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 Şehirlerin imarını ve inşasını önemseyen, tarih boyunca bunu 

kendisi için görev bilmiş bir medeniyette yaşıyoruz. Şehirler gelenek ile 

geleceğin buluşma noktası, toplumun yaşayış biçiminin, kültürünün 

aynasıdır. Yarınlar için temeli atılan sosyal ve kültürel özelliklerimizin 

mimari yansıması, teknik sanatıdır. 

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçiminde göreve 

geldiğimizde, ilk toplantılarımızda faaliyet raporunu görüşerek karara 

bağlamak nasip olmuştu. Geride kalan bir yıllık süre içerisinde Akyurt için 

yaptığımız küçük – büyük çok sayıda çalışmayı içeren faaliyet raporumuzu 

hemşehrilerimize sunacağız. 

Akyurt’umuz, 3 bin yıllık tarihiyle, önce Türkiye Cumhuriyeti 

Devletinin Başkenti Ankara’da, sonra ise Türkiye’de daha çok tanınan, 

bazı özellikleriyle adından daha çok söz ettiren bir ilçe olacaktır.  Çalışma 

arkadaşlarımız ve idari kadromuzun genç, dinamik, aynı zamanda tecrübeli 

olması, Akyurt’u istediğimiz seviyeye yaklaştırmada bize zaman 

kazandıracaktır. Sorumluluk sahibi, etkin ve hızlı karar veren yapısıyla 

birimlerimiz, Akyurt’a ve Akyurtlu’ya hizmetin yanında, ortaya çıkan 

ihtiyaçları da hızla karşılama kabiliyetine sahip olarak çalışmalarına 

devam etmektedir. 

2019 yılı içerisinde, Belediyemiz tarafından yapılan kültür, sağlık, 

spor, eğitim, alt yapı, çevre, sosyal hizmet, yeşil alan ve diğer tüm 

çalışmaların sayısal verileriyle birlikte, şeffaf bir şekilde yer aldığı bu 

faaliyet raporu, hizmetlerimizdeki titizlik ve hassasiyeti göstermesi 

bakımından oldukça önemlidir. 

Raporun sunuşu vesilesiyle; destekleriyle kendilerine hizmet etme 

şerefine şahsımı layık gören Akyurtlu hemşehrilerimize, insanımız için en 

iyisini yapmaya hazır Meclis Üyelerimize ve değerli mesai arkadaşlarıma 

gönülden teşekkür ediyor, 2019 yılının fotoğrafı olan bu faaliyet raporunun 

hayırlı olmasını diliyorum. 

 

      Hilal AYIK 

 Belediye Başkanı 

 

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 
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I- GENEL BİLGİLER
A- MİSYON VE VİZYON

MİSYONUMUZ 

Halktan aldığımız güçle yerel 

hizmetleri, eğitimli ve güler yüzlü 

personel ile adaletli, kaliteli, verimli, 

şeffaf, katılımcı ve etkin bir şekilde 

sunmak. 

 

VİZYONUMUZ 

Sosyal belediyecilik anlayışıyla, insana 

ve çevreye duyarlı, şeffaf, katılımcı, 

sorunsuz bir kentleşme hedefine ulaşmış 

marka bir ilçe olmak. 

I- GENEL BİLGİLER 

A- MİSYON VE VİZYON 

II-  
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B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nda, belediyelere verilen yetki, görev 

ve sorumluluklar aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.  

1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları  

Madde 14- Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;  

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi 

ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, 

itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve 

mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, 

turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek 

ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini 

yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen 

belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.  

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve 

onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme 

ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve 

işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi 

bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını 

sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün 

olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, 

öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği 

sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmalarını düzenler, yurt içi ve yurt 

dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara 

belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.  

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun 

yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar 

gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.  

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını 

kapsar.  
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2. Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları 

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: 

a) Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını 

karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.  

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik 

çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen 

cezaları vermek.  

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda 

belirtilen izin veya ruhsatı vermek.  

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı 

ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve 

harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, 

atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.  

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri 

suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; 

bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; 

kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.  

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım 

araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini 

kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.  

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri 

kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri 

yapmak ve yaptırmak.  

h) Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi 

amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, 

kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, 

tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek.  

i) Borç almak, bağış kabul etmek.  

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, 

mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, 
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işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına 

izin vermek.  

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu 

uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.  

l) Gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence 

yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. (Gayri sıhhi müesseselerden 

birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyük şehir ve 

il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.)  

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına 

alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men 

etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi 

sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda 

maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri 

alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.  

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar 

getirmek.  

o) Gayri sıhhi işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve 

çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; 

hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı 

(LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda 

depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile 

taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.  

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis 

ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, 

zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, 

sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek 

ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere 

verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.  

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri 

Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı 

geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini 

imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine 
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getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67.maddedeki 

esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. 

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir 

alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, 

meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim 

kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi 

alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya 

ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan 

tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek 

projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle 

amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.  

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve 

düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması 

yapabilir.  

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç 

işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi 

hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.  

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, 

şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye 

tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.  

3. Belediyeye Tanınan Muafiyet 

Madde 16- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun 

yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve 

kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü 

vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır. 
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C. İdareye İlişkin Bilgiler 

Tarihçe 

Akyurt’ta Paleolitik döneme ait izler mevcuttur. Balıkhisar 

Mahallesi Höyüktepe Mevki ile Elecik Mahallesi Kızıleşik Tümülüs’ündeki 

tarihi kalıntılar bunu ispatlamaktadır. Akyurt’un Eski Tunç Çağı’ndan 

(M.Ö.3000) günümüze kadar yerleşim yeri olduğu tespit edilmiştir. 

Akyurt, Ankara’dan geçen Kral Yolu’nun,  Karadeniz’e çıkan yol 

güzergâhı üzerindedir. Akyurt, uzunca bir süre Romalıların etkisinde 

kalmış ve bu dönemden geriye bir çok tarihi eser miras intikal etmiştir. 

Roma dönemine ait, Elecik, Cücük, Balıkhisar ve Büğdüz Mahalleleri ile 

ilçe merkezinde yazıt, sütun ve desenli mimari bloklar bulunmuştur.  

Akyurt’taki yerleşmelerden Kızık ve Büğdüz isimlerinin 24 Oğuz 

boyunun isimleri olması bölgenin Oğuzlar tarafından yerleşime açıldığını 

göstermektedir.  

Akyurt, Anadolu Selçukluları döneminde I. Haçlı Seferi’ne maruz 

kalmıştır. 1101 yılında I.Haçlı Ordusu Ankara’ya girmiş ve şehri tahrip 

ettikten sonra Ravlı üzerinden Çankırı’ya geçmiştir. 

Bu çevrenin Osmanlı Tarihi’ndeki en önemli olayı 1402 tarihli 

Ankara Savaşı’dır. O zamanki adı ile Ravlı halkı, Osmanlı’nın yanında yer 

almanın yanı sıra, Osmanlı Padişahı Yıldırım Beyazıt Han’a da otağını 

kurduğu yeri vererek ev sahipliği yapmıştır. 

“Ravlı” adıyla bilinen bu köy, Osmanlı yönetiminde “Çubuk 

Abad” kazasına bağlı bir yerleşme yeridir. 1463 yılı kayıtlarında Ravlı 

köyü 30, 1571 yılında 47 hane ve 1844 yılında 94 kişi olan nüfusu, 1927 

yılında 523 kişiye yükselir. 1928 yılında Ravlı Köyü, yirmi bir köyün bağlı 

olduğu nahiye (bucak) merkezi olur. 

Ravlı’nın ismi, Reşid-ud’ın çizelgesinde AlkaRavlı olarak 

karşımıza çıkar ve zaman içinde Ravlı olarak telaffuz edilir. Bu çizelgeye 

göre “Ravlı “ kelimesi  “Nereye varsa başarı gösterir.” anlamına 

gelmektedir. Oğuz Türkçesinde karşılığı Avlu, Evli, İvli olarak verilmiştir. 

Bunun yurt manasında anlaşılabilmesi de söz konusudur. Nitekim 

Cumhuriyet Dönemi’nde Akyurt isminin ortaya çıkışı ve ilçeye verilişi 

(İçişleri Bakanlığı 5442-2/C 1961) geçmişten gelen güzel bir geleneğin 
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bugünkü Türkçemizde yaşatılması şeklinde ortaya çıkmış; Alka’nın Ak, 

Ravlı’nın da yurt olması şeklinde yerini bulmuştur. 

Akyurt ulaşım kolaylığı açısından elverişli bir konumdadır. 

Ankara-Çankırı 39 nolu Devlet Karayolu üzerinde yer alan ilçe, çevre ile 

ilişkilerini kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan bu karayolu ile 

sağlamakta olup Ankara kent merkezine 32 km. uzaklıktadır.  

Ankara, Çankırı, Kastamonu ve Sinop Devlet Karayolu üzerinde 

bulunan Akyurt’un Ankara’ya uzaklığı 32 km, Çubuk’a 16 km’dir. Akyurt-

Ankara Devlet Karayolu 12. km’den itibaren Esenboğa Havalimanı-

Ankara Yolu ile birleşmektedir. 

Akyurt, Kurtuluş Savaşı’nda İnebolu, Kastamonu, Çankırı ve 

Kalecik üzerinden Batı Cephesi’ne cephane sevkiyatında önemli bir geçiş 

noktası olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk’ün Şapka İnkılâbını 

gerçekleştirmek üzere 23 Ağustos-1 Eylül 1925 tarihleri arasını kapsayan 

ve 8 gün süren Kastamonu gezisi sonrası, 01.09.1925 Salı günü saat 

13.00–14.00 arası ilçemizde (o zaman köyümüz) misafir edildiği de 

bilinmektedir.  

1971 yılında belediye ve 09.05.1990 yılında da ilçe olmuştur.   O 

gün 6.500 nüfusa sahipken bugün, 30.245 nüfusla Ankara’nın büyük 

ilçelerinden biri  konumuna gelmiştir. 5216 sayılı kanun ile köy 

statüsündeki 20 yerleşim yeri mahalle statüsü kazanmıştır. 

Coğrafi Alan ve Yerleşim Özellikleri 

Akyurt; İç Anadolu Bölgesi’nin Sakarya Nehri ile Kızılırmak 

büklümleri arasında, Yukarı Sakarya Bölümü’nde, yer almaktadır. 

Doğu’dan Kalecik, Batı’dan ve kuzeybatıdan Çubuk, güneybatıdan 

Pursaklar, güneyden Altındağ, güneydoğudan ise Elmadağ İlçeleri ile 

çevrilmiştir. Çubuk Ovası’nın güneydoğusunda, İdris Dağı’nın batısında 

yer alır. Akyurt 372 km2 yüzölçümüne sahiptir. Deniz seviyesinden 

ortalama yüksekliği 960 m’dir. İlçemiz sınırları içerisinde en yüksek yer, 

Ahmetadil Köyü yakınlarında bulunan ve İdris Dağı’nın uzantısı olan 

Oğlak Kayası mevkiinin, denizden yüksekliği 1844 metredir. İç Anadolu 

Bölgesi’nin yarı kurak iklim tipinin görüldüğü ilçede; yazlar sıcak ve 

kurak, kışlar soğuk, sert ve yağışlıdır. Akyurt ilçesi ve çevresinde, çok 
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büyük bir oranda bozkır (step) ve çok az da olsa fundalık ve ormanlık alan 

bulunmaktadır. 

Evliya Çelebi’nin Seyahatname adlı eserinde Balıkhisar ve 

Büğdüz mahallesinin olduğu yerlerde ciddi orman varlığından söz 

edilmekte ve Ankara Savaşı sırasında Timurhan’ın fillerinin bu ormanlık 

alanda konakladığından bahsedilmektedir. 

Nüfus 

2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre, İlçenin toplam 

Nüfusu 36.123’dür.  

Nüfus yoğunluğunun dağılımı aşağıdaki gibidir 

Toplam Nüfus      Merkez         Toplam Yüzölçümü      N.yoğunluğu(km2) 

       36.123          36.123                     372 km2                                  97,10 

 

Sanayi 

Akyurt nüfus hareketlerinin belirlenmesinde doğal artış yanında 

göçlerin de çok etkisi olmuştur. Akyurt özellikle ilçe olduğu 1990 yılından 

sonra çevre ilçelerden, bu ilçelerin köylerinden ve kendi köylerinden kent 

merkezine ciddi oranda göç almıştır. Bunun da en önemli nedeni; 1990 

yılından sonra ilçede çok büyük sanayi hamleleri olması, fabrikalar ve iş 

yerleri arka arkaya kurularak ilçenin bir sanayi merkezi haline gelmesidir. 

Akyurt ilçesinde hizmet ve sanayi sektörlerinin oranlarının çok 

yüksek olmasında Ankara–Esenboğa Havalimanına çok yakın olması, 

Ankara–Çankırı-Kastamonu- Sinop Devlet Karayolu’nun üzerinde 

bulunması çok etkili olmuştur. Özellikle 1990 yılından sonra ilçedeki 

sanayi kuruluşlarının sayısı hızla artmış ve günümüzde fabrika ve işletme 

sayısı 215’i bulmuştur. Bunlardan bazıları büyük ölçekli sanayi tesisi 

niteliğindedir. 
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Belediyemize İlişkin Bilgiler  

1- Fiziksel Yapı 

A- Hizmet Binalarımız 

Belediyemiz, bir ana hizmet binası ile üç adet ek hizmet binasında 

faaliyetlerini sürdürmektedir. 

a) Ana Hizmet Binası: Belediyemiz hizmet birimleri, İlçemiz 

Beyazıt Mahallesi 9 Mayıs 90 Caddesi üzerine yapımı tamamlanan ve 24 

Temmuz 2017 tarihinde taşındığımız ana hizmet binasında bulunmaktadır. 

 

 

 
Yeni Ana Hizmet Binası 
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b) Ankara Evi: Belediye Meclis ve Encümen Üyeleri 

toplantılarını, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Evlendirme 

Memurluğu iş ve işlemlerini Kültür Park içerisindeki Ankara Evi’nde 

yürütmektedir. 

 

c) Lojistik Tesisler: Belediyemizin araç ve ekipmanları, 

İlçemiz Yeşiltepe Mahallesi Çankırı Bulvarı No: 389 adresindeki Lojistik 

Tesisleri’nde muhafaza edilmektedir. Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve 

Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri 

Müdürlüğü hizmetlerini Belediyemiz Lojistik Tesislerinde yürütmektedir. 
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B- Belediyemize Ait Bina, Sosyal Tesis ve Yardımcı Tesisler 

 

C- Araç ve Makineler 
S.No Cinsi  Adet S.No Cinsi  Adet 

1 Hizmet Aracı 2 14 Kasalı Kamyon 1 

2 Otobüs 5 15 Damperli Kamyonet 3 

3 Tuzlama Aracı 
(Ünimok) 

2 16 Kamyonet 13 

4 Midibüs 1 17 Cenaze Yıkama Aracı 2 

5 Binek Otomobil 9 18 Cenaze Nakil Aracı 3 

6 Damperli Kamyon 9 19 Traktör 2 

7 Greyder 2 20 Vidanjör 1 

8 Bekoloder 4 21 Sulama Aracı 2 

9 Loder 2 22 Çok Amaçlı Tamir Aracı 2 

10 Zabıta Hizmet Aracı 3 23 Silindir 2 

11 Ekskavatör 2 24 Sepetli Araç 1 

12 Çöp Kamyonu 7 25    Çok Amaçlı Kurt. Aracı  1 

13 Low Bet-TIR 1   

    TOPLAM 82 

 

Bina Adı Vasfı 

Ana Hizmet Binası Hizmet binası 

Ankara Evi Hizmet binası ve sosyal tesis 

Tohum Elem Tesisleri Tohum Eleme 

Lojistik Tesisler 
Hizmet binası, atölyeler, tamirhane, 

depolar, araç ve iş makineleri parkı 

Zabıta Karakolu (2 adet) Hizmet binası 

Ek Hizmet Binası Temizlik İşleri Müd. Ek Hizmet Binası 

Ankara Büyükşehir Belediyesine Tahsis Edilen 

Eski Hizmet Binası (2., 3. ve 4. Katlar) 
Tahsisli bina (Aile Yaşam Merkezi olarak) 

Belediye İşhanı 1. kattaki 7 adet dükkan(45, 46, 
47, 48, 49, 50 ve 51 No’lu Dük.) 

Dükkan 

9 Adet Muhtarlık hizmet binası Muhtarlık hizmet alanı 

Kapalı Pazar Yeri Kapalı Pazar Alanı 

3 Adet Halı Saha ve Sosyal Tesisleri Sosyal tesis 

Yıldırımhan Parkı Kafeterya ve Sosyal Tesisleri Sosyal tesis 

Akyurt Belediyesi Kültür Merkezi Konferans, düğün ve spor salonları 

Kültür Park İçindeki Lokanta Kiralık lokanta 

Belediye Evi (Belediye Misafirhanesi) Misafirhane 
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2- Teşkilat Yapısı 

Akyurt Belediyesi; Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, 

Belediye Başkanı ve Belediye personelinden (memur, sözleşmeli ve daimi 

işçi) oluşmaktadır. Belediye Başkanlığımız 3 Başkan yardımcısı ve 14  

Müdürlükten oluşmuştur.  

1- Yazı İşleri Müdürlüğü 

2- Mali Hizmetler Müdürlüğü 

3- Fen İşleri Müdürlüğü 

4- İmar ve Şehircilik Md. 

5- İnsan Kynkl. veEğt. Md. 

6- Sağlık İşleri Müdürlüğü 

7- Kültür ve Sosyal İşler Md. 

8- Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

9- Temizlik İşleri Müdürlüğü 

10- Zabıta Müdürlüğü 

11- Destek Hizmetleri Müdürlüğü  

12- Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 

13- Basın Yayın ve Halk.İlişk.Md. 

14- Plan ve Proje Müdürlüğü 

TEŞKİLAT ŞEMASI 

 

Belediye Başkanı

Belediye Başkan Yardımcısı

Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü

Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü

Fen İşleri 
Müdürlüğü

Temizlik İşleri 
Müdürlüğü

Muhtarlık İşleri 
Müdürlüğü

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü

Belediye Başkan Yardımcısı

Yazı İşleri 
Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Müdürlüğü

Sağlık İşleri 
Müdürlüğü

Belediye Başkan Yardımcısı

İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürlüğü

Plan ve Proje 
Müdürlüğü

Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler 

Müdürlüğü
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3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

Belediye bünyesinde karar vermede gerekli olan bilgi akışını etkin 

bir şekilde sağlamak amacıyla, bilgi teknolojileri alt yapısının 

geliştirilmesi ve etkin işletilmesinin sağlanması hedeflenmiştir. Bu amaçla 

hizmet binalarımız arasında ortak bir bilgisayar ağı kurulmuştur. 

a- Yazılım 

Belediyemiz kullanıcılarının hepsinde Microsoft İşletim Sistemi, 

sunucularında da MS Server işletim sistemi, Linux işletim sistemleri 

kullanılmaktadır. Belediyemizde hizmetlerin daha etkin ve verimli olması 

amacıyla Belediye Otomasyon Sistemi Programı (e-belediyecilik, emlak, 

tahsilat, tahakkuk, muhasebe… gibi modülleri barındıran yazılımlar) ve Kent 

Otomasyon Sistemi Programı (yapı ruhsat, yapı kullanım izin belgesi, işyeri 

ruhsatı, imar ile ilgili arşiv işleri, imar planı parselasyon projeleri, kent rehberi 

gibi uygulamaları içeren yazılımlar) ve İçişleri Bakanlığınca hazırlanan 

Elektronik Belge Yönetim Sistemi kullanılmaktadır.  

b- Donanım 

Belediyemizin bilgisayar donanımı aşağıda belirtilmiştir. 

Server (Sunucu) HP 2 

PC (Masa Üstü Bilgisayar) 45 

Dizüstü Bilgisayar 46 

Netbook 1 

Firewall (Cyberoam) CR50iNG 1 

Switch (Ağ Anahtarı ) 6 

Laser Yazıcı 40 

Nokta Vuruşlu Yazıcı 3 

Telefon/Fax 120/1 

Plotter 1 

Tarayıcı 5 

Telefon Santrali 1 

UPS 2 

Veri Depolama (Storage) 18/12 2 

Fotoğraf Makinesi 6 

Kamera 1 

Fotokopi Makinesi 2 

Güvenlik Kamera Sistemi 4 

Data Projektör 4 
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Belediyemizin IT Yapısı 

1- Belediyemiz, Tam Otomasyon Belediye Yazılımı ve Coğrafi 

Bilgi Sistem Yazılımı kullanılmaktadır. 

2- Belediyemizde Active Directory yapısı kurulmuş olup, 

Kademe, Kültür Merkezi ve Ankara Evi tesisleri kablosuz networkle 

Belediye hizmet binasına bağlanmış ve tüm kullanıcılar Active Directory 

yapısına dahil edilmiştir. 

3- Belediyemize borç ödemeleri e-belediye.akyurt.bel.tr internet 

sayfasından da yapılabilmektedir. 

4- Kurumumuzun network güvenliği UTM cihazlarla 

sağlanmakta ve güncellemeleri sağlanmaktadır. 

5- Belediyemizde 100 Mbps hızında fiber internet kullanılmak-

tadır. 

 

4- İnsan Kaynakları 

Belediyemizin istihdam politikası, 22/02/2007 tarihli ve 26442 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı 

Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına 

Dair Yönetmelik” uyarınca düzenlenmiştir. 

Belediyemiz bünyesinde 01.01.2019 tarihi itibariyle 50 memur, 2 

sözleşmeli personel, 54 işçi olmak üzere toplam 106 kişi görev yapmakta 

iken 31.12.2019 tarihi itibariyle 1 meclis üyesi başkan yardımcısı 56 

memur, 2 sözleşmeli, 49 işçi personel olmak üzere toplam 108 kişi görev 

yapmaktadır. 

 

 

 

PERSONEL SAYILARI TOBLOSU 

UNVAN 01.01.2019 31.12.2019 

Meclis Üy.Bşk.Yrd. - 1 

Memur 50 56 

Sözleşmeli 2 2 

İşçi 54 49 

Toplam 106 108 
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5- Sunulan Hizmetler 

Müdürlükler Tarafından Sunulan Hizmetler 

Özel Kalem 

Belediye Başkanı’nın günlük, aylık ve yıllık programlarını 

yaparak ve koordine ederek, Belediyemize gelen misafirlerin Başkan ile 

görüşme ve randevu işlemlerini yürütür. 

Yazı İşleri Müdürlüğü 

Belediye Meclis ve Encümen gündeminin hazırlaması, 

kararların yazılması ve korunması; evlenme, bilgi işlem, gelen ve giden 

evraklar ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.  

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Belediye personelinin 

ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeler çerçevesinde atama, nakil, 

ilerleme, terfi, yer değiştirme, intibak, geçmiş hizmet değerlendirmeleri, 

emeklilik gibi özlük faaliyetleri ve Belediyemize ait Norm Kadro ile 

ilgili işlemleri kanun ve yönetmelik doğrultusunda gerçekleştirir. 

  

 

 

1

56

2

49

PERSONEL SAYILARI TABLOSU 31.12.2019

Meclis Üyesi Bşk. Yrd. Memur Sözleşmeli İşçi
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Mali Hizmetler Müdürlüğü 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na, 

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ne ve diğer mevzuat 

hükümlerine uygun olarak işlemlerin yürütülmesini sağlar ve denetler. 

Belediye Başkanı tarafından Meclise sunulan Stratejik Plan ve 

Performans Programı sonucuna göre Belediye Bütçesi’ni hazırlar. 

Belediye gelirlerinin tarh, tahakkuk, tahsilinin yapılmasını, Belediyenin 

gelir ve giderleri ile ilgili muhasebe işlemlerinin 5018 Sayılı Kanunun 

hükümlerine göre yürütülmesini, hesapların uygunluğunun kontrol 

edilmesini, belediye memur, işçi ve diğer personelin maaşları ile ilgili 

her türlü iş ve işlemlerinin yapılmasını, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 

25, 54, 55 ve 58’inci maddesi ile 5018 sayılı Kanunun 64, 65, 68 ve 

69’uncu maddelerine göre yapılacak iç ve dış denetimlere esas olacak 

bilgi ve belgelerin hazırlanmasını, istenildiğinde yasal süresi içinde 

yetkili merci ve makamlara teslim edilmesini, mevzuatın gerektirdiği 

diğer hükümlerin uygulanmasını sağlar. 

