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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. 

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. 

2021 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, 2021 

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, işletmek, işlettirmek veya bu 

yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.  
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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 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 
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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. 

        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. 
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“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 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 
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ilçede; yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk, sert ve yağışlıdır. Akyurt ilçesi ve çevresinde, 

çok 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 

2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre, İlçenin toplam Nüfusu 

38.588’dır.  

Nüfus yoğunluğunun dağılımı aşağıdaki gibidir 

Toplam Nüfus      Merkez         Toplam Yüzölçümü      N.yoğunluğu(km2) 

                        38.588          38.588                     372 km2                                  103,7 

 

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 sayısı 

251’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

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 (3 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 

6 Adet Muhtarlık hizmet binası Muhtarlık hizmet alanı 

Kapalı Pazar Yeri Kapalı Pazar Alanı 

9 Adet Halı Saha ve Sosyal 
Tesisleri 

Sosyal tesis 

Bebek Kütüphanesi-Gündüz 
bakım evi 

Sosyal tesis 

Akyurt Belediyesi Kültür Merkezi Konferans, düğün ve spor salonları 

Kültür Park İçindeki Lokanta Kiralık lokanta 

Belediye Evi (Belediye 
Misafirhanesi) 

Misafirhane 

Balıkhisar-Güzelhisar-Çınar-Samut-

Büğdüz-Kızık-Saracalar-Cücük Köy 

Konakları 

Köy Konağı 

A.S.M.Balıkhisar Aile Sağlık Merkezi 

Taziye Evi -Mezarlık Taziye Evi 

8 Adet Mahalle Fırını Fırın 

Yeşiltepe Mah.Hanımlar Lokali Hanımlar Lokali 

İbrahimağa Konağı Sosyal Tesis 

1.Sınıf Atık Getirme Merkezi Sıfır Atık Merkezi 

Kalaba Kız Kuran Kursu Eğitim -Öğretim 

Çöp Aktarma İstasyonu Hizmet Alanı 
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C- Araç ve Makineler
S.No Cinsi Adet S.No Cinsi Adet 

1 Hizmet Aracı 2 15 Damperli Kamyonet 3 

2 Otobüs 5 16 Kamyonet 28 

3 Tuzlama Aracı

(Ünimok)
2 17 Cenaze Yıkama Aracı 2 

4 Midibüs 1 18 Cenaze Nakil Aracı 2 

5 Binek Otomobil 6 19 Traktör 2 

6 Damperli 
Kamyon 

8 20 Vidanjör 1 

7 Greyder 2 21 Sulama Aracı 2 

8 Bekoloder 5 22 Çok Amaçlı Tamir Aracı 1 

9 Loder 2 23 Silindir 2 

10 Zabıta Hizmet 
Aracı 

4 24 Sepetli Araç 1 

11 Ekskavatör 2 25 Çöp Konteyner 
Dezenfekte Aracı 

 1 

12 Çöp Kamyonu 9 Yol Süpürme Aracı    2 

13 Low Bet-TIR 1 

14 Kasalı Kamyon 1 TOPLAM 97 
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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-

4- İmar ve Şehircilik Md.

5- İnsan Kynkl. veEğt. Md.

6- Sağlık İşleri Müdürlüğü
7-

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 3 

PC (Masa Üstü Bilgisayar) 65 

Dizüstü Bilgisayar 47 

Netbook 1 

Firewall (Cyberoam) CR50iNG 1 

Switch (Ağ Anahtarı ) 7 

Laser Yazıcı 41 

Nokta Vuruşlu Yazıcı 2 

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 3 

Güvenlik Kamera Sistemi 7 

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 edilmiş, bu 

vesileyle tek noktadan yönetim ve denetim imkanı sağlanmıştır 

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

SSL sertifikalı bir şekilde güvenle yapılabilmektedir. 

4-Kurumumuzun network güvenliği UTM cihazlarla sağlanmakta ve

güncellemeleri sağlanmaktadır. 

