzla buluþturduk. Geleneksel 

hale getirdiðimiz bu festivalimiz artýk ilçemizle özdeþleþmiþtir.





Faaliyet-2. Toplu nikâh töreni ve Toplu Sünnet organizasyonu düzenlenmesi 

Faaliyet-3. Üstün yetenekli ve baþarýlý öðrencilerimizin belediyemiz tarafýndan ödüllendirilmesi

Etimesgut Belediyesi, düzenlediði Sünnet Þöleni ve Toplu Nikah Töreni ile 14 çiftin nikahlarýný 

kýyýlmýþ ve 627 çocuk sünnet ettirilmiþtir. Þölende Mustafa Ceceli muhteþem bir konser vermiþtir.
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MEHMET AKÝF ERSOY' UN “ÞÝÝRLERÝNÝ OKUMA VE KOMPOZÝSYON YARIÞMASI”

Etimesgut Belediyesi tarafýndan Mehmet Akif Ersoy'un 75. yýldönümü etkinlikleri kapsamýnda 

düzenlenen “Ýlköðretim öðrencileri arasý Akif'in þiirlerini güzel okuma; liseler arasý eserlerini tahlil 

etme” yarýþmasý sonuçlandý. Etimesgut Belediyesi, gerçekleþtirdiði “Mehmet Akif'i Anma ve Anlama” 

gecesiyle hem milli þairi eserleriyle anmýþ, hem de dereceye giren öðrencileri ödüllendirmiþtir.

Belediyemiz tarafýndan kompozisyon 

yarýþmasý düzenlenmiþ jüri üyelerinin yaptýðý 

deðerlendirme sonucunda 'Bir adam bir kalem 

ve…' adlý kompozisyonuyla Ufuk Arslan Lisesi 11. 

sýnýf öðrencisi Ýhsan Arda Þatýr birinci oldu. 

Ýkinciliði Özel Ferda Koleji'nden Afranur Kanýbol, 

üçüncülüðü Elvankent Bilgi Anadolu Lisesi'nden 

Hatice Turgut elde etti. Þiir okuma kategorisinde 

ise b ir inci l ið i  Mehmet Aki f ' in  'Zulmü 

Alkýþlayamam' þiirini okuyan Layýka Akbilek 

Ýlköðretim Okulu 7. sýnýf öðrencisi Onurcan Güzel 

kazandý. Ayný kategoride Zekiye Güdüllüoðlu Ýlköðretim Okulu'ndan Muhammed Metehan Kaya ikinci, 

Türkkent Ýlköðretim Okulu'ndan Bestegül Þahin üçüncü oldu. Dereceye giren öðrencilere ödüllerini 

Baþkanýmýz Enver Demirel vermiþtir. Birinciye laptop bilgisayar, ikinciye tablet bilgisayar, üçüncüye 

de dijital fotoðraf makinesi hediye eden baþkanýmýz, yarýþmaya katýlan tüm öðrencileri tebrik etti.



Faaliyet-4. Dini bayramlarda ve kandil günlerinde vatandaþlarýmýzý bilgilendirmeye yönelik 

organizasyonlar düzenlenmesi

Faaliyet-5. Ýlçemiz sýnýrlarý içerisinde bulunan okullarýn yýlsonu etkinliklerinin düzenlenmesine

katkýda bulunulmasý

Aþaðýda belirtilen dini günlerde vatandaþlarýmýzý bilgilendirmek amacýyla afiþ, billboard ve 

pankartlar kullanýlmýþtýr.

»  Mevlid Kandili
»  Kutlu Doðum Haftasý
»  Regaip Kandili
»  Miraç Kandili
»  Beraat Kandili

FAALÝYETÝN ADI 2009 2010 2011

42 48 45

Dini bayramlarda ve Kandil günlerinde

vatandaþlarýmýzý bilgilendirmeye yönelik

organizasyonlar düzenlenmesi.

FAALÝYETÝN ADI 2009 2010 2011

15 37 43

Ýlçemiz sýnýrlarý içerisinde bulunan okullarýn

yýlsonu etkinliklerinin düzenlenmesine

katkýda bulunulmasý.

Okul Sayýsý Okul Sayýsý Okul Sayýsý



Faaliyet-6. Ramazan ayý etkinlikleri düzenlenmesi

RAMAZAN AKÞAMLARI PROGRAMI

Etimesgut Belediyesi, düzenlediði ramazan akþamlarý programýyla geleneksel ramazan 

akþamlarýný ilçe genelinde yaþatmayý amaçlamýþtýr. Hacivat-Karagöz ve kukla gösterileri, kuran 

ziyafeti, ilahi, kasideler ve daha birçok sürprizlerle ramazan akþamlarýnýn dolu dolu geçmesi 

saðlanmýþtýr. 14 Aðustos Eryaman 1. Etap kapalý Pazar yerinde, 21 Aðustos Elvankent Pazar yerinde, 

27 Aðustos Emirler Pazar yerinde ve 28 Aðustos Etiler Pazar yerinde programlar farklý konseptlerde 

tekrar edilmiþtir.



Faaliyet-7. Yaz spor okullarý açýlmasý 

FAALÝYETÝN ADI 2009 2010 2011

270 300 386

Etimesgut belediye spor kulübü
futbol yaz spor okullarýna katýlan

öðrenci sayýsý



FAALÝYETÝN ADI

TEMÝN EDÝLEN
MALZEME SAYISI

2009

150 200 293

Okul Sayýsý Okul Sayýsý Okul Sayýsý

TEMÝN EDÝLEN
MALZEME SAYISI

2010

TEMÝN EDÝLEN
MALZEME SAYISI

2011

Belediye bünyesinde bulunan sporcularýn spor
malzemelerinin temin edilmesi, þampiyona ve

turnuvaya katýlýmlarýnýn saðlanmasý.

Faaliyet-8. Kurumlar arasý, belediye birimleri arasý, liselerarasý ve mahalleler arasý futbol 

turnuvalarýnda dereceye giren takýmlara verilecek olan ödüllerin belediyemizce karþýlanmasý ve 

organizasyonun yapýlmasý

Faaliyet-9. Belediye bünyesinde bulunan sporcularýn spor malzemelerinin temin edilmesi, 

þampiyona ve turnuvaya katýlýmlarýnýn saðlanmasý

Faaliyet-10. Kütüphane hizmetlerinin verilmesi

Türk milli eðitimin amaçlarý doðrultusunda, bilimsel düþünen, demokratik davranýþlara sahip 

olan, okuma alýþkanlýðý kazanmýþ, öðrenmeye, araþtýrmaya önem veren öðrencilerin yetiþmesine 

yardýmcý olmak en büyük hedefimizdir.

Kütüphanemizden her yaþta ve her tür okulda okuyan öðrencilerin yaný sýra; tüm halkýmýzda 

yararlanmaktadýr. Kütüphanemizde üyelik sistemi yoktur. Herkes hafta içi ve cumartesi günü olmak 

üzere haftanýn 6 günü kütüphanemizden yararlanabilmektedir. Ýsteyen kitapseverler kütüphane 

içinde çalýþabilirler, bilgi toplayabilirler, isteyenler kimlik býrakarak ödünç kitap alabilmektedirler.
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FAALÝYET 1 2009 2010 2011 

Kurumlar arasý, belediye 
birimleri arasý,liselerarasý 
ve mahalleler arasý futbol 
turnuvalarýnda dereceye 
giren takýmlara verilecek 
olan ödüllerin 
Belediyemizce 
karþýlanmasý ve 
organizasyonun yapýlmasý 

Plaket Kupa Madalya Plaket Kupa Madalya Plaket Kupa Madalya 

8 6 60 11 13 140 10 3 42 

FAALÝYETÝN ADI 2009 2010 2011

1000 3950 3600

4500 4718 6903

Kütüphane hizmetlerinin verilmesi 
(Kütüphane Hizmetlerinden Yararlanan Kiþi Sayýsý)

Kütüphanemizde bulunan kitap sayýsý



Kütüphanemizden günlük 50–100 kiþi arasýnda vatandaþýmýz yararlanmaktadýr.

2011 yýlý içerisinde yaklaþýk 3600 kiþi kütüphanemizden faydalanmýþtýr.

 Etimesgut Belediyesi Kent Konseyi Binasý bünyesinde barýndýrdýðý sosyal aktivitelerle 

toplumun her kesimine farklý sosyal imkânlar sunmaktadýr. Fonksiyonel yapýsý, modern teknolojiyle 

donatýlmýþ hizmet alanlarý ve tefriþatýyla dikkat çeken Kent Konseyi Binasý içerisinde çocuklara ve 

gençlere yönelik, gençlerin kötü alýþkanlýklardan uzak durarak saðlýklý bir ortamda kiþisel 

geliþimlerini saðlamak amacýyla binanýn ikinci katýnda Bilgi Evi açýlarak halkýn hizmetine 

sunulmuþtur.

Öðrencilerin okuldan kalan boþ zamanlarýný en verimli þekilde deðerlendirebildiði, Bilgi Evi 

bünyesinde, satranç, zekâ oyunlarý, bilgisayar, kütüphane yer alýyor. Bilgi Evi'ne gelen gençler, ilgi 

alanlarýna göre bu birimlerden istedikleri gibi yararlanabiliyorlar. Sigara baþta olmak üzere diðer kötü 

alýþkanlýklardan uzak olarak saðlýklý bir ortamda vakitlerini geçiren gençler hem eðlenmekte, hem de 

zekâ oyunlarýyla kiþisel geliþimlerine katký saðlamaktadýrlar.

Yunus Emre Kültür ve Spor Merkezi ve Kent konseyi Salonunda Cumartesi günleri ücretsiz 

olarak açýlan Halk Oyunlarý kurslarýnda; Büyükler 15-30 Yaþ Gurubu, ülkemizin deðiþik yöre oyunlarýný 

öðrenmektedir. Belediyemizin yapmýþ olduðu çeþitli organizasyonlarda Halk Oyunlarý ekibi görev 

alarak gösterilerde bulunmaktadýr. Halk oyunlarý kursundaki 2011 yýlý toplam üye sayýsý 18 kiþisi 30 

yaþ üstü olmak üzere 70 kiþidir.

Bilgi Evi:

HALK OYUNLARI KURSLARI, KONSERVATUAR FAALÝYETLERÝ

Faaliyet-11. Halk oyunlarý kurslarý düzenlenmesi, konservatuar faaliyetlerinin 

düzenlenmesi

Etimesgut Büyüyor, Geliþiyor, Güzelleþiyor...
119

FAALÝYETÝN ADI 2009 2010 2011

2 6 7
Halk oyunlarý kurslarý düzenlenmesi,

konservatuar faaliyetlerinin düzenlenmesi.
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FAALÝYETÝN ADI 2009 2010 2011

2 14 17Kültürel geziler düzenlenmesi

FAALÝYETÝN ADI 2009 2010 2011

1000 3365 6345Kültürel gezilere katýlan kiþi sayýsý

KONSERVATUAR FAALÝYETLERÝ;
“ Konservatuar geleneksel yýl sonu konserleri,
" Türk Müziði Çocuk Korosu 23 Nisan Konseri,
" Anneler günü programý,
" Türk Sanat Müziði ve Türk Halk Müziði dallarýnda amatör ses yarýþmasý,
" Mevlana Celalettin Rumi'yi anma haftasý etkinlikleri kapsamýnda "Þeb-i Aruz Töreni."
" Öðretmenler günü programý etkinlikleri ,
" Konservatuar öðrencilerinin hazýrladýklarý dinletiler gerçekleþtirilmiþtir.

Faaliyet-12. Kitap okuma kampanyalarý düzenlenmesi 

KÝTAP OKUMA KAMPANYALARI

Faaliyet-13. Ýlçemiz sýnýrlarý içerisinde bulunan dernek ve vakýflara talepleri doðrultusunda 

katkýda bulunulmasý ve Kültürel geziler düzenlenmesi 

Faaliyet-14. Belirli gün ve hafta kutlamalarý, törenler ve organizasyonlar düzenlenmesi. 

BELÝRLÝ GÜN VE HAFTALAR KUTLAMALARI
ÞEB-Ý ARUS PROGRAMI

28 Mart 3 Nisan 2011 tarihleri arasýnda kitap okuma kampanyasý düzenlenmiþtir. Kitap okuma 

kampanyasý çerçevesinde kitabýn önemi anlatan konuþmalar yapýlmýþtýr.

14-20 Kasým 2011 tarihleri arasýnda Kütüphaneler haftasý kutlanmýþtýr.

Etimesgut Belediyesi, Mevlana'nýn 737. Vuslat 

Yýldönümü nedeniyle Þeb-i Arus programý düzenledi. 

Þeker Fabrikasý Lokali'nde gerçekleþtirilen 

programda, ölümü; 'Sevgiliye Kavuþma' günü olarak 

gören Mevlana anýldý. Mevlana'yý Anma ve Anlama 

Törenine konuþmacý olarak Doç. Dr. Öznur Özdoðan 

katýldý Programda sahne alan minik semazenler, 

gösterileri ile büyük beðeni kazandý. Törende, 

Etimesgut Belediyesi Konservatuarý Türk Tasavvuf Müziði Korosu, ilahilerle izleyenlerin etkilemiþtir. 

Tören, profesyonel semazenlerin sema ve duasýyla sona ermiþtir.
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ETÜT PROJESÝ

TÜRK SANAT MÜZÝÐÝ KONSERÝ

Etimesgut Belediyesi, Etimesgut Gençlik Meclisi'nce düzenlenen 'Ücretsiz Etüt Projesine' 

katýlan öðrenci ve ailelerini dönem sonu etkinliðinde buluþturmuþtur. Ýlköðretim 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 

sýnýf öðrencilerinin katýlabildiði ücretsiz etütlerle ilçemiz çocuklarýnýn baþarýlarýnýn arttýrýlmasý 

amaçlanmýþtýr.

Eryaman Musiki Derneði, verdiði konserle Etimesgutlulara muhteþem bir gece yaþattý. 

Etimesgut Belediyesi'nin katkýlarý ile düzenlenen konserde Türk Sanat Müziði'nin unutulmaz eserleri 

seslendirilmiþtir.



HOCALI KATLÝAMI KONFERANSI

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

Etimesgut Belediyesi ve Azerbaycan Büyükelçiliði iþbirliði ile 'Hocalý Katliamý' konulu konferans 

ve anma programý düzenlendi. Programa Azerbaycan Büyükelçisi Faik Bagirov, Tarihçi Dr. Seyfettin 

Altaylý, 21. yy. Türkiye Enstitüsü'nden Soykýrým Hukukçusu ve “Hocalý'ya Adalet” Komisyonu Türkiye 

Temsilcisi Gözde Kýlýç, Azerbaycan Milletvekili Tarihçi Yazar Sabir Rüstem Hanlý, Prof. Dr. Cemil 

Hasanlý, Prof. Dr. Ümit Özdað katýlmýþtýr.

Etimesgut Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle bir program düzenlemiþtir. 

Programa sanatçý Oðuz Yýlmaz, geniþ repertuarýyla davetlilere unutulmaz anlar yaþatmýþtýr. Ýlçemiz 

kadýnlarý bu önemli günde birlikte eðlenerek güzel vakit geçirmiþlerdir.
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14 MART TIP BAYRAMI

18 MART ÇANAKKALE ÞEHÝTLERÝNÝ ANMA GÜNÜ

Etimesgut Belediyesi, Týp Bayramý nedeniyle düzenlediði konserle Etimesgut'ta hizmet veren 

saðlýk çalýþanlarýný bir araya getirmiþtir. Grand Park Salonu'nda düzenlenen programda sahne alan 

ünlü sanatçý Murat Baþaran, verdiði konserle saðlýk çalýþanlarýna keyifli saatler yaþatmýþtýr.

»18 mart þehitler günü programý (çelenk koyma) düzenlenmiþtir.
»Haziran ayýnda 1080 kiþiyi;
»Temmuz ayýnda 1125 kiþiyi;
»Eylül ve Ekim ayýnda da 2025 olmak üzere toplam 4230 kiþi Çanakkale'ye gönderilmiþtir.



LÖSEV YARARINA KERMES

YAÞLILARA SAYGI HAFTASI

KUTLU DOÐUM HAFTASI

Etimesgut Belediyesi ve LÖSEV iþbirliði ile lösemili çocuklar için büyük kermes düzenlemiþtir. 

Kermeste, Etimesgut Belediyesi Haným Faaliyetleri Binasý ile Yunus Emre Kültür ve Spor Merkezi 

kursiyerlerince yapýlan el emeði göz nuru ürünler satýþa sunuldu. Kursiyerlerce yapýlan ebru tablolar, 

süs ve hediyelik eþyalar kermesteki ürünlerin önemli bir kýsmýný oluþturdu. Ürünlerin satýþýný 

Etimesgut Belediyesi'ne baðlý sosyal ve kültürel birimlerde faaliyet gösteren gönüllüler 

gerçekleþtirdi. 27 Mart tarihine kadar açýk kalacak kermesi ziyaret edenler, alacaklarý ürünlerle 

lösemili çocuklara hayat verdiler. Satýþlardan elde edilecek gelirin tamamý LÖSEV'e aktarýldý.

Etimesgut Belediyesi Yaþlýlara Saygý Haftasý nedeniyle ilçedeki yaþlýlarýn katýlýmýyla eðlence 

programý düzenlemiþtir. Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda belediye konservatuarý 

hocalarýndan Özlem Karaaðaç ve Yavuz Þanlý sahne aldý. Sanatçýlar okuduklarý þarký ve türkülerle 

keyifli saatler yaþattýlar. Etimesgut Belediyesi Huzurevi'nde kalan yaþlýlarda programa katýlarak 

gönüllerince eðlenme fýrsatý bulmuþlardýr.

Etimesgut Belediyesi, Kutlu Doðum Haftasý dolayýsýyla geniþ katýlýmlý bir program 

düzenlemiþtir. Düzenlenen Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri, 7'den 70'e yüzlerce Etimesgutlu'yu bir 

araya getirdi. Gecede Kuran-ý Kerim ve ilahiler okundu, semazen gösterileri sunuldu. Verilen 

konferansla Hz. Muhammed'in örnek hayatý ve kiþiliðine bir kez daha vurgu yapýldý. Programa 

konuþmacý olarak katýlan Ankara Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Þaban Ali 

Düzgün, peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) örnek hayatýný anlattý. Kutlu Doðum 

etkinlikleri kapsamýnda, Etimesgut Belediye Konservatuarý Türk Tasavvuf Musikisi korosu da bir 

konser vermiþtir. Davetliler, ilgi ile dinledikleri koronun seslendirdiði ilahilere eþlik ederek kutlu 

doðumun manevi iklimini doyasýya yaþamýþlardýr.
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23 NÝSAN KUTLAMALARI

ANNELER GÜNÜ VE ENGELLÝLER HAFTASI

19 MAYIS GENÇLÝK VE SPOR BAYRAMI

Tüm yurtta olduðu gibi Etimesgut'ta da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý büyük 

coþku ile kutlandý. Çelenk koyma törenin ardýndan coþku Atatürk Stadý'nda düzenlenen törenle devam 

etti. Stadyum tribünleri tamamen dolarken, binlerce kiþi de çevre binalarýn balkonlarýndan töreni 

izledi. Aileler, çocuklarýnýn gösterilerini heyecanla takip ettiler ve sevinçlerine ortak olmuþlardýr.

Etimesgut Belediyesi, Anneler Günü ve Engelliler Haftasý nedeniyle düzenlediði konserde 

binlerce Ankaralýyý Mustafa Yýldýzdoðan ve Songül Karlý ile buluþturdu. Baþkan Demirel, 40 bine yakýn 

Etimesgutlunun katýldýðý programda, engellilere tekerlekli sandalye ve akülü araçlar hediye etmiþtir.

19 Mayýs Gençlik ve Spor Bayramý ilçe kutlama programlarý dâhilinde gerçekleþtirilmiþtir.



2'NCÝ AMATÖR SES YARIÞMASI FÝNALÝ VE KUBAT KONSERÝ

TOPLU NÝKAH TÖRENÝ VE TOPLU SÜNNET ÞÖLENÝ KONSERÝ

Etimesgut Belediyesi'nin düzenlediði 2. Amatör Ses Yarýþmasý Finali, Yaza Merhaba - Kubat 

Konseri büyük coþkuya sahne oldu. Festival alanýnda düzenlenen programa binlerce kiþi katýldý. 

Kubat, amatör ses yarýþmasýnýn THM jürisinde önce not verdi, sonra da sahneye çýkarak muhteþem bir 

konser verdi.

Yapýlan yarýþma sonucunda THM dalýnda Osman Korkmaz birinci olurken, ikinciliði Betül 

Toprak, üçüncülüðü Hatice Kaçmaz elde etti. TSM dalýnda ise birinciliði Nur Demir, ikinciliði Mustafa 

Asým Akkuþ, üçüncülüðü ise Levent Ufuk Kayapýnar kazandý. Etimesgut Belediyesi tarafýndan 

birincilere 5 bin, ikincilere 3 bin, üçüncülere de bin TL'lik para ödülü verilmiþtir.

Etimesgut Belediyesi, düzenlediði Sünnet Þöleni ve Toplu Nikah Töreni ile on binleri buluþturdu. 

Toplu Nikah Töreni ile 14 çiftin Nikahlarý kýyýldý. Sünnet olan 627 çocuðumuz doyasýya eðlenmiþtir. 

Þölende Mustafa Ceceli muhteþem bir konser vermiþtir.
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RAMAZAN AKÞAMLARI

Etimesgut Belediyesi, düzenlediði ramazan akþamlarý programýyla geleneksel ramazan 

akþamlarýný ilçe genelinde yaþatýyor. Hacivat-Karagöz ve kukla gösterileri kuran ziyafeti ilahi ve 

kasideler ve daha birçok sürprizlerle Ramazan akþamlarýnýn tadýný çýkardýlar. 14 Aðustos Eryaman 1. 

Etap kapalý Pazar yerinde, 21 Aðustos Elvankent Pazar yerinde, 27 Aðustos Emirler Pazar yerinde ve 

28 Aðustos Etiler Pazar yerinde programlar farklý konseptlerde tekrar ettirilmiþtir.



BELEDÝYE ÇALIÞANI VE AÝLELERÝNE ÝFTAR

GENEL ÝFTAR YEMEÐÝ 

ENGELÝLERLE ÝFTAR

Belediye çalýþanlarý iftara eþ ve çocuklarýyla birlikte katýldý. TÜRK-KONUT Maket Salonu'nda 

gerçekleþen iftar programýnda, personelimiz birlikte oruç açtý ve birlik baðlarý güçlendirilmiþtir.

Etimesgut ilçemizde oturan vatandaþlarýmýzýn katýlýmý ile TÜRK-KONUT Maket Salonu'nda 

gerçekleþen iftar programýna 2000 kiþi katýlmýþ, Vatandaþlarýmýzýn yoðun katýlýmý olmuþtur.

Etimesgut Belediye Baþkaný Enver Demirel, geleneksel iftar programýnda engelli ve aileleriyle 

bir araya geldi. Yüzlerce engelli ayný iftar sofrasýnda buluþturulmuþtur. Tüm Engelli ve Aileleri 

Yardýmlaþma Derneði (TEDAY) Genel Merkezi'nde düzenlenen iftar programýna engelliler ve aileleri 

katýldý.
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30 AÐUSTOS ZAFER BAYRAMI

ULUSLARARASI ANADOLU GÜNLERÝ 8 KÜLTÜR VE SANAT FESTÝVALÝ

30 Aðustos Zaferi'nin 89. yýldönümü dolayýsý ile Etimesgut'ta tören düzenlendi. Etimesgut 

Kaymakamlýðý önündeki Atatürk Anýtý'na çelenk konularak saygý duruþunda bulunuldu, istiklal marþý 

okunmuþtur.

Kültür ve sanatýmýz, bizi bir arada tutan; bin yýllýk kardeþliðimizin en önemli öðelerinden biridir. 

Bu festivalimizle kültürümüzü ve sanatýmýzý; yani bize ait olaný halkýmýzla buluþturduk. Geleneksel 

hale getirdiðimiz bu festivalimiz artýk ilçemizle özdeþleþmiþtir.



ÞEHÝT VE GAZÝLER GÜNÜ

13 EKÝM ANKARANIN BAÞKENT OLUÞUNUN 88. YILDÖNÜMÜ

10 KASIM ULU ÖNDER ATATÜRK'ÜN EBEDÝYETE ÝNTÝKALÝNÝN 73. YILDÖNÜMÜ

24 KASIM ÖÐRETMENLER GÜNÜ

Ýlçe kutlamalarý programý dâhilinde Etimesgut Halk Eðitim Merkezi önünde çelenk koyma 

programý yapýlmýþtýr.

Ýlçe kutlamalarý programý dâhilinde Etimesgut Halk Eðitim Merkezi önünde çelenk koyma 

programý yapýlmýþtýr.

Ýlçe kutlamalarý programý dâhilinde Etimesgut Halk Eðitim Merkezi önünde çelenk koyma 

programý yapýlmýþtýr.

Etimesgut Belediyesi'nin öðretmenler günü için düzenlediði Coþkun Sabah konserine ilçemizde 

görev yapan öðretmenlerimiz ve aileleri katýldý. Sabah'ýn þarkýlarý ile gönüllerince eðlenen 

öðretmenler moral depoladýlar. Baþkan Demirel, öðretmenlerin coþkusuna ortak oldu.
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3 ARALIK DÜNYA ENGELLÝLER GÜNÜ

MEHMET AKÝF ERSOY' UN “ÞÝÝRLERÝNÝ OKUMA VE KOMPOZÝSYON YARIÞMASI”

12-18 ARALIK YERLÝ MALI HAFTASI

29 EKÝM CUMHURÝYET BAYRAMI

3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle Etimesgut Belediyesi Kent Konseyi'nde program 

düzenlenmiþtir. Engellilere yönelik yapýlan hizmetler hakkýnda bilgi verilmiþtir.

Etimesgut Belediyesi tarafýndan Mehmet Akif Ersoy'un 75. yýldönümü etkinlikleri kapsamýnda 

düzenlenen “Ýlköðretim öðrencileri arasý Akif'in þiirlerini güzel okuma; liseler arasý eserlerini tahlil 

etme” yarýþmasý sonuçlandý.

Birinciye laptop bilgisayar, ikinciye tablet bilgisayar, üçüncüye de dijital fotoðraf makinesi 

hediye eden baþkanýmýz, yarýþmaya katýlan tüm öðrencileri kutlamýþtýr.

Etimesgut Kent Konseyi yerli malý haftasý nedeniyle programý düzenlenmiþtir. Tutumlu olmanýn, 

yatýrým yapmanýn ve yerli malý kullanmanýn önemi anlatýlmýþtýr. Ýnsanlarýn parasýný, malýný eþyalarýný, 

zamanýný ve saðlýðýný gerektirdiði gibi korumak ve kullanmasýna tutumlu olmak konularý iþlenerek 

halkýmýz ve çocuklarýmýz bilinçlendirilmiþtir.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramý "Çelenk Koyma Programý" Halk Eðitim Merkezinde çelenk koyma 

töreni ile baþladý ve Etimesgut Atatürk stadyumundaki programla devam etmiþtir.



FAALÝYETÝN ADI 2009 2010 2011

21 53 72
Mesleki, teknik, sosyal, kültürel ve okuma 

yazma kurslarý düzenlenmesi.

FAALÝYETÝN ADI 2009 2010 2011

2 5 2
Vatandaþlarýmýza yönelik seminer konferans 

düzenlenmesi ve organizasyonun yapýlmasý

CUMHURÝYET KONSERÝ

ATATÜRK'ÜN ANKARAYA GELÝÞÝ

Faaliyet-16. Vatandaþlarýmýza yönelik seminer konferans düzenlenmesi ve organizasyonun 

yapýlmasý

Faaliyet-17. Mesleki, teknik, sosyal, kültürel ve okuma yazma kurslarý düzenlenmesi.

Etimesgut Belediyesi'nin düzenlediði Cumhuriyet Konseri büyük coþkuya sahne oldu. Ünlü 

sanatçý Zekai Tunca'nýn mini konserinin ardýndan sahne alan Alper Alparslan 'Zor Ýþtir Türk Olmak” 

dedi. Genci-yaþlýsý yüzlerce kiþi ellerinde Türk Bayraklarýyla Cumhuriyet'e ve kazanýmlarýna sahip 

çýktýklarýný göstermiþtir.
Konser programýnda Ayaþ Gökler Köyü Halk Oyunlarý Ekibi de sahne aldý. Seðmen kýyafetleriyle 

sergiledikleri oyunlarla büyük alkýþ alan ekibin gösterilerine Baþkan Demirel ve bazý konuklar da eþlik 

etmiþtir.

Atatürk'ün Ankara'ya geliþinin 92. yýldönümü Etimesgut'ta törenlerle kutlandý. Ýlk tören 

Etimesgut Halk Eðitim Merkezi önünde düzenlendi. Atatürk Anýtý'na çelenk konularak baþlandý.

Bunlarýn yaný sýra;

» Mevlid Kandili
» Ýstiklal Marþýnýn Kabulü
» Polis Teþkilatýnýn Kuruluþu
» Kutlu Doðum Haftasý
» Regaip Kandili
» Miraç Kandili
» Beraat Kandili
Kutlamalarý da afiþ. billboard, pankart vb. þekillerde kutlanmýþtýr.

Haným Faaliyetleri Binasý Yunus Emre Kültür ve Spor Merkezi ve Kent Konseyi'nde yürütülen 

Ýngilizce, Bilgisayar, Osmanlýca, Pech-work, Resim, Ebru, Kýrkyama, Taký Tasarýmý, Kurdela Nakýþ, 

Turistik El Sanatlarý, Ahþap boyama, Cam ve Seramik, Kuaförlük, Tel kýrma vb. gibi 18 farklý dalda 

meslek edindirme kursu gitar, baðlama hobi kurslarý olarak Halk Oyunlarý, spor. dallarýnda olmak 

üzere toplam 22 dalda 3232 kursiyere kurs verilmiþtir.
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EBRU KURSU

KURDELA NAKIÞI

RESÝM KURSU

KIRKYAMA KURSU

TAKI TASARIM KURSU

AHÞAP BOYAMA KURSU



Diðer Faaliyetler:
KÜLTÜREL GEZÝLER

1- Haziran ayýnda 1080 kiþiyi;
Temmuz ayýnda 1125 kiþiyi;
Eylül ve Ekim ayýnda da 2025 kiþi 

olmak üzere toplam 4230 kiþi Çanakkale'ye 

gönderilmiþtir.

2- H a z i r a n  a y ý n d a  1 4 0  e n g e l l i  

vatandaþýmýzý Alanya'ya, Eylül ayýnda 124 

engelli vatandaþýmýzý aileleriyle birlikte 

Kemer'e tatile gönderilmiþtir.

3- 05-11 ÞUBAT 2011 tarihleri arasýnda 

60 kiþilik Gençlik Meclisi üyelerini T.C. Milli 

Eðitim Bakanlýðý Okul içi Beden Eðitimi ve Ýzcilik 

Dairesi Baþkanlýðýna baðlý olan Ankara 

Kýzýlcahamam Çamkoru Ýzcilik kampýna 

götürülmüþtür. 60 kiþi katýlmýþtýr.

4- Yýl sonunda Ýlçemizde okul sezonunu 

baþarýyla bitiren öðrencilerden 90 kiþiyi 19-

23/07/2011 tarihinde Mersin'in Anamur 

Ýlçesine yaz kampýna gönderilmiþtir.

5- 90 baþarýlý öðrenciyi, 13-14/05/2011 

tarihinde 180 kiþiden oluþan Gençlik Meclisi 

üyeleri ile Eyüp Sultan Camii Ve Türbesi , Haliç, 

Piyer Lotti Tepesi,Eminönü, Kapalý Çarþý, Mýsýr 

Çarþýsý, Topkapý Sarayý Ayasofya Müzesi Sultan 

Ahmet Camii Süleymaniye Camii, Yerebatan 

Sarnýcý, Türk Ýslam Müzesi, Mozaik Müzesi, 

Soðuk Savaþ Sokaðý, Fetih Müzesi, Minyatürk 

(Kaðýthane) dolaþýlarak Ýstanbul'un tarihi 

yerleri gezilmiþtir.

6- Gençlik Meclisi üyelerinden oluþan 60 

kiþilik bir grupla Kýzýlcahamam / Çamlýdere' ye 

piknik gezisi düzenlenmiþtir.

7- 1 1 . 0 2 . 2 0 1 1  t a r i h i n d e  H a n ý m  

Faaliyetleri Binasýnýn 82 üyesinin katýlýmýyla 

Atatürk Kültür Merkezine AKM Hediyelik Eþya 

Fuarý Gezisi yapýlmýþtýr.

8- 04 Nisan 2011 tarihinde Haným 

Faaliyetleri Binasýnýn 45 okuma- yazma kursu 

öðrencisi ile Anýtkabir ve Ankara kalesi gezisi 

düzenlenmiþtir.

9- 25 Mayýs 2011 tarihinde Haným 

Faaliyetlerinin 55 üyesi ile Anýtkabir 'e gezi 

düzenlenmiþtir.

10- Haziran ayý içerisinde dört defa Haným 

Faaliyetleri binasýnda kurs gören 55 kursiyerle 

Göksu Parka y ý l  sonu p iknik  gez is i  

düzenlenmiþtir.

11- 27 Aralýk 2011 tarihinde 23 üyenin 

katýlýmý ile Atatürk'ün Ankara'ya geliþinin 92. 

Yýldönümü münasebetiyle Çankaya Köþk 

Müzesine gezi düzenlenmiþtir.

12- Yunus Emre Kültür ve Spor Merkezi 

tarafýndan yýl içerisinde gerçekleþtirilen 21 ayrý 

gezide belediye birimlerine City Hotel 

Hamamýna ve Huzurevine 703 üyemiz 

gezdirilerek bilgilendirme ve istiþare 

toplantýlarý gerçekleþtirilmiþtir.

13- 09-12-16/12/2011 tarihlerinde Konya 

Þeb-i  Aruz programýna üç ayrý  gezi  

düzenlenerek toplam 138 üyemiz Konya'yý 

gezme ve tarihini tanýma fýrsatý bulmuþtur.

14- 16/04/2011-27/04/2011 tarihlerinde 

iki ayrý düzenlenerek Yunus Emre Kültür ev 

Spor Merkezi üyelerimizden 138 kiþi Karabük / 

Safranbolu'ya kültür gezisi düzenlenmiþtir.

15- 24/06/2011, 18/05/2011, 25/11/2011 

tarihlerinde de Ankara Gezisi düzenlenerek 80 

vatandaþýmýz  Ankara'yý tekrar tanýma fýrsatý 

bulmuþtur.

16- 05/07/2011 tarihinde 70 kiþilik bir 

grupla Nevþehir'e gezi düzenlenmiþtir.
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1 7 -  29/11/2011-29-30/12/2011  

tarihlerinde de Atatürk Kültür Merkezinde 

düzenlenen Uluslar arasý El Sanatlarý Fuarýna 

72 üyemizle gezi düzenlenmiþtir.

Düzenlediðimiz 17 geziye katýlan kiþi 

sayýsý; 6345'tir.

Düzenlediðimiz kültür gezilerinin 

dýþýnda;

Belediye Baþkanlýðýmýza talepte bulunan 

Sivil Toplum Kuruluþlarý, Dernekler, Kuran 

Kurslarý vb. kurum ve kuruluþlara toplam 38 

adet otobüs tahsis edilerek, gitmek istedikleri 

gezilere 1692 kiþi gönderilmiþtir.

Verilen rakamlara Belediye Baþkan-

lýðýmýza talepte bulunan Sivil Toplum 

Kuruluþlarý, Dernekler, Kuran Kurslarý vb. 

kurum ve kuruluþlara geziye gönderilen kiþi 

sayýlarý dahil edilmemiþtir. 

ENGELLÝLERE VE AÝLELERÝNE DÜZENLENEN 

GEZÝMÝZ

YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SPOR 

MERKEZÝ

Müdürlüðümüz bünyesinde hizmet veren 

Etimesgut Belediyesi Yunus Emre Kültür ve 

Spor Merkezi'nde 7'den 70'e herkes için sosyal, 

kültürel ve sportif aktivite alanlarý bulunuyor. 

Merkezimiz kültür, sanat ve sporu ayný çatý 

altýnda buluþturmaktadýr. Uzman ve güler yüzlü 

kadromuzla üyelerimize yeteneklerini  

geliþtirme imkâný vermektedir. Vatandaþ 

larýmýzýn boþ zamanlarýný en iyi þekilde 

deðerlendirmeleri ve kendilerini geliþtire 

bilmeleri için M.E.B. onaylý Bilgisayar Kursu, 

M.E.B. onaylý Yabancý Dil Kursu, Ebru, Spor, 

Bilgisayar, Ýngilizce, Taký Tasarýmý El Sanatlarý, 

Peçvörk, Kurdele Nakýþ, Turistik el sanatlarý tel 

kýrma kurslarý yer almaktadýr.

Merkez bünyesinde yer alan toplantý 

salonu her türlü tiyatro, konferans gibi sosyal ve 

kültürel aktivitelere ev sahipliði yapmaktadýr. 

Spor salonunda aerobik, fitness, plates 

vücut geliþtirme aletleri, yürüme bantlarý, 

bisiklet, aðýrlýk aleti, gibi farklý spor 

malzemeleri bulunmaktadýr. Merkezimizde 

ayrýca bilgisayar odasý, ingilizce odasý, ebru 

odasý kafeterya, resim, müzik, hobi odalarý yer 

almaktadýr.
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S.NO FAALÝYETÝN ADI TARÝHÝ YERÝ
K.KÝÞÝ 
SAYISI

1

 

ÇANAKKALEDEN MEKTUP VAR 
TÝYATRO

 

08.01.2011

 

YUNUS EMRE KÜLTÜR VE 
SPOR MERKEZÝ

 

250

 

2

 

ÇANAKKALEDEN MEKTUP VAR 
TÝYATRO

 

09.01.2011

 

YUNUS EMRE KÜLTÜR VE 
SPOR MERKEZÝ

 

200

 

3

 

BELEDÝYE BÝRÝMLERÝ GEZÝSÝ

 

13.01.2011

 

HALK EKMEK FABRÝKASI

 

40

 

4

 

KADIN VE MANEVÝYAT TASAVVUF 
MÜZÝÐÝ VE SEMAZEN

 

15.01.2011

 

ÞEKER FAB. SÝNEMA 
SALONU

 

120

 

5

 

BELEDÝYE BÝRÝMLERÝ GEZÝSÝ

 

20.01.2011

 

HALK EKMEK FABRÝKASI

 

55

 

6

 

HAVUZ GEZÝSÝ VE ETKÝNLÝÐÝ

 

25.01.2011

 

HAVUZ

 

10

 

7

 

CÝTY OTELDE HAMAM SEFASI

 

04.02.2011

 

CÝTY OTEL

 

15

 

8

 
GÖZNURU SERGÝSÝ

 
07.02.2011

 
ANKARA RADYO EVÝ 

SIHÝYE
 

13

 

9
 

ÜYELERLE HAVUZ ETKÝNLÝÐÝ
 

08.02.2011
 

HAVUZ
 

15
 

10
 

RUBÝN ABDULÝN ORG. RESÝTALÝ
 

09.02.2011
 CUMHURBAÞKANILIÐI 

SENFONÝ ORKESTRASI
 45

 

11 BELEDÝYE BÝRÝMLERÝ GEZÝSÝ 10.02.2011  HALK EKMEK FABRÝKASI  60  

12 BELEDÝYE BÝRÝMLERÝ GEZÝSÝ 17.02.2011  HALK EKMEK FABRÝKASI  40  

13 
ERYAMAN MUZÝKÝ DERNEÐÝNÝN TSM 

KONSERÝ 
18.02.2011  

YUNUS EMRE KÜLTÜR VE 
SPOR MERKEZÝ  

250  

14 
KADIN HAREKETÝ DERN.YEMEK 

YARIÞMASI 
19.02.2011  KEÇÝÖREN  45  

15
 

ÜYELERLE HAVUZ ETKÝNLÝÐÝ
 

22.02.2011
 

HAVUZ
 

15
 

16
 

BELEDÝYE BÝRÝMLERÝ GEZÝSÝ
 

24.02.2011
 

HALK EKMEK FABRÝKASI
 

49
 

17

 

HUZUR EVÝNDEKÝ YAÞLILARI 
ZÝYARET

 

02.03.2011

 
HUZUR EVÝ

 
15

 

18

 

BELEDÝYE BÝRÝMLERÝ GEZÝSÝ

 

03.03.2011

 

HALK EKMEK FABRÝKASI

 

45

 
19

 

KENT KONSEYÝ GEÇLÝK MECLÝSÝ 
PROVASI

 

12.03.2011

 

YUNUS EMRE KÜLTÜR VE 
SPOR MERKEZÝ

 

15

 
20

 

KENT KONSEYÝ GEÇLÝK MECLÝSÝ 
PROVASI

 

13.03.2011

 

YUNUS EMRE KÜLTÜR VE 
SPOR MERKEZÝ

 

15

 
21

 

ÜYELERLE HAVUZ ETKÝNLÝÐÝ

 

15.03.2011

 

ETÝMESGUT BEL. HAVUZU

 

18

 
22

 

HUZUR EVÝNDEKÝ YAÞLILARI 
ZÝYARET

 

16.03.2011

 

HUZUR EVÝ

 

8

 23

 

KENT KONSEYÝ GEÇLÝK MECLÝSÝ 
PROVASI

 

19.03.2011

 

YUNUS EMRE KÜLTÜR VE 
SPOR MERKEZÝ

 

15

 24

 

KENT KONSEYÝ GEÇLÝK MECLÝSÝ 
PROVASI

 

19.03.2011

 

YUNUS

 

EMRE KÜLTÜR VE 
SPOR MERKEZÝ

 

260

 25

 

LÖSEV SERGÝSÝ

 

24-25-26-
27/03/2011

 

OPTÝMUM

 

1250
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26

 

YAÞLILAR HAFTASI ETKÝNLÝÐÝ TSM 
KONSERÝ

 
25.03.2011

 

MEVLANA KÜLTÜR 
MERKEZÝ

 
47

 

27

 

ÜYELERLE HAVUZ ETKÝNLÝÐÝ

 

29.03.2011

 

ETÝMESGUT BEL. HAVUZU

 

15

 

28

 
(TÝYATRO HAFTSI) ÝÇLERÝNDEN 

HANGÝSÝ

 
29.03.2011

 
KÜÇÜK TÝYATRO DEVLET 

TÝYATROLARI

 
20

 

29

 

CER MODERN RESÝM SERGÝSÝ

 

30.03.2011

 
CER MODERN SANAT 

MERKEZÝ

 
14

 

30

 
BELEDÝYE BÝRÝMLERÝ GEZÝSÝ

 
07.04.2011

 
HALK EKMEK FABRÝKASI

 
55

 

31
 

ÜYELERLE HAVUZ ETKÝNLÝÐÝ
 

12.04.2011
 

ETÝMESGUT BEL. HAVUZU
 

8
 

32
 

CER MODERN RESÝM SERGÝSÝ
 

12.04.2011
 CER MODERN SANAT 

MERKEZÝ
 15

 

33
 

BELEDÝYE BÝRÝMLERÝ GEZÝSÝ
 

14.04.2011
 

HALK EKMEK FABRÝKASI
 

75
 

34
 LÖSEV KERMESÝNE KATILANLAR ÝÇÝN 

TEÞEKKÜR ETKÝNLÝÐÝ
 15.04.2011

 YUNUS EMRE KÜLTÜR VE 
SPOR MERKEZÝ

 100
 

35 SFRANBOLUYA GÜNÜBÝRLÝK GEZÝ 16.04.2011  SAFRANBOLU  70  

36 CER MODERN RESÝM SERGÝSÝ 19.04.2011  CER MODERN SANAT 
MERKEZÝ  14  

37 ÜYELERLE HAVUZ ETKÝNLÝÐÝ 26.04.2011  ETÝMESGUT BEL. HAVUZU  15  

38 SFRANBOLUYA GÜNÜBÝRLÝK GEZÝ 27.04.2011  SAFRANBOLU  28  

39 BELEDÝYE BÝRÝMLERÝ GEZÝSÝ 05.05.2011  HALK EKMEK FABRÝKASI  29  

40 ÜYELERLE HAVUZ ETKÝNLÝÐÝ 10.05.2011  
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE 

SPOR MERKEZÝ  
15  

41 ÜYELERLE HAVUZ ETKÝNLÝÐÝ 12.05.2011  
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE 

SPOR MERKEZÝ  
9  

42
 

BELEDÝYE BÝRÝMLERÝ GEZÝSÝ
 

12.05.2011
 

YUNUS EMRE
 

KÜLTÜR VE 
SPOR MERKEZÝ

 

30
 

43
 

MEHMETCÝK LÝSESÝ
 

16.05.2011
 

YUNUS EMRE KÜLTÜR VE 
SPOR MERKEZÝ

 

28
 

44
 

YAVUZ SULTAN SELÝM KIZ KURAN 
KURSU

 

17.05.2011
 

YUNUS EMRE KÜLTÜR VE 
SPOR MERKEZÝ

 

25+200
 

45
 

ÜYELERLE HAVUZ ETKÝNLÝÐÝ
 

17.05.2011
 

YUNUS EMRE KÜLTÜR VE 
SPOR MERKEZÝ

 

10
 

46
 

ANKARA GEZÝSÝ
 

18.05.2011
 

YUNUS EMRE KÜLTÜR VE 
SPOR MERKEZÝ

 

29
 

47

 

BELEDÝYE BÝRÝMLERÝ GEZÝSÝ

 

21.05.2011

 

HALK EKMEK FABRÝKASI

 

30

 

48

 

BELEDÝYE BÝRÝMLERÝ GEZÝSÝ

 

24.05.2011

 

YUNUS EMRE KÜLTÜR VE 
SPOR MERKEZÝ

 

45

 

49

 

ÜYELERLE HAVUZ ETKÝNLÝÐÝ

 

26.05.2011

 

YUNUS EMRE KÜLTÜR VE 
SPOR MERKEZÝ

 

10

 
50

 

OPTÝMUM AVM'DE RESÝM,EBRU,EL 
SANATLARI SERGÝSÝ

 

26.05.2011

 

OPTÝMUM

 

1400
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51

 

HAVUZ ETKÝNLÝÐÝ

 

31.05.2011

 

YUNUS EMRE KÜLTÜR VE 
SPOR MERKEZÝ

 
9

 

52

 
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SPOR 
MERKEZÝNÝN BAHAR ÞENLÝÐÝ

 
01.06.2011

 
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE 

SPOR MERKEZÝ

 
300

 

53

 

BELEDÝYE BÝRÝMLERÝ GEZÝSÝ

 

02.06.2011

 
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE 

SPOR MERKEZÝ

 
60

 

54

 

ÜYELERLE HAVUZ ETKÝNLÝÐÝ

 

02.06.2011

 
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE 

SPOR MERKEZÝ

 
13

 

55

 
ÇÝTLENBÝK ANAOKULU

 
02.06.2011

 
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE 

SPOR MERKEZÝ

 
25

 

56
 

ETÝMESGUT ENGELLÝLER PROVASI
 

02.06.2011
 YUNUS EMRE KÜLTÜR VE 

SPOR MERKEZÝ
 

20
 

57
 

ETÝMESGUT ENGELLÝLER PROVASI
 

04.06.2011
 YUNUS EMRE KÜLTÜR VE 

SPOR MERKEZÝ
 150

 

58
 ANKARA ÇOCUK ORKESTRASI 

RESÝTALÝ
 06.06.2011

 YUNUS EMRE KÜLTÜR VE 
SPOR MERKEZÝ

 150
 

59
 

HAVUZ ETKÝNLÝÐÝ
 

07.06.2011
 YUNUS EMRE KÜLTÜR VE 

SPOR MERKEZÝ
 15

 

60
 

BELEDÝYE BÝRÝMLERÝ GEZÝSÝ
 

09.06.2011
 YUNUS EMRE KÜLTÜR VE 

SPOR MERKEZÝ  65
 

61 ÜYELERLE HAVUZ ETKÝNLÝÐÝ 09.06.2011  YUNUS EMRE KÜLTÜR VE 
SPOR MERKEZÝ  8  

62 ÜYELERLE HAVUZ ETKÝNLÝÐÝ 21.06.2011  YUNUS EMRE KÜLTÜR VE 
SPOR MERKEZÝ  13  

63 ANKARA GEZÝSÝ 24.06.2011  ANKARA  25  

64 KAPADOKYA GEZÝSÝ 05.07.2011  NEVÞEHÝR  70  

65 
ALOHA MENTAL ARÝTMETÝK 
PROGRAMLARI TANITIMI 

24.09.2011  
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE 

SPOR MERKEZÝ  
100  

66 ÇANAKKALE GEZÝSÝ 
7-8-

9/10/2011  
ÇANAKKALE  270  

67
 

ÞÝDDET GÖREN KADINLAR ÝÇÝN 
ÜNLÜLERÝN KIYAFET SERGÝSÝ

 
14.10.2011

 
OPTÝMUM

 
35

 

68
 

ESKÝ ANADOLU GÜNLERÝ FÝLMÝ
 

14.10.2011
 

OPTÝMUM
 

35
 

69
 

ANKARA GEZÝSÝ
 

25.11.2011
 

ANKARA
 

26
 

70
 

KAZAKÝSTAN KURULUÞ YILDÖNÜMÜ 
KONSERÝ

 

28.11.2011
 

ANKARA GENÇLÝK PARKI
 

15
 

71
 

ÜYELERLE HAVUZ ETKÝNLÝÐÝ
 

29.11.2011
 

ETÝMESGUT BEL. HAVUZU
 

11
 

72

 

ULUSLAR ARASI EL SANATLAR FUARI

 

01.12.2011

 

AKM

 

17

 

73

 

ÜYELERE ÞEB-Ý ARUZ TÖRENLERÝ

 

09.12.2011

 

KONYA

 

46

 

74

 

ÜYELERE ÞEB-Ý ARUZ TÖRENLERÝ

 

13.12.2011

 

KONYA

 

46

 
75

 

ÜYELERLE HAVUZ ETKÝNLÝÐÝ

 

13.12.2011

 

ETÝMESGUT BEL. HAVUZU

 

13

 
76

 

ÝNGÝLÝZCE SINIFI EÐLENCE

 

14.12.2011

 

ANKARA BAHÇELÝ

 

40
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77 ÜYELERE ÞEB-Ý ARUZ TÖRENLERÝ 16.12.2011  KONYA  46  

78 TRT AKÞAM SEFASI 20.12.2011  TRT  20  

79 ANKARA GEZÝSÝ 22.12.2011  ANKARA  23  

80 ALLAHA ULAÞMAK ADLI KONFERANS 24.12.2011  
YUNUS EMRE KÜLTÜR VE 

SPOR MERKEZÝ  
150  

81 ÜYELERLE HAVUZ ETKÝNLÝÐÝ 27.12.2011  ETÝMESGUT BEL. HAVUZU  12  

82 HEDÝYELÝK EÞYA FUARI GEZÝSÝ 29.12.2011  
ATATÜRK KÜLTÜR 

MERKEZÝ  
22  

83 HEDÝYELÝK EÞYA FUARI GEZÝSÝ 30.12.2011  
ATATÜRK  KÜLTÜR 

MERKEZÝ  
23  
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HANIM FAALÝYETLERÝ

S.NO

 

FAALÝYETÝN ADI

 

TARÝHÝ

 

YERÝ

 

K.KÝÞÝ 
SAYISI

 

1

 

DR.ÖZNUR ÖZDOGAN'IN 
KONUÞMASI-

 

SEMAH GÖSTERÝSÝ 
ÞEB-Ý ARUZ TÖRENÝ

 

15.01.2011

 

ÞEKER FABRÝKASI

 

76 KÝÞÝ

 

2

 

ÜYELERLE SÝNEMA-FÝLM (EYVAH 
EYVAH 2)

 

17.01.2011

 

OPTÝMUM AVM

 

53 KÝÞÝ

 

3

 

YARI OLÝMPÝK YÜZME HAVUZU 
TANITIM GEZÝSÝ ( ÜYELERLE)

 

08.02.2011

 

YARI OLÝMPÝK YÜZME 
HAVUZU

 

15 KÝÞÝ

 

4

 

CSO-RUBÝN APDULLÝN ORG RESÝTALÝ

 

09.02.2011

 

CUMHURBAÞKANLIÐI 
OPERA SALONU

 

20 KÝÞÝ

 

5

 

AKM HEDÝYELÝK EÞYA FUARI GEZÝSÝ 
(ÜYELERLE)

 

11.02.2011

 

AKM HEDÝYELÝK EÞYA 
FUARI

 

41 KÝÞÝ

 

6

 

AKM HEDÝYELÝK EÞYA FUARI GEZÝSÝ 
(ÜYELERLE)

 
11.02.2011

 

AKM HEDÝYELÝK EÞYA 
FUARI

 
41 KÝÞÝ

 

7

 
HOCALI SOYKIRIMI ERMENÝ 

KATLÝAMI YILDÖNÜMÜ

 

ANMA TÖRENÝ

 
23.02.2011

 ETÝMESGUT 
BELEDÝYESÝ 

KONFERANS SALONU

 15 KÝÞÝ

 

9

 
LÖSEV YARARINA KERMES

 
24/27.03.2011

 
OPTÝMUM AVM

 
1000

 

10
 

YAÞLILARA SAYGI HAFTASI
 

25.03.2011
 

MEVLANA KÜLTÜR 
MERKEZÝ

 7 KÝÞÝ
 

11
 DÜNYA TÝYATROLAR GÜNÜ TÝYATRO 

GEZÝSÝ
 

(ÝÇLERÝNDEN HANGÝSÝ)
 29.03.2011

 
ULUS KÜÇÜK TÝYATRO

 
19 KÝÞÝ

 

12 HAVUZ KEYFÝ ( ÜYELERLE) 05.04.2011  YARI OLÝMPÝK YÜZME 
HAVUZU  7 KÝÞÝ  

13 
OKUMA- YAZMA ÖÐRENCÝLERÝ ÝLE 

ANITKABÝR VE ANKARA KALESÝ 
GEZÝSÝ 

05.04.2011  ANITKABÝR-  ANKARA 
KALESÝ  45 KÝÞÝ  

14 
YARI OLÝMPÝK YÜZME HAVUZU 
TANITIM GEZÝSÝ    (ÜYELERLE) 

19.04.2011  
YARI OLÝMPÝK YÜZME 

HAVUZU  
16 KÝÞÝ  

15 
ÜYELERÝMÝZLE ANITKABÝR VE  

ANKARA KALESÝ GEZÝSÝ 
25.05.2011  

ANITKABÝR-  ANKARA 
KALESÝ  

55 KÝÞÝ  

16
 

ETÝMESGUT BELEDÝYESÝ 3.KARMA   
EL SANATLARI SERGÝSÝ

 
26/29.05.2011

 
OPTÝMUM AVM

 
100…..KÝÞÝ

 

17
 

ÇANAKKALE GEZÝSÝ
 

08.06.2011
 

ÇANAKKALE
 

45  KÝÞÝ
 

18

 

YARI OLÝMPÝK YÜZME HAVUZU 
TANITIM GEZÝSÝ

 
(ÜYELERLE)

 

14.06.2011

 

YARI OLÝMPÝK YÜZME 
HAVUZU

 

11 KÝÞÝ

 
19

 

SPORVE BÝLGÝSAYAR

 

KURSU ÜYELERÝ 
ÝLE YIL SONU

 

PÝKNÝK GEZÝSÝ

 

17.06.2011

 

ERYAMAN GÖKSU 
PARKI

 

10 KÝÞÝ

 
20

 

EBRU KURSU ÜYELERÝ ÝLE YIL SONU                                              
PÝKNÝK GEZÝSÝ

 

21.06.2011

 

ERYAMAN GÖKSU 
PARKI

 

5 KÝÞÝ

 

21

 

TAKI TASARIM VE AHÞAP KURSU 
ÜYELERÝ ÝLE YIL SONU

 

PÝKNÝK 
GEZÝSÝ

 

22.06.2011

 

ERYAMAN GÖKSU 
PARKI

 

10 KÝÞÝ

 

22

 

KIRKYAMA VE KUAFÖRLÜK KURSU 
ÜYELERÝ ÝLE YIL SONU PÝKNÝK 

GEZÝSÝ

 

24.06.2011

 

ERYAMAN GÖKSU 
PARKI

 

18 KÝÞÝ

 
23

 

ETÝMESGUT BELEDÝYESÝ ÝFTAR 
YEMEÐÝ

 

15.08.2011

 

ERYAMAN

 

15 KÝÞÝ

 24

 

8. ULUSLAR ARASI ANADOLU 
FESTÝVALÝ

 

9/18.09.2011

 

ETÝMESGUT

 

100+

 25

 

HACI BAYRAM CAMÝÝ ZÝYARET 
PROÐRAMI

 

03.11.2011

 

ULUS

 

25 KÝÞÝ

 
26

 

KAZAKÝSTANIN KURTULUÞ YIL 
DÖNÜMÜ KUTLAMASI

 

28.11.2011

 

ULUS GENÇLÝK PARKI

 

15 KÝÞÝ
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KENT KONSEYÝ
Hep birlikte mutlu ve huzurlu bir þekilde yaþadýðýmýz Etimesgut ilçemizi, yerinden yönetim 

anlayýþý yerleþmiþ, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan, dinamik, insan merkezli, güvenilir, 
öngörülü, hoþgörülü, ihtiyaçlara duyarlý bir dünya kenti haline getirmek için canla baþla çalýþýyoruz.