 Zabıta Müdürlüğü 

Belediye sınırları içinde İlçenin düzenini muhafaza etmek, belde 

halkının esenlik, sağlık ve huzurunu korumak amacıyla, 5393 sayılı 

Kanunda, 5326 sayılı Kabahatler Kanununu ile diğer kanun, tüzük ve 

yönetmeliklerde belirtilen görevleri yürütür. Bu doğrultuda yetkilerini 

kullanır ve yetkili organların bu amaçla alacakları kararları uygular. Meri 

mevzuat çerçevesinde sınıfına göre işyeri açma ve çalıştırma ruhsatları 

ve hafta tatili izin belgelerini düzenler ve denetimlerini yapar. 

Fen İşleri Müdürlüğü 

Akyurt İlçesinin kentsel gelişiminin sağlanması, kent 

donatılarının kurulması, üst yapı hizmetlerinin tesisi ve denetlenmesi, 

yol, meydan, bulvar ve ana arterlerin çağın gereklerine ve standartlarına 

uygun yapılması, gürültü kirliliğini azaltıcı tedbirler alınması, soysal 

tesis, bina ve hizmet binalarının yapılması, yaptırılması ve denetlenmesi, 

ulaşımla ilgili hizmetlerin verilmesi iş ve işlemlerini gerçekleştirir. 
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Temizlik İşleri Müdürlüğü 

Sağlıklı bir yaşam, temiz bir çevre için mahalle, cadde, sokak ve 

pazar yeri gibi meydanların temizliğini sağlamak, evsel katı atık ve tıbbi 

atıkları, ısınma kaynaklı olarak ortaya çıkan kömür cüruflarını toplamak, 

toplanan katı atıkları imha sahasına taşımak, ambalaj atıklarını 

kaynağında azaltmak, geri dönüşümle ekonomiye kazandırılacak atıkları 

değerlendirerek, haşereyle mücadele ederek, dünya standartlarına ve 

normlarına uygun bir kent sahasına sahip olmak, vatandaşlarımıza temiz 

çevre bilincini aşılamak ve temizlik problemlerini minimuma 

indirgeyerek çöpü kaynağından ayrıştırılmasını sağlamak, 

vatandaşlarımız için problemsiz, çağdaş, modern bir kent oluşturmak 

için faaliyetlerde bulunur. 

 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Hemşehrilerimizin beklentilerini ve ihtiyaçlarını göz önünde 

bulundurarak kültür, sanat, turizm, gençlik ve spor, sosyal hizmet, 

meslek ve beceri kazandırma gibi eğitsel faaliyetler düzenler. Diğer 

mahalli idareler ile ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirir. 

Kardeş kent ilişkileri kurar, kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, meslek odaları ile ortak 

projeler oluşturur, yaşlılara, özürlülere, kadınlara, çocuklara yoksul ve 

düşkünlere yönelik programlar düzenler. 

 Sağlık İşleri Müdürlüğü 

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye 

Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 1593 sayılı Umumi 

Hıfzıssıhha Kanunu, 5996 sayılı Veteriner Kanunu hizmetleri, Gıda ve 

Yem Kanunu ve yönetmeliklerine göre halk sağlığı, veteriner hizmetleri, 

mezbaha hizmetleri ve cenaze hizmetlerini yürütür. 

 Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

İmar Planlarına uygun olarak parkların, yeşil alanların, çocuk 

oyun alanlarının düzenlenmesi, bakımı, temizliği, korunması ve ihtiyaç 

duyulan mevsimlik çiçeklerin Belediye serasında yetiştirilmesi, gerekli 

yerlere dikimi, bakımı, ihtiyaç duyulan çim tohumları ve fidanların temin 

edilmesi işlemlerini yürütür.  

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

Müdürlüğümüz; 3194 sayılı imar kanunu, 4708 sayılı yapı 

denetim hakkında kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde düzenli 
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kentleşmeyi, sağlam, yaşanabilir ve estetik yapıların inşa edilmesini, 

halkımızın daha modern ve sosyal bir çevrede yaşamasını sağlamak 

amacıyla 1/1000 uygulama imar planlarını hazırlamakta, kendisine 

sunulan projeleri inceleyerek yapı ruhsatı verdikten sonra inşaatı süren 

yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak devam etmesini sağlamakta, 

ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanan yapılara yapı kullanım izin 

belgelerini düzenlemektedir. 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

Müdürlümüz, Belediyemize ait, alım, satım, yapım, kiralama, 

kiraya verme, proje hazırlama, bakım-onarım gibi mali işleri yürütür. 

Plan ve Proje Müdürlüğü 

Sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre ve kent oluşturmak, modern 

yerleşim ve modern toplum hedeflerine ulaşmak amacıyla, Akyurt İlçesi 

ve Akyurtlular için değişik ölçekte ve içerikte, Kent kimliğini belirleyici 

ve geliştirici projeler üreten, bu projelerin ve önceliklerinin yönetimi ve 

uygulanması için gerekli koordinasyonu sağlayan, Akyurt’un kültürel ve 

tarihi değerleri ile ilgili araştırma ve tespitleri yapan, tüm kent ortakları ile 

birlikte hareket ederek tarihi çevrenin korunmasına ve yaşatılmasına katkı 

sunar. 

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 

Sürdürülebilir kentsel yapılanma, vizyon, programlar, stratejik 

öncelikler ve mekansal dönüşümlerin uzun perspektif içerisinde 

gerçekleştirilmesini takip edilmesi, ilçenin doğal ve tarihi değerlerini 

koruyarak kentsel gelişimi çok yönlü katkı, destek ve katılımla ekonomik 

ve sosyal yapı gerçekleriyle sürdürülebilir kılınması,donör 

kuruluşlar (Ulusal Ajans, Kalkınma Ajansı, Bakanlıklar vb.) tarafından 

ilana çıkılan ve Belediyemizi ilgilendiren hususlarda projeler üretilmesi ve 

hazırlanması, ayrıca proje safhasında tüm koordinasyonun ve sürecin 

tamamlanması, projenin sürdürülebilirliğini sağlanması, kentin ihtiyaçları 

doğrultusunda kentsel tasarım ve dönüşüm projelerinin yapılması veya 

yaptırılması, ekolojik kentleşme, sürdürülebilir kentsel bölgesel yapılanma 

çalışmaları faaliyetlerini yürütür. 
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6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 

İç kontrol sistemi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu’nda düzenlenmiştir. İç Kontrol sistemi, belirlenmiş 

hedeflere ulaşmada ve belediyenin misyonunu gerçekleştirmede; 

faaliyetlerin etkin ve verimli olması, Belediyemizin mali işlem ve 

faaliyetlerine ilişkin tüm gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin 

amacına ve mevzuatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için 

uygulanan harcama öncesi ve harcama sonrası iç denetim 

faaliyetlerini içine alan bir süreçtir. 

Belediyemiz iç kontrol sisteminin oluşturulması amacıyla 

katılımcı yöntemle gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, “İç Kontrol 

Standartları Eylem Planı” hazırlanmıştır. 2012-2015 yılları arasında İç 

Kontrolle ilgili olarak Müdürlüklerimizin Güçlü ve Zayıf Yönleri, 

Fırsatları ve Tehditleri tespit edilmiş, misyon ve vizyonu belirlenmiş, 

çalışanların görev tanımları yapılarak, iş tanımlarına paralel iş akış 

şemaları çizilmiş, risk analizleri, süreç yönetimi, bilgi iletişim, performans 

yönetimi, hassas görevler ve öneri sistemleri tamamlanmıştır. Bundan 

sonra müdürlüklerimiz ile koordine edilerek revize çalışmaları her yıl 

yapılmaktadır. 

Vatandaşa doğrudan sunulan hizmetlerle ilgili süre ve yöntem 

konusunda standartlar geliştirilmesi eylemi kapsamında Belediyemiz 

Kamu Hizmet Standardı Formu hazırlanarak ilan edilmiştir. 

Belediye Meclisimiz tarafından alınan kararlar internet sitemizde 

yayımlanmaktadır. 

Harcama birimlerinde işlemler gerçekleşme aşamasında yapılan 

kontroller ile belgelendirilir ve Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından 

Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesince kontrole tabi 

tutulur. Böylece Mali Hizmetler Müdürlüğü, ödeme emri belgesi ve 

eklerinin kontrolünden, muhasebe işlemlerinin belirlenmiş standartlara ve 

usulüne uygun kaydedilmesinden, raporlanmasından, muhafazasından ve 

denetime hazır hale getirilmesinden sorumludur. 
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A. İdarenin Amaç ve Hedefleri 

Belediyemiz, ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmak amacıyla 

2015-2019 yıllarını içine alan yeni Stratejik Planını hazırlayarak stratejik 

amaç ve hedeflerini belirlemiştir. Hazırlanan Stratejik Planda, misyon ve 

vizyona ulaştıracak 9 adet amaç, 36 adet stratejik hedef ve 36 adet de 

performans hedef tespit edilmiş ve uygulanmak üzere yayımlanmıştır. 

Belediyemizin stratejik amaç ve hedefleri aşağıda belirtilmiştir. 

 STRATEJİK 

AMAÇ 
STRATEJİK HEDEF 

PERFORMANS 

HEDEFİ 

1 

Şeffaf ve 

katılımcı 

belediyeciliğin 

geliştirilmesini 

sağlamak. 

Meclis çalışmalarının içeriğine 

halkın ve ilgili kurum/kuruluşların 

erişimini sağlamak 

Şeffaf ve katılımcı 

belediyecilik anlayışının 

geliştirilmesi 

sağlanacaktır. 

2 

Amaç ve 

hedefleri en 

üst düzeyde 

karşılayacak 

nitelikli 

çalışanlarla 

çözüm odaklı 

hizmet sunmak 

ve kurumsal 

kapasiteyi ar 

tırmak. 

Belediyenin personel kadroları ile 

ilgili işlemleri yürütmek. 

Hizmet açısından 

kadrolar ve unvanlar, 

Yönetmelik doğrultusunda 

ihtiyaca göre 

düzenlenecektir. 

Belediyemizde insan kaynakları 

planlaması yapmak, performans 

esaslı çalışma anlayışını 

geliştirmek ve rasyonel bir 

yönetimi gerçekleştirmek. 

Belediyemizde insan 

kaynakları planlaması ve 

performans esaslı çalışma 

anlayışı geliştirilerek 

rasyonel bir yönetim 

gerçekleştirilecektir. 

Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin 

daha etkili olacak şekilde 

düzenlenmesi suretiyle çalışan 

personelin niteliğini her bakımdan 

yükseltmek. 

Hizmet içi eğitim 

faaliyetleri ile çalışan 

personelin niteliği 

artırılacaktır. 

Öneri sistemini kurmak 

Müdürlüklerin önerileri 

alınarak 

değerlendirilecektir 

Belediye bilgi işlem alt yapısını 

güçlendirmek. 

Teknolojik alt yapı 

geliştirilecektir. 

II- AMAÇ VE HEDEFLER 
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STRATEJİK 

AMAÇ 
STRATEJİK HEDEF PERFORMANS HEDEFİ 

3 

Belediyemizin 

mali yapısını 

güçlendirmek, 

kaynakların 

ekonomik ve 

etkili 

kullanımını 

sağlamak 

Tutarlı bütçe ve performans 

programları hazırlamak. 

Tutarlı bütçe ve 

performans programları 

hazırlanacaktır. 

Belediye gelirlerini artırıcı 

çalışmalara ağırlık vermek. 

Belediye gelirlerini artırıcı 

çalışmalara ağırlık 

verilecektir. 

Tahakkuk eden gelirlerin 

tahsilatını hızlandırmak. 

Tahakkuk eden gelirlerin 

tahsilatı hızlandırılacaktır. 

Müdürlük harcamalarının 

bütçe ile uyumlu olmasını 

sağlamak.  

Müdürlük harcamalarının 

bütçe ile uyumlu olması 

sağlanacaktır. 

İç kontrol çalışmalarını 

tamamlamak ve güncellemek. 

İç kontrol çalışmaları 

tamamlanarak 

güncellenecektir. 

4 

Halkın yaşam 

kalitesini 

artıracak 

kültürel ve 

sosyal 

faaliyetler 

geliştirmek. 

Kültürel faaliyetler 

gerçekleştirmek. 

Kültürel faaliyetler 

gerçekleştirilecektir. 

Sosyal Faaliyetler 

düzenlemek. 

Sosyal yardım 

faaliyetlerinde 

bulunulacaktır. 

Belediyemizin faaliyetlerini 

tanıtmak. 

Belediyemizin faaliyetleri 

tanıtılacaktır. 

5 

Temiz ve 

medeni toplum 

anlayışından 

hareketle 

kültürel 

varlıklarımızı 

koruyup 

İlçemizin 

fiziksel 

gelişimine yön 

vererek 

yaşanabilir bir 

kent ve bilinçli 

toplum 

oluşumuna 

katkı sağlamak. 

 

İlçemizde çevre bilincinin 

geliştirilmesini sağlamak. 

İlçemizde çevre bilincinin 

geliştirilmesi sağlanacaktır. 

Temiz kent anlayışı 

içerisinde atıkları toplamak 

ve geri dönüşüme 

kazandırmak. 

Atıklar kaynağından ayrı 

toplanarak geri dönüşüme 

kazandırılacaktır. 

Temiz ve yaşanabilir bir kent 

için gerekli olan ihtiyaçları 

temin etmek ve temizlik 

çalışmaları yapmak. 

Temiz ve yaşanabilir bir kent 

için gerekli olan ihtiyaçlar 

temin edilerek temizlik 

çalışmaları yapılacaktır. 

Mevcut yeşil alanların bakım 

ve temizliğini yapmak. 

Mevcut yeşil alanların bakım 

ve temizliği yapılacaktır. 
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S.No STRATEJİK 

AMAÇ 
STRATEJİK HEDEF PERFORMANS HEDEFİ 

5 

Temiz ve 

medeni 

toplum 

anlayışından 

hareketle 

kültürel 

varlıklarımızı 

koruyup 

İlçemizin 

fiziksel 

gelişimine 

yön vererek 

yaşanabilir 

bir kent ve 

bilinçli 

toplum 

oluşumuna 

katkı 

sağlamak. 

Görsel zenginliği artırmak 

amacıyla yeşil alanları 

yaygınlaştırmak 

Görsel zenginliği artırmak 

amacıyla yeşil alanların sayısı 

yaygınlaştırılacaktır. 

Mevcut ve yeni açılan 

parkların niteliğini artırmak. 

Mevcut ve yeni açılan park-

ların niteliği artırılacaktır. 

İlçemizde üst yapı sorunları-

nı çözümleyerek, periyodik 

bakım ve onarımlarla birli-

kte yeni projeler geliştirip 

uygulamalar yapmak. 

Akyurt’un düzenli gelişmesine 

yönelik üst yapı hizmetleri 

sunulacaktır. 

Planlamayı etkinleştirecek 

altyapı çalışmalarını 

gerçekleştirmek. 

İlçe halkının yaşam kalitesinin 

arttırılmasına yönelik alt yapı 

çalışmaları yapılacaktır. 

İlçemizde bulunan hizmet 

binalarımızın, kamu 

binalarının, eğitim 

kurumlarının ve dini 

yapıların bakım ve  

onarımlarını gelen talepler 

doğrultusunda bir program 

dahilinde yapmak. 

Hizmet binalarımızın, kamu 

kurum ve kuruluşların 

binalarının bakım ve onarım 

işleri yapılacak, yeni hizmet 

binamız faaliyete 

geçirilecektir. 

Çeşitli hizmetlerde 

kullanılmak üzere kültürel ve 

sosyal binalar ile spor 

alanları yapılacaktır 

İlçe halkının beklentilerine 

cevap verecek kültürel, 

sosyal ve spor alanları 

yapmak. 

Çeşitli hizmetlerde 

kullanılmak üzere kültürel ve 

sosyal binalar ile spor 

alanları yapılacaktır. 

Bütüncül planlama 

anlayışını ve uygulamalarını 

yaygınlaştırmak. 

1/1000 ölçekli uygulama imar 

planları ve parselasyon 

uygulamaları yapılacaktır. 

İmar planları ve ilgili 

mevzuatlar doğrultusunda 

düzenli ve sağlıklı bir 

yapılaşmayı sağlamak. 

İmar planları ve ilgili 

mevzuatlar doğrultusunda 

düzenli ve sağlıklı bir 

yapılaşma sağlanacaktır. 

Sağlıklı ve güncel arşiv 

verileriyle çalışmalarımızı 

etkin ve verimli hale 

getirmek. 

Arşiv verileri sağlıklı ve 

güncel bir biçimde sayısal 

ortama aktarılacaktır 
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S.No STRATEJİK 

AMAÇ 
STRATEJİK HEDEF PERFORMANS HEDEFİ 

6 

İletişim araçlarını 

etkin kullanarak 

faaliyetlerimizi 

tanıtmak, 

Belediyemiz ve 

paydaşlarımız 

arasındaki iletişimi 

güçlendirmek. 

Belediyemiz 

tarafından üretilen 

hizmetleri tanıtmak. 

Belediyemiz tarafından 

üretilen hizmetler 

tanıtılacaktır. 

Paydaşlarımız ile ile-

tişimi güçlendirmek. 

Paydaşlarımız ile iletişim 

güçlendirilecektir. 

Mevcut fotoğraf, 

video ve haber 

arşivini genişletmek. 

Mevcut fotoğraf, video ve 

haber arşivi 

genişletilecektir 

7 

Sağlıkta, yaşam 

kalitesinin 

gelişimine katkı 

sağlamak. 

Koruyucu sağlık 

hizmetlerini 

etkinleştirmek ve 

yaygınlaştırmak. 

Koruyucu sağlık 

hizmetleri etkinleştirilecek 

ve yaygınlaştırılacaktır. 

Cenaze hizmetlerinin 

verilmesi. 

Cenaze hizmetleri 

verilecektir. 

Bulaşıcı ve zoonotik 

hastalıklarla 

mücadele etmek. 

Bulaşıcı ve zoonotik 

hastalıklarla mücadele 

edilecek ve hijyenik kesim 

yapılacaktır. 

8 

Tedarik sürecini 

etkin ve verimli 

yönetmek. 

Satınalma süreç 

verimliliğini artırmak. 

Doğrudan teminlerde satı-    

nalma dosyası, ihalelerde  

ise ihale dosyası hazırlana-  

cak ve tedarik sürecinde  

iyileştirmeler yapılacaktır. 

Belediyemiz hizmetle-

rinin aksamadan 

yürütülmesine olanak 

sağlamak üzere 

çalışmalar yapmak. 

Hizmetlerin etkin ve 

verimli yürütülmesi için 

ihaleler zamanında 

yapılacaktır 

9 

İlçemiz ve halkı-

nın düzeninin iyi-

leştirilmesine ve 

yaygınlaştırılması

na katkı sağlamak 

Toplum düzenine 

yönelik denetimleri 

etkinleştirmek 

İlçe halkının düzeninin te-

mini için gerekli denetim-

ler yapılacak ve ilgili 

talepler karşılanacaktır 
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B. Temel Politika ve Öncelikler 

İlçe halkımıza verimli ve etkin bir hizmet sunabilmek için, 

Belediyemiz gelirlerini ve yatırımlarını planlayarak, hemşehrilerimizin 

ihtiyaçlarını öncelik sırasına göre gerçekleştirmek, temel politika ve 

önceliğimizdir. 

Harcamalarda etkinliği, şeffaflığı ve hesap verebilirliği hayata 

geçirmek amacıyla; 

➢ Kaynak tahsisi, stratejik planlara ve performans esaslı 

bütçeleme sistemine dayandırılacaktır. 

➢ Yönetim sorumluluğunun güçlendirilmesi için gerekli olan iç 

kontrol ve iç denetim sistemi uygulamaya konulacaktır. 

➢ Harcamalarda kalkınma potansiyelimizi destekleyici mahiyette 

olan altyapı yatırımlarına ve sosyal amaçlı alanlara öncelik 

verilecektir. 

➢ İlçe halkımızın mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarının öncelik 

sırasına göre karşılanmasına önem verilecektir. 

➢ Stratejik planlama ve performans esaslı bütçe uygulamaları ile 

hizmette etkinlik verimlilik daha da artırılacaktır. 

➢ Yatırımlarımızın kendi kaynaklarımız ile yapılmasına devam 

olunacaktır. 

➢ Müdürlüklerimizin, kendilerine tahsis edilen ödenekleri, 

belirlenen politika ve öncelikler doğrultusunda, etkili ve verimli 

bir şekilde kullanmaları esas alınacaktır. 

➢ Güçlü mali yapının oluşturulmasında insan kaynakları alt yapısı 

nitelik ve nicelik olarak güçlendirilecektir. 

 

TEMEL İLKELERİMİZ 

➢ Adalet, hakkaniyet ve dürüstlük sahibi olmak. 

➢ Her zaman ve her ortamda tutarlı olmak. 

➢ Kendi kendisine de saygı duyarak kişisel bütünlük içinde olmak. 

➢ Gücünün yettiğince yapabileceği hizmetin en iyisini yapmak. 

➢ Araştırmacı, yeniliklere açık ve sürekli gelişim içinde bulunmak. 

➢ Sorumluluk bilincine sahip olmak. 

➢ Yorumlama yeteneğine sahip olmak. 

➢ Vefa duygusuna sahip olmak. 

➢ Sorun odaklı değil çözüm odaklı olmak. 

➢ Empati yapmak. 
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➢ Güçlü kurum bütünlüğünü oluşturmak ve takım ruhu ile 

çalışmak. 

➢ İlkeli olmak. 

➢ Bilgi birikimi ile rehber olmak 
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A- Mali Bilgiler 

 

1- Bütçe Uygulama Sonuçları 

2019 yılı faaliyet raporumuz, mali saydamlık ve hesap verme 

sorumluluğu çerçevesinde hazırlanmıştır. 

 

Aşağıdaki 2015-2019 yılları arasında bütçe ve gerçekleşme 

durumunu gösteren tabloya bakıldığında bütçe gerçekleşme oranlarının 

yüksek olduğu görülecektir. 

 

 

Not: +Likidite Amaçlı Tutulan Nakit 10.500.000,00=49.780.000,00(Gelir Bütçe Tahmini)  

 

 

 

 

Yıllar 
Bütçe Gelir 

Tahmini(TL) 

Gerçekleşen 

Gelir(TL) 
 

ORAN 

Bütçe Gider 

Tahmini (TL) 

Gerçekleşen 

Gider(TL) 

 

ORAN 

2015 25.022.821,49 26.626.379,79 106,4 25.022.821,49 26.121.155,61 104,4 

2016 34.241.907,34 38.900.345,60 113,6 34.241.907,34 31.786.278,45 92,8 

2017 41.713.953,49 40.406.077,84 97 41.713.953,49 36.859.467,18 88 

2018 46.336.125,83 41.203.692,42 89 46.336.125,83 39.264.857,48 85 

2019 39.280.000,00 41.755.368,20 106 49.780.000,00 44.278.393,04 89 

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN 

BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 
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Belediyemizin mali yapısı iyi durumda olup, Belediyemizde 

mevcut kaynakların geliştirilmesi, ilave kaynakların oluşturulması için 

tahakkuk ve tahsilat artırıcı çalışmalar yapılmakta tasarruf politikalarına da 

önem verilmektedir. 