5- Belediyemizde 100 Mbps hızında fiber internet kullanılmaktadır.

4- İnsan Kaynakları

Belediyemizde 31/12/2021 tarihi itibariyle 1 Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı 56 

memur, 2 sözleşmeli personel, 40 işçi olmak üzere toplam 99 kişi görev yapmaktadır. 

Personel Sayıları Tablosu 

UNVAN 01.01.2021 31.12.2021 

Meclis 

Üy.Bşk.Yrd. 

1 1 

Memur 54 56 

Sözleşmeli 2 2 

İşçi 42 40 

99 99 
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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. 

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 

1

56

2

40

Personel Sayıları Tablosu  31.12.2021

Meclis Üyesi Bşk. Yrd. Memur Sözleşmeli İşçi
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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. 

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 
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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 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. 
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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. 

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 



22 

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 2020-2024 yıllarını 

içine alan yeni Stratejik Planını hazırlayarak stratejik amaç ve hedeflerini belirlemiştir. 

Hazırlanan Stratejik Planda, misyon ve vizyona ulaştıracak 6 adet amaç, 53 adet stratejik 

hedef ve 53 adet de performans hedef tespit edilmiş ve uygulanmak üzere 

yayımlanmıştır. 

Belediyemizin stratejik amaç ve hedefleri aşağıda belirtilmiştir. 

Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi 

Kentin doğal, tarihi 

ve kültürel dokusuna 

uygun, sosyal ve 

ekonomik gelişimine 

yön vererek planlı, 

modern estetik ve 

yaşanabilir bir kent 

oluşumunu 

sağlamak. Kentsel 

yaşam kalitesini 

arttırmaya yönelik, 

çalışmaları 

planlamak ve 

gerçekleştirmek. 

İlçemizde Tehlike Oluşturacak 

Metruk Durumdaki Yapıların 

Kaldırılması ve Kaçak 

Yapılaşmanın Önüne Geçilmesi. 

Kaçak ve metruk durumdaki yapılar kaldırılacaktır. 

İlçemizde planlama ve 

karar verme 

mekanizmasında gerekli 

verilerinin coğrafi bilgi 

sistemine işlenmesi, 

güncellenmesi, fiziki ve 

sayısal arşivlemenin 

oluşturulması için 

teknolojik araç ve 

yöntemlerin kullanılması. 

İlçemizde planlama ve karar verme mekanizmasında 

gerekli analiz verilerinin coğrafi bilgi sistemine 

işlenmesi, güncellenmesi ve belediyemize ait sayısal 

arşiv oluşturulması. 

Belediye gelirlerinin 

arttırılmasına yönelik 

faaliyetlerde bulunulması. 

Belediyemiz Plan-Proje ve imarla ilgili gelirlerin 

artırılarak takibi sağlanacaktır. 

 İlçemizde planlama ve karar 

verme mekanizmasında gerekli 

analiz verilerinin coğrafi bilgi 

sistemine işlenmesi, 

güncellenmesi ve 

entegrasyonunda teknolojik 

araç ve yöntemlerin 

kullanılması.  

Belediyemiz bünyesindeki mevcut imar planları, 

parselasyonlar, jeolojik etütler, halihazır haritalar 

dijital ortamda veri tabanında depolanarak coğrafi 

bilgi sisteminin güncel tutulmasına yönelik 

çalışmalar yapılacaktır. 

II- AMAÇ VE HEDEFLER
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Kentin doğal, tarihi ve 

kültürel dokusuna 

uygun, sosyal ve 

ekonomik gelişimine 

yön vererek planlı, 

modern estetik ve 

yaşanabilir bir kent 

oluşumunu sağlamak. 

Kentsel yaşam kalitesini 

arttırmaya yönelik, 

çalışmaları planlamak 

ve gerçekleştirmek. 

 İlçemizde üst yapı 

sorunlarını çözümleyerek, 

periyodik bakım ve 

onarımlarla birlikte yeni 

projeler geliştirip 

uygulamalar yapmak. 