Bu hedefimize uygun þekilde; kanuni bir zorunluluk olan Kent Konseyi'ni ilçemize faydalý bir 
sosyal proje haline getirdik. Türkiye'ye örnek olacak bir Kent Konseyi binasý inþa ederek, ilçemizdeki 
sivil toplum kuruluþlarý ile yatýrýmcýlarý burada buluþturduk.

Toplumun her kesimine yönelik çaðdaþ hizmetler sunabilen Kent Konseyi binamýzda; 
demokratik katýlýmý yerel düzeyde yaygýnlaþtýrmak, hemþerilik bilincini yerleþtirmek, uzlaþma 
kültürünü geliþtirmek, ilçemizin tarihi, kültürel, doðal tüm deðerlerine sahip çýkmak ve bu deðerleri 
zenginleþtirmek için çalýþýyoruz

Kent konseyi binasýnda Kadýn Meclisi Gençlik Meclisi ve Engelli Meclisi bulunmaktadýr.

» AB ile iliþkiler çalýþma grubu
» Afetler ve krizler çalýþma grubu
» Basýn yayýn çalýþma grubu
» Çevre Koruma ve Güzelleþtirme çalýþma grubu
» Eðitim çalýþma grubu
» Saðlýk çalýþma grubu
» Spor  çalýþma grubu
» Ýmar Plan çalýþma grubu
» Esnaf Sanayi çalýþma grubu
» Tüketici Haklarý çalýþma grubu
» Sivil Toplum Kuruluþlarý çalýþma grubu
» Kültür Sanat çalýþma grubu
» Sokak Çocuklarý çalýþma grubu
» Engelliler çalýþma grubu
» Gazi ve Þehit Aileleri çalýþma grubu
» Toplu Konut ve Ýskan Çalýþma Grubu
» Hayvan Haklarý çalýþma grubu
» Trafik Sorunlarý çalýþma grubu
» Etimesgut'u Ýnceleme Araþtýrma Tanýtma Çalýþma Grubu
» Ýnsan haklarý çalýþma grubu
» Sanayici ve Ýþadamlarý çalýþma grubu olmak üzere toplam 21 adet çalýþma grubu bulunmaktadýr.

27
 LÖSEMÝLÝ COÇUKLAR HAFTASI 

ZÝYARET PROÐRAMI
 29.11.2011

 
GÖLBAÞI-ÝNCEK

 
28 KÝÞÝ

 

28 8. ULUSLAR ARASI EL SANATLARI 
FUARI 02.12.2011  ULUS /AKM  28 KÝÞÝ  

29 AÝLE ÝÇÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ 07.12.2011  ETÝMESGUT-KENT 
KONSEYÝ  7 KÝÞÝ  

30 
MEVLANA HAFTASI ÞEB-Ý ARUS 

GÖSTERÝSÝ 
08.12.2011  KONYA  41 KÝÞÝ  

31 
HACI BAYRAM CAAMÝ -TACETTÝN 

DERGAHI-HAMAMÖNÜ 
16.12.2011  ULUS  33 KÝÞÝ  

32
 

ATATÜRK'ÜN ANKARAYA GELÝÞÝNÝN 
92 YIL DÖNÜMÜ ÇANKAYA MÜZE 

KÖÞK GEZÝSÝ
 

27.12.2011
 

ULUS-KIZILAY
 

23 KÝÞÝ
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KENT KONSEYÝ GENÇLÝK MECLÝSÝ FAALÝYETLERÝ

S. 
NO. 

TARÝH FAALÝYET 
KÝÞÝ 

SAYISI 

1 05-11 ÞUBAT 2011 ÇAMKORU KIÞ KAMPI – KIZILCAHAMAM / ÇAMKORU 60 

2 
19-23 TEMMUZ 

2011 
ANAMUR YAZ KAMPI ANAMUR MERSÝN 90 

3 09-18 EYLÜL 2011 
8.ULUSLARARASI ANADOLU GÜNLERÝ KÜLTÜR VE 

SANAT FESTÝVALÝNE KAT ILIM SAÐLANMIÞTIR. 
100 

4 15 AÐUSTOS 2011 
GENÇLÝK MECLÝSÝ ÜYELERÝ ÝLE ÝSTÝÞARE VE 
DEÐERLENDÝRME TOPLANTISI YAPILMIÞTIR. 

45 

5 
01 HAZÝRAN 2011 
01 AÐUSTOS 2011 

GENÇLÝK MECLÝSÝ ÜYELERÝ BELLÝ ARALIKLARLA 
HAVUZA GÖTÜRÜLMÜÞTÜR. 

150 

6 
01 HAZÝRAN 2011 
01 AÐUSTOS 2011 

GENÇLÝK MECLÝSÝ ÜYELERÝ BELLÝ ARALIKLARLA 
SÝNEMAYA GÖTÜRÜLMÜÞTÜR 

200 

7 13-14 MAYIS 2011 ÝSTANBUL KÜLTÜR GEZÝSÝ DÜZENLENMÝÞTÝR. 180 

8 12-13 MAYIS 2011 
GENÇLÝK MECLÝSÝ ÜYELERÝNE PSÝKOLOJÝ SEMÝNERÝ 

DÜZENLENMÝÞTÝR 
100 

9 12 ARALIK 2011 
GENÇLÝK MECLÝSÝNDE GÖREV DEÐÝÞÝKLÝÐÝ VE YENÝ 

BAÞKANIN SEÇÝLMESÝ. 
30 

10 
12 NÝSAN 2011 

13 HAZÝRAN 2011 
KIZILCAHAMAM ÇAMLIDERE’YE PÝKNÝK GEZÝSÝ 

DÜZENLENMÝÞÝTÝR. 
60 

11 
01 OCAK 2011 

01 HAZÝRAN 2011 

GENÇLÝK MECLÝSÝ ÜYESÝ 20 GÖNÜLLÜ ÖÐRETMEN ÝLE 
ÝLKÖÐRETÝM ÖÐRENCÝLERÝNE ETÜT PROGRAMI 

DÜZENLENMÝÞTÝR. 
800 

 



S. NO TARÝH AÇIKLAMA 
KÝÞÝ 

SAYISI 

1 12.01.2011 BÝLENLER BÝLMEYENLERE BÝLGÝSAYAR ÖGRETÝYOR 28 

3 22.01.2011 BAL MUMU HEYKEL SERGÝSÝ- KENT PARK 40 

4 09.02.2011 SÝTE ZÝYARETÝ-ELVANKENT 55 

5 10.02.2011 GÖNÜLLÜ ANNELER – ÇAMKORU GEZÝ 52 

6 24.02.2011 HAVUZ-SPOR KOMPLEKSÝ 132 

7 25.02.2011 TÜRK KIZILAYI ÝLE ELELE 50 

8 28.02.2011 DÝKSÝYON KURSU – KENT KONSEYÝ 80 

9 17.03.2011 DEPREM EÐÝTÝMÝ- DEPREM SÝMÝLASYON MERKEZÝ 27 

10 23.03.2011 SEMÝNER(HIRSIZLIK VE KAPKAÇÇILIK) 300 

11 10.05.2011 KERMES – KENT KONSEYÝ 100 

12 01.07.2011 GEZÝ- ÇANAKKALE 305 

13 23.10.2011 KONSER(CUMHURÝYETÝMÝZE SAHÝP ÇIKALIM) 40 

14 03.11.2011 KURS(AHÞAP BOYAMA-TAKI TASARIM -KURDELE NAKIÞI) 75 

15 16.11.2011 ANITKABÝR ZÝYARETÝ 71 

16 28.11.2011 2.KADEME OKUMU YAZMA KURSU 14 

17 07.12.2011 
SEMÝNER (KADINLARA SEÇME-SEÇÝLME HAKKI VERÝLÝÞÝ) 

VE AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDET 
190 

18 08.12.2011 ÞEB-Ý ARUZ TÖRENÝ 26 

19 12.12.2011 KERMES- KOCATEPE KÜLTÜR MERKEZÝ  100 

20 17.12.2011 YERLÝ MALI HAFTASI 350 

21 27.12.2011 TACETTÝN DERG.-HACI BAYRAM-I VELÝ ZÝYARETÝ 48 

 

Etimesgut Büyüyor, Geliþiyor, Güzelleþiyor...
143

KENT KONSEYÝ KADIN MECLÝSÝ FAALÝYETLERÝ
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KENT KONSEYÝ ENGELLÝLER MECLÝSÝ FAALÝYETLERÝ

S. 
NO. 

TARÝH FAALÝYET 
KÝÞÝ 

SAYISI 

1 05.05.2011 ENGELLÝLER MECLÝSÝ GENEL KURULU 300 

2 24.03.2011 
GENÇLÝK MECLÝSÝ VE ENGELLÝLER MECLÝSÝ HALÝ SAHA 

MAÇI 
25 

3 11.05.2011 10-16 MAYIS ENGELLÝLER HAFTASI 20 

4 11.05.2011 ENGELLÝ ASKERLER ÝÇÝN KINA GECESÝ 300 

5 15.05.2011 HAVUZ EÐLENCESÝ 70 

6 17.05.2011 UÇAK GEZÝSÝ 60 

7 19.06.2011 ALANYA TATÝLÝ  1.GURUP  150 

8 25.06.2011 KONYA MEVLANA GEZÝSÝ 150 

9 02.06.2011 
GÖKSU PARKINDA ENGELLÝLERLE AKÞAM YEMEÐÝ 

MÝNYATÜR TREN GEZÝSÝ  
140 

10 21.08.2011 ÝFTAR YEMEÐÝ 600 

11 04.09.2011 KEMER TATÝLÝ  2.GURUP  150 

12 15.10.2011 MEDÝKAL MALZEME DAÐITIMI 300 

13 03.12.2011 
ASANSÖR TERTÝBATLI SERVÝS ARACIMIZ YÜRÜME  

ENGELLÝ VATANDAÞLARIMIZIN HÝZMETÝNE 
SUNULMUÞTUR. 

300 

14 23.09.2011 KONYA MEVLANA ZÝYARETÝ 70 

15 03.12.2011 3 ARALIK DÜNYA ENGELLÝLER GÜNÜ 200 

16 21.12.2011 YERLÝ MALI HAFTASI 150 

 

KENT KONSEYÝ ÇOCUK MECLÝSÝ FAALÝYETLERÝ

S.NO. TARÝH FAALÝYET KÝÞÝ SAYISI 

1 11.04.2011 ÇOCUK MECLÝSÝ KURULDU 250 

2 23.04.2011 ÇOCUK MECLÝSÝ YÜRÜTME KURULU OLUÞTURULDU 100 

3 23.04.2011 
ULUSAL EGEMENLÝK VE ÇOCUK BAYRAMININ 91. 

YILDÖNÜMÜ KUTLANDI 
200 

 



KURSLAR
 

KATILAN KÝÞÝ
 

KENT KONSEYÝ KONSERVATUAR ÇOCUK KOROSU
 

166
 

KENT KONSEYÝ KONSERVATUAR BAÐLAMA KURSU
 

400
 

KENT KONSEYÝ KONSERVATUAR UD KURSU
 

48
 

TASAVVUF MÜZÝÐÝ KURSU
 

34
 

HALK OYUNLARI KURSU
 

110
 

TÜRK HALK MÜZÝÐÝ KURSU
 

161
 

KEMAN KURSU
 

92
 

NEY KURSU
 

127
 

KANUN KURSU
 

12
 

TÜRK SANAT MÜZÝÐÝ KURSU
 

88
 

GÝTAR KURSU
 

104
 

TOPLAM
 

1242
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ETÝMESGUT BELEDÝYESÝ TÜRK MÜZÝÐÝ KONSEVATUARI

KONSERVATUAR BÖLÜMLERÝ VE VERÝLEN DERSLER 

Etimesgut Belediyesi Türk Müziði Konservatuarý 2002 yýlýnda Sn. Baþkanýmýz Enver DEMÝREL'in 
talimatýyla Ankara da kurulmuþ ilk belediye konservatuarýdýr. Konservatuarýmýz 2011 yýlý içersinde 
sürdürmüþ olduðu eðitim ve öðretim faaliyetlerinin yaný sýra belediyemizin tüm birimleri ile koordineli 
bir þekilde çalýþarak etkinliklere müzik desteði saðlamýþ ve birçok etkinlikte görev almýþtýr.

Korservatuarýmýzda 2011 yýlý içerisinde uygulanan eðitim programý, saatleri ve öðretim 
görevlilerinin listeleri ile öðrenci sayýlarý aþaðýda belirtilmiþtir.

Etimesgut Belediyesi Konservatuarý, Türk Müziðine 9 yýldýr yeni sesler, yeni yetenekler 
kazandýrýyor. 1242 öðrencisi ve güçlü eðitmen kadrosuyla eðitimine devam etmektedir.

Bölümler
?Klasik türk müziði
?Türk halk müziði
?Türk tasavvuf müziði
?Türk müziði çocuk korosu
?Çalgý eðitimi bölümü
?Yabancý dil (ingilizce)

Klasik Türk müziði
?Türk müziði nazariyatý
?Klasik türk müziði repertuar uygulama
?Türk müziði usulleri
?Þan (ses eðitimi) / nota – solfej

Türk halk müziði
?Türk halk müziði nazariyatý
?Türk halk müziði repertuar uygulama
?Þan (ses eðitimi) / nota – solfej
?Türk halk müziði usulleri

Türk tasavvuf müziði
Türk tasavvuf müziði repertuar uygulama
Þan (ses eðitimi) / nota solfej
Türk müziði usulleri

Türk müziði çocuk korusu
Türk müziði repertuar uygulama
Þan (ses eðitimi)
Nota – solfej

Çalgý eðitimi bölümü
Keman
Kanun
Baðlama
Ney
Ud

Yabancý dil
Ýngilizce

 
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

 
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-
-

-



KONSERVATUAR FAALÝYETLERÝ;

ETÝMESGUT BELEDÝYESPOR KULÜBÜ

FUTBOL TAKIMI

» Konservatuar geleneksel yýl sonu konserleri,

» Türk Müziði Çocuk Korosu 23 Nisan Konseri,

» Anneler günü programý,

» Türk Sanat Müziði ve Türk Halk Müziði 

dallarýnda amatör ses yarýþmasý,

» Mevlana Celalettin Rumi'yi anma haftasý 

etkinlikleri kapsamýnda "Þeb-i Aruz Töreni.”

» Öðretmenle günü programý etkinlikleri ,

» Konservatuar öðrencilerinin hazýrladýklarý 

dinletiler.

Bünyesinde 133 lisanslý ve 50 tanede 

lisanssýz 183 futbolcu bulunduran Etimesgut 

Belediye Spor Kulübü, 2010-2011 futbol 

sezonunda Amatör Takým, U 19Takým,U 

17Takým, U 16Takým,U 15 Takým, U 14 Takým, U 

13 Takýmlarý ile resmi müsabakalara 

katýlmýþtýr.

Amatör Takýmýmýz grubunu namaðlüp 

Þampiyon olarak tamamladý ve Ankara Play off 

müsabakalarýna katýlmaya hak kazanmýþtýr. 

Play off müsabakalarýnda oynadýðý 9 maçta 8 

galibiyet ve 1 maðlubiyet alarak Amatör Süper 

Lige yükselmiþtir. U 19 Takýmýmýz ise grubunu 

2. sýrada tamamlayarak Ankara Play off 

grubuna katýlma hakkýný kazandý. Play off 

müsabakalarýnda da baþarý göstererek Türkiye 

Þampiyonasýna katýldý ve Afyon grubunu 

Þampiyon olarak tamamladý. Bursa'da 

yapýlacak olan 2. grup Türkiye Þampiyonasý 

müsabakalarýna katýlacaktýr. U 17 Takýmýmýz 

grubunu 3. sýrada tamamlamýþtýr. U 16, U 15, U 

14 ve U 13 Takýmlarýmýz gruplarýný Þampiyon 

olarak tamamlayarak Ankara Play off 

müsabakalarýna katýlma hakkýný kazanmýþ 

lardýr.

2009-2010 sezonunda Spor Kulübü 

olarak baþladýðýmýz altyapý yapýlandýrmasýný 

geniþletip Etimesgutlu gençlerimizi spora 

yönlendirip sosyal etkinliklerini arttýrmaya, 

kötü alýþkanlýklardan uzak tutmaya topluma 

faydalý birey yetiþtirmek ve saðlýklý toplum 

oluþturmaktýr.
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Amacýmýz Etimesgut'u sporcu kenti 

olarak tüm Türkiye'ye tanýtmak, alt yapýdan 

yetiþtirdiðimiz sporcularýmýzý profesyonel 

takýmlara vermek ve gençliðimize hizmet 

ederek sosyal belediyecilik anlayýþýný ortaya 

koymaktýr. Þimdiye kadar 11 Futbolcuyu 2.Lig'e 

4 Antrenörü 2.1ig'e ayrýca 2 Masörümüzü 

2.1ig'e verdik. Bundan sonrada daha çok 

çalýþarak Etimesgut ve Ülkemize faydalý 

olmanýn gayreti içinde olacaðýz.

Kulübümüz Amatör, U 19, U 17, U 16, U 

15,U 14, U 13 yaþ gruplarýna devam edip gruplar 

oluþturulup önce Ankara'daki sonrada Türkiye 

þampiyonalarýnda Etimesgut'un sporcu 

kimliðini ve gençliðe verdiði deðeri göstermek 

hedeflerimiz arasýndadýr.

Ayrýca U 12, U 11 ve U 10 yaþ gruplarýný 

oluþturarak sürekli alt yapýdan sporcu 

yetiþtirerek Etimesgutlu gençlere saðlýklý 

ortamda bilinçli bir þekilde spor yaptýrarak 

geliþmelerine katkýda bulunmaktayýz.

Et imesgut  Beled iyespor  Kulübü  

bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Judo Takýmý 

2011 yýlýnda 13 sporcuyu Judo Milli Takýmýna 

kazandýrarak Etimesgut'un gururu olmuþtur.

Bünyesinde 90 tanesi aktif olmak üzere 

toplam 360 lisanslý sporcu barýndýran judo 

takýmý 2011 yýlý faaliyet programýnda yer alan 

iller arasý ve Türkiye judo þampiyonalarýnda 

alýnan madalyalar ve kupalar;

JUDO TAKIMI
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S.NO MADALYA TÜRÜ ADET

1 ALTIN 69

2 GÜMÜÞ 47

3 BRONZ 63



MASA TESÝSÝ

Belediyemiz Masa Tenisi Takýmý 2009 

yýlýnda faaliyetlerine baþlamýþ olup  Minik, 

Yýldýz, Genç erkek ve bayan 150 kayýtlý sporcu 

bulunmakta olup bu sporcularýmýzdan 40 

tanesinin müsabýk sporcu olarak lisanlarý 

çýkarýlmýþtýr. 

Takýmlarýmýz Ankara da pilot olarak 

oynatýlan 16'þar takýmýn bulunduðu Bölgesel 

Minikler, Yýldýzlar ve Gençler liginde erkek ve 

bayan takýmlarý olarak müsabakalara çýkar-

maktadýr. Ayrýca Belediyemiz personelin-den 

oluþan kurum takýmý Ankara'da 44 kamu ve özel 

Kurumun katýldýðý kurumlar arasý ligde Süper 

lig, 1'inci lig ve 2'nci lig olmak üzere üç ayrý ligde 

mücadele etmiþ geçen sezon 1'inci ligi 

namaglûp bitirerek þampiyon olarak 16 takýmýn 

mücadele ettiði süper lige çýkmýþ bu yýlda süper 

ligi 2'nci olarak bitirmiþtir.

Belediye büyük erkek masa tenisi takýmý 

2011 Ocak ayýnda Ankara'da yapýlan yaþ 

kategorilerinde Türkiye þampiyonu olmuþlar-

dýr. 

Belediyemiz Masa Tenisi branþý 2 yýl 

kadar kýsa bir sürede çok zor olan bu branþta 

herkesin takdirini kazanmýþ olup; tüm 

Türkiye'de adýndan söz ettirmeye baþlamýþtýr.

Belediyemiz minik kýz takýmýmýz Ekim 

ayýnda Artvin'de yapýlan ve 300 takýmýn katýldýðý 

4 ayrý grupta yapýlan elemeler sonucunda 16-19 

Haziran 2011 tarihinde Bursa'da yapýlacak olan 

ve sadece 24 takýmýn katýlacaðý Türkiye 

þampiyonasýnda belediyemizi temsil edecektir.

Ayrýca Belediyemiz yýldýz ve erkek takýmý 

ise ayný baþarýyý gösterip Amasya'da yapýlan 

eleme maçlarýnda ilk 2 arasýna girerek 12-15 

Mayýs 2011 tarihlerinde Adana'da yapýlan 

Türkiye þampiyonasýnda 9'uncu olarak çok 

büyük bir baþarý elde etmiþtir.

Etimesgut Belediyesi masa tenisi alt 

yapýmýzdan yetiþtirdiðimiz 1999 doðumlu minik 

sporculardan oluþan bayan takýmýmýz 26-29 

Mayýs 2011 tarihleri arasýnda Zonguldak ilinde 

yapýlan her yýl birçok Milli sporcunun transfer 

edilerek oynatýldýðý ve büyüklerin temsil ettiði 

müsabakalara katýlmýþtýr. Türkiye Masa Tenisi 

deplasmanlý 2. Lige terfi müsabakalarýna 29 

bayan ve 38 erkek takým katýlmýþ olup, 

minklerden oluþan bayan takýmýmýz 8 ayrý 

grubun bulunduðu grup maçlarýndan grup 

1'incisi olarak çýkýktan sonra eleme grubunda 8 

grup birincisi takýmýn mücadele ettiði maçlar 

sonucunda çok büyük bir baþarý göstererek 

4'üncü olmuþ ve önümüzdeki sezonda TÜRKÝYE 

MASA TENÝSÝ deplasmanlý 2'nci lige çýkarak bu 

branþta Belediyemizi temsil etmeye hak 

etmiþtir.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu 

deplasmanlý ligleri 16'þar takýmdan oluþmak-

tadýr. Bu ligler Süper lig, 1. Lig, 2. Lig olmak 

üzere toplam 96 takýmýn mücadele ettiði erkek 

ve bayan takýmdan oluþmaktadýr. Ayrýca bu yýl ki 

baþarýlarýmýzdan dolayý sporcularýmýz dan 1999 

doðumlu Meryem ÇETÝNKAYA Minikler 1997 

doðumlu Mert KARAAÐAÇ yýldýz milli takým 

kamplarýna katýlacaklardýr. Belediyemiz masa 

tenisi takýmlarý 2010-2011 sezonunda 25 adet 

kupa,  80 altýn, 60gümüþ ve 48 bronz olmak 

üzere toplam 208 madalya kazanýþtýr. Bu 

baþarýlarýmýzdan dolayý masa tenisine olan ilgi 

gün geçtikçe artarak devam etmektedir.
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6- SOSYAL YARDIM ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ

Faaliyet-1. Belediyemiz sýnýrlarý içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaþlarýmýza program dahilin 

de gýda, kýyafet ve ekmek yardýmýnda bulunulmasý 

a. Gýda Yardýmý:

Belediyemize müracaat ederek ihtiyaç sahibi olduðunu belirten vatandaþlarýmýzýn gerekli 

araþtýrmasý yapýlarak sistemimize kaydý yapýlýr. Belirlenen dar gelirli ve engelli vatandaþlarýmýza 

Ramazan ayý içerisinde tamamýna gýda yardýmý yapýlmaktadýr. Ayrýca yapýlan araþtýrmalarda ihtiyaç 

sahibi olduðu tespit edilen vatandaþlarýmýza da aylýk olarak düzenli bir þekilde gýda yardýmý 

yapýlmaktadýr.
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FAALÝYETÝN ADI 2009
 

2010
 

2011
 

Belediyemiz sýnýrlarý içerisinde bulunan
ihtiyaç sahibi vatandaþlarýmýzýn evinde
yaptýðýmýz incelemeler sonrasý program
dâhilinde gýda yardýmýnda bulunulmasý.

Belediyemiz sýnýrlarý içerisinde bulunan
ihtiyaç sahibi vatandaþlarýmýzýn evinde
yaptýðýmýz incelemeler sonrasý program
dâhilinde gýda yardýmýnda bulunulmasý.
(Engelli Ailelere Yapýlan Gýda Yardýmý) 

23 Ekim 2011 Tarihinde Van ilinde
meydana gelen deprem sonucu
maðdur olan yurttaþlarýmýz için
550 paket gýda yardýmý Van valiliðine
gönderildi.

GIDA YARDIMI

Aylar
 

Verilen gýda
 Engellilere yapýlan 

Van Ýlindeki Depremzedelere Gönderilen Gýda Yardýmý

Ayrýca 23 ekimde Van ilinde meydana gelen depremde maðdur olan vatandaþlara
gönderilmek üzere 550 adet gýda paketi gönderilmiþtir.

2979
 

3901
 

4118
 

337 703 559  

- -  550  

gýda yardýmý
 

  TOPLAM
 

4118
 

559
 

OCAK
 

ÞUBAT 

MART 

NÝSAN 

MAYIS 
HAZÝRAN 
TEMMUZ 
AÐUSTOS 

EYLÜL
 

EKÝM
 

KASIM
 ARALIK

31
 

22 

23 

152 

37 
84 
9 

3224 
166

 
51

 
73

 246

4
 

1  

4  

3  

5  
5  

131  
310  
33

 
9

 
8

 46
 



b. Kýyafet Yardýmý:

Belediyemiz sýnýrlarý içerisinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaþlarýmýzýn evinde yaptýðýmýz 

incelemeler sonrasý program dâhilinde kýyafet (Normal kýyafet, sünnet kýyafeti, nikâh kýyafeti) 

yardýmýnda bulunulmuþtur.

Ýhtiyaç sahibi vatandaþlarýmýza ve engelli vatandaþlarýmýza sunduðumuz kýyafetlerden 

istediklerini ücretsiz olarak temin etme imkâný saðlanmýþtýr. Vatandaþlarýmýz randevulu bir þekilde 

davet edilerek bedenlerine ve zevklerine uygun bir þekilde kýyafet seçme imkâný saðlanmýþtýr.

Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü tarafýndan organizasyonu yapýlan Sünnet þöleni için 627 

çocuða sünnet kýyafeti verilmiþtir. Ayrýca yine Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü tarafýndan 

organizasyonu yapýlan Nikâh Þöleni içinde 14 çiftin (28 Tek) Gelinlik ve Damatlýklarý verilmiþtir.

Kýyafet yardýmýndan görüntüler Verilen Kýyafetler Kayýt Altýna Alýnýrken



AYLAR VERÝLEN KIYAFET 
ENGELLÝLERE YAPILAN 

KIYAFET YARDIMI 

OCAK 

ÞUBAT 

MART 

NÝSAN 

MAYIS 

HAZÝRAN 

TEMMUZ 

AÐUSTOS 

EYLÜL 

EKÝM 

KASIM 

ARALIK 

6 1 

7 1 

6  

2 2 

1 - 

- - 

- 1 

355 105 

93 6 

382 99 

45 13 

11 - 

TOPLAM 908 228 

NÝKÂH KIYAFETÝ

Gelinlik 14 

Damatlýk 14 

TOPLAM 28 

SÜNNET KIYAFETÝ 

Sünnet 
Kýyafeti 
Sayýsý 

627 



Ayrýca 23 ekimde Van ilinde meydana gelen depremde maðdur olan vatandaþlara gönderilmek 

üzere 500 adet kýyafet yardýmý yapýlmýþtýr.

FAALÝYETÝN ADI 2009 2010 2011 

 

 

Belediyemiz sýnýrlarý içerisinde bulunan ihtiyaç 

sahibi vatandaþlarýmýzýn evinde yaptýðýmýz 
incelemeler sonrasý program dâhilinde kýyafet 
(Normal kýyafet) yardýmýnda bulunulmasý.

626 1601 908 

Belediyemiz sýnýrlarý içerisinde bulunan ihtiyaç 

sahibi vatandaþlarýmýzýn evinde yaptýðýmýz 
incelemeler sonrasý program dâhilinde kýyafet 
(Engelli ailelere kýyafet) yardýmýnda bulunulmasý. 

141 406 228 

Belediyemiz sýnýrlarý içerisinde bulunan ihtiyaç 
sahibi vatandaþlarýmýzýn evinde yaptýðýmýz 

incelemeler sonrasý program dâhilinde kýyafet 
(Nikâh kýyafeti) yardýmýnda bulunulmasý. 

36 38 28 

Belediyemiz sýnýrlarý içerisinde bulunan ihtiyaç 
sahibi vatandaþlarýmýzýn evinde yaptýðýmýz 
incelemeler sonrasý program dâhilinde kýyafet 
(Sünnet kýyafeti) yardýmýnda bulunulmasý. 

500 592 627 

Van ilinde meydana gelen depremde maðdur 
olan vatandaþlarýmýza kýyafet yardýmý yapýldý

- - 500 

Toplam 1303 2637 2291 

 



FAALÝYETÝN ADI 2009 2010 2011 

 

Belediyemiz sýnýrlarý içerisinde
bulunan ihtiyaç sahibi vatandaþlarýmýzýn 
evinde yaptýðýmýz incelemeler sonrasý 
program dâhilinde ekmek yardýmýnda 

bulunulmasý.

963.175 1.375.000 1.345.000 

 

c. Ekmek Yardýmý:

Belediyemiz sýnýrlarý içerisinde yardýmlarda bulunulacak vatandaþlarýmýzýn, ihtiyaç sahibi olup 

olmadýðý evlerinde yaptýðýmýz incelemeler sonrasý tespit edilmektedir.

Belediyemiz sosyal faaliyetler kapsamýnda ilçemiz sýnýrlarý içerisinde yaþayan dar gelirli, 

muhtaç ve ihtiyaç sahibi ailelere günlük ekmek yardýmý yapmaktadýr. Sosyal Yardýmlar Servisimiz 

tarafýndan ilçemizde yaþayan dar gelirli, muhtaç ve ihtiyaç sahibi ailelerin tespitleri yapýlarak 

belirlenen ihtiyaç sahiplerine günlük toplam 5000 adet ekmek yardýmý yapýlmaktadýr.
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FAALÝYETÝN ADI 2009 2010 2011 

 
Yapýlan inceleme ve yardýmlarý bilgisayar 
ortamýnda kayýt altýna alarak arþiv oluþturulmasý

3038 3761 5708 

Yapýlan inceleme ve yardýmlarý bilgisayar 
ortamýnda kayýt altýna alarak arþiv oluþturulmasý 
(Engelli aileler) 

285 600 909 

FAALÝYETÝN ADI 2011 

 

 

Belediyemiz sýnýrlarý içerisinde bulunan ihtiyaç sahibi 
vatandaþlarýmýzýn evinde yaptýðýmýz incelemeler sonrasý 
program dâhilinde temizlik malzemesi yardýmýnda 
bulunulmasý.

136 

Belediyemiz sýnýrlarý içerisinde bulunan ihtiyaç sahibi 

vatandaþlarýmýzýn evinde yaptýðýmýz incelemeler sonrasý 
program dâhilinde temizlik malzemesi yardýmýnda 
bulunulmasý (Engelli Aileler)

38 
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d. Temizlik Malzemesi Yardýmý:

Faaliyet-2. Sosyal yardýmlara yönelik arþiv oluþturulmasý

Faaliyet-3. Engelli vatandaþlarýmýzýn hayatýný kolaylaþtýracak projeler geliþtirmek suretiyle 
gerekli yardým ve desteðin saðlanmasý 

Belediyemiz sosyal faaliyetler kapsamýnda Ýlçemiz sýnýrlarý içerisinde yaþayan 
vatandaþlarýmýzýn evlerinde yaptýðýmýz incelemeler sonrasý yardým yapýlacak kiþiler tespit edilmekte 
ve dar gelirli, muhtaç ve ihtiyaç sahibi ailelere temizlik malzemesi yardýmý yapmaktadýr. 

Baþvuruda bulunan bütün aileler bilgisayar ortamýnda kayýt altýna alýnýr. (Engelli aileler de ayrý 
bir programda kayýt altýna alýnýr.) Ayrýca daha önce baþvurmuþ kaydý alýnmýþ ailelerin her sene 
incelemesi tekrar yapýlarak bilgisayar ortamýnda deðiþiklikler varsa eklemeler yapýlýr.

Engelli Ailemize Verdiðimiz Tam Otomatik Hasta Yataðý Tam Otomatik Hasta Yataðý ve hasta kaldýrma lifti
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FAALÝYETÝN ADI 2010 2011 

Engelli vatandaþlarýmýzýn hayatýný kolaylaþtýracak 
projeler geliþtirmek suretiyle gerekli yardým ve 
desteðin saðlanmasý (tekerlekli sandalye, akülü 
tekerlekli sandalye, hasta yataðý,hasta bezi, banyo 

lifti,hasta transfer lifti ve baston). 

120 150 

 

Baþkanýmýz ve Engelli Vatandaþlarýmýz Engelli taþýma aracý

Engellilerimizin Engelini Aþmak için Atýlan Adýmlar
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Faaliyet-4. Engelli vatandaþlarýmýza evde bakým hizmeti saðlanmasý kiþisel bakým, psikolojik 

danýþma, tesisat ve onarým hizmeti, alýþveriþ ve nakil hizmeti, engelli çaðrý merkezi kurulmasý özel 

tasarlanmýþ engelli araçlarýnýn hizmete sokulmasý 

Faaliyet-5. Engelli vatandaþlarýmýza evde bakým ücreti, engelli maaþý (2022),otobüs kartý, su 

indirimi, sosyal hizmetler, sosyal yardýmlar vakfý, vakýflar muhtaç maaþý alabilmesi için gerekli 

mercilere yönlendirilmesi 

Faaliyet-6. Vatandaþlardan gelen istek ve þikayetlerin ilgili mercilere yönlendirilmesi 

Belediyemiz hizmetleri ve çalýþmalarý konusunda vatandaþlarýmýz tarafýndan elektronik posta 
ile veya yazýlý ve sözlü olarak bildirilen istek ve þikâyetler, Halkla Ýliþkiler ve Sosyal Yardýmlar Þefliði/ 
Rehberlik ve Danýþma Servisi tarafýndan belediyemizin ilgili birimlerine iletilir. Belediyemizin 
faaliyetleri ve hizmetleri kapsamý dýþýnda kalan istek ve þikâyetler için vatandaþlarýmýz gerekli kamu 
kurum ve kuruluþlarýna yönlendirilir. Birimlerden ve diðer kamu kurum ve kuruluþlarýndan 
birimimize gelen cevaplar telefonla veya elektronik posta yolu ile istek ve þikâyet talebinde bulunan 
vatandaþlarýmýza bildirilir.

FAALÝYETÝN ADI 2009 2010 2011 

Engelli vatandaþlarýmýza evde bakým ücreti, 
engelli maaþý alabilmesi için gerekli mercilere 
yönlendirilmesi 

150 336 814 

FAALÝYETÝN ADI 2009 2010 2011 

Engelli vatandaþlarýmýza evde bakým hizmeti 
saðlanmasý kiþisel bakým, psikolojik danýþma, 
tesisat ve onarým hizmeti, alýþveriþ ve nakil 

hizmeti, engelli çaðrý merkezi kurulmasý özel 
tasarlanmýþ engelli araçlarýnýn hizmete
sokulmasý. 

120 178 200 

ve Þikâyetler Dinlenerek, Telefonla ve Maille Çözüme Kavuþuyor



FAALÝYETÝN ADI 2009 2010 2011 

Yardýmsever vatandaþlarýmýzýn ihtiyaç
sahiplerine verilmek üzere baðýþladýðý (beyaz 

eþya, ev ve mutfak eþyasý gibi) eþyalarý 
belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýlmasý 

15 21 25 

 

FAALÝYETÝN ADI 2009 2010 2011 

Vatandaþlardan gelen istek ve þikâyetlerin 
ilgili mercilere, yönlendirilmesi 

3788 2646 2208 
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Faaliyet-8. Fakir ve Muhtaç vatandaþlarýmýza ev eþyasý yardýmýnda bulunulmasý 

Yardýmsever vatandaþlarýmýzýn ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere baðýþladýðý (beyaz eþya, ev ve 

mutfak eþyasý gibi) eþyalarý, belediyemizce belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýlmasý saðlanmýþtýr.

Ayrýca toplu nikâh þölenine katýlan çiftlerimize oturma gurubu hediye edilmiþtir. 

Eþya Yardýmý
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Faaliyet-9. Sosyal hizmet ve yardýmlar için gönüllü ve ilgili kuruluþlarla iþ birliðinde bulunup, 

ortak projeler üretilmesi 

Faaliyet-10. Belediye hizmet birimlerinin bulunduðu hizmet binasýnda her kata bir halk 

danýþmaný görevlendirilmesi 

Faaliyet-11. Ýþsiz vatandaþlarýmýzýn yaptýðý baþvurularý kayýt altýna alarak ihtiyaç sahibi 

firmalara yönlendirilmesi 

Aile danýþmanlýk ve Rehberlik Merkezi Halkla Ýliþkiler birimi olarak vatandaþlarýmýzýn 

sorunlarýný dinleyip gerekli yerlerle görüþülüp yönlendirilmesi yapýlmaktadýr. Bu nedenden dolayý 

ayrýca bir merkez kurulmasýna henüz ihtiyaç duyulmamýþtýr. Fakat vatandaþlarýmýzýn sorunlarýna 

daha iyi çözüm üretmek amacýyla Optimum AVM'de Müdürlüðümüz bünyesinde Halkla iliþkiler 

danýþma merkezi oluþturulmuþtur. 

Belediyemize iþ baþvurusu için gelen vatandaþlardan iþ baþvuru formu alýnýr. Bu baþvurular 

arþiv haline getirilerek bilgisayar ortamýnda kayýt altýna alýnýr. Özel sektörden gelen iþ ve iþçi talepleri 

doðrultusunda kayýtlarýmýzda bulunan isteðe uygun kriterlerdeki vatandaþlar yönlendirilir.

FAALÝYETÝN ADI 2009 2010 2011 

Ýþsiz vatandaþlarýmýzýn bize yaptýðý 

baþvurularý kayýt altýna alarak ihtiyaç 
sahibi firmalara yönlendirilmesi. 

587 659 664 

 

FAALÝYETÝN ADI 2009 2010 2011 

Sosyal hizmet ve yardýmlar için gönüllü 
ve ilgili kuruluþlarla iþ birliðinde bulunup, 
ortak projeler üretilmesi 

1 3 3 



Faaliyet 2009 2010 2011 

Temel vize sayýsý 665 653 726 

Bina aplikasyon sayýsý 162 63 51 

Faaliyet 2009 2010 2011 

Verilen inþaat ruhsatý sayýsý 1453 930 1084 

Faaliyet 2009 2010 2011 

Kontrol edilen proje sayýsý 2459 2249 3487 
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7- ÝMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK MÜDÜRLÜÐÜ

Faaliyet-1. Projelerin kontrol edilmesi 

Faaliyet-2. Ýnþaat ruhsatý verilmesi

Faaliyet-3. Bina Aplikasyon Temel vize verilmesi

Ruhsata tabi olmak üzere hazýrlanan mimari, statik, betonarme, tesisat, elektrik, ýsý, yalýtým, 
asansör, peyzaj vb. projeleri, zemin etüd raporlarý kontrol edilmekte ve onaylanmaktadýr.

Mimari proje sayýsý :689
Betonarme proje sayýsý :647
Sýhhi Tesisat proje sayýsý :661
Kalorifer Proje sayýsý           :645
Asansör Proje sayýsý      :235
Jeolojik etüd raporu :643
Peyzaj Proje onayý :610

Ýlgililerce kontrolleri yapýlarak tamamlanan projelerin dosyalanmasý, bilgilerin ruhsat cildine 
geçirilmesi, ruhsat dosyalarýnýn yapý kullanma izni alýnarak genel arþive intikal edinceye kadar 
arþivlenmesini saðlar. DÝE Vergi Dairesi vs. gibi kurumlarla yazýþmalarý yaparak yapý kullanma izin 
belgelerini doldurur.

ASKÝ-TEDAS, Sivil Savunma, Tapu, Maliye, SSK gibi kurum ve kuruluþlarla yazýþmalar 
yapýlmýþtýr.

Mahkemece istenen bilgi ve belgelerin teminini saðlanmýþ, iþ bitirme, iþ denetleme vs. belgeleri 
tanzim edilmiþtir.

Yapý Ruhsatý Sayýsý : 703 Adet

Yenileme Yapý Ruhsatý : 237 Adet

Tadilat Yapý Ruhsatý   : 144 Adet

01/01/2011-31/12/2011 tarihleri arasýnda 726 adet temel ve su basman vize, 31 adet bina 

aplikasyonu, 15 adet park aplikasyonu ve 5 adet cami aplikasyonu iþlemleri yapýlmýþtýr.



Faaliyet 2009 2010 2011

Verilen iskan ruhsatý sayýsý 667 1019 805 
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Faaliyet-4. Yapý Kontrol faaliyetlerin yürütülmesi 

Faaliyet-5. Yapý Denetim firmalarýnýn hak ediþlerinin yapýlmasý 

Faaliyet-6. Ýskan ruhsatýnýn verilmesi

4708 sayýlý yapý denetim yasasý kapsamýnda kalan ve yapý denetim firmalarýnýn sorumluluðunda 

yapýlan inþaatlarýn onaylý projelere göre yapýlmasýnýn temini için çalýþmalar yaparak vizeleri 

onaylananlarýn hakediþlerini ödemektedir.

4708 sayýlý yasa kapsamý dýþýnda kalan inþaatlarda kontroller yapýlarak, 3194 sayýlý imar 

kanununun 32. ve 42. maddesinin gereði yerine getirilmektedir.

* 3194 Sayýlý Ýmar Kanunun 42.maddesine göre para cezasý

* Kesilen : 2.407.378.00 TL

* Tahsil edilen : 1.232.113.00 TL.

* 3194 Sayýlý Kanunun 32. ve 42.maddesine göre Zabýt. 93 adet

* 3194 Sayýlý Kanun 29.maddesine göre Zabýt. 15 adet

* 4708 Sayýlý Yapý Denetim Kanununca Zabýt. 2 adet

* Ýnþaatlarla ilgili Yapý Tatil Tespit Tutanaðý düzenlenmiþtir.

* Ýlgili Yapý Denetim Firmalarýna hakediþleri düzenlenerek ödemesi yapýlmýþtýr.

* Yibf yýl sonu güncellemesi yapýlmýþtýr.

* Her gün bakanlýk sitesinden hakediþ ödemeleri ,onaylarý, istifa eden denetimlerin güncellenmesi 

yapýlmaktadýr. 

* Bölgede faaliyetleri devam eden yapýlarýn kontrolleri düzenli bir þekilde yapýlmaktadýr.

* Vatandaþlarýn muhtelif konularda vermiþ olduðu dilekçelere mahallinde incelemeler yapýlarak 

sorunlarýn giderilmesi saðlanmýþtýr.

* Yýkým kararý verilen yapýlar yasaya uygun þekilde yýkýmý yapýlmýþtýr.

* Ruhsatlara vizelerinin iþlenmesi yapýlmaktadýr.

Yýl içerisinde yapý denetim firmalarýnýn hakediþleri yapýlmýþtýr.

Verilen Ýskan ve Yapý Kullanma izin Belgesi Sayýsý: 805 Adet



8- PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜÐÜ 

Faaliyet-1. Ýmar planlarý yapýlmasý

Faaliyet-2. Parselasyon planlarý yapýlmasý 

Faaliyet-4. Ýfraz, tevhidi, çap ve yol kotu çalýþmalarý yapýlmasý 

2Toplam 56,40 hektar alanda (564.000 m ) . 39 Adet ilgilisine önerilen 1/1000 Ölçekli Uygulama 

Ýmar Plan deðiþikliði incelenerek, Belediye Meclisimize gönderilmiþtir.

Kamu Kuruluþlarýnýn talepleri üzerine, 54 ha. alanda 8 Adet 1/1000 Ölçekli Uygulama Ýmar Plan 

Deðiþikliði Müdürlüðümüzce Resen yapýlarak Belediye Meclisimize gönderilmiþtir.

Mükelleflerin talepleri üzerine 602 Adet Ýmar Durumu Çap belgeleri düzenlenmiþtir.

Ýmar Durum Belgelerin 1 yýl süresi dolan , 452 Adet Ýmar Durumu (Çap) yenilenmesi yapýlarak 

ilgilisine verilmiþtir.