 

 

 

2019 YILI GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞEN 

HARCAMA KALEMİ 2019 
ORANI 

Bütçe Gerçekleşen 

Personel Giderleri 9.517.892,76 21,5 96,6 

Sos.Güv.Kur.Dev.Pr.Gid 1.375.167,04 3,1 91,2 

Mal ve Hizm.AlımGid. 25.634.591,04 58 127 

Faiz Giderleri 0,00 0 0 

Cari transferler 1.767.986,58 4 155,2 

Sermaye Giderleri 5.563.043,88 12,5 67,4 

Sermaye Transferleri 419.711,74 0,9 100 

Borç Verme 0,00 0 0 

TOPLAM 44.278.393,04 100 89 

 

 

 

2019 YILI GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞEN 

GELİR TÜRÜ 2019 
ORANI 

Bütçe Gerçekleşen 

Vergi Gelirleri 18.634.541,67  44,6 98,5 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.320.000,36 3,2 70,8 

Alınan Bağış ve Yardımlar 2.367.884,29 5,7 2.960 

Diğer Gelirler 15.555.353,10 37,2 130 

Sermaye Gelirleri 4.001.862.55 9,6 62 

Ret ve İadeler -124.273,77 -0,3 143 

TOPLAM 41.755.368,20 100 106 
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2018-2019 Yılları Arası Bütçe ve Gelir Gerçekleşme Oranları Tablosu (TL) 

Gelir 

Türü 

2018 Mali Yılı 2019 Mali Yılı 

Bütçe Gerçekleşen Oran Bütçe Gerçekleşen Oran 

Vergi 

Gelirleri 
17.483.052,87 17.532.404,50 100 18.909.000,00 18.634.541,67 98,5 

Teşebbüs 

ve Mülkiyet 

Gelirleri 
1.739.551,17 2.539.094,25 146 1.865.500,00 1.320.000,36 70,8 

Alınan 

Bağış ve 

Yardımlar 

 
4.073.246,84 

 
873.826,43 

 
21 

 
80.000,00 

 
2.367.884,29 

 
2.960 

Diğer 

Gelirler 
11.209.679,24 12.827.522,44 114 12.012.500,00 15.555.353,10 130 

Sermaye 

Gelirleri 
11.911.000,00 7.728.388,42 65 6.500.000,00 4.001.862,55 62 

Red ve 

İadeler 
-80.404,29 -297.543,62 370 -87.000,00 -124.273,77 143 

Toplam 46.336.125,83 41.203.692,42 89 39.280.000,00 41.755.368,20 106 

Not: +Likidite Amaçlı Tutulan Nakit 10.500.000,00 = 49.780.000,00 (2019 Yılı Gelir. Bütçe Toplamı)  

Tabloda yıllar itibariyle tahmini bütçe ile gerçekleşen bütçe 

karşılaştırıldığında gelir bütçesi gerçekleşme oranının; 2018 yılında %89, 

2019 yılında %106 olduğu görülecektir. Bu da bütçede gerçekleşme 

oranlarımızın yüksek olduğunu göstermektedir. 

 

2- Mali Denetim Sonuçları 

Mali denetim, bütçe uygulamasına ilişkin olarak belediyenin mali 

karar ve işlemlerinin denetimidir. Belediyelerin hesap verme sorumluluğu 

çerçevesinde, kurumun mali faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara, 

kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesini ifade 

eder.  

İç denetim, belediyelerin çalışmalarını geliştirmek için 

kaynakların ekonomiklik, etkinlik ve verimlilik esaslarına göre 

yönetilmesini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan 

bağımsız ve nesnel bir faaliyettir. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25’inci 

maddesi hükmünce her Ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl 

gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap ve kayıt işlemlerinin denetimi 

için kendi üyeleri arasından denetim komisyonu oluşturularak iç denetim 

gerçekleştirilir.  
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Dış denetim; genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları 

çerçevesinde kamu idarelerinin hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas 

alınarak, mali tabloların güvenilirliğine ve doğruluğuna ilişkin mali 

denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin mali 

işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup 

olmadığının tespiti, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak 

kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi 

ve performans bakımından değerlendirilmesi suretiyle gerçekleştirilir. 

 Belediyemiz, mali konular açısından Sayıştay tarafından denetime 

tabi tutularak, mali konuların, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluğu 

incelenip ve raporlanmaktadır. 
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A- Performans Bilgileri 

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 

a) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 

Personel İşleri 

Müdürlüğümüz, Norm Kadro Kapsamında Belediyemiz 

birimlerine personel alımı işleri ile belediyemizde 31.12.2019 tarihi 

itibariyle çalışmakta olan 56 memur, 2 sözleşmeli ve 49 işçi personel 

olmak üzere toplam 107 personelin, ilgili yasa, kararname, tüzük, 

yönetmelikler ve işçi sendikasıyla yapılan toplu iş sözleşme hükümleri 

çerçevesinde özlük, disiplin ve performans işlemlerini yürütmekle, kadro 

çalışmaları yaparak kadro ihdas, derece ve unvan değişikliklerini 

hazırlamakla ve tüm personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek hizmet içi 

ve motivasyon eğitimlerini yapmakla görevlidir. 

Belediyemiz hizmet kalitesini korumak ve arttırmak amacı ile kent 

temizliği ve diğer hizmetler, hizmet alımı kapsamında çalıştırılan 146 alt 

işveren 20/11/2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 

127’nci maddesiyle 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnameye eklenen geçici 23 üncü ve 24 üncü maddelerinde belirtilen 

kamu kurum ve kuruluşlarında 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına 

dayalı hizmet sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılan 

sürekli işçi kadroları veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsü ile Akyurt 

Belediyesi Personel Ltd. Şirketine geçiş yapmışlardır. 
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01.01.2019 tarihi itibarı ile belediyemiz bünyesinde 50 memur, 2 

sözleşmeli, 54 işçi ve 141 şirket personeli yapmakta iken; 31.12.2019 tarihi 

itibariyle 1 meclis üyesi başkan yardımcısı, 56 memur, 2 sözleşmeli, 49 

işçi ve 146 şirket personeli görev yapmaktadır. 

Görev yapan memurların kademe ilerlemeleri ve derece 

yükselmeleri, terfi tarihlerine göre başkanlık onayı alınarak Sosyal 

Güvenlik Kurumu’nun Hizmet Takip Programına işlenmiş ve evrakları 

özlük dosyalarında arşivlenmiştir. Ayrılan personelin İşten Ayrılış 

Bildirgeleri düzenlenerek kayıtları kapatılmış, yeni başlayan ve nakil olan 

personelin İşe Giriş Bildirgeleri düzenlenerek kayıtları yapılmıştır. 

 İşçi personelin durumu aylık olarak Türkiye İş Kurumu Altındağ 

Şube Müdürlüğü’ne bildirilmiştir. Ayrıca işçi ve memur kadroların dolu-

boş durumu üçer aylık dönemler itibariyle hazırlanıp Kaymakamlık 

Makamına sunulmuştur. 

 Belediyemizde çalışan personelin yıllara, unvanlara, müdürlüklere 

ve eğitim durumuna göre dağılımı ile ilgili bilgiler ve grafikler aşağıdaki 

gibidir. 

 Yıllar İtibariyle Belediyemiz Personel Sayıları  

Yıllar Memur 
Kadrolu 

İşçi 

Sözleşmeli 

Personel 

Taşeron/ 

şirket 

personeli 

Meclis 

Üyesi 

Bşk. 

Yrd. 

Toplam 

2012 24 74 14 83 1 196 

2013 44 73 1 85 1 400 

2014 47 71 2 105 1    226 

2015 48 70 2 122 1 243 

2016 48 60 2 119 1 230 

2017 49 59 2 147 1 258 

2018 50 54 2 141 0 247 

2019 56 49 2 146 1 254 
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BELEDİYEMİZDE ÇALIŞAN PERSONELİN UNVANLARA GÖRE DAĞILIMI 

(31.12.2019) 

DOLU KADRO SAYI 

MEMUR BELEDİYE BAŞKAN YRD. 2 

MECLİS ÜYESİ BELEDİYE BAŞKAN YRD. 1 

MÜDÜR 6 

UZMAN 3 

ŞEF 5 

MÜHENDİS 4 

TEKNİSYEN 1 

TEKNS. YRD. 1 

TEKNİKER 5 

MİMAR 1 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1 

EKONOMİST 
1 

EĞİTMEN 
3 

113

119
121 121

111 111

106 107

95

100

105

110

115

120

125

Kategori 1

Yıllara Göre Memur, İşçi ve Sözleşmeli Personel Sayıları

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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KAMERAMAN 1 

BEKÇİ 1 

VETERİNER HEKİM 1 

VHKİ 4 

MEMUR 3 

ZABITA MEMURU 8 

ZABITA KOMİSERİ 2 

ŞOFÖR 1 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL 2 

SÜREKLİ İŞÇİ 49 

TOPLAM 108 

Belediyemiz Personeli İstihdam Durumu ve Müdürlüklere Göre Dağılımı 

(31.12.2019) 

Unvanlar Memur 
Sözleşmeli/Meclis 

Üyesi 
İşçi Toplam 

Başkan Yardımcısı  2 1 - 2 

Başkanlık Makamı - 1 - 1 

Yazı İşleri Müdürlüğü 3 - 2 5 

Mali Hizmetler Müdürlüğü 6 - 5 11 

Fen İşleri Müdürlüğü 6 - 19 25 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 6 1 - 7 

Sağlık İşleri Müdürlüğü 2 - 6 8 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 2 - 4 6 

Temizlik İşleri Müdürlüğü 2 - 2 4 

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2 - 3 5 

Zabıta Müdürlüğü 13 - 6 19 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Md. 4 - - 4 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md. 1 - 2 3 

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 1 - - 1 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü 4 - - 4 

Plan Proje Müdürlüğü 2 - - 2 

TOPLAM 56 3 49 108 
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Unvan Y.Lisans Lisans Önlisans Lise Ortaokul İlkokul Toplam 

Meclis Üyesi Bşk.Yrd. 0 0 0 0 1 0 1 

İşçi Personel 0 0 1 13 13 22 49 

Memur Personel 4 29 8 9 5 1 56 

Sözleşmeli Personel 0 2 0 0 0 0 2 

TOPLAM 4 31 9 22 19 23 108 
 

 

 

PERSONELİN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DURUMU 

YAŞ GRUBU Erkek Bayan Toplam 

21-30 Yaş 3 1 4 

31-40 Yaş 23 5 28 

41-50 Yaş 50 5 55 

51-60 20 1 21 

TOPLAM 96 12 108 

Norm Kadro Çalışmaları 
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22/02/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri 

Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” çerçevesinde 

belediye meclis kararı ile 14 adet idari birim oluşturulmuştur. 

Belediyemiz birimlerinde görev yapan memur personelin dolu ve 

boş memur kadrolarında gerekli olan derece ve unvan değişiklikleri de yıl 

içerisinde yapılmıştır. 

Eğitim Faaliyetleri 

Kurumları ileri taşıyabilecek en önemli unsurun çalışanlar olduğu 

ve bir kıymet ifade ettiği bilinci içerisinde, personelin sahalarında yetişmiş, 

kalifiye ve uzman olmalarına önem verilmektedir. 

Eğitimler, yapılan eğitim ihtiyaç analizi sonuçlarına ve eğitim 

taleplerine göre gerek hizmet satın almak suretiyle gerekse Belediyemiz 

organizesi ile verilmektedir. 2019 yılı içerisinde verilen eğitimler aşağıda 

gösterilmiştir. 
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Çeşitli Eğitim Kurumları Tarafından Düzenlenen Eğitimler 
 

S.N. EĞİTİMİN ADI KONUSU 
KATILIMCI 

SAYISI 
EĞİTİM SAATİ 

1. 

Sıfır Atık Uygulamaları, Sıfır Atık 

Yol Haritası, Plastik Poşet, Sıfır Atık 

Bilgi Sistemi Toplantısı 

1 3 Saat 

2. 
Mahalli İdarelerde İç Kontrol 2 26 Saat 

3. 
Arcgis Temel Eğitimi 5 40 Saat 

4. 

e-Belediye Bilgi Sistemi Projesi 

Eğitimi 
2 35 Saat 

5. 
Deprem Yönetmeliği Eğitimi 1 6 Saat 

6. 

Stratejik Plan, Belediye Şirketleri, 

Belediyelerde Denetim,  

Ekap ve E-İhale, İhale Usul ve 

Süreçleri, Belediyenin Görev Yetki 

Sorumlulukları,  

Arşiv ve Belge Yönetimi, Kamu 

Zararı, İhale Türleri, Belediyenin 

Personel İstihdamı,  

Resmi Yazışma Kuralları, Doğrudan 

Temin ve 2886 Sayılı Devlet İhale 

Kanunu 

9 30 Saat 

7. 
İl Yatırım Takip Sistemi 2 2 Saat 

8. 
Madde Bağımlılığı 117 1 Saat 

9. 
Mali Modüler Eğitimi 1 15 Saat 

10. 
Eğitim Toplantısı 2 12 Saat 

11 
İş Güvenliği Eğitimi 190 4 Saat 

http://www.tbb.gov.tr/belediye-akademisi/
http://www.tbb.gov.tr/belediye-akademisi/
http://www.tbb.gov.tr/belediye-akademisi/
http://www.tbb.gov.tr/belediye-akademisi/
http://www.tbb.gov.tr/belediye-akademisi/
http://www.tbb.gov.tr/belediye-akademisi/
http://www.tbb.gov.tr/belediye-akademisi/
http://www.tbb.gov.tr/belediye-akademisi/
http://www.tbb.gov.tr/belediye-akademisi/
http://www.tbb.gov.tr/belediye-akademisi/
http://www.tbb.gov.tr/belediye-akademisi/
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b) Yazı İşleri Müdürlüğü 

Müdürlük Tarafından Sunulan Hizmetler 

Akyurt Belediye Başkanlığı Belediye Meclisi ve Belediye 

Encümeni’nin gündemlerinin hazırlanarak karara bağlanması, Belediye 

Meclis komisyon raporları ile Meclis Kararlarının düzenlenip 

dosyalanması ve arşivlenmesi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 

kapsamında ihaleler yaparak Basın İlan Kurumuyla ilgili yazışmaların 

yapılması, evlendirme nikah iş ve işlemlerinin  yürütülüp arşivlerinin 

tutulması, Belediyemize gelen ve giden tüm evrakların sayısal ve fiziksel 

ortamda kayıt altına alınıp ilgili birimlere ve kamu kurum ve kuruluşlarına 

gönderilmesi, Sivil Savunma Amirliği iş ve işlemleri çerçevesinde AFET 

Planlarının hazırlanarak arşivlenmesi ve ayrıca; İçişleri Bakanlığı e-

Belediye Projesi ve PTT KEP kapsamında EBYS’nin (Elektronik Belge 

Yönetim Sistemi)kurulumu aşamasında proje sahipliğinde birimler arası 

koordinasyonda ilgili iş ve işlemlerini yürütür. 

Belediye Meclisi ve Encümeni İle İlgili İşlemler 

Belediye Birimlerinden ve Meclis Üyelerinin vermiş oldukları 

önergelerden Belediye Meclisine görüşülmesi için gelen havaleli konular 

doğrultusunda, Akyurt Belediye Başkanlığı Belediye Meclisi ve Belediye 

Encümeni gündemlerinin hazırlanarak karara bağlanması, kararların 

yazılması ve korunması ile ilgili iş ve işlemlerin yürütüldüğü. Belediye 

Meclisi, tatil ilan ettiği ay haricinde her ayın ilk haftasında önceden 

kararlaştırdığı günlerde Belediye Meclis Başkanı ve Meclis Üyeleri ile 

toplanır; Belediye Encümeni ise her hafta Perşembe günü toplanmaktadır. 

 Gündemin Hazırlanması: Birimlerden Belediye Meclisi’nde ve 

Encümeni’nde görüşülmek üzere havale edilen yazılar doğrultusunda, 

Belediye Başkanı adına Meclis ve Encümen gündemi hazırlanmaktadır. 

 Gündemin Duyurulması: Her toplantı öncesinde hazırlanan 

Meclis ve Encümen Gündemi ile toplantı tarihi ve saatini içeren bilgi, 

Meclis Üyelerine ve Encümen Üyelerine ulaştırılmaktadır. Meclis 

Kararları kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla, Belediye 
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Başkanlığımızın Resmi İnternet Sayfasında yayımlanmak suretiyle ilan 

edilmektedir. 

Meclis İhtisas Komisyonlarına Havale Edilen Konuların 

Komisyonlara Sevki: Belediyemizce oluşturulan Plan ve Bütçe 

Komisyonu, İmar Komisyonu, Eğitim-Kültür-Gençlik-Engelliler-

Yaşlı ve Kimsesizler ve Sosyal İşler Komisyonu, Sağlık-Spor-

Halkla İlişkiler Ulaşım ve Diğer İşler Komisyonu ile Çevre-Tarım 

ve Hayvancılık Komisyonlarına havale edilen konular, ilgili 

komisyona gönderilerek ve yasal süresi içinde cevap verilmesi 

sağlanır. Bir sonraki Meclis toplantısında konuların görüşülmesi için 

konular gündeme alınarak komisyon başkanı ve üyelerinin imzalı 

raporları çıkarılır. 

Meclis ve Encümen Kararların Yazılması ve Onaya 

Gönderilmesi: Toplantılarda alınan Meclis Kararları yazıldıktan 

sonra, toplantı tutanakları ile birlikte, Başkanlık divanındaki üyelere 

de imzalatılıp, ilgili müdürlüklere, ayrıca; 5216 sayılı Büyükşehir 

Belediye Kanununun 14’üncü maddesi kapsamında olan  (Bütçe, 

imar ve cadde, sokak, meydan isimlerinin verilmesi veya 

değiştirilmesi ile ilgili) kararlar Büyükşehir Belediye Başkanlığına, 

bunun dışındaki kararlar ise Kaymakamlık Makamına, ilgili kanun 

maddesi gereğince yedi gün içinde, dayanak belgeleri ile birlikte 

gönderilmektedir. 

 Ayrıca; Belediye Encümeni’nde ve Meclis toplantısında 

görüşülen konular encümen  ve meclis karar defterlerine sırasıyla 

numara verilmek ve neticesi karşısına yazılmak suretiyle kayıtları 

yapılarak; Encümen’de ve Mecliste alınan kararların yazımı 

yapıldıktan sonra zimmetlenerek, ilgili birimlerine ulaştırılmaktadır. 

 Karar Özetleri ve Bir Sonraki Toplantı ile İlgili Duyuru: 

Toplantılarda alınan kararları, toplantının hangi tarih ve saatte 

yapılacağı, her ay yapılan toplantı sonrasında aksatılmadan, 
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Belediyemiz Resmi İnternet Sayfasında yayımlanarak, kamuoyunun 

bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. 

 Meclis Üyeleri Huzur Hakkı Puantaj Listesi: Meclis ve 

ihtisas komisyonları üyelerinin huzur haklarını alabilmeleri için 

puantaj listeleri her ay, Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne 

gönderilmektedir. 

 Dosyaların Arşivlenmesi: Yazı İşleri Müdürlüğü 

Bünyesindeki tüm evraklar ve Belediye Meclisi ve Encümeni ile 

ilgili bütün işlemler Standart Dosya Planı’na uygun bir şekilde 

dosyalanarak arşivlenmesi sağlanmaktadır. 

 Meclis Üye Özlük İşlemleri: Meclis üyelerinin özlük 

işlemleri düzenli takip edilerek arşivlenmesi yapılmaktadır. 

Meclis Üyeleri Mal Beyanları: Belediye Meclis Üyelerinin 

Mal Bildirimleri yasal süresi içerisinde kayıt altına alınmıştır. 

BELEDİYEMİZ MECLİS KARARLARI İLE İLGİLİ İSTATİSTİKİ BİLGİLER 

2019 yılı içerisinde Belediye Meclisimiz tarafından 12 adet 

olağan toplantı ve 65 olağan birleşim ile 2 adet olağanüstü toplantı 

ve 2 adet olağanüstü birleşim yapılmış olup, toplam 139 adet alınan 

kararın sayısal verileri yandaki grafikte gösterilmiştir. 

55

12

5 7

60

2019 Yılı Belediye Meclis Kararlarının 

Konularına Göre Dağılımı (Adet)



 

 61 

 

ENCÜMEN KARARLARI İLE İLGİLİ İSTATİSTİKİ BİLGİLER 

 

Belediyemizce 2019 yılı içerisinde 45 birleşimin gerçekleştiği 

toplam 136 adet Encümen Kararı alınmıştır. Söz konusu kararların 

konularına göre dağılımının üstteki tabloda gösterilmiştir. 

 

Belediyemize Gelen ve Giden Evrak İşlemleri: 

 Belediye Başkanlığı’na tüzel ve gerçek kişilerden gerek 

normal posta gerekse kurye ve EBYS aracılığı ile gelmiş olan 

evraklar, Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde Evrak Kayıta girerek 

kurum içerisine Yazı İşleri Müdürlüğü evrak kayıt biriminden havale 

onayı yetkilisine sevki ve dağıtımı yapılarak, EBYS ortamında 

sayısal kaydı yapıldıktan sonra ilgili birimlere zimmetle dağıtımı 

gerçekleştirilir. Belediyemizden tüzel ve gerçek kişilere posta yolu 

ile gönderilmek üzere gelen yazıların çıkış kayıtları her iş günü 

yapılıp, kurye vasıtasıyla veya iç zimmet defteri aracılığı ile yasal 

süresi içerisinde ilgililerine ulaştırılır.  

2019 YILI ENCÜMEN KARARLARININ 
 KONULARA GÖRE DAĞILIMI 

Kira Bedelinin Tespiti 8 

Yola Terk, tevhid, ifraz ve onay 28 

İhale Yapılması 8 

İmara Aykırı yapılar 3 

Ceza Tutanakları 8 

Yardım Talepleri - 

Kamulaştırma ve Yetki verilmesi 26 

Kesin Hesap 1 

Bakanlıktan Yardım talebi 5 

Diğer 49 

Toplam:  136 
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Belediyemize 2019 yılı içerisinde; 10752 adet giden ve 

10703 adet gelen evrak olup, toplamda 21455 adet evrakın kaydı 

sistem üzerinde tutulmuştur. Bu evraklardan cevap verilmesi 

gereken evraklara ilgili birimlerce mevzuat çerçevesinde cevap 

verilmiştir. Ayrıca; Belediyemize 2019 yılı içerisinde Resmî 

Kurumlardan 17 adet gizli gelen evrak ve 7 adet gizli giden evrak 

olmak üzere toplam 24 adet gizli evrak kaydı yapılarak arşivlenmesi 

sağlanmıştır. 

Yazı İşleri Müdürlüğünce cevabının verilmesi gereken 

yazıların yasal cevap süresinde günü geçirilmeksizin cevap 

verilmesi sağlandıktan sonra Devlet Arşiv Hizmetleri hakkında 

yönetmelik kapsamında saklanması ve imhası yapılmaktadır. 

 

“PTT KEP” Kamu Elektronik Posta Sistemi ve EBYS: 

 2018 Aralık ayı itibariyle e-Belediye Projesi kapsamında 

EBYS modülü aktif hale gelmiştir. Bu kapsamda 2019 yılında 

belediyemiz tüm birimlerince EBYS modülü aktif olarak 

kullanılmakta ve tüm yazışmalar bu modül üzerinden yapılmaktadır. 

 

Evlendirme ve Nikah İşleri: 

Resmi nikah yaptırmak isteyen adayların başvuruları 

sırasında, başvuru sahiplerinin müracaat evrakları kabul edilmiş, 

tamamlanan evraklara istinaden kanunlara ve yönetmelikle 

uygunluğu denetlenmiş, inceleme sırasında evlenmelerine yasal 

engel bulunmayan müracaat sahiplerinin talepleri kabul edilerek 

nikah işlemleri yapılmıştır. 2019 yılında 229 Çiftin nikah işlemi 

yapılmıştır. İlçemizde ikamet eden ve farklı yerlerde evlenme akdi 

yaptırmak isteyen 10 kişi için de evlenme izin belgesi 

düzenlenmiştir. Belediyemize müracaat eden 4 yabancı uyruklu 

kişilerin de nikah işlemleri tamamlanmıştır. Yapılan tüm nikah 

akitleri ve nüfus kütüğüne işlenmeleri için Nüfus Müdürlüğü’ne 

yazılı olarak gönderilmektedir. 
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Sivil Savunma İş ve İşlemleri: 

Akyurt Belediye Başkanlığı Sivil Savunma Amirliği iş ve 

işlemleri Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde icra edilmekte olup, 

Sivil Savunma İş ve İşlemleri; Akyurt Belediye Başkanlığı’nın 

29.04.2014 tarih ve 2733 sayılı Başkanlık Oluru ile yürütülmektedir.  

Sivil Savunma Amirliği çerçevesinde AFET Planları her yıl 

ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili kurumların koordinasyonunda 

güncellenerek ilgili birimler ile kamu kurum ve kuruluşlarına 

bildirilmektedir.  
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c) Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

1- Belediyemiz ile İşkur kurumu arasında yapılan protokol 

kapsamında müdürlüğümüz bünyesinde yeşil alanların bakımı için 6 

ay süreyle personel alımı yapıldı. 

2- İlçemizde etkili olan kar yağışlarında parklarımız, ilçe 

merkez yürüme yolları; sağlık kurumları ve diğer resmi kurum 

bahçelerinde personellerimiz tarafından kar temizliği yapıldı. 