İlçemizin düzenli gelişmesine yönelik üst yapı 

hizmetleri sunulacaktır. 

İlçemizde bulunan hizmet 

binalarımızın, kamu 

binalarının, eğitim 

kurumlarının ve dini yapıların 

bakım ve onarımlarını gelen 

talepler doğrultusunda bir 

program dahilinde yapmak. 

Hizmet ve kamu binalarımızın bakım onarımı 

yapılacaktır. 

Kentsel planlamanın, kentsel 

ihtiyaçları uzun    vadede 

maksimum düzeyde 

karşılayacak şekilde yapılması 

Yapılan imar planlarına uygun şekilde imar 

uygulamaları yapılacak/yaptırılacaktır. 

İlgili Kanun ve Yönetmelikler 

Çerçevesinde Nitelikli, Sağlıklı 

ve Estetik Yapılaşmanın 

Sağlanması 
Kanun ve Yönetmeliklere uygun nitelikli, sağlıklı ve 

estetik yapılaşma sağlanacaktır.

İlçe halkının beklentilerine 

cevap verecek kültürel, 

sosyal ve spor alanları 

yapmak.

Kültürel, sosyal ve sportif aktivitelerin yapılacağı 

alanlar oluşturulacaktır. 

Yeni yapılacak park 

projelerinde doğal dengeye 

katkı sağlayacak, biyolojik 

çeşitliliği artıracak ve doğal 

hayata saygılı çalışmalar 

yapmak. 

Parklarda kullanılan yeni sistemler takip edilerek 

modern parklar oluşturulacak. 

Kültürel faaliyetleri 

gerçekleştirmek 
Kültürel faaliyetler gerçekleştirilecektir. 

Kentsel yaşam 

kalitesini arttırmaya 

yönelik, ulaşım ve 

altyapı çalışmalarını 

planlamak ve 

gerçekleştirmek. 

toplum düzeninin 

Denetim sayısını artırmak İlçenin düzeninin temini için gerekli denetimler 

yapılacaktır. 

Planlamayı     

etkinleştirecek 

altyapı çalışmalarını 

gerçekleştirmek. 

İlçe halkının yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik 

altyapı çalışmaları yapılacaktır. 
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iyileştirilmesi, 

geliştirilmesi, 

yaygınlaştırılması 

amacıyla etkin, 

güvenli bir denetim 

mekanizması 

oluşturmak. 

İlçemiz ihtiyaçlarını 

karşılamak için inşaat 

faaliyetleri yapılması 

Belediyemiz bünyesinde yapılan ve yaptırılan yapım 

işleri için etüd, proje, yapım ihale dosyası hazırlama 

ve saha kontrolleri yapılacaktır. 

Düzenli ve sürdürülebilir 

kentsel ulaşım için uygun 

alternatif çözümlerin 

geliştirilmesi 

Vatandaşlarımızın kullanımına sunulmak üzere 

bisiklet yolları, bisiklet park yerleri yapımı 

planlanacaktır. 

 Çevreci, modern, 

temiz, doğal, sosyal, 

sağlıklı ve toplumsal 

düzeni sağlanmış 

stresten uzak kaliteli 

vakit geçirilebilecek 

daha yeşil bir Akyurt 

sunmak. 

Çevreci, modern, 

temiz, doğal, sosyal, 

sağlıklı ve toplumsal 

düzeni sağlanmış 

stresten uzak kaliteli 

vakit geçirilebilecek 

daha yeşil bir Akyurt 

sunmak. 

Toplum düzenine yönelik 

denetimleri etkinleştirmek 

Vatandaş tarafından yapılan talep ve şikayetlere 

zamanında müdahale edip sonuçlandırılarak vatandaşın 

güveni sağlanacaktır. 

Çevre ve doğayı daha 

yaşanılabilir hale getirmek 

Çevre kirliliğine neden olan etkenler kontrol altına 

alınarak önlenecektir. 