Þubemize talebe baðlý 1/1000 Ölçekli Uygulama Ýmar Plan Deðiþikliði teklifi doðrultusunda 8  

Parselasyon Planý çalýþmalarý yapýlarak Belediye Encümenimizce onaylanarak, Tapuya Tescilleri 

saðlanmýþtýr.

Müdürlüðümüzce resen yapýlan 1/1000 Ölçekli Uygulama Ýmar Plan Deðiþikliðinin 7 adet 

Parselasyon Plan çalýþmalarý yapýlarak Belediye Encümenimizce onaylanmýþtýr.

Þubemizin belirtilen tarihleri arasýnda çeþitli Mahallelerde Ada /Parsel bazýnda mükellefler 

tarafýndan müracaat edilen  71  Adet  TEVHÝD,  iþlemleri  yapýlarak Belediye Encümenimize 

sunulmuþtur.

Þubemiz yine mükelleflerin müracaatlarý doðrultusunda 6 Adet ÝFRAZ dosyasýnýn kontrol 

iþlemleri yapýlarak onay için Belediye Encümenine gönderilmiþtir.

Kamu ve ilgilisini  talepleri üzerine, 674 Adet YOLKOTU tanzim edilerek ilgililerin isteði üzerine 

verilmiþtir.

3194 sayýlý Ýmar Kanununa göre Yapý Kullanma Ýzin Belgesi Alan binalara 403 Adet Röperli 

Krokisi tanzim edilerek ilgililerine teslim edilmiþtir.
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PLAN VE PROJE

 

MÜDÜRLÜÐÜ AYLARA GÖRE HÝZMET DAÐILIM CETVELÝ

 

Toplam

Hizmet türü

 

Ocak

 

Þubat

 

Mart

 

Nisan

 

Mayýs

 

Haziran

 

Temmuz

 

Aðustos

 

Eylül

 

Ekim

 

Kasým

 

Aralýk

 

Toplam

Giriþi 

yapýlan 

evrak

 
372

 

389

 

507

 

408

 

395

 

465

 

353

 

407

 

343

 

388

 

363

 

416

 

4806

Çýkýþý 

yapýlan 

evrak

 366

 

318

 

456

 

392

 

376

 

413

 

301

 

360

 

335

 

392

 

302

 

449

 

4460

Talebe baðlý 
imar 

planlarý
 4

 
2

 
5

 
1

 
4

 
3
 

3
 

1
 

4
 

3
 

6
 
3

 
39

Ýmar planý 

deðiþikliði
 -

 
1

 
-

 
1

 
1

 
1
 

-
 

-
 

1
 

-
 

2
 
1

 
8

Ýmar 

durumu 

(çap) 
55 48 94 49 62 56 41  40  28  46  39  44  602

Ýmar 

durumu 

(çap) 

yenilemesi
 

28 31 55 37 54 42 30  26  44  39  29  37  452

Tevhid
 

3
 

10
 

6
 

10
 

9
 

7
 

3
 

5
 

7
 

4
 

4
 
3

 
71

Ýfraz

 
1

 
1

 
-

 
2

 
-

 
1

 
-

 
1

 
-

 
-

 
-

 
-

 
6

Yol kotu

 

46

 

60

 

89

 

79

 

55

 

65

 

51

 

37

 

38

 

53

 

52

 

49

 

674

Talebe baðlý 

parselasyon 

planý

 

1

 

-

 

1

 

-

 

-

 

1

 

-

 

-

 

-

 

3

 

1

 

1

 

8

Resen 

yapýlan 

parselasyon 

planý

 

1

 

-

 

1

 

-

 

-

 

1

 

1

 

-

 

-

 

1

 

1

 

1

 

7

Röperli 

kroki

 

36

 

30

 

34

 

41

 

40

 

20

 

21

 

31

 

32

 

40

 

40

 

38

 

403

Genel 
913 890 1248 1020 996 1075 804 908 832 969 839 1042 11536

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜÐÜ YILLARA GÖRE YAPILAN FAALÝYETLER 

Sýra 
no 

FAALÝYETÝN ADI 2009 2010 2011 

1 1/1000 ÖLÇEKLÝ ÝMAR PLAN DEÐÝÞÝKLÝÐÝ (RESEN) 1 9 8 

2 1/1000 ÖLÇEKLÝ TALEBE BAÐLI ÝMAR PLANI 6 18 39 

3 TALEBE BAÐLI VE RESEN YAPILAN PARSELASYON  - 11 15 

4 ÝMAR DURUMU ( ÇAP) 682 694 602 

5 ÝMAD DURUMU YENÝLENMESÝ 374 321 452 

6 YOLKOTU ÝÞLEMÝ 702 693 674 

7 TEVHÝD 72 108 71 

8 ÝFRAZ 11 14 6 

9 RÖPERLÝ KROKÝ - 167 403 

Etimesgut Büyüyor, Geliþiyor, Güzelleþiyor...
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PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜÐÜ AYLARA GÖRE HÝZMET DAÐILIMI

164
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Talebe Baðlý Parselasyon

Ýmar Planý Deðiþikliði

Ýmar Durumu (Çap)

Tevhid

Yol Kotu

Röperli Kroki



9- EMLAK VE ÝSTÝMLAK MÜDÜRLÜÐÜ

Faaliyet-1. Müstakil Parsel Satýþý yapýlmasý

Faaliyet-2. Müstakil Parsel Tahsisen Satýþý yapýlmasý

Faaliyet-3. Belediye Hissesi Satýþý yapýlmasý 

Faaliyet-4. Belediyemize ait taþýnmazlarýn imar planýndaki amacýna uygun olarak 

kullanýlmak üzere tahsis devir edilmesi 

Faaliyet-5. Belediye Sosyal, Kültürel, Spor ve Park alaný, bedelsiz tahsis ve devir alýnmasý 

Faaliyet-6. Taþýnmaz alým ve Kamulaþtýrma yapýlmasý 

Faaliyet-7. Gýda ve Meþrubat Büfe Yeri, Çiçek Satýþ Yeri, Çay Ocaðý, Kantin, Kafeterya, GSM ve 

ATM Yerlerinin kiraya verilmesi 

Faaliyet-8. Kiraya verilecek yeni yerlerin tespit edilmesi 

2011 yýlýnda Müstakil Parsel Satýþý gerçekleþmemiþtir.

22011 yýlýnda 365 m  Müstakil Parsel Tahsisen satýlarak 114.660,00-TL gelir elde edilmiþtir.

22011 yýlýnda belediyemiz mülkiyetinde bulunan hisseli taþýnmaz parsellerden toplam 4.317 m  

taþýnmaz satýlarak 1.839.050,18-TL gelir elde edilmiþtir.

2011 yýlýnda Belediyemize ait taþýnmazlar tahsis-devir edilmemiþtir.

2011 yýlýnda 14.063 m2 yüzölçümlü imar planýnda Ýdari Tesis ve Belediye Hizmet Alaný olarak 

ayrýlan Topçu Mahallesi 47113 ada 5 sayýlý parselin belediyemiz adýna bedelsiz tahsis alýnmýþtýr.

2011 yýlýnda; imar planýnda Pazar Yeri olarak ayrýlan Þeker Mahallesi 45061 ada 1 parselde 
2toplam 21 m , imar planýnda Sosyal Kültürel Tesis Alaný olarak ayrýlana Alsancak Mahallesi 47368 ada 

22 parselde toplam 49 m , imar planýnda Pazar Yeri olarak ayrýlan Etiler Mahallesi 45051 ada 1 parselde 
2toplam 636,55 m  kamulaþtýrma yapýlmýþtýr.

2011 yýlýnda 16 adet Gýda ve Meþrubat Büfe Yeri, 1 adet Çiçek Satýþ Büfe Yeri, 1 adet Çay Bahçesi, 

2 adet Kafeterya, 1 adet vitamin bar, 1 adet 169m2 kullaným alaný prefabrike bina, 1 adet taksi duraðý 

yeri, 4 adet ATM (Otomatik Vezne Makinesi) yeri olmak üzere toplam 27 adet yer için kira sözleþmesi 

yapýlmýþtýr.

2011 yýlýnda Yeni 2 adet Gýda ve Meþrubat Büfe Yeri, 1 adet Taksi Duraðý Yeri, 1 adet Çay Bahçesi, 1 

adet Prefabrike Bina, 1 adet Vitamin Bar, 1 adet Kafeterya ve 2 adet ATM Yeri tespit edilerek hizmete 

sunulmasý amacýyla iþlemleri tamamlanmýþtýr.

Etimesgut Büyüyor, Geliþiyor, Güzelleþiyor...
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Faaliyet-9. Kiraya verilen yerlerden süresi dolan yerlerin yeniden kiralama süreci ile yeni 

tespit edilen yerlerin kiralama sürecinin yürütülmesi. 

Faaliyet-10. Belediye birimlerinin faaliyetlerini sürdürebilecekleri bina ve yer kiralanmasý 

10- RUHSAT VE DENETÝM MÜDÜRLÜÐÜ

Faaliyet-1. Gayri Sýhhi Ýþyerlerinin ruhsatlandýrýlmasý ve denetimlerinin yapýlmasý

2011 yýlýnda 16 adet Gýda ve Meþrubat Büfe yerinin, 1 adet Çiçek Satýþ Büfe Yerinin, 1 adet 

Kafeteryanýn ve 2 adet ATM (Otomatik Vezne Makinesi) yerinin Kira Sözleþmeleri yenilenmiþtir.

22011 yýlýnda; Etiler Mahallesi 327 ve 328 nolu kadastro parselleri üzerinde bulunan 14.350 m  

alan; Kurban Satýþ ve Kesim Yeri olarak kiralanmýþtýr.

Faaliyeti sýrasýnda çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden 

az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doðal kaynaklarýn kirlenmesine sebep 

olabilecek önlemlerin alýnarak temiz bir çevre bilincinin oluþmasýný saðlamak.
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Verilen gayri sýhhi müessese ruhsatý 55 95 
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Verilen Sýhhi Müessese Ruhsatý  423 720 

Faaliyet-2. Sýhhi Ýþyerlerinin ruhsatlandýrýlmasý ve denetimlerinin yapýlmasý 

Faaliyet-3. Umuma Açýk Ýstirahat ve Eðlence Yerlerinin ruhsatlandýrýlmasý ve denetimlerinin 

yapýlmasý 

Halkýmýzýn daha kaliteli, hijyenik, güvenli tüketiminin saðlanmasý yanýnda ekonomik canlýlýðýn 

ve istihdamýn artmasý, ticari hayatýn düzenli ve sürekliliðini saðlamaktýr.

Bölgemizde yaþamakta olan vatandaþlarýmýzýn tek veya toplu olarak eðlenmesi, dinlenmesi ve 

konaklamasý hizmetlerinin verildiði yerlerin kaliteli, temiz ve huzurlu olmasýný saðlamak.

Verilen Umuma Açýk Ýstirahat Eðlence Yeri Ruhsatý 40 28 



Faaliyet-4. Hafta Tatili Ýzin Belgesi düzenlenmesi

Faaliyet-5. Halkýmýzýn yapmýþ olduðu alýþveriþin doðruluðundan emin olmasý ve tüketici 

haklarýnýn korunarak, tüketicinin bilinçlendirilmesinin saðlanýlmasý.

Halkýmýzýn Hafta Sonlarýný dinlenerek, eðlenerek ve gündelik gereksinimlerinin karþýlayacak 

iþyerlerinin açýk tutulmasýna olanak saðlamak.

168
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Verilen Hafta Sonu Ruhsatý 424 538 

Ölçü ve Aletlerinin Kontrolü 13 50 



11-FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ 

Faaliyet-1. Asfalt kaplama yapýlmasý

Asfalt kaplamalý yol, bulvar, meydan ve kavþaklarýn bakým–onarýmýný yapýlmýþ, cadde ve 

sokaklarda meydana gelen küçük çaplý su ve kanal arýzalarýnýn tamir-bakýmýný yapýlmýþtýr.
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30 AÐUSTOS 1376,120 1178,580 

AHÝMESUT 118,380 - 

ALSANCAK 5586,610 1298,200 

ALTAY - 220,130 

ATAKENT 5077,910 628,640 

AYYILDIZ 75,960 516,960 

BAHÇEKAPI 800,000 466,940 

ELVAN 827,480 984,360 

ERLER 1769,460 - 

ERYAMAN 351,380 635,330 

ETÝLER 168,300 92,260 

GÖKSU - 67,890 

GÜZELKENT - 133,120 

ÝSTASYON  4215,830 1265,820 

KAZIMKARABEKÝR 1352,930 1048,390 

OÐUZLAR 635,940 1093,600 

PÝYADE 3540,900 2615,200 

SÜVARÝ 7478,190 3156,680 

Þ.OSMAN AVCI 283,300 304,970 

ÞEKER 327,020 206,490 

ÞEYH ÞAMÝL 52,640 80,850 

TOPÇU 884,800 2956,020 

TUNAHAN - 38,520 

YAPRACIK - 28,760 

YAVUZ SELÝM - 59,140 

TOPLAM 34.923,150 19.076,850 

2011 YILINDA iLÇEMÝZ SINIRLARINDA YAPILAN ASFALT MÝKTARLARI
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Faaliyet-2. Tretuar düzenlemesi yapýlmasý 

Belediyenin hizmet sýnýrlarý dâhilinde yol, köprü, kaldýrým, bordür, tretuvar v.b. yapým, onarým ve 

bakým hizmetleriyle ilgili yýllýk yatýrým, plan ve programlar yapýlmýþtýr.

2011 yýlýnda Çeþitli Mahallelerde Yapýlan

Bordür-Tretuvar çalýþmalarý
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30 Aðustos Mah. 1502 60 - 4420 600 1447 1782 

Piyade Mah 799 507 32270 19500 1000 1251 1336 

Elvan Mah 1640 1840 10000 - 1000 1485 1900 

Ýstasyon Mah. 1972 140 700 4300 7150 306 298 

Eryaman Mah 1088 1875,5 9570 - 1200 1579 3232 

Oðuzlar Mah 834 - - - 3000 6 484 

Etiler Mah 154 - - - - 90 177 

Ayyýldýz Mah 267 2474 17470 12000 1100 - - 

Bahçekapý Mah - - - - - 1040 485 

K.Karabekir Mah 49 - - - - 1039 1555 

Topçu Mah  1859 - 2040 - 1800 1288 1702 

Alsancak Mah 8709,5 4585 19900 - 2200 966 1085 

Þeyh Þamilmah - 672 3360 - - - - 

Güzelkent Mah. 272 540 2700 - - 94 32 

Süvarý Mah. 2737,5 1990,5 12940 2160 2420 3481 4264 

Baglica Mah. - 46973 256905 - - - - 

Þ.osman Avcý M. 270 617 4620 2500 1600 265 575 

Y.selim Mah. - 4174 14990 - - 40 60 

Þeker Mah. - 1766,75 9080 - - - - 

Yeþilova Mah. 450 2769,5 16970 - - - - 

Tunahan Mah. - 180 - - 1500 - 75 

Göksu Mah. 405 - - - - 752 171 

Fatih Sult.Mah. - - 8400 - - - - 

Atakent Mah. - - - - - 17840 20950 

Altay Mah. 260 - 3055 - - 265 - 

Ahimesut Mah. 635 405 2700 3700 - 6 - 

TOPLAM 23.903 71.569,25 427.670 48.580 24.570 33.240 40.193 

MAHALLELERE GÖRE YAPILAN YOL FAALÝYET RAPORU



Kaplama (ton) 34.923,150 

Onarým (ton) 19.076,850 

Yeni yol açýmý (metreküp) 71.569,25 

Malzemeli bakým (metreküp) 23.903 

Bordür (metre) 33.240 

Tretuvar (m2)  40.193 

Faaliyet-3. Yeni imar Yollarý Açýlmasý 

Ýmar düzenlenmesi tamamlanmýþ fakat fiziki olarak trafiðe açýlmamýþ olan yollarýn tespitini 

yapýp, bu yollarda, belediye ekip ve is makineleri ile uygun yollar yapýlmýþtýr.



Faaliyet-4. Belediye araç parkýnýn yaþ ortalamasýnýn yükseltilmesi 

Belediyeye alýnacak araç, gereç ve iþ makinesi ile araçlarýn yaþ ortalamasý yükseltilmektedir. 

Belediye araç parkýnýn yaþ ortalamasýnýn yükseltilmesi için 2011 yýlýnda 14 araç ve 3 iþ makinesi olmak 

üzere toplam 17 araç ekibimize katýlmýþtýr.



Lastik alýmý 142.650,00 TL 

Yað alýmý 79.217,01 TL 

Periyodik bakým ve dýþ servislerde yaptýrýlan iþ ve iþlemler  434.529,77 TL 

Sigorta poliçeleri 30.550,21 TL 

Diðer araç ve iþ makineleri parça alýmý ve bakýmý 562.732,16 TL 

Toplam 1.249.679,15 TL 

EURO DÝZEL 938.652 (Litre) 3.063.697,14 TL 

KURÞUNSUZ BENZÝN 40.763 (Litre) 156.208,08 TL 

TOPLAM 3.219.905,22 TL 
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Faaliyet-5. Araç ve iþ makinelerinin ikmal, bakým ve onarýmlarýnýn yapýlmasý 

Belediyeye alýnacak araç, gereç, iþ makinesi, yedek parça, akaryakýt, madeni yað alýmlarý 

gerçekleþtirilmiþtir.



Faaliyet-6. Belediye bina ve tesislerinin bakým ve onarýmlarýnýn yapýlmasý 

Belediyeye ait mevcut hizmet binalarýnýn ve tesislerinin ihtiyacý olan yapým iþlerinin yapýlmasý

Etimesgut Büyüyor, Geliþiyor, Güzelleþiyor...
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1 PAPATYA ANAOKULU a) Belediye çalýþanlarý tarafýndan okulun boyasý yapýldý. 

2 ATA ANAOKULU a)100 kg dýþ cephe boyasý–120 kg selülozik boya verildi  

3 ÝLHAN GERÝM Ý.Ö.O. 
a) Okulun dýþ cephesi boyandý. 
b) Çevresine panel çit ve giriþ kapýsý yapýldý. 

4 ALÝ SUAVÝ Ý.Ö.O. 
a)120 mt çevre korkuluðu yapýldý. 
b)25.75 m2 merdivenler andezit yapýldý. 

5 ÞEHÝT RIFAT Ý.Ö.O. 
a) 1569,80 m2 Spor Salonunun iç boyasý yapýldý. 
b) 85 m2 iki adet Kimya Labratuvarý yapýldý. 

6 TOKÝ Göksu Ý.Ö.O. a)Çevresine tretuvar yapýldý ve bozulan iç alanlar düzeltildi 

7 TOKÝ Ý.Ö.O. a)Konferans salonun koltuklarý, boyasý ve tavanlarý yaptýrýldý. 

8 TÜRKKONUT Ý.Ö.O. a)Konferans salonunun koltuklarý yaptýrýldý.  

Sýra Ýhalenin Konusu Sözleþme Bedeli 

1 
Mali Hizmetler Müdürlüðü, Ýmar ve Þehircilik Müd. 
Arþiv, Kültür ve Sos Ýþ.Müd.,Destek Hizmetler Müd. 

Aþevi Alüminyum Ýþi 
23.568,74 TL 

2 Výp Turnike Yapýmý  2.250,00 TL 

3 
Fen Ýþleri Müdürlüðü Yapý Onarým Servisi ve Bakým 

Onarým Servisi Ambarlarý, Ýþçi Lokali ve Bekçi Kulübesi 
Pvc Yapým Ýþi  

1.347,35 TL 

4 
Eðitim ve Kültür Sosyal Ýþler Müdürlüðüne Baðlý Yarý 
Olimpik Kapalý Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksine 

Merdiven Korkuluðu Yapým Ýþi 
2.460,00 TL 

5 
Etimesgut Belediyesi Halk Eðitim Merkezi, Atatürk 

Anýtýna 3 Adet Krom Kaplamalý Bayrak Direði Yapým Ýþi  
3.258,00 TL 

6 
Ýþletme ve Ýþtirakler Müdürlüðü Modüler Derzli Bölme 

Yapým Ýþi 
7.196,82 TL 

7 
Belediye Aþevi ve Saðlýk Ýþleri Müdürlüðünün 

Odalarýndaki Yapým Ýþleri 
9.966,00 TL 

8 
Etimesgut Ticaret Lisesi Bahçesinde Bulunan Ýstinad 

Duvarý Yapým Ýþi  
31.539,47 TL 

2011 YILINDA OKUL YAPILAN ÝÞLEMLER
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CENK YAKIN Ý.Ö.O.
 

a)200 kg dýþ cephe boyasý-200 kg plastik boya malzemesi verildi.  
b)Konferans salonu yaptýrýldý.
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NASRETTÝN HOCA Ý.Ö.O.
 

a)300 kg yaðlý boya-800 kg plastik boya malzemesi verildi.
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MAHÝR BAÞER Ý.Ö.O.

 

a)100 kg yaðlý boya-60kg plastik boya -40 kg dýþ cephe boyasý -20 

kg tiner verildi.
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CUMHURÝYET Ý.Ö.O.

 

a)Modern ve son teknoloji bir ünite Kimya lab oratuvarý yaptýrýldý ve 
sýnýfýn bütün duvarlarý ve yerleri fayans yaptýrýldý, tavaný ise taþ 
yünü ile kaplama yapýldý.

 25

 

ÝMKB LÝSESÝ (SÜVARÝ MAH.)

 

a) 75 mt uzunluðunda 2,5 mt yüksekliðinde istinat duvarý yapýldý 
ve istinat duvarý üzerine panel çit yapýldý.

 

b) Okul bahçesine 1000 m2 civarýnda asfaltlama kaplama yapýldý.

 26

 

BÝLGÝ ANADOLU LÝSESÝ

 

a)Okulun tüm duvarlarý üstüne 300 m civarýnda korkuluk 

yapýlmýþtýr.

 

b)Eski korkuluklarýn yeniden boyasý yapýldý.
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ETÝMESGUT LÝSESÝ

 

a)Hizmetli odasý ve merdivenleri andezit kaplama yapýldý.

 28

 

UFUK ASLAN ANADOLU LÝSESÝ

 

a)320 kg yaðlý boya verildi
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TÝCARET LÝSESÝ

 

a) Yýkýlan 30 mt

 

uzunluðunda 6 mt yüksekliðindeki istinat duvarý 
yapýldý.
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PÝYADE Ý.Ö.O.

 

a) Bahçe duvarýna çit yapýldý.
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DUMLUPINAR Ý.Ö.O

 

a) Bahçe duvarýna çit yapýldý.

 

9

 

ÞEYH ÞAMÝL Ý.Ö.O.

 

a)300 mt uzunluðunda Ýhata duvarý ve üzerine harpuþta yaptýrýldý.

 

b) 300 mt Ýhata duvarý üzerine panel çit yaptýrýldý.
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HASAN ALÝ YÜCEL Ý.Ö.O.

 

a) Tuvaletlerin tamamý yaklaþýk olarak 1200 m2 fayans yapýldý.

 

b) 500 m bordür imalatý ve Atatürk Büstü onarýmý yapýldý.

 

11

 

HAFÝZE ÖZAL Ý.Ö.O.

 

a)2 adet sýnýf büyütüldü.

 

b)Çatý imalatý yaptýrýldý.

 

c)Paslanmaz çelikten merdiven korkuluklarý yaptýrýldý.
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NURETTÝN ERSÝN Ý.Ö.O.

 

a)66 mt uzunluðunda 1,50 mt yüksekliðinde ihata duvarý yaptýrýldý.

 

13

 

SAKARYA Ý.Ö.O.

 

a)87 mt uzunluðunda 1,20 mt

 

yüksekliðinde ihata duvarý ve 
üzerine panel çit yapýldý

 

14

 

ÝSTÝKLAL Ý.Ö.O.

 

a)1 adet güvenlik kulübesi konuldu.

 

15

 

ZEKÝYE GÜDÜLLÜOÐLU Ý.Ö.O.

 

a)Avrupa Birliði çerçevesinde okulun bir bölümü anasýnýfý olarak 
boyasý, WC leri ve çevre düzenlemeleri yapýldý.
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SAMÝME TALAY Ý.Ö.O.

 

a)Belediye çalýþanlarý tarafýndan okulun iç boyalarýnýn  tamamý 
yapýldý.

 

17

 

BAÐLICA Ý.Ö.O

 
a)Belediye çalýþanlarý tarafýndan okulun iç boyalarýnýn  tamamý 
yapýldý.

 

18
 

YAPRACIK Ý.Ö.O.
 

 a)Belediye çalýþanlarý tarafýndan okulun iç boyalarýnýn  tamamý 
yapýldý.

 

19
 

ETÝMESGUT Ý.Ö.O.
 

a)300 kg yaðlý -
 
300 kg plastik -200 tavan boyasý -

 
60 kg tiner-

 
10 

adet fýrça malzemesi verildi.
 

b)60 adet Pano (100x180) yapýlarak teslim edildi.  

20 ERZURUMLU ÝBRAHÝM HAKKI Ý.Ö.O. a)40 kg boya malzemesi verildi.  
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Yaklaþýk Maliyeti 2.989.907,75 TL 

Sözleþme Bedeli 2.184.000,00 TL 

Ýhale Tarihi 11/08/2010 

Toplam Ýnþaat Alaný (m2)  3.800  
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Faaliyet-7. Pazar yeri yapýlmasý 

Faaliyet-8. Poliklinik binasý yapýlmasý 

Faaliyet-9. Çeþitli tesisler yapýlmasý 

1.Atakent Sosyal Tesisi

Ýlçemizde yaþayanlarý ve pazarcý esnafýný korumak 

amacýyla, pazaryeri alanýnda ucuz, rahat, saðlýklý, yaðmur, 

çamur ve soðuða maruz kalmadan çaðdaþ bir ortamda 

alýþveriþ yapmasýný saðlamak. Pazaryeri yapýmýna dair 

belirtilen faaliyetlerimiz ise 2012 yýlý programý içerisine 

dâhil edilmiþtir.

Nitelikli bir yaþam sürdürmekte güçlük çeken birey 

ve gruplarýn; maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarýnýn 

giderilmesinin ve ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýnýn bir insan 

hakký olduðu anlayýþý içinde, sosyal sorunlarýnýn 

önlenmesi ve çözümlenmesine yardýmcý olunmasýný ve 

hayat standartlarýnýn iyileþtirilmesini amaçlanmýþtýr. 

Engelliler Rehabilitasyon ve Eðitim merkezi, Poliklinik 

binasý yapýlmasý dair belirtilen faaliyetlerimiz ise 2012 yýlý 

programý içerisine dâhil edilmiþtir.

Belediyeye hizmet sýnýrlarý içerisinde vatandaþlarýn 

daha rahat  sosyal  akt iv i te ler in i  daha rahat  

gerçekleþtireceði yerler yapýlmýþ ve yapýlmaktadýr.

Sosyal Belediyecilik anlayýþý ile hareket eden 

belediyemiz halkýmýzýn ihtiyaçlarý doðrultusunda Atakent 

Sosyal Tesisleri'nin inþasýný bitirmiþ bulunmaktadýr. 

Modern mimarinin ve teknolojik yeniliklerin uygulandýðý 

bu tesisimizde; bölgemiz ihtiyaçlarýný karþýlayacak nitelik 

ve yeterlikte spor ve fitness salonu, kreþ, öðrenci etüt 

sýnýflarý, Hanýmelleri (Restaurant) ve Etisem (Etimesgut 

Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarý) yer alacaktýr.



Atakent Sosyal Tesisleri'nin
þu anki mevcut hali



Yaklaþýk Maliyeti 8.566.021,56 TL 

Sözleþme Bedeli 5.844.000,00 TL 

Ýhale Tarihi 08/12/2010 

Toplam Arsa Alaný (m2) 14.000 

Toplam Ýnþaat Alaný (m2) 8.500 
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2-Etimesgut Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi

2012 yýlýnda bitirilmesi öngörülen Kongre ve Kültür Merkezi Ankara'mýzýn en estetik, kullanýþlý 

ve güzel Kültür Merkezlerinden birisi olacaktýr. Merkezimizde 750 kiþilik kongre salonu, yemekli 

toplantýlar, özel gün kutlamalarý, düðün niþan programlarý gibi sosyal aktivitelerin 

gerçekleþtirilebileceði 500, 400 ve 1000 kiþi kapasiteli salonlar mevcuttur. Ayriyeten yaklaþýk 3000 

kiþilik anfi salonu, fuaye, sergi salonlarý, Etisem Projemiz ve Belediye Konservatuarýmýz için eðitim 

alanlarý merkezimizde mevcut olacaktýr.

Kongre ve Kültür Merkezi

 Kongre ve Kültür Merkezi Ýnþaatý Hýzla Devam Ediyor...



3.Eryaman Kapalý Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi

2011 yýlýnýn ikinci yarýsýnda Eryaman Kapalý Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksimizin temelleri 

atýlmýþtýr. Tesisimizde, altý kulvarlý yarý olimpik yüzme havuzu, Türk hamamý, saunalar, step ve aerobik 

salonlarý, kafeterya, hanýmlar için güzellik merkezi, bowling, bilardo ve masa tenisi salonlarý, emekli 

dinlenme birimleri, çocuk kulübü gibi birimler bulunacaktýr.

Yaklaþýk Maliyeti  7.703.900,26 TL  

Sözleþme Bedeli  5.627.000,00 TL  

Ýhale Tarihi  03/08/2011  

Toplam Arsa Alaný (m2)  10.000  

Toplam Ýnþaat Alaný (m2)  7.931,03  
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Yaklaþýk Maliyeti 3.262.574,97 TL 

Sözleþme Bedeli 3.249.000,00 TL 

Ýhale Tarihi 07/07/2011 

Toplam Arsa Alaný (m2) 2.400 

Toplam Ýnþaat Alaný 
(m2) 

5.550 

4.Kent Konseyi

Belediyemizin kendi mülkiyetinde olacak 

olan yeni Kent Konseyi Binamýzýn temeli 2011 yýlý 

Eylül ayý içerisinde atýlmýþtýr. Yapýmý hýzlý bir 

þekilde devam eden Kent Konseyi binamýz 

tamamlandýðýnda, Sivil Toplum Kuruluþlarý, 

Çalýþma Gruplarý, Kadýnlar Meclisi, Engelliler ve 

Gençlik Meclisleri, Konferans Salonu, Sergi ve Çok 

Amaçlý Salon, Ýþ Atölyeleri, Etüt Odalarý, 

Hanýmelleri ve yönetim mekânlarý bulunacaktýr.
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5.Kent Meydaný Tören Alaný

Piyade Mahallesinde yapýlmasý kararlaþtýrýlan, Kent Meydaný Tören Alaný, festival alaný, kermes 

ve fuar alaný, konser alaný olarak kullanýlabilmesi için gerekli donanýma sahip olarak tasarlanmýþtýr. 
2 250 adet stand, 250 m  sahne,160 m2 protokol alaný, 310 m  sahne arkasý alan proje bünyesinde 

bulundurulmaktadýr. Bu projenin, kamulaþtýrma, plan ve mimari proje çalýþmalarý tamamlanmýþ olup 

2012 yýlýnda ihalesi yapýlmýþtýr.

Ýhale Tarihi 09/02/2012 

Toplam Arsa Alaný 
(m2) 

17.831,00 

Toplam Ýnþaat Alaný 
(m2) 

17.831,00 
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6.ETÝMESGUT SÜREKLÝ EÐÝTÝM VE UYGULAMA MERKEZÝ

2011 yýlýnda Gazi Üniversitesi iþbirliði ile Etimesgut halkýnýn ihtiyaçlarý doðrultusunda 

hazýrlanan (ETÝSEM) Etimesgut Belediyesi Sürekli Eðitim ve Uygulama Merkezi adý altýnda yapýlacak 

olan eðitim çalýþmalarý için Belediyemize ait Eryaman Ticaret Kültür Merkezi ve Saltuk Buðra Han 

Camii içerisinde bulunan alanlarda tadilat projeleri hazýrlanmýþ, ihalesi tamamlanmýþ ve eðitim 

yapýlacak mekânlarda gerekli tadilatlar yapýlmaya baþlanmýþtýr. Bu proje kapsamýnda Etimesgut 

halkýna birçok hizmet sunulacaktýr. Bunlar; çocuklar için kreþ, gençler için etüd merkezleri,  her yaþa 

hitap edecek müzik atölyeleri, dil laboratuarlarý, el sanatlarý ve resim atölyeleri, hat, ebru, tezhip, 

minyatür, vitray atölyeleri gibi hem kiþisel geliþimi saðlayacak hem de geleneksel sanatlarýmýzý 

devam ettirecek hizmetlerdir. Bu kapsamda bu hizmetlerin verileceði mekânlarýn yapýmýnýn 2012 

yýlýnda tamamlanmasý ve hizmete sunulmasý planlanmýþtýr.

Bu proje kapsamýnda çocuklar için kreþ, gençler için etüd merkezleri,

her yaþa hitap edecek müzik atölyeleri vb. etkinlikler sunulacaktýr. 



12 - PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜÐÜ



Faaliyet-1. Yeni park yapýlmasý

Oðuzlar Mahallesinde Adalet Sarayý karþýsýnda 13448 m²'lik alan bir kent parký olarak 

projelendirilmiþtir. Parka ismini veren ve parkýn köþesinde yer alan Tuðra 11,5 m yüksekliðinde 3 

taraflý bir saat kulesi olarak tasarlanmýþ ve üç tarafýna üç ayrý tuðra yerleþtirilmiþtir.

Havuzlarýn led aydýnlatmalarý ile görsel zenginlikleri artýrýlmýþtýr.

Kademeli havuzun en üst kademesinde, üzerinde hilal ve yýldýz perspektifi bulunan ve tamamý 

cam polyesterden imal edilmiþ olan meþale yer almaktadýr.

Kademeli havuzun her iki tarafýnda hanýmlarýn el ürünlerini satabilmeleri için tasarlanmýþ 

altlarýnda tezgah bulunan asma-germe membran örtülü oturma alanlarý oluþturulmuþ ve havuz 

etrafý çiçeklerle süslenmiþtir. Havuz kenarlarýnda ve parkýn genelinde yer alan yürüme yollarý ve sert 

zeminler baský beton ile döþenmiþtir.

Park içinde halkýn tüm istek ve ihtiyaçlarýna hizmet verebilecek ayrýntýlar düþünülerek hayata 

geçirilmiþtir. Bu amaçla çocuklarýn iyi vakit geçirebilmeleri için çocuk oyun alaný (90 m²), yetiþkinlerin 

spor yapmalarýna yönelik fitness alaný (60 m²) ve koþu yolu (280m) hazýrlanarak sentetik çim ile 

kaplanmýþtýr.

Park ahþap gazebolarý (12 adet), pergolalarý (7 adet), banklarý (20 adet), asma-germe membran 

örtülü oturma alanlarý (8 adet) ve çay ocaðý ile ayný zamanda bir dinlenme parký olarak hizmet 

vermektedir.

Park 8920 m²'lik yeþil alaný ve nadide bitkileri ile çok sayýda görsel güzelliðe sahiptir. Alana 7457 

adet yer örtücü bitki, 1801 adet çalý, 302 adet sarýlýcý, 386 adet aðaç olmak üzere yaklaþýk 10000 adet 

bitki dikilmiþtir. Parka ayrýca gelen ziyaretçilerin park sýkýntýsý yaþamamalarý için 2 adet otopark 

yapýlmýþ ve parkýn ismi 10 m yüksekliðinde iki adet toteme yazdýrýlarak parkýn giriþlerine 

yerleþtirilmiþtir.

Park içerisinde ayrýca Türk Bayraðý taþýyan kartalýn yerden havalanýþý kompozisyonunu içeren 

bir anýt bulunmakta ve Bayraðýmýz Etimesgut'u tepeden selamlamaktadýr.
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1. Tuðra Parký
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Süvari Mahallesi 20. Cadde üzerinde yer alan toplam 3000 m²'lik alanda çocuklar ve 

büyükler için hazýrlanmýþ fitness alanlarý (40 m² ve 70 m²), çocuk oyun alaný (170 m²), oturma 

alanlarý, yürüme yollarý ve yeþil alanlar bulunmaktadýr. 

Parka Türk Dünyasý'nýn ilk kadýn bestecisi Dina Nurpeyisova'nýn adý verilmiþ, Türk 

Dünyasý ile Türkiye arasýnda bir köprü daha kurulmuþtur. 

2. Dina Nurpeyisova Parký:



3. Þht. Jan. Teð.

Sedat Nezih Özok Parký: 
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Park Güzelkent Mahallesi 403 Sokak'ta yer almakta ve 1994 yýlýnda Van'da hayatýný 

kaybeden þehidimizin hatýrasýný yaþatmaktadýr.

Yapýmýna 2010 yýlýnda baþlanan park, içerisinde yer alan 14*26 m boyutlarýndaki 

basketbol sahasý, 90 m²'lik fitness alaný, 160 m uzunluðunda koþuyolu ile sporseverlere hitap 

etmektedir.



2Ayyýldýz Mahallesinde yer alan 3424 m  alana sahip park genel olarak yeþil hakim bir 
2yapýya sahiptir. Park içerisinde halkýn spor yapmasý için yerleþtirilmiþ bir fitness alaný (102 m ) 

bulunmaktadýr. Alana 279 adet bitki dikilmiþtir.
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4. Merve Parký
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5. Aliya Ýzzetbegoviç Parký

Eryaman Þehit Osman Avcý Mahallesi'nde inþa edilen 8319 m²'lik parka, Bosna 

Hersek'in ilk Cumhurbaþkaný Aliya Ýzzetbegoviç'in adý verilmiþ olup; park biri tümüyle yeþil 

alan olmak üzere planlanmýþ iki alan üzerine oturtulmuþtur. Parkta koþuyolu (320 m), fitness 

(85 m²) ve çocuk oyun alanlarý (164 m²), kameriyeler (4 adet), yürüme yollarý (532 m²) ve yeþil 

alanlar (6685 m²) yer almaktadýr. Parkýn adýnýn yazýlý olduðu totem park giriþine 

sabitlenmiþtir.



2Konuþlandýðý mahalle ile ayný adý taþýyan 3494 m² alana sahip parkta 576 m  

büyüklüðünde sentetik çim kaplamalý bir futbol sahasý yer almaktadýr. 

2Park içerisindeki fitness alaný (78 m ) ve 220 m uzunluðundaki koþu yolu mahalle 

sakinlerinin spor ihtiyaçlarýný karþýlamaktadýr. Ýçerisinde piknik masalarýnýn yer aldýðý 

sekizgen kameriyeler ile parkýn içine serpiþtirilmiþ banklar ise dinlenmek isteyen 

mahallelinin hizmetindedir.
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6. Þeyh Þamil Parký
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2Eryaman Mahallesi 284 Sokak'ta yer alan parkta basketbol sahasý (364 m ), fitness 
2alanlarý (160 m ), koþuyolu (160 m), 2 adet kameriye, yürüme yollarý, yeþil alanlar yer almakta 

olup; alana 326 adet bitki dikilmiþtir.

7. Þht. Kalender Özdemir Parký



Eryaman Mahallesinde bulunan küçük park içinde yer alan süs havuzu ile seyirlik bir 

park olarak düþünülmüþtür. Park içinde bulunan trafo Ankara Evi þeklinde boyanmýþ ve 

parkýn genel yapýsýna uygun hale getirilmiþtir. 
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8. Havuzbaþý Parký
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Tunahan Mahallesinde bulunan alan bitki dikilerek tamamen yeþil alan olarak 
2hazýrlanmýþtýr. Alanýn tamamý 7046 m  olup alana 137 adet aðaç dikilmiþtir.

9. Tunahan Aðaçlandýrma Alaný



2Altay Mahallesi 2664 Sokak'ta yer alan 2879 m 'lik alanýn tümü yeþil alan olarak 

düzenlenmiþtir.
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10. Eren Parký
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11. Esenpark

 2Park Yavuz Selim Mahallesine hakim bir tepe üzerinde yer almakta ve 5778 m 'lik bir 
2 2alaný kaplamaktadýr. Çocuk oyun alanlarý (298 m ) ve fitness alanlarý (145 m ) renkli SBR 

2dökme kauçuk ile kaplanmýþtýr. Alanýn 3.980 m 'lik kýsmý yeþil alan olarak düzenlenmiþtir. 

Parkta ayrýca 275 m uzunluðunda bir koþu yolu, 4 adet kameriye, 13 adet bank, 5 adet çöp 

kovasý, 442 adet farklý bitki mevcuttur. Park içerisinde bulunan trafo duvarlarý serbest 

sanatsal çalýþma ile boyanmýþtýr.



2Tunahan Mahallesinde koþuyolu ve fitness alaný olarak düzenlenen 8900 m ' ye sahip 

park çok sayýda bitki ile zenginleþtirilmiþtir.

Park içerisinde yer alan koþu yolunun uzunluðu 350 m olup etrafý tamamen aðaçlarla 

çevrili yol saðlýklý bir ortamda spor yapma olanaðý sunmaktadýr. Koþu yolunun sonunda yer 

alan fitness alaný ise özellikle hanýmlar tarafýndan raðbet görmektedir.
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12. Tunahan Koþuyolu
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13. Muhsin Yazýcýoðlu Parký

Elvan Mahallesi Ahi Elvan Caddesi 1960 Sokak üzerinde yapýlan park 6.455 m2'lik bir 

alaný kaplamaktadýr. Parkýn çevresini sentetik çim kaplý bir koþuyolu çevirmekte ve park 

giriþinde yer alan totem parkýn adýný sergilemektedir. 

Park içinde bulunan iki çocuk oyun alaný ile fitness alaný renkli SBR dökme kauçuk ile 

döþenmiþtir.

Parkta 4315 m2 yeþil alan oluþturulmuþ ve 1507 adet bitki dikilmiþtir. Park içerisinde yer 

alan trafo Ankara Evini yansýtacak þekilde boyanmýþ ve parkýn bütünsel güzelliðini 

tamamlamýþtýr.



Elvan Mahallesi 46021-46023 adalar önünde bulunan alana 350 adet bitki dikilerek yeþil alan 

olarak düzenlenmiþtir.
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14. Elvan Aðaçlandýrma Alaný
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Etiler Mahallesinde Ihlamur Dinlenme Parký'nýn devamý olarak projelendirilmiþ park 
2demiryoluna paralel olarak uzanmaktadýr. Park içerisinde çocuk oyun alaný (90 m ), fitness alaný (80 

2m ) ve koþu yolu (160 m) ile halkýn dinlenmesi için yerleþtirilmiþ banklar (7 adet) yer almaktadýr.

15.Þht. Muharrem Taþtepe

Parký



2Piyade Mahallesi 2006 Sokak'ta yer alan park 2.925 m  alan üzerine kurulmuþ olup; parkta 
2çocuklar için hazýrlanmýþ iki adet çocuk oyun alaný (423 m ) bulunmaktadýr. Yetiþkinlere yönelik olarak 

ise sentetik çim kaplý bir fitness alaný oluþturulmuþtur. Park içerisinde ayrýca halkýn kullanýmýna 

sunulmuþ üç adet kameriye mevcuttur.
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16.Þht. Taner Çiçek Parký
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2,Altay Mahallesinde yer alan ve 2.868 m  alana sahip park yeþil alan olarak düzenlenmiþtir.

17.Ýzgi Parký



2 2Altay Mahallesinde 2.657 Sokak'ta toplam 6.259 m  alaný kaplayan parkta 118 m  alana sahip bir 

fitness alaný bulunmaktadýr.
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18.Saðlýk Parký
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Adýný aldýðý mahalle içerisinde yer alan küçük park çocuklar ve yetiþkinler için aktivite olanaðý 
2 2sunmaktadýr. Parkta 100 m alana sahip bir çocuk oyun alaný ve 82 m 'lik bir fitness alaný yer 

almaktadýr. Parka yerleþtirilmiþ iki adet kameriye ve Ankara Evi þeklinde boyanmýþ trafo parký 

tamamlamaktadýr.

19.Topçu Parký



2Park Ýstasyon Mahallesinde Alparslan Türkeþ Sokak'ta yer almaktadýr. Toplam alaný 2.484 m  
2'olan alanýn 1.410 m lik kýsmý yeþil alan olarak düzenlenmiþtir.

Park içerisinde 14*26 m boyutlarýnda bir basketbol sahasý yer almaktadýr. Etrafý tel örgü ile 

çevrili saha akrilik kaplama ile tamamlanmýþtýr. Saha çevresini dolaþan koþuyolunun uzunluðu 200 
2m'dir. Parkýn üst tarafýnda çocuklar için oluþturulmuþ sentetik çim kaplý bir oyun alaný ( 80 m ) 

bulunmaktadýr.
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20.Aleyna Parký
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2Ýstasyon Mahallesinde Aybike Parký'nýn devamýnda yer almaktadýr. Alaný 2395 m 'dir. Park 

Etimesgut'un merkezi noktalarýndan birinde yer almasý nedeniyle büyük bir kesim tarafýndan 
2 2kullanýlmaktadýr. Parkta çocuk oyun alaný (103 m )  fitness alaný (118 m )  mevcuttur. Alana 591 adet 

bitki dikilmiþtir.

21.Eylül Parký



2Eryaman Mahallesi 2608 Sokak üzerinde yer alan park çocuk oyun alanlarý (355 m ), fitness alaný 
2 2(145 m ), koþuyolu (300 m) ve havuzu (38 m ) ile dikkat çekmektedir. 

2 2 2Toplam 7809 m  alanýn 5161 m 'lik kýsmý yeþil alan olarak 1300 m 'si ise yürüme yolu olarak 

düzenlenmiþtir. Alana 4 adet kameriye, 16 adet bank, 33 adet çöp kovasý konulmuþ ve 136 adet bitki 

dikilmiþtir.
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22.Zeki Bulut Parký
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2Tunahan Mahallesi 236 Sokak'ta yer alan parkýn toplam alaný 12116 m  olup park birçok 

foksiyonu barýndýracak þekilde projelendirilmiþtir.

Park, içerisinde sentetik çim kaplamalý futbol sahasý (25*50 m), akrilik kaplamalý basketbol 
2sahasý (14*26 m), çeþitli kondüksiyon aletlerinden oluþan fitness alaný (110 m ) ve 465 m 

uzunluðundaki koþuyolu ile çok yönlü kullaným olanaðý sunmaktadýr.

2Park 7133 m  yeþil alana sahiptir ve 768 adet bitki barýndýrmaktadýr. Parkýn sulamasý otomatik 

sulama sitemi ile saðlanmaktadýr.

Park içersinde bulunan iki adet çocuk oyun alaný çocuklarýn iyi vakit geçirmelerine olanak 

saðlamakta, çocuk oyun alanlarýnýn etrafýnda ve parkýn muhtelif yerlerinde yer alan kare ve sekizgen 

kameriyeler ise ailelere hitap etmektedir. 

23.Bülent Ecevit Parký



2 2Kazým Karabekir Mahallesinde 1224 m  alana sahip parkta çocuklar için oyun alaný (120 m ) ile 
2yetiþkinler için fitness alaný (80 m ) mevcuttur. Park içerisinde 2 adet kameriye mevcut olup; alanýn 780 

2m 'si yeþil alan olarak düzenlenmiþ ve parka 116 adet bitki dikilmiþtir.
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24.Nisan Parký
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 Alsancak Mahallesi Çiðdem Sokak'ta yer alan park fitness alaný olarak hizmete sunulmuþtur. 
2 2Park 1050 m  alana sahip olup 144 m 'si fitness alaný olarak hazýrlanmýþ ve sentetik çim ile 

kaplanmýþtýr.

25.Yusuf Eren Parký



Süvari Mahallesi 1706 Sokak'ta yer alan park, çocuklar için oluþturulmuþ bir alandýr. Alana 
2yerleþtirilen gemi figürlü oyun grubu çocuklar tarafýndan ilgi görmektedir. Toplam 864 m  alana sahip 

parkta ayrýca iki adet kameriye bulunmaktadýr.
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26.Fidan Parký
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2Piyade Mahallesinde yer alan park toplamda 1495 m  alana sahiptir. Alanýn eðimli olmasý 
2nedeniyle 60 m duvar yapýlarak oyun ve oturma alanlarý oluþturulmuþtur. Alanýn 1127 m 'si yeþil alan 

2 2olarak düzenlenmiþ olup; geriye kalan alan fitness alaný (62 m ), çocuk oyun alaný (106 m ) ve yürüme 
2yolu (170 m  ) olarak ayrýlmýþtýr. Parkta iki adet kameriye mevcuttur. 

27.Selimhan Parký
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Güzelkent Mahallesinde Ergenekon Parkýnýn yanýnda yer alan ve üç ayrý kýsýmdan oluþan alana 

toplam 174 adet aðaç dikilmiþ olup alanýn tümü yeþil alan olarak hazýrlanmýþtýr.

28.Ergenekon Parký Devamý
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Faaliyet 2009 2010 2011 

Yeni Yapýlan Park Sayýsý (adet)  3 13 28 

Toplam Yeþil Alan Miktarý (m²)  828.500,63 875.767,63 1.025.209,00 
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2011 yýlý içerisinde yapýlan parklara 160 adet bank, 224 adet çöp kovasý ve 55 adet kameriye 

konulmuþ, 17065 adet bitki dikilmiþtir. Yeni yapýlan parklardan 12 tanesine toplam 3.210 m 
2 2uzunluðunda koþu yolu yapýlmýþ, 20 adedinde 2.021 m  fitness alaný ve 15 adedinde de 3.337 m  çocuk 

oyun alaný olarak ayrýlmýþtýr. Yapýlan park alanlarýndan ikisine futbol sahasý, dördüne ise basketbol 

sahasý konulmuþtur.

Süvari Mahallesi 1681 Cadde üzerinde yer alan ve 2007 yýlýnda yapýlan 

parka toprak kaymasýný önlemek amacýyla drenaj hattý çekilmiþ ve toprak tesviyesi yapýlmýþtýr. Tahrip 

olan döþemeler kilit taþý ve bordür (1820 adet bahçe bordürü) kullanýlarak yenilenmiþtir. Duvarlarýn 

andezit kaplamalarý yenilenmiþ ve park içerisindeki mevcut kent mobilyalarý tamir edilmiþtir.

Faaliyet-2. Mevcut parklarýn bakým onarým ve revizyonunun yapýlmasý 

2011 Yýlý Ýçerisinde Revize Edilen Parklar

1. Yýldýrým Beyazýd Parký: 

ÖNCE

SONRA



ÖNCE

SONRA
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2. Nenehatun Hanýmlar Parký: Kazým Karabekir Mahallesinde 1990 yýlýndan önce yapýlmýþ olan 
2park revize edilerek yeniden halkýn kullanýmýna sunulmuþtur. Parkýn 309 m 'lik alana sahip çocuk 

oyun alaný sentetik çim ile kaplanmýþ ve oyuncaklarý tamir edilmiþtir. 50 adet bahçe bordürü ve 
2 yaklaþýk 45 m kilitli parke taþý döþenmiþ olup, park içerisinde yer alan yürüme yollarý yenilenmiþtir. 