 
 

3- İlçemizde ikamet eden ihtiyaç sahibi 30 aileye yakacak 

odun yardımı yapıldı. 
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4- 2018 yılında müdürlüğümüz tarafından hazırlanıp Ulusal 

Ajansa sunulan Erasmus+ 2018-1-TR01-KA202-058231 referans 

numaralı “Kırsal Alanların Gelişiminde Yerel ve Doğal Ürünler 

Yetiştirmenin Önemi: Rol model Ankara Armudu” adlı projemiz 

geçer not alarak kabul edilmiştir. 12-13 Şubat arası proje 

koordinatörü olarak Akyurt Belediyesinde açılış toplantısı 

yapılmıştır. Toplantı ile hem yurt içi-yurt dışı ortaklarla tanışma 

yapıldı hem de projemiz resmi olarak başlatılmış oldu. 
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5- Balıkhisar mahallesi fidanlığımızda sezon boyunca dip 

açımı, yabancı ot temizliği, sulama işleri ve eksik ağaç tamamlama 

işleri yapıldı. 

        
 

6- Üretim seralarımızda sezonu geldikçe çeşitli çalı ve 

sarmaşıklardan çelikle bitki üretimi, mevsimlik çiçek üretimi ve 

meşe palamudu dikimi yapıldı. 
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7- İlkbahar sezonu başından itibaren, sonbahar sezonuna 

kadar parklarımızda genel temizlik işlemleri yapıldı. 

    
 

8- Belediye binası çevresinde peyzaj için ayrılan bölümlerin 

bitkilendirme çalışması yapıldı 20.03.2019 
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9- Balıkhisar mahallesi ağaçlandırma sahamızda ilçemiz 

Saracalar İ.O.Ö öğrenci ve öğretmenleri ile 200 adet fidan dikimi 

yapıldı 29.03.2019 

         

 
 

10- Viyol içinde mevsimlik çiçek alımları yapılıp, 

viyollerdeki çiçekler potlara alındı.  
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11- Parklarımız da dikili olan çalılarda budama işlemleri 

yapıldı. Budanan bitki parçaları yeni bitkiler elde etmek için perlite 

dikimi yapıldı. 02.04.2019   

 
 

12- Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan küçük hayvanat 

bahçesindeki hayvanlarımızın günlük yemlenmesi ve diğer bakım 

işleri düzenli olarak yapıldı.  
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13- Fatih Sultan Mehmet Parkı (giriş şelale)’nda boyama ve 

tamirat işleri yapıldı.  

 
 

14- Sezon boyunca üretim seralarımızda ve açık alanda 

bulunan bitkilerin rutin sulama işleri yapıldı 03.04.2019 
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15- Üretim seralarımızda bulunan ve parklarımıza dikim için 

hazırladığımız mevsimlik çiçeklerimize gelişimlerini daha iyi 

sağlayabilmeleri için gübre takviyesi yapıldı 04.04.2019 

 

  
 

16- Üretim seralarımızdan açık alana aktarılan çeliklerde 

kontroller yapılarak kuruyan bitkilerin temizliği yapıldı 06.04.2019 
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17- Bahar mevsimiyle parklarımızda rutin çim biçim işleri 

yapılıyor. 

  

 

 

18- Merkez mahallelerinde boş arazi ve sokak aralarında 

çevre temizliği yapıldı (12-26.04.2019) 
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19- Şehit Yener KIRIKÇI parkımızdan başlayıp, tüm 

parklarımızda eksik olan metal, ahşap kamelya ve çöp kutularının 

eksiklikleri tamamlandı 13.04.2019 

 
 

20- İlçe emniyet müdürlüğü bahçesinde bulunan çalı ve 

sarmaşıklar budandı, Yürüme yolları ve merdiven taşları tamiratları 

yapılıp genel mıntıka yapıldı 13-15.04.2019 
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21- Bahar mevsimiyle soğuklarından zarar gören sulama 

hatlarında tamiratlar yapıldı 16.04.2019 

 

22- Sezon boyunca parklarımızdaki oyun gruplarında kırık ve 

hasarlı parçaların tespiti yapılarak tamirat ve yenileme işlemleri 

yapıldı. 
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23- Ahmetadil Mahallesi parkı ve binasında bulunan su 

hattındaki su tesisatları onarıldı. Oyun grubunun içerisine zeminde 

oluşabilecek su birikintilerini tahliye etmek için drenaj borusu 

sistemi döşendi 17.04.2019 
 

 

 
 

24- Cumhuriyet meydanı parkımızda dış etkenlerden zarar 

gören yeşil alanlarda peyzaj düzenlemesi yapıldı 18/04/2019 
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25- Yıldırım mahallesi Fikri AHISKALI cami bahçesinin 

peyzaj düzenlemesi yapıldı 22-24.04.2019 

 
 

 
 

26- Muhtarlık binaları bahçelerine ahşap kamelya ve çöp 

kutuları monte edildi. 24.04.2019 
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27- Parklarımızda ve müdürlüğümüzün bakımlarını yaptığı 

resmi kurum bahçelerinde sezon boyunca çalı budama ve yabancı ot 

temizliği yapıldı 25.04.2019 
 

 

28- Lojistik Tesisimizin girişinden başlanıp, Büğdüz 

mahallesi girişine kadar Çankırı Devlet Karayolu boyunca çift taraflı 

yol kenarlarında mıntıka temizliği yapıldı 25.04.2019 
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29- İlçe merkezine uzak olan mahallelerde ve mahalle 

mezarlıklarında genel temizlik yapıldı 27.04.2019 

 
 

30- İlçe merkezinde yürüme yollarında bozulmuş olan 

kaldırım taşları tamir edildi 29.04.2019 
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31- İlçedeki resmi kurumlar, mezarlıklar ve Kuran kurslarının 

bahçelerindeki uygun alanlara ahşap kamelya ve banklar yerleştirildi 

29.04.2019 

 
 

 

32- Büğdüz Mahallesinde yapılan yağmur duası için alanda 

yabani otların temizliği ve yağmur duası sırasında vatandaşların 

oturmaları için ahşap zemin uygulaması yapıldı. 02.05.2019 
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33- Kültür Parkı içerisinden geçen çayın (derenin) temizliği 

yapıldı. 02-03.05.2019 
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34- Sezon boyunca havuz sistemi bulunan parklarımızda 

suların berraklığı için ilaç uygulaması yapıldı. 
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35- Balıkhisar mahallesi mesire alanında yaz sezonu boyunca 

ekiplerimiz tarafından genel mıntıka temizliği ve yeşil alan 

içerisinde bulunan yabani otların temizliği yapıldı. 
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36- İlçemizdeki yaz sezonu boyunca camii bahçelerinde yeşil 

alan düzenlemeleri, yeşil alanı mevcut yerlerin bakım, temizlik, 

budama çalışmaları yapıldı 06.05.2019 
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37- Şeyhler mahallesinde yeşil alan olarak ayrılan alanda 

zemin tesviyesi yapılarak alanın çevresine bordür ve tel örgü çekildi. 

Bu alana yeni oyun grubu kurularak Kasım ayı içerisinde peyzaj 

düzenlemesi yapıldı.  
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38- Cumhuriyet meydanı parkımızın yenilenmesiyle eksik 

kalan pergolelerin yaslanma(sırtlık) bölümleriyle çöp kutuları monte 

edildi 09.05.2019 

 

39- Ankara Büyükşehir Belediyesi yükümlülüğünde olan ve 

uzun süredir bakımı yapılmayan Yeşiltepe Mahallesi Şehit Miktad 

ŞAMDANCI parkında personellerimiz tarafından çim biçim işi, 

çevre ve park içi mıntıka temizliği yapıldı 09.05.2019 
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40- Parklarımızdaki sezon boyunca dış etkenlerden zarar 

gören ve arızalanan aydınlatma direklerimizin armatürleri, ampulleri 

yenilenerek elektrik işleri yapıldı. Teknik personeller tarafından 

rutin olarak akşamları parklar gezilerek, yanmayan veya arızalı 

lambaların kontrollerini yapıldı. 10.05.2019 

 

41- Sonbahar ve ilkbahar sezonlarında parklarımızda dış 

etkenlerden zarar gören ve kuruyan ağaçlar ve çalılar yenileri ile 

değiştirildi 10.05.2019 
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42- Akyurt küçük oto sanayi sitesi girişinin yanındaki alanın 

toprak tesviyesi yapılarak araç oto parkı yapıldı. 

 

43- Parklarımızda zararlı ve haşerelere karşı ilaçlamalar 

yapıldı. 
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44- Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde 

vatandaşlarımızın kabir ziyaretlerini rahat bir ortamda 

gerçekleştirebilmeleri için, yabani otlar motorlu omuz tırpanı 

kullanan ekiplerimiz tarafından biçildi ve genel mıntıka temizliği 

yapıldı.  

 
45- İlçemizin muhtelif yerlerinde bulunan tanıtım 

billboardlarının zeminleri boyandı 20.05.2019 
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46- Parklarımızda mevsimlik çiçek dikimleri için çiçeklikler 

hazırlanarak çiçek dikim işleri yapıldı. 20.05.2019 
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47- Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde Teberik 

mahallesi ve Cücük mahallesinde bulunan türbelerde ve çevresinde 

yabani otlar motorlu omuz tırpanı kullanan ekiplerimiz tarafından 

biçilerek temizlik yapıldı.  

 
48- Tüm mahalle mezarlık kapılarının boyama işleri yapıldı.  
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49- Şehit mezarlarımızda mevsimlik çiçek dikim 

sezonlarında çiçek dikimi; dönem dönem mıntıka temizliği yapıldı. 

Mezarların yanındaki TÜRK bayrağımızdan zamanla yıprananlar 

yenilendi 29.05.2019 
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50- İlçemizde faaliyet gösteren resmi kurum ve vakıf 

bahçelerindeki çiçekliklere mevsimlik bitkiler dikildi 29.05.2019 

 

51- Cumhuriyet meydanı parkımızda bulunan pergolelerin 

üzerleri kamış hasırlar ile kapatılarak vatandaşlarımızın gölgede 

oturma imkanları sağlandı 12.06.2019 
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52- Yaz sezonu boyunca ilçemizdeki kamu kurum binaları 

bahçesi, sağlık ocakları, kurum lojmanı bahçesi, Kuran kursu 

bahçelerinde rutin olarak kuru ot temizliği ve çim biçim işi yapıldı 

13.06.2019 

 

53- Yaz sezonu boyunca rutin olarak ilçemiz cadde ve 

caddeye yakın sokaklarda yürüme yolları üzerinde bulunan kuruyan 

otlar tırpanla biçilip, temizliği yapıldı.  
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54- Karacalar, Şehyler, Karayatak ve Gölü mahallelerindeki 

köy konaklarının etraflarına sert zemin uygulaması yapıldı 

26.06.2019-27.06.2019 
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55- Parklarımızda dış etkenlerden zarar gören bank ve 

kamelyaların boyaları yenilendi. Yaz sezonu boyunca park ve mesire 

alanlarımız üzerinde bulunan kamelya, bank, çöp kovalarının metal 

profillerinde deforme olan yerler boyandı. 
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56- Tohum eleme tesisinin eksiklikleri giderilmek üzere 

sezon boyunca rutin olarak tadilat ve temizlik işleri yapıldı 

01.07.2019 

 

57- Parklarımızdaki çocuk oyun gruplarının çevrelerine led 

aydınlatmalı banklar yerleştirildi. 
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58- Müdürlüğümüz tarafından bu sene altıncısı düzenlenen 

“En Güzel Bahçe ve Balkon” yarışmasında katılımcı bahçelerden 

jüri incelemesi sonucu ilk 3’e giren bahçe sahiplerine Belediye 

Başkanımız tarafından hediyeleri ve katılım plaketleri verildi. 

Yarışma Birincisi Rıfat ÖZTUNA: 2 kişilik Bahçe Hamağı+Katılım 

Plaketi+Bahçe Tabelası, Yarışma İkincisi Atakan KESKİN: 1 kişilik 

Bahçe Hamağı+Katılım Plaketi+Bahçe Tabelası, Yarışma Üçüncüsü 

İbrahim Fatih TONGUR: 1 kişilik Bahçe Hamağı+Katılım 

Plaketi+Bahçe Tabelası verildi. Dereceye giremeyen bahçe ve 

balkon katılımcılarına Katılım Plaketi+Semaver verildi. 
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59- Havaalanı içerisinde bulunan Polis Özel Hareket Merkezi 

bahçesinde bahçe düzenlemesi ve yabani ot temizliği yapıldı. Bahçe 

içerisine gölge amaçlı demir profilden çardak yapıldı (3-4-

5.09.2019). Polis Özel Hareket Merkezi bahçesi futbol sahasında 

bozulan çim bölgelerine tekrar çim tohumları atılıp alanın tesfiyesi 

yapıldı 22.10.2019). Mevsimlik çiçek dikim sezonunda bahçe 

içerisindeki çiçekliklere çiçek dikimi yapıldı.
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60- Nehire Bir Anaokulu bahçesinde bulunan ağaçların 

budaması yapıldı, bahçede mıntıka temizliği yapıldı. Bahçenin bir 

köşesine çocuklar için uygulama bahçesi yapılıp bu alanda toprak 

çapası yapıldı. Okul bahçesine çocukların oyun oynamaları için kum 

havuzu yapıldı 14.09.2019 
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61- Yaz tatilinde Eğitim-Öğretim dönemi başlamadan önce 

ilçedeki tüm okulların bahçesinde genel mıntıka temizliği yapıldı. 

Kuru otlar biçilerek temizlendi, bahçedeki kamelya ve bankların 

deforme olanları tamir edildi ve boyandı. 

 

62- Balıkhisar Ağaçlandırma Sahasında fidanların 

çevresindeki yabani otların tırpanla biçimi yapılarak alandan 

uzaklaştırılıp, mıntıka temizliği yapıldı (Eylül Ekim ayları boyunca) 
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63- Yıldırım Beyazıt İlkokulu Bahçesine Anaokulu 

öğrencilerinin uygulama alanı olarak ayrılan toprak zemin çapa 

makinesiyle sürüldü, ekim-dikime hazır hale getirildi. Sonbaharda 

tel kenarına hanımeli dikimi yapıldı. 
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64- Yaz sezonu boyunca park ve mesire alanlarımız üzerinde 

bulunan kamelya, bank, çöp kovalarının zamanla deforme olan 

yerleri tamir edildi. Kamelya çatıları yenilendi, kamelya iskelet 

sistemine ise siyah renk boya uygulaması yapıldı. Eskiyen-kırılan 

banklar ve çöp kovaları yenileri ile değiştirildi, eskiyen banklar 

marangoz atölyemizde tamir edildi. 
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65- Yeşiltepe yolu üzerindeki trafo etrafındaki güllerin 

kaldırıma bakan kısmına dekoratif görüntü oluşturması için ahşap çit 

uygulaması yapıldı 24.09.2019 

 

66- Vatandaşlarımız özellikle çocukşlarımızın güvenliği için 

Dr. Atsushi Miyazaki Parkı iki kenarına, Namık Kemal Parkı Oyun 

Grubu çevresine, Yunus Emre Parkı yol kenarına ve Küp Çıkan 

Parkı yol kenarına çit uygulaması yapıldı. 
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67- Büğdüz Mahallesi giriş yolu etrafında bulunan ağaçların 

araç görüşünü engellediği için bir kısmı kesildi, bir kısmında da 

budama işlemi yapıldı.25.09.2019 

 

68-  Elecik Mahallesinde bulunan TÜRK bayrağımızın 

altına fidan dikimi yapıldı (2.10.2019) 
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69- Parklarımız ve fidanlıklarımızdaki ağaçlarımızın sulama 

işlerinde kullanılmak üzere yeni su dolum deposu yapıldı 3.10.2019 
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70- Akyurt küçük oto sanayi sitesi bahçesinde bulunan 

ağaçların kuruyan dalları kesilerek budama yapıldı. 3.10.2019 - Oto 

Sanayi bahçesinde rutin aralıklarla mıntıka temizliği yapıldı.  
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71- Parklarımızda ve fidanlık alanlarımızda sulama işlerinde 

kullandığımız su tankerlerimizin arıza ve eksiklikleri giderildi. 

5.10.2019 

 

72 -Tohum eleme tesisimiz 16.07.2019 tarihinde hizmete 

arpa elemeyle açılmış ve toplamda 112 çiftçimizin 644,36 ton 

tohumluk arpasını tonu 60 tl den elenmiştir. Arpa randevularından 

sonra tohumluk buğdayda 34 çiftçimizin 126,6 ton buğdayı elenerek 

tesisimiz 18.10.2019 tarihinde hizmete kapatılmıştır. 
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73- İlçemizde faaliyet gösteren otobüs terminalinde çalı ve 

ağaç budama işleri yapıldı 11.10.2019 

 

74- Yaz sezonu boyunca tüm parklarımızın, mahalle konak 

bahçeleri, muhtarlık bahçeleri, kamu kurum ve lojman bahçelerinin 

çim biçme işi yapıldı. 
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75- Balıkhisar mahallesi fidanlığımızdaki örnek armut 

bahçemizde gelecek sezonda ağaçlarımızın verimini arttıracak 

analizler için toprak profili açıldı 22.10.2019. Ankara armudu 

üzerine yıllardır çalışmalarını yürüten Ankara Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden Prof. Dr. Hatice 

DUMANOĞLU 2019 Ekim ayında bahçedeki ağaçları, alanda açılan 

toprak profilini ve bahçe kurulumunu incelemiştir. Yapılan 

incelemeler sonucu alanda 127 hastalıklı ağaç belirlenmiş ve bu 

ağaçlar sökülerek alandan uzaklaştırılmıştır. Bahçe komple sürülüp 

ardından kalan ağaçların diplerine hayvan gübresi uygulanmıştır. En 

son Kasım ayı içerisinde sökülen ağaçların yerine 130 adet elma, 

erik, kiraz, ayva, üzüm, vişne, dut aşılı fidanları dikilip Belediyemize 

ait eğitim ve uygulama amaçlı “Karışım Meyve Bahçesi” 

oluşturulmuştur (Maxma14 üzerine aşılı olan; 0900 Ziraat 2 adet, 

Regina 6 adet, Star giant 2 adet, No2 1 adet, Early lory 2 adet, Kordia 

2 adet olmak üzere 15 adet kiraz; MM106 anaç üzerine aşılı Golden 

11 adet, Scarlet spur 22 adet, Granny smiht 11 adet, Gala val 9 adet 

toplamda 53 adet elma; Papaz 7 adet, Stanley 3 adet, President 7 adet 

toplamda 17 adet erik ve 7 adet Eşme ayvası). 
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76- Balıkhisar mahallesi Mesken-i Nur sitesinde oyun parkı 

olarak ayrılan alan temizlenip kepçe ile tesviyesi yapılarak, yeni 

oyun grupları yerleştirildi 23.10.2019 
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77- Çarşı merkezinde Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ait 

mobesenin görüşünün açılması için Cumhuriyet meydanı parkında 

bulunan bazı ağaçlarda budama yapıldı 31.10.2019 

 

78- Belediyemiz lojistik tesislerinde bulunan nizamiye 

kulübesinin içine strafor ve lambri döşenerek kış soğuklarına karşı 

ısı yalıtımı yapıldı 1.11.2019 
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79- 11 Kasım saat 11:11’de Türkiye genelinde yapılacak olan 

“1 Nefes 1 Fidan” Ağaçlandırma Programı için belediyemiz 

tarafından Balıkhisar Ağaçlandırma Sahasında fidan dikim programı 

planlanmıştır. Dikim yapılacak alanların tespiti için alan gezilip 

çukurlar açıldı (05.11.2019) 
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 80- Balıkhisar mahallesinde bulunan Ağaçlandırma 

Sahasında yabani otlardan temizlenen alanlarda sonbahar 

yağmurlarından daha fazla yararlanmak ve sıkışan toprak 

tabakasının kırılması için 15 cm derinlikte toprak sürümü yapıldı 

(Kasım ayı boyunca) 

 

81- Akyurt İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde engelli 

rampası yapıldı, bozulan toprağın tesviyesi yapıldı (07.11.2019) 
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82- Elecik Mahallesi İlkokulu bahçesinde bulunan yabani 

çalılar kepçe ile sökülerek temizlendi (19.11.2019) 

 

83- Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen 

“Geleceğe Nefes 11 Milyon Fidan Dikim” kampanyası kapsamında 

11 Kasım saat 11:11’de Balıkhisar Ağaçlandırma sahasında 

personelimizce çukurları hazırlanan alana Belediye Başkanımız, 

Başkan Yardımcılarımız, ilçemiz kurum amirleri, Milli Eğitim 

Müdürlüğüne bağlı okul müdür ve öğretmenleri ve 300 öğrenci ile 

2000 fidanı toprakla buluşturduk.  
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84- Nehirebir Anaokulunda bina içindeki kalorifer 

peteklerine küçük çocuklarımızın güvenliği için ahşap çit yapıldı 

(12.11.2019) 

 

85- Akyurt İlçe Jandarma Komutanlığı güvenlik kulübesinin 

iç kısma taban ve tavana ısı yalıtımı ve lambiri döşemesi yapıldı. 

(13.11.2019) 
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86- Üretim seralarımızda çelikle üretim yaptığımız kasaların 

alt kısmına çeliklerimizin kolay köklenebilmesi için ısıtıcı rezistans 

telleri döşendi 25.11.2019 

 

 

 

 

 



 

 122 

87- İlçemizde kırsal turizmi canlandırmak amacıyla eski 

Kozayağı Mahallesinde 12km’lik “DOĞA YÜRÜYÜŞÜ” rotası 

belirlemek için rota belirleme yürüyüşü yapıldı. 

 

88- Belediyemiz adına Ankara Armudu Eğitim ve Uygulama 

Bahçesi kurulumu için dağlardan anaçlık ahlat çöğürü sökümü 

yapıldı 05.12.2019 
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89- İlçemizde tüm mezarlıklara 2549 adet sedir fidanı dikimi 

yapıldı. 

 

90- “Fidanlar Dikilsin Akyurt Yeşersin” sloganıyla Akyurt 

merkez ve mahallelerde toplamda 5.000 adet sedir, çam, ardıç fidanı 

halka dağıtıldı 13.12.2019 
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91- Balıkhisar Ağaçlandırma sahası içerisinde oluşturulan 

Karışık Meyve Bahçesindeki fidanlar için bitkinin ihtiyaç 

duyabileceği NPK 8 21 0 kimyasal gübresiyle gübreleme yapıldı 

16.12.2019 
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92- Otomatik sulama sistemlerini parklarımızda uygulamak 

için firma yetkilisiyle Muhsin Yazıcıoğlu parkımız ve Yıldırım Han 

Parkımız gezilerek ön inceleme yapıldı 16.12.2019 

 

93- Akyurt Devlet Hastanesinin talebi üzerine binanın 

bodrum katına dolan su ekiplerimizce tahliye edildi 20.12.2019 
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94- Yaban Hayatına Saygı düşüncesiyle Park ve 

Ağaçlandırma Sahalarımızdaki ağaçlara yerleştirmek için 

marangozhane atölyemizde 50 adet kuş evi imalatı yapıldı 

21.12.2019 

 

95- Karışık Meyve Bahçemizde ağaçlarımızın verilerini daha 

rahat kaydedip müdahaleler yapabilmek için sıra üzeri ve sıra arası 

numaralandırmaları yapıldı 21.12.2019 
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96- Yıl boyunca ilçemizde vefat eden vatandaşlarımız için 

yakınlarının taziyeleri kabul edeceği kapalı çadır ekiplerimiz 

tarafından kuruldu. 