“Sıfır Atık Projesi” ni 

yaygınlaştırarak, doğaya 

olan duyarlılığın 

artırılması. 

Atıklar toplanarak geri dönüşüme kazandırılacaktır. 

Çevre bilincini artırmaya 

yönelik çalışmaları 

çeşitlendirmek ve 

geliştirmek 

İlçemizde çevre bilincinin geliştirilmesi 

sağlanacaktır. 

Tarımsal faaliyetler 

kaynaklı çevre kirliğinin 

minimuma indirilmesi. 

Tarımsal üretim atıklarının yenilenebilir enerji 

olarak değerlendirilmesi için gerekli organizasyon 

kurulacaktır.

Yeşil alanların miktarını 

artırmak. 

İmar planında yeşil alan olarak ayrılan alanlara, 

bölge iklimine uygun fidan dikimleri yaparak 

rekreasyon alanı oluşturulacaktır. 

 Mevcuttaki park ve yeşil 

alanlarımızı daha fazla 

bireye hitap eder hale 

getirmek ve yeni yapılacak 

parklarda da bu hedefi göz 

önünde bulundurmak. 

Mevcuttaki park ve yeşil alanlarımızın nitelikleri 

geliştirilecektir. 

Çevre ve doğa bilincini 

oluşturabilmek için 

organizasyonlar 

düzenlemek. 

Çevre ve doğa bilincini oluşturabilmek için 

organizasyonlar düzenlenecektir. 

Mevcut yeşil alanların 

bakımını ve temizliğini 

yapmak 

Mevcut yeşil alanların bakımı ve temizliği 

yapılacaktır. 

Merkez ve diğer 

mahallelerimizdeki 

vatandaşlarımızın gündelik 

yaşamlarını kolaylaştırmak 

Vatandaşlarımızın gündelik yaşamlarının 

kolaylaştırılması sağlanacaktır. 
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Yeşil alan bakımında ve 

temizliğinde kullanılan alet 

ve ekipmanları işlevsel ve 

günümüz teknolojisine 

uygun hale getirerek etkin 

ve verimli bir şekilde 

kullanmak 

Günümüz teknolojisine uygun ekipmanlar temin 

edilecektir. 

Koruyucu sağlık 

hizmetlerini etkinleştirmek 

ve yaygınlaştırmak. 

Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirilecek ve 

yaygınlaştırılacaktır. 

Sokak hayvanlarının 

kontrolsüz üremesini 

önlemek, tıbbi bakımlarını 

daha iyi şartlarda yapmak, 

şikâyet oranlarında azalma 

sağlamak 

Hayvanların kontrolsüz üremesini önlemek ve sokak 

hayvanı popülasyonunu kontrol altına alınacaktır. 

Bir arada ve eşit 

koşullarda yaşamak 

için farklılıklarımızı 

ve değerlerimizi 

bütünleştiren sosyal 

ve kültürel hizmetler 

üreterek 

vatandaşlarımızın 

yaşam standardını 

yükseltmek amacıyla 

belediyemizin 

sunmuş olduğu 

hizmetleri ilçemizin 

her köşesine 

ulaştırmak 

Sosyal Faaliyetler düzenlemek İlçe halkına yönelik sosyal faaliyetler 

düzenlenecektir. 

Mevcut kent temizliği 

sistemi ve atık yönetim 

planının modern araç ve 

ekipmanlar ile geliştirilerek 

halkın her kesiminin kent 

temizliği ve atık yönetip 

planına katılımını sağlamak 

Araç ve makine parkımıza çağın gereklerine uygun, 

yeni araç gereç ve ekipmanları kazandırılacaktır. 

İlçemizin cenaze işleri ile 

ilgili ihtiyaçlarını nitelikli 

personelle karşılamak 

Cenaze hizmetlerinin daha hızlı, zamanında ve 

kesintisiz yürümesi sağlanacaktır. 