Bozulan yeþil alanlara çim ekilmiþ ve 19 adet bitki ve 4 adet çöp kovasý takviyesi yapýlmýþtýr. Parka 

halkýn talebi üzerine çatýlý metal piknik masasý konulmuþtur.
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ÖNCE

SONRA

3. Þehit Çetin Ertaþ Parký: Topçu Mahallesi 1464 Cadde üzerinde yer alan park 1993 yýlýnda 
2yapýlmýþtýr. Parkta öncelikle inþaat revizyonu yapýlarak parkýn tüm döþemeleri (yaklaþýk 350 m ) 

yenilenmiþtir. Parkýn etrafýný çevreleyen ve park içerisinde yer alan duvarlar andezit ile kaplanmýþtýr. 
2Parkýn alt tarafýnda bulunan 352 m  alana sahip çocuk oyun alaný sentetik çim ile kaplanmýþ ve mevcut 

oyuncaklar elden geçirilmiþtir. Parka 4 adet bank ve 6 adet çöp kovasý takviye edilmiþtir.

2Çim ekimi yapýlarak (yaklaþýk 160 m ) parkýn bozulan yeþil dokusu geri kazandýrýlmýþ ve bitki 

takviyesi (43 adet) ile park canlandýrýlmýþtýr. Parka adýný vermiþ olan þehidimiz Çetin Ertaþ'ýn adýna 

düzenlenmiþ olan rölyef parkýn giriþinde yerini almýþtýr.



4. Itri Parký: 2 2Göksu Mahallesinde 1113 m 'lik alana sahip parkýn yeþil alaný (532 m ) tamamen 
2yenilenmiþ olup alanýn devamý olan 2732 m  alan da yeþillendirilmiþtir.
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Faaliyet 2009 2010 2011 

Revize Edilen Park Sayýsý ( adet) 16 4 4 

Park Adý Toplam Alan  (m²) 

Yýldýrým Beyazýd Parký 23538 

Nenehatun Hanýmlar Parký 2200 

Þht. Çetin Ertaþ Parký 1680 

Itri Parký 3845 

TOPLAM 31.263,00 



2011 Yýlý Ýçerisinde Yapýlan Bakým ve Onarým Faaliyetleri

2011 yýlýnda Ýlçemizde bulunan 150 adet park ve yeþil alanýn bakým ve onarýmý yapýlmýþtýr. Bakým 

ve onarým faaliyetleri kapsamýnda; kent mobilyalarýnýn tamiratý, havuz bakýmý ve tamiratý, inþaat 

revizyonu, su tesisatý yapýmý ve bakýmý, elektrik tesisatý yapýmý ve bakýmý, çim ekimi ve biçimi, 

bitkilendirme ve budama yapýlmýþtýr.
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SIRA 

NO 
MAHALLE ADI PARK ADI 

ALAN (m2) 

1 

30 AÐUSTOS 

MAHALLESÝ 

AYÞECÝK OYUN PARKI 600,00 

2 BELEDÝYE ÇEVRESÝ YEÞÝL ALAN 761,00 

3 HÝKMET ÖZER CADDESÝ REFÜJ 3.000,00 

4 NECÝP FAZIL DÝNLENME PARKI 2.997,00 

5 NERGÝZ PARKI 3.317,00 

6 ÖÐRETMENLER PARKI 3.100,00 

7 ÞEHÝTLER PARKI 5.470,00 

8 ZAFER PARKI 4.710,00 

9 ZEYNEPÇÝK OYUN PARKI 600,00 

10 AHÝMESUT MAHALLESÝ ELVANKENT AÐAÇLANDIRMA ALANI 39.750,00 

11 

ALSANCAK 
MAHALLESÝ 

ALSANCAK PARKI 2.800,00 

12 ÇÝÐDEM PARKI 8.200,00 

13 ÞHT. JANDARMA UZMAN ÇAVUÞ Y ÜCEL KOÇ PARKI 3.601,00 

14 YUSUF EREN PARKI 1.050,00 

15 

ALTAY  

MAHALLESÝ 

CUMHURÝYET PARKI 31.324,00 

16 EREN PARKI 2.879,00 

17 GAZÝ MUSATAFA KEMAL MEYDANI  3.364,00 

18 ÝZGÝ PARKI 2.868,00 

19 SAÐLIK PARKI 6.259,00 

20 
ATAKENT 

MAHALLESÝ 

ATAKENT SPOR KOMPLEKSÝ 7.431,00 

21 ELÝF PARKI 2.180,00 

22 HASAN ÞÜKRAN SARUHAN KOÞUYOLU 1.406,00 

23 

AYYILDIZ  

MAHALLESÝ 

AYYILDIZ BÝLGÝ ANADOLU PARKI 4.425,00 

24 AYYILDIZ DÝNLENME PARKI  4.922,00 

25 AYYILDIZ KOÞUYOLU PARKI  4.049,00 

26 MERVE PARKI 3.424,00 

27 ÞAHÝN PARKI 4.491,00 

28 YILDIZ PARKI 7.400,00 

29 BAÐLICA MAHALLESÝ BAÐLICA PARKI 1.357,00 

30 BAHÇE KAPI MAHALLESÝ ESNAF VE SANATKARLAR PARKI 4.880,00 

31 

ELVAN 
MAHALLESÝ 

AKÞEMSEDDÝN PARKI 3.570,00 

32 ELVAN AÐAÇLANDIRMA ALANI 31.600,00 

33 ÝREM PARKI 1.184,00 

34 MUHSÝN YAZICIOÐLU PARKI 6.455,00 

35 ÞEHÝT ÖZKAN BÝNGÖL KOÞUYOLU 8.700,00 



36 

ERYAMAN 
MAHALLESÝ 

ALBAYRAK PARKI 6.215,00 

37 ALBAYRAK-19. CADDE ARASI YEÞÝL ALAN 1.417,00 

38 ALÝ RIZA EFENDÝ PARKI 3.417,00 

39 AÞÝYAN PARKI 3.800,80 

40 DOLPHIN SPOR TESÝSLERÝ 36.108,50 

41 EMÝRYAMAN SPOR TESÝSLERÝ 4.577,00 

42 EMRE PARKI 7.046,16 

43 ERYAMAN KÖY ÝÇÝ PARKI  875,00 

44 ERYAMAN SPOR TESÝSLERÝ 10.803,00 

45 GÖNÜL YOLU PARKI 10.875,00 

46 HAVUZBAÞI PARKI 1.837,00 

47 KANUNÝ PARKI 10.338,00 

48 KANUNÝ-ALBAYRAK ARASI YEÞÝL ALAN 1.315,00 

49 ÖNDER PARKI 13.793,00 

50 PROF.DR.TÜRKAN SAYLAN PARKI  17.191,00 

51 RECEP TARMAN PARKI 4.059,00 

52 SELÇUKLU PARKI 5.977,68 

53 ÞEHÝT KALENDER ÖZDEMÝR PARKI 3.042,00 

54 ZEKÝ BULUT PARKI 7.809,00 

55 ZÜBEYDE HANIM PARKI 3.500,00 

56 

ETÝLER 
MAHALLESÝ 

ETÝLER PARKI 1.400,00 

57 IHLAMUR DÝNLENME PARKI 4.500,00 

58 KARTAL PARKI 6.300,00 

59 ÞEHÝT MUHARREM TAÞTEPE PARKI 2.496,37 

60 ZÜHRE ÖÐRETMEN PARKI 830,00 

61 FATÝH SULTAN MAHALLESÝ  FATÝH SULTAN P ARKI 1.977,00 

62 

GÖKSU 
MAHALLESÝ 

ALÝ KUÞÇU PARKI 4.722,00 

63 ASLAN PARKI 804,00 

64 DEDE EFENDÝ PARKI 3.831,00 

65 DUATEPE PARKI 2.305,00 

66 ITRÝ PARKI 1.113,00 

67 KANARYA PARKI 1.978,00 

68 MEHMET AKÝF ERSOY PARKI 40.000,00 

69 METROPARK 4.003,00 

70 

OÐUZLAR 

MAHALLESÝ 

80.YIL CUMHURÝYET PARKI 25.600,00 

71 ADALET PARKI 10.857,00 

72 BAHÇELÝ PARKI 12.370,00 

73 ONUR PARKI 5.030,00 

74 TUÐRA PARKI 13.448,00 

75 ÞEKER MAHALLESÝ ÞEKER PARKI 800,00 
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76 

GÜZELKENT 
MAHALLESÝ 

9 EYLÜL PARKI 3.589,09 

77 ASMALI KONAK PARKI 8.591,70 

78 AÞIK VEYSEL PARKI 9.500,00 

79 BARIÞ PARKI 13.567,00 

80 ÇÝÇEK PARKI 2.400,00 

81 ERGENEKON PARKI 13.210,00 

82 ERGENEKON PARKI DEVAMI 5.193,00 

83 GÜZELKENT PARKI 7.733,00 

84 KERKÜK PARKI 10.350,00 

85 LOZAN PARKI 4.796,00 

86 ÞEHÝT JAN. TEÐ.SEDAT NEZÝH ÖZOK PARKI  3.030,00 

87 

ÝSTASYON 

MAHALLESÝ 

ALEYNA PARKI 2.484,00 

88 ALPARSLAN TÜRKEÞ PARKI 25.000,00 

89 ATATÜRK KOÞUYOLU PARKI  86.000,00 

90 AYBÝKE PARKI  2.022,00 

91 DR.SADIK AHMET PARKI 2.650,00 

92 DUDAYEV HUZUR PARKI 5.597,00 

93 EYLÜL PARKI 2.395,00 

94 ÞEHÝT ERHAN AR PARKI 6.440,00 

95 TURGUT ÖZAL KÖPRÜ ÇEVRESÝ 3.400,00 

96 

KAZIM KARABEKÝR 
MAHALLESÝ 

AHÝMESGUT PARKI 1.960,00 

97 KALE ÞELALE PARKI 1.344,00 

98 KAZIM KARABEKÝR PARKI 1.450,00 

99 KELOÐLAN PARKI 1.850,00 

100 NENE HATUN HANIMLAR PARKI 2.200,00 

101 NÝSAN PARKI 1.224,00 

102 OYUNCAKÝSTAN PARKI 4.440,00 

103 SERÇE PARKI 388,00 

104 YUNUS EMRE SEVGÝ PARKI 6.055,00 

105 

PÝYADE 
MAHALLESÝ 

EMÝRLER PARKI 2.850,00 

106 PÝYADE SPOR KOMPLEKSÝ 7.217,00 

107 PÝYADE ÜÇGEN ALAN 900,00 

108 SELÝMHAN PARKI 1.495,00 

109 ÞEHÝT TANER ÇÝÇEK PARKI 2.925,00 

110 ÞEHÝT TEÐMEN SABRÝ KARTAL PARKI  5.500,00 

111 ÞÝRÝNLER PARKI 2.370,00 

112 ÞÜKRÜ KALE PARKI 3.504,00 
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Bakým-Onarýmý Yapýlan Park Sayýsý( adet) 110 123 150 
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113 

SÜVARÝ 
MAHALLESÝ 

ALPEREN PARKI 800,00 

114 ARGUVAN PARKI 1.406,00 

115 ÇINAR PARKI 2.260,00 

116 DÝNA NURPEYÝSOVA PARKI 3.000,00 

117 FÝDAN PARKI 864,00 

118 GÜNEÞ PARKI 3.100,00 

119 SÜVARÝ PARKI 1.430,00 

120 ÞEHÝT JANDARMA NECDET KAYAN PARKI  2.500,00 

121 TEMEL REÝS PARKI 3.650,00 

122 YILDIRIM BEYAZID PARKI 23.538,00 

123 

TOPÇU 
MAHALLESÝ 

ELVANKENT 14. CADDE REFÜJ 4.800,00 

124 PROF. DR. NECMETTÝN ERBAKAN PARKI  9.865,00 

125 ÞEHÝT ÇETÝN ERTAÞ PARKI  1.680,00 

126 ÞEHÝT KR.PLT.ÜTGM.LEVENT ÞAHÝN PARKI  6.270,00 

127 TOPÇU PARKI 1.041,00 

128 YAÐMUR PARKI 1.839,00 

129 ÞEHÝT OSMAN AVCI 

MAHALLESÝ 

2.ETAP YUNUS EMRE KÜLTÜR MERKEZÝ  46.466,00 

130 ALÝYA ÝZZETBEGOVÝÇ PARKI 8.319,00 

131 

ÞEYH ÞAMÝL 

MAHALLESÝ 

AHISKA PARKI 1.900,00 

132 AHMET YESEVÝ PARKI 9.398,00 

133 BAYSUNGUR PARKI 1.833,00 

134 KARACA PARKI 3.000,00 

135 MECLÝS PARKI 16.650,00 

136 ORKÝDE PARKI 4.758,00 

137 SAKARYA PARKI  1.328,00 

138 ÞEYH ÞAMÝL PARKI 3.494,00 

139 

TUNAHAN 
MAHALLESÝ 

AÇELYA PARKI 8.698,70 

140 ANAFARTALAR PARKI  8.200,00 

141 BALKAN TÜRKLERÝ PARKI 5.600,00 

142 BÜLENT ECEVÝT PARKI 12.116,00 

143 CEMÝL MERÝÇ PARKI 3.000,00 

144 ORUÇ REÝS PARKI 1.500,00 

145 PEYAMÝ SAFA PARKI  2.999,00 

146 TUNAHAN AÐAÇLANDIRMA ALANI 7.046,00 

147 TUNAHAN KOÞUYOLU 8.900,00 

148 TÜRKÝSTAN PARKI 5.200,00 

149 YAÞAR DOÐU PARKI 2.878,00 

150 YAVUZ SELÝM MAHALLESÝ  ESEN PARK 5.778,00 

TOPLAM   1.025.209 
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1 80. Yýl Cumhuriyet Parký 25 Prof. Dr. Türkan Saylan Parký  

2 Adalet Parký  26 Þehit Teðmen Sabri Kartal Parký  

3 Alparslan Türkeþ Parký 27 Selçuklu Parký 

4 Arguvan Parký 28 Süvari Parký 

5 Asmalý Konak Parký 29 Þehit Özkan Bingöl Koþuyolu 

6 Aþiyan Parký 30 Þehitler Parký 

7 Bahçeli Parký 31 Þeker Parký 

8 Balkan Türkleri Parký 32 Turgut Özal Köprü Çevresi 

9 Þehit Çetin Ertaþ Parký 33 Yaþar Doðu Parký 

10 Çiðdem Parký 34 Yýldýrým Beyazýd Parký 

11 Emirler Parký 35 Zafer Parký 

12 Ergenekon Parký 36 Zeynepçik Parký 

13 Gönül Yolu Parký  37 Zübeyde Haným Parký 

14 Güneþ Parký 38 Þehit Erhan Ar Parký 

15 Dudayev Huzur Parký 39 Alsancak Parký 

16 Kanuni Parký 40 Aybike Parký 

17 Kr. Plt. Ütgm.Levent Þahin Parký  41 Çiçek Parký 

18 Metropark 42 Cumhuriyet Parký 

19 
Þehit Jandarma Necdet Kayan 

Parký 
43 Çýnar Parký 

20 Necip Fazýl Dinlenme Parký 44 Recep Tarman Parký  

21 Onur Parký 45 Mehmet Akif Ersoy Parký 

22 Oyuncakistan Parký 46 Þirinler Parký 

23 Peyami Sefa Parký 47 Temel Reis Parký  

24 Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parký  48 Yýldýz Parký 

Kent Mobilyalarý Tamiratý: 48 adet parkýn kameriye, pergola, bank, köprü vb. ahþap 

konstrüksiyonlu kent mobilyalarýnýn kýrýlan ahþap aksamlarý tamir edilmiþ ve boyanmýþtýr.

Havuz Bakýmý ve Tamiratý: Parklarýmýzýn görsel açýdan önemli bir parçasý olan 

havuzlarýn rutin bakým ve onarýmlarý yapýlmýþtýr.

Ýnþaat Revizyonu: Halkýmýzýn parklardan daha saðlýklý bir þekilde yararlanabilmesi 

için gerekli görülen yerlere bordür, yer döþemesi, panel çit yapýmý, kent mobilyalarý, çocuk 

oyun gruplarý ve ekipmanlarý ile fitness aletleri montajý gibi revizyon çalýþmalarýnýn yaný 

sýra çocuk oyun alanlarýnda zemine sentetik çim kaplama iþleri yapýlmýþtýr. Parklarýmýzda 

mevcut olan tüm sahalarýn deforme olmuþ tel örgüleri tamir edilmiþtir. 
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1

 

Cumhuriyet Parký

 

2

 

Mehmet Akif Ersoy Parký

 

3

 

Esnaf ve Sanatkarlar Parký

 

4

 

Gönül Yolu Parký

 

5

 

Asmalý Konak Parký

 

6

 
Ergenekon Parký

 

7
 

Kerkük Parký
 

8
 

Meclis
 
Parký

 

9
 

Peyami Sefa Parký
 

10
 

2. Etap Yunus Emre Kültür Merkezi
 

11
 

Þükrü Kale Parký
 

12 Yunus Emre Sevgi Parký  

13 Kale Þelale Parký  

14 Alparslan Türkeþ Parký  

15 Dudayev Huzur Parký  

16 Turgut Özal Köprü Çevresi  

17 Þehit  Jandarma Necdet Kayan Parký  

18 Kr. Plt. Ütgm. Levent Þahin Parký  

19
 

Bahçeli Parký
 

20
 

80. Yýl Cumhuriyet Parký
 

21
 

Adalet Parký
 

22
 

Necip Fazýl Dinlenme Parký
 

23
 

Öðretmenler Parký
 

24

 

Nergiz Parký

 
25

 

Hikmet Özer Caddesi Refüj

 26

 

Baðlýca Parký

 27

 

Gazi Mustafa Kemal Meydaný

 28

 

Tuðra Parký

 29

 

Havuzbaþý Parký

 30

 

Zeki Bulut Parký

 

Ýnþaat ekiplerimizce 9 adet parkta yapýlan revizyon çalýþmalarýnda yaklaþýk 1.250 m 

bordür kullanýlmýþ, 500 m² kilitli parke taþý döþenmiþtir. Parklarda bulunan çocuk oyun ve 

fitness alanlarý 2.500 m² sentetik çim ile kaplanmýþ, yýpranmýþ olan 700 m koþu yolu 

yenilenmiþtir.

Parklarýmýzda bulunan çocuk oyun ekipmanlarýnýn ve kondisyon aletlerinin tamiratý 

ve boyasý yapýlmýþ, gerekli alanlara oyuncak ve fitness aleti konulmuþtur.



1
 

Alperen Parký
 

Salýncak montajý
 

2
 

Emirler Parký
 

Sentetik çim kaplama
 

3
 

Onur Parký
 Bordür ve kilitli parke döþeme, sentetik çim 

kaplama, salýncak montajý
 

4
 

Dr. Sadýk Ahmet Parký
 

Sentetik çim kaplama, salýncak montajý
 

5  Peyami Sefa Parký  Bordür döþeme, salýncak montajý  

6  Atakent Spor Kompleksi  Sentetik çim kaplama  

7  Alsancak Parký  Bordür ve kilitli parke döþeme  

8  Atatürk Koþuyolu Parký  Bordür döþeme, fitness montajý  

9
 

Cumhuriyet Parký
 

Bordür döþeme, salýncak montajý
 

10
 

Elif Parký
 

Bordür döþeme
 

11
 

Kerkük  Parký
 

Sentetik çim kaplama, çocuk oyun grubu montajý
 

12
 

Nenehatun
 

Hanýmlar Parký
 

Bordür ve kilitli parke döþeme, sentetik çim 
kaplama

 13

 

Oyuncakistan Parký

 

Sentetik çim kaplama, fitness montajý

 
14

 

Öðretmenler Parký

 

Sentetik çim kaplama

 
15

 

Þehit Çetin Ertaþ Parký

 

Bordür ve kilitli parke döþeme, sentetik çim 
kaplama

 16

 

Þeker Parký

 

Sentetik çim kaplama

 17

 

Temel Reis Parký

 

Sentetik çim kaplama, çocuk oyun grubu ve fitness 
montajý, salýncak montajý

 
18

 

Yýldýrým Beyazýd Parký

 

Bordür ve kilitli parke döþeme, drenaj hattý

 19

 

Kazým Karabekir Parký

 

Fitness montajý, salýncak montajý

 20

 

Þehitler Parký

 

Fitness montajý, salýncak montajý

 
21

 

Þehit Teðmen Sabri Kartal 
Parký

 

Fitness montajý, salýncak montajý

 
22

 

Mehmet Akif Ersoy Parký

 

Salýncak montajý

 
23

 

Ergenekon Parký

 

Salýncak montajý

 

24

 

Prof. Dr. Türkan Saylan Parký

 

Salýncak montajý

 

25

 

Þirinler Parký

 

Salýncak montajý

 

26

 

Bahçeli Parký

 

Salýncak montajý

 

27

 

80. Yýl Cumhuriyet Parký

 

Salýncak montajý

 

28

 

Akþemseddin Parký

 

Salýncak montajý

 

29

 

Ayþecik Oyun Parký

 

Salýncak montajý

 

30

 

Zafer Parký

 

Salýncak montajý

 

31

 

Þht. Jan. Uzm. Çvþ. Yücel Koç

 

Salýncak montajý

 

32

 

Lozan Parký

 

Salýncak montajý

 
Etimesgut Büyüyor, Geliþiyor, Güzelleþiyor...

229

33 Nergiz Parký Salýncak montajý



Parklarýn temizliðini ve bakýmýný yapan 

park görevlilerinin halka daha saðlýklý hizmet 

sunabilmesi için ihtiyaç duyulan parklara bekçi 

kulübesi konulmuþtur.

Yaðmur Parký, Necip Fazýl Dinlenme 

Parký, Alparslan Türkeþ Parký, Etiler Parký, 

Bahçeli Parký ve Þehit Teðmen Sabri Kartal 

Parký içerisinde bulunan ve parkýn estetiðini 

bozan trafolar yaðlý boya ile Ankara Evi þeklinde 

boyanarak parklarýn görsel bütünlükleri 

tamamlanmýþtýr. Prof. Dr. Necmettin Erbakan 

Parký'na ýþýklý ve çift yönlü totem yaptýrýlmýþtýr.

Etimesgut Ýlçe sýnýrlarý içerisinde 

bulunan ve þehitlerimizin yadigar isimlerini 

taþýyan parklarýmýzýn tümüne þehitlerimizin 

kýsa öz geçmiþlerinin yazýlý olduðu anýtlar 

yaptýrýlmýþ ve park giriþlerine yerleþtirilmiþtir.

Su Tesisatý Yapýmý ve Bakýmý: Su 

baðlantýsý bulunmayan parklara tesisat 

döþenmiþ ayrýca; yýl içerisinde meydana gelen 

su arýzalarý ekiplerimizce giderilip, tesisat, 

spring ve musluk tamiratlarý düzenli olarak 

yapýlmýþtýr.

Elektrik Tesisatý Yapýmý ve Bakýmý: 

Elektrik tesisatý bulunmayan parklara tesisat 

çekilmiþtir. Ayrýca yýl içerisinde meydana gelen 

elektrik arýzalarý giderilip, tesisat ve aydýnlatma 

elemanlarýnýn düzenli olarak bakým onarýmý 

yapýlmýþtýr. 

Çim Ekimi: Ýlçemizin daha yeþil ve güzel 

bir görüntüye sahip olabilmesi amacýyla bakým 

onarým kapsamýnda 7 parkta 5.000 m² alana 

çim ekimi yapýlmýþtýr. 

Çim Biçimi: Belediyemiz hizmet alaný 

içerisinde yer alan 732.057,35 m² yeþil alanýn 

çim biçimi düzenli olarak yapýlmýþtýr.

Bitkilendirme: Gerekli görülen parklara 

toplam 3070 adet aðaç ve çalý takviye edilmiþ, 

10.000 adet mevsimlik ve perenial çiçek 

dikilmiþtir.

Budama: Tüm park ve yeþil alanlarda 

bulunan bitkilerin gerekli budamalarý 

yapýlmýþtýr.

1. Eryaman Eðitim Uygulama Okulu: 

Okulun 1390 m2'lik kýsmýnýn çevre düzenlemesi 

yapýlmýþ olup; okul bahçesine sentetik çim ile 

kaplý ve engelli çocuklar için hazýrlanmýþ bir 

oyun alaný (120 m2) yapýlmýþtýr. Alanda yürüme 

yollarý (160 m2) yapýlmýþ ve alana 2 adet 

kameriye ve içinde 2 adet sýrtlýklý piknik masasý 

monte edilmiþtir. Çim ekimi ve bitki dikimi ile 

okulun çevre düzenlemesi tamamlanmýþtýr. 

Faaliyet-3. Kamu kurum ve kuruluþlarý 

bahçelerinin çevre düzenlemesinin yapýlmasý 

2011 Yýlý Ýçerisinde Çevre Düzenlemesi 

Yapýlan Okullar
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2. Mine Anaokulu: Okul bahçesindeki 

400 m2 alan kilitli parke taþý ve karo ile 

kaplanmýþ ,  okulun  çevres ine  1,5  m 

yüksekliðinde duvar yapýlmýþtýr.

3. Gül Anaokulu: Okulun bahçesindeki 

323 m²' lik alan bordür ile çevrilerek oyun alaný 

olarak düzenlenmiþtir. Okulun mevcut 

oyuncaklarý boyanarak yenilenmiþtir. 

4. Papatya Anaokulu: Okulun bahçesin 

de bulunan 100 m2 büyüklüðündeki alana 

sentetik çim serilerek çocuk oyun grubu 

yerleþtirilmiþtir. Okul bahçesine 27 adet bitki 

dikilmiþtir.

5. Mircan Anaokulu: Okulun bahçesine 

sentetik çim kaplý oyun alaný yapýlarak (200 m2) 

çocuk oyun grubu ve ekipmanlarýyla alan 

düzenlenmiþtir. 

6. Baþak Anaokulu: Okulun mevcut 

çocuk bahçesine çocuk oyun grubu takviyesi 

yapýlmýþtýr.

7. Toki Anaokulu: Okul bahçesine çocuk 

oyun grubu yerleþtirilmiþ ve  okul bahçesindeki 

300 m2 alan kilitli parke taþý ile kaplanmýþtýr.

8. Þeker Fabrikasý Anaokulu: Okul 

bahçesine çocuk oyun grubu yerleþtirilmiþtir.

9. Yaprak Anaokulu: Okulun çevre 

düzenlemesi yapýlarak çocuk oyun alanýna 

salýncak ve tahterevalli yerleþtirilmiþtir. 

10. Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu: Okul 

bahçesine 20*14 m boyutlarýnda mini futbol 

sahasý yapýlmýþ; okulun duvarlarý boyanmýþtýr.

11. Yasemin Anaokulu: Okul bahçesine 

330 m2 kilitli parke taþý döþenmiþ; okul 

bahçesindeki mevcut kent mobilyalarý tamir 

edilmiþtir.

12. To k i  G ö k s u  A n a o k u l u :  O k u l  

bahçesinde bulunan 55 m2 alan panel çit ile 

çevrilmiþ, çocuk oyun grubu monte edilmiþtir. 

13. Türkkonut  Anaokulu:  Okulun 

bahçesine 100 m2 alana sahip sentetik çim 

kaplý çocuk oyun alaný yapýlmýþtýr. 
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14. Açelya Anaokulu: Okul bahçesinde 

bulunan yaklaþýk 350 m2 alana çim ekimi 

yapýlmýþtýr.

15. Gelincik Anaokulu: Okul bahçesinde 

yer alan 135 m2 alan kilitli parke taþý ve 100 m2 

alan sentetik çim ile kaplanmýþ, oyun grubu 

monte edilmiþ, 170 m bordür döþenmiþtir. 

16. Nasrettin Hoca Ýlköðretim Okulu:  

Okulun bahçesine 26*14 m büyüklüðünde 

basketbol sahasý ve tribün yapýlmýþtýr. Okulun 

giriþinde bulunan 16 basamaklý merdiven 

andezit taþý ile kaplanarak yenilenmiþ ve 60 m 

oluk taþý çekilmiþtir. 

17. Baðlýca Ýlköðretim Okulu: Okul 

bahçesine 80 m2 kilitli parke taþý ile 10 m 

bordür döþenmiþtir.

18. Kadri Suyabakan Ýlköðretim Okulu: 

Okul bahçesinde bulunan Atatürk Büstünün 

çevresi mermer kaplanmýþtýr. Mevcut kent 

mobilyalarý tamir edilmiþ ve boyanmýþtýr. 2 adet 

basketbol potasý monte edilmiþtir.

19. Bahar Ýlköðretim Okulu: Okul 

bahçesine 15 m uzunluðunda andezit kaplamalý 

merdiven ve tribün yapýlmýþtýr. Okul bahçesinde 

bulunan 150 m2 alan bordür ile çevrilerek 

sentetik çim ile kaplanmýþtýr. 
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20. Mahir Baþer Ýlköðretim Okulu: Okul 

bahçesinde bulunan 16*16 m boyutlarýndaki 

alana beton atýlarak voleybol ve basketbol 

sahalarý yapýlmýþtýr. 4 adet basketbol potasý 

montajý yapýlmýþtýr.

21. Þehit  Abdülkadir Yüzbaþýoðlu 

Ýlköðretim Okulu: Okul bahçesinde yer alan 

30*18 m ve 21*12 m boyutlarýndaki iki adet 

basketbol sahasýnýn zemini beton ile 

kaplanarak sahalar ve saha içerisindeki potalar 

yenilenmiþtir. Çocuk Oyun Alaný panel çit ile 

çevrilerek içerisine kum serilmiþ ve çocuk oyun 

grubu monte edilmiþtir. 

22. Hafize Özal Ýlköðretim Okulu: Okul 

bahçesinde bulunan 150 m2 alana sentetik çim 

kaplanmýþtýr.

23. Saime Naim Ýlköðretim Okulu:  Okul 

bahçesinde bulunan 88 m2 alan panel çit ile 

çevrilerek oyun alaný oluþturulmuþ ve çocuk 

oyun grubu monte edilmiþtir.

24. Toplu Konut Ýlköðretim Okulu: Okul 

bahçesinde yer alan kent mobilyalarý tamir 

edilmiþ ve boyanmýþtýr. 40 m oluk taþý döþenmiþ 

ve okul giriþine sürgülü kapý yapýlmýþtýr.

25. Nurettin Ersin Ýlköðretim Okulu: Okul 

bahçesine 1 adet sekizgen kameriye ve içine 

sýrtlýklý piknik masasý konulmuþ; ayrýca okul 

bahçesindeki 15 m2 alan kilitli parke taþý ile 

kaplanmýþ ve 20 m bordür döþenmiþtir. Yine 

okul bahçesinde yer alan kent mobilyalarý 

boyanmýþ ve 2 adet basketbol potasý 

yerleþtirilmiþtir.

26. Þehit Rýfat Çelik Ýlköðretim Okulu: 

Okul bahçesine içinde sýrtlýklý piknik masasý 

bulunan 1 adet sekizgen kameriye konulmuþ 

tur.

27. Emel Önal Ýlköðretim Okulu: Spor 

salonu ile basketbol sahalarý arasýndaki duvarýn 

üzerine 30 m uzunluðunda demir korkuluk 

yapýlmýþtýr. 25 m2 kilitli parke taþý ve yaklaþýk 15 

m bordür döþenmiþtir. Anaokulu için panel çit 

ile oyun alaný yapýlmýþ ve çocuk oyun grubu 

monte edilmiþtir. 

28. Türkkent Ýlköðretim Okulu: Okul 

bahçesine çocuk oyun grubu monte edilmiþtir. 

Ayrýca 35 m2 panel çit yapýlmýþ ve 4 adet 

basketbol potasý konulmuþtur.

29. Dumlupýnar Ýlköðretim Okulu: Okul 

bahçesine 125 m2 alan panel çit ile çevrilmiþ ve 

alan kilitli parke taþý ile kaplanmýþtýr.

30. Erzurumlu Ýbrahim Hakký Ýlköðretim 

Okulu: Okul bahçesinde bulunan oyun alaný 

panel çitle çevrilerek salýncak konulmuþtur.

31. Aða Ceylan Ýlköðretim Okulu: Okul 

b a h ç e s i n e  s a l ý n c a k  v e  t a h t e re v a l l i  

yerleþtirilmiþtir.

32. Zekiye Güdüllüoðlu Ýlköðretim Okulu: 

Okul bahçesinde bulunan 100 m2 alan sentetik 

çim ile kaplanmýþ ve 2 adet basketbol potasý 

yerleþtirilmiþtir.

33. Güzelkent Anadolu Lisesi: Okul 

bahçesine 26*14 m büyüklüðünde basketbol 

sahasý, 50 m uzunluðunda koþuyolu ve yürüme 

yollarý yapýlmýþtýr. Mevcut 4 adet piknik 

masasýnýn altý kilitli parke taþý ile kaplanmýþtýr.
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34. Eryaman Lisesi: Okul bahçesine 

36*18 m büyüklüðünde futbol sahasý 

yapýlmýþtýr. Yine okul bahçesinde bulunan kent 

mobilyalarýnýn tamiri ve boyamasý yapýlmýþtýr.

35. Ufuk Arslan Anadolu Lisesi: Okul 

bahçesine 40*20 m büyüklüðünde sentetik çim 

kaplamalý futbol sahasý yapýlmýþtýr.

36. Elvankent ÝMKB Teknik ve Endüstri 

Meslek Lisesi: Okul bahçesine sentetik çim 

kaplý 42*23 m büyüklüðünde futbol sahasý 

yapýlmýþ; mevcut voleybol sahasý sentetik çim 

ile kaplanmýþtýr. 

37. Etimesgut Kýz Meslek Lisesi: Okul 

bahçesine çocuk oyun grubu ve ekipmanlarý 

konulmuþtur. 

38. Özkan Erdek Mesleki Eðitim Merkezi: 

Okul bahçesine 2 adet basketbol potasý montajý 

yapýlmýþtýr.

39. Türk Hava Kurumu Üniversitesi 

(Türkkuþu): Okul bahçesindeki yaklaþýk 4000 

m2 alana çim ekimi yapýlarak 300 adet bitki 

dikilmiþtir. 2 adet kare kameriye, 14 adet bank 

ve 15 adet çöp kovasý konularak çevre 

düzenlemesi tamamlanmýþtýr.

Etimesgut Ýlçe sýnýrlarý içerisinde yer alan 

okullarýn talepleri üzerine okul bahçelerine 161 

a d e t  b a n k  ve  2 0 6  a d e t  ç ö p  kova s ý  

yerleþtirilmiþtir. Ayrýca oku bahçelerinin çim ve 

ot biçimleri yapýlmýþtýr.
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Cami Yapýlan Çalýþma 

Dereiçi Cami 3 adet sürgülü ferforje kapý 

Ulu Cami 2 adet sürgülü ferforje kapý 

Oðuzlar Cami 2 adet sürgülü ferforje kapý, çim ekimi 

Güzelkent Emir Sultan Cami 
2 adet sürgülü ferforje kapý, 6 adet bank ve 

4 adet çöp kovasý takviyesi 

Eryaman Tunahan Cami  Bahçe düzenlemesi ve 4 adet bank takviyesi 

Türkkonut Cami Çim ekimi, bordür döþeme 

Kurþunlu Cami Bahçe duvarý yapýlmýþtýr.  

Kamu Kurumu Yapýlan Çalýþma 

Adalet Sarayý 
Otomatik sulama sistemi, bitki takviyesi, mevsimlik 
çiçek 

Mili Güvenlik Kurulu 

Sekreterliði 

Voleybol sahasýna kauçuk kaplama (355 m 2) bank 

ve çöp kovasý takviyesi 

2 No’lu Saðlýk Ocaðý Çevre düzenlemesi, bank ve çöp kovasý takviyesi 

11. Hava Ulaþtýrma Ana Üs 
Komutanlýðý 

Çevre düzenlemesi, çöp kovasý takviyesi 

Etimesgut Devlet Hastanesi Bank ve çöp kovasý takviyesi 

Huzurevi Panel çit, çöp kovasý takviyesi 

Tapu Sicil Müdürlüðü Bank ve çöp kovasý takviyesi 

Hava Lojistik Komutanlýðý 
Sentetik çim kaplama, fitness montajý, bank 
takviyesi 

Þeker Mahallesi Saðlýk Ocaðý 
Kent Mobilyalarý  tamiratý, sýrtlýklý piknik masasý , 

kilitli parke döþeme 

TRT Lojmanlarý 
Sentetik çim kaplama, fitness montajý, çim ekimi, 

bordür döþeme, bank ve çöp kovasý takviyesi 

Çevre Düzenlemesi Yapýlan Kamu 
Kuruluþu Sayýsý (adet) 

15 8 55 



13-TEMÝZLÝK ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
 
Faaliyet-1. Evsel ve katý atýklarýn toplanmasý, atýk biriktirme mahalline nakledilmesi, cadde, 

sokak ve pazar yerlerinin temizlenmesi ve yýkanmasý

2011 yýlý içerisinde Temizlik Ýþleri Müdürlüðü hizmet alýmý yoluyla;
1 adet Çevre Mühendisi
7 adet bölge kontrol amiri, 
56 adet þoför 
84 adet Yükleme iþçisi
102 adet vasýfsýz iþçi olmak üzere toplam 250 adet iþçi ve
22 adet sýkýþtýrmalý çöp kamyonu 
4 adet vakumlu yol süpürme aracý
1 adet açýk kasa kamyon
2 adet çift kabin kamyonet
1 adet minibüs ve belediyemize ait 1 adet su tankeri,2 adet bölge kontrol aracý ile 28 adet 

mahalleye temizlik hizmeti vermiþtir.

Etimesgut halkýna daha kaliteli ve temiz bir çevrede yaþama imkâný saðlamak amacýyla 24 saat 

boyunca düzenli kontroller saðlanmakta, meydana gelen aksaklýklar en kýsa zamanda 

giderilmektedir. 2011 yýlý içerisinde Ýlçemiz de günlük yaklaþýk 400 ton evsel atýk toplanmýþtýr.
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Cadde, Sokak, Meydan ve Pazar Yerlerinin Süpürülmesi
Ýlçemiz genelinde 70 adet nokta süpürge iþçisi ile ana arterlerimiz, otobüs duraklarýmýz 

meydanlarýmýz ve caddelerimiz devamlý temiz tutulmuþtur. 4 adet vakumlu yol süpürme aracý ile ara 

sokaklarýmýz ve caddelerimiz gündüz ve gece devamlý olarak süpürülmüþtür. Her hafta Cuma günleri 

Ýlçemizdeki tüm camilerin çevre temizlikleri yaptýrýlmýþ, ibadethanelerimizin temizliðine önem 

verilmiþtir. Bayramlarda Ýlçemizdeki ibadethaneler ve mezarlýklarýn temizlik iþleri yaptýrýlmýþtýr. 

Ýlçemiz genelindeki okullarýmýzýn bahçeleri süpürge araçlarýnýn da yardýmýyla temizletilmiþtir. 



Toplanan evsel atýk miktarý (Ton/gün)  325 340 400 

Temizlenen mahalle sayýsý (adet) 27 27 28 

Hizmet edilen toplam nüfus (kiþi) 347.267 386.879 414.739 
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Pazar ekiplerimiz, vatandaþlarýmýz 

a l ý þ ve r i þ le r i n i  ta m a m l a d ý k ta n  s o n ra  

pazarlarýmýzýn ve çevresinin temizliðini yapmýþ, 

yaz aylarýnda pazarlarýmýz yýkatýlmýþtýr.

Genel temizlik ekiplerimizle ilçemiz 

mahallelerinin genel temizlikleri yaptýrýlarak 

vatandaþlarýmýza temiz bir çevrede yaþama 

imkâný saðlanmýþtýr.

2011 yýlý içerisinde her gün ayrý bir 

mahallemiz olmak üzere; yaz mevsiminde kötü 

koku ve tozlanmaya karþý gece ve gündüz sürekli 

yýkama çalýþmasý yapýlmýþ kaldýrým ve yollarýmýz 

temizlenmiþtir.

Kýþ aylarýnda ekiplerimiz karla mücadele 

çal ýþmalarýna kat ý lmýþlardýr.  Kurulan 

ekiplerimizle öncelikle ana arterlerde bulunan 

kaldýrým ve yürüyüþ yollarý, daha sonra ara 

sokaklarda bulunan kaldýrýmlar kar ve buzdan 

temizlenerek, vatandaþlarýmýzýn olumsuz 

koþullardan etkilenmesi önlenmiþtir.

Etimesgut Ýlçesi sýnýrlarý içerisinde bitkisel atýk yaðlarýn toplanmasý amacýyla Ulusal Bitkisel 

Atýk Yað ve Ambalaj Atýklarý Toplama Ayrýþtýrma Geri Kazaným San. Tic. Ltd. Þti. ile sözleþme 

imzalanmýþtýr. 2010 yýlý içerisinde yaklaþýk 28 ton, 2011 yýlýnda ise 31 ton atýk yað toplanmýþtýr. 

Bitkisel atýk yaðlarýn çevreye ve insana olan zararlarý konusunda belediyemiz sýnýrlarýnda 

vatandaþlarýmýzý bilgilendirme ve tanýtým çalýþmalarýmýz devam etmektedir.

Faaliyet-2. Bitkisel atýk yaðlarýn toplanmasý 
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Toplanan bitkisel atýk yað miktarý (lt)  28.820 31.020 

Aylar
 

Aylara Göre Toplanan
Bitkisel Atýk

Yað Miktarlarý (Lt) 

OCAK 1.825 

ÞUBAT 2.920 

MART 2.165 

NÝSAN 4.105 

MAYIS 2.200 

HAZÝRAN 2.975 

TEMMUZ 3.260 

AÐUSTOS 2.735 

EYLÜL 2.990 

EKÝM 2.250 

KASIM 2.220 

ARALIK 1.375 

TOPLAM 31.020 
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Faaliyet-3. Geri dönüþebilen atýklarýn kaynaðýndan toplanmasý 

Ambalaj Atýklarýnýn Toplanmasý
Ýlçemiz sýnýrlarýnda oluþan ambalaj ve ambalaj atýklarýnýn kaynaðýnda ayrý toplatýlmasý, 

hammadde kaynaðý olarak ekonomimize geri kazandýrýlmasý amacýyla 2010 yýlý içerisinde Etimesgut 

Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü tarafýndan Ambalaj Atýðý Yönetim Planý hazýrlanmýþ ve Çevre 

Bakanlýðý tarafýndan onaylanmýþtýr. 

2010 yýlý Þubat ayý içerisinde Lisanslý Firma Ke-pa Atýk toplama ayýrma geri dönüþüm Tic. Ltd. 

Þti. ile sözleþme imzalanmýþtýr. 2010 yýlý içerisinde 10 ayda toplam 310 ton ambalaj atýðý 

toplanabilmiþtir.

2011 yýlý içerisinde vatandaþlarýmýzýn da desteðiyle ilk 6 aylýk süreçte Çevre ve Orman Bakanlýðý 

ile Ýl Çevre Orman Müdürlüðüne bildirilen toplama miktarý 1055 ton olmuþtur.

2011 yýlý sonuna gelindiðinde kýsa sayýlabilecek bir zaman dilimi içerisinde aylýk 750 kg ile 

baþlayan toplama iþlemi aylýk 250 TON'a ulaþtýrýlmýþtýr. Bu Etimesgut ilçesinde üretilen 1 günlük atýk 

miktarýnýn yarýsýndan daha fazladýr. Etimesgut Belediyesi yaptýðý bu çalýþmalarla aylýk ortalama 250 

TON kaðýt, karton plastik ve metal malzemeyi hammadde girdisi olmaksýzýn tekrar imalat sektörüne 

kazandýrmaktadýr.

2011 yýlý içerisinde Ýlçe genelinde toplama yapan araçlarýn giydirmeleri de yenilenmiþ, araçlara 

daha modern bir görünüm kazandýrýlmýþtýr. Ayný þekilde kamu kurum ve kuruluþlarýnda ve ofislerde 

kullanýlan iç mekân kutularýmýz yenilenmiþtir.

2011 yýlýnda dýþ mekân kutularýnýn daðýtýmý devam etmiþtir. Sitelerimizin yaný sýra çarþý 

giriþlerine de vatandaþlarýmýzýn kullanabilmesi için 1000 lt hacminde modern toplama kumbaralarý 

konulmuþtur. 2012 yýlý içinde bu kumbaralarýn cadde ve sokaklarda kullanýmý yaygýnlaþtýrýlacaktýr.

Ýlçemizde Ambalaj atýklarýnýn 

kaynaðýnda ayrý toplanmasý konusunda 

eðitim, bilgilendirme ve bilinçlendirme 

çalýþmalarýmýz devam etmektedir. 2012 

yýlýnda toplama sisteminin kurulumunun 

tamamlanmasý ve okullarýmýzda ödüllü 

yarýþmalar düzenlenmesi, yeni eðitim 

çalýþmalarýnýn düzenlenerek bilincin 

artýrýlmasý ve standartlarýn üzerinde 

Türkiye genelinde örnek bir uygulama 

ortaya konulmasý hedeflenmektedir.



OCAK 174.313 

ÞUBAT 161.435 

MART 178.857 

NÝSAN 179.860 

MAYIS 166.520 

HAZÝRAN 194.660 

TEMMUZ 178.420 

AÐUSTOS 188.560 

EYLÜL 193.080 

EKÝM 538.840 

KASIM 457.180 

ARALIK 437.280 

TOPLAM 3.049.005 



Daðýtýlan broþür sayýsý 5000 30.000 

Toplanan ambalaj atýk miktarý (Ton/yýl)  - 310 3049 

Hizmet edilen Toplam Nüfus (kiþi)  347.267 386.879 414.739 
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Faaliyet-4. Ambalaj atýklarýnýn geri dönüþümünün saðlanmasý amacýyla vatandaþlarýn 

bilinçlendirilmesi 

Ambalaj atýklarýnýn geri dönüþümünün saðlanmasý amacýyla ilçemizde bulunan bilboardlarda 

halkýmýza duyurular yapýlmýþtýr. Ayrýca kamu kurumlarýna, okullara, belli baþlý sitelere ve marketlere 

atýk pil toplama kutularý temin edilmiþtir. Atýk pil toplama kutularýna yaptýðýmýz giydirmelerle geri 

dönüþümün önemi ve gerekliliði belirtilmiþtir.



Diðer faaliyetler: 
Atýk Pillerin Toplanmasý

Hafriyat Atýklarýnýn Toplanmasý

Park ve Bahçe Atýklarýnýn Toplanmasý

Kullanýlmayan Eski Eþya Atýklarýnýn Toplanmasý

Kurban Pazar Yerlerinin ve Kesim Alanlarýnýn Temizlenmesi

Ömrünü tamamlamýþ pillerin bertaraf için Türkkonut Emel Önal Ý.Ö.O., Türkkonut Ý.Ö.O, Baðlýca 

Ý.Ö.O., Mustafa Kemal Saðlýk Meslek Lisesi, Aða Ceylan Ý.Ö.O.,  Baþak Öztürk Özel Eðitim ve 

Rehabilitasyon Merkezi ile Optimum AVM' de toplama noktalarý oluþturulmuþtur.

Atakent Mahallesi Aða ceylan Ý.Ö.O.'na atýk pillerin toplanmasý projesine öðrencilerin ilgisini 

artýrmak amacýyla atýk pil toplama makinesi býrakýlmýþtýr. 

Pil kutusu daðýtýmlarý yapýlarak 2011 yýlýnda toplama saðlanmýþ ve T.A.P.'a ulaþtýrýlmasý 

saðlanmýþtýr.

Hafriyat Atýklarýnýn Kontrolü Yönetmeliði gereðince Belediye Meclisimizce 09/10/2009 tarih ve 

529 sayýlý karar alýnmýþ ve Hafriyat atýklarýnýn 25 kg'lik poþetlere konularak poþet baþý 1,75.-TL +KDV 

ile alýnmasý kararlaþtýrýlmýþtýr. 

2011 yýlý içerisinde günlük yaklaþýk 50 ton hafriyat atýðý toplanarak düzenli çöp depolama alanýna 

nakledilmiþtir.

Ýlçemiz genelinde bulunan yeþil alanlar ve site yerleþimlerinde oluþan bitki kaynaklý atýklarýn 

toplanmasý iþleri, aðaç dallarý, biçilen çimler ve oluþan diðer bitki kaynaklý atýklar Belediyemiz 

ekiplerince toplatýlmakta ve düzenli çöp depolama sahasýna nakledilmiþtir.

Toplam 28 Mahalleden gelen isteklerle vatandaþlarýmýzýn kullanmadýklarý eski eþyalar bina 

önlerinden ücretsiz alýnarak düzenli çöp depolama sahasýna nakledilmiþtir.

Kurban Bayramý içerisinde ekiplerimiz tarafýndan kurban satýþ ve kesim yerlerinin hijyen ve 

temizlikleri yapýlmýþtýr. Etimesgut Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü tarafýndan 2 adet kurban satýþ 

yeri ile 7 adet kurban kesim alaný tüm çalýþmalar bittikten sonra temizlenerek dezenfeksiyon iþlemleri 

yapýlmýþtýr. 
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1-SAÐLIK ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
 Faaliyet-1.Portör muayenesiyle ilgili onay iþleminin yapýlmasý:

Faaliyet-2.Yaþlý bakým hizmetlerinin gerçekleþtirilmesi (Huzurevi):

Ýlçemiz sýnýrlarý içerisinde gýda maddeleri satan iþyerlerinde çalýþanlarýn esnaf saðlýk karneleri 
düzenli olarak takip edilerek 415 çalýþan kiþinin  Portör vizeleri Müdürlüðümüz tarafýndan yapýlmýþtýr.

Sosyal Belediyecilik kapsamýnda Belediyemize ait Orhan TAN Huzurevinde 45 yaþlýmýz 
kalmakta olup, Huzurevimizde 23 Bayan, 22 Erkek kalmaktadýr. Kalan yaþlýlarýmýzýn tüm ihtiyaçlarýný 
Belediyemiz  karþýlamaktadýr.

Bakým hizmeti verilen yaþlý sayýsý 30 30 45 

Düzenlenen saðlýk karnesi sayýsý 356 272 415 
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Polikliniðe gelen vatandaþ sayýsý 98.945 71.028 66.487 
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Faaliyet-3. Genel poliklinik hizmetleri verilmesi:

Tüm Tetkiklerimiz kendi laboratuarýmýzda bulunan Mikro eliza, Oto analizör, Hormon ve 

Hemogram Cihazlarý ile yapýlmaktadýr, Kendi laboratuarýmýzda yapýlamayan tetkikler anlaþmalý 

laboratuar birimlerinde yapýlmaktadýr.

Faaliyet dönemi içerisinde Týp Merkezimize 66.487 kiþi tedavi olmak için müracaat etmiþtir.



Sünnet ettirilen çocuk sayýsý 621 574 627 

Faaliyet 4. Çocuklara sünnet yaptýrýlmasý:

Sosyal Belediyecilik kapsamýnda toplam 627 Çocuðumuz Sünnet ettirilmiþtir. 