 

97- Kış sezonu boyunca cadde ve sokaklarda vatandaşımızın 

mağduriyet yaşamamaları için yaya yollarında kar temizliği yapıldı 

26.12.2019 
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98- Üretim serası içerisinde düzenleme yapıldı. Hayvanların 

olduğu bölün ile sera arasına tel örgü çekildi. Çiçek taşımada 

kullanılan kasalar seçilip sağlamları düzenlenip istiflendi, kırıkları 

geri dönüşüme gönderildi 27.12.2019 

 

 



 

 129 

99- İlçemizde yıl boyunca merkez ve çevre mahallelerimizde 

vefat eden vatandaşlarımızın defin işlemleri için 1 kepçe operatörü 

ve 4 yardımcı personelle vatandaşlarımızın defin işlemleri 

gerçekleştirildi. 2019 yılı boyunca 198 vatandaşımızın defin işlemini 

gerçekleştirdik. 
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100- Eylül ayı içerisinde idari ve teknik personel (müdür+3 

personel) ile birlikte Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler 

Müdürlüğü ziyaret edildi. Yapılmakta olan Üretim Serası ve Tohum 

Eleme Tesisi gezilip incelendi. 
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101- 2019 yılı Eylül ayında idari ve teknik personel 

(müdür+3 personel) ile birlikte “Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği 

Festivali”ne katılım sağlandı. Sonrasında Yalovadaki çiçek ve bitki 

üretim seraları gezildi. 
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102- 03-07.07.2019 tarihleri arasında projenin 1. çalıştayı 

için teknik personel ve idari personel ile Macaristan Budapeşteye 

gidildi. Proje ortağımız Trebag çalışanları ile. İlk gün toplantısından 

sonra üreticilerinkayısı bahçeleri gezilerek yöntemler hakkında 

teknik bilgi alındı. 
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103- 17-18.10.2019 tarihleri arasında projenin 2. çalıştayı 

için teknik personel ve idari personel ile İspanya Valenciyaya 

gidildi. La Vall d’Uixo Low’da bulunan proje ortağı Carbon 

Economy Faundation çalışanları ile görüşüldü. İlk gün 

toplantısından sonra üreticilerin portakal, mandalina, avakado 

bahçeleri gezilerek yöntemler hakkında teknik bilgi alındı. 
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ÜRETİLEN ÇALI VE SARMAŞIK 
5000  

ÜRETİLEN GÜL 
 100 

ÜRETİLEN ÇİÇEK 
 1000 

 

DAĞITIMI YAPILAN FİDAN 
5754 

DAĞITIMI YAPILAN GÜL 
27 

DAĞITIMI YAPILAN ÇALI VE 

SARMAŞIK 
261 

DAĞITIMI YAPILAN ÇİÇEK 
1056 

 

 

DİKİMİ YAPILAN FİDAN+AĞAÇ 
9383 

DİKİMİ YAPILAN ÇALI VE 

SARMAŞIK 
6639 

DİKİMİ YAPILAN GÜL 
197 

DİKİMİ YAPILAN ÇİÇEK 
127162 
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BAKIMI YAPILAN AKTİF VE PASİF YEŞİL ALANLAR 

TOPLAM PARK ALANI  
230.645 

m2 

TOPLAM MEZARLIK ALANI 
330.795 

m2 

TOPLAM FİDANLIK ALANI 
1.125.296 

m2 

TOPLAM RESMİ KURUM BAHÇESİ 
41.100 

m2 

TOPLAM OKUL BAHÇELERİ 
111.583 

m2 

GENEL TOPLAM 1.839,419 
m2 
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d) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

“Masalın Aslı” adlı Tiyatro Gösterimi Çocuklarla Buluştu 

23/24.01.2019 tarihlerinde Necip Fazıl Konferans Salonunda 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzce çocuklarımızın geleneksel çocuk 

eğlencesi kültürünü hatırlamaları amacıyla İlçemizdeki çocuklarımıza 

yönelik “Masalın Aslı” adlı tiyatro gösterimi ve “Kukla Şhow” programı 

gerçekleştirilmiştir. 
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Çocuklar İçin Sinema Günleri Düzenledik 

 30.01.2019 – 31.01.2019 tarihinde Necip Fazıl Konferans 

Salonunda Müdürlüğümüzce “Çocuk Sinema Günleri” adıyla 

gerçekleşen etkinlik sabah saat 10:00 ve saat 14.00’de olmak üzere 

1 çocuk filminin gösterimi yapıldı. Çocuklar sinema gösterimine çok 

büyük ilgi gösterdi. Sinema izlemek için gelen tüm çocuklara 

patlamış mısır ikram edildi.  
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Süheyl Behzat UYGUR Kardeşler “Marko Paşa Müzikal” 

Tiyatro Gösterisi  

 15.02.2019 tarihinde Necip Fazıl Konferans salonumuzda 

ilçe halkına yönelik Süheyl-Behzat UYGUR kardeşlerin “ Marko 

Paşa Müzikali” adlı tiyatro gösterimi gerçekleştirildi. 
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“Akyurt Okuyor “ adlı Kitap Okuma Yarışması  

11.04.2019 tarihinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği 

içerisinde İlçemizde bulunan ilköğretim ve ortaöğretim 

okullarındaki öğrencilerimize yönelik “ Akyurt Okuyor” adlı kitap 

okuma yarışması başlatılmıştır. 50 Set Halinde belirlenen kitaplar 

okullarımıza dağıtılmıştır. Yarışmada dereceye giren 

öğrencilerimizde 1. Olanlar tam altın, 2. Olanlar yarım altın, 3. 

Olanlar çeyrek altın ile ödüllendirildi. Ayrıca dereceye giren 300 

öğrenci Çanakkale Gezisi ile ödüllendirildi.  
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Ramazan Ayında Dar Gelirlilere Gıda Yardımı Başlatıldı 

 29.04.2019 tarihinde Müdürlüğümüzce Ramazan ayında dar 

gelirlilere gıda yardımı dağıtımı başlatıldı. 2700 dar gelirli 

vatandaşımıza ramazan koli dağıtımı gerçekleştirildi.  

Ramazan ayında Vatandaşlarımıza Lokma Dağıtımı  

 Ramazan ayı süresince her Perşembe camilerimizde teravih 

namazı çıkışında vatandaşlarımıza lokma tatlısı dağıtımı 

gerçekleştirildi.  
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Anneler Günü Kutlama Programı 

 12.05.2019 tarihinde Anneler günü münasebeti ile teravih 

namazı çıkışında İlçemizdeki annelerimize tülbent ve zikir matik 

hediye dağıtımı yapıldı.  

Ramazan Şenlik Programı  

18.05.2019 tarihinde Necip Fazıl Konferans Salonunda 

Ramazan şenliği kapsamında Kültür ve Sosyal İşler 

Müdürlüğümüzce çocuklarımızın geleneksel çocuk eğlencesi 

kültürünü hatırlamaları amacıyla İlçemizdeki çocuklarımıza yönelik 

“KUKLA ŞENLİĞİ” “AŞUKLA-MAŞUK” Gösterisi “HACİVAT 

ve KARAGÖZ” Gösterisi programı gerçekleştirilmiştir. Program 

sonunda çocuklara horozlu şeker ve balon dağıtıldı. 
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Kitap Okuma Yarışması Ödül Töreni  

 31 Mayıs 2019 tarihinde Belediyemiz Necip Fazıl Konferans 

Salonunda  “ Akyurt Okuyor “ adlı kitap okuma yarışmasının ödül 

töreni gerçekleştirilmiştir. Yarışmada dereceye giren 

öğrencilerimizde 1. Olanlar tam altın, 2. Olanlar yarım altın, 3. 

Olanlar çeyrek altın ile ödüllendirilmiştir.  
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Çanakkale Gezisi  

 09/10/11/12/13.06.2019 tarihlerinde Kültür ve Sosyal İşler 

Müdürlüğümüzce kitap okuma yarışmasında dereceye giren 300 

öğrencimize Çanakkale gezisi düzenlenmiştir.  
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Akyurt Kent Konseyi Toplantısı  

 28.06.2019 tarihinde Belediyemiz Ankara evi toplantı 

salonunda Akyurt Kent Konseyi’nin 1. Olağan Genel Kurul 

toplantısı gerçekleştirildi.  
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Camiden Sahaya 7. Turnuvasını Düzenledik 

 04.07.2019 tarihinde çocukların Kur’an-ı kerim ve dini 

bilgileri öğrenmek için gittikleri Yaz Kur’an Kurslarına 

devamlılıklarını sağlamak ve aynı zamanda spor yaparak 

yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla Akyurt Belediyesi, İlçe 

Müftülüğü ve Gençlik ve Spor Müdürlüğünün düzenlediği 

“Camiden Sahaya 7” futbol turnuvası başlattık. Camiden Sahaya 7. 

Turnuvasına 23 camii katılan 744 yaz kur’an kursu öğrencilerine 

forma dağıtımı yapıldı. 
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156 Çocuk Sünnet Ettirildi 

 01/02/03/04/05.07.2019 tarihlerinde Akyurt Devlet 

Hastanesinde alanında uzman doktorlar tarafından 156 çocuk sünnet 

ettirildi. 
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Sünnet Şöleni 

 30.07.2019 tarihinde çocuklar için sünnet düğünü de 

unutulmadı. Belediyemizin Kültür Merkezi'ndeki düğün salonu, bu 

kez onlar için doldu. Erkekliğe ilk adımı atan çocuklar unutulmaz bir 

gün yaşadılar. Belediye Başkanınca sünnet olan tüm çocuklara 

Belediyemizin hediyesi olan bisiklet hediye edildi. 

 

Dar Gelirli Öğrencilere Okul Kıyafeti 

05.08.2019 tarihinde Müdürlüğümüzce dar gelirli ailelerin 

çocuklarına okul kıyafeti yardımı kayıtları alınmaya başladı. 
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Camiden Sahaya 7. Turnuvası Kupa ve Kapanış Töreni 

 07.08.2019 tarihinde Camiden Sahaya kupa ve kapanış töreni 

gerçekleştirildi. Dereceye giren Camilere kupaları verildi. Ayrıca 

her kursiyer öğrenci futbol topu hediye edildi. 
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30 Ağustos Zafer Bayramı 

 30.08.2019 tarihinde Cumhuriyet Meydanında çelenk koyma 

törenine lojistik destek verildi. 

Aşure Günü Kutlandı 

06.09.2019 tarihinde Belediyemiz tarafından İlçe merkezi ve 

mahallelerimizdeki 40 camii ve 31 farklı noktada, cuma namazı 

çıkışında 13.000 kişilik aşure dağıtımı yapıldı. 
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Dar Gelirli Öğrencilere Okul Kıyafeti 

09/10/11/12/13/14.09.2019 tarihlerinde Müdürlüğümüzce 

631 dar gelirli ailelerin çocuklarına okul kıyafeti yardımı yapıldı. 

Gaziler Haftası 

19.09.2019 tarihinde Cumhuriyet Meydanında Gaziler 

Haftası programı yapıldı. Programa lojistik destek verildi. 

Ahiler Haftası Kutlamaları 

 21.09.2019 tarihinde Ahilik Haftasında Akyurt Sanayisi ve 

Merkez Saat kulesinde vatandaşlarımıza ve sanayi esnafına Nohutlu 

pilav ikram edildi. 
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Camiler ve Din Görevlileri Haftası 

 02.10.2019 tarihinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası 

kutlamalarına lojistik destek verdik. Seyit Burhanettin Camii 

konferans salonunda gerçekleşen Camiler ve Din Görevlileri 

haftasında Belediye Başkanımızca Din Görevlilerine karanfil hediye 

edildi. 
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Spor Malzemesi Desteği 

 03.10.2019 tarihinde Necip Fazıl Konferans salonu fuaye 

alanında Müdürlüğümüzce tüm okullara spor malzemesi desteği 

verildi. 

. 
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Hayvanları Koruma Günü Kutlamaları 

 04.10.2019 tarihinde Kültür Parkta Belediyemizce 

Hayvanları Koruma Günü Kutlamaları gerçekleştirildi. Kutlamalara 

Yıldırım Beyazıt İlkokulu ve Akyurt İlkokul öğrencileri katıldı. 

Belediye Başkanımızca katılan öğrencilere Köpek Maması, kuşyemi 

ve suluk hediye edildi. 
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Amatör Spor Haftası 

 07.10.2019 tarihinde Akyurt Kapalı Spor Salonunda Akyurt 

Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, kendi bünyesinde çeşitli 

dallarda spor yapan çocuk ve gençler arasında spor faaliyetleri ve 

gösterisi oldu. Bu gösteri ve faaliyetlere Belediyemizce lojistik 

destek verildi. 

Mehmetçiğe Dua Gecesi 

 13.10.2019 tarihinde Necip Fazıl Konferans salonunda 

müdürlüğümüzce Mehmetçiğe Dua Gecesi programı 

gerçekleştirildi. Programda Mustafa Özcan tarafından kahramanlık 

türküleri seslendirildi. Program sonunda kahraman Şehitlerimiz ve 

Gazilerimiz için dualar edildi. 
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Muhtarlar Günü  

 18.10.2019 tarihinde Cumhuriyet Meydanında muhtarlar günü 

programı gerçekleştirildi. Programa Belediyemizce lojistik destek verildi. 

Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü 

 21.10.2019 tarihinde Belediyemiz ve Akyurt Sağlık 

Müdürlüğünce Sağlıklı yaşam yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüş 

Şehitler anıtından başlayıp belediyemiz kültür merkezi önünde son 

buldu. Yürüyüş sonrası öğrencilere kumanyalar ikram edildi. 
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Cumhuriyet Bayramı Çelenk Koyma Töreni Yapıldı 

28.10.2019 tarihinde Cumhuriyetin İlanının 96.Yıl Dönümü 

münasebeti ile Cumhuriyet Meydanında Çelenk koyma töreni düzenlendi. 

Programa Müdürlüğümüzce lojistik destek verildi. 

Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları 

29.10.2019 tarihinde Necip Fazıl Konferans Salonunda Cumhuriyet 

Bayramı Kutlamaları yapıldı 

  

 



 

 159 

Mevlüd Kandili 

 08.11.2019 tarihinde Seyid Burhanettin Camii ve Merkez 

Camiinde gerçekleştirilen mevlüd programında belediyemizce 

vatandaşlara mevlüd şekeri ikram edildi. 

Atatürk’ü Anma Programı 

10.11.2019 tarihinde Cumhuriyet Meydanında Çelenk koyma 

töreni düzenlendi. Programa lojistik destek verildi. 

 

Ağaç Dikme Programı 

 11.11.2019 tarihinde Devlet Hava Meydanları TAV 

çalışanları ve belediyemizce Şeyhler mahallesinde ağaç dikme 

programı gerçekleştirildi. 

Siyer-i Nebi Yarışma Programı 

 12.11.2019 tarihinde Necip Fazıl Konferans salonunda 

ilçemizde bulunan Lise ve Orta Okul öğrencilerine Siyer-i Nebi 

Yarışma Programı düzenlendi. 
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Siyer-i Nebi Yarışması Ödül Töreni 

12.11.2019 tarihinde Necip Fazıl Konferans salonunda 

ilçemizde bulunan Lise ve Orta Okul öğrencilerine Siyer-i Nebi 

Yarışmasında dereceye giren öğrencilere belediyemizce ödül töreni 

programı gerçekleştirildi. 
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Mahallelerimizde Gönül Buluşmaları Düzenlendi 

 14.11.2019 tarihinde Belediye Başkanımız Hilal Ayık, 

Belediye Meclis Üyeleri ve Belediye Müdürlerince 

mahallelerimizde gönül buluşmalarına lojistik destek verdik. 

Öğretmenler Günü Çelenk Koyma Töreni 

 24.11.2019 tarihinde Cumhuriyet Meydanında İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğünce Çelenk koyma töreni düzenlendi. 

Müdürlüğümüzce törene lojistik destek verildi. 

Engelliler Haftası “Artık Engel Yok” Yürüyüş ve Program 

Düzenlendi 

 02.12.2019 tarihinde Necip Fazıl Konferans salonunda 

Akyurt Belediyesi ve Akyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 

Engelliler Haftası münasebeti sebebiyle “Artık Engel Yok” etiketi 

ile Yürüyüş ve Program Düzenlendi. 
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Atatürk’ün Ankara Gelişinin 100.Yıl Kutlamaları 

 25.12.2019 tarihinde Atatürk’ün Ankara Gelişinin 100.Yıl 

Kutlamaları münasebeti ile Kültür Merkezi önünde Sinsin ateşi ve 

Seğmen alayı ile kutlamalar başladı. Kutlamalar Necip Fazıl 

Konferans Salonunda Akyurtlu Seğmenler ve Ankara Kulübü 

Derneğince kutlama programı gerçekleştirildi. 
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Hoş geldin Küçük Hemşehrim  

 İlçemizde ikamet eden yeni doğum yapan vatandaşlarımıza 

Hastane Çıkış seti hediye edilmeye devam edildi. 
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Çölyak Hastalarına Yiyecek Yardımı 

 İlçemizde ikamet eden Çölyak hastalarına raporlarına 

istinaden glutensiz yiyecekler alarak onlara destek verdik. 

Engelli Vatandaşlarımıza Tekerlekli Sandalyeler Verdik 

 İlçemizde ikamet eden engelli vatandaşlarımıza sağlık 

raporlarına göre akülü ve manuel tekerlekli sandalyeler verdik.  
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e) Fen İşleri Müdürlüğü 

A. İNŞAAT İŞLERİ 

1- Akyurt Cücük Mahalle Konağı ve kalaba Kız Kuran 

Kursu İnşaatları 

İlçemiz Cücük Mahallesinde dernek tarafından yapımına 

başlanılıp yarım kalan Cücük Mahalle Konağı; 3 katlı betonarme 

olarak tasarlanmış olup, Bodrum katta müştemilatların bulunduğu, 

Zemin kat bayanlar için ayrılmış bölümlerden ve 1. Kat ise erkekler 

için ayrılmış bölümlerden oluşmaktadır.  

İlçemiz Kalaba Mahallesinde dernek tarafından yapımına 

başlanılıp yarım kalan Kalaba Kız Kuran Kursu; 2 katlı betonarme 

olarak tasarlanmış olup, derslikler, öğretmenler odası, çay ocağı ve 

ıslak hacimlerden oluşmaktadır. Bu iki inşaatın yapımına beraber 

başlanılmış olup 2019 yılı sonu itibariyle %90 seviyesinde 

tamamlanmıştır. 
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2- Höyük Parkı Sosyal Tesisi İnşaatı  

 

İlçemiz Yıldırım Mahallesi Höyük Parkında 3 katlı sosyal 

tesis inşaatına başlanılmıştır. Bodrum katı kafeterya, zemin katı 

taziye evi ve 1. katı ise öğretmen evi olarak tasarlanarak inşa edilmiş 

olup, yıl sonu itibariyle tamamlanmıştır. 
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3-  Elecik Mahallesi Çelik Konstrüksiyon Kapalı Alan 

Yapım İşi 

 

İlçemiz Elecik Mahallesi Köy konağı avlusunda 

vatandaşlarımızın düğün, nişan, iftar yemeği, sünnet …vb gibi 

etkinlikleri yapmaları için 15x20 mt ebatlarında çelik 

konstrüksiyondan kapalı alan imalatına başlanılmış olup, yıl sonu 

itibariyle tamamlanarak hizmete açılmıştır.  
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4- Akyurt İş Hanı Ortak Bay-Bayan WC Tadilatı Yapım İşi 

 

   

5- Karacalar Mahallesi Konağı Genel Tadilat Yapım 

İşi 

İlçemiz Karacalar Mahallesinde bulunan mahalle konağı 

genel tadilat işlerine başlanılmış olup, yapı içerisinde ve dışarısında 

tüm tadilat işleri tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine 

sunulmuştur. 
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6-Yıldırım Mahallesi Hafız Mahir Kız Kuran Kursu 

Çevre Düzenlemesi Yapım İşi 

 

İlçemiz Yıldırım Mahallesinde bulunan Hafız Mahir Kız 

Kuran Kursu çevre tretuvar ve kamelya zemini andezit kaplama 

işlerine yıl içerisinde başlanılmış olup tüm tadilat işleri 

tamamlanarak öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. 
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7- Karayatak Mahallesi Köy Konağı Çevre 

Düzenlemesi Yapım İşi 

 

İlçemiz Karayatak Mahallesinde bulunan köy konağı çevresi 

kilit taşı ve bordür imalatı işlerine başlanılmış olup, yıl içerisinde 

tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. 
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8- Çardakbağı Mahallesi Köy Konağı Çevre 

Düzenlemesi Yapım İşi 
 

İlçemiz Çardakbağı Mahallesinde bulunan köy konağı 

çevresi tel örgü, kilit taşı ve bordür imalatı işlerine başlanılmış olup, 

yıl içerisinde tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine 

sunulmuştur. 
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9 -Mezarlık Tel Örgü Yapım İşleri 
 

İlçemizde bulunan mahalle mezarlıklarında tel örgü ve panel 

çit kapı imalatlarına başlanılmış olup, yıl sonu itibariyle 

tamamlanmıştır. 
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10- İmam Hatip Orta Okulu Bahçesi Kafes Tel Örgü Yapım İşi 

İlçemiz Atatürk Mahallesinde bulunan İmam Hatip Orta 

Okulu bahçesinde kafes tel örgü imalatı yapılarak öğrencilerimizin 

hizmetine sunulmuştur. 
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11- Kaldırım ve Tretuvar Yapım İşleri 
 

İlçemiz muhtelif mahallelerinde kaldırım yapımı işlerine 

başlanılmış olup yıl sonu itibariyle hedeflenen sokaklar 

tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. 
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12- Acil Toplanma Alanı Tabelaları Yapım İşleri 

İlçemiz muhtelif mahallelerinde belirlenen noktalara acil 

toplanma alanı tabelaları imalatı yapılarak yerlerine konulmuştur. 

 

  

B. İLÇEMİZDE BULUNAN METRUK YAPI YIKIM İŞLERİ 

İlçe genelinde vatandaşlarımızdan alınan muvafakatnameler 

değerlendirilerek yapılan incelemeler neticesinde metruk yapılar 

belirlenmektedir. Bu çalışmalar sonucunda belediyemiz iş 

makineleri ile metruk yapılarak ücretsiz olarak yıkılmakta olup 

molozlarıda döküm yerlerine taşınmaktadır. Yıl sonu itibariyle 

toplam 77 adet metruk yapı yıkımı gerçekleştirilmiştir. 
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C -İLÇEMİZDE BULUNAN KURUMLARA YAPILAN İŞLER 

 

1-Timurhan Cami Müştemilatı Kilit Parke Tretuvar Yapımı 

 

2-Kuba Cami Kuran Kursu Genel Tadilat İşleri Yapımı 

 

3-Yıldırımhan Cami Kuran Kursu Genel Tadilat İşleri Yapımı 

 

4-Seyyid Burhaneddin Cami Minare Tadilatları Yapımı 

 

5-Kalaba Cami Genel Tadilat İşleri Yapımı 

 

6-Beyazıt Cami Genel Tadilat İşleri Yapımı 

 

7-Toki Anadolu Lisesi Genel Tadilat İşleri Yapımı 

 

8-Nusret Şimşek Sağlık Meslek Lisesi Genel Tadilat İşleri Yapımı 

 

9-Nehire Bir Anaokulu Genel Tadilat İşleri Yapımı 

 

10-Yıldırım Beyazıt İlköğretim Okulu Genel Tadilat İşleri Yapımı 

 

11-Kızık Sağlık Ocağı Genel Tadilat İşleri Yapımı 

 

12-Kapalı Spor Salonu Genel Tadilat İşleri Yapımı 
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  D.YOL ÇALIŞMALARI 

1- Asfalt ve Yama Çalışmaları 

Belediyemiz ekiplerince muhtelif cadde ve sokaklarda yıl 

içerisinde 5.000,00 ton asfalt yaması gerçekleştirilmiştir. 
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2- İmar Yollarının Açılması ve Stabilizasyon Çalışmaları 

Belediyemiz ekiplerince yıl içerisinde 45.000,00 mt imar 

yoluna toplam 60.000,00 ton malzeme çekilerek yol alt yapı 

çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yine yıl içerisinde toplam 

13.500,00 mt ham imar yolu ulaşıma açılarak halkımızın hizmetine 

sunulmuştur. 
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3-Karla Mücadele Çalışmaları 

 

2019 yılı içerisinde müdürlüğümüz ekiplerince merkez cadde 

ve sokakları için 150 ton tuzlama yapılarak yollar kesintisiz ulaşıma 

açılmıştır. Bu mücadele kapsamında; 2 adet greyder, 3 adet tuzlama 

aracı, 3 adet kepçe, 2 adet büyük kepçe, 2 adet kamyonet, 2 adet 

transit ve 15 personelle 24 saat kesintisiz hizmet vererek herhangi 

bir mağduriyetin yaşanmasına izin verilmemiştir. 
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E-ARAÇ MAKİNE PARKI 

 

Tuzlama Aracı (Ünimok) 2 Adet 

Midibüs   1 Adet 

Damperli Kamyon  9 Adet 

Greyder   2 Adet 

Bekoloder   4 Adet 

Loder    2 Adet 

Ekskavatör   2 Adet 

Low Bet-Tır   1 Adet 

Kasalı Kamyon  1 Adet 

Damperli Kamyon  3 Adet 

Kamyonet   13 Adet 

Tamir Aracı   2 Adet 

Silindir   2 Adet 

Sepetli Araç   1 Adet 
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f) Zabıta Müdürlüğü 

Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının 

huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak, Belediye Yetkili organlarının bu 

amaçla alacakları kararların emir ve yasakların uygulanmasını sağlamak, 

önleyici tedbirler almak ve takip etmekle görevli ve yetkili olarak denetim 

faaliyetlerimiz sürdürülmektedir. 