Belediyemiz tarafından 

üretilen hizmetlerin ve 

geliştirilecek tanıtım 

etkinliklerinin yerel ve 

ulusal ölçekte öne 

çıkarılmasıyla ilçemizin 

daha da tanınır hale 

getirilmesi 

Belediyemizin faaliyetleri yerel ve ulusal ölçekte 

tanıtılacaktır. 

Fotoğraf, video ve haber 

sayısı ve arşivini 

düzenlemek 

Belediyemiz faaliyetlerinin video, fotoğraf ve 

bültenlerle kayıt altına alarak arşivlenmesi 

yapılacaktır. 

Akyurt’un marka değerinin 

oluşturulması için çalışma 

yapmak 

İlçemizin marka değerinin oluşturulması 

sağlanacaktır. 

Meclis çalışmalarına halkın 

ve ilgili kurum/kuruluşların 

erişimini sağlamak 

Şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışının 

geliştirilmesi sağlanacaktır. 

İçişleri Bakanlığı e-

Belediye projesi 

E-Belediye projesinde aktif olan modüllerin

tamamının kullanımı sağlanacaktır.
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Şeffaf, katılımcı ve 

kurumsal 

belediyeciliğin 

geliştirilmesini 

sağlamak 

Şeffaf, katılımcı ve 

kurumsal 

belediyeciliğin 

geliştirilmesini 

sağlamak 

kapsamında Belediyemizin 

tüm birimlerinin aktif 

modüllere ulaşımını ve 

koordinasyonunu sağlamak 

Kurumsal aidiyeti arttırmak Kurum yönetici ve çalışanları için motivasyon artıcı 

çalışmalar yapılacaktır. 

Belediyenin personel 

kadroları ile ilgili işlemleri 

yürütmek 

Hizmet açısından kadro ve unvanları 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 anlayışını 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. 

Nitelikli personel ile daha 

verimli, daha hızlı ve daha 

kaliteli hizmet vermek 

Nitelikli personel ile daha verimli hizmet verilecektir. 

Muhtarlarla irtibat halinde 

olmak, ortak toplantı, 

faaliyet ve organizasyon 

düzenlemek suretiyle görüş 

ve önerilerini almak, 

değerlendirmek sonuçları 

hakkında bilgilendirmeler 

yapmak, taleplerini 

karşılamak 

Muhtarlarla irtibat halinde olarak mahallelerimizin 

ihtiyaçları en üst seviyede karşılanacaktır. 

Zabıtanın Görev ve 

Yetkilerinin vatandaş 

tarafından bilinmesi 

Zabıtanın Görev ve Yetkilerinin vatandaş tarafından 

bilinmesi sağlanacaktır. 

Halkla ilişkiler alanında 

yapılacak yenilikler 

sayesinde vatandaşlarla 

iletişimi güçlendirmek 

İlçe halkımızla daha güçlü iletişim imkanları 

sağlanacaktır. 

Belediyemiz personelinin iş 

sağlığı ve güvenliği ile ilgili 

tedbirleri almak 

Personelin iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli 

tedbirlerin alınması sağlanacaktır. 

Belediyemizin mali 

kaynaklarını etkin, 

verimli ve ekonomik 

kullanarak, mali 

Tutarlı bütçe ve performans 

programları hazırlamak 

Tutarlı bütçe ve performans programları 

hazırlanacaktır. 

Belediye gelirlerini artırıcı 

çalışmalara ağırlık vermek 

Belediye gelirlerini artırıcı çalışmalara ağırlık 

verilecektir. 
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disiplini sağlamak. 

Tedarik sürecini 

şeffaf ve hesap 

verilebilir şekilde 

yönetmek.  

Bilgisayar destekli 

iletişim yöntemleri 

ile doğru bilgiye hızlı 

erişim sağlamak 

Teknolojik imkanları 

kullanarak gelirlerin 

takibini kolay ve güvenilir 

hale getirmek 

Teknolojik imkanlar kullanarak gelirlerin takibi ve 

tahsili sağlanacaktır. 