Saðlýk taramasý yapýlan çocuk sayýsý 50 55 92 
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Faaliyet 5. 0-6 yaþ dönemi çocuklarýn düzenli saðlýk taramalarýnýn yapýlmasý:

0.6Yaþ Dönemi Çocuklarýn Düzenli Saðlýk Taramalarýnýn yapýlmasý iþleminde 92 kiþi 

yararlanmýþtýr. 



Saðlýk hizmeti verilen vatandaþ sayýsý 4.501 2.053 558 
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Faaliyet 6. Emekli, yaþlý veya sosyal güvencesi olmayan vatandaþlarýn saðlýk taramalarýnýn 

yapýlmasý:

Sosyal Belediyecilik anlayýþýmýzýn bir gereði, hiçbir sosyal güvencesi olmayan 558 

Vatandaþýmýza Týp Merkezimizde ücretsiz saðlýk hizmeti verilmiþtir .



Faaliyet 7. Saðlýk hizmet alýmý yapýlmasý:

2011 Yýlýnda 51 kiþilik saðlýk personel hizmet alýmý gerçekleþtirilmiþtir.
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Hizmet alýmýyla çalýþan personel sayýsý 60 60 51 



Evde saðlýk hizmeti verilen hasta sayýsý 3.701 3.710 2.500 
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Faaliyet 8. Ýlaç ve saðlýk malzemesi alýmý yapýlmasý:

Faaliyet 9. Halkýmýza yönelik evde saðlýk hizmeti verilmesi:

2011 Yýlý içerisinde Acil servis ve Tüm Polikliniklere kullanýlan  12.400.TL'lik Ýlaç alýmý 

yapýlmýþtýr. 

Sosyal Belediyecilik anlayýþýmýzýn bir gereði, Evde yatan hastalarýmýzdan 2000 Vatandaþýmýza 

Enjeksiyon ,500 Vatandaþýmýza da Pansuman Hizmeti ücretsiz olarak yapýlmýþtýr. 



Yapýlan tetkik sayýsý 179.703 60.362 125.300 
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Faaliyet 10. Laboratuar hizmetleri verilmesi:

Laboratuara gelen kiþilere 125.300 Adet Tetkik ve sonuç iþlemi yapýlmýþtýr.
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Faaliyet 11. Röntgen hizmetleri verilmesi:

2011 yýlýnda Röntgen Hizmet verilen kiþi sayýsý 4004 'tür.

Çekilen röntgen sayýsý 6.226 3.550 4.004 
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Faaliyet 12. Aðýz ve diþ saðlýðý hizmetlerinin verilmesi:

Týp Merkezi bünyesinde yer alan Diþ Polikliniðimizde Diþ Protez Vener kron döküm diþ 

iþlemlerinin yaný sýra küçük çaplý cerrahi diþ operasyonlarýda yapýlmýþ olup, Bu dönemde 20.638 

Kiþinin Diþ tedavileri gerçekleþtirilmiþtir.

2011Yýlýnda Diþ Polikliniðimize Panoramik röntgen Cihazý ve dört adet tam donanýmlý Diþ ünitesi 

alýnmýþtýr. 

Aðýz ve diþ saðlýðý hizmeti verilen vatandaþ sayýsý 17.063 16.004 20.638 



Defin ve nakil iþlemi yapýlan vatandaþ sayýsý 398 373 357 
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Faaliyet 13. Cenaze hizmeti verilmesi (Morg, mezarlýk aracý ve mezarlýk hizmeti):

Ýlçemizde yaþayan 357 Vatandaþýmýzýn Cenaze iþ ve iþlemleri ile Nakil iþlemleri 

gerçekleþtirilmiþtir. 2011 Yýlýnda 192 Bayan 165 Erkek vatandaþýmýza Defin ve Nakil iþlemi yapýlmýþtýr. 

2011 yýlý içerisinde Ankara Ýlimiz ve Ýlçelerimizde Belediyemiz tarafýndan yerine getirilen Cenaze Ýþ ve 

iþlemlerinden hiçbir ücret alýnmamýþtýr.
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Faaliyet 14. Hasta ve yaþlýlara yönelik ambulans hizmeti verilmesi:

Yine bu dönem içerisinde 1152 Vatandaþýmýzýn talepleri doðrultusunda ücretsiz Ambulans 

hizmetleri verilmiþ olup, Ambulans hizmetlerinden hiçbir ücret alýnmamýþtýr.

Ambulans hizmeti verilen kiþi sayýsý 120 650 1152 
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a-)Hayvan Muayene ve Müdahaleleri.

Müdürlüðümüz klinik hizmetlerini Belediye Baþkanlýk Binamýz ve Eryaman 1. Etap da bulunan 

Evcil Hayvanlar kliniðimiz olmak üzere 2 ayrý noktada hizmet vermektedir.

1- VETERÝNER ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ

1-Klinik Hizmetleri Servisi:

Klinik hizmetlerimizi de alt gruplara ayýracak olursak;
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Klinik hizmeti olarak, her türlü evcil ve yabani hayvanlarýn koruyucu aþýlama çalýþmalarý, 

hastalýklarýna yönelik teþhis, tedavi, üremelerinin engellenmesi amacý ile kýsýrlaþtýrma 

operasyonlarý, iç ve dýþ parazitlere karþý koruyucu ilaçlama çalýþmalarý gibi faaliyetler olarak 

belirtebiliriz.

Baþýboþ sokak hayvanlarýna 2011 yýlý itibariyle 801 kuduz aþýsý; Kliniklerimizde evcil 

hayvanlarýn çeþitli hastalýklarýna karþý ise (Kuduz, Kanlý Ýshal, Köpek Gençlik Hastalýðý gibi) koruyucu 

amaçla toplam 1501 adet aþý yapýlmýþtýr.

Çeþitli hastalýklar, iç, dýþ parazit mücadelesi amacý ile kliniklerimize getirilen evcil ve Sokak 

hayvanlarýn hastalýklarýna yönelik teþhis, tedavi, iç-dýþ parazit mücadelelerine yönelik olarak toplam 

1765 adet hayvana müdahale edilmiþtir.

Üremelerinin engellenmesi amacý ile kliniklerimize getirilen 330 adet kedi ve köpeðe 

kýsýrlaþtýrma operasyonu yapýlmýþtýr.

2011 yýlý içerisinde kliniklerimize gelen hayvanlara yönelik Veteriner Hekimlerimiz tarafýndan 

toplam 3596 adet iþlem gerçekleþtirilmiþtir.

Müdürlüðümüz 3285 sayýlý Hayvan Saðlýðý ve Zabýta

sý Kanunu gereði ilçe sýnýrlarýmýzdan çeþitli amaçla çýkýþ yapan hayvan ve hayvansal gýdalarýn 

menþe-i ni belirtmek üzere menþe-i kaðýdý düzenlenmektedir. Bu kapsamda toplam 11 adet hayvan ve 

hayvansal ürüne menþe-i kaðýdý verilmiþtir.

Ýlçe sýnýrlarýmýz içerisinde kedi ve köpekler tarafýndan oluþturulan týrmalama ve ýsýrma 

olaylarýna yönelik olarak ilgili saðlýk ocaklarý ile gerekli yazýþmalar yapýlýp ýsýran veya týrmalayan kedi 

ve köpekler 10 gün süre ile tarafýmýzdan gözlem altýnda tutulmaktadýr.

2011 yýlýnda ilçe sýnýrlarýmýz içerisinde toplam 51 tane þüpheli ýsýrýk vakasý olmuþ 11 adet kedi ve 

köpek þüpheli ýsýrýk ve týrmalama sonucu gözetim altýna alýnmýþ olup, kuduz yönünden herhangi bir 

bulguya rastlanýlmamýþtýr.

Çevre Saðlýðý ve Kontrol Hizmetleri baþlýðý altýndaki hizmetlerimizi de kendi arasýnda alt 

gruplara ayýracak olursak; 

b-) Menþe-i Þahadetnamesi.

c-)Þüpheli Isýrýk Vakasý.

2- Çevre Saðlýðý ve Kontrol Hizmetleri Servisi:
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a-Sokak Hayvanlarýna Yönelik Çalýþmalar.

Sokak hayvanlarýna yönelik Müdürlüðümüz de oluþturulan Çevre Saðlýðý Ekibi ile Ýnsan ve Çevre 

saðlýðýný tehdit eder boyuta ulaþan, sokak hayvanlarý toplanarak 5199 sayýlý hayvanlarý koruma 

kanunu ve yönetmeliði doðrultusunda iþlem yapýlmýþtýr. Toplanan sokak hayvanlarýndan yavrulu 

anneler yavrularý ile beraber belediyemizin hayvan barýnaðýna teslim edilmektedir. 2011 yýlýnda Sokak 

hayvanlarý ve Rehabilitasyon Merkezimizde  toplam 801 .adet sokak hayvanýna bakým hizmeti 

verilmiþtir.

Yine toplanan sokak hayvanlarýndan bekçi amaçlý 163 adet sokak köpeði aþýlarý yapýlarak 

sahiplendirilmiþtir.

Toplam 67 adet sokak hayvaný da gerek araç çarpmalarý sonucu gerekse tedavi edilemeyecek 

derecede hasta olduklarýndan dolayý Veteriner Hekim kontrolünde 5199 sayýlý yasa kapsamýnda 

uyutulmuþtur.

Genel toplam olarak 2011 yýlý içerisinde çevre saðlýðý ekibimiz tarafýndan toplanýp iþlem yapýlan 

baþýboþ köpek sayýsý 868 adettir. 
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b-Çevre Ýlaçlama Çalýþmalarý.

c-Balýk Kontrolü

d- Kurban Hizmetlerimiz

Çevre Ýlaçlama çalýþmalarýmýz 2011 yýlý içinde belediyemiz öz kaynaklarý ile 2 adet araç(1 adet 

piyade ekibi, bir adette araç üzeri ULV Makinalý), 4 adet personelle 01.04.2011/31.10.2011 tarihleri 

arasýnda 7 ay süre ile karasinek,sivrisinek ve benzeri haþerelerin üremesine ve yaþamasýna imkan 

tanýyan park, bahçe ve yeþil alanlar, sazlýk bataklýk, çöp çýkarma alanlarý baþta olmak üzere ilaçlama 

sezonu süresince düzenli olarak ilaçlanmýþtýr. Ayrýca ilçemiz genelinde her mahallemiz en az haftada 

1 defa olmak üzere ULV(Soðuk Sisleme) yöntemi ile ilaçlanmýþtýr.

Belediyemiz semt pazarlarýnda halkýmýzýn tüketimine sunulan su ürünlerine yönelik 

denetimlerimiz, Veteriner Hekimlerimiz tarafýndan düzenli olarak yapýlmaktadýr. Bozulmuþ ve insan 

gýdasý olarak tüketilmesi mümkün olmayan su ürünlerinin satýþýna izin verilmeyerek halkýmýzýn 

saðlýklý su ürünlerini tüketmesi amaçlanmýþtýr. 

Ýlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafýndan 

kurban satýþ yeri olarak belirlenen  adreslere 

getirilen büyükbaþ ve küçükbaþ kurbanlýk 

hayvanlarýn kesim öncesi saðlýk kontrolleri  

Veteriner hekimlerimiz tarafýndan düzenli olarak 

yapýlmakta hayvan saðlýk raporlarý kontrol 

edilmektedir. Yine ilçe Kurban Hizmetleri 

Komisyonu tarafýndan kesim yeri olarak belirlenen 

alanlarda kesilen kurbanlýk hayvanlarýn kesim 

sonrasý, özellikle þüpheli görülenler fiziki yönden 

veya en yakýn araþtýrma laboratuvarlarýna 

gönderilerek gereken hizmetler eksiksiz verilmiþtir.



Evcil hayvanlara yönelik kayýt iþlemlerinin 

yapýlmasý ve saðlýk karnelerinin verilmesi 
1750 1902 1045 

Evcil hayvanlara yönelik her türlü aþýlama 

kýsýrlaþtýrma, iç ve dýþ parazitlerden temizleme 
iþlemlerinin yapýlmasý 

1300 1350 1501 
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Ankara Veteriner Hekimler Odasý ile ortaklaþa yapýlan çalýþma neticesinde ilçe sýnýrlarýmýz 

içerisinde tespit edilen, kesim yerlerinde görev almak üzere 3 adet Veteriner Hekim görevlendirilerek 

halkýmýzýn saðlýklý kurban eti tüketimi saðlanmýþtýr. 

Baþýboþ sokak hayvanlarýna 2011 yýlý itibariyle 801 kuduz aþýsý yapýlmýþtýr.
Faaliyet 1. Sokak hayvanlarýnýn toplatýlarak kuduz aþýsýnýn yapýlmasý

Faaliyet 2. Sokak hayvanlarýnýn toplatýlarak kýsýrlaþtýrýlmasý ve kulak küpesi takýlmasý

Faaliyet 3. Evcil Hayvanlara Yönelik Her Türlü Aþýlama Kýsýrlaþtýrma, Ýç Ve Dýþ Parazitlerden 

Temizleme Ýþlemlerinin Yapýlmasý 

Faaliyet 4. Evcil hayvanlara yönelik kayýt iþlemlerinin yapýlmasý ve saðlýk karnelerinin 

verilmesi

2011 yýlý içerisinde toplam 330 adet sokak köpeði kýsýrlaþtýrýlmýþ ve kulak küpesi takýlmýþtýr.

Kliniklerimizde 2011 yýlýnda evcil hayvanlarýn çeþitli hastalýklarýna karþý ise (Kuduz, Kanlý Ýshal, 

Köpek Gençlik Hastalýðý gibi) koruyucu amaçla toplam 1501 adet aþý yapýlmýþtýr.

Evcil hayvanlara yönelik 2011 yýlýnda 1045 adet kayýt yapýlmýþ ve saðlýk karnesi verilmiþtir.

Kuduz Aþýsý olan sokak hayvaný sayýsý 800 749 801 

Sokak hayvanlarýnýn toplatýlarak 
kýsýrlaþtýrýlmasý ve kulak küpesi 

takýlmasý 
255 165 330 
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Faaliyet 5. Kurban Hayvanlarýna Yönelik Muayene Hizmeti Verilmesi

Faaliyet 6. Ýlçe sýnýrlarýmýz içerisinde karasinek, sivrisinek ve larvalarý ile yeþil alan park ve 

bahçe ilaçlamalarý yapýlmasý

Diðer Faaliyetler:

ilçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafýndan kurban satýþ yeri olarak belirlenen adreslere 

getirilen büyükbaþ ve küçükbaþ kurbanlýk hayvanlarýn kesim öncesi saðlýk kontrolleri Veteriner 

hekimlerimiz tarafýndan düzenli olarak yapýlmakta hayvan saðlýk raporlarý kontrol edilmektedir. Yine 

ilçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafýndan kesim yeri olarak belirlenen alanlarda kesilen kurbanlýk 

hayvanlarýn kesim sonrasý, özellikle þüpheli görülenler fiziki yönden veya en yakýn araþtýrma 

labratuvarlarýna gönderilerek gereken hizmetler eksiksiz verilmiþtir.

Ankara Veteriner Hekimler Odasý ile ortaklaþa yapýlan çalýþma neticesinde ilçe sýnýrlarýmýz 

içerisinde tespit edilen, kesim yerlerinde görev almak üzere 3 adet Veteriner Hekim görevlendirilerek 

halkýmýzýn saðlýklý kurban eti tüketimi saðlanmýþtýr.

7 ay süre ile 4 adet personel 2 adet araç ve 1 adet araç üzeri ULV(Soðuk Sisleme Makinasý) ile 

karasinek, sivrisinek ve benzeri haþerelerin üremesine ve yaþamasýna imkan tanýyan park, bahçe ve 

yeþil alanlar, sazlýk bataklýk, çöp çýkarma alanlarý baþta olmak üzere ilaçlama sezonu süresince 

düzenli olarak ilaçlanmaktadýr.

Hayvan barýnaðý hizmetleri
Eylül 2010' de açýlan Sokak hayvanlarý ve Rehabilitasyon Merkezimizde Çevre saðlýðý ekibimiz 

tarafýndan sokaktan toplanan sahipsiz bakýma muhtaç sokak hayvanlarýna yönelik 2011 yýlý içersinde 

toplam  868 adet sokak hayvanýna 2 adet personelle haftada 7 gün hizmet verilmiþtir.

Hayvan barýnaðý hizmetleri 264 868 

Kurban Hayvanlarýna yönelik muayene hizmeti 
verilmesi 

9000 6653 7998 
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16- ZABITA MÜDÜRLÜÐÜ

Faaliyet-1. Ýþyeri, pazar esnafý ve seyyar satýcý denetimi yapýlmasý 

1.Esnaf Denetimleri:
2011 yýlý içerisinde ilçemiz sýnýrlarý içerisinde yapýlan denetimlerde Zabýta Kabahatler 

Talimatnamesinde belirtilen yaptýrýmlar uygulanmýþtýr.

Ýlçemiz sýnýrlarý içerisinde faaliyet gösteren esnafýmýza eðitici, öðretici bir yaklaþýmla 

denetimler yapýlmýþ cezai iþlem son çare olarak düþünülmüþtür.
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Normal 
Görülen 
Ýþyeri 

Ýhtar 
Edilen 
Ýþyeri 

Ýdari Yaptýrýmlar 
Dur.Tes. 

Tut. 
5393 

Yap.Kar. 
Tut. 
5326 

Ýdari 
Yap. 
Tah. 

Ýdari Yaptýrým 
Tahsilat Miktarý 

TOPLAM 57564 32537 21596 713 1367 1351 237.826.50 T.L. 

Normal 
Görülen 

Ýþyeri 

Ýhtar 
Edilen 

Ýþyeri 

Ýdari Yaptýrýmlar 

Dur.Tes. 

Tut. 

5393 

Yap.Kar. 

Tut. 5326 

Ýdari 

Yap.Tah. 

Ýdari Yaptýrým 

Tahsilat Miktarý 

OCAK 3989 2092 1655 4 119 119 20.030.00 T.L. 

ÞUBAT  4554 2462 1862 54 88 88 14.572.00 T.L. 

MART 4549 2344 1917 32 128 128 22.605.00 T.L. 

NÝSAN 5953 3959 1716 20 129 129 23.067.00 T.L. 

MAYIS 4511 2443 1774 21 137 136 25.737.00 T.L. 

HAZÝRAN 5149 2821 2074 24 115 115 21.237.00 T.L. 

TEMMUZ 5153 2913 1890 55 148 147 26.298.50 T.L. 

AÐUSTOS 4802 2613 1909 122 81 77 12.326.00 T.L. 

EYLÜL 5134 2948 1898 76 106 106 17.960.00 T.L. 

EKÝM 5119 3005 1814 69 118 113 17.820.00 T.L.  

KASIM 4862 2978 1617 65 102 100 22.447.00 T.L. 

ARALIK 3789 1959 1470 171 96 93 13.727.00 T.L. 

TOPLAM 57.564 32.537 21.596 713 1.367 1.351 237.826.50 T.L. 



AYLAR 
KONTROL 

SAYISI 
Ýhtar 
Edilen 

Yap.Kar. 
Tut. 5326 

Ýdari 
Yap.Tah. 

OCAK 182 110 36 36 2.004.00 

ÞUBAT 181 113 34 34 1.904.00 

MART 176 110 33 33 2.032.00 

NÝSAN 188 114 37 37 2.072.00 

MAYIS 194 120 37 37 2.190.00 

HAZÝRAN 162 90 36 36 2.134.00 

TEMMUZ 223 123 50 50 2.859.00 

AÐUSTOS 152 92 30 30 1.975.00 

EYLÜL 200 120 40 40 2.034.00 

EKÝM 175 115 30 30 1.975.00 

KASIM 90 30 30 30 2.034.00 

ARALIK 73 27 23 23 1.288.00 

TOPLAM 1996 1164 416 416 24.763,00 TL 
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2.Seyyar Satýcý Denetimleri:

3.Semt Pazarlarý Denetimi:
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Ýlçe halkýnýn deðiþik ihtiyaç maddelerini evlerine yakýn ve nispeten daha ucuz olarak temin 

etmelerine olanak saðlayan 9 adet semt pazarý Etimesgut Belediye Baþkanlýðý Pazar yerleri 

yöneltmeliði ve Zabýta Kabahatler Talimnamesine göre "Pazaryerlerinin düzenlenmesi ve 

iyileþtirilmesi projesi" uygulamaya geçirilmiþ olup tanzim edilen semt pazarýnda;

Normal 
Görülen 

Ýhtar 
Edilen 

Ýdari Yaptýrýmlar 

AYLAR 
KONTROL 
SAYISI 

Dur.Tes. 
Tut. 5393 

Yap.Kar. 
Tut. 5326 

Ýdari 
Yap.Tah. 

Ýdari Yaptýrým 
Tahsilat Miktarý 

TOPLAM 18766 14722 4042  5 5 523,00 TL 

PAZARLAR KURULDUÐU GÜN 

SÜVARÝ MAH.PAZARI Pazartesi 

PÝYADE MAH.PAZARI Salý 

ERYAMAN 3.ETAP PAZ. Çarþamba 

TOPCU MAH.PAZARI Çarþamba 

ETÝLER MAH.PAZARI Perþembe 

ELVANKENT PAZARI Cuma 

ERYAMAN KÖY ÝÇÝ PAZ.  Cuma 

ALSANCAK PAZARI Cumartesi 

ERYAMAN 1. ETAP PAZ. Pazar 



Denetlenen Seyyar Satýcý ve Pazarcý Esnafý sayýsý 8.280 24.810 17.703 
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Pazarlarýmýzda tertip ve düzenin saðlanmasý, pazarcý esnaflarýmýzýn tek tip mavi önlük giyme, 

tezgahlarýn mavi muþamba ile kaplanma, yaka kartý takýlmasý , tek tip beyaz çadýr uygulamasý, tezgah 

önlerinin temizliðinin saðlanmasý, esnaflarýmýzýn alýþ veriþ yapan vatandaþlarýmýza saygýlý 

davranmalarýnýn saðlanmasý, baðýrarak satýþ yapmalarý önlenmiþtir.

Etimesgut ilçemizde kurulan 8 adet semt pazarýmýza 1 adet ekleyerek Eryaman Mahallesi (Eski 

Eryaman  Köy) içine Cuma günleri kurulan semt pazarý dizay edip, daðýtýmýný yaparak bölge halkýnýn 

hizmetine açýlmýþtýr.

Normal 
Görülen 

Ýhtar 
Edilen 

Ýdari Yaptýrýmlar 

AYLAR 
KONTROL 

SAYISI 
Yap.Kar. 
Tut. 5326 

Ýdari 
Yap.Tah. 

Ýdari Yaptýrým 
Tahsilat Miktarý 

OCAK 874 685 189 - - - 

ÞUBAT  382 188 192 1 1 56,00 

MART 372 180 190 1 1 240,00 

NÝSAN 1380 1185 195 - - - 

MAYIS 825 620 205 - - - 

HAZÝRAN 1392 1187 205 - - - 

TEMMUZ 1415 1195 218 1 1 115,00 

AÐUSTOS 1418 1201 217 - - - 

EYLÜL 1402 1192 210 - - - 

EKÝM 1205 1004 201 - - - 

KASIM 2317 1407 906 2 2 112,00 

ARALIK 2725 1611 114 - - - 

TOPLAM 15707 11655 4042 5 5 523,00 TL 
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Faaliyet-2. Ruhsatlý ve ruhsatsýz iþyerlerinin denetlenmesi 

Faaliyet-3. Ýnþaat ve hafriyat atýklarýn denetiminin yapýlmasý 

3194 sayýlý Ýmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sýnýrlarý 

içinde güvenlik tedbirleri alýnmasý gerekli görülen arsalarýn çevrilmesini saðlamakta, hafriyat 

atýklarýnýn müsaade edilen yerler dýþýna dökülmesini önlemekte, yýkýlacak derecedeki binalar 

boþattýrýlmakta, yýkým kararlarýnýn uygulanmasýnda gerekli tedbirleri almaktadýr.

Denetlenen Sabit Esnaf Sayýsý 39.391 55.469 57.564 



Ýnþaat ve Hafriyat Denetimleri 750 2.798 2.192 

Normal 
Görülen 

Ýhtar 
Edilen 

Ýdari Yaptýrýmlar 

AYLAR KONTROL 
SAYISI 

Yap.Kar. 
Tut. 5326 

Ýdari 
Yap.Tah. 

Ýdari Yaptýrým 
Tahsilat Miktarý 

OCAK 174 - 62 56 56 13.698,00 

ÞUBAT 125 - 65 30 30 7.335,00 

MART 189 - 67 61 61 14.500,00 

NÝSAN 202 - 68 67 67 16.625,00 

MAYIS 351 118 69 82 82 19.515,00 

HAZÝRAN 160 - 52 54 54 13.415,00 

TEMMUZ 208 - 72 68 68 18.882,50 

AÐUSTOS 118 - 70 26 22 4.525,00 

EYLÜL 148 - 74 37 37 9.127,00 

EKÝM 287 125 76 43 42 9.590,00 

KASIM 154 - 72 40 41 15.330,00 

ARALIK 76 - 8 38 37 7.880,00 

TOPLAM 2192 243 755 602 597 150.422,50 TL 

Normal 
Görülen 

Ýhtar 
Edilen 

Ýdari Yaptýrýmlar 

KONTROL SAYISI 
Yap.Kar. 
Tut. 5326 

Ýdari 
Yap.Tah. 

Ýdari Yaptýrým 
Tahsilat Miktarý 

TOPLAM 2192 243 755 603 599 150.422,50 TL 
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Tahkikatý Yapýlan Asker Aile yardýmý  50 54 42 

Þikayet Sayýsý 1.237 3.048 

OCAK 94 

ÞUBAT 88 

MART 202 

NÝSAN 212 

MAYIS 231 

HAZÝRAN 245 

TEMMUZ 789 

AÐUSTOS 243 

EYLÜL 236 

EKÝM 242 

KASIM 212 

ARALIK 254 

TOPLAM 3048 
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Faaliyet-5. Asker aile araþtýrma formunun tahkikatýnýn yapýlmasý (4109 sayýlý kanun) 

Belediyemiz sýnýrlarý içerisinde ikamet edip askerlik hizmetini yapmakta olanlarýn eþ ve 

çocuklarý ile bakmakla yükümlü bulunduklarý kiþilere 4109 sayýlý yasa gereði yapýlacak Asker Ailesi 

Yardýmý için durum soruþturmasý yapýlýp, asker ailesinin Tahkikat Belgeleri düzenlenmiþtir.

Faaliyet-4. Her türlü þikayetlerin deðerlendirilmesi 

Zabýta Müdürlüðümüze 2011 yýlý içerisinde

3048 adet þikayet deðerlendirilmiþtir. 



OCAK 119 

ÞUBAT 123 

MART 127 

NÝSAN 125 

MAYIS 127 

HAZÝRAN 83 

TEMMUZ 88 

AÐUSTOS 51 

EYLÜL 70 

EKÝM 72 

KASIM 13 

ARALIK 258 

TOPLAM 1.256 
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AYLAR 

OCAK 19 - 

ÞUBAT 21 - 

MART 64 7.084.00 

NÝSAN 29 4.928.00 

MAYIS 10 2.464.00 

HAZÝRAN 21 3.234.00 

TEMMUZ 11 5.544.00 

AÐUSTOS 64 16.632.00 

EYLÜL 131 11.858.00 

EKÝM 97 17.084.00 

KASIM 212 13.472.00 

ARALIK 98 20.012.00 

TOPLAM 777 102.312.00 

Diðer faaliyetler

2011 yýlýnda, Ýlçemiz sýnýrlarý içerisinde tespiti yapýlan 3 çöp ev, Temizlik Ýþleri Müdürlüðü ile 

müþterek yapýlan çalýþmalarla temizletilmiþtir. Evsel atýklarýn geri dönüþümünün saðlanmasý ve 

vatandaþlarýn bilgilendirilmesi  ve çevre kirliliðine imkan verenlere gerekli yaptýrýmlar uygulanmýþtýr. 

Faaliyet-6. Teblið edilen Meclis ve 

Encümen Kararlarý:

Belediyemiz Yazý Ýþleri Müdürlüðün 

b ü n y e s i n d e  B e l e d i y e  E n c ü m e n  

t o p l a n t ý l a r ý n d a  a l ý n a n  v e  z a b ý t a  

müdürlüðüne gönderi len Encümen 

Kararlarý ilgililerine adreslerinde tebliði 

yapýlarak kararlar doðrultusunda iþlemler 

yapýlmýþtýr.



TOPLAM 93 ADET 
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Faaliyet-7. Mühürlenen Ýþyerleri:

Faaliyet-8. Resmi ve özel Günlerde Yapýlan Faaliyetler:

2011 Yýlýnda  yapmýþ olduðumuz denetim çalýþmalarýmýzda halkýn saðlýðýný olumsuz etkileyecek 

þekilde faaliyet gösteren iþyeri ve özel þahýslar hakkýnda idari yaptýrýmlar uygulanarak iþyerleri 

mühürlenerek faaliyetlerine son verilmiþtir.

Belediyemiz tarafýndan düzenlenen halk toplantýlarý, muhtelif etkinliklerde, Ulusal 

Bayramlarda yapýlan tören ve etkinlikler süresince tören alanýnda nizam ve intizam saðlanmýþtýr .
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Faaliyet-9 Halkýmýzýn can ve mal güvenliði için yapýlan çalýþmalar:

Faaliyet-10. Kaçak Ýlan Reklam ve kaldýrým iþgalleri;

Belediyemiz sýnýrlarý içerisinde faaliyet gösteren halkýmýzýn can ve mal güvenliðini tehlikeye 

sokan ruhsatsýz oto galerileri, renta car iþyerleri Ankara Valiliði genelgesi gereði iþlem yapýlarak 

faaliyetten men edilip þehir dýþarýsýna taþýnmalarý saðlanmýþtýr.

Belediyemiz sýnýrlarý içerisinde Kaçak ilan ve reklam denetimi ve iþgaliye denetimlerimiz.



Güvenlik personeli sayýsý 70 91 

1 Esnaf Denetimleri 57.564 

2 Seyyar Satýcý Denetimleri 1.996 

3 Semt Pazari Denetimleri 15.707 

4 Ýnþaat ve Hafriyat Denetimleri 2.192 

5 Ruhsatsýz Ýþyerlerine Tutulan Tutanak 713 

6 Yapýlan Asker Ailesi Araþtýrmalar 42 

7 Ýþlenen Suçlara Göre Tutulan Tutanak 1.367 

8 Uygulanan Para Cezasý 237.826,50  

9 Teblið Edilen Para Cezalarý 102.312,00 

10 Teblið Edilen Encümen ve Meclis Kararlarý 777 

11 Bakýlan Þikayetler 3.048 

12 Mühürlenen Ýþyeri 93 

13 Çevre Kirliliðinin Önlenmesi Tutulan Tutanak 256 

14 Toplanan Dilenci 42 

15 Gelen ve Giden Evraklarýn Cevaplanmasý 4.197 

16 Kolluk Kuvvetleri ile Ortak Denetlenen Ýþyeri 160 
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17- SÝVÝL SAVUNMA UZMANLIÐI

Faaliyet-1. Baþkanlýk ve baðlý birimlerin güvenliðinin saðlanmasýna yönelik tedbirler 

alýnmasý

Belediyemiz Baþkanlýk Hizmet Binasý ve baðlý birimlerin 24 saat esasýna göre korunmasý ve 

kontrolün saðlýklý olarak yapýlabilmesi amacýyla 24 saat kesintisiz hizmet verecek 5188 sayýlý Yasa'ya 

tabi Özel Güvenlik Hizmeti alýmý yapýlmýþtýr. Böylece özel koruma ve güvenlik hizmetlerini yerine 

getirmek amacýyla Özel Güvenlik Görevlisi istihdam edilmiþtir.



Alýnan Yangýn Söndürme Cihazý 

Sayýsý 
26 6 - 

Yangýn Söndürme Cihazlarýnýn 
Bakým ve onarýmlarýnýn yapýlmasý 

6 aylýk 
periyodik 

bakým 

6 aylýk 
periyodik 

bakým 

6 aylýk 
periyodik 

bakým 

Faaliyet-2. Yangýn ikaz sistemi kurulmasý ve mevcut sistemin bakým ve idamesinin 

saðlanmasý 

Faaliyet-3. Ýlçemize baðlý Okullarda doðal afetlere karþý sivil savunma ve ilk yardým eðitimi 

verilmesi 

Yangýn algýlama ve uyarý sistemleri yangýnla mücadelenin en önemli aþamasýdýr. Yangýn 

algýlama ve erken uyarý sistemleri, yangýnýn etkin bir þekilde kontrol altýna alýnmasý gereken ilk 

dakikalarýnda, tehlikenin algýlanmasýný saðlayýp ilk müdahale aþamasýný hýzlandýrarak can ve mal 

kaybýný önlemek için kurulmaktadýr. Kurulu olan sistemimiz altý aylýk periyotlarla bakým ve onarýmlarý 

yapýlmaktadýr.

Saðlýk Bakanlýðý Temel Saðlýk Hizmetleri Müdürlüðü'nce hazýrlanan 22.05.2002 gün ve 24762 

sayýlý Resmi Gazete'de yayýnlanarak yürürlüðe giren ilkyardým yönetmeliðine göre tüm kurumlarda 20 

kiþide 1, riskli iþyerlerinde ise 10 kiþiden 1 kiþinin ilkyardým eðitimi almasý zorunlu kýlýnmýþtýr. 

Ülkemizde ev, iþ yada trafik kazalarý ve doðal afetler nedeni ile çok sayýda vatandaþýmýz yaþamýný 

kaybetmekte yada sakat kalmaktadýr. Bu gibi durumlarda olay yerinde her zaman bir saðlýk görevlisi 

olamayacaðý için olaydan etkilenen ya da ortamda bulunan kiþilerin kendilerine veya baþkalarýna 

yapacaklarý ilkyardým uygulamalarý son derece önemlidir. Bu amaçla belediyemiz 2011 yýlý içerisinde 7 

kez doðal afetlere karþý ilk yardým eðitimi vermiþtir.

Yapýlan eðitim sayýsý  10 10 7 



Yapýlan tatbikat sayýsý 16 20 7 

Katýlan kiþi sayý 4500 5000 2500 

Faaliyet-4. Yangýn tatbikatý yapýlmasý 

Tatbikatlarýn amacý olasý bir acil durumda neler yapýlmasý gerektiðini, nasýl yapýlmasý gerektiði 

bizlere hatýrlatan uygulamadýr.  Yapýlan bu deneme uygulamalarýnda oluþan aksaklýklar ve 

eksikliklerin tespit edilmesi ve bir sonraki tatbikatta bu eksikliklerin giderilerek yapýlmasýyla acil 

durumlarda bilinçli davranma saðlanmaktadýr. Yapýlan tatbikatlarda düzenli olarak tekrar edilmelidir.

Yapýlmýþ olan yangýn tatbikatýnda, olasý bir yangýnda insanlarýn bilinçli bir þekilde tahliyesini, 

yangýn ekibinde olan çalýþanlarýn ise hemen görev yerlerine gitmesini saðlayabilir ve de itfaiye ulaþana 

kadar doðru müdahalenin yapýlmasýný saðlanabilmektedir. 

Belediyemiz bu konuda vatandaþlarýmýzýn bilinçlendirilmesi ve bölgesel olarak tüm kiþilerin 

katýlýmýný saðlayacak 7 tatbikat gerçekleþtirmiþ ve bu tatbikatlara yaklaþýk 2500 kiþi katýlmýþtýr.



Toplam YSC  sayýsý 460 522 522 

Dolum ve bakýmý yapýlan YSC sayýsý  428 428 404 
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Faaliyet-5. Yangýn söndürme malzemelerinin kullanýma 

hazýr olarak bulundurulmasýnýn saðlanmasý 

Faaliyet-6. Sivil Savunma Personeli ve acil afet yönetim ekiplerinin eðitim faaliyetlerine 

katýlmasý 

Belediyemiz birimlerinde ve araçlarýn da olasý yangýnlara 

müdahale etmek için yangýn söndürme cihazlarýnýn(YSC) dolumu ve 

bakýmý yapýlmýþtýr.

Yangýn söndürme cihazlarýnýn olasý bir yangýnda etkili bir 

þekilde çalýþabilmesi için kontrol ve bakýmlarýnýn periyodik olarak 

yapýlmaktadýr. 

Etimesgut Belediyesinde görev yapan personelin Doðal afetler, Doðal afetlerden korunma 

yöntemleri (Deprem,Sel,Yangýn vb. ) afetlere karþý korunma yöntemleri olasý bir afette belediye 

çalýþanlarýnýn bilinçli olmalarýný saðlamak için eðitim faaliyetlerine katýlmasý saðlanmýþtýr.

Faaliyetlere katýlým 28 28 28 



18- DESTEK HÝZMETLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ

Aþevi Hizmetleri
Belediyemiz faaliyetleri çerçevesinde 5393 sayýlý Belediye Kanunu gereðince ilçemizde yaþayan 

dar gelirli, fakir, muhtaç, yaþlý ve engelli ailelere, Belediyemiz hizmet binasý -2 katta bulunan aþ evinde 

10 kiþilik personeli ile birlikte, (1 Gýda Mühendisi, 1 Aþçý Baþý, 3 Aþçý, 2 Aþçý Yardýmcýsý, 1 Bulaþýkçý ve 2 

Þoför olmak üzere toplam 10 kiþi) yüklenici tarafýndan piþirilen yemeklerin (günlük 1000 adet 3 çeþit 

366.000 adet, ramazan ayý boyunca çadýrda verilmek üzere günlük 2000 adet 4 çeþit 60.000 adet olmak 

üzere 366 gün için toplam 426.000 adet yemek piþirilerek daðýtýmý hizmet alýmý ihalesi yapýlmýþtýr.

Aþevi yemek yapýmý ve daðýtýmý faaliyetin 
yapýlmasý (daðýtýlan kiþi sayýsý) 

Günlük 
(1000) adet 

Günlük 
(1000) adet 

Aþevinden yemek alan kiþi sayýsý 72 63 

Evlere daðýtýlan yemek sayýsý 412 431 

Yemek daðýtým noktalarýndan verilen yemek sayýsý 461 455 
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Faaliyet-1. Personel hizmet alýmýnýn gerçekleþtirilmesi 

Faaliyet-2. Yemek ve servis hizmet alýmý ihalesi 

2011 yýlý içerisinde hizmet alýmý yoluyla; 185 vasýflý, 125 vasýfsýz, 15 adet idari personel alýmý 

yapýlmýþtýr.

Belediye Hizmet Binasý, Baþkanlýk Binasý ve Belediyemize baðlý olarak faaliyetlerini sürdüren 

Kent Konseyi Binasý, Haným Faaliyetleri Binasý, Yunus Emre Kültür ve Spor Merkezi ile Yarý Olimpik 

Kapalý Yüzme Havuzunun iç ve dýþ temizliði ile bu birimlere gelecek ziyaretçilerin yönlendirilme 

organizasyonunda ve Belediyemiz Fen iþleri Müdürlüðü (Fen Ýþleri Müdürlüðü Garaj Amirliði ve 

Belediye Garaj Amirliði, Ýþ Makineleri Atölyesi Bakým ve Tamir Ýþleri, (Tamirhane) ve Ýþ Makinelerinde) 

ayrýca bu birimlerin idari sorumlusu olarak çalýþtýrýlmak üzere vasýflý ve vasýfsýz 325 (Üç yüz yirmi beþ) 

kiþilik personel hizmeti alýmý iþi gerçekleþtirilmiþtir. 

Alýmý gerçekleþtirilen personel sayýsý (Kiþi) 300 325 390 
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2011 Yýlý içerisinde Baþkanlýk Makamý tarafýndan Belediyemiz ile ilçemize gelen kamu 

görevlileri ile misafirlerimize ve Belediyemizde çalýþan 657 sayýlý yasa'ya tabi personellere verilmesi 

düþünülen yemek, yemek öncesi ve sonrasý servis hizmeti mutfak hizmetleri iþleri (masa ve masa 

objelerinin temizlenmesi, yýkanmasý, kurulanarak servise hazýr hale getirilmesi, yemekhanenin temiz 

hale getirilmesi) ile çay servis hizmeti (malzemesiz) 6 kiþilik personel ile birlikte,(günlük 232 adet 4 

çeþit, yýllýk 253 öðün toplam 58,696 adet) "Yemek Hizmeti Alýmý Ýhalesi" gerçekleþtirilmiþtir.

Belediyemizin ihtiyacý olan ve Belediyemiz hizmetlerinde kullanýlmak üzere 9 adet binek tipi 

araç, 1 adet çift sýra koltuklu kapalý kasa kamyonet, 3 adet Minibüs ile kültürel ve sosyal faaliyetlerinde 

kullanýlmak üzere 1 adet Týr Dorsesi (Vagon) toplam 4 kalem (14 adet araç) kiralama hizmeti alýmý iþi 

gerçekleþtirilmiþtir.

Faaliyet-3. Araç kiralama hizmet alýmý ihalesi 

Kiralanan araç sayýsý (Adet) 15 15 14 

Yemek ve servis hizmeti verilen yýllýk yemek 

sayýsý (Adet) 
64.000 54.960 58.690 



Ýlçemize gelen misafirler ile ilçemizde bulunan 
fakir ve muhtaç vatandaþlara verilen duyulan 

yemek sayýsý (Adet) 
30.000 46.400 48.447 
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Faaliyet-4. Ramazan çadýrý kurulmasý ve iftar yemeði daðýtýlmasý hizmet alýmý ihalesi 

Faaliyet-5. Elektrik, su, telefon doðalgaz, internet abonelik iþlemleri ve ödemelerinin 

yapýlmasý 

Belediyemiz faaliyetleri çerçevesinde, 5393 sayýlý Belediye Kanununun ilgili hükümleri 

gereðince, ilçemizin tek noktasýnda kurulacak ramazan çadýrýnda bir öðün dört çeþit yemek verilmesi 

faaliyeti gerçekleþtirilmiþtir. 

Müdürlüðümüz de mevcut 113 adet telefon, 18 adet internet, 120 adet elektrik, 10 adet su 1 adet 

doðalgaz, 8 adet GSM aboneliði ve 55 adet Araç Takip (DATA Hattý) ödemeleri düzenli olarak yapýlmýþtýr.

Belediyemiz telefon abonelikleri için yapýlan havuz sistemi ile ödemeler % 60 oranýnda 

düþürülmüþtür.



Hizmet binalarýnýn temizliði faaliyetin 
yapýlmasý temizlik (yapýlan bina sayýsý) 

7 7 7 

Elektrik, su, telefon, internet, doðalgaz ve 
GSM,DATA faturalarý ödemelerin yapýlmasý 

(abone sayýsý) 

274 325 365 
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Parklarýn ve diðer elektrik sistemlerine kompanzasyon sistemi yapýlmýþ ve bu da % 28 oranýnda 

faturalar düþürülmüþtür.

2011 yýlý içerisinde 5 adet açýk ihale usulü ile ihale yapýlmýþtýr,
9 adet doðrudan temin ile mal ve hizmet alýnmýþtýr,
1073 adet Müdürlüðümüze evrak giriþ kaydý yapýlmýþ ve 993 adet evrak çýkýþ kaydý yapýlmýþtýr, 
Her ay 4 adet ihalelere ait hak ediþ ödemesi yapýlmýþtýr

Belediyemizde bulunan 97 adet telsiz, 5 adet asansör, santral, klima ve jeneratörler ile belediye 

ýsýtma sisteminin bakým onarým iþleri yapýlmýþtýr.

2011 yýlý içerisinde hizmet binasý, baþkanlýk binasý ve tüm dýþ birimlerin temizlik iþleri 

yapýlmýþtýr. Gerekli malzemeler alýnarak temizlik malzeme temini saðlanmýþtýr.

Faaliyet-6. Ýhale iþlemleri ve idari iþlerin yürütülmesi 

Faaliyet-7. Telsiz, asansör, santral, klima, jeneratör ve belediye ýsýtma sisteminin bakým 

onarýmlarýnýn yapýlmasý 

Faaliyet-8. Hizmet binalarýnýn temizliðinin yapýlmasý 



1-HUKUK ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ

Faaliyet-1. Birimler arasý hukuki görüþ bildirilmesi 

Faaliyet-2. Belediyemiz lehine dava açýlmasý 

Faaliyet-3. Aleyhte açýlan davalarýn takip edilmesi 

Faaliyet-4. Ýcra takip iþlemlerinin yürütülmesi 

Birimler Arasý Hukuki Görüþ Bildirilmesi 18 17 

Belediyemiz lehine Açýlan Davalar 87 74 

Aleyhte Açýlan Davalarýn Takip Edilmesi  124 247 

Ýcra Takip Ýþlemlerinin Yürütülmesi  52 24 
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Yargýtay hukuk genel kurulunun 2010/5-662 esas 2010/651 karar sayýlý emsal kararýna dayalý 

olarak imar planlamasýnda kamulaþtýrma ortaklýk payý olarak ayrýlan alanlarýn bedellerinin tazmini 

için belediyemize karþý seri davalar açýlmýþ ve açýlmaya da devam etmektedir. Ayný durum Ankara 

Büyükþehir Belediyesi ve diðer belediyeler açýsýndan da söz konusudur. Davalarýn hassasiyetle takibi 

yapýldýðý gibi plan deðiþikliði vb. çözümler konusunda baþkanlýk makamý çalýþmalarýný mütalaa 

niteliðinde katký saðlanmaktadýr.

2011 Yýlý Ýtibariyle Davalarýn Mahkemelere Göre Daðýlýmý

Sincan Sulh Hukuk 15 7 - 22 

Ankara Sulh Hukuk 2 1 - 3 

Ankara Ýþ Mahkemesi 3 3 - 6 

Tüketici Ankara 1 - - 1 

Tüketici Sincan 1 - - 1 

Ankara Ýcra Mahkemesi 5 4 3 6 

Sincan Asliye Hukuk Mahkemesi 80 116 47 149 

Sincan Asliye Ceza Mahkemesi 66 56 2 120 

Sincan Aðýr Ceza Mahkemesi 3 1 - 4 

Sincan Sulh Ceza Mahkemesi 3 - - 3 

Sincan Ticaret Mahkemesi 5 6 1 10 

Ankara Fikri Sinai Hakem Mahkemesi 2 - - 2 

Ankara Vergi Mahkemesi 5 2 - 7 

Ankara Ýdare Mahkemesi 71 114 2 183 

Sincan Ýcra Mahkemesi 1 3 2 2 

Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi 2 4 2 4 

Deðiþik Ýþ Dosyalarý 11 15 - 26 

Sincan Çocuk Mahkemesi - 1 - 1 

Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesi - 1 - 1 

Ankara Aðýr Ceza Mahkemesi - 1 - 1 

Ankara Sulh Ceza Mahkemesi - 1 - 1 

Sincan Ýcra Dairesine Yapýlan Takipler  52 24 47 29 

TOPLAM DAVA SAYISI 328 360 106 582 
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Yapýlan inceleme ve araþtýrma denetim sayýsý  21 17 

Yapýlan Soruþturma Raporu Sayýsý 
10 7 

10 

Yapýlan Ýnceleme Raporu Sayýsý 11 

1-TEFTÝÞ KURULU MÜDÜRLÜÐÜ 

Faaliyet-1. Denetim yapýlmasý 

Faaliyet-2. Ýnceleme ve soruþturma yapýlmasý 

Faaliyet-3. Tazmin ve Tevdi raporu hazýrlanmasý 

Faaliyet-4. Hizmet içi eðitim seminerleri düzenlenmesi 

Yapýlan hizmet içi eðitim seminerleri  2  3  

Düzenlenen tazmin raporu sayýsý 6

3
 

1  

Düzenlenen tevdi raporu sayýsý -  
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21-BÝLGÝ ÝÞLEM MÜDÜRLÜÐÜ 

Yürütülen Rutin Ýþlemler

Akos Uygulama Merkezi

Sistem yöneticisi iþlemleri, bilgisayar arýza takibi ve sarf malzemelerin takibi ile interaktif 

uygulamalara ait iþlemler sistem üzerinden gerçekleþtirilmektedir. 

Belediyenin çeþitli müdürlükleri ile entegre çalýþmalar Akýllý Kent Otomasyon Sistemi 

çerçevesinde devam etmekte aþaðýda belirtilen konu baþlýklarýnda Akos servisi ve Bilgi iþlem 

personeli tarafýndan müdürlüklere destek ve eðitim verilmektedir.

" Bilgi iþlem aðýnýn kesintisiz ve sorunsuz olarak hizmet vermesi saðlanmasý.

" Sistemin belirli periyotlar ile yedeklerinin alýnmasý.

" Müdürlüklerden gelen talepler doðrultusunda yazýlýma yapýlmasý gereken ilave veya 

deðiþiklikleri tespit edip yazýlým firmasýndan talep ederek yazdýrýlmasý, takibinin yapýlmasý.

" Sistemdeki kullanýcýlarýn, kullanmakta olduklarý programlara gerekli tanýmlamalarýnýn 

yapýlarak, þifrelerinin belirlenmesi, yetkileri düzenlenmesi, sistemde yapýlan iþlerin kim tarafýndan ne 

zaman yapýldýðýnýn takibinin yapýlmasý,

" Üyelik gerektiren hizmetlerin, baþvuru ve destek taleplerinin karþýlanmasý

" E-Devlet uygulamalarý kapsamýnda, entegre çalýþan sistemlerin süreklilik kontrollerinin 

yapýlmasý

" Bilgisayar cihazlarý ve bunlarýn destek ünitelerinin kurulmasý, arýza veya parça deðiþikliði gibi 

durumlarda gerekli iþlemler yapýlmasý.

" Yazýcýlarýn genel bakým ve tamirleri yapýlmasý.

" Yazýcý sarf malzemelerinin (toner, kartuþ vb.) daðýtýmýnýn yapýlmasý

" Müdürlüklerden gelen bilgisayar sarf malzeme istekleri karþýlanmasý ve muhtemel talepler 

için yedek malzeme bulundurulmasý.

" Tahsilat Þubeleri ile Bilgi Ýþlem Müdürlüðümüz arasýndaki veri transferini saðlamak amacý ile 

Telekom'dan ADSL hizmeti alýnarak Mayýs ve Kasým dönemlerinde kesintisiz olarak Emlak Vergisi 

tahsilat iþlemleri ve bilgi transferi iþlemlerinin gerçekleþtirilmesi saðlanmasý.

Belediyenin çeþitli müdürlüklerinde kullanýlmak üzeri mahalle, ada, parsel, cadde, sokak, bina, 

numarataj, imar planý, ilçe sýnýrý, yapý yaklaþma vb. bilgilerin koordinatlý olarak sisteme çizilmesi 

saðlanmýþtýr.

Belediyenin çeþitli birimlerinden veya dýþ kurumlardan gelen çeþitli tematik harita, çýktý, 

raporlama ve analiz talepleri karþýlanmasý (Gerektiði durumlarda, AKOS Veri Tabaný üzerinde detaylý 

SQL sorgu ve analizler yapýlarak AKOS karar destek rapor ve analizlerinin üretilmesi ) saðlanmýþtýr.