Zabıta Teşkilat Bünyemiz; 

Zabıta Teşkilatımız; 24 saat esasına göre aksatılmadan 15 

personel, 4 araç ile Zabıta Müdürlüğümüz dahil olmak üzere 4 hizmet 

noktasında vatandaşlarımıza hizmet sunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akyurt Belediyesi Zabıta Personelleri 
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Zabıta Müdürlüğü 

 

 

 

 

 

Merkez Zabıta Karakolu 

ZABITA KARAKOLLARIMIZ 

                        

Pazar Yeri 
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OTONOMİ ZABITA KARAKOLU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabıta Araçlarımız 
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2019 YILI İDARİ PARA CEZALARI

Seri 1 Seri 2 Seri 3

1- İşyeri Açma Ve Çalıştırma Ruhsatları 

Zabıta Müdürlüğümüzce 5393 sayılı Yasanın 15. Maddesi 1. 

Paragrafın (c ) bendi ile1.Fıkranın I bendi ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma 

ve Çalıştırma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca 2. Sınıf ve 3. Sınıf 

GSM , Sıhhi Müessese ve Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsatı 

ve 2464 sayılı yasa gereği İşyeri açma İzni verilmektedir. 

Bu bağlamda; 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında 190 adet 

ruhsat ve hafta tatili çalışma ruhsatı verilmiştir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 YILI VERİLEN RUHSAT VE İZİN SAYISI SAYI 

Sıhhi Müessese Ruhsatı 160 

GSM 2 – 3 Ruhsatı   27 

Sıhhi 3   2 

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri   1 

TOPLAM 190 
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İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat Harcı    68.544,00 TL 

Basılı Evrak Harcı 52.750,00 TL 

İşgal ve Teftiş Defter Harcı 50.445,00 TL 

Diğer Gelirler 123.000,00 TL 

 GENEL TOPLAM 295.542,00 TL 

 

 

2- 2559 Sayılı PVS Kanunun 5259 Sayılı Kanunla değişik 8. 

Maddesi (a) bendi gereğince bazı işletmelere geçici kapatma 

uygulanmıştır. 

3- 18 kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanununun ilgili maddeleri 

gereğince 10.400,00 TL. para cezası kesilmiştir. 

4- Fen İşleri Müdürlüğü ile birlikte yapılan ortak çalışmalarda 

kaçak inşaatlara tutanaklar düzenlenmiş olup, kaçak inşaatların tespitleri 

yapılmıştır.  

5- Belediyemiz sınırları içerisinde yaklaşık 219 adet fabrika ve 

687 adet ticaretle uğraşan küçük esnafımız bulunmaktadır.  

6- Fabrika olarak çalışan işletmelerimize işyeri açma ve çalıştırma 

ruhsatlarına ilişkin 6 aylık Periyotlar halinde denetimlerimiz olmaktadır. 

Ruhsatsız işletmelere uyarılar yapılmaktadır. Almayanlar hakkında 5393 

sayılı Yasanın 15. Maddesi 1. Paragrafın c bendi ile 1. Fıkranın I bendi ve 

2018 İDARİ PARA CEZALARI 

OCAK  

ŞUBAT 1.000,00 TL. 

MART  

NİSAN   

MAYIS 1.203,00 TL. 

HAZİRAN 500.00TL. 

TEMMUZ  

AĞUSTOS  

EYLÜL                            612,00 TL 

EKİM  459,00 TL. 

KASIM                       3.473,00 TL 

ARALIK 3.153,00 TL. 

Toplam 10.400,00 TL 
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2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Yönetmeliğinin ilgili 

maddeleri uyarınca işlem yapılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabrikalarda Ruhsatların Denetlenmesi 

7- Okul servis araçları denetlenmiştir. Kurallara uymayan servis 

araçlarına gerekli cezai işlemler yapılmıştır. 

8- İlçemizde faaliyet gösteren dolmuşların denetimleri 

yapılmıştır. 

9- İlçemizde yapılmakta olan inşaatlara hazır beton nakli yapan 

kamyon ve araçların denetimleri yapılmış; çevreyi kirletmemeleri ve cadde 

sokak gibi yerlerde Mikserlerini yıkamamaları etrafa gelişi güzel harç 

atıkları dökmemeleri konusunda uyarılmıştır. Uyarılara uymayanlar 

hakkında gerekli cezai işlemler uygulanmıştır. 

10- İlçemizde faaliyet gösteren nakliye ve hafriyatçılarla toplantı 

yapılarak çöp, moloz, hafriyat gibi maddeleri nerelere dökmeleri, tonajını 

aşmamaları ve üzerine branda çekmeleri konusunda bilgi verilmiştir. 

Çevreye gelişi güzel ve dökülmesi gösterilen yerler dışındaki yerlere çöp, 

moloz ve hafriyat dökümü yapan, tonajını aşan ayrıca branda çekmeden 

yollara çıkan, cadde ve sokaklara malzeme dökerek giden kişi ve 

işletmelere gerekli cezai işlemler uygulanmıştır. 

11- 2019 Yılında Pazar yeri Yönetmeliği yenilenmiş. 

Belediyemiz internet sitesi ve Belediyemiz sesli yayın cihazıyla ilanen ilçe 

halkına duyurulmuştur. 
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12- Pazar yerleri denetimleri sıklıkla olmakta ve Pazar yeri 

Yönetmeliğine uymayan esnaflarımız hakkında gerekli cezai işlemler 

uygulanmaktadır. 

13- Halk Pazarımız: 

İlçemizde Belediye Kapalı Pazar Yerinde 1 adet halk pazarımız 

kurulmaktadır. Her Pazar günü kurulan halk pazarında yaklaşık olarak 60 

pazarcı esnafımız faaliyet göstermektedir.11.145,00 TL tutarında işgaliye 

harcı kesilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pazar Yeri Denetlemeleri 

14- İlçemizde bulunan tüm okul kantinlerinin denetimi yapılmış 

olup olumsuz unsurlar ortadan kaldırılmıştır. 

15- İlçemizde bulunan 24 adet umuma açık istirahat eğlence 

yerleri sıklıkla denetlenmiştir. Ayrıca İlçe emniyet müdürlüğü ekiplerince 

ortak çalışmalar yürütülerek 4207 sayılı kanun gereği Tütün Ürünlerinin 

Zararlarının Önlenmesi ve Korunması konusunda gerekli denetlemeler 

yapılmıştır. İlçemizde faaliyet gösteren umuma açık istirahat ve eğlence 

yerleri, tekel büfelerini denetlemek amacıyla faaliyetler düzenlenmiş 

kanunlara aykırı hareket eden işletmeler hakkında gereken cezai işlemler 

uygulanmıştır. 

16- Cadde ve sokaklarda ilçe halkını rahatsız edecek şekilde 

çığırtkanlık yaparak mal satan seyyar satıcılar tespit edilerek gereken cezai 

işlemler uygulanmış ve seyyar satışlar engellenmeye çalışılmıştır. 
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17- İlçemiz sınırları içerisinde faaliyette bulunan çeşitli 

kuruluşlara ait, kullanılmaz halde ve tarihi geçmiş ürünlerin/malzemelerin 

imhası Belediyemize ait çöp döküm alanında, gözetimimiz nezaretinde 

yapılmıştır. 

18- Kurban Bayramı öncesi kesim yapılacak yerlere hayvan 

kesim şartlarına uymaları ve çevreye gelişi güzel sakatat ve benzeri atıkları 

atamamaları konusunda tebliğ edilmiştir. Tebliğdeki şartlara uymayan 

şahıs ve işletmelere gerekli cezai işlemler uygulanmıştır.  

19- Market vb. işletmelere 4077 Sayılı kanunun 12. Maddesi 

gereği etiket kontrolleri yapılmakta ve sonuçları 3’ er aylık Periyotlar 

halinde Ankara Valiliği İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne bildirilmekte, 

sattığı emtiaların üzerine usulüne göre tanıtıcı etiket takibi yapılmaktadır. 

20- İlçemizde gıda satışı yapmakta olan bütün işyerleri denetlenip 

tarihi geçmiş ürünler raflardan kaldırıldı.  

              

Tarihi Geçmiş Ürün Ve Etiket Denetlemesi 

21- Yaz aylarında Hasat zamanı Kaymakamlık emriyle ilçe tarım 
müdürlüğünden bir ziraat teknisyeni, Ziraat odası Başkanı ve Belediye Zabıta 
ekibinden bir kişi ile Biçer-Döver takip timi ve anız yangınlarını önleme timi 
kurularak Biçer-Döver takibi yapılmıştır. Bununla beraber ilçemizde anız 
yangınları yok denilecek kadar azalmıştır. 

22- Ramazan ayı içerisinde ve periyodik aralıklarla ekmek ve pide yapan 
fırınlar denetlenmiştir. Halkın sağlığına zarar verebilecek unsurlar ortadan 
kaldırılarak ekmek ve pidelerin gramajları kontrol edilmiştir. 
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Fırın ve Pastane Denetlemeleri 

 

23- Ramazan ayında Zabıta Müdürlüğümüze 6 davulcu müracaat etmiş 
ve davulculara yaka kimliği verilerek, İlçe halkına ilanen duyurulmuştur. Böylece 
çıkabilecek olumsuz durumlar ortadan kaldırılmıştır. 

24- Belediyemizin düzenlemiş olduğu gece ve özel günlerde zabıta ekibi 
halkın huzurunu sağlamak için üzerine döşen görevleri yapmıştır. 

25- İlçemiz sınırları içerisinde dilencilik yapan şahıslar hakkında gerekli 
işlemler yapılarak ilçeden uzaklaştırılmıştır. 
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26- İlçemizde Milli Bayramlarda ve Anma Törenlerinde Belediye 
Başkanlığı Çelengi tarafımızdan konulmuştur. Vatandaşlarımızın törenleri ve 
bayram kutlamalarını huzur içinde geçirmeleri için gerekli tedbirler Zabıta 
Müdürlüğümüzce alınmıştır. Milli Bayramlar süresince esnafların ve 
vatandaşların uyması gereken kurallar hakkında gerekli uyarılar yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

Milli Bayramlarda ve Törenlerde Çelenk Koyma 

27- İlçemizde değişik noktalarda tespit edilen içme suyu borularından 
sızan sular ve arızalar hakkında ASKİ’ ye bilgi verilerek kontrol altına alınmaları 
sağlanmıştır. 

28- İlçemiz Temiz Parklar Projesi kapsamında Park Bahçeler Müdürlüğü 
bünyesinde bulunan parkların korunması ve zarar görmemesi amacı ile İlçe 
Emniyet Müdürlüğü Ekipleri ile müşterek denetimlerle sürekli kontrol altında 
tutulmaktadır. 

29- İnşaat alanlarının çevre temizliği ve inşaat atıklarının etrafa 
dağıtılmaması konusunda mücadele edilmiştir. 

30- 2019 yılında zabıta ekiplerimizce ilçemizde ölçü ve tartı aletleri 
kontrolü tamamen yapılmıştır. 
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31-Belediyemizce yapılan İhalelerin güvenli ve huzurlu bir şekilde 

yapılması için gerekli güvenlik tedbirlerini almıştır. 

32-Temizlik işleri müdürlüğü ile koordineli çalışarak Zabıta 

ekiplerimizce tespit edilen aksaklıklar bildirilmiştir. 

33- Kent konseyi toplantısı için davetiyeler titizlikle dağıtılmıştır. 

34-Vatandaşlar tarafından zabıta noktalarına getirilen kayıp eşyalar 

anonslar yapılarak ve araştırılarak sahipleri bulunmuş ve teslim ediliştir. 

35-Zabıta ekiplerimizce tespit edilmiş yıkılması muhtemel eski yapılar 

Fen İşleri Müdürlüğüne bildirilmiş ve muhtemel olması kazaların önüne 

geçilmiştir.  

36-2019 yılında Zabıta Müdürlüğümüz ve Zabıta Karakollarımıza telefon 

ile 213 adet şikayet ulaşmıştır. 

37-Zabıta Müdürlüğümüze e mail yolu ile 8 adet, Cimer aracılığı ile 19 

adet, Mavi Masa ile 221 ve müracaat şeklinde 42 adet şikayet ulaşmış olup 

tümü cevaplandırılmıştır. 

38-2019 Yılında her ay içerisinde ilçemizde bulunan internet 

kafeler;oteller ve okul kantinleri,  Kaymakamlık, Emniyet güçleri, Sağlık 

gurup başkanlığı ve zabıta ekiplerimizin ortak çalışmalarıyla denetlenmiştir. 
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Zabıta Ekiplerimizce vatandaşlarımızın cadde bulvar ve sokaklarda rahat 

bir şekilde yaya olarak seyredebilmeleri için yaya yolları üzerinde bulunan her 

türlü engel olabilecek metaryeller vb. unsurlar toplanmıştır.  
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g) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

 

1- Birimimizce 33 adet yeni yapı, 4 adet ilave, 1 adet 

yenileme,12 adet tadilat, 12 adet isim değişikliği, 1 adet kullanım 

değişikliği ve 1 adet iksa olmak üzere toplam 64 adet yapı ruhsatı 

düzenlenmiştir. 

2- Birimimizce 111 adet yapı kullanım izin belgesi 

düzenlenmiştir. 

 3- 2019 yılı içerisinde düzenlenen yapı ruhsatlarından 

1.456.703,78 TL, yol katılım ilişiksizlik belgelerinden 309.500,00 

TL, yapı kullanım izin belgelerinden 1.774.460,00 TL olmak üzere 

toplam 3.540.663,78 TL harç tahsil edilmiştir. 
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h) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

 

Akyurt Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 

medyada Belediyemiz ve Belediye Başkanımız ile ilgili haberlerin 

yayınlanmasını, İlçemiz ile ilgili yayınlanacak olan haberlerde 

Belediyemizin de görüşlerinin yer almasını, Belediyemizin tüm 

çalışmalarıyla ilgili doğru bilgilerin kamuoyuna aktarılmasını 

amaçlamaktadır. 

 

2019 yılında Akyurt Belediyesi ile ilgili yayımlanan haberler, 

çoğunlukla ulusal gazete ve internet medyasında yer almış olumlu 

haberlerdir. 

 

Akyurt' ta yerel medyanın bir parçası olan Müdürlüğümüz, ulusal 

basının zaman ve personel sıkıntısı nedeniyle yetişemediği durumlarda, 

kendi görüntüleri ve fotoğraflarıyla desteklediği haberleri medyaya servis 

ederek bu eksikliği gideren bir yapıya ve donanıma sahiptir. 

 

Belediye Başkanımızın katıldığı televizyon programları ve diğer 

faaliyetler yakından takip edilerek, programları takip edemeyen 

vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi sağlanmıştır. 

 

Faaliyetlerimizin diğer bir ölçüsü de yazılı, görsel medya ve 

internet medyasında yer alan haber sayısıdır. Bu bağlamda; 

 

1. 2019 yılında Belediyemiz ve Belediye Başkanımız ile ilgili 39 

adet haber yapılıp Belediyemizin yazılı basın organında ve internet 

adresinde yayımlandı. Aynı haberler ulusal gazete ve haber ajanslarına 

servis edilmek suretiyle İlçemizin adının duyurulması sağlanmıştır. 

 

2- Belediyemizin çalışmaları sayesinde kabuk değiştiren 

İlçemizde, yapılan çalışmalar belirli aralıklarla fotoğraflanarak geniş bir 

arşiv oluşturulmuştur. Haber fotoğrafları ile birlikte 2019 yılı içerisinde 

arşivimize gün-ay-yıl esasına göre 786 klasör içerisinde 16.026 fotoğraf 

kaydedilmiştir.  
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3. Belediye Başkanımızın ulusal televizyon kanallarında 1 kez 

söyleşi programına katılması sağlanmıştır. 

4. İlçemizin ülke genelinde tanıtılması amacıyla, Türkiye’nin 

her yerine dağıtımı yapılan süreli yayınlarda yer almak suretiyle 

geniş bir coğrafyada Akyurt'u tanıtma fırsatları değerlendirilerek 

2019 yılında 2 dergi ile çalışma yürütülüp sonuçlandırılmıştır. 

 

5. Belediyemizin kültür – sanat ve diğer etkinliklerle ilgili 

çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen konser, dini program, 

tiyatro, panel ve eğlence programlarından 27 tanesi kamerayla kayıt 

altına alınarak arşive kaydedilmiş, yayına uygun olanlar sosyal 

paylaşım sitelerine yüklenmiştir. 

6. Belediyemize gelen üst düzey ziyaretçilerin gezileri 

fotoğraflanarak arşivlenmiş, basın kuruluşlarıyla paylaşılarak 

ilçemizin adının duyurulmasına katkı sağlanmıştır. 

7.  İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz tarafından yapılan 6 adet 

imar planı değişikliği, ilgililere duyurmak amacıyla onaylandığı 

günden itibaren bir ay süreyle Belediyemizin internet sayfasında 

yayınlanmıştır.  
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8. Belediye Başkanımızın çalışmaları, ziyaretleri ve katıldığı 

etkinlikler ile haber değeri taşıyan tüm gelişmelerin fotoğraf ve 

videoları, anlatıcı metinlerle birlikte resmi Facebook, Twitter ve 

İnstagram sayfalarımızda paylaşılarak sosyal medyanın etkin 

kullanımı sağlanmaktadır. Belediye Başkanımızın hesaplarından 

631, Belediyemizin sayfalarından ise 151 paylaşım yapılmıştır. 

9. 2019 yılında CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) 

aracılığıyla Belediyemize gelen 159 adet başvurunun, ilgili 

müdürlükler ile birlikte hareket edilerek cevaplanması sağlanmış, 

sistem üzerinden vatandaşlara cevap gönderilerek 

sonuçlandırılmıştır. 

 

 

10. Suriye’deki Türkmen yerleşim merkezlerinde yaşayan ve 

savaştan etkilenen halka 360 paket bebek bezi yardımı yapılmıştır. 

Yardım malzemeleri TIR’a yüklenerek bizzat Belediyemiz 

tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. 

11. Çözüm Merkezimize 539 ilk ve ortaokul mezunu, 326 lise 

mezunu, 79 ön lisans mezunu, 146 lisans mezunu iş başvurusu 

yapmıştır. 269 kişi ise İş-Kur kaydı yaptırarak başvuru yapmıştır. 8 

kişi fabrikalar ile oluşturulan sistemden iş bulmuş, 14 kişi ise çözüm 

merkezi sayesinde iş sahibi olmuştur. 
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12. WhatsApp hattı 17 Haziran 2019 tarihinde oluşturularak 

istek ve şikayetleri toplamaya başlamış, 31 Aralık 2019 tarihine 

kadar alınan 353 başvurudan 252 tanesi olumlu sonuçlandırılmış, 

101 adedi ise Belediyemiz dışı kurumları ilgilendirdiği için olumsuz 

olarak cevaplanmıştır. 

13. Sosyal medya kullanımının özellikle fotoğraf ve video 

paylaşımını hızlandıran programlar sayesinde artmasıyla, 

Belediyemiz de vatandaşlardan sosyal medya aracılığıyla talepleri 

almaktadır. 2019 yılı içerisinde Facebook ve İnstagram’dan 

Belediyemize ulaşan 945 mesaj çözümle sonuçlandırılmıştır. 
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ı) Sağlık İşleri Müdürlüğü 

 

Akyurt Belediyesi Sağlık işleri Yönetmeliğinin temel görev, yetki 

ve sorumlulukları yerine getirme çerçevesinde yapılan çalışmalardır. 

Personelin sevk ve idare edilmesi, organizasyonu, iş ve işlemlerin 

düzenlenmesi faaliyetleridir. Sağlık İşleri Müdürlüğü olarak 2019 yılında 

e-mail yolu, iç yazışmalar, gelen yazılar olmak üzere 171 evrak ve belgeler 

düzenlenmiş ilgili kurumlara gönderilmiştir. 

 

Cenaze Hizmetleri 

 
Belediyemiz sınırları içerisinde gerçekleşen ölüm olaylarında, 

defin işlemi için vefat edenin yakınının, yetkili doktordan almış olduğu 

ölüm belgesiyle ve nüfus cüzdan fotokopisiyle müracaatı sonucunda, 

cenaze taşıma arabası, cenaze yıkama arabası, mezar yeri tahsisi ve defin 

işlemi yapılmaktadır. 

 

Belediyemiz cenaze işlerinde biri bayan olmak üzere dört kişi 

çalışmakta olup, 2 adet cenaze yıkama, 2 adet cenaze taşıma aracı 

bulunmaktadır. 2019 yılında Belediyemiz cenaze ekiplerince 208 adet 

defin işlemi yapılmıştır. 19 adet cenazenin nakli ilçemizden Ankara’ya 

bağlı diğer ilçelere 26 adet cenazenin nakli ise il dışına yapılmıştır. 
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VETERİNER  HİZMETLERİ  ve HALK SĞLIĞI 
 

              İlçemiz sınırları   içerisinde  Haşere, kene ,bit. Karasinek  

sivri  sinekle mücadele amacıyla, yaklaşık 370 Lt uçkun  ve 

karasinek ilacı  sırt pompası, pulvarizatör, misblow veya UVL cihazı 

ile belediyemiz sorumluluğundaki mahallelerdeki açık alanlar ve 

belediyemize ait binalar ,diğer kamu kurumlarına ait kapalı alanlarda 

uygulama yapılmıştır. Belediyemize ait cenaze depolarına talep 

doğrultusunda dezenfeksiyon uygulanmıştır.  
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5199 sayılı hayvanları koruma kanunları çerçevesinde sokak 

hayvanları ile mücadele edilmiş. Eldeki imkanlar ölçüsünde 457 adet 

sahipsiz, 36 adet sahipli köpek ve kediye kuduz aşısı ve parazit 

uygulaması ve çeşitli küçük çaplı tıbbi uygulamalar yapılmıştır. 

Toplam 44 adet köpek ve 9 adet kedi kısırlaştırılmış, ısırma vakası 

sonucunda 2 adet köpek müşahede altına alınmış, 10 günlük 

müşahede sonucunda aşıları yapılarak serbest bırakılmıştır.1 adet 

köpek sahiplendirilmiştir. Çeşitli kazalar sonucu yaralanan sokak 

hayvanları olay yerinden alınarak, tedavi amacıyla Büyükşehir 

belediyemiz ekiplerine teslim edilmiştir. Yine çeşitli kazalar sonucu 

veya diğer nedenlerle ölmüş olan hayvanlar, alınarak uygun şekilde 

gömülmüştür.        
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2019 YILI 

SAHİPLİ 

(Kedi ve köpek) 

kuduz  

aşısı ve parazit  

uygulaması 

SAHİPSİZ 

(Kedi ve köpek) 

kuduz aşısı ve 

parazit 

uygulaması 

yapılıp 

bırakılan 

TOPLAM 

12 Aylık 

Ocak-Aralık 
36 457 493 

 

 

 

Belediyemiz İş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli kontroller, 

uyarılar ve tedbirler alınmış, personellerimizin sağlık muayeneleri 

yapılmıştır. 

İş  Sağlığı   Yerinde 250  kişi muayene  edilmiştir. 

İş  analizi  yapılan  yer sayısı 7 adettir. 

Belediye, ye ait  çeşitli bölümlerde köntroller ve denetlemeler  

yapılırken  ilgili kişilere  kendi  bölümüleri  ile ilgili  iş güvenliği  ve 

sağlığı  konusunda 200 kişiye bilgi verilmiştir. 

Toplan bir yıl boyunca  40 adet  saha gözetimi yapılmıştır. 
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i). Temizlik İşleri Müdürlüğü 

1- Yılın her günü temizlik ve çöp toplama hizmetleri 

belediyemize ait 7 araç ile yapılmakta olup günlük ortalama 50 ton evsel 

nitelikli atıklar toplanarak belediyeye ait depo alanına gönderilmektedir. 

Çöp toplama işlemi ilçemizde sabah 07:00-16:00 arası 6 araç ile 07:00-

17:00 arası 1 araç ile yapılmaktadır. Toplam çöp deponi alanına gönderilen 

çöp miktarı 2019 yılında yaklaşık 19.000 ton dur.        

    
 

2- Zabıta ekipleri ile koordineli çalışılarak düzenli olarak 

fabrikaların denetimleri ve bu denetimlerde atık kompozisyonu ve baca 

gazı denetimleri yapılmaktadır. Yapılan denetimler sonucunda gerekli 

düzenlemeler ve aksaklıkların giderilmesi için bilgilendirme 

yapılmaktadır. 2019 yılında 240 işletmede denetim yapımıştır. 
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3- Belediye zabıta ekipleri ile ortak yapılan çalışmalar 

sonucunda oluşturulan çevre denetim birimi ile her ay düzenli olarak inşaat 

denetimleri fabrika denetimleri yapılmakta fabrikalardaki emisyon izni 

atık su içme suyu durumları tehlikeli atıklar ambalaj atıkları konusunda 

bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yapılarak her ay düzenli rapor halinde 

belediyemize sunmaları sağlanmaktadır. Sunulan rapor sayısı 240 adettir. 