Müdürlük harcamalarının 

bütçe ile uyumlu olmasını 

sağlamak 

Müdürlük harcamalarının bütçe ile uyumlu olmasını 

sağlanacaktır. 

İç kontrol sistemini risk 

esasını benimseyerek 

kurumsal kimliğimiz 

doğrultusunda 

etkinleştirmek ve 

yaygınlaştırmak 

İç kontrol sistemini risk esasını benimseyerek 

kurumsal kimliğimiz doğrultusunda etkinleştirilerek 

yaygınlaştırılacaktır. 

Satın alma süreç 

verimliliğini artırmak 

Doğrudan teminlerde satın alma dosyası, ihalelerde 

ise ihale dosyası hazırlanacak ve tedarik sürecinde 

iyileştirmeler yapılacaktır. 

Belediyemiz hizmetlerinin 

aksamadan yürütülmesine 

olanak sağlamak üzere 

çalışmalar yapmak 

Hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesi için ihaleler 

zamanında yapılacaktır. 

Belediyenin bilgi işlem alt 

yapısını güçlendirmek 

Belediyenin bilgi işlem alt yapısını 

güçlendirilecektir. 

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. 
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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. 

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

2021 yılı faaliyet raporumuz, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu 

çerçevesinde hazırlanmıştır. 

Aşağıdaki 2017-2021 yılları arasında bütçe ve gerçekleşme durumunu gösteren 

tabloya bakıldığında bütçe gerçekleşme oranlarının yüksek olduğu görülecektir. 

 Not:+Likidite Amaçlı Tutulan Nakit 8.000.000,00=75.100.000,00(Gelir Bütçe Tahmini)

Yıllar 
Bütçe Gelir 

Tahmini(TL) 

Gerçekleşen 

Gelir(TL) 
ORAN 

Bütçe Gider 

Tahmini (TL) 

Gerçekleşen 

Gider(TL) ORAN 

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 

2020 45.823.500,00 47.642.302,93 104 58.323.500,00 58.226.253,92 99,83 

2021 67.100.000,00 103.471.467,00 154,20 90.740.948,78 86.211.321,51 95 

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. 

2021 YILI GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞEN 

HARCAMA KALEMİ 2021 
ORANI 

Bütçe Gerçekleşen 

Personel Giderleri 11.181.360,68 15,08 81,77 

Sos.Güv.Kur.Dev.Pr.Gid 1.769.768,90 2,15 91,04 

Mal ve Hizm.Alım Gid. 34.288.969,03 38 99,65 

Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 

Cari transferler 4.495.826,08 4,96 99,95 

Sermaye Giderleri 33.740.848,56 39 95,51 

Sermaye Transferleri 734.548,26 0,81 99,67 

Borç Verme 0,00 0,00 0,00 

TOPLAM 86.211.321,51 100 95,00 

2021 YILI GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞEN 

GELİR TÜRÜ 2021 
ORANI 

Bütçe Gerçekleşen 

Vergi Gelirleri 29.822.632,70 40,87 108,74 

Teşebbüs ve Mülkiyet 

Gelirleri 

2.891.656,27 3,89 110,79 

Alınan Bağış ve 

Yardımlar 
14.435.100,70 11,85 181,57 

Diğer Gelirler 25.271.045,58 31,84 118,28 

Sermaye Gelirleri 31.361.763,03 12,15 384,80 

Ret ve İadeler -310.731,28 -0,6 -77,68

TOPLAM 103.471.467,00 100 154,20 
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2020-2021 Yılları Arası Bütçe ve Gelir Gerçekleşme Oranları Tablosu (TL) 