Belediyemizde entegre olarak kullanýlmakta olan AKOS Uygulama Yazýlýmlarýnýn aktif olarak 

çalýþtýrýlmasý için ilgili birimlere destek olunmasý ve süreçlerinin takip edilmesi saðlanmaktadýr.
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Yeni program, modül ve komutlarýn testlerinin yapýlmasý, eðitimlerinin verilmesi ve bu hizmet ile 

yerinde veya uzaktan destek vererek, servislerin verimli çalýþmasý hedeflenmiþtir.

Birimlerin istek ve þikayetlerinin CRM kanalýyla yazýlýmcý þirkete ulaþtýrýlmasýnýn saðlanmýþtýr.

Sistemde açýlan binalarýn yerinde kontrol edilmesi

Bina resmi çekilmesi (Ýnþaatý bitmiþ binalarýn resmi çekilip bu sayede güncelleme yapýlýr. 

Mükellefin verdiði bilgilerin doðruluðunun resim üzerinden teyidi alýnýr. Binanýn oturulabilir durumda 

olup olmadýðý mükellefe sahadan gelen bilgilerin haricinde resim yoluyla da ispatlanarak 

vergilendirilir. ) yoluyla elde edilen 5.389 adet yeni resim ve 8.179 adet binaya ait bilgi sisteme entegre 

edilmiþtir.

Mahalle sýnýrlarý deðiþmesi sebebiyle bilgisi düzeltilmesi gereken ada, parsel, cadde, sokak, 

kapý no'larý MIS kayýtlarýnda taþýnmasý gereken yerler tespit edilmektedir.

Binanýn özellikleri yerinde tespit edilerek, numarataj kontrolü yapýlýr. Yapýlan Kontroller sonrasý 

6.459 adet numarataj bilgisi güncellenmiþtir.

Binanýn kapýlarýnýn hangi cadde veya sokaða açýldýðý tespit edilmiþtir.

Cadde ve Sokaklarýn resmi çekilir. Bu sayede sokaklarla ilgili ihtiyaçlar resimlerden tespit edilir. 

Resimleri güncellenen cadde ve sokak sayýsý 743, güncellenen cadde ve sokak bilgisi 495 tir.

Vatandaþtan gelen þikayetler resimden bakýlarak cevaplandýrýlabilmektedir.

Taþýnmaz servisine gelen mükelleflerin verdiði bilgilerin doðru olup olmadýðý yerinde kontrol 

edilebilmektedir.

Eksik binalarýn tespiti (özellikle fabrikalarýn beyanda bulunmadýðý binalarýn tespit edilmesi) 

yapýlmaktadýr.

Yýl içinde 24.941 baðýmsýz güncellenirken, 366 adet ada-parsel bilgisi sitemde yenilenmiþtir.

Ortak Sicil Takibi (Tüm vergi gelirleri ve ücretlerin tek sicil altýnda tahakkuk iþlemleri 

gerçekleþtirilerek otomasyon içerisinde takip edilmektedir),TC Kimlik no entegrasyonu 

tamamlanmýþtýr.

Saha Tespit Çalýþmalarý

MALÝ HÝZMETLER MÜDÜRLÜÐÜ
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Belediye Bütçe ve Muhasebe iþlemleri (Belediyemizdeki tüm ödeme emri iþlemleri otomasyon 

üzerinden gerçekleþtirilmektedir), Emlak Vergisi, Ýlan/Reklam Tabela Vergisi, Çevre Temizlik ve 

Eðlence Vergisi iþlemleri numarataj sistemine baðlanarak eksik veya yanlýþ beyanlarýn önüne 

geçilmiþtir.

Genel Tahakkuk Tahsilat iþlemleri (Belediye gelirlerinin tümüne ait tahakkuklar otomasyon 

üzerinden hazýrlanmaktadýr, internet üzerinden tahsilat, kredi kartý ile tahsilat, posta çeki ile tahsilat 

ve Banka aracýlýðýyla tahsilat sayesinde vergi ödeme iþlemleri kolaylaþtýrýlmýþtýr.)

Asker Aylýklarý Takibi, Ambar Ayniyat Takibi, Demirbaþ Takibi, Gayrimenkul Kira Takip, Arsa 

Takip sistemleri kullanýlmaktadýr.

Mükelleften, Büyük Þehir Belediyesinden ve Tapu Müdürlüðünden alýnan bilgiler ile taþýnmaz 

bilgilerinin güncellenmesi (m2 girilmesi ve numarataj bilgilerinin girilmesi, binanýn oluþturulmasý 

veya güncellenmesi, grafiðinin koordinatlý olarak sisteme girilmesi) saðlanmýþtýr.

Baðýmsýz birimlerin yüzölçümlerinin m2 cetvellerinden girilmesi ile birlikte vergi kayýplarýnýn 

otomatik olarak tespiti ve önlenmesi saðlanmaktadýr.

Mükellef bilgilerinin sisteme aktarýlmasý, sistemden iskan ve yapý ruhsatlarýnýn gösterilmesi 

saðlanmýþtýr.

Mükelleflerin sistemden verilen taþýnmaz kodlamayla emlak bölümünde iþinin hýzla bitirilmesi 

saðlanmaktadýr. Bu konuda taþýnmaz servisine gerekli destek verilmektedir.

Yanlýþ alýnan beyanlarýn gerçek ada, parsel ve daire numarasýna eþlenerek düzeltilmesi, eþleme 

yöntemi ile düzeltilemeyen beyanlarýn tespitinin yapýlýp düzeltmeler için gereken desteðin verilmesi 

saðlanmýþtýr.

Rayiç deðerlerinin cadde ve sokaklara eþlemesi yapýlmýþtýr.

Ruhsat, iskan ve temel vize Ýþlemleri sistem üzerinden gerçekleþtirilmektedir. Bu sayede 

gelirlerin takibi ve vergi kayýplarý en aza indirgenmektedir.

Kent Bilgi Sistemi (KBS) bünyesinde kullanýlacak olan pafta ve haritalarýn sayýsallaþtýrma 

iþlemleri tamamlanmýþtýr. Ýmar Planý ve Kadastro bilgilerine (Akos'un güncellediði veri tabaný 

bilgileri) SisKbs programýndan ulaþýlmaktadýr. 

ÝMAR ve ÞEHÝRCÝLÝK MÜDÜRLÜÐÜ
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Ýmar Ruhsat Takip modülü ile yapý ruhsatlarý ve yapý kullanma izin belgeleri sisteme 

girilmektedir. Akos servisi tarafýndan girilen mahalle, cadde-sokak, ada, parsel bilgileri kullanýlarak 

ruhsatlar verilmektedir.

Temel vize çýktýlarýnda personele gerekli destek (akos personeli tarafýndan) verilmektedir.

Yeni kullanýcý için KBS uygulama yazýlýmlarýnýn kurulumu ve eðitimleri devam etmektedir.

Akos personeli tarafýndan Ýmar dijital arþivi oluþturulmakta ve takip edilmektedir. Arþivde 

bulunan evraklar taranarak sisteme atýlýr. Bu sayede hem belediye personeli hem de vatandaþ 

birimler arasý gezmeden istenilen evraklarý sistemden takip edebilmektedir.

Ýmar arþivinde yapý ile ilgili, klasörler de bulunan tüm belgelerin dijital fotoðraflarý çekilerek 

veya taranarak ada ve parsellerine eþleþtirme devam etmektedir. Dijital imar arþivinde yýl içinde 

taranan 670 dosyaya ait 31.455 adet belge sisteme aktarýlmýþtýr.

Ýþyeri açma ruhsat iþlemleri tek sicilden kontrol edilmekte olup, numarataja baðlý olarak 

gerçekleþtirilmektedir.

Çap çýktýlarý, tevhid ve ifrazlarýn yapýlmasý, yol kotu uygulamalarý, sistem üzerinden 

gerçekleþtirilmektedir. Gelen planlarýn entegrasyonu ve bütün bilgilerin sisteme aktarýlmasý devam 

etmektedir. 

Ýmar planý tadilatý ve plan notunun sisteme giriþi yapýlarak uygulama imar planý tadilatlarýnýn 

iþlenmesi iþi yapýlmaktadýr.

Ýmar paftalarý sayýsallaþtýrýlarak sisteme kaydedilmektedir. Yapý yaklaþmalar 

güncellenmektedir.

Ýmar Durum bilgisi ve Çap ve yol kotu çýktýlarý Sisworld üzerinden sürekli güncellenmekte olan 

Kadastro ve Ýmar Planý bilgileri ýþýðýnda verilmektedir.

Kadastrodan alýnan verilerle ada ve parsel güncellemeleri yapýlmaktadýr.

Belediyemiz tarafýndan ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinden temin edilecek TAKBÝS Tapu 

verilerinin AKOS veri tabanýna aktarýmý ve bilgi eþlemeleri konusunda gerekli takip yapýlmaktadýr.

Dijital Ýmar Arþivi Çalýþmalarý

RUHSAT VE DENETÝM MÜDÜRLÜÐÜ

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜÐÜ
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Tüm birimler güncel imar planý, ada ve parsel bilgilerine anýnda ulaþabilmektedir.

Ýmar 18 programý ile Ýmar uygulamalarý yapýlmasýnda personele gerekli destek verilmektedir.

Yeni kullanýcý için SisWorld uygulama yazýlýmlarýnýn kurulumu ve eðitimleri devam etmektedir.

Harcamalara katýlým iþlemleri sistem üzerinden gerçekleþtirilmektedir. Araç Bakým ve Stok 
Takibi sistem üzerinden gerçekleþtirilmektedir. SisWorld ve SisKbs programlarý kullanýlarak 
cadde/sokak bilgileri sorgulanmaktadýr.

Etimesgut Belediyesi hukuksal sorunlarýnda Dava Takip, Ýcra Takip ve Mevzuat ve içtihat takip 
programlarýný sistem üzerinde kullanmaktadýr.

Poliklinik takip programý ile gelen hastalarýn muayene iþlemleri sistem üzerinden 
gerçekleþtirilirken, kurumlara yapýlan faturalama iþlemleri de sistem üzerinden 
gerçekleþtirilmektedir.

Ölüm - MERNÝS uygulamasý otomasyon üzerinden gerçekleþtirilmektedir. 

Sosyal Güvenlik Kurumunun (MEDULA) Genel Saðlýk Sigortasý sistem ile entegre çalýþmaktadýr.

Veteriner faaliyet takibi otomasyon üzerinden gerçekleþtirilmektedir.

Encümen ve Meclis kararlarý sistem üzerinden takip edilmektedir.

Evrak takip programý otomasyon sistemi aracýlýðý ile tüm belediyede kullanýlmaktadýr.

Ýþçi ve memur özlük bilgileri takibi, iþçi ve memur maaþ iþlemleri sistem üzerinden 
gerçekleþtirilmektedir. Muhasebe sistemi ile entegre çalýþmaktadýr.

Zabýta faaliyetleri, Zabýta cezalarý, pazar yerleri ve tezgah takibi, hafta tatil ve diðer ruhsat 
iþlemleri sistem üzerinden gerçekleþtirilmektedir.

Müdürlük Personeli Çöp Konteynerlerinin yerleri belirlenmiþ ve Akos'a iþlenmiþtir. Sisworld ve 
SisKbs programlarý ile sorgulama ve güncelleme iþlemleri yapýlabilmektedir. Personelin iþini 
kolaylaþtýrabilecek pafta çýktýlarý alýnmaktadýr.

FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ

HUKUK ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ

SAÐLIK ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ

VETERÝNER ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ

YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ

ZABITA MÜDÜRLÜÐÜ

TEMÝZLÝK ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
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KÜLTÜR ve SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ

SOSYAL YARDIM ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ

EVLENDÝRME MEMURLUÐU

DIÞ BÝRÝMLER

KURUMLARLA YAPILAN FAALÝYETLER

Adres, etiket iþlemleri sistem üzerinden gerçekleþtirilmektedir. Müdürlüðe baðlý dýþ birimlere 

üyelik kayýt iþlemleri Müdürlüðümüzce yazýlan yazýlýmlar tarafýndan takip edilmektedir. Bu 

programlarla ilgili teknik destek, yeni kullanýcý eðitimi ve program geliþtirme faaliyetleri devam 

etmektedir.

Halkla Ýliþkiler biriminde kullanýlan vatandaþ istek ve þikayetlerinin takip edildiði yazýlým Bilgi 

Ýþlem Müdürlüðümüzce yapýlmýþtýr. Web sayfamýzdan girilen istek ve þikayet formlarý da bu yazýlým ile 

takip edilmektedir. Müdürlüklerden gelen cevaplar vatandaþlara eposta ile otomatik cevap olarak en 

kýsa sürede Sosyal Ýþler Müdürlüðünden gönderilmektedir.

Evlendirme Takibi ( MERNÝS iþlemleri) iþlemleri sistem üzerinden gerçekleþtirilmektedir.

Haným faaliyetleri, Yunus emre kültür ve spor merkezi, Yarý Olimpik Yüzme Havuzunda yazýlým ve 

destek hizmetleri Müdürlüðümüzce verilen, üye takip, stok takip ve kantin programlarý 

kullanýlmaktadýr. Teknik destek, yeni kullanýcý eðitimi ve program geliþtirme faaliyetleri devam 

etmektedir. Adý geçen birimlerin donaným arýza ve bakým ihtiyaçlarý karþýlanmaktadýr.

Kaymakamlýk yetkililerinden gelen talepler üzerine biliþim donanýmlarý ve að yapýsýnda oluþan 

sorunlar giderilmiþtir. Yýl içerisinde meydana gelen bilgi iþlem sistemleri ile ilgili teknik arýzalar ve 

bakýmlar, network yapýsýnda oluþan sorunlara, Müdürlüðümüz personeli tarafýndan müdahale 

edilerek iþlemlerin hýzlanmasý ve sürekliliði saðlamýþtýr.

Kaymakamlýk tarafýndan oluþturulan, Ýnternet Kafe Denetleme Heyetlerinde görevlendirilen ve 

bilgi iþlem personellerimiz ilçemizdeki internet ortamýnda yapýlan yayýnlarýn düzenlenmesi ve bu 

yayýnlar yoluyla iþlenen suçlarla mücadele kapsamýnda denetlenen, internet kafelerin yasal kriterlere 

ve talimatlara uygun çalýþýlmasý, görev ve sorumluluklarýn yerine getirilmesi aþamasýnda katký 

saðlamýþtýr. Ýnternet kafelere yönelik denetimlerde talimatlara uygun çalýþmayan yerler tespit 

edilmiþtir.

Ýlçe Emniyet Müdürlüðünün istediði bilgisayar ve sarf malzemeleri yetkililerden gelen talepler 

üzerine deðerlendirilerek, istenilen donaným ve sarf malzemelerine ait alýmlar müdürlüðümüzce 

yapýlarak talepler karþýlanmýþ, personelimizce teknik destek verilerek ihtiyaçlarý giderilmiþtir.
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Belediyemiz sýnýrlarý içinde donaným ve teknik destek bakýmýndan ihtiyacý olan Milli Eðitim 

Bakanlýðýna baðlý okullara donaným ve teknik destek verilmiþtir. Okullardan gelen talep üzerine alýmý 

yapýlan donaným ve cihazlarýn, görevlendirilen personelce kurulumu yapýlmýþ ve eðitimi verilmiþtir.

Teknik Destek Saðlanan Okullar

Güneþ Evler Ý.Ö.O. Baský Makinesi Kurulumu ve Eðitimi 

Zekiye Güdüllüoðlu Ý.Ö.O. 
Kablosuz Ýntenet, Fotokopi 

Makinesi 
Kurulumu ve Teknik 

Destek 

Güzelkent Ý.Ö.O. Güvenlik Kamera Sistemi 
Kurulumu ve Teknik 

Destek 

Bahar Ý.Ö.O. Ses Sistemi Kurulum 

Ýlhan Gerim Ý.Ö.O. Zil ve Ses Sistemi Kurulum 

Nasrettin Ý.Ö.O. 
Bilgisayar ve Projeksiyon Cihazý 

Alýmý 
Kurulumu ve Eðitimi 

Erzurumlu Hakký Ý.Ö.O. 
Bilgisayar ve Projeksiyon Cihazý 

Alýmý 
Kurulumu ve Eðitimi 

Ýmam Hatip Lisesi Projeksiyon Cihazý Kurulum 



T- BELEDÝYE UYGULAMASI

KÝOSK UYGULAMASI

0 312 244 44 33 numara ile hizmet vermekte olan sistem vergi mükelleflerinin belediyeye 

gelmeden 7 gün 24 saat herhangi bir yerden telefon ile ödemeleri gereken vergi miktarýný öðrenebil 

melerini saðlamaktadýr. Sistem, Emlak, Çevre ve Temizlik, Ýlan ve Reklam vergilerini bilgilerini 

mükellefe okumaktadýr. 

Evlilik ,Cenaze, Emlak Beyaný, Ýlan, Reklam, Çevre Temizlik Vergisi Beyaný ve Ýþyeri Açma 

Ruhsatý ile ilgili bilgiler mükellefe aktarýlmaktadýr. 

Kiosklardan bir tanesi Optimum Alýþveriþ Merkezinde, bir tanesi Bilgi 

Ýþlem Müdürlüðünde pilot uygulama olarak hizmete alýnmýþtýr. Vatandaþýn 

Belediye hizmetlerini mesai saatleri ile kýsýtlý olmaktan çýkarýp, 7 gün 24 saat 

boyunca hizmet alýnabilen modern bir belediye yapýsýna kavuþturulmasý hedef 

alýnmýþtýr. Belediye hizmetlerinin vatandaþýn belediyeye gelmesi ile 

gerçekleþtirilmesi yolundaki klasik anlayýþa karþýlýk bu sistemle, hizmeti 

vatandaþa götürmek temel ilke olarak benimsenmiþtir.

Kiosklar üzerinden sicil öðrenme, borç sorgulama, kredi kartý ile borç 

ödeme, e-hatýrlat ve e-belediye baþvurusu, Kent Bilgi Sistemi, Nöbetçi 

eczaneler, bilgi edinme baþvurusu, istek-þikayet bildirimi ve önemli telefonlar 

menüleri bulunmaktadýr.

Sistem vergi mükelleflerinin belediyeye gelmeden 7 gün 24 saat herhangi bir yerden 

cep telefonu ile ödemeleri gereken vergi miktarýný öðrenebilmelerini saðlamaktadýr. 

Sistem, vergi bilgilerini mükellefe SMS ile göndermektedir. S-Belediye servisini arayanlar 

sms yoluyla vergi borcunu öðrenmiþtir.
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KAMERA TAKÝP SÝSTEMÝ

PERSONEL TAKÝP PROGRAMI

ÝNTRANET

E - BELEDÝYE

Belediyemizde kullanýlmakta olan kamera takip sistemi iç ve dýþ birimlerde 130 adet kamera ile 

7/24 etkin olarak kullanýlmaktadýr. Kamera kayýtlarý talimatlara uygun olarak, yetkililerce takip 

edilmektedir. Belediye Baþkanlýk ve Hizmet binasý, Eryaman Hizmet birimi, Huzurevi, Haným 

Faaliyetleri, Yunus Emre Kültür Merkezi, Park ve Bahçeler Müdürlüðüne baðlý Sera birimindeki 

kamera kayýt sistemine iliþkin arýza, bakým ve onarým faaliyetleri Müdürlüðümüz teknik servisleri 

tarafýndan takip edilmektedir.

Personelin giriþ ve çýkýþta personel kimlik kartýný terminale göstermesi suretiyle çalýþan sistem 

sayesinde iþe geliþ gidiþler kontrol altýna alýnýrken, personelin iþe geliþ gidiþ saatleri aylýk ve yýllýk 

olarak raporlanmakta, ilgili müdürlüðe iletilmektedir.

Belediye içi haberleþme aðý kurulmuþtur. Resimli telefon defteri hazýrlanarak personellerin 

kullanýmýna sunulmuþtur. Müdürlükler arasý sunulacak dosya, liste ve form vb. evraklarýn gösterimi 

yapýlmýþtýr. Resmi belgeler, mevzuatlar ve bilgi iþlem virüs verileri kullanýcýlarýn bilgisine 

sunulmuþtur. Personelin ölüm, doðum ve hastalýk haberleri, sendika bilgileri, yemek listesi, çeþitli 

ilan ve duyurularý yayýnlanmaya baþlanmýþtýr. Bilgi iþlem Uygulamalarý ve çalýþma sistemleri 

yayýnlanmaktadýr. Belediyede kullanýlan çeþitli programlarýn kurulum ve kullanma kýlavuzlarý yine 

intranet altýnda kullanýcýlara gösterilmektedir.

E-belediye uygulamasý ile Tahakkuk, Tahsilat ve Borç bilgileri öðrenilebilmekte, yazýcýdan örnek 

çýktýlarý alýnabilmekte, internet üzerinden kredi kartýyla 128 bit þifreleme ile gecikmiþ borçlar dahil 

internetten güvenli bir þekilde ödenebilmektedir. Oluþabilecek hata ve yaþanabilecek sorunlarda e-

belediye personeli destek vermektedir. 

Vatandaþlardan veya iþletmelerden herhangi bir kamu hizmeti karþýlýðýnda tahsil etmek 

zorunda olunan vergi, harç v.b. tahsilatlar konusunda güvenli bir ödeme sistemi kullanýlmaktadýr. 

Vatandaþ ödeme iþlemini baþlattýðýnda hizmete ait tahakkuk eden miktar banka sistemine 

iletilmektedir. Banka tarafýnda kamu hizmeti ile iliþkili banka hesap bilgileri kullanýlarak ödeme 

iþlemi gerçekleþtirilmekte ve ödendi bilgisi mükellefe gönderilmektedir. Banka ile gerekli 

mutabakatlar sonucu operasyon tamamlanmaktadýr.

Belediyemiz web tabanlý tahsilatýnýn yapýldýðý bu bölümde 2011 yýlýnda 4.275 baþvurudan 4.074'ü 

onaylanarak, 201 adet baþvuru red edilmiþtir. 2011 yýlý sonu itibari ile 2010 yýlýnda 8.450 olan üye sayýsý 

11.740 olarak sonuçlanmýþtýr.

2010 yýlýnda 9793 mükellefimiz 1.536.080,87 TL tahsilat yaparken bu oran 2011 yýlýnda, 13.744 

mükellefin toplam 3.389.346,96 TL tahsilat yaptýðý performansýn katlanarak büyüdüðü bir yýl 

olmuþtur.



294
Etimesgut Büyüyor, Geliþiyor, Güzelleþiyor...

E-HATIRLAT

MOBÝL UYGULAMALAR

Belediyemizin duyurularýndan haberdar olmak ve vergi dönemlerinde vergi borçlarýný SMS ya da 

e-posta yoluyla iletilmesini saðlayan sistem uygulanmasý üyelik esasýna göre 2011 yýlýnda devam 

etmiþtir. Mükelleflerimiz sicil numaralarý ile siteme kayýt olduklarý taktirde, sms ve eposta 

seçeneklerinden kendilerine belli dönemlerde bilgi gönderilmektedir.

Belediyenin sahada iþyerleri ve vatandaþlar ile yüz yüze gerçekleþtirdiði faaliyetler sýrasýnda, 

Kent Bilgi Sistemi altyapýsýyla çevrimiçi ve çevrimdýþý olarak iletiþim saðlamasýna, mobil cihazlar 

üzerinde tahsilat yapmasýna, Kabahatler Kanunu gereði uygulamalarda bulunmasýna, Ruhsat 

Denetleme, Ýþyeri ve Sanayi envanteri gibi süreçleri anýnda ve kaynaðýnda gerçekleþtirmesine imkan 

saðlanmýþtýr.

Ýhtiyaç duyulan tüm bilgileri farklý mobil platformlarý destekleyen uygulamalar üzerinden sunan 

mobil yönetim uygulamasýdýr. Internet ile cep telefonlarýnýn yeteneklerini birleþtirilmesi ile 

vatandaþlarýn belediyeye günün her anýnda, bulunduðu her noktadan ulaþabilmesi, baþvuru, takip, 

sorgulama, ödeme iþlemlerini gerçekleþtirebilmesi belediye-vatandaþ etkileþimini yeni bir platforma 

taþýma imkaný saðlamaktadýr. Mobilite, katýlýmcý belediyeciliði öne çýkarmakta ve bu sayede 

vatandaþlarýn belediye hizmetleri hakkýndaki farkýndalýk oraný yükseltilebilmektedir.

" Mobil Tahsilat (Kredi kartý ile)

" Mobil Kabahatler Kanunu

" Mobil Ruhsat Denetleme

" Mobil Ýþyeri ve Sanayi Envanteri

" Mobil Sayým

" Pazar Yerleri
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BORÇ SORGULAMA

ELEKTRONÝK BELGE YÖNETÝM SÝSTEMÝ

KENT REHBERÝ

E-ÝMAR

Ýnternet sayfamýzdan vergi mükelleflerimiz TC kimlik numarasý ile borçlarýný 

sorgulayabilmektedirler. Üyelik gerektirmeyen sistemde 2011 yýlýnda 36.866 sorgulamaya cevap 

verilmiþ olup mükelleflerimiz sistem aracýlýðý ile borç bilgilerini öðrenebilmiþtir. Program sayesinde 

sistemde TC Kimlik numarasý olmayan mükelleflerimizin TC Kimlik numaralarý 

güncellenebilmektedir.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), Kurumsal Ýçerik ve Yönetim Sistemi ile entegre olarak 

belediyenin gündelik iþlerini yerine getirirken oluþturduklarý her türlü dokümantasyonun içerisinden 

kurum aktivitelerinin delili olabilecek belgelerin ayýklanarak bunlarýn içerik, format, ve iliþkisel 

özelliklerini korumak ve bu belgeleri üretimden nihai tasfiyeye kadar olan süreç içerisinde 

yönetmektedir. Elektronik Belge Yönetim Sistemi çalýþmalarýmýz bu yýl itibari ile baþlamýþ olup, bütün 

birimlerde sistemin kullanýlmasý saðlanacaktýr.

Sistem sayesinde bilgilerin güvenliðinin saðlandýðý, hýzlý ve kolay doküman paylaþýmý ile 

vatandaþ memnuniyetinin artýrýldýðý, veri ve doküman kaybolma riskinin en aza indirildiði, belgelerin 

merkezi bir yapý altýndan yönetildiði bir ortam saðlanacaktýr.

Vatandaþlarýmýzýn, ihtiyaç duyduklarý idari 

adres, mülki adres, imar planý, önemli yer bilgilerini 

harita destekli olarak web tabanlý platformda 

internet üzerinden sunulmaktadýr. Bu bilgiler 

üzerinden çeþitli sorgulamalar yapýlabilmektedir. 

Oteller, Dini Tesisler, Resmi Daireler, Belediye 

Hizmet Binalarý, Saðlýk Kurumlarý, Eðitim 

Kurumlarý, Eczaneler, vb. daha bir çok bilgi coðrafya 

ile bir bütün olarak, veritabaný ile entegre sistem 

sayesinde en güncel içerikle yayýnlanmaktadýr.

Vatandaþlarýn, ihtiyaç duyduklarý Ýmar Planý 

bilgileri harita destekli olarak web tabanlý 

platformda internet üzerinden yayýnlanarak, bu 

bilgiler üzerinden çeþitli sorgulamalar yapmalarýný 

saðlanmýþtýr. Ada, Pafta, Parsele göre aramalarý 

gerçekleþtirerek elektronik olarak Ýmar Durumunu 

PDF dosya formatýnda alýnmasýný saðlayan sistem 

Müdürlüðümüz tarafýndan sürekli güncel ve iþler 

halde tutulmaktadýr.



 

Bilgi Ýþlem Personelinin Eðitim 
Seminer Ve Fuarlara Katýlýmýnýn 

Saðlanmasý 

Fuar, Seminer vb. 
Organizasyonlara Katýlým Sayýsý 

5 8 10 

Fuar, Seminer vb. 
Organizasyonlara Katýlýmcý Sayýsý 

20 21 32 
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HALKLA ÝLÝÞKÝLER UYGULAMASI

SOSYAL YARDIM TAKÝP UYGULAMASI

ÜYE TAKÝP VE KANTÝN UYGULAMALARI

Faaliyet-1. Bilgi iþlem personelinin eðitim seminer ve fuarlara katýlýmýnýn saðlanmasý 

Halkla Ýliþkiler biriminde kullanýlmak üzere vatandaþ istek ve þikayetlerinin takip edildiði 

yazýlým Bilgi Ýþlem Müdürlüðümüzce yapýlmýþ ve internetten doldurulan istek ve þikayet formlarý 

Sosyal Yardým Ýþleri Müdürlüðü tarafýndan ilgili müdürlüklere iletilmektedir. Müdürlüklerden gelen 

cevaplar vatandaþlara eposta ile otomatik cevap olarak en kýsa sürede verilebilmektedir.

T.C. kimlik no ile entegre çalýþan program ayrýca Etimesgut'ta oturan kiþilerin adreslerini (KPS) 

üzerinden sorgulayabilmektedir. Mahallere göre sorgulama ve döküm alýnabilmektedir. Yardýmlarýn 

Takibi, Ýþ Baþvuru Takibi, Engelliler Takibi olmak üzere 3 modülden oluþmakta yazýlým ve eðitim 

desteði verilmektedir.

Belediyemiz dýþ birimlerinde kullanýlmakta olan, Üye takip, Stok takip ve Kantin takip 

programlarý yazýlýmý yapýlmýþtýr. Ýhtiyaçlar doðrultusunda eksikliði tespit edilen konularda 

geliþtirilmeye devam edilen programlara yazýlým desteði Müdürlüðümüzce saðlanmaktadýr.

Geliþmekte olan teknolojiye uzak kalmamak, yeni ve faydalý bilgilerden haberdar olmak, 

belediyemizde uygulanmalarý için incelemelerde bulunmak, Biliþim projelerinin seminer, konferans, 

sempozyum, kongre, fuar vb. faaliyetlerde Belediyemizin tanýtýlmasýný saðlamak amaçlarýyla bu 

faaliyetlere katýlým saðlanmaktadýr. Bilgi Ýþlem personelinin ihtiyaç duyduðu eðitimler, seminer ve 

fuarlar tespit edilerek katýlým saðlanmaktadýr.



 

12.01.2011 IPV6 Konferansý Ankara Rixos Grand 2 

21.04.2011 Bulut Biliþim 2011 Ankara Bilkent Otel 3 

26.04.2011 Kamuda E2.0 Ankara Hilton 2 

31.05.2011 
IDC Bulut Biliþim ve Veri Merkezi 

Konferansý 
Ankara Sheraton 2 

09.06.2011 Sanallaþtýrmada Yeni Yaklaþýmlar  Ankara Rixos Grand 4 

08.10.2011 Cebit Eurasia Biliþim 2010 Ýstanbul Cnr 11 

26.10.2011 F5 Network & Son Kullanýcý Etkinliði Ankara Divan Otel 2 

11.11.2011 BT Yöneticileri Forumu Ankara Sheraton 2 

01.11.2011 Red Hat Enterprise Ankara Divan Otel 2 

13.12.2011 IDC Ýþ Zekasý Konferansý Ankara Sheraton 2 

Eðitim, Seminer ve Fuarlara Katýlan Kiþi Sayýsý 32 
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Bilgi Teknolojilerinin, (BT) Ýletiþim Teknolojilerinin, (ÝT) ve her türlü teknik geliþmeleri 

inceleyerek belediyede kullanýmlarýnýn teþvik ve temininin saðlanmasý hususunda tablo.1 de belirtilen 

fuar seminer ve eðitim organizasyonlarýnda personel görevlendirilmiþtir.

Katýlým Saðlanan Eðitim, Seminer ve Fuar Fotoðraflarý
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Faaliyet-2. Otomasyon sistemindeki sözel verilerin ve kent bilgi sistemi grafiksel verilerinin 

güncellenmesi 

Belediyenin çeþitli müdürlüklerinde kullanýlan mahalle, ada, parsel, cadde, sokak, bina, 

numarataj, imar planý, ilçe sýnýrý, yapý yaklaþma vb. bilgiler koordinatlý olarak sisteme iþlenmektedir.

Akýllý Kent Otomasyon Sisteminin sürekli güncel tutulabilmesi için hatasýz veri giriþi yapýlmasý 

gerekmektedir. Sözel ve grafiksel olan verilerin iliþkili hale getirilmesi ve kontrollerin saðlanmasý 

ancak Coðrafi Bilgi Sistemleri konusunda bilgili ve deneyimli teknik personelle yapýlmaktadýr.

Belediyenin çeþitli birimlerinden veya dýþ kurumlardan gelen çeþitli tematik harita, çýktý, 

raporlama ve analiz talepleri karþýlanmaktadýr. (Gerektiði durumlarda, AKOS Veri Tabaný üzerinde 

detaylý sorgu ve analizler yapýlarak AKOS rapor ve analizleri üretilmektedir.)

Grafiksel Veri Güncelleme Saha Tespit Çalýþmalarý

Otomasyon Sistemindeki 
Sözel Verilerin Ve Kent Bilgi 
Sistemi Grafiksel Verilerin 

Güncellenmesi 

Girilen Vergi Mükellefi Sicil 
Bilgisi Sayýsý 

26.741 32.541 34.406 



Faaliyet-3. Dijital Ýmar Arþivinin güncelliðinin saðlanmasý ve diðer birimlerde dijital arþiv 

oluþturulmasý 

Akos personeli tarafýndan Ýmar dijital arþivi oluþturulmakta ve takip edilmektedir. Arþivde 

bulunan evraklar taranarak sisteme atýlýr. Bu sayede hem belediye personeli hem de vatandaþ 

birimler arasý gezmeden istenilen evraklarý sistemden takip edebilmektedir.

Ýmar arþivinde yapý ile ilgili, klasörler de bulunan tüm belgelerin dijital fotoðraflarý çekilerek 

veya taranarak ada ve parsellerine eþleþtirme devam etmektedir. Dijital imar arþivinde yýl içinde 

taranan 670 dosyaya ait 31.455 adet belge sisteme aktarýlmýþtýr.
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DOSYA BELGE 

670 31.455 

Dijital Ýmar Arþivinin 
güncelliðinin saðlanmasý ve diðer 

birimlerde dijital arþiv 
oluþturulmasý 

Dijital Ýmar Arþivinde Taranan 
Belge Sayýsý 

24.389 27.597 31.455 

Faaliyet-4. Bilgi iþlem merkezinin sunucu ve diðer donanýmlarýnýn bakým onarýmlarýnýn 

yapýlmasý ve geliþtirilmesi 

Belediyemiz çalýþmalarýnda hizmet verimliliði, kalitenin yükselmesi, güvenin saðlanmasý, 

teknolojik geliþimlere açýk sistem alt yapýsýnýn oluþturulmasý, farklý kurumlar tarafýndan bilgisayar 

ortamýnda tutulan verilerin saðlýklý olmasý için, bakým ve onarým faaliyetleri yapýlmaktadýr.

Birimlerin kullanmakta olduðu donanýmlar ile ilgili olarak yaþadýklarý teknik çapta küçük büyük 

arýzalar, bilgi iþlem bünyesinde oluþturulan teknik servisimizce onarýlmakta, zaman kaybý ve kaynak 

israfý önlenerek, ilgili birimin süratle iþlerinin devamý saðlanmaktadýr. 

Belediyemiz bünyesinde kullanýlan bilgisayar, yazýcý ve monitör gibi donanýmlarýn stok ve servis 

iþlemlerinin kaydý Malzeme Servis takip programý ile tutularak bilgisayar cihazlarý ve bunlarýn destek 

ünitelerinin kurulmasý, arýza veya parça deðiþikliði gibi durumlarda gerekli iþlemlerin takibi 

yapýlmaktadýr.



Bilgi Ýþlem merkezinin sunucu ve 
diðer donanýmlarýnýn bakým 
onarýmlarýnýn yapýlmasý ve 

geliþtirilmesi 

Ortalama Bilgisayar Tamir ve 
Onarým Süresi (Saat) 

6 6 5 
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PC BÝLGÝSAYAR 
ARIZASI 

Kasa içi temizlik yapýldý. 308 

1.326 

Power suply deðiþimi yapýldý. 54 

Resetleme sorunu giderildi. 42 

Klavye-mouse sorunu giderildi. 103 

Disk görmeme sorunu giderildi. 89 

Slotlarýn yer deðiþimi yapýldý. 18 

Görüntü sorunu giderildi. 64 

Program güncelleþtirme yapýldý. 59 

Ýþlemci tamiri yapýldý. 6 

Fan sorunu giderildi. 34 

Domain alýndý. 96 

Að baðlantýsý yapýldý. 324 

Ýþletim sistemi kuruldu. 129 

ANAKART ARIZASI Ana kart arýzasý yapýldý. 73 73 

MONÝTÖR ARIZASI 

Elektrik arýzasýndan dolayý yanan monitör 1 

45 Güç kablosu sorunu giderildi. 32 

Ekran kablosu sorunu giderildi. 12 

LAPTOP ARIZASI 

Adaptör deðiþimi gerçekleþtirildi. 20 

29 Þarj giriþinde pin kýrýldýðý için servise gönderildi 6 

Lcd ekran deðiþti. 3 

Faaliyet-5. Veri yedeklemesi yapýlmasý, veri- að güvenliðinin ve otomasyon sisteminin 
sürekliliðin saðlanmasý 

Ýçerik saðlayýcý, yer saðlayýcý, eriþim saðlayýcý ve toplu kullaným saðlayýcýlarýn yükümlülük ve 
sorumluluklarý ile internet ortamýnda iþlenen belirli suçlarla içerik, yer ve eriþim saðlayýcýlarý 
üzerinden mücadeleye iliþkin esas ve usullerin düzenlendiði 5651 sayýlý yasayla öngörülen güvenlik 
sisteminin kurulmuþ ve loglama iþlemi yapýlmaktadýr. Loglama ve sistem veri yedekleri güncel ve 
sürekli alýnmaktadýr.



Faaliyet-6. Güncel uydu görüntülerinin temin edilmesi 

Belediyemiz teknik birimleri ve üst yönetim, kurulmuþ olan (KBS) Kent Bilgi Sistemi 

kapsamýnda, (CBS) Coðrafi Bilgi Sistemi (Grafiksel) ve (YBS) Yönetim Bilgi Sisteminin (Sözel) 

iliþkilendirilmiþ veri tabaný ve uygulama yazýlýmlarýný kullanmaktadýr. 

Veri toplama, analiz, bilgi sunma yöntemleri ve bu bilgileri destekleyen donaným teknolojilerini, 

sayýsal haritalarý, sözel bilgileri, uydu görüntülerini içeren sistemin, sürekli güncel tutulmasý ve uydu 

görüntülerinin yenilenmesi kapsamýnda, belirli periyotlarda uydu görüntüsü güncellenmektedir.

Kent Bilgi Sisteminde bulunan grafik (ada-parsel, bina, yol vb) verilerin oluþturulmasý ve 

kullanýlmasý esnasýnda güncel durumun izlenebilmesi açýsýndan çok büyük kolaylýk olan uydu 

görüntülerinin kurum içi KBS yazýlýmlarýnda kullanýlmaktadýr.

Güncel Uydu 

Görüntülerinin Temin 
Edilmesi 

Çekilen Cadde, Sokak, Bina 

Fotoðraflarýnýn Eþleþtirilmesi 
5.276 628 5.389 

Veri yedeklemesi yapýlmasý, 
veri-að güvenliðinin ve 
otomasyon sisteminin 

sürekliliðinin saðlanmasý 

Yýlda Toplam Hizmet Vermeme 
Süresi (Saat) 

4 4 5 
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Belediyemiz çalýþmalarýnda hizmet verimliliði, kalitenin yükselmesi, güvenin saðlanmasý, 
teknolojik geliþimlere açýk sistem alt yapýsýnýn oluþturulmasý, farklý kurumlar tarafýndan bilgisayar 
ortamýnda tutulan verilerin gerekli baðlantýlarla kullanýlabilmesine uygun bir að altyapý oluþturulmuþ 
ve sürekliliði saðlanmýþtýr.

Belediyemiz ana hizmet binasýndaki tüm bilgisayar ve çevre donanýmlarý 120 KVA Kesintisiz Güç 

Kaynaðý (KGK) ile elektrik kesintilerine ve dalgalanmalara karþýn korunmaktadýr. Bilgi Ýþlem Sistem 

Odasý elektrik beslemesi, sunucu ve diðer donanýmlarýn kesintisiz çalýþmasýný destekleyen 15 KVA'lýk 

bir (KGK) Kesintisiz Güç Kaynaðý ile ikinci bir koruma ve beslemeye sahiptir.

Otomasyon sisteminin en önemli noktasý olan sistem odasýndaki yeni sunucularýn sisteme 

entegrasyonu tamamlanarak, otomasyon sistemindeki sýkýntýlar giderilmiþtir. Personelimiz 

tarafýndan sürekli güncellenen ve takip edilen otomasyon sistemine anýnda müdahale edilerek 

süreklilik saðlanmaktadýr.



Birimlerin Yazýlým Ýhtiyaçlarýnýn 
Tespit Edilerek Karþýlanmasý, Gerekli 

Teknik Desteðin Saðlanmasý Ve 
Eðitimin Verilmesi 

Birimlerin Ýsteði Üzerine Ortaya 
Çýkarýlan Proje ve Yazýlým Sayýsý 

4 6 5 

1 Ýþletme Ýþtirakler Müdürlüðü Stok ve Depo Takip Programý  

2 Fen Ýþleri Müdürlüðü Trafik Tescil Takip Programý  

3 Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü Üye Takip Programý  

4 Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü Stok Takip Programý  

5 Ýþletme Ýþtirakler Müdürlüðü Üye Takip Programý 

302
Etimesgut Büyüyor, Geliþiyor, Güzelleþiyor...

Faaliyet-7. Birimlerin yazýlým ihtiyaçlarýnýn tespit edilerek karþýlanmasý, gerekli teknik 

desteðin saðlanmasý ve eðitim verilmesi 

Belediyemizin birimlerinde çeþitli yazýlýmlar çalýþmakta, sürekli bunlara yeni istek ve ihtiyaçlar 

eklenmektedir. Yazýlým servisinin deðerlendirmeleri sonucu hazýrlanan program veya modüller 

yapýlan test ve doðrulamalarýn ardýndan uygulamaya alýnmaktadýr. Bu süreçte düzeltme, güncelleme 

ve mevzuat deðiþiklikleri yapýlmakta, sorunlar giderilmekte, ilgili servis ve müdürlüklere sürekli 

destek saðlanmaktadýr.

Yazýlým ihtiyacýnýn müdürlüðümüz yazýlým servisinin dýþýnda gerçekleþmesi halinde, ihtiyaçlar 

tespit edildikten sonra yazýlým ve istek uygunluðu deðerlendirilip, gerekli yasal prosedürler 

uygulanarak yazýlýmýn dýþ kaynaktan teminine gidilir. Yeni program, version, modül alýmýnda 

testlerinin yapýlmasý, eðitimlerinin verilmesi için bir takvim belirlenir. Bu hizmet ile yerinde veya 

uzaktan destek verilerek, servislerin verimli çalýþmasý saðlanýr.



Faaliyet-8. Tüm mükelleflerin TC kimlik numaralarýnýn güncellenmesi ve iþlemlerin TC 

kimlik numarasý ile gerçekleþtirilmesi 

Ortak Sicil Takibi (Tüm vergi gelirleri ve ücretlerin tek sicil altýnda tahakkuk iþlemleri 

gerçekleþtirilerek otomasyon içerisinde takibi) ile TC kimlik numarasý entegrasyonu e-devlet 

projelerinin temel taþlarýndan olup, mükellef bilgilerinin güncellemesi tamamlanarak, vatandaþlarýn 

tüm iþlemleri TC. Kimlik numarasý üzerinden gerçekleþtirilmektedir. Belediye Bütçe ve Muhasebe 

iþlemleri (Belediyemizdeki tüm ödeme emri iþlemleri otomasyon üzerinden gerçekleþtirilmektedir), 

Emlak Vergisi, Ýlan/Reklam Tabela Vergisi, Çevre Temizlik ve Eðlence Vergisi iþlemleri Kimlik 

Paylaþým Sistemine baðlanarak, TC kimlik numaralarý ve adres bilgileri eksik veya yanlýþ beyanlar 

önlenmektedir.

Faaliyet-9. e-Devlet kapsamýnda kurumlarla entegrasyon ve veri alýþ-veriþinin saðlanmasý 

Devlet iþleyiþinin modernizasyonu, devlet hizmetlerinin daha etkin, verimli ve þeffaf olarak 

sunulmasý, bilgi ve iletiþim teknolojilerinin yaygýnlýðýnýn artýrýlmasý ve tüm bunlara baðlý olarak yaygýn 

ve nitelikli kamu hizmetlerinin çevrim içi sunulmasý kurumlar arasý alýþveriþ ile saðlamaktadýr. Bu 

baðlamda KPS (Kimlik Paylaþým Sistemi) ile yapýlan çalýþmalar sayesinde Güncel adres ve vatandaþ 

bilgilerine ulaþýlmaktadýr.

Yapýlacak tebligatlarda, ödeme emirlerinde vb. yazýþmalarda kullanmak üzere UAVT' de kayýtlý 

adres bilgilerinin otomatik alýnmasý için gerekli çalýþmalar ile Tapu bilgilerine hýzlý ulaþabilmek için 

TAKBÝS ile online baðlantý saðlanmasý planlanmaktadýr.

Vatandaþlarýn, Kamu Kurumlarýnýn ve özel kuruluþlarýn, Kurumlar tarafýndan sunulacak 

hizmetlere tek noktadan ulaþmasýna olanak veren e-devlet kapsamýnda birden fazla Kurum'a ihtiyaç 

duyan bileþik hizmetler için, e-devlet kapýsý kurumlar arasýndaki ortak çalýþmaya, birden fazla 

kurumun dahil olduðu iþ süreçlerinde bilgilerinin paylaþýmý müdürlüðümüz kontrolünde e-Devlet 

Kapýsý sayesinde daha güvenli olarak saðlanacaktýr.

Tüm mükelleflerin TC kimlik 
numaralarýnýn güncellenmesi ve 
iþlemlerin TC kimlik numarasý ile 

gerçekleþtirilmesi 

TC. Kimlik Numarasý Bilinen 
Mükellef Sayýsý 

140.814 160.199 197.864 
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Bilgisayar ve Çevre 
Donanýmlarýnýn Satýn Alýnmasý ve 
Kurulmasý, Sarf Malzemelerinin 

Temini 

Temin Edilen Sarf 
Malzemeleri Sayýsý 

196 198 225 
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Faaliyet-10. Bilgisayar ve çevre donanýmlarýnýn satýn alýnmasý ve kurulmasý, sarf 

malzemelerinin temin edilmesi 

Her türlü mal ve hizmet alýmlarýnda 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu ile 4735 Sayýlý Kamu Ýhale 

Sözleþmeleri Kanunu hükümleri esas alýnmaktadýr. 

Hazýrlanacak þartname ve yapýlan sözleþmeler, alýnacak sistemlerin uzun vadeli kullanýlacaðý 

düþünülerek tanzim edilir, ömrünü dolduran donanýmlar hurdaya ayrýlýr.

Donaným bileþenlerinin ve çevre birimlerinin, Bilgisayar ve Çevre Birimleri Alým Kýlavuzu'nda 

belirtilen asgari nitelikleri taþýyan yeni cihazlar olmasýna dikkat edilmektedir.

Donaným ve çevre birimlerinin kullanýmýnda görev alacak personel için kullanýcý eðitimleri 

düzenlenmeli ve gerektikçe bu eðitimler tekrar edilmektedir. Personelin nitelik ve nicelik bakýmýndan 

yetersiz olduðu durumlarda sistemlerin saðlýklý bir þekilde iþletilebilmesi için dýþarýdan hizmet satýn 

alýnmaktadýr.

Kontrollü hazýrlanan sarf malzemesi ihtiyaç listeleri, alýnacak ürünlerin kullaným süreleri, 

þartlarý ve kullanýcý istekleri doðrultusunda deðerlendirilerek, uzun vadede kullanýlanýmý 

düþünülerek tanzim edilmektedir.

Belediyemiz bünyesinde kullanýlan yazýcýlara ait þerit, toner, kartuþ, cd, dvd, klavye, mause vb. 

sarf malzemeleri dahil her türlü mal ve hizmet alýmlarýnda 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu ile 4735 

Sayýlý Kamu Ýhale Sözleþmeleri Kanunu hükümleri esas alýnmaktýr. 

Faaliyet-11. Ýnternet baðlantýsýnýn saðlanmasý 

Metro Ethernet internet hizmeti 15 Mbt kapasiteye ulaþmýþtýr. Bu sayede belediyedeki tüm 

çalýþanlar, internet üzerinden her türlü mevzuat, yayýn ve geliþmeleri anýnda takip edebilmektedir. 

Belediyemiz Baþkanlýk ve Hizmet binalarýnda yapýlacak að alt yapýsý yenileme çalýþmalarý sonrasý, ana 

daðýtýmý fiber, uç baðlantýlarý cat-6 olan bir yapý ile internet hizmetlerimiz hýzlandýrýlarak, iþlemlerin 

daha çabuk bitmesi saðlanmýþtýr.



Ýçerik saðlayýcý, yer saðlayýcý, eriþim saðlayýcý ve toplu kullaným saðlayýcýlarýn yükümlülük ve 

sorumluluklarý ile internet ortamýnda iþlenen belirli suçlarla içerik, yer ve eriþim saðlayýcýlarý 

üzerinden mücadeleye iliþkin esas ve usullerin düzenlendiði 5651 sayýlý yasayla öngörülen güvenlik 

sisteminin kurulmuþ ve loglama iþlemi yapýlmaktadýr. 

Ýnternet ve iç aðdan gelebilecek muhtemel güvenlik tehditlerinin engellenmesine yönelik 

sistem kurulmuþ olup güncellenmeye devam edilmektedir. IP ve kiþisel bazda að güvenliði artýrýlmýþ, 

yabancý kullanýcýlarýn sisteme müdahil olmasý engellenmiþtir.

Local Area Netwotk (Yerel Alan Aðý) mevcut kablolu aðlara ilave olarak kurulan aða baðlý 

bilgisayarlarýn birbiriyle ve uzak aðlarla olan iletiþimlerini kablosuz olarak saðlayan WLAN sistemi, 

Belediyemiz çevre birimleriyle geniþ bant baðlantýsý oluþturmasý, parklara kurulacak güvenlik 

kameralarýnýn belediye ana binasýna baðlantýsýnýn saðlanmasý, parklarda vatandaþlara internet 

baðlantýsý saðlanmasýný kapsamaktadýr.