 

 
 

4- Belediyemizin projesi olan atık yönetim planı ile okullar ve 

konutlara eğitim çalışmaları ve bilgilendirmeler yapılarak çevre bilinci 

aşılanamaya çalışılmış bu proje kapsamında geri dönüşüm çalışmalarında 

aşağıdaki kompozisyon elde edilmiştir.  

 

      
 

Atık Türü (ton/yıl) 2019 

  

Kağıt 1500 

Cam 500 

Plastik 1095 

Kompozit 1275 
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5- Özel günlerde ve bayramlarda tören alanları programlar 

öncesi ve sonrası temizliği yapılarak, mevcut alanlar yıkanıp 

temizlemektedir.  

 

       
 

 

6- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan cami ve ibadethanelerin 

temizliklerinin düzenli olarak yapılması toplamda ilçede bulunan 42 camii 

ve 18 adet kuran kursu temizliği 2019 yılında her ay düzenli olarak 

yapılarak vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir şekilde ibadet yapmaları 

amaç edinilmiştir. 
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7- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan okul ve eğitim 

merkezlerinin (27 okul) 2019-2020 eğitim öğretim yılında kullanacakları 

30 kalem temizlik malzemesi dağıtımı yapılmıştır. 

 

 
 
 

 

 

 

8- 2019 yılında halkın ortak kullanım alanları olan mekanlar 

ve okullar ilaçlanıp dezenfekte edilmiştir. 
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9- Atık pillerin toplanması projesini kapsamında toplanan atık 

pilin ilgili kuruluşa teslim edilmesi gerçekleştirilmiş olup kampanyanın 

daha çok ilgi görmesi amacıyla okullara dağıtılan pil kutuları sayesinde 

2019 yılında 570 kg atık pil ekonomiye kazandırılmıştır. 

 

               

 

 

10- 2019 yılında atık yağ üreten firmalardan atık yağ toplanması 

projesi başlatılmış olup ilçede faaliyet gösteren lokanta, yemek firması ve 

fabrikalarla bitkisel atık yağların toplanması projesi ile 1000 lt bitkisel atık 

yağ toplatılmıştır. 
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11- Çöp ve atık toplama işinin genişletilerek belediyemiz sınırları 

içerisinde bulunan bütün mahallelere yaygınlaştırılması amaçlanmış olup 

26 mahallede çöp toplama hizmetine geçilmiştir.  

             

 

 

12- Okullarda ve eğitim kurumlarında çevre bilincimin gelişmesi 

için kampanyalar düzenleyerek çocuklara eğitim verilmesi eğitimlerin 

görsellik katılarak daha eğlenceli hale getirilmesi sağlanmış olup bu 

çalışma ile okullara çevre bilincini artırıcı kitaplar dağıtılmıştır. 2019-2020 

eğitim öğretim yılı yarısında ilçemizde faaliyet gösteren anasınıfı,1 ve 2. 

Sınıflara çevre bilincini aşılamak için 3000 adet boyama kitabı 

dağıtılmıştır. 
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13- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan belli noktalara gelişigüzel 

atılan çöpler ve atıkların önlenmesi amacı ile vatandaşlarımıza 

bilgilendirme amaçlı 14 adet uyarı tabelalarının yerleştirilmesi  

 

     
 

14- Yılın her günü cadde ve sokakların temizlenmesi hizmetleri 

belediyemize ait 2 araç ile yapılmakta olup. Cadde ve sokakların vakumlu 

araçlar ile süpürülmesi işlemi ilçemizde sabah 04:00-18:00 arası 2 araç ile 

gerçekleşmektedir. 
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15- Yılın her haftası cadde ve sokakların yıkanması ve dezenfekte 

edilerek temizlenmesi hizmetleri belediyemize ait 1 araç ile yapılmaktadır. 

 

                   
 

16- Konteyner yıkama ve dezenfektan aracı ile ilçe merkezinde 

bulunan 2400 konteyner ilaçlanıp dezenfekte edilmiştir. 
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17- Çevre sağlığı ve temizliği açısından önem taşıyan 400 lt 

galvanizli çöp konteynerlerinden 100 adet, 770 lt galvanizli çöp 

konteynerlerinden 100 adet, 800 lt plastik konteynerlerden 50 adet ilçe 

merkez ve mahallelere dağıtım yapılmıştır. 

 

                  

 

18- Esenboğa hava limanı yolu üzerine 20 adet plastik 770 lt çöp 

konteyneri ilave edilerek çöp toplama sistemi düzenlenmiştir. 
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19- Vatandaşlarımızın sağlıklı ve hijyenik ibadetlerini yerine 

getirmeleri içim ilçe merkezinde bulunan camilere ve kuran kursuna 12 

adet dezenfektan ve koku giderici makine monte edilmiştir. 

 

                               

 
 

20- Geri dönüşüm çalışmaları kapsamında atık pillerin geri 

dönüşümü için 2 adet hediyeli atık pil toplama makinası okullara 

dağıtılmıştır. 
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21- 5 Haziran Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında ilçede eğitim 

gören öğrencilere yönelik çevre kirliliği önlenmesi ve çevreyi koruma 

konulu “Çevreci Kedi Çevki” isimli yaklaşık 2500 öğrenci katılımı ile 

tiyatro gösterisi yapılmıştır.  

         

22- Okullarda ve eğitim kurumlarında çevre bilincimin gelişmesi 

için kampanyalar düzenleyerek çocuklara eğitim verilmesi eğitimlerin 

görsellik katılarak daha eğlenceli hale getirilmesi sağlanmış olup bu 

çalışma ile okullara çevre bilincini artırıcı 3000 adet geri dönüşümden 

yapılan Pazar Çantası, Pazar filesi ve sıfır atık çantası dağıtımı yapılmıştır. 
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23- Okullarda ve eğitim kurumlarında çevre bilincimin gelişmesi 

için çocuklara eğitim verilmesi eğitimlerin görsellik katılarak daha 

eğlenceli hale getirilmesi sağlanmış olup bu çalışma ile okullara 3000 adet 

kişisel hijyen seti dağıtılmıştır. 

            

 

24- 5 Haziran Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında ilçede 

eğitim gören öğrencilere yönelik belediyemiz konferans salonunda 

etkinlikler düzenlenmiştir. 
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25- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan cami ve 

ibadethanelerin temizliklerinin düzenli olarak yapılması için ilçede 

bulunan 42 camii ve 18 adet kuran kursu ihtiyacın olan temizlik 

malzemeleri dağılarak sağlıklı ve hijyenik bir şekilde ibadet 

yapmaları amaç edinilmiştir. 

 

   
 

 

26- Belediyemiz depolarında bulunan ekonomik ömrünü 

tamamlamış lastiklerin ekonomiye kazandırılması için yetkili tek 

kurum olan LASDER ile anlaşma yapılarak belediyemize ait 2200 

kg atık lastik geri dönüşüme kazandırılmıştır. 
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27- 2019 yılında belediyemiz 7/24 çalışma prensibi ile 

vatandaşlarımıza acil durum, hafriyat ve düğün merasimlerinde 

atıklarının taşınması ve bertarafı için araç parkımıza 2 adet çöp taksi 

kazandırılıp halkın kullanımına sunulmuştur.  

 
 

28- 2019 yılında projesi tamamlanan çöp aktarma istasyonu ile 

ilçemize ait evsel nitelikli atıkların biriktirilmesi işlemi son bularak vahşi 

depolama alanı kapatılacak ve aktarma istasyonu ile atıklar toprak ile 

buluşmadan taşınıp düzenli depolama alanına gönderilecektir. 
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29- Sıfır Atık Projesi kapsamında 100 adet Ambalaj Atığı 

Toplama ve ayrıştırma iç mekan kumbarasının ilçede faaliyet 

gösteren eğitim kurumları ve resmi kurumlara dağıtımı yapılmıştır. 

             
 

30- Sıfır Atık Projesi kapsamında 20 adet 1000 lt  Ambalaj 

Atığı Toplama dış mekan kumbarası dağıtımı yapılmıştır. 
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31- Sıfır Atık Projesi kapsamında ilçe nüfusunun % 30’ unu 

kapsayacak şekilde 3000 adet broşür konutlara dağıtılarak 

bilinçlendirme çalışması yapılmıştır. 

              
 

32- Sıfır Atık Projesi kapsamında ilçede faaliyet gösteren 

kurumlar ve konutların %30 unu kapsayacak şekilde eğitim ve 

bilgilendirme çalışması yapılmıştır. 
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33- Sıfır Atık Projesi kapsamında ilçemizde yaşayan   

vatandaşlarımıza 2000 adet Pazar filesi ve 2000 adet Pazar çantası 

dağıtımı yapılmıştır. 

       
 

34 -Sıfır Atık Projesi kapsamında 7 adet Mobil Atık Getirme 

Merkezi ve 100 takım ambalaj atığı toplama seti alımı yapılmıştır. 
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35- İlçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren Esenboğa 

Havaalanı ile yapılan protokolle havaalanı çöplerinin belediyemiz 

tarafından toplama işlemi başlatılmış ve yıllık 3000 tona yakın çöp 

toplanması amaçlanmaktadır. 

        

 
 

 

36-Sıfır Atık Projesi kapsamında 1. Sınıf Atık Getirme 

Merkezi yer seçimi çalışmaları tamamlanmıştır. 
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37- 2019-2020 eğitim yılı başlamadan önce ilçede faaliyet 

gösteren bütün okulların bahçeleri süpürülerek yıkanıp dezenfekte 

edilmiştir. 

  
 

38- İlçe sınırları içerisinde boş alan ve arsalara gelişigüzel 

atılan çöplerin toplanması için düzenli olarak mıntıka temizliği 

yapılmıştır. 
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39- Kullanılmayan kıyafetlerin ihtiyaç sahiplerine 

ulaştırılabilmesini kolaylaştırmak ve kullanılmayacak durumda olan 

kıyafet ile ayakkabıların da geri dönüşüme kazandırılmasını 

sağlamak amacıyla hayata geçirilen 'Kullanılmış Giysi ve Ayakkabı 

Kumbaraları' şehrin farklı noktalarına 15 adet yerleştirilmiştir. 

                  
 

40- Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılmak üzere 9 yeni 

araç filomuza katılmıştır. 
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41- Belediye Ana Binamızın ve Kültür Merkezinin cephe 

temizliği yapılmıştır. 

 

  

 

42- Müdürlüğümüz Evde Hasta, yaşlı hizmeti sunulmaya 

başlamıştır. 2019 yılı Hasta, Yaşlı hizmeti belirlenen randevu ve 

planlar ile aylık rutin olarak yapılmaktadır. 
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43- Belediyemiz Ambalaj atıkları yönetmeliği gereğince 

2019 yılında 3 yıllık  geri dönüşüm firması ile Ambalaj Atığı 

Toplama Sözleşmesi imzalamıştır. 
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i) Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

1- Belediyemizin hizmet araçlarında kullanılmak üzere; 

"Akaryakıt Alımı" ihalesi gerçekleştirilmiş ve 1.596.000,00 TL 

bedel ile sözleşme yapılmıştır. 

2- "Akyurt 2-3 Hekimli ASM Hizmet Binası İkmal İnşaatı ve  

Merkez Mezarlık Abdesthane Yapım" ihalesi gerçekleştirilmiş ve 

777.100,00 TL bedel ile sözleşme yapılmıştır. 
 

3-"Akyurt Cücük Mahalle Konağı ve Kalaba Kız Kuran 

Kursu İkmal İnşaatı Yapım İşi" ihalesi gerçekleştirilmiş ve 

903.000,00  TL bedel ile sözleşme yapılmıştır. 

 

4-“İnşaat Malzemeleri Alımı” ihalesi gerçekleştirilmiş ve 

473.690,00 TL bedel ile sözleşme imzalanmıştır. 

 

5-“Kafes Tel Örgü Alımı” ihalesi gerçekleştirilmiş ve 

83.922,50 TL bedel ile sözleşme imzalanmıştır. 
 

6-“Ağaç, Bitki, İlaç ve Üretim Materyalleri Alımı” ihalesi 

gerçekleştirilmiş ve 104.609,88 TL bedel ile sözleşme imzalanmıştır 

 

7-“Kereste Alımı” ihalesi gerçekleştirilmiş ve 94.550,00 TL 

bedel ile sözleşme imzalanmıştır. 

 

8-“Boya ve Yönlendirilmiş Yonga Levha (OSB)”” ihalesi 

gerçekleştirilmiş ve 89.879,80 TL bedel ile sözleşme imzalanmıştır. 

 

9-“İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alım”” ihalesi 

gerçekleştirilmiş ve 22.950,00 TL bedel ile sözleşme imzalanmıştır. 

 

10- Belediyemiz hizmet binalarında kullanılan güç kaynağı 

sistemleri için  3.810,00 TL tutarında bakım sözleşmesi yapılmıştır. 
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11- Belediyemizin Hizmet binalarında kullanılan Kesintisiz 

Güç kaynakları için 2020 yılı için bakım sözleşmesi yapılmıştır.   
 

12- Belediyemizin "Chiller Grubu, Klima Santralleri , 

FanCoil Üniteleri,DVM iç ve dış üniteler split klimalar " doğrudan 

temin yöntemiyle 16.000,00 TL sözleşme bedel ile hizmet alımı 

yapılmıştır. 

 

13-Belediyemizin kültür merkezi ve hizmet  binasındaki 

asansörler için "800 KG LIK 3 ADET ,630 KG 2 ADET,400 KG 1 

ADET  TOPLAM 6 ADET VE 1 ADET 250 KG LIK MONŞARJ 

ASANSÖRÜ "  doğrudan temin yöntemiyle 8.820,00 TL sözleşme 

bedel ile hizmet alımı yapılmıştır. 

 

14-Belediyemizin jeneratörleri için "Jeneratör Periyodik 

Bakım ve Arıza Müdahale, Onarım" doğrudan temin yöntemiyle 

5.800,00 TL sözleşme bedel ile hizmet alımı yapılmıştır. 

 

15-Belediyemiz hizmet binalarında kullanılan ısıtma 

sistemleri için 7.000,00 TL tutarında bakım sözleşmesi yapılmıştır. 
 

16- 2019 yılında Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “İstisnalar” başlıklı 3’üncü 

maddesi ve “Doğrudan temin” başlıklı 22’inci maddesine göre 

toplam 2.529.100,96 TL bedel ile  182 adet temin işlemi 

gerçekleştirilmiştir. 

 

17-2019 yılından Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “Açık ihale usulü” başlıklı 19’uncu 

maddesine göre 9 adet ihale gerçekleştirilmiş ve toplam 

4.145.702,18 TL tutarında sözleşme imzalanmıştır. 
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18-Bilgi işlem birimi olarak merkez bina ve belediyemize ait 

6 lokasyona IT Desteği vermekteyiz. 3 lokasyonu merkez bina 

domain yapısına radyolink aracılığıyla entegre ettik, 3 zabıta 

karakolu ise halen entegre değil. 

 

19-Bilgi İşlem birimi olarak 2019 yılı içerisinde İçişleri 

bakanlığı tarafından hazırlanmış olan EBYS (Elektronik Belge 

Yönetim Sistemi) 85 kullanıcı tarafından kullanılmakta, birimimize 

gelen resmi talepler doğrultusunda yetkilendirme işlemleri 

yapılmaktadır. EŞKOM Belediye Otomasyon Yazılımı başta olmak 

üzere yerel sunucuların 7/24 kesintisiz çalışması için gerekli bakım, 

güncelleme ve yedekleme çalışmalarını aksatmadan 

yürütülmektedir. Kesintisiz çalışan online hizmetler sayesinde 2019 

yılında 5750 kişi emlak vergilerini internet üzerinden ödemiştir. 

 

20-Belediyemizin giriş katına kurulan Çözüm Masasının IT 

altyapı hazırlanmıştır. 

 

21-Güvenlik duvarı, Endpoint Antivirüs’ün ve Sunucu 

Crypto Locker Korumasının lisansı 3 yıllık olarak alınmış, tüm 

sunuculara Sophos Antivirüs ve Crypto Locker uygulaması, tüm 

masaüstü ve dizüstü bilgisayarlara Sophos Endpoind Antivirüs 

uygulaması yüklenmiştir.  

 

22-Müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda 5 Adet 

Dizüstü, 1 adet Ultrabook, 3 Masaüstü, 2 adet Allinone bilgisayar 

satın alma işlemi yapılarak birimimiz tarafından gerekli 

konfigürasyonlar yapılarak domain yapımıza entegre edildi ve 

kurulumları yapıldı. 

 

23-3 adet bilgisayarın Anakart, işlemci, Ram ve Harddiskleri 

güncellendi. 

 

24-11 adet Bilgisayarın harddiskleri ssd’ye upgrade edilerek 

%300 lük hız artışı ve verilerinin aktarımı sağlandı. 
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25-Müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda 10 adet 

laserjet yazıcı alınarak kurulumları yapıldı. 
 

26-Sunucuların haftalık ve aylık periyotlar halinde 

yedeklerinin alınmaktadır. 

 

27-Orijinal tonerin pahalı olması nedeniyle Muadil toner 

ihtiyaçları belirlenerek yazıcıların toner alımı yapıldı. 

 

28-Mahallelere ve okullara Kamera kayıt sistemi araştırması 

için yapılan saha çalışmalarında yer alındı. 
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j) Özel Kalem Birimi 

 

1- Özel Kalem Müdürlüğü olarak Belediyemizin halkla 

ilişkiler hizmetleri planlanıp uygulanarak, elde edilen sonuçlar diğer 

birimlerle paylaşılmıştır. 

2- 2019 yılında ilçemizde bulunan okulların talepleri 

doğrultusunda yarışmalar, spor müsabakaları ve tarihi ve kültürel 

alanların gezilmesi için araçlarımızın programı uygun olduğu ölçüde 

araç tahsisi yapılmıştır. 

3- Ramazan ayında Belediye Başkanımız tarafından 

verilen 6 adet iftar yemeğinin planlaması müdürlüğümüz tarafından 

yapılmıştır. 
4- Belediye Başkanımızın ağırlama, kutlama, tören, 

haberleşme, temsil ve yurtiçi seyahatleri ile ilgili işlemlerin takibi 

yapılmıştır. 

5- Belediye Başkanımızın yapacağı tüm randevu talepleri 

koordine edilmiştir. 

6- Belediye Başkanımızın tüm protokolle ve vatandaşlarla 

olan görüşmeleri sağlanmıştır. 

7- Başkanlık Makamı ile Müdürlükler arasında 

koordinasyon sağlanmaktadır. 

8- Belediye Başkanımızın imzalaması, onaylaması gereken 

evraklar sunularak ilgili kurumlara iletilmiştir. 

9- Başkanlık Özel Kalemi servisinin planlı ve programlı 

çalışması düzenlenerek, personel arasında iş birliği sağlanmış, 

çalışmalar takip edilmiştir. 

10-Başkanlık Makamı tarafından verilen diğer görevler 

yerine getirilerek, bunlara ait yazışmalar yürütülmüş, dosyalanarak 

muhafaza edilmiştir. 
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k) Plan Proje Müdürlüğü 

 

İfraz, Tevhit dosyaları incelenerek kontrolleri yapılmıştır. 

 

144 adet imar çapı ve 51 adet yol kotu düzenlenmiştir. 

 

İlçemiz Beyazıt, Yıldırım ve Atatürk Mahalleleri Merkez İlk 

Yerleşim Alanı’nda kentsel dönüşüm çalışmalarına 

başlanmıştır. 

 

Kalaba Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

kesinleşmiş olup parselasyon çalışmalarına başlanmıştır. 

 

Kızık, Büğdüz, Balıkhisar Mahallelerinin imar planı 

kesinleşmiş parselasyon çalışmaları devam etmektedir. 

 

Yıldırım, Timurhan Mahallelerinde yaklaşık 900 hektarlık 

alanda jeolojik etüt çalışmalarına başlanmıştır. 

 

2019 yılı içerisinde düzenlenen imar çapı belgelerinden 

47.500,00 TL, yol kotu belgelerinden 19.550,00 TL, vaziyet 

plan ölçümünden 9.400,00 TL, parselasyon harcı olarak 

8.829,00 TL, GES (Güneş Enerji Santrali) imar plan 

yapımından 245.000,00 TL olmak üzere toplam 330.279,00 

TL harç tahsil edilmiştir. 
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l) Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 

 

Muhtarlık İlişkileri: Toplumla İlişkilerin Yönetimi 

kapsamında yürütülen faaliyetlerin önemli paydaşlarından biri olan 

muhtarlıklar ile ilişkiler Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından 

koordine edilmektedir. İlişki yönetimi kapsamında Muhtarlık İşleri 

Müdürlüğümüz mahalli hizmetler çerçevesinde muhtarlarımızdan ve 

mahalle sakinlerinden gelen talep, şikâyet ve öneriler doğrultusunda; 

Muhtar Bilgi Sistemi (MBS) resmi ve özel yazışmalar ve çeşitli 

iletişim kanallarımız ile söz konusu talebin çözüme kavuşturulması 

için konusu ile ilgili icracı müdürlüklerimiz ile koordine şekilde 

hizmetlerini yürütmektedir. Seçilmiş muhtarlarımızın, dolayısı ile 

halkımızın talepleri belediyemiz için öncelikli müdahale edilmesi 

gereken konulardandır. Muhtarlarımız ile kurduğumuz diyalog ve 

karşılıklı iş birliği ortamı ile mahallelerinde verimli bir çalışma 

ortamı sağlamak hedefimizdir. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü olarak 

belediyemizin içinde bulunduğu imkân ve olanaklar dâhilinde her 

zaman hızlı, etkili, çözüm odaklı ve kentsel sorumluluk bilinciyle 

yapmış olduğumuz faaliyetlerimizi sınıflandırırsak: 
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BELEDİYEMİZİN MUHTARLIK ZİYARETLERİ VE 

MAHALLE BULUŞMA TOPLANTILARI 
 

   
 

2019 yılında Belediye Başkanlığımızın planlamış olduğu 

muhtarlık ziyaretleri ve mahalle buluşma toplantıları yapılmıştır. 

İlçemizdeki 8 Muhtarlığımız ziyaret edilmiştir. Başkanlık 

Makamının Mahalle ziyaretlerinde Başkan’a eşlik ederek taleplerin 

alınmasını ve ilgili birimlere sevkini sağlayarak sonuçlarının takibi 

yapılmıştır. 
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BELEDİYEMİZİN MUHTARLIK İŞTİŞARE VE 

KOORDİNASYON TOPLANTILARI 

 

    
 

26 Mahalle Muhtarlarımız ile Belediye Başkanı ve 

yetkililerin buluştuğu 2019 yılının belirli zamanları nisan, ağustos ve 

kasım aylarında 3 adet Muhtar istişare Toplantısı yapılmıştır. 

Gerçekleştirilen istişare görüşmelerinde, mahallelerimizin 

ihtiyaçları ile mahalli müşterek nitelikteki faaliyetlerin ifasına konu 

hususlar paylaşılmış olup; bu esnada gündeme gelen 311 adet öneri, 

görüş ve talebin Belediyemiz icracı Müdürlükleri tarafından 

gerçekleştirilmesi yönündeki tespit neticesinde kısa ve orta vadede 

çözümlenmesi planlananlar neticelendirilerek sonuçlandırılmış, 

yatırım programı konusu olan taleplerin takibi ise bahse konu 

müdürlüklerimizce sürdürülmektedir.  
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AKYURT KAYMAKAMLIĞININ MUHTAR 

TOPLANTILARI 

 

   
 

Akyurt Kaymakamlığınca 2019 yılı içerisinde Akyurt 

Kaymakamı Başkanlığında düzenlenen ilçede Kurum ve 

Kuruluşların müdür ve amirlerinin de iştirak ettiği yıl boyunca 9 adet 

Muhtar Toplantısına Müdürlüğümüzce gerekli katılım sağlanmıştır. 
 