Gelir Türü 
2020 Mali Yılı 2021 Mali Yılı 

Bütçe Gerçekleşen Oran Bütçe Gerçekleşen Oran 

Vergi 

Gelirleri 22.306.500,00 23.180.479,38 103,92 27.425.000,00 29.822.632,70 108,74 

Teşebbüs ve 

Mülkiyet 

Gelirleri 
1.152.500,00 1.955.913,57 169,71 2.610.000,00 2.891.656,27 110,79 

Alınan 

Bağış ve 

Yardımlar 

84.000,00 1.969.001,89 2.344 7.950.000,00 14.435.100,70 181,57 

Diğer 

Gelirler 12.921.500,00 17.209.358,99 133,18 21.365.000,00 25.271.045,58 118,28 

Sermaye 

Gelirleri 
9.450.000,00 3.504.141,36 37,08 8.150.000,00 31.361.763,03 384,80 

Red ve 

İadeler -91.000,00 -176.592,26 -194,06 -400.000,00 -310.731,28 -77,68 

45.823.500,00 47.642.302,93 104 67.100.000,00 103.471.467,00 154,20 

 Not: +Likidite Amaçlı Tutulan Nakit 8.000.000,00 = 75.100.000,00 (2021 Yılı Gelir Bütçe Toplamı) 

Tabloda yıllar itibariyle tahmini bütçe ile gerçekleşen bütçe karşılaştırıldığında 

gelir bütçesi gerçekleşme oranının; 2020 yılında %104, 2021 yılında %154,20 

olduğu görülecektir. Bu da bütçede gerçekleşme oranlarımızın yüksek olduğunu 

göstermektedir. 
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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.  

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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B-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 31.12.2021 tarihi itibariyle çalışmakta olan “ 1 Meclis Üyesi 

Başkan Yardımcısı, 56 memur, 2 sözleşmeli ve 40 işçi personel olmak üzere toplam 

99 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. 

Belediyemizin hizmet kalitesini korumak ve arttırmak amacı ile kent temizliği ve 

diğer hizmetler kapsamında çalıştırılan 164 kişi işçi statüsü ile Akyurt Belediyesi 

Personel Ltd. Şirketinde görev yapmaktadır. 

01.01.2021-31.12.2021 Personel Durum Grafiği 

01.01.2021 tarihi itibarı ile belediyemiz bünyesinde 1 meclis üyesi başkan 

yardımcısı, 54 memur, 2 sözleşmeli, 42 işçi ve 159 şirket personeli yapmakta iken; 

31.12.2021 tarihi itibariyle 1 meclis üyesi başkan yardımcısı, 56 memur, 2 sözleşmeli, 40 

işçi ve 164 şirket personeli görev yapmaktadır. 
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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 

2013 44 73 1 85 1 204 

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 

2020 54 42 2 159 1 258 

2021 56 40 2 164 1 263 
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BELEDİYEMİZDE ÇALIŞAN PERSONELİN UNVANLARA GÖRE 

DAĞILIMI 

(31.12.2021) 

DOLU KADRO SAYI 

MEMUR BELEDİYE BAŞKAN YRD. 2 

MECLİS ÜYESİ BELEDİYE 

BAŞKAN YRD. 1 

MÜDÜR 4 

UZMAN 3 

ŞEF 5 

MÜHENDİS 5 

TEKNİSYEN 1 

TEKNİKER 5 

MİMAR 1 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 2 

EKONOMİST 
1 

EĞİTMEN 
3 

KAMERAMAN 1 

BEKÇİ 1 

VETERİNER HEKİM 1 

VHKİ 4 

MEMUR 5 

ZABITA MEMURU 8 

ZABITA KOMİSERİ 2 

ŞEHİR PLANCISI 2 

ŞOFÖR 1 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL 2 

SÜREKLİ İŞÇİ 40 

TOPLAM 99 
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     Belediyemiz Personeli İstihdam Durumu ve Müdürlüklere Göre Dağılımı 

(31.12.2021) 

Unvanlar Memur 
Sözleşmeli/Meclis 

Üyesi 
İşçi Toplam 

Başkan Yardımcısı 2 1 - 3 

Başkanlık Makamı - 1 - 1 

Yazı İşleri Müdürlüğü 5 - 1 6 

Mali Hizmetler Müdürlüğü 7 - 5 12 

Fen İşleri Müdürlüğü 6 - 12 18 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 4 1 - 5 