Etimesgut Belediyesi Kent Rehberi, yenileme ve güncelleme çalýþmalarý tamamlanarak 

kullanýma sunulmuþtur. Akýllý Kent Otomasyonu (AKOS) projesiyle Etimesgut Ýlçe sýnýrlarýndan 

toplanan veriler ile entegre çalýþan Kent Rehberi, Etimesgut Belediyesi internet sayfamýz üzerinden 

tüm Etimesgut'un uydu ve harita görüntüleri üzerinde, Cadde-sokak, bina ve parselasyon bilgileri, 

Oteller, Dini Tesisler, Resmi Daireler, Belediye Hizmet Binalarý, Saðlýk Kurumlarý, Eðitim Kurumlarý, 

Eczaneler, vb. daha bir çok bilgiyi coðrafya ile bir bütün olarak, veritabaný ile entegre sistem sayesinde 

en güncel içerikle yayýnlanmaktadýr.

Yeni dönemde yapýlacak çalýþmalar ile Kent Rehberinin güncelleme ve geliþtirme çalýþmalarý 

devam edecektir.

Faaliyet-12. Çevre birimlerle W-LAN sisteminin kurulmasý 

Faaliyet-13. Üç boyutlu kent rehberi verilerinin güncellenmesi 

Üç Boyutlu Kent Rehberi 
Verilerinin Güncellenmesi 

Kent Rehberinin aylýk Ortalama 
Kullanýcý Sayýsý 

2.750 3.000 1.500 

Ýnternet Baðlantýsýnýn Saðlanmasý 
Yýllýk Ýnternet Baðlantýsý Kesintisi 

Süresi (Saat) 
5 5 6 



Vergi Dönemlerinde Vatandaþlarýn 
Vergi Borçlarýnýn E-Posta ve SMS Yolu 

Ýle Bildirilmesi 

Yýllýk Gönderilen Vergi 
Hatýrlatma SMS Sayýsý 

20.163 24.145 10.594 

Yýllýk Gönderilen Vergi 
Hatýrlatma E-Posta Sayýsý 

9.678 16.846 30.657 

2010 13.498  

2011 9.654  

Faaliyet-14. Vergi dönemlerinde vatandaþlarýn vergi borçlarýnýn e-posta ve sms yolu ile 

bildirilmesi 

0 533 384 72 20 numara ile hizmet vermekte olan sistem vergi mükelleflerinin belediyeye 

gelmeden 7 gün 24 saat herhangi bir yerden cep telefonu Ýle ödemeleri gereken vergi miktarýný 

öðrenebilmelerini saðlamaktadýr. Sistem, vergi bilgilerini mükellefe SMS ile göndermektedir. T-

Belediye servisini arayan 457 kiþi sms yoluyla vergi borcunu öðrenmiþtir.

Belediyemizin duyurularýndan haberdar olmak ve vergi dönemlerinde vergi borçlarýný e-posta 

yoluyla iletilmesini saðlayan sistemin uygulanmasý devam etmekte olup, 2011 yýlý sadece e-posta 

yoluyla vergi borcu bilgilerini alan mükellef sayýsý 9.654 adet olmuþtur.

2009 1205  

2010 571  

2011 457  
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SAYIN ERKAN SAYÝN 

EMLAK VERGINIZI

KASIM AYI SONUNA KADAR

ODEMEYI UNUTMAYINIZ. 

SICILINIZ:12345

BORCUNUZ:123 TL 

TEL:2441000



Faaliyet-15. e-belediye sisteminin güncellenmesi ve sürekliliðin saðlanmasý 

E-belediye uygulamasý ile Tahakkuk, Tahsilat ve Borç bilgileri öðrenilebilmekte, yazýcýdan örnek 

çýktýlar alýnabilmekte, kredi kartýyla 128 bit þifreleme ile gecikmiþ borçlar dahil internetten güvenli bir 

þekilde ödenebilmektedir. Oluþabilecek hata ve yaþanabilecek sorunlarda e-belediye personeli 

destek vermektedir. 

Ýlerleyen teknoloji ve artan internet kullanýmý sonucunda otomasyon sistemimize baðlý portline 

üye sayýsý ve tahsilat miktarý sürekli artmaktadýr. E-belediye Sistemi için yapýlan güncelleme ve arge 

çalýþmalarý sayesinde yenilenen ve eklentilerle etkinliði artýrýlan web tabanlý sistem vatandaþa 

kolaylýklar saðlamaya devam etmektedir.

Üye potansiyeli katlanarak artan e-belediye yapýlan çalýþmalar ve bilgilendirme mesajlarý 

sayesinde vergi sorgulama ve ödeme konusunda güvenli ve kolay olduðu vatandaþýn geri bildirimleri 

ile tespit edilmektedir.

Belediyemiz web tabanlý tahsilatýnýn yapýldýðý bu bölümde 2011 yýlýnda 4.275 baþvurudan 4.074'ü 

onaylanarak, 201 adet baþvuru red edilmiþtir. 2011 yýlý sonu itibari ile 2010 yýlýnda 8.450 olan üye sayýsý 

11.740 olarak sonuçlanmýþtýr.

2010 yýlýnda 9.793 mükellefimiz 1.536.080,87 TL tahsilat yaparken bu oran 2011 yýlýnda, 13.744 

mükellefin toplam 3.389.346,96 TL tahsilat yaptýðý performansýn katlanarak büyüdüðü bir yýl 

olmuþtur.
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E-Belediye Sisteminin 
Güncellenmesi Ve 

Sürekliliðinin Saðlanmasý 

E-Belediyeden Yapýlan 
Tahsilat Miktarý  

466.238 1.536.080 3.389.346

2006 652 152  11.686,49 TL  

2007 1969 726  56.185,81 TL  

2008 1410 1718  138.971,38 TL  

2009 1615 4994  466.238,34 TL  

2010 2644 9793  1.536.080,87 TL  

2011 4074 13.744  3.389.346,96  TL  



Vatandaþlara KÝOSK’ lar 
üzerinden hizmet sunulmasý 

E-Belediye Üye Sayýsý  5.646 8.450 11.740 
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Faaliyet-16. Vatandaþlara KÝOSK'lar üzerinden 

hizmet sunulmasý 

Kiosklar üzerinde sicil  öðrenme, borç 

sorgulama, kredi kartý ile borç ödeme, e-hatýrlat ve e-

belediye baþvurusu, Kent Bilgi Sistemi, Nöbetçi 

eczaneler, bilgi edinme baþvurusu, istek-þikayet 

bildirimi ve önemli telefonlar menüleri ile Etimesgut 

Belediyesi internet sayfasýna eriþim bulunmaktadýr.

Kentin çeþitli yerlerine konulan kiosklardan bir 

tanesi Optimum Alýþveriþ Merkezinde, bir tanesi Mali 

Hizmetler Müdürlüðünde hizmete alýnmýþtýr. Vatandaþ 

için Belediye hizmetlerini mesai saatleri ile kýsýtlý 

olmaktan çýkarýp, 7/24 hizmet alýnabilen modern bir 

belediye hedef alýnmýþtýr. Yýl içinde kiosklarýn yazýlým ve 

donanýmlarý güncellenmiþ olup, yeni görüntü ve güncel 

bilgileri ile hizmete devam etmektedirler.

Belediye hizmetlerinin vatandaþýn belediyeye 

gelmesi ile gerçekleþtirilmesi yolundaki klasik 

anlayýþa karþýlýk bu sistemle, hizmeti vatandaþa 

götürmek temel ilke olarak benimsenmiþtir.



Faaliyet-17. e-Devlet kapsamýnda vatandaþlara belediye hizmetlerinin sunulmasý 

E-Devlet, tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan eriþim imkaný saðlayan bir internet sitesidir. 

Belediyemiz kamu hizmetlerini vatandaþlara, iþletmelere ve kamu kurumlarýna bilgi ve iletiþim 

teknolojileriyle, etkin ve verimli bir þekilde sunmak için projeler geliþtirilmiþtir. Bu projelerden biri 

olan E-Beyan için Belediyemiz pilot bölge ilan edilerek yýl içinde Mahalli Ýdareler ve Türksat görevlileri 

ile ortak çalýþmalar yapýlmýþtýr.

E-Devlet kapýsýndan vatandaþlara Belediyemiz çalýþmalarý ve içeriklerinin görüntülenmesi 

saðlanmýþtýr.
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 NETWORK 

ARIZASI (848) 

15 tane switch sorunu giderildi. 

60 tane makine kurulumu yapýldý. 

117 tane IP ayarlarý yapýldý 

350 tane að kablosu yenilendi. 

276 tane sistem Sampaþ ve internete giriþ sorunu giderildi. 

30 tane snap(çekirdek) deðiþimi yapýldý. 
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Diðer faaliyetler:

Sistem Ve Teknik Servis

Fiziksel kaynaðý, ihtiyacýmýz doðrultusunda istenilen miktar kadar mantýksal parçalara bölerek, 
toplam sunucu verimliliðini optimize etmeye sanallaþtýrma denilmektedir. Ýþ gücü kaybýný ve 
maliyetleri azaltmasýnýn yaný sýra sanallaþtýrma, kurumumuza yüksek verimlilik ve esneklik 
saðlamaktadýr.

Sanal sunucu sistemi, kapasitemizi yüksek verimle kullanma imkaný saðlanmýþ, kapasitemizin 
gereksiz yere kullanýlmasý ve karmaþýklýðý engellenmiþtir. Çok Sayýda sunucu kullanýmýnýn getirdiði 
elektrik sarfiyatý ve donaným masraflarýnýn yüksek maliyeti düþürülmüþtür. 

Tüm sunucularýmýz tek merkezden yönetilip kontrol altýnda tutulabilmektedir. Önceden 
oluþturulmuþ sistem þablonlarý ile kolayca yeni bir sanal sistem oluþturulabilmektedir. Herhangi bir 
problem anýnda, sanal sunucular çok hýzlý bir þekilde yeniden çalýþýr duruma getirebilmektedir. Ýleriye 
dönük olarak sunucu donaným maliyetleri %50 civarýnda düþürülmüþtür. 

Belediye network yapýmýz, Hizmet Binasý ve Baþkanlýk Binasýna sistem odasýndaki yönetilebilir 
omurga switch ile fiber kablolar vasýtasýyla daðýtýlmaya baþlanmýþtýr. Uç noktalardaki yönetilebilir 
switchler ile de tüm kullanýcý bilgisayarlarýna CAT-6 kablolar çekilmiþ bu sayede yüksek hýzda 
network yapýsý oluþturulmuþtur. 

Belediyeye baðlý birimlerin kullanmakta olduðu biliþim donanýmlarý ile ilgili olarak yaþadýklarý 
teknik tüm arýzalar, bilgi iþlem bünyesinde oluþturulan teknik servisimizce onarýlmakta, zaman kaybý 
ve kaynak israfý önlenerek Ýlgili birimin süratle iþlerinin devamý saðlanmaktadýr.

Belediyemiz bünyesinde kullanýlan bilgisayar, yazýcý ve monitör gibi donanýmlarýn stok ve servis 
iþlemlerinin kayýtlarý Malzeme Servis Takip programý sayesinde tutulmaktadýr. Müdürlüðümüz 
tarafýndan hazýrlanan ve geliþtirilmeye devam edilen yazýlým, yapýlan iþlemlerin hýzlanmasýna 
yardýmcý olmaktadýr.
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YAZICI ARIZASI (1573) 

110 tane yazýcý çýktý sorunu giderildi. 

204 tane kaðýt sýkýþmasý sorunu giderildi. 

154 tane kartuþ deðiþimi yapýldý. 

64 tane yazýcý paylaþýma açýldý. 

83 tane driver yenilendi. 

958 tane toner deðiþimi yapýldý. 

PC BÝLGÝSAYAR ARIZASI 
(1326) 

308 tane kasa içi temizlik yapýldý. 

54 tane power suply deðiþimi yapýldý. 

42 tane resetleme sorunu giderildi. 

103 tane klavye-mouse sorunu giderildi. 

89 tane disk görmeme sorunu giderildi. 

18 tane slotlarýn yer deðiþimi yapýldý. 

64 tane görüntü sorunu giderildi. 

59 program güncelleþtirme yapýldý. 

6 tane iþlemci tamiri yapýldý. 

34 tane fan sorunu giderildi. 

96 Domain alýndý. 

324 tane að baðlantýsý yapýldý. 

129 tane Ýþletim sistemi kuruldu. 

ANAKART ARIZASI (73) 73 tane ana kart arýzasý yapýldý. 

MONÝTÖR ARIZASI (45) 

1 tane elektrik arýzasýndan dolayý yanan monitör 

32 tane güç kablosu sorunu giderildi. 

12 tane ekran kablosu sorunu giderildi. 

YAZILIM SORUNU 
(25039) 

46 tane Office programýndaki hatalar giderildi. 

24876 tane virüs temizlendi. 

117 tane sistem çözünürlük ayarlarý yapýldý.
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LAPTOP ARIZASI (29) 

20 tane adaptör deðiþimi gerçekleþtirildi. 

6 tane lap top þarj giriþinde pin kýrýldýðý için servise gönderildi. 

3 tane lap top un Icd ekran deðiþti. 

STANDART AYARLAR 
(1913) 

60 tane bilgisayarýn personel deðiþiklerinden dolayý kullanýcýsý 
deðiþtirildi. 

468 bilgisayarýn virüs taramasý güncel hale getirildi 

440 tane Ýnternet ayarlamasý yapýldý. 

220 tane Outlook, mail ayarlamalarý yapýldý. 

84 tane kullanýcý açýldý. 

124 tane bilgisayarda yer deðiþikliði yapýldý. 

204 tane grup paylaþ sorunlarý giderildi. 

184 tane yazýcý tanýtýmý gerçekleþti. 

129 tane HDD dolu olduðundan disk defrag yapýldý. 

121 tane kullanýcý þifresini unutmasý sonucu parola sýfýrlandý. 

176 tane kullanýcý oturumu açýlmamasý sorunu giderildi. 

KULLANICI HATASI
(297)



22- ÝÞLETME VE ÝÞTÝRAKLER MÜDÜRLÜÐÜ

Faaliyet -1

Yarý Olimpik Kapalý Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi

Belediyemiz bünyesinde kurulan ve faaliyet ve hizmetlerini sürdüren Yarý Olimpik Kapalý Yüzme 

Havuzu ve Spor Kompleksinden gerek bölgemiz ve gerekse bölgemiz dýþýndan gelen 

vatandaþlarýmýza, havuz ve sportif faaliyetlerden azami derecede istifade edebilmeleri için her türlü 

tedbirler alýnarak yine vatandaþlarýmýzýn hijyenik koþullarda ve daha uygun þartlarda hizmet almalarý 

saðlanmaktadýr.
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Belediyemiz bünyesinde kurulan ve Müdürlüðümüze baðlý olarak faaliyet ve hizmetlerini 

sürdüren Yarý Olimpik Kapalý Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksinde  devam eden faaliyetler:

-Günübirlik Giriþler

-Üyelik Full Paket Programý

-Fitness Paket Programý

-Hafta Sonu Çocuk Kurslarý (Yaz Tatilinde)

-Hafta içi yetiþkin bayan kurslarý

-Hafta içi yetiþkin erkek kurslarý

-Etimesgut Belediyesi Spor Kulübünün yüzme takýmýna stilli yüzücüler yetiþtirilmesi

-Haziran ayýnda okullarýn kapanmasýndan açýlmasýna kadar haftada 6 gün çocuklara kurs verilmesi

-Cankurtaranlýk kurslarý

-Masa Tenisi turnuvalarý

-Bilardo turnuvasý

-Hafif ve Orta Düzeyde engelli vatandaþlara ücretsiz hizmet verilmesi



Havuzdan yararlanan sabit üyelerin giriþ sayýsý 16.371 

Havuzdan yararlanan günlük giriþ yapan kiþi sayýsý 23.962 

Havuzdan yararlanan kursiyerlerin giriþ sayýsý 15.237 

Yüzme Havuzu bünyesinde hizmet veren fitness salonu, ilçemiz ve bölge halkýndan büyük ilgi 

görmektedir. Ýlgi karþýsýnda çalýþma alanýný geniþleten spor merkezimiz, modern spor aletleriyle 

vatandaþlara saðlýklý yaþamýn kapýlarýný açmýþtýr. Tesise gelen vatandaþlar, sauna ve fin hamamýnda 

ter atarken, ayný zamanda bilardo, langýrt, dart, masa tenisi oynayarak ve spor yaparak eðlenceli 

zaman geçirmektedir.



Faaliyet -2

 Haným Faaliyetleri - Kuaför ve Güzellik Merkezi Faaliyetleri 

Belediyemiz bünyesinde kurulan Haným Faaliyetleri Binasý Kuaför ve Güzellik Merkezi'nde, 

halkýmýzýn hijyenik koþullarda ve daha uygun þartlarda kuaför, cilt bakýmý vb. hizmetlerini alabilmeleri 

için her türlü tedbir alýnmak suretiyle vatandaþlarýmýzýn talepleri karþýlanmaktadýr.

Kuaför ve Güzellik Merkezi, üç bölüm þeklinde modern hizmet alanlarýndan oluþmaktadýr. 

Uzman personelce, haftanýn 6 günü sadece bayanlara yönelik saç bakýmý, cilt bakýmý ve güzellik 

alanlarýnda hizmet sunulmaktadýr.

Yine Belediyemiz bünyesinde kurulan ve faaliyet ve hizmetlerini sürdüren Haným Faaliyetleri 

Binasý Kuaför ve Güzellik Merkezinden halkýmýzýn daha hijyenik koþullarda ve daha uygun þartlarda 

kuaför, cilt bakým vb. hizmetler alabilmeleri için gerekli tedbirler alýnmýþ ve her türlü ihtiyaçlar 

giderilmeye çalýþýlmýþtýr. Bu hizmet alanlarýnda halkýmýza en iyi þekilde hizmet verilmeye devam 

edilmektedir.

Haným faaliyetleri kuaförüne gelen kiþi sayýsý 1.080 

Haným faaliyetleri güzellik merkezine gelen kiþi sayýsý 2.164 
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Faaliyet -3

El ve Yöresel Ürünleri Merkezinde Sunulan Hizmetler 

El ürünü ve yöresel yemeklerimiz, besleyici ve doðal ürünler kullanýlarak yapýlmakta ve hijyenik 

bir ortamda vatandaþlarýmýza sunulmaktadýr.

El ürünleri ve yöresel yiyeceklerimizi, besleyici ve doðal ürünler kullanarak hazýrlayýp; hijyenik 

bir ortamda kaliteli, lezzetli ve güvenilir olarak hizmete sunmaktayýz. El ve Yöresel Ürünler 

Merkezi'nde üretilen ürünler, vatandaþlarýmýzdan gelen sipariþler karþýlanmaktadýr. Ayrýca resmi ve 

dini bayramlarda da gelen taleplerin artmasý nedeniyle  taleplerin zamanýnda karþýlanabilmesi için 

yoðun bir þekilde çalýþmalar sürdürülmektedir.

Üretilen ürünler, vatandaþlara üretim merkezinde  yer alan þark köþeli kafeteryada ikram 

edilmektedir. Dileyen vatandaþlar sipariþ vererek fýrýnlama yöntemiyle hazýrlanan ürünleri istediði 

zaman ayný tazelikle tadabilmektedir.
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Vatandaþlarýmýz uygun fiyata, kaliteli, hijyenik, besleyici ve doðal ürünleri gönül rahatlýðýyla ve 

Etimesgut Belediyesi güvencesiyle satýn almaktadýrlar. Merkezde üretilen doðal ürünler Etimesgut 

Belediyesi Halk Ekmek büfelerinde de satýlmaktadýr. 

El ve Yöresel Ürünler Merkezi  sadece ilçe sýnýrlarý içerisinden deðil, Ankara'nýn birçok 

bölgesinden gelen sipariþleri de karþýlamaktadýr.

El ve Yöresel Ürünler Merkezi'nde becerikli ev hanýmlarýna istihdam saðlanarak ev bütçelerine 

katkýda bulunmalarý saðlanmaktadýr.

El ve Yöresel Ürünler Merkezi'nde neler var?

Hünerli ev hanýmlarý her gün eþleri için özenle hazýrladýklarý Türk mutfaðý lezzetlerini 

müþterileri için de ayný özenle hazýrlýyorlar. El ve Yöresel Ürünler Merkezi 'nde günlük olarak taze 

mantý bükülüyor, sarmalar sarýlýyor, baklava ve yufkalar açýlýyor. Ýsteyen vatandaþlara merkezde 

servis ediliyor, isteyen paket yaptýrýp evine götürebiliyor.

Dileyenler, sipariþ vererek fýrýnlama yöntemiyle hazýrlanan ürünleri istediði zaman ayný 

tazelikle tadabiliyor.



23-ÝÇ DENETÝM BÝRÝMÝ

1- Birimimizce Baþkanlýk Makamýnýn 18.06.2009 tarih ve 171 sayýlý denetim emri ile Temizlik 

Ýþleri Müdürlüðü (Etimesgut sýnýrlarý dâhilindeki çöplerin toplanmasý, nakli, cadde ve sokaklarýn 

süpürülmesi, yýkanmasý ihalesine ait ) denetlenmiþ rapor Üst Makama sunulmuþtur.

2- Birimimizce Baþkanlýk Makamýnýn 13.05.2009 tarih ve 122 sayýlý denetim emri ile Destek 

Hizmetleri Müdürlüðü( 300 kiþilik personel hizmet alým ihalesinin hak ediþlerinin mevzuata ve 

sözleþmeye uygun olup, olmadýðý) denetlenmiþ rapor Üst Makama sunulmuþtur.

3- Birimimizce Baþkanlýk Makamýnýn 27.04.2009 tarih ve 96 sayýlý denetim emri ile Mali 

Hizmetler Müdürlüðü ( Yapý denetim firmalarý adýna yapý denetim hesabýna yatýrýlan paralarýn amacý 

dýþýnda kullanýlýp kullanýlmadýðý) denetlenmiþ rapor Üst Makama sunulmuþtur.

4- Birimimizce Baþkanlýk Makamýnýn 03.04.2009 tarih ve 288 sayýlý denetim emri ile Ahikent 

Taah. Tic. Tek. Yat.Ltd.Þti.'ne ait denetim yapýlarak 30.04.2010 tarihinde Baþkanlýk Makamýna 

sunulmuþtur.

5- Birimimizce Baþkanlýk Makamýnýn 01.10.2009  tarih ve 310 sayýlý denetim emri ile Park ve 

Bahçeler Müdürlüðü'ne ait denetim devam etmekte olup, rapor aþamasýna gelmiþtir.

6- Birimimizce 24.06.2010 tarih ve 8109 sayýlý Sincan Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn yazýlý emri ile 

Þýrýncaktepe Kentsel Yenileme Projesi kapsamýnda hak sahiplerinin ne þekilde tespit edildiðinin 

incelemesi yapýlarak 22.09.2010 tarih ve 278 sayýlý yazý ile rapor haline getirilerek Sincan Cumhuriyet 

Baþsavcýlýðýna iletilmiþtir.

7- Birimimizce Asliye 9. Ticaret Mahkemesinin 32978 sayýlý yazýlarý ile Ahikent Ltd. Þti.nin 

denetim raporu istenmiþ, yapýlan denetim raporu ilgili Mahkemeye gönderilmiþtir.

El ve Yöresel Ürünleri Merkezinde çýkan yemek çeþitleri sayý 50 
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Ürün Çeþitleri:

Mantý -zeytinyaðlý yaprak sarma, yufka, eriþte, bazlama, baklava, börek çeþitleri, kurabiye 

çeþitleri ,kuru ve yaþ Pasta,Gözleme , kek çeþitleri  kahvaltýlýk v.b toplam 50 adet ürün çeþidi 

bulunmaktadýr. 
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1.PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

Amaç 1 Belediyemizin kurumsal yönetim uygulamalarýna aktif olarak katýlmak. 

Hedef 1.1 Belediye Baþkaný’nýn faaliyetlerini düzenlemek ve takip etmek. 

Performans Hedefi 
1.1.1 

Belediye Baþkanýnýn çalýþma takvimini düzenlemek ve Baþkanlýk 
makamýný en iyi þekilde temsil etmek. 

Faaliyetin Adý Performans Göstergesi 
2011 Yýlý 
Hedefi 

2011 Yýlý 
Gerçekleþme 

Gerçekleþme 
Oraný % 

Temsil ve aðýrlama 

faaliyetlerinin takibi 

Faaliyetin 

gerçekleþtirilmiþ olmasý 
- Gerçekleþtirildi 100 

Baþkanýn görüþme 
programýnýn hazýrlanmasý 

Faaliyetin 
gerçekleþtirilmiþ olmasý 

- Gerçekleþtirildi 100 

Baþkanlýk ile birimler 

arasý yazýlý, sözlü iletiþim 
saðlamak 

Faaliyetin 

gerçekleþtirilmiþ olmasý 
- Gerçekleþtirildi 100 

Önemli gün ve haftalarda 
tören ve kutlamalar 

yapýlmasý 

Yapýlan tören ve kutlama 
sayýsý 

95 98 103,1 

Nikâh iþlemlerinin 
yapýlmasý 

Yapýlan nikah sayýsý  2300 2551 110,9 

Baþkanýmýzýn çeþitli 
açýlýþ, konferans, 

toplantýlara katýlýmýnýn 

saðlanmasý 

Baþkanlýk Makamýnýn 
katýldýðý açýlýþ, konferans, 

toplantý sayýsý 
310 295 95,2 
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Amaç 2 
Belediyemizde kurumsal yönetim ilkelerinin etkin olarak 

benimsenmesini ve uygulanmasýný saðlamak. 

Hedef 2.1 Kurumsal bir yapýnýn teþkil edilmesi için faaliyetler yürütmek. 

Performans Hedefi 
2.1.1 

Belediyemize nitelikli iþ gücü istihdam etmek ve belediyemiz 
hizmetlerini belirli bir çalýþma disiplini içerisinde gerçekleþtirmek. 

Faaliyetin Adý Performans Göstergesi 
2011 Yýlý 

Hedefi 

2011 Yýlý 

Gerçekleþme 

Gerçekleþme 

Oraný % 

Norm kadro çerçevesinde 

personel alýnmasý 

Kriterlere uygun alýnan 

kiþi sayýsý 
12 36 300 

Amaç 1 Belediyemizin kurumsal yönetim uygulamalarýna aktif olarak katkýda 
bulunmak. 

Hedef 1.2. 
Belediye organlarýnýn çalýþmalarýný yürütmek ve idari faaliyetlere katkýda 
bulunmak. 

Performans Hedefi 
1.2.1. 

Belediye politika ve prosedürleri doðrultusunda idari iþlemleri 
gerçekleþtirmek. 

Faaliyetin Adý 
Performans 
Göstergesi 

2011 Yýlý 
Hedefi 

2011 Yýlý 
Gerçekleþme 

Gerçekleþme 
Oraný % 

Belediye meclisi 

toplantýlarýnýn 
düzenlenmesi ve 

kararlarýn yayýmlanmasý 

Yapýlan belediye meclisi 

toplantýsý ve alýnan karar 
sayýsý 

50/1010 65/729 130/72,2 

Encümen toplantýlarýn 

düzenlenmesi ve 
kararlarýn yayýmlanmasý 

Yapýlan encümen 

toplantýsý ve alýnan karar 
sayýsý 

52/800 51/1287 98/160,9 

Kurum içi- kurum dýþý 

gelen ve giden evraklarýn 
takibinin yapýlmasý 

Gelen-Giden evrak sayýsý 57.200 70.524 123,3 



Amaç 2 
Belediyemizde kurumsal yönetim ilkelerinin etkin olarak 
benimsenmesini ve uygulanmasýný saðlamak. 

Hedef 2.2 
Belediye personelinin kiþisel ve mesleðe yönelik niteliklerinin daha iyi 

bir düzeye çýkarýlmasý amacýyla tedbirler alýnmasý. 

Performans Hedefi 
2.2.1 

Belediyemiz personelinin özlük iþlemlerini usulüne uygun 
gerçekleþtirmek ve hizmet içi eðitimler yoluyla personelin mesleki 

geliþimini saðlamak. 

Faaliyetin Adý Performans Göstergesi 
2011 Yýlý 

Hedefi 

2011 Yýlý 

Gerçekleþme 

Gerçekleþme 

Oraný % 

Belediye personelinin 
özlük haklarýyla ilgili her 

türlü faaliyetin 

yürütülmesi 

Özlük Haklarý takip 
edilen personel sayýsý 

406 436 107,4 

Belediye personeline 

hizmet içi eðitim ve 
seminer verilmesi 

Verilen hizmet içi eðitim 
ve seminer sayýsý 

3 10 333,3 

Seminer ve eðitimlere 
katýlan personel sayýsý 

243 111 45,7 
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Amaç:3.
 Kurumsal imajýmýzý yükseltecek ve geliþtirecek faaliyetleri 

gerçekleþtirmek.
 

Hedef:3.1 
Belediyemiz hizmetlerinin tam ve doðru olarak kamuoyuna 
duyurulmasýný saðlamak, vatandaþlarýmýz ve Belediyemiz arasýndaki 

iletiþimi hýzlý ve etkin olarak sürdürmek.  

Performans Hedefi: 

3.1.1 
Belediyemiz faaliyetlerine iliþkin bilinirlik ve memnuniyet düzeyinin 

arttýrýlmasýný saðlamak.  

Faaliyetin Adý 
Performans 

Göstergesi  
2011 Yýlý  
Hedefi  

2011 Yýlý  
Gerçekleþme  

Gerçekleþme  
Oraný %  

Gazete ve dergi 

haberleri, haber bülteni 

hazýrlanmasý ve ilgili 
yerlere gönderilmesi 

Hazýrlanan haber 

sayýsý  
650  660  101,5  

Belediyemiz 

faaliyetlerine iliþkin 

olarak yazýlý ve görsel 

basýnda yer alýnmasý ve 
vatandaþlarýn 

bilgilendirilmesi
 

Yazýlý ve görsel 

basýnda çýkan 

haber sayýsý
 

3700
 

5450
 

147,3
 

Broþür, kitapçýk, el 

ilanlarý vb. basýlý 

ürünlerin hazýrlanmasý
 

Hazýrlanan el 
ilaný, broþür ve 

kitapçýk gibi basýlý 

ürün sayýsý ( 
kalem)

 
 

40
 

50
 

125,0
 

Tanýtým ve televizyon 

filmi hazýrlatýlmasý
 

-
 

-
 

5
 

-
 

Belediyemizin yazýlý ve 
görsel basýnda haber 

takibinin yapýlmasý

 

-

 

-

 

Faaliyet 
gerçekleþtirildi.

 

-

 

Belediyemiz ile ilgili 

haber, fotoðraf ve 
görüntü arþivinin 

tutulmasý

 

Arþivlenen haber, 
fotoðraf sayýsý

 

3.300 haber 

kupürü,

 15.000 fotoðraf

 

3.400 haber 

kupürü,

 20.000 fotoðraf

 

103/133,3

 

Belediyenin 
organizasyon, 

faaliyetlerinin ve 

Belediye Baþkanýnýn 

katýldýðý etkinliklerin 
fotoðraf ve kamera ile 

takibi

 

Takip edilen 

etkinlik, 

organizasyon, 
faaliyet sayýsý

 

425

 

600

 

141,2

 

Yerel ve ulusal basýn 

mensuplarýyla iliþkilerin 

yürütülmesi ve basýn 
toplantýlarý düzenlenmesi

 

Düzenlenen basýn 

toplantýsý, basýn 

davetleri sayýsý

 
 

12

 

60

 

500,0

 

Belediyenin tanýtýlmasý 
amacýyla kullanýlan 

broþür ve afiþ gibi 

malzemelerin grafik 
tasarýmýnýn yapýlmasý

 

-

 

-

 

Faaliyet 

gerçekleþtirildi.

 

-

 

Web sitesinin 
güncellenmesi

 

Web sitesinde yer 
alan haber ve 

fotoðraf sayýsý

 

600 haber

 
6500 fotoðraf

 

430 haber 10.000 
fotoðraf

 

71,7/153,8

 



Amaç 4 
Ýlçemizdeki her yaþ grubundan vatandaþýn memnuniyetini arttýracak 

sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek. 

Hedef 4.1 Sosyal belediyeciliði ön plana çýkaran faaliyetlerde bulunmak. 

Performans Hedefi 

4.1.1 
Ýlçe Halkýnýn Sosyal Ýhtiyaçlarýný Karþýlayacak Çalýþmalarda Bulunmak. 

Faaliyetin Adý Performans Göstergesi 
2011 Yýlý 

Hedefi 

2011 Yýlý 

Gerçekleþme 

Gerçekleþme 

Oraný % 

Toplu nikâh töreni ve 
Toplu Sünnet 

organizasyonu 

düzenlenmesi 

Toplu sünnet edilen çocuk 

sayýsý 
600 627 104,5 

Toplu nikahý kýyýlan çift 

sayýsý 
25 14 56,0 

Toplu Sünnet 

organizasyonuna katýlan 
kiþi sayýsý 

17500 17.500 100,0 

Toplu Nikah 

Organizasyonuna Katýlan 

Kiþi Sayýsý 

15000 17.500 116,7 

Üstün yetenekli ve 
baþarýlý öðrencilerimizin 

Belediyemiz tarafýndan 

ödüllendirilmesi 

Ödüllendirilen Baþarýlý 

öðrenci sayýsý 
6 3 50,0 

Dini bayramlarda ve 

Kandil günlerinde 

vatandaþlarýmýzý 
bilgilendirmeye yönelik 

organizasyonlar 

düzenlenmesi 

Kutlama yapýlan belirli 
gün ve hafta sayýsý 

48 45 93,8 

Ýlçemiz sýnýrlarý içerisinde 

bulunan okullarýn yýlsonu 
etkinliklerinin 

düzenlenmesine katkýda 

bulunulmasý 

Katkýda bulunulan okul 
sayýsý 

60 43 71,7 

Ramazan ayý etkinlikleri 

düzenlenmesi 

Ramazan çadýrýndan 

faydalanan kiþi sayýsý  
- 19.500 - 

Yaz spor okullarý açýlmasý  
Yaz spor okulundan 

faydalanan kiþi sayýsý  
1.600 386 24,1 
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Amaç 4
 Ýlçemizdeki her yaþ grubundan vatandaþýn memnuniyetini arttýracak 

sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek.
 

Hedef 4.2
 Kültürel ve sanatsal etkinlikler yoluyla halkýn yaÞam kalitesini 

artýrmak
 

Performans Hedefi 4.2.1
 

Ýlçe halkýnýn sosyal ve kültürel geliþimlerine katkýda bulunmak.
 

Faaliyetin Adý
 Performans 

Göstergesi
 2011 Yýlý

 

Hedefi
 2011 Yýlý

 

Gerçekleþme
 Gerçekleþme

 

Oraný %
 

Belediye bünyesinde bulunan 
sporcularýn spor 

malzemelerinin temin 

edilmesi, þampiyona ve 

turnuvaya katýlýmlarýnýn 
saðlanmasý

 

Malzeme daðýtýlan 

sporcu sayýsý
 225

 
293

 
130,2

 

Uluslararasý Anadolu Günleri 

Kültür ve Sanat Festivali 

düzenlenmesi 

Festivale katýlan 

dernek ve temsilcilik 

sayýsý 
26  23  88,5  

Festivale katýlan 

vatandaþ sayýsý 
325.000  500.000  153,8  

Kütüphane hizmetlerinin 

verilmesi 

Kütüphane 
hizmetinden 

yararlanan kiþi sayýsý  
5.000  3.600  72,0  

Halk oyunlarý kurslarý 

düzenlenmesi, konservatuar 
faaliyetlerinin düzenlenmesi 

Halk oyunlarý 

kursundan yararlanan 
kiþi sayýsý 

150  110  73,3  

Özel günlerde tiyatro 

etkinlikleri düzenlenmesi 

Düzenlenen Tiyatro 
etkinliði sayýsý 

1500  -  -  

Tiyatro etkinliðine 

katýlan seyirci sayýsý 
13  17  130,8  

Ýlçemiz sýnýrlarý içerisinde 

bulunan dernek ve vakýflara 
talepleri doðrultusunda 

katkýda bulunulmasý ve 

Kültürel geziler düzenlenmesi
 

Belirli gün ve hafta 
kutlamalarý, törenler ve 

organizasyonlar düzenlenmesi
 

Düzenlenen gezi sayýsý 3250  6345  195,2  

Düzenlenen Kültürel 

gezilere katýlan kiþi 
sayýsý

 

20
 

45
 

225,0
 

Farklý sosyal ülkelerden ve 

kesimlerden sosyal kültürel 

ve sportif faaliyetler
 

için 

ilçemizi ziyarete gelen kiþilere 
belediyemizi ve ilçemizi 

tanýtarak ortak bir hemþerilik 

anlayýþý kazandýrýlmasý ve 

çeþitli organizasyonlar 
düzenlenmesi

 

-
 

375.000
 

400.000
 

106,7
 

Vatandaþlarýmýza yönelik 

seminer konferans 

düzenlenmesi ve 

organizasyonun yapýlmasý
 

Düzenlenen konferans, 

seminer sayýsý
 

7
 

3
 

42,9
 

Seminer ve 

konferanslara katýlan 
kiþi sayýsý

 

1750
 

300
 

17,1
 



Amaç 5 
Ýlçemizde bulunan yardýma muhtaç ya da gelir düzeyi düþük insanlara 
yönelik sosyal yardýmlarýn gerçekleþtirilmesini saðlamak 

Hedef 5.1 Ýlçemiz sakinlerinin yaþam düzeylerinin artýrýlmasýnýn saðlamak 

Performans Hedefi 
5.1.1 

Ýlçemizde yaþayan ihtiyaç sahibi vatandaþlara yönelik sosyal yardýmda 
bulunmak 

Faaliyetin Adý Performans Göstergesi 
2011 Yýlý 
Hedefi 

2011 Yýlý 
Gerçekleþme 

Gerçekleþme 
Oraný % 

Belediyemiz sýnýrlarý 
içinde bulunan ihtiyaç 

sahibi vatandaþlarýmýza 
program dahilin de gýda, 

kýyafet ve ekmek 
yardýmýnda bulunulmasý 

Gýda Yardýmý yapýlan 
vatandaþ sayýsý (Sosyal 

yardým kayýtlarýndaki aileler, 
engelli aileleri, Van depremine 

yapýlan yardýmlar) 

5000 5227 104,5 

Kýyafet yardýmý yapýlan 
vatandaþ sayýsý 

( Sosyal yardým kayýtlarýndaki 
aileler, engelli aileleri, sünnet 
kýyafeti, nikah kýyafeti, Van 

depremine yapýlan yardýmlar) 

2200 2291 104,1 

Yapýlan Ekmek Yardýmý sayýsý  1.500.000 1.345.000 89,7 

Sosyal yardýmlara 
yönelik arþiv 
oluþturulmasý 

Yapýlan inceleme ve yardýmlarý 
bilgisayar ortamýnda kayýt 

altýna alarak arþiv 
oluþturulmasý (Sosyal yardým 
kayýtlarýndaki aileler, engelli 

aileleri) 

2000 6617 330,9 

Engelli vatandaþlarýmýzýn 
hayatýný kolaylaþtýracak 

projeler geliþtirmek 
suretiyle gerekli yardým 
ve desteðin saðlanmasý 

Engellilere yardým olarak 
verilen tekerlekli, akülü araç 
vb. medikal cihazlarýn sayýsý 

150 150 100,0 

Engelli vatandaþlarýmýza 
evde bakým ücreti, 

engelli maaþý 
(2022),otobüs kartý, su 

indirimi, sosyal 
hizmetler, sosyal 

yardýmlar vakfý, vakýflar 
muhtaç maaþý alabilmesi 

için gerekli mercilere 
yönlendirilmesi 

Yetkili mercilere yönlendirilen 
engelli vatandaþ sayýsý 

900 814 90,4 

Vatandaþlardan gelen 
istek ve þikayetlerin ilgili 
mercilere yönlendirilmesi 

Vatandaþlardan gelen ve 
yönlendirilen istek þikayet 

sayýsý 

5000 2208 44,2 

Ýlçemizde bulunan 
ilköðretim okullarýndaki 

kýrtasiye ve kýyafet 
yardýmý yapýlmasý 

Ýlkokul öðrencilerine yönelik 
yapýlan kýrtasiye yardýmý 

sayýsý 

3000 - - 

Fakir ve Muhtaç 
vatandaþlarýmýza ev 
eþyasý yardýmýnda 

bulunulmasý 

Ev eþyasý yardýmý yapýlan fakir 
ve muhtaç vatandaþ sayýsý 

75 25 33,3 
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Amaç 6 
Kentsel dokuya uyumlu, estetik ve çaðdaþ þehir yaþamýný saðlayacak 
hizmetler sunmak. 

Hedef 6.2 Ýmar ve parselasyon planlarý yapmak 

Performans Hedefi 
6.2.1 Þehir planlamasýna uygun imar ve parselasyon planlarý yapmak 

Faaliyetin Adý 
Performans 
Göstergesi 

2011 Yýlý 
Hedefi 

2011 Yýlý 
Gerçekleþme 

Gerçekleþme 
Oraný % 

1/1000 Ölçekli Ýmar Plan 
Deðiþikliði (Resen) - - 8 - 

1/1000 Ölçekli Talebe 
Baðlý Ýmar Planý 

- - 39 - 

Talebe Baðlý ve Resen 
Yapýlan Parselasyon  

- - 15 - 

Ýmar Duru( çap) - - 602 - 

Ýmar Durumu 
Yenilenmesi 

- - 452 - 

Yol Kotu Ýþlemi - - 674 - 

Tevhid - - 71 - 

Ýfraz - - 6 - 

Röperli Kroki - - 403 - 

Amaç 6. 
Kentsel dokuya uyumlu, estetik ve çaðdaþ þehir yaþamýný saðlayacak 

hizmetleri sunmak. 

Hedef 6.1. 
Çaðdaþ kent yaþamýnýn gerektirdiði þehir planlamasýný yapmak ve imar 

hizmetlerini yürütmek 

Performans Hedefi 
6.1.1. 

Ýlçemiz mimari yapýlarýnýn kent dokusuna uyumlu yapýlmasýný saðlamak. 

Faaliyetin Adý 
Performans 

Göstergesi 

2011 Yýlý 

Hedefi 

2011 Yýlý 

Gerçekleþme 

Gerçekleþme 

Oraný % 

Projelerin kontrol 

edilmesi 

Kontrol edilen 

proje sayýsý 
2200 4130 187,7 

Ýnþaat ruhsatý verilmesi 
Verilen inþaat 

ruhsat sayýsý 
900 1044 116,0 

Bina Aplikasyon Temel 

vize verilmesi 

Verilen bina 
aplikasyon /temel 

vize sayýsý 

150/470 51/726 34/154,5 

Yapý Kontrol faaliyetlerin 
yürütülmesi 

Yapýlan kontrol 
sayýsý 

1500 1450 96,7 

Yapý Denetim firmalarýnýn 
hak ediþlerinin yapýlmasý 

Yapýlan hak ediþ 
sayýsý 

5500 

Programa 

aktarýldýðýndan 
dolayý sayý 

belirlenememiþtir 

- 

Ýskan ruhsatýnýn 

verilmesi 

Verilen iskan 

ruhsatý sayýsý 
650 805 123,8 
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Amaç 6 
Kentsel dokuya uyumlu, estetik ve çaðdaþ þehir yaþamýný saðlayacak 
hizmetleri sunmak 

Hedef 6.3 
Belediye taþýnmazlarýný en iyi biçimde deðerlendirmek ve kamulaþtýrma 

yapýlmasý 

Performans Hedefi 
6.3.1 

Belediye gayrimenkullerini deðerlendirmek ve kamulaþtýrma yapmak. 

Faaliyetin Adý Performans 
Göstergesi 

2011 Yýlý 
Hedefi 

2011 Yýlý 
Gerçekleþme 

Gerçekleþme 
Oraný % 

Müstakil Parsel Satýþý 
yapýlmasý 

Satýþý yapýlan 

müstakil parsel 

yüzölçümü (m²) 

797 m2 - - 

Müstakil Parsel Tahsisen 
Satýþý yapýlmasý 

Tahsisen satýþý 

yapýlan Müstakil 

Parsel yüzölçümü 

(m²) 

1.000 m2 365 m2 36,5 

Belediye Hissesi Satýþý 
yapýlmasý 

Satýþý yapýlan 

Belediye Hissesi 

miktarý, 

yüzölçümü (m²) 

2.500 m2 4.317 m2 172,7 

Belediye Sosyal, 

Kültürel, Spor ve Park 
alaný, bedelsiz tahsis ve 

devir alýnmasý 

Belediye 
tarafýndan 

bedelsiz tahsis ve 
devir alýnan 

taþýnmaz miktarý, 

yüzölçümü (m²) 

15.000 m2 14.063 m2 93,8 

Taþýnmaz alým ve 

Kamulaþtýrma yapýlmasý 

Satýn alýnan/ 

kamulaþtýrýlan 

arsa bina 

yüzölçümü 

10.000 m2 706,55m2 7,1 

Gýda ve Meþrubat Büfe 

Yeri, Çiçek Satýþ Yeri, 
Çay Ocaðý, Kantin, 

Kafeterya, GSM ve ATM 

Yerlerinin kiraya 
verilmesi 

Kira geliri - 1.776.903,30 TL 
- 

Kiraya verilecek yeni 
yerlerin tespit edilmesi 

Kiralanan yeni yer 

sayýsý 
- 6 - 

Kiraya verilen yerlerden 
süresi dolan yerlerin 

yeniden kiralama süreci 
ile yeni tespit edilen 

yerlerin kiralama 
sürecinin yürütülmesi. 

Yenilenen 
sözleþme sayýsý - 21 - 

Belediye birimlerinin 
faaliyetlerini 

sürdürebilecekleri bina 
ve yer kiralanmasý 

Kira gideri 
- 11.800,00-TL - 
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Amaç 8 
Kentsel geliþime katkýda bulunmak üzere, ulaþým alt yapý ve üst yapý 
projeleri gerçekleþtirmek 

Hedef 8.1 Kentsel ulaþým alt yapýsýnýn tamamlanmasýný saðlamak 

Performans Hedefi 
8.1.1 

Kentsel ulaþým altyapýsýný tamamlamak 

Faaliyetin Adý 
Performans 
Göstergesi 

2011 Yýlý 
Hedefi 

2011 Yýlý 
Gerçekleþme 

Gerçekleþme 
Oraný % 

Asfalt kaplama yapýlmasý 
Kaplama yapýlan 

asfalt miktarý(Ton) 
30.000 ton 54.000 ton 180 

Tretuar düzenlemesi 
yapýlmasý 

Döþenen kilit 

parke(m2) ve 

bordür (m) 

30.000 m bordür 

30.000 m2 kilit 
taþý 

33.240 m bordür 

40.193 m2 
Kilit taþý 

110,8/134 

Yeni imar Yollarý 
Açýlmasý 

Açýlan Yol sayýsý 40 Adet Sokak 26 Adet Sokak 65 

Amaç 7 Etimesgut Belediyesi sýnýrlarý içerisinde ekonomik ve ticari hayatýn 
düzenli ve saðlýklý olmasýný saðlamak. 

Hedef 7.1 
Ýþyerlerinin kayýt altýnda tutulmasýný saðlamak ve Belediyeye gelir 

saðlamak 

Performans Hedefi 
7.1.1 

iþyerlerinin kaydýný tutmak ve Belediyeye gelir temin etmek. 

Faaliyetin Adý 
Performans 
Göstergesi 

2011 Yýlý 
Hedefi 

2011 Yýlý 
Gerçekleþme 

Gerçekleþme 
Oraný % 

Gayri Sýhhi Ýþyerlerinin 
ruhsatlandýrýlmasý ve 

denetimlerinin yapýlmasý 

Verilen Gayri 
Sýhhi Müessese 

Ruhsatý 
75 95 126,7 

Sýhhi Ýþyerlerinin 
ruhsatlandýrýlmasý ve 

denetimlerinin yapýlmasý 

Verilen Sýhhi 
Müessese Ruhsatý 

365 720 197,3 

Umuma Açýk Ýstirahat ve 
Eðlence Yerlerinin 

ruhsatlandýrýlmasý ve 

denetimlerinin yapýlmasý 

Verilen Umuma 
Açýk Ýstirahat ve 

Eðlence Yeri 

Ruhsatý 

60 28 46,7 

Hafta Tatili Ýzin Belgesi 
düzenlenmesi 

Verilen Hafta 
Tatili Ýzin Belgesi  

465 538 115,7 

Bölgemiz sýnýrlarý 
dahilinde kullanýlan ölçü 
ve aletlerin kontrol ve 

damgalamasýnýn 

yapýlmasý 

Damgalama 
yapýlan Ölçü ve 
Tartý aleti sayýsý 

150 50 33,3 
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Amaç 9 
ilçemizde yaþanabilir bir çevre  yaratýlmasý ve yeþil alanlarý artýrýlmasýna 
yönelik çalýþmalar  yapmak  

Hedef 9.1 
ilçe de görsel ve mekansal güzellik yaratacak, Aðaçlandýrma, Park ve 
Rekreasyon Alanlarý tesis etmek ve bu alanlarýn periyodik olarak bakým ve 

onarýmýný gerçekleþtirmek.  

Performans Hedefi 
9.1.1 

Park ve rekreasyon alanlarý yapmak ve bakýmýný saðlamak  

Faaliyetin Adý 
Performans 

Göstergesi 

2011 Yýlý 

Hedefi 

2011 Yýlý 

Gerçekleþme 

Gerçekleþme 

Oraný % 

Yeni park yapýlmasý 
 

Yeni Yapýlan Park 
Sayýsý ( adet) 

14 28 200,0 

Toplam Yeþil Alan 

Miktarý (m²) 
935.986 1.025,209 109,5 

Mevcut parklarýn 

bakým onarým ve 

revizyonunun 

yapýlmasý 
 

Bakým ve Onarýmý 

Yapýlan Park Sayýsý ( 
adet) 

110 150 136,4 

Revizyon Yapýlan 

Park Sayýsý ( adet) 
5 4 80,0 

Kamu kurum ve 

kuruluþlarý 

bahçelerinin çevre 
düzenlemesinin 

yapýlmasý 

 

Çevre Düzenlemesi 

Yapýlan Kamu 
Kuruluþu Sayýsý 

(adet) 

10 63 630 

Amaç 8 
Kentsel geliþime katkýda bulunmak üzere, ulaþým alt yapý ve üst yapý 

projeleri gerçekleþtirmek. 

Hedef 8.2 
Kentsel yapýlanmaya katkýda bulunacak ve çeþitli amaçlarla 

kullanýlabilecek hizmet binalarý yapmak 

Performans Hedefi 

8.2.1 
Çeþitli amaçlý Belediye hizmet binalarý yapmak 

Faaliyetin Adý 
Performans 
Göstergesi 

2011 Yýlý 
Hedefi 

2011 Yýlý 
Gerçekleþme 

Gerçekleþme 
Oraný % 

Belediye araç parkýnýn 

yaþ ortalamasýnýn 

yükseltilmesi 

Alýnan araç ve iþ 

makinesi sayýsý 

(adet) 

8 

14 araç– 3 iþ 

makinesi 

17 araç 

212,5 

Araç ve iþ makinelerinin 

ikmal, bakým ve 

onarýmlarýnýn yapýlmasý 

Ýþ Makinelerinin 

bakým ve 

onarýmlarýnýn 
yapýlmasý (adet) 

150 145 96,7 

Akaryakýt alýmý 

(litre) 
1.050.000 979.415 93,3 

Pazar yeri yapýlmasý Yapýlan çok 

amaçlý pazarlar 
1 - - 

Çeþitli tesisler yapýlmasý 
Yapýlan sosyal 

tesisler sayýsý 

(adet) 

7 6 85,7 



Amaç 10 Saðlýklý, temiz ve hijyenik bir çevrenin oluþmasýný saðlamak.  