Muhtarlık İstişare ve Koordinasyon Toplantıları                                                        

2019 

Belediyemizin Muhtarla İstişare 

ve Koordinasyon toplantısı 

                                                            

3 

Belediyemizin Muhtarlık Ziyareti 

ve Mahalle Buluşma Toplantısı 

                                                            

8 

Kaymakamlık Muhtar Toplantısı                                                             

9 

TOPLAM                                                           

20 
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ŞİKAYET-TALEPLER 
 

  İlçemizin 26 Mahalle Muhtarlığından 2019 yılı içerisinde; 

İçişleri Bakanlığımız tarafından www.muhtar.gov.tr üzerinden 

oluşturulan Muhtar Bilgi Sistemi yoluyla Belediyemize, 8 adet 

başvuru atanmış ve bu başvurular süresi içerisinde 

neticelendirilmiştir. Dış Kurumlar, Dilekçe, telefon, mail vb. yollarla 

311 adet başvuru kaydı alınmış, bu talep ve şikâyetlerin incelenmesi, 

kurum kayıtlarına geçirilmesi ve ilgili birim veya birimlere havale 

edilmesi ve iş koordinasyonu sağlanmıştır. Muhtar Bilgi Sistemi 

üzerinden veya diğer yollarla muhtarlıklarımızdan gelen tüm talep, 

şikâyet, öneri ve isteklerle ilgili kayıtlar tutularak sonuçlandırılmış 

ve gerekli raporlar hazırlanmıştır. Çözüm Merkezi ve WhatsApp 

ihbar hattından gelen taleplerde de süresi içerisinde 

değerlendirilmiştir. 

 

Talep- Şikayetler                                                                                                  

2019 

Muhtar Bilgi Sistemi (MBS) 

yoluyla Belediyemize Gelen 

                                                          

8 

Diğer yollarla Belediyemize 

Gelen (Dilekçe, mail, telefon 

vb.) 

                                                       

299 

WhatsApp ihbar Hattı, Çözüm 

Merkezi 

4 

TOPLAM                                                        

311 
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MUHTARLAR GÜNÜ KUTLAMASI 
 

  Muhtarlar günü programı Resmî Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe giren Muhtarlar günü etkinlikleri çerçevesinde 

18/10/2019 tarihinde İlçe protokolü ve halkımız ile Atatürk Anıtına 

çelenk sunma töreninin ardından Muhtarlarımız, Akyurt 

Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığımız ile birlikte Kültür Parkta 

Dolunay Kültür Evi Kafede toplantı yapılmıştır. 

 

           

 
 

DESTEK ÇALIŞMALARI 
 

Mahalle Muhtarlarımızdan gelen talepler üzerine, muhtarlık 

binalarımızdaki resmi işler için kullanılan ihtiyaç malzemeleri ve 

diğer destekler, imkanlar dahilinde Belediye Başkanlığımız 

tarafından verilmektedir. 
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2- Performans Sonuçları Tablosu 

 

 

 

 

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

S.No. Yapılan Faaliyet 
2019 Yılı 

Per.Hdf. 

2019 Yılı 

Ger.Mik. 

Ger.Dur. 

(%) 

1 
Yapılan kadro iptal ihdas ve kadro değişikliği 

sayısı 
8 6 75 

2 
Ataması yapılan veya görev yeri değiştirilen 

personel sayısı. 
1 24 2400 

3 
İnsan kaynakları planlaması noktasında 

yapılan görev tanımları sayısı. 
5 20 400 

4 
Yönetmeliği yeni yapılan veya revize edilen 

müdürlük sayısı. 
2 0 0 

5 

Çalışanların Bireysel Performans 

Değerlendirme Sisteminden memnuniyet 

oranı. 

90 90 100 

6 
Görevde yükselme ve unvan değişikliği 

suretiyle yapılan atama sayısı. 
3 1 33 

7 Yapılan eğitim sayısı.  1 1 100 

8 Eğitime katılan personel sayısı.  100 190 190 

9 
Belediyemizce verilen (verdirilen) eğitim 

saati. 
30 4 13 

10 
Kurum ve kuruluşların düzenlediği eğitimlere 

katılan personel sayısı ve eğitim saati. 
75/210 170/142 227/68 

11 Önerilerin cevaplanma oranı. 90 90 100 

12 

Kurum ve kuruluşların performansa dayalı 

yönetim anlayışı üzerine yapılan inceleme ve 

araştırma sayısı.  
 

0 0 0 

 

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

S.No. Yapılan Faaliyet 
2019 Yılı 
Per.Hdf. 

2019 Yılı 
Ger.Mik. 

Ger.Dur. 
(%) 

1 
Yapılan Meclis toplantı (birleşim) ve alınan 

karar sayısı 
70/135 67/139   96/103 

2 
Yapılan Encümen Toplantı ve alınan karar 
sayısı. 

50/170 45/136 90/80 

3 Encümen tarafından alınan ihale karar sayısı 5 8 160 

4 Yapılan nikah ve izin belgesi sayısı. 220 229 104 
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MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 

S.No. Yapılan Faaliyet 
2019 Yılı 

Per.Hdf. 

2019 Yılı 

Ger.Mik. 

Ger.Dur. 

(%) 

1 Bütçenin ve performans programının 

gerçekleşme oranı 
100 100 100 

2 Bütçe gelir hedeflerinin gerçekleşme oranı. 95 106 112 

3 Bütçe gider hedeflerinin gerçekleşme oranı. 95 89 94 

4 Müdürlüklerin harcama kontrol oranı 100 100 100 

5 Performans programının yapılması.  1 1 100 

6 Faaliyet raporlarının hazırlanması. 1 1 100 

7 İç kontrol sisteminin tamamlanma oranı.  100 100 100 

8 Fuar alanına ayrılan ödenek gerçekleşme 

oranı. 
100 100 100 

9 Beyanname sayısı artış oranı. 20 22 110 

10 Tahakkuk tahsilat oranı. 85 82 96 
 

 

 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 

S.No. Yapılan Faaliyet 
2019 Yılı 

Per.Hdf. 

2019 Yılı 

Ger.Mik. 

Ger.Dur. 

(%) 

1 
Düzenlenen panel, konferans, sempozyum, 

söyleşi vb. etkinlik sayısı. 
4 0 0 

2 İlçe tanıtımına yönelik faaliyet sayısı. 1 0 0 
3 Düzenlenen ödüllü yarışma sayısı. 2 2 100 
4 Sünnet Ettirilen Çocuk Sayısı. 120 156 130 

5 
Ramazan etkinliği ve etkinliğe katılan kişi 
sayısı. 

0 600 600 

6 Asker uğurlama faaliyeti ve hediye sayısı. - - - 

7 
Aşure etkinliğinde aşure ikram edilen 

kişi sayısı. 
12.000 13.000 108,3 

8 Dağıtılan bayrak, flama ve hediye sayısı. 1.500 2.000 133,3 

9 
Kırtasiye malzemesi, kitap yardımı ve 

hediye verilen öğrenci sayısı. 
1.500 1.920 128 

10 
Giyim, malzeme, temizlik vb. yardımı 
yapılan 
kişi sayısı. 

1.000 1.151 115,1 

11 Ramazan paketi yardımı yapılan aile sayısı. 2.500 2.700 108 

12 
Sağlıkla ilgili (Çöliak, engelli, tarama vb.) 
yapılan etkinliklere katılan kişi sayısı. 

50 55 110 

 

13 

İlçe halkına yönelik düzenlenen kültürel 

(gezi, sportif faaliyet, tiyatro, müzik, sergi 

vb.)faaliyet sayısı. 

 

15 

 

22 

 

146,6 

14 
Basın ve ilan yolu ile yapılan faaliyet 
tanıtım sayısı. 

100 20 20 

15 
Hazırlanan ve Dağıtılan CD, Kitap ve 
Broşür sayısı. 

200 2100 1050 

16 Kent Konseyi Toplantı Sayısı. 2 2 100 
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SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

S.No. Yapılan Faaliyet 
2019 Yılı 

Per.Hdf. 

2019 Yılı 

Ger.Mik. 

Ger.Dur. 

(%) 

1 
Vektör ve Haşerelere karşı kullanılan ilaç ve 

dezenfekte miktarı 
10 Lt 370 Lt 3700 

2 
Talep doğrultusunda verilen cenaze hizmeti 

sayısı. 
100 100 100 

3 
Hayvanlara (Köpek, kedi) uygulanan 

koruyucu aşılama ve parazit uygulama sayısı 
- 493 493 

4 Kurban Bayramı’nda yapılan kontrol sayısı - 23 230 

5 Kısırlaştırma yapılan sokak hayvanı sayısı. 88 53 61 

6 
İş güvenliği sağlığı Çalışmalarında, yapılan 

saha ve ortam denetimi sayısı 
- 40 400 

7 
İş sağlığı çalışmalarında yapılan sağlık 

kontrolü sayısı. 
- 250 250 

 

 

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 

 

S.No. 

 

Yapılan Faaliyet 
2019 

Yılı 

Per.Hdf. 

2019 Yılı 

Ger.Mik. 

Ger.Dur. 

(%) 

1 Üretilen ve güncellenen hali hazır harita alanı. -    - - 

2 Kadastral bilgileri güncellenen mahalle sayısı. - - - 

3 
Üst ölçekli planlar doğrultusunda uygunluğu 
değerlendirilen 1/1.000 ölçekli plan sayısı. 

5 - - 

4 Donatı standartlarının mevzuata uyumluluğunun 
belirlenme oranı. 

100 - - 

5 1/1.000 ölçekli imar planı yapılan alan. 50 - - 

6 Hazırlanan parselasyon uygulamalarının mevcut 
1/1.000 ölçekli planlara oranı. 

100 - - 

7 Parselasyon uygulaması yapılan alan. 50 - - 

8 Fizibilitesi yapılan kentsel dönüşüm sayısı. - - - 

9 Düzenlenen imar durumu sayısı. 100 - - 

10 Düzenlenen yapı ruhsatı sayısı. 120 64 53,3 

11 Düzenlenen yapı kullanım izin belgesi sayısı. 110 111 100,9 

12 İmar arşivinin sayısallaştırılma oranı. 100 - - 
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PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 

S.No. Yapılan Faaliyet 
2019 Yılı 

Per.Hdf. 

2019 Yılı 

Ger.Mik. 

Ger.Dur. 

(%) 

1 Bakım ve temizliği yapılan fidanlık sayısı. 16 16 100 

2 Bakım ve temizliği yapılan park sayısı. 58 58 100 

3 Bakım ve temizliği yapılan mezarlık sayısı. 31 31 100 

4 Bakımı yapılan ağaç sayısı. 70.000 75.000 107,1 

5 Bakımı yapılan kurum ve kuruluşların yeşil 

alın miktarı. 
13 13 100 

6 Yeni yapılan park ve fidanlık sayısı. - 1 100 

7 Dikilen ağaç ve çiçek sayısı.  20.000/

50.000 

16.219/ 

214.171 
81/428 

8 Halka dağıtılan fidan ve çiçek sayısı (kasa). 10.000/

250 
6042/30 60/12 

9 Kimyasal mücadele yapılan ağaç sayısı. 2.500 2.600 104 

10 Konulan çocuk oyun grubu sayısı. - 1 100 

11 Kaplanan kauçuk alan miktarı. - - - 

12 Konulan kamelya, bank ve piknik masası 

sayısı. 
250 163 65,2 

13 Konulan spor aleti sayısı. - - - 

 
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

S.No. Yapılan Faaliyet 
2019 Yılı 

Per.Hdf. 

2019 Yılı 

Ger.Mik. 

Ger.Dur. 

(%) 

1 Yeni açılan yol uzunluğu.(km) 15 15 100 

2 
Bakım ve onarım yapılan yollarda kullanılan 

asfalt miktarı.(ton) 
20 256 1280 

3 Yapılan istinat duvarı uzunluğu. - - - 

4 
Yapılan kaldırım, tretuar ve bordur 

miktarı.(m2) 
1.000 6469 646,9 

5 
Kaldırılan inşaat artıkları ve molozların 

miktarı. 
1.000 900 90 

6 İmalatı yapılan kanal uzunluğu.  - - - 

7 
Bakımı, onarımı ve temizliği yapılan kanal 

sayısı (Talep oranında) 
100 100 100 

8 Yeni hizmet binasının açılması. - - - 

9 
Bakımı ve onarımı yapılan hizmet binalarımı-

zın ve diğer kurumların binalarının sayıları. 
5 4 80 

10 
Gerçekleştirilen kültürel, sosyal ve sportif 

yapı sayısı.  
3 2 66,6 

11 
Bakımı, onarımı ve yenisi yapılan çeşme 

sayısı. 
5 10 200 

12 
Yapılan otopark, yüzme havuzu, at binicilik eğitim 
alanı, yaşlı ardıç göleti ve rekreasyon alanı sayısı. 

1 1 100 
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TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

S.No. Yapılan Faaliyet 
2019 Yılı 

Per.Hdf. 

2019 Yılı 

Ger.Mik. 

Ger.Dur. 

(%) 

1 Çevre bilincinin geliştirilmesine katılan 

öğrenci sayısı. 
7.000 8.000 114,2 

2 Hazırlanan broşür vb. doküman sayısı. 10.000 18.000 180 

3 Konulan pil toplama kutu sayısı ve toplanan 

pil sayısı. 
300/35.000 250/57000 83/163 

4 Ambalaj atığı miktarı (ton/yıl),  19.250 14370 75 

5 Toplanan evsel atık miktarı (ton/gün). 27.000 19400 72 

6 Konulan ekmek toplama kutu sayısı. 20 10 50 

7 Temizlenen cadde ve sokak sayısı. 19/100 15/150 79/150 

8 Yıkanan cadde ve sokak sayısı (adet/yıl). 19/100 15/50 79/50 

9 Pazaryerlerinin temizliği ve yıkanma sayısı 

(adet/yıl) 
52 104 200 

10 Temizliği yapılan hafriyat ve boş arazi sayısı. - - - 

11 Dezenfekte ve tamir edilen, satın alınan 

konteynır sayısı. 
2.450/400 2850/200 116/50 

12 Temizlenen okul ve ibadethane sayısı. 88 89 101 

 
ÖZEL KALEM BİRİMİ 

S.No. Yapılan Faaliyet 
2019 Yılı 

Per.Hdf. 

2019 Yılı 

Ger.Mik. 

Ger.Dur. 

(%) 

1 Belediyemiz hizmetlerini tanıtmak amacıyla 

ve paydaşlarımız ile  düzenlenen toplantı 

sayısı. 

13 38 292,3 

2 Paydaşlarımız ile iletişimi güçlendirmek 

amacıyla düzenlenen çalışma programı 

gerçekleştirme oranı. 

100 100 100 

3 Evlenen çiftlere verilen hediye sayısı. 235 295 125,5 
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BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ 

S.No. Yapılan Faaliyet 
2019 Yılı 

Per.Hdf. 

2019 Yılı 

Ger.Mik. 

Ger.Dur. 

(%) 

1 İnternet sitemizde yayımlanan haber sayısı. 150 29 19,3 

2 “Belediye Akyurt” gazetemizde yayımlanan 

haber sayısı. 
120 - - 

3 Büyükşehir Belediyesi Bülteninde 

yayımlanan haber sayısı. 
38 - - 

4 Ulusal ve yerel basında yayımlanan yazılı 

haber sayısı. 
25 12 48 

5 Hizmet tanıtımı amacıyla yayınlanan 

televizyon programı sayısı.  
5 1 20 

6 Tanıtım materyalleri alanı (m2.) 1.400 1.364 97,4 

7 Görüş ve talep sayısı. 1.000 - - 

8 Kaydedilen fotoğraf ve video sayısı. 7000/15 16.026/28 229/186 

 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 

S.No. Yapılan Faaliyet 
2019 Yılı 

Per.Hdf. 

2019 Yılı 

Ger.Mik. 

Ger.Dur. 

(%) 

1 Engellenen kayıt dışı ekonomik faaliyet sayısı. 135 190 146 

2 Talep ve şikayet sayısı. 315 522 165 

3 
Dilenciliğin önüne geçmek için yapılan 

denetim sayısı. 
55 52 94 

4 
Toplu taşıma ve servis araçlarına yapılan 

denetim sayısı. 
125 40 32 

5 Yıkımlarda güvenlik önlemi alınan faaliyet 

sayısı. 
15 13 86 

6 Çevre denetim sayısı. 125 300 240 

7 İşgali önlenen kamu alanı sayısı. 110 115 104 

8 Etkinliklerde alınan güvenlik önlemi alınan 

faaliyet sayısı. 
18 14 77 

9 Tahkikatı yapılan kişi/aile sayısı. 135 79 58 

10 Önlenen gürültü ve görüntü kirliliği sayısı. 80 61 76 

11 Pazar yerleri denetim sayısı. 52 52 100 

12 Engellenen kesim ve nakil oranı. 125 150 120 

13 Hafriyatların hafriyat alanlarını dökümünün 

sağlanması oranı. 
100 - - 

14 İş yerleri taleplerinin karşılanma oranı. 100 110 110 

15 

Denetlenen ve ruhsatlandırılan GSM, sıhhî 

müessese ve umumî istirahat ve eğlence 

yerleri sayısı. 

150 190 126 

16 Düzenlenen hafta tatili izin belgesi sayısı - - - 

17 
Muayenesi yapılan ölçü aleti ve kontrolü sağlanan 
damga işlemi sayısı. (2 yılda bir yapılır) 

100 80 80 
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DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

S.No. Yapılan Faaliyet 
2019 Yılı 

Per.Hdf. 

2019 Yılı 

Ger.Mik. 

Ger.Dur. 

(%) 

1 
Doğrudan Teminlerde hazırlanan satın alma 

dosya sayısı 
120 182 152 

2 Hazırlanan ihale dosya sayısı 13  69 

3 
Tedarik süreci iyileştirme alanları uygulama 

oranı 
80 75 94 

4 Hazırlanan ihale işlem dosya sayısı 14 10 71 

5 
Oluşturulan Muayene ve Kabul Komisyonu 

Sayısı 
120 182 152 

6 Kapasitesi artırılan ağ anahtar sayısı - - - 

7 
Donanım ve yazılımı güncellenen sunucu 

sayısı 
- - - 

8 İnternet sayfasını günlük güncellemek - - - 

9 
İnternet sitemiz üzerinden e-belediyecelik 

işlem oranını artırmak. 
28 28 280 

10 
FKM’yi kurmak ve yılda bir kez risk 

değerlendirme çalışması yapmak. 
- - - 

 

 
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

S.No. Yapılan Faaliyet 
2019 Yılı 

Per.Hdf. 

2019 Yılı 

Ger.Mik. 

Ger.Dur. 

(%) 

1 İletişim faaliyeti oranı 100 100 100 

 
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 

S.No. Yapılan Faaliyet 
2019 Yılı 

Per.Hdf. 

2019 Yılı 

Ger.Mik. 

Ger.Dur. 

(%) 

1 
İlçemiz kullanımına kazandırılan kültür varlığı 

sayısı oranı 
100 100 100 
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10- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

İlçemizde yatırım yapan kamu kurumları ile belediyemizin 

imkanları dahilinde ilçemizdeki bayındırlık hizmetlerinin yenilenme, 

bakım ve onarımları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Belediyemiz hizmet binası 

tamamlanarak hizmete açılmıştır. 

Okullarımızın, resmi kurum ve kuruluşlarımızın, cami ve kur’an 

kurslarımızın çevre düzenlemesi, ihtiyaç doğrultusunda onarım, iç ve dış 

boyama işlemleri gerçekleştirilmiştir. İlçemiz sınırlarında bulunan bazı 

yolların bordür, tretuvar yapım, bakım ve onarımı yapılmıştır. 

Sosyal bilinç düzeyinin geliştirilmesi amacıyla, ilçe halkına, 

öğrencilere ve çalışanlarımıza yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmiş 

ve çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından da seminer, konferans, belirli gün 

ve haftalarla ilgili programlar düzenlenmiştir. Çanakkale Zaferi’nin 

yıldönümü nedeniyle Çanakkale gezisi düzenlenmiştir. 

2019 yılı içerisinde ilçede sıhhat, selamet ve huzuru temin 

maksadıyla belediyemizin diğer birimleri ile koordineli bir şekilde 

çalışılmış, yetkili birimlerimizin almış olduğu kararların uygulanması 

sağlanmıştır. 

E-Belediyecilik kapsamında mükelleflerin internet üzerinden 

borç sorgulaması ve ödemelerini yapabildiği sistemin vatandaşa 

tanıtımının yapılarak, sistemden yapılan tahsilat oranı arttırılmıştır. 

Müdürlüklerimizin performansları performans sonuçları 

açısından değerlendirildiğinde performanslarının yüksek olduğu 

görülmüştür. 
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A. Güçlü Yönler 

1. Plan ve programlarımızı katılımcı bir anlayışla yapmamız ve 

kaynaklarımızı kendimiz yönetmemiz. 

2. Personelin uyum içerisinde olması. 

3. Güçlü mali yapıya sahip olmamız. 

4. Gelir gider dengesinin bulunması. 

5. Bina, araç, makine vb. maddi ve fiziksel kaynakların yeterli 

olması. 

6. İşbirliğine açık ve şeffaf bir kurum olunması. 

7. Kurumlarla iletişim içerisinde olunması. 

8. Güçlü teknolojik alt yapıya sahip olunması. 

9. Hizmet içi eğitimde personelin desteklenmesi. 

10. Yeniliklere açık bir belediye olmamız ve sosyal belediyecilik 

anlayışının benimsenmesi. 

B. Zayıf Yönler 

1. Tanıtım eksikliği. 

2. Alt yapının üst yapı yerleşimlerinden sonra yapılması. 

3. Stratejik yönetim anlayışının tam olarak benimsenememesi. 

4. Çalışanların iletişim teknolojilerini yeterli kullanamaması. 

5. İlçedeki diğer kurumlarla iletişimin istenilen seviyede olmaması. 

6. Bazı müdürlüklerde personel yetersizliği. 

7. Performans değerlendirmenin gereği gibi yapılamaması. 

8. Personel motivasyonunun yeterli yapılamaması. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE  
      KAPASİTENİNDEĞERLENDİRİLMESİ 
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9. Değerlendirme 

Stratejik plan ve performans programı aracılığıyla Belediyemizin 

temel amaç, hedef ve politikaları ile bunlara ilişkin faaliyetler ve kaynak 

ihtiyacı belirlenmektedir. Söz konusu çalışmalarda öngörülen hedeflere 

ilişkin gerçekleşmeler ise performans raporlama kapsamında ele alınmakta 

ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 

Belediyemiz stratejik planını hazırlayarak belirlediği vizyonu 

gerçekleştirecek amaç ve hedeflerini oluşturmuş, bu amaç ve hedeflerin 

gerçekleşme düzeyini ölçme ve değerlendirme amacıyla performans 

kriterlerini tespit etmiş ve faaliyetlerini bu çerçevede gerçekleştirmiştir. 

Bu doğrultuda yapılan çalışmalarda; Belediye Başkanlığımız 

2015-2019 Stratejik Plan’a uygun olarak 2019 yılı hedef faaliyet ve 

projelerini gerçekleştirmiştir. Hizmetlerimizde veremlilik etkinlik ve 

kaliteye önem verilmiş, kaynakların kullanımında ekonomiklik hizmet 

sunumunda ergonomiklik ve şeffaf hizmet anlayışının ön plana çıktığı 

çalışmalar sürdürülmektedir. 

Performans tablosundaki hedeflerin mümkün olduğunca sayısal 

verilerle analiz edilebilir ve kullanıma elverişli olması sağlanmıştır. 

Performans hedef ve göstergelerinin elde edilebilmesinde kullanılacak 

veriler somut olarak elde edilebilir verilerdir. Bu verilerde tutulacak 

kayıtlar, ilgili kurumdan alınan yazı ve benzeri belge ve bilgilerle 

desteklenmiştir. 

Belediyemizin 2019 Yılı Faaliyet Raporu, 2019 yılı Performans 

Programı doğrultusunda Müdürlüklerimizin yapmış olduğu çalışmaların 

bir araya getirilmesi ile hazırlanmıştır. Raporda şeffaflık ilkesine uyulmuş 

ve rapor hesap verme sorumluluğu içerisinde hazırlanmıştır. 2019 yılı 

Belediyemiz faaliyetlerinin gerçekleşmesi açısından başarılı bir yıl 

olmuştur. 
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                                           EKLER 

ÜST YÖNETİCİNİN  

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;  

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu 

beyan ederim. 

 Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş 

kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim 

ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin 

yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. 

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve 

değerlendirmeler iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi 

bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi 

bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.   

                                                                                            Hilal AYIK 

                                                                                    Belediye Başkanı 

 

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN 

GÜVENCE BEYANI 

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde; 

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer 

mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, 

ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol 

süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için 

düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan 

ederim. 

İdaremizin 2019 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” 

bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit 

ederim. 

                                                                                  Ahmet ERCAN 

Mali Hizmetler Müdürü 
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