Sağlık İşleri Müdürlüğü 1 - 4 5 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 1 - 4 5 

Temizlik İşleri Müdürlüğü 2 - 7 9 

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2 - 3 5 

Zabıta Müdürlüğü 13 - 4 17 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Md. 3 - - 3 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 

Md. 
1 - - 1 

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 1 - - 1 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü 4 - - 4 

Plan Proje Müdürlüğü 3 - - 3 

TOPLAM 56 3 40 99 
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Personel Öğrenim Durumu

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 7 19 40 

Memur Personel 6 30 8 7 4 1 56 

Sözleşmeli Personel 0 2 0 0 0 0 2 

TOPLAM 6 30 10 18 14 21 99 

3 1 6 12 18 7 5 5 9 5 17
3 1 2 5 3

99

PERSONELİN MÜDÜRLÜKLERE DAĞILIMI
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PERSONELİN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DURUMU 

YAŞ GRUBU Erkek Bayan Toplam 

21-30 Yaş 1 1 

31-40 Yaş 25 3 28 

41-50 Yaş 37 9 46 

51-60 Yaş 22 1 23 

61-65 Yaş 1 1 

TOPLAM 85 14 99 

Norm Kadro Çalışmaları 

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. 
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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 Belediye Encümeninin kararlaştırdığı bir 

günde 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 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 
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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, 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. 
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Meclis Üyeleri Mal Beyanları: Belediye Meclis Üyelerinin Mal Bildirimleri 

yasal süresi içerisinde kayıt altına alınmıştır. 

   BELEDİYEMİZ MECLİS KARARLARI İLE İLGİLİ İSTATİSTİKİ BİLGİLER 

2021 yılı içerisinde Belediye Meclisimiz tarafından 12 adet olağan meclis 

toplantısı yapılmıştır. 68 olağan birleşim toplam 149 adet alınan kararın sayısal 

verileri yandaki grafikte gösterilmiştir.  

ENCÜMEN KARARLARI İLE İLGİLİ İSTATİSTİKİ BİLGİLER 

2021 YILI ENCÜMEN KARARLARININ 
 KONULARA GÖRE DAĞILIMI 

Kira Bedelinin Tespiti 3 

Yola Terk, tevhid, ifraz ve onay 45 

İhale Yapılması 13 

İmara Aykırı yapılar 33 

Ceza Tutanakları 2 

Yardım Talepleri 1 

Kamulaştırma ve Yetki 
verilmesi 

12 

Kesin Hesap 1 

Bakanlıktan Yardım talebi - 

Diğer 46 

Toplam 156 

29

17

6 7

90

2021 Yılı Belediye Meclis Kararlarının 

Konularına Göre Dağılımı (Adet)
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Belediyemizce 2021 yılı içerisinde 40 birleşimin gerçekleştiği toplam 156 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.  

Belediyemize 2021 yılı içerisinde; 4905 adet giden ve 7612 adet gelen evrak 

olup, toplamda 12.517 adet evrakın kaydı sistem üzerinde tutulmuştur. Bu 

evraklardan cevap verilmesi gereken evraklara ilgili birimlerce mevzuat 

çerçevesinde cevap verilmiştir. Ayrıca; Belediyemize 2021 yılı içerisinde Resmî 

Kurumlardan 18 adet gizli gelen evrak ve 3 adet gizli giden evrak olmak üzere 

toplam 21 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 2021 yılında belediyemiz tüm birimlerince EBYS 

modülü aktif olarak kullanılmakta ve tüm yazışmalar bu modül üzerinden 

yapılmaktadır. 
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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. 2021 yılında 213 Çiftin nikah işlemi 

yapılmıştır. Belediyemize müracaat eden 11 yabancı uyruklu kişilerin de nikah 

işlemleri tamamlanmıştır. Yapılan tüm nikah akitleri ve nüfus kütüğüne 

işlenmeleri için Nüfus