Hedef 10.1 
Kent yaþamýnýn gerektirdiði temizlik hizmetlerini etkin olarak sunmak ve 
halkýn bilinç düzeyini yükseltmek  

Performans Hedefi 

10.1.1 
Yaþanabilir bir kent yaratmak amacýyla temizlik ile ilgili tedbirler almak. 

Faaliyetin Adý 
Performans 
Göstergesi 

2011 Yýlý 
Hedefi 

2011 Yýlý 
Gerçekleþme 

Gerçekleþme 
Oraný % 

Evsel ve katý atýklarýn 

toplanmasý, atýk 

biriktirme mahalline 
nakledilmesi, cadde, 

sokak ve pazar yerlerinin 
temizlenmesi ve 

yýkanmasý 

Toplanan evsel 

atýk miktarý 
(Ton/Gün) 

355 400 112,7 

Temizlenen 
mahalle sayýsý 

(Adet) 

27 28 103,7 

Bitkisel atýk yaðlarýn 
toplanmasý 

Toplanan bitkisel 

atýk yað miktarý 
(Litre) 

20.000 31.020 155,1 

Geri dönüþebilen 

atýklarýn kaynaðýndan 

toplanmasý 

Toplanan geri 

dönüþebilen atýk 

miktarý (Ton) 

225 3.000 1.333,3 

Ambalaj atýklarýnýn geri 

dönüþümünün 
saðlanmasý amacýyla 

vatandaþlarýn 

bilinçlendirilmesi 

Daðýtýlan broþür 

sayýsý (Adet) 
25.000 30.000 120,0 
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Amaç 11 
Etkin, yaygýn ve nitelikli saðlýk hizmeti sunmak ve cenaze hizmeti 

vermek 

Hedef 11.1 
Halkýn saðlýk gereksinimlerini en üst düzeyde karþýlayacak nitelikte her 
türlü tedbiri gerçekleþtirmek. 

Performans Hedefi-
11.1.1 

Halk saðlýðýný koruyucu çalýþmalarda bulunmak 

Faaliyetin Adý 
Performans 

Göstergesi 

2011 Yýlý 

Hedefi 

2011 Yýlý 

Gerçekleþme 

Gerçekleþme 

Oraný % 

Portör muayenesiyle ilgili 
onay iþleminin yapýlmasý 

Yapýlan onay 

iþlemi sayýsý 
(adet) 

400 415 103,8 

Yaþlý bakým hizmetlerinin 
gerçekleþtirilmesi 

(Huzurevi) 

Bakým hizmeti 
verilen yaþlý sayýsý 

(adet) 
34 45 132,4 

Genel poliklinik 

hizmetleri verilmesi 

Verilen poliklinik 
hizmeti sayýsý 

(adet) 

60.000 66.487 110,8 

Çocuklara sünnet 
yaptýrýlmasý 

Sünnet yapýlan 
çocuk sayýsý 

(adet) 
574 627 109,2 

*0-6 yaþ dönemi 
çocuklarýn düzenli saðlýk 
taramalarýnýn yapýlmasý 

Saðlýk taramasý 
yapýlan çocuk 
sayýsý (adet) 

2500 92 3,7 

Emekli, yaþlý veya sosyal 
güvencesi olmayan 
vatandaþlarýn saðlýk 

taramalarýnýn yapýlmasý 

Saðlýk taramasý 

yapýlan vatandaþ 
sayýsý (adet) 

30.000 558 1,9 

Evde saðlýk 

hizmeti verilen 
vatandaþ sayýsý 

(adet) 

2000 2500 125,0 

Saðlýk hizmet alýmý 

yapýlmasý 
- - 51 kiþi - 

Ýlaç ve saðlýk malzemesi 

alýmý yapýlmasý 
- - 12.400 - 

Halkýmýza yönelik evde 

saðlýk hizmeti verilmesi 
- - 2500 - 

Laboratuar hizmetleri 
verilmesi 

Yapýlan laboratuar 
tetkiki sayýsý 

(adet) 

38.000 125.300 329,7 

Röntgen hizmetleri 

verilmesi 

Çekilen röntgen 

sayýsý( adet) 
3.051 4004 131,2 

Aðýz ve diþ saðlýðý 
hizmetlerinin verilmesi 

Aðýz ve diþ saðlýðý 
hizmeti verilen 
vatandaþ sayýsý 

(adet) 

12.000 20.638 172,0 

Cenaze hizmeti verilmesi 
(Morg, mezarlýk aracý ve 

mezarlýk hizmeti) 

Nakil ve defin 
iþlemi yapýlan 

vatandaþ sayýsý 
(adet) 

386 357 92,5 

Hasta ve yaþlýlara 
yönelik ambulans hizmeti 

verilmesi 

Ambulans hizmeti 
verilen vatandaþ 

sayýsý (adet) 

225 1.152 512,0 
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Amaç 11 
Etkin, yaygýn, ve nitelikli saðlýk hizmeti sunmak ve cenaze hizmeti 

vermek. 

Hedef 11.2. 
Hayvan saðlýðýna yönelik çalýþmalar yapmak ve kurban hizmeti 

saðlamak.  

Performans Hedefi 
11.2.1. 

Hayvan saðlýðý ve kurban hizmetine yönelik faaliyetler yürütmek, yapýlan 
ilaçlamalarla halkýn saðlýðýný üst düzeyde korumak.  

Faaliyetin Adý 
Performans 
Göstergesi 

2011 Yýlý 
Hedefi 

2011 Yýlý 
Gerçekleþme 

Gerçekleþme 
Oraný % 

Sokak hayvanlarýnýn 

toplatýlarak kuduz aþýsý 

yapýlmasý 

Kuduz aþýsý 

yapýlan sokak 

hayvanlarý sayýsý 

860 801 93,1 

Sokak hayvanlarýnýn 

toplatýlarak 

kýsýrlaþtýrýlmasý ve kulak 

küpesi takýlmasý 

Toplatýlarak 

kýsýrlaþtýrýlmýþ ve 

kulak küpesi 

takýlmýþ sokak 
hayvanlarý sayýsý 

300 330 110,0 

Evcil hayvanlara yönelik, 
her türlü aþýlama, 

kýsýrlaþtýrma, iç ve dýþ 

parazitlerin yapýlmasý ve 
barýnaktaki sokak 

hayvanlarýnýn beslenmesi 

Evcil Hayvanlara 

Yönelik Her Türlü 
Aþýlama 

Kýsýrlaþtýrma, Ýç 

Ve Dýþ 

Parazitlerden 
Temizleme 

Ýþlemlerinin 

yapýlma sayýsý 

1350 1501 111,2 

Evcil hayvanlara yönelik 

kayýt iþlemlerinin 

yapýlmasý ve saðlýk 

karnelerinin verilmesi. 

Evcil hayvanlara 

yönelik yapýlan 

kayýt iþlemleri 

sayýsý 

2700 1750 64,8 

Kurban hayvanlarýna 

yönelik muayene 

hizmetleri yapýlmasý 

Kurban 

hayvanlarýna 

yönelik muayene 

hizmetlerinin 
yapýlmasý 

10500 7998 76,2 

Ýlçe sýnýrlarýmýz içerisinde 

karasinek, sivrisinek ve 

larvalarý ile yeþil alan, 
park ve bahçe 

ilaçlamalarý yapýlmasý 

Ýlçe sýnýrlarýmýz 

içerisinde 
karasinek, 

sivrisinek ve 

larvalarý ile yeþil 

alan park ve 
bahçe ilaçlamalarý 

için harcanan 

insektisit ve 
larvasit ilaç 

miktarý 

1200 790 65,8 

Etimesgut Büyüyor, Geliþiyor, Güzelleþiyor...
331



332
Etimesgut Büyüyor, Geliþiyor, Güzelleþiyor...

Amaç 12 
Güvenli, huzurlu, saðlýklý ve hijyenik þehir yaþamýný saðlayacak zabýta 
hizmetlerini sunmak. 

Hedef 12.2 
Ýlçemizdeki iþyerlerinin ticari faaliyetlerinin ilgili kanun ve 
yönetmeliklere uygun yürütülmelerini saðlamak. 

Performans Hedefi 
12.2.1 

Belediye faaliyetlerinin yürütülmesinde gerekli zabýta hizmetleri yerine 
getirmek.  

Faaliyetin Adý 
Performans 
Göstergesi 

2011 Yýlý 
Hedefi 

2011 Yýlý 
Gerçekleþme 

Gerçekleþme 
Oraný % 

Dilenci toplama ekibi 

oluþturulmasý, 
dilencilerin önlenmesi 

Toplanan dilenci 
sayýsý 

15 28 186,7 

Asker aile araþtýrma 

formunun tahkikatýnýn 
yapýlmasý (4109 sayýlý 

kanun) 

Asker aileleri ile 

ilgili yapýlan 
tahkikat sayýsý 

20 42 210 

Amaç 12 
Güvenli, huzurlu, saðlýklý ve hijyenik þehir yaþamýný saðlayacak zabýta 
hizmetlerini sunmak. 

Hedef 12.1 
Ýlçemizdeki iþyerlerinin ticari faaliyetlerinin ilgili kanun ve 
yönetmeliklere uygun yürütülmelerini saðlamak. 

Performans Hedefi 
12.1.1 

Ýlçemizdeki ticari faaliyetlerin kanun ve yönetmelikler kapsamýnda 
yürütülmesine yönelik tedbirler almak. 

Faaliyetin Adý 
Performans 
Göstergesi 

2011 Yýlý 
Hedefi 

2011 Yýlý 
Gerçekleþme 

Gerçekleþme 
Oraný % 

Ýþyeri, Pazar esnafý ve 
Seyyar satýcý denetimi 

yapýlmasý 

Denetlenen iþyeri 
Pazar esnafý ve 
seyyar satýcý 

sayýsý 

10.700 17.703 165,4 

Ruhsatlý ve ruhsatsýz 
iþyerlerinin denetlenmesi 

Denetlenen 
ruhsatlý ve 

ruhsatsýz iþyeri 
sayýsý 

41.400 57.564 139 

Düzenlenen 
tutanak sayýsý 

1200 2.080 173,3 

Ýnþaat ve hafriyat 
atýklarýn denetiminin 

yapýlmasý 

Denetlenen inþaat 
ve hafriyat atýk 

sayýsý 
970 2.192 226,0 



Amaç 13 
Belediye hizmetlerinin afet ve acil durumlarda etkin olarak 

yürütülmesini saðlamak 

Hedef 13.1 
Doðal afet, sel, yangýn vb olaðanüstü gibi durumlara en hýzlý þekilde 
müdahale etmek ve faaliyetlerin etkin þekilde yürütülmesini saðlamak. 

Performans Hedefi 
13.1.1 

Olaðanüstü durumlar ile ilgili tedbirleri almak. 

Faaliyetin Adý Performans Göstergesi 
2011 Yýlý 
Hedefi 

2011 Yýlý 
Gerçekleþme 

Gerçekleþme 
Oraný % 

Baþkanlýk ve baðlý 

birimlerin güvenliðinin 
saðlanmasýna yönelik 

tedbirler alýnmasý 

Güvenlik personel sayýsý  100 91 91 

Yangýn tatbikatý yapýlmasý  
Verilen Sivil Savunma ve 

Ýlk Yardým Eðitimine 
katýlan personel sayýsý 

12/2700 7/2500 58,3/92,6 

Yangýn söndürme 
malzemelerinin kullanýma 

hazýr olarak 
bulundurulmasýnýn 

saðlanmasý 

Düzenlenen yangýn 
tatbikatý sayýsý 

12 7 58,3 

Sivil Savunma Personeli 
ve acil afet yönetim 
ekiplerinin eðitim 

faaliyetlerine katýlmasý 

Dolum ve bakýmý yapýlan 
YSC sayýsý 

500 404 80,8 

Arama kurtarma 
ekipmanlarý alýmý ve 
bakýmýnýn yapýlmasý 

Eðitim tatbikatýna katýlan 
personel sayýsý 

28 28 100 
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Amaç 16 Hukuksal iþlemlerde belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. 

Hedef 16.1. 

Belediyemizce gerçekleþtirilecek iþ ve iþlemlerde hukuka uygun hareket 

etmek ve hukuksal olarak olumsuz sonuçlar doðurabilecek durumlarýn 

engellenmesini saðlamak. 

Performans Hedefi 
16.1.1. 

Belediyenin iþ ve iþlemleri ile ilgili faaliyetlerin hukuka uygunluðunu 
saðlamak. 

Faaliyetin Adý Performans Göstergesi 
2011 Yýlý 

Hedefi 

2011 Yýlý 

Gerçekleþme 

Gerçekleþme 

Oraný % 

Birimler arasý hukuki 

görüþ bildirilmesi 

Talep edilen Hukuki 

Görüþ Sayýsý 
20 17 85,0 

Belediyemiz lehine dava 

açýlmasý 

Belediyemiz Lehine 

Tarafýmýzca Açýlan Dava 

Sayýsý 

90 74 82,2 

Aleyhte açýlan davalarýn 

takip edilmesi 

Belediyemiz Aleyhine 

Açýlan Dava Sayýsý 
135 247 183,0 

Ýcra takip iþlemlerinin 
yürütülmesi 

Takip edilen Ýcra Ýþlemi 
Sayýsý 

65 47 72,3 

Amaç 15 
Belediyemiz hizmetlerine yönelik olarak her türlü konuda destek 
saðlamak. 

Hedef 15.1 
Belediyemiz hizmetlerinin yerinde, zamanýnda ve etkin olarak 
yürütülmesini saðlamak. 

Performans Hedefi 
15.1.1 

Belediye hizmet alýmlarýna yönelik faaliyetleri yürütmek. 

Faaliyetin Adý 
Performans 
Göstergesi 

2011 Yýlý 
Hedefi 

2011 Yýlý 
Gerçekleþme 

Gerçekleþme 
Oraný % 

Personel hizmet alýmýnýn 
gerçekleþtirilmesi 

Ýhtiyaç duyulan 
personel sayýsý 

(kiþi) 
325 372 114,5 

Araç kiralama hizmet 
alýmý ihalesi 

Kiralanacak araç 
sayýsý 

15 14 93,3 

Ramazan çadýrý 
kurulmasý ve iftar 

yemeði daðýtýlmasý 
hizmet alýmý ihalesi 

Ýftar çadýrýndan 
yararlanacak 

vatandaþ sayýsý 
46.500 48,447 104,2 

Elektrik, su, telefon 
doðalgaz, internet 

abonelik iþlemleri ve 
ödemelerinin yapýlmasý 

Toplam elektrik, 
su, telefon, 
internet ve 

doðalgaz abonelik 
sayýsý 

270 365 135,2 

Telsiz, asansör, santral, 
klima, jeneratör ve 

belediye ýsýtma 
sisteminin bakým 

onarýmlarýnýn yapýlmasý 

Telsiz, asansör, 
santral, klima, 
jeneratör ve 

belediye ýsýtma 
sisteminin toplam 

bakým onarým 
sayýsý 

229 75 32,8 

Hizmet binalarýnýn 
temizliðinin yapýlmasý 

Temizliði yapýlan 
bina sayýsý 

11 7 63,6 



Amaç 18. Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde mevzuata uygunluðu saðlamak 

Hedef 18.1 Belediye hizmetlerinin yasal prosedürlere uygunluðunu denetlemek. 

Performans Hedefi 
18.1.1. 

Belediye hizmetlerinin mevzuat esaslarýna uygun olarak yapýlmasýný 
saðlamak. 

Faaliyetin Adý 
Performans 
Göstergesi 

2011 Yýlý 
Hedefi 

2011 Yýlý 
Gerçekleþme 

Gerçekleþme 
Oraný % 

Denetim yapýlmasý Yapýlan Denetim Sayýsý 20 17 85,0 

Ýnceleme ve soruþturma 

yapýlmasý 

Yapýlan inceleme sayýsý  20 11 55,0 

Yapýlan soruþturma 

Sayýsý 
8 10 125,0 

Tazmin ve Tevdi raporu 
hazýrlanmasý 

Hazýrlanan tazmin ve 
tevdi raporu sayýsý 

5 1 20,0 

Hizmet içi eðitim 
seminerleri düzenlenmesi 

Yapýlan Hizmet içi Eðitim 
Sayýsý - 3 - 
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Amaç 19 
Belediyemiz hizmetlerinin etkin ve güvenilir bir ortamda sunulmasýný 

saðlayacak teknolojik alt yapýyý oluþturmak. 

Hedef 19.1 
Teknolojik yeniliklere uygun olarak kurum içi ve dýþý iletiþim kanallarýnýn 

iþlerliðini artýrmak. 

Performans Hedefi 
19.1.1 

Belediyemiz birimlerinin biliþim sistemlerini en iyi þekilde kullanmalarýný 
saðlamak ve bu konuda gerekli alt yapýyý tamamlamak.  

Faaliyetin Adý Performans 
Göstergesi 

2011 Yýlý 
Hedefi 

2011 Yýlý 
Gerçekleþme 

Gerçekleþme 
Oraný % 

Bilgi iþlem personelinin 

eðitim seminer ve 

fuarlara katýlýmýnýn 
saðlanmasý 

Fuar, seminer vb. 

organizasyonlara 
katýlým sayýsý 

7 10 142,9 

Otomasyon sistemindeki 
sözel verilerin ve kent 

bilgi sistemi grafiksel 

verilerinin güncellenmesi 

Girilen vergi 

mükellefi sicil 

bilgisi sayýsý 

35.000 34.406 98,3 

Dijital Ýmar Arþivinin 
güncelliðinin saðlanmasý 
ve diðer birimlerde dijital 

arþiv oluþturulmasý 

Dijital imar 

arþivinde taranan 
belge sayýsý 

37.500 31.455 83,9 

Bilgi iþlem merkezinin 
sunucu ve diðer 

donanýmlarýnýn bakým 

onarýmlarýnýn yapýlmasý 

ve geliþtirilmesi 

Ortalama 

bilgisayar tamir 

süresi (saat) 

6 5 83,3 

Veri yedeklemesi 

yapýlmasý, veri- að 

güvenliðinin ve 
otomasyon sisteminin 

sürekliliðin saðlanmasý 

Yýlda toplam 

hizmet verememe 
süresi (saat) 

4 5 125,0 

Güncel uydu 
görüntülerinin temin 

edilmesi 

Çekilen bina 
fotoðrafý sayýsý 

6.500 5.389 82,9 

Birimlerin yazýlým 

ihtiyaçlarýnýn tespit 

edilerek karþýlanmasý, 
gerekli teknik desteðin 

saðlanmasý ve eðitim 

verilmesi 

Eðitimler sonucu 

ortaya çýkarýlan 
proje-yazýlým 

sayýsý 

5 5 100,0 

Tüm mükelleflerin TC 
kimlik numaralarýnýn 

güncellenmesi ve 

iþlemlerin TC kimlik 
numarasý ile 

gerçekleþtirilmesi 

TC kimlik 

numarasý bilinen 

mükellef sayýsý 

160.000 197.864 123,7 

Bilgisayar ve çevre 
donanýmlarýnýn satýn 

alýnmasý ve kurulmasý, 

sarf malzemelerinin 

temin edilmesi 

Temin edilen sarf 

malzemelerinin 

sayýsý 

200 225 112,5 

Ýnternet baðlantýsýnýn 
saðlanmasý 

Yýllýk internet 

baðlantýsý kesinti 
süresi (saat) 

5 6 120,0 



Amaç 19 
Belediyemiz hizmetlerinin etkin ve güvenilir bir ortamda sunulmasýný 

saðlayacak teknolojik alt yapýyý oluþturmak. 

Hedef 19.2 E-Belediyecilik ve T-belediyecilik hizmetlerini etkin olarak sunmak.  

Performans Hedefi 
19.2.1 

Vatandaþlarýn e- belediyecilik ve diðer elektronik hizmetlerden en iyi 

þekilde yararlanmalarýný saðlamak, e Devlet uygulamasý ile 
entegrasyonu saðlamak ve mükelleflere alternatif tahsilat imkanlarý 

sunmak.  

Faaliyetin Adý 
Performans 

Göstergesi 

2011 Yýlý 

Hedefi 

2011 Yýlý 

Gerçekleþme 

Gerçekleþme 

Oraný % 

Üç boyutlu kent rehberi 

verilerinin güncellenmesi 

3 boyutlu kent 
rehberi aylýk 

ortalama kullanýcý 
sayýsý 

3.250 1.500 46,2 

Vergi dönemlerinde 
vatandaþlarýn vergi 

borçlarýnýn e-posta ve 

sms yolu ile bildirilmesi 

Yýllýk Gönderilen 
Vergi Hatýrlatma 

SMS Sayýsý 
35.000 10.594 30,3 

Yýllýk Gönderilen 

Vergi Hatýrlatma 

E-Posta Sayýsý 

30.000 30.657 102,2 

e-belediye sisteminin 
güncellenmesi ve 

sürekliliðin saðlanmasý 

E- Belediyeden 
Yapýlan Tahsilat  

Miktarý 
3.000.000 3.389.346 113,0 

Vatandaþlara KÝOSK’lar 
üzerinden hizmet 

sunulmasý 

E-Belediye Üye 
Sayýsý 

10.000 11.740 117,4 
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3.PERFORMANS SONUÇLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

Belediyemiz kurumsal yönetim anlayýþý çerçevesinde hareket etmekte ve baþkanýmýzýn 

faaliyetlerini düzenlemek amacýyla çalýþma takvimi oluþturulmaktadýr. Yýl içerisinde baþkanýmýza 

yapýlan ziyaretlerle ilgili olarak temsil ve aðýrlama hizmetleri yürütülmüþ, baþkanýmýzýn diðer 

birimlerle görüþmeleri düzenlenmiþtir. 

Ýlçe halkýmýz ile birlikte hareket eden baþkanýmýzýn, önemli gün ve haftalara, açýlýþ ve 

konferanslara doðrudan katýlýmý saðlanmýþtýr.

Belediyemize nitelikli iþ gücü istihdam etmek ve belediyemiz hizmetlerini belirli bir çalýþma 

disiplini içerisinde gerçekleþtirmek için norm kadro çerçevesinde kadro alýmý yapýlmýþtýr. Ayný 

zamanda sahip olduðumuz personelimizin mesleki geliþimine yönelik hizmet içi eðitimler 

düzenlenmiþtir.

Belediyemiz faaliyetlerinin yazýlý ve görsel basýnda yer almasý ve bilinilirliðinin artýrýlmasý 

amacýyla haberler, el ilaný broþür gibi basýlý ürünler hazýrlanmýþtýr.

Sosyal belediyecilik anlayýþýyla hareket eden belediyemiz, halkýmýzýn sosyal ihtiyaçlarýna 

yönelik çalýþmalar yapmýþ; ramazan ayý programlarý, toplu nikah törenleri ve sünnet organizasyonlarý 

düzenlemiþtir.

2011 yýlýnda sosyal ve kültürel belediyecilik çerçevesinde 10 gün süren ve halkýmýzýn büyük 

beðeniyle karþýladýðý "Uluslararasý Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali" düzenlenmiþtir. Ayrýca 

halkýmýza yönelik olarak kütüphane hizmetleri verilmiþ, halk oyunlarý kurslarý, kültürel geziler 

düzenlenmiþtir.

Ýlçemizde yaþayan ihtiyaç sahibi vatandaþlarýmýza ev eþyasý, gýda, kýyafet ve ekmek yardýmlarý 

yapýlmaktadýr.

Kent estetiðine uygun çaðdaþ þehir planlamasý yapmak için gerekli çalýþmalar ve bununla ilgili 

imar hizmetleri yürütülmüþtür.

Belediyemiz, ilçemizde ekonomik ve ticari hayatýn düzeni için sýhhi ve gayrisýhhi iþyerlerine 

yönelik inceleme ve denetim faaliyetlerini yürütmüþ ve ruhsatlandýrmalar yapmýþtýr.

Ýlçemiz geliþimi için gerekli üst yapý ve alt yapý çalýþmalarýna önem verilmiþ; asfalt kaplama, 

tretuvar düzenlemeleri ve yeni imar yollarý açýlmasý saðlanmýþtýr.
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Belediye araç parkýnýn yaþ ortalamasýnýn yükseltilmesi için 2011 yýlýnda 14 araç ve 3 iþ makinesi 

olmak üzere toplam 17 araç ekibimize katýlmýþtýr. Ýþ makinelerinin bakým ve onarýmlarý belediye 

personelimizce gerçekleþtirilmiþtir. Belediyemizin hizmet binalarý ve baðlý bulunan tesislerin 

bozulan, yýpranan ve yýkýlan kýsýmlarýnýn bakýmý ve onarýmý yapýlmýþtýr. Pazaryeri yapýmýna ve 

Engelliler Rehabilitasyon ve Eðitim Merkezi, poliklinik binasý yapýlmasý dair belirtilen faaliyetlerimiz 

ise 2012 yýlý programý içerisine dâhil edilmiþtir. Atakent Sosyal Tesisleri baþta olmak üzere Kongre ve 

Kültür Merkezi, Kent Konseyi, Eryaman Yüzme Havuzu ve 2011 de projesi tamamlanan Çevre ve 

Rekreasyon Alaný halkýn hizmetine sunulacak yatýrýmlarýmýzdandýr.

Görsel ve mekansal güzellik oluþturacak bir çevre oluþturmak için çalýþan belediyemiz, gerekli 

aðaçlandýrmalar, park ve rekreasyon alanlarý oluþturmuþtur. Ayrýca temiz ve hijyenik bir çevre için 

gerekli önlemler alýnmýþ, günlük olarak evsel atýklar toplanmýþ ve mahallelerimizin temizlikleri 

yapýlmýþtýr.

Halkýmýzýn saðlýk gereksinimlerini karþýlamak için genel poliklinik hizmetleri verilmiþ, yaþlý 

bakým hizmetleri saðlanmýþ ve cenaze hizmetleri verilmiþtir.

Ýlçemiz sokak hayvanlarý toplanarak kuduz aþýsý uygulamasý yapýlmýþ, evcil hayvanlara yönelik 

tedaviler uygulanmýþtýr.

Denetim ekiplerimizce iþyerleri, pazar esnafý, inþaat hafriyat atýk denetimleri gerçekleþtirilerek 

güvenli ve huzurlu bir þehir yaþamýný saðlayacak çalýþmalar yapýlmýþtýr.

Ruhsatlandýrýlan iþyerlerinin her ne kadar yüzde gerçekleþme hedeflilerinde farklýlýk görünse 

de bunun nedenleri arasýnda müdürlüðümüzün çalýþmalarýnda etkili olabilecek bölgemizde yeni 

açýlacak alanlarý, denetim birimlerinin çalýþma programlarýnýn hedeflerimizdeki etkileri, ticari 

iþletmelerin tercih deðiþkenlikleri ve ülkenin ekonomik büyüme oranýna göre iþletme sayýlarýndaki 

farklýlýklarý gelmektedir.

Doðal afet, yangýn, sel gibi olaðanüstü durumlar için acil müdahaleyi saðlayacak çalýþmalar 

kapsamýnda yangýn tatbikatlarý yapýlmýþ, yangýn söndürme cihazý gibi malzemelerin temini ve 

kontrolü saðlanmýþtýr.

Belediye hizmetlerinin daha etkin bir þekilde yürütülmesi için çalýþmalar yapýlmakta ve 

vatandaþlarýmýzýn hizmetine üç boyutlu kent rehberi sunulmuþ, e- belediyecilik sisteminin sürekliliði 

saðlanarak vatandaþlarýmýza belediye hizmetlerimizden daha rahat faydalanmasý saðlanmýþtýr.





D.
KURUMSAL KABÝLÝYET

VE
KAPASÝTENÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ
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A. ÜSTÜNLÜKLER

1. Yönetimi tekrar devralan yönetici kadrosunun belediyeciliði bilen tecrübeli kiþilerden 

meydana gelmesi,

2. Belediye hizmet birimlerinin koordineli ve karar almayý kolaylaþtýracak þekilde bir arada 

olmasý,

3. Sosyal ve þeffaf belediyecilik anlayýþýna sahip olunmasý,

4. Belediye karar alma organlarýnýn güçlü olmasý,

5. Mevcut belediye personelinin deneyimli olmasý,

6. Ergonomik ve saðlýklý çalýþma ortamý,

7. Teknolojik alt yapýnýn tamamlanmýþ olmasý,

8. AKOS uygulamasýnýn baþlatýlmýþ olmasý,

9. Ön lisans ve üstü eðitim almýþ personel oranýnýn % 34 olmasý,

10. Ýlçemizin tamamýna yakýnýnýn imarlý ve planlý olmasý.

B. ZAYIFLIKLAR

1. Teknik, vasýflý ve uzman personelin az olmasý,

2. Ýþ makinelerinin sayý bakýmýndan yetersiz olmasý,

3. Yabancý dil bilen personelin az olmasý,

4. Belediye gayrimenkullerinin az olmasý,

5. Hýzlý nüfus artýþý nedeni ile genel bütçe gelirlerinden yeterli payý alamayýþý,
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C. DEÐERLENDÝRME

Güçlü bir mali yapýya sahip olmak için yapýlan çalýþmalar ile kaynak yaratýlmasý, tasarruf 

yapýlmasý ve borçlarýn ödenmesi saðlanmýþ ve özkaynaklarýmýz en verimli þekilde deðerlendirilerek 

bütçemizin güçlendirilmesi saðlanmýþtýr.

Tasarruf tedbirlerine azami önem verilerek, kaynaklarýn yerinde, þeffaf ve ekonomik koþullarda 

kullanýlmasýnýn altyapýsý oluþturulmuþtur.

Vatandaþlara yönelik olarak yapýlan kültürel ve sosyal projeler ile birçok kültürün kendilerini 

tanýtmalarýna imkan verilerek düzenlenilen "Uluslar arasý Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali", 

sadece ilçemizi deðil tüm Ankara'ya sunulan bir hizmet olmuþtur.

Ýlçe halkýmýzýn sosyal ihtiyaçlarýna yönelik modern mimari ve teknolojik yeniliklere uygun 

olarak Atakent Sosyal Tesisleri inþasý bitirilmiþtir.

Ankara'nýn en verimli ve kullanýþlý kültür merkezlerinden birisi olacak Kongre ve Kültür Merkezi 

2012 yýlýnda hizmete açýlacaktýr.

2011 yýlýnýn ikinci yarýsýnda Eryaman Kapalý Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksinin temelleri 

atýlmýþtýr.

Yapýmý hýzlý bir þekilde devam eden Kent Konseyi binasý tamamlandýðýnda, Sivil Toplum 

Kuruluþlarý, Çalýþma Gruplarý, Kadýnlar Meclisi, Engelliler ve Gençlik Meclisleri, Konferans Salonu, 

Sergi ve Çok Amaçlý Salon, Ýþ Atölyeleri, Etüt Odalarý, Hanýmelleri ve yönetim mekanlarý bulunacaktýr.

Örnek bir belediye olmak için çalýþmalarýný sürdüren belediyemiz, birçok yatýrým ve projeye imza 

atmýþtýr. Hedeflenen projeler tamamlandýðýnda ilçemizi daha ileriye taþýyacak adýmlar atýlmýþ ve daha 

modern bir kent haline dönüþtürülmesi saðlanmýþ olacaktýr.

Ýlçemizi "En Çok Tercih Edilen Kent" haline dönüþtürebilmek hedefimiz doðrultusunda geride 

býraktýðýmýz faaliyet döneminde yürüttüðümüz çalýþmalar önümüzdeki yýllarda da verilen emanete 

sahip çýkacaðýmýzýn en önemli göstergesi olacaktýr.





ÝÇ KONTROL
GÜVENCE BEYANLARI

E.





Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doðru olduðunu beyan ederim.

Bu raporda açýklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiþ kaynaklarýn, 

planlanmýþ amaçlar doðrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak 

kullanýldýðýný ve iç kontrol sisteminin, iþlemlerin yasallýk ve düzenliliðine iliþkin yeterli 

güvenceyi saðladýðýný bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduðum bilgi ve deðerlendirmeler, iç 

kontroller, iç denetçi raporlarý ile Sayýþtay raporlarý gibi bilgim dahilindeki hususlara 

dayanmaktadýr.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 

hakkýnda bilgim olmadýðýný beyan ederim.

Enver DEMÝREL

Belediye Baþkaný

Üst Yöneticinin Ýç Kontrol Güvence Beyaný



Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatý ile diðer mevzuata 

uygun olarak yürütüldüðünü, kamu kaynaklarýnýn etkili, ekonomik ve verimli bir 

þekilde kullanýlmasýný temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin iþletildiðini, izlendiðini 

ve gerekli tedbirlerin alýnmasý için düþünce ve önerilerimin zamanýnda üst yöneticiye 

raporlandýðýný beyan ederim.

Ýdaremizin 2010 Mali Yýlý Faaliyet Raporunun "III/A Mali Bilgiler" bölümünde 

yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doðru olduðunu teyit ederim.

Mücahit SAYILI

Mali Hizmetler Müdürü

Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyaný



Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doðru olduðunu beyan ederim.

Bu raporda açýklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 

tahsis edilmiþ kaynaklarýn etkili, ekonomik ve verimli bir þekilde kullanýldýðýný, görev ve 

yetki alaným çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliþkin 

iþlemlerin yasallýk ve düzenliliði hususunda yeterli güvenceyi saðladýðýný ve harcama 

birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandýðýný bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduðum bilgi ve deðerlendirmeler, iç 

kontroller, iç denetçi raporlarý ile Sayýþtay raporlarý gibi bilgim dahilindeki hususlara 

dayanmaktadýr.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 

hakkýnda bilgim olmadýðýný beyan ederim.

Harcama Yetkilisinin Beyaný

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doðru olduðunu beyan ederim.

Bu raporda açýklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 

tahsis edilmiþ kaynaklarýn etkili, ekonomik ve verimli bir þekilde kullanýldýðýný, görev ve 

yetki alaným çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliþkin 

iþlemlerin yasallýk ve düzenliliði hususunda yeterli güvenceyi saðladýðýný ve harcama 

birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandýðýný bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduðum bilgi ve deðerlendirmeler, iç 

kontroller, iç denetçi raporlarý ile Sayýþtay raporlarý gibi bilgim dahilindeki hususlara 

dayanmaktadýr.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 

hakkýnda bilgim olmadýðýný beyan ederim.

Harcama Yetkilisinin Beyaný

Tahsin POLAT

Fen Ýþleri Müdürü

Enver ÞAHÝN

Park ve Bahçeler Müdürü



Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doðru olduðunu beyan ederim.

Bu raporda açýklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 

tahsis edilmiþ kaynaklarýn etkili, ekonomik ve verimli bir þekilde kullanýldýðýný, görev ve 

yetki alaným çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliþkin 

iþlemlerin yasallýk ve düzenliliði hususunda yeterli güvenceyi saðladýðýný ve harcama 

birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandýðýný bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduðum bilgi ve deðerlendirmeler, iç 

kontroller, iç denetçi raporlarý ile Sayýþtay raporlarý gibi bilgim dahilindeki hususlara 

dayanmaktadýr.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 

hakkýnda bilgim olmadýðýný beyan ederim.

Harcama Yetkilisinin Beyaný

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doðru olduðunu beyan ederim.

Bu raporda açýklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 

tahsis edilmiþ kaynaklarýn etkili, ekonomik ve verimli bir þekilde kullanýldýðýný, görev ve 

yetki alaným çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliþkin 

iþlemlerin yasallýk ve düzenliliði hususunda yeterli güvenceyi saðladýðýný ve harcama 

birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandýðýný bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduðum bilgi ve deðerlendirmeler, iç 

kontroller, iç denetçi raporlarý ile Sayýþtay raporlarý gibi bilgim dahilindeki hususlara 

dayanmaktadýr.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 

hakkýnda bilgim olmadýðýný beyan ederim.

Harcama Yetkilisinin Beyaný

Sakin Binay

Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü

Orhan ARSOY

Sosyal Yardým Ýþleri Müdürü



Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doðru olduðunu beyan ederim.

Bu raporda açýklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 

tahsis edilmiþ kaynaklarýn etkili, ekonomik ve verimli bir þekilde kullanýldýðýný, görev ve 

yetki alaným çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliþkin 

iþlemlerin yasallýk ve düzenliliði hususunda yeterli güvenceyi saðladýðýný ve harcama 

birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandýðýný bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduðum bilgi ve deðerlendirmeler, iç 

kontroller, iç denetçi raporlarý ile Sayýþtay raporlarý gibi bilgim dahilindeki hususlara 

dayanmaktadýr.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 

hakkýnda bilgim olmadýðýný beyan ederim.

Harcama Yetkilisinin Beyaný

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doðru olduðunu beyan ederim.

Bu raporda açýklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 

tahsis edilmiþ kaynaklarýn etkili, ekonomik ve verimli bir þekilde kullanýldýðýný, görev ve 

yetki alaným çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliþkin 

iþlemlerin yasallýk ve düzenliliði hususunda yeterli güvenceyi saðladýðýný ve harcama 

birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandýðýný bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduðum bilgi ve deðerlendirmeler, iç 

kontroller, iç denetçi raporlarý ile Sayýþtay raporlarý gibi bilgim dahilindeki hususlara 

dayanmaktadýr.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 

hakkýnda bilgim olmadýðýný beyan ederim.

Harcama Yetkilisinin Beyaný

Ertuðrul Mustafa KARANINOÐLU

Temizlik Ýþleri Müdürü

Refik GÜRBÜZ

Saðlýk Ýþleri Müdürü



Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doðru olduðunu beyan ederim.

Bu raporda açýklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 

tahsis edilmiþ kaynaklarýn etkili, ekonomik ve verimli bir þekilde kullanýldýðýný, görev ve 

yetki alaným çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliþkin 

iþlemlerin yasallýk ve düzenliliði hususunda yeterli güvenceyi saðladýðýný ve harcama 

birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandýðýný bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduðum bilgi ve deðerlendirmeler, iç 

kontroller, iç denetçi raporlarý ile Sayýþtay raporlarý gibi bilgim dahilindeki hususlara 

dayanmaktadýr.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 

hakkýnda bilgim olmadýðýný beyan ederim.

Harcama Yetkilisinin Beyaný

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doðru olduðunu beyan ederim.

Bu raporda açýklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 

tahsis edilmiþ kaynaklarýn etkili, ekonomik ve verimli bir þekilde kullanýldýðýný, görev ve 

yetki alaným çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliþkin 

iþlemlerin yasallýk ve düzenliliði hususunda yeterli güvenceyi saðladýðýný ve harcama 

birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandýðýný bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduðum bilgi ve deðerlendirmeler, iç 

kontroller, iç denetçi raporlarý ile Sayýþtay raporlarý gibi bilgim dahilindeki hususlara 

dayanmaktadýr.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 

hakkýnda bilgim olmadýðýný beyan ederim.

Harcama Yetkilisinin Beyaný

Ömer SAVAÞ

Veteriner Ýþleri Müdürü

Mustafa ALTINDAL

Zabýta Müdürü



Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doðru olduðunu beyan ederim.

Bu raporda açýklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 

tahsis edilmiþ kaynaklarýn etkili, ekonomik ve verimli bir þekilde kullanýldýðýný, görev ve 

yetki alaným çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliþkin 

iþlemlerin yasallýk ve düzenliliði hususunda yeterli güvenceyi saðladýðýný ve harcama 

birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandýðýný bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduðum bilgi ve deðerlendirmeler, iç 

kontroller, iç denetçi raporlarý ile Sayýþtay raporlarý gibi bilgim dahilindeki hususlara 

dayanmaktadýr.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 

hakkýnda bilgim olmadýðýný beyan ederim.

Harcama Yetkilisinin Beyaný

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doðru olduðunu beyan ederim.

Bu raporda açýklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 

tahsis edilmiþ kaynaklarýn etkili, ekonomik ve verimli bir þekilde kullanýldýðýný, görev ve 

yetki alaným çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliþkin 

iþlemlerin yasallýk ve düzenliliði hususunda yeterli güvenceyi saðladýðýný ve harcama 

birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandýðýný bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduðum bilgi ve deðerlendirmeler, iç 

kontroller, iç denetçi raporlarý ile Sayýþtay raporlarý gibi bilgim dahilindeki hususlara 

dayanmaktadýr.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 

hakkýnda bilgim olmadýðýný beyan ederim.

Harcama Yetkilisinin Beyaný

Ýsmail DOÐAN

Ruhsat ve Denetim Müdürü

Ayhan KARAKAPTAN

Ýmar ve Þehircilik Ýþleri Müdürü



Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doðru olduðunu beyan ederim.

Bu raporda açýklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 

tahsis edilmiþ kaynaklarýn etkili, ekonomik ve verimli bir þekilde kullanýldýðýný, görev ve 

yetki alaným çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliþkin 

iþlemlerin yasallýk ve düzenliliði hususunda yeterli güvenceyi saðladýðýný ve harcama 

birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandýðýný bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduðum bilgi ve deðerlendirmeler, iç 

kontroller, iç denetçi raporlarý ile Sayýþtay raporlarý gibi bilgim dahilindeki hususlara 

dayanmaktadýr.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 

hakkýnda bilgim olmadýðýný beyan ederim.

Harcama Yetkilisinin Beyaný

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doðru olduðunu beyan ederim.

Bu raporda açýklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 

tahsis edilmiþ kaynaklarýn etkili, ekonomik ve verimli bir þekilde kullanýldýðýný, görev ve 

yetki alaným çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliþkin 

iþlemlerin yasallýk ve düzenliliði hususunda yeterli güvenceyi saðladýðýný ve harcama 

birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandýðýný bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduðum bilgi ve deðerlendirmeler, iç 

kontroller, iç denetçi raporlarý ile Sayýþtay raporlarý gibi bilgim dahilindeki hususlara 

dayanmaktadýr.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 

hakkýnda bilgim olmadýðýný beyan ederim.

Harcama Yetkilisinin Beyaný

Ýsmail ÜRESÝN

Plan ve Proje Müdürü

Mustafa ÞANLI

Emlak ve Ýstimlak Müdürü



Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doðru olduðunu beyan ederim.

Bu raporda açýklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 

tahsis edilmiþ kaynaklarýn etkili, ekonomik ve verimli bir þekilde kullanýldýðýný, görev ve 

yetki alaným çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliþkin 

iþlemlerin yasallýk ve düzenliliði hususunda yeterli güvenceyi saðladýðýný ve harcama 

birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandýðýný bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduðum bilgi ve deðerlendirmeler, iç 

kontroller, iç denetçi raporlarý ile Sayýþtay raporlarý gibi bilgim dahilindeki hususlara 

dayanmaktadýr.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 

hakkýnda bilgim olmadýðýný beyan ederim.

Harcama Yetkilisinin Beyaný

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doðru olduðunu beyan ederim.

Bu raporda açýklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 

tahsis edilmiþ kaynaklarýn etkili, ekonomik ve verimli bir þekilde kullanýldýðýný, görev ve 

yetki alaným çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliþkin 

iþlemlerin yasallýk ve düzenliliði hususunda yeterli güvenceyi saðladýðýný ve harcama 

birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandýðýný bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduðum bilgi ve deðerlendirmeler, iç 

kontroller, iç denetçi raporlarý ile Sayýþtay raporlarý gibi bilgim dahilindeki hususlara 

dayanmaktadýr.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 

hakkýnda bilgim olmadýðýný beyan ederim.

Harcama Yetkilisinin Beyaný

Yusuf KOÇSOY

Basýn Yayýn ve Halkla 

Ýliþkiler Müdürü

Remzi DEMÝREL

Bilgi Ýþlem Müdürü



Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doðru olduðunu beyan ederim.

Bu raporda açýklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 

tahsis edilmiþ kaynaklarýn etkili, ekonomik ve verimli bir þekilde kullanýldýðýný, görev ve 

yetki alaným çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliþkin 

iþlemlerin yasallýk ve düzenliliði hususunda yeterli güvenceyi saðladýðýný ve harcama 

birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandýðýný bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduðum bilgi ve deðerlendirmeler, iç 

kontroller, iç denetçi raporlarý ile Sayýþtay raporlarý gibi bilgim dahilindeki hususlara 

dayanmaktadýr.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 

hakkýnda bilgim olmadýðýný beyan ederim.

Harcama Yetkilisinin Beyaný

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doðru olduðunu beyan ederim.

Bu raporda açýklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 

tahsis edilmiþ kaynaklarýn etkili, ekonomik ve verimli bir þekilde kullanýldýðýný, görev ve 

yetki alaným çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliþkin 

iþlemlerin yasallýk ve düzenliliði hususunda yeterli güvenceyi saðladýðýný ve harcama 

birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandýðýný bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduðum bilgi ve deðerlendirmeler, iç 

kontroller, iç denetçi raporlarý ile Sayýþtay raporlarý gibi bilgim dahilindeki hususlara 

dayanmaktadýr.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 

hakkýnda bilgim olmadýðýný beyan ederim.

Harcama Yetkilisinin Beyaný

Murat YILMAZ

Özel Kalem Müdürü

Kenan ÇALIMLI

Yazý Ýþleri Müdürü



Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doðru olduðunu beyan ederim.

Bu raporda açýklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 

tahsis edilmiþ kaynaklarýn etkili, ekonomik ve verimli bir þekilde kullanýldýðýný, görev ve 

yetki alaným çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliþkin 

iþlemlerin yasallýk ve düzenliliði hususunda yeterli güvenceyi saðladýðýný ve harcama 

birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandýðýný bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduðum bilgi ve deðerlendirmeler, iç 

kontroller, iç denetçi raporlarý ile Sayýþtay raporlarý gibi bilgim dahilindeki hususlara 

dayanmaktadýr.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 

hakkýnda bilgim olmadýðýný beyan ederim.

Harcama Yetkilisinin Beyaný

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doðru olduðunu beyan ederim.

Bu raporda açýklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 

tahsis edilmiþ kaynaklarýn etkili, ekonomik ve verimli bir þekilde kullanýldýðýný, görev ve 

yetki alaným çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliþkin 

iþlemlerin yasallýk ve düzenliliði hususunda yeterli güvenceyi saðladýðýný ve harcama 

birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandýðýný bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduðum bilgi ve deðerlendirmeler, iç 

kontroller, iç denetçi raporlarý ile Sayýþtay raporlarý gibi bilgim dahilindeki hususlara 

dayanmaktadýr.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 

hakkýnda bilgim olmadýðýný beyan ederim.

Harcama Yetkilisinin Beyaný

Recai UÇAR

Hukuk Ýþleri Müdürü

Recai UÇAR

Teftiþ Kurulu Müdürü V.



Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doðru olduðunu beyan ederim.

Bu raporda açýklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 

tahsis edilmiþ kaynaklarýn etkili, ekonomik ve verimli bir þekilde kullanýldýðýný, görev ve 

yetki alaným çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliþkin 

iþlemlerin yasallýk ve düzenliliði hususunda yeterli güvenceyi saðladýðýný ve harcama 

birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandýðýný bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduðum bilgi ve deðerlendirmeler, iç 

kontroller, iç denetçi raporlarý ile Sayýþtay raporlarý gibi bilgim dahilindeki hususlara 

dayanmaktadýr.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 

hakkýnda bilgim olmadýðýný beyan ederim.

Harcama Yetkilisinin Beyaný

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doðru olduðunu beyan ederim.

Bu raporda açýklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 

tahsis edilmiþ kaynaklarýn etkili, ekonomik ve verimli bir þekilde kullanýldýðýný, görev ve 

yetki alaným çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliþkin 

iþlemlerin yasallýk ve düzenliliði hususunda yeterli güvenceyi saðladýðýný ve harcama 

birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandýðýný bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduðum bilgi ve deðerlendirmeler, iç 

kontroller, iç denetçi raporlarý ile Sayýþtay raporlarý gibi bilgim dahilindeki hususlara 

dayanmaktadýr.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 

hakkýnda bilgim olmadýðýný beyan ederim.

Harcama Yetkilisinin Beyaný

Adnan SEZER

Destek Hizmetleri Müdürü

Suat KARTAL

Sivil Savunma Uzmaný



Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doðru olduðunu beyan ederim.

Bu raporda açýklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 

tahsis edilmiþ kaynaklarýn etkili, ekonomik ve verimli bir þekilde kullanýldýðýný, görev ve 

yetki alaným çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliþkin 

iþlemlerin yasallýk ve düzenliliði hususunda yeterli güvenceyi saðladýðýný ve harcama 

birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandýðýný bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduðum bilgi ve deðerlendirmeler, iç 

kontroller, iç denetçi raporlarý ile Sayýþtay raporlarý gibi bilgim dahilindeki hususlara 

dayanmaktadýr.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 

hakkýnda bilgim olmadýðýný beyan ederim.

Harcama Yetkilisinin Beyaný

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doðru olduðunu beyan ederim.

Bu raporda açýklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 

tahsis edilmiþ kaynaklarýn etkili, ekonomik ve verimli bir þekilde kullanýldýðýný, görev ve 

yetki alaným çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliþkin 

iþlemlerin yasallýk ve düzenliliði hususunda yeterli güvenceyi saðladýðýný ve harcama 

birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandýðýný bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduðum bilgi ve deðerlendirmeler, iç 

kontroller, iç denetçi raporlarý ile Sayýþtay raporlarý gibi bilgim dahilindeki hususlara 

dayanmaktadýr.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 

hakkýnda bilgim olmadýðýný beyan ederim.

Harcama Yetkilisinin Beyaný

Adem AKSU

Ýnsan Kaynaklarý ve

Eðitim Müdürü 

H.Bengin EFETÜRK

Strateji Geliþtirme Müdürü



Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doðru olduðunu beyan ederim.

Bu raporda açýklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 

tahsis edilmiþ kaynaklarýn etkili, ekonomik ve verimli bir þekilde kullanýldýðýný, görev ve 

yetki alaným çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliþkin 

iþlemlerin yasallýk ve düzenliliði hususunda yeterli güvenceyi saðladýðýný ve harcama 

birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandýðýný bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduðum bilgi ve deðerlendirmeler, iç 

kontroller, iç denetçi raporlarý ile Sayýþtay raporlarý gibi bilgim dahilindeki hususlara 

dayanmaktadýr.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 

hakkýnda bilgim olmadýðýný beyan ederim.

Harcama Yetkilisinin Beyaný

Gürsoy YAÞAR

Ýþletme ve Ýþtirakler Müdürü
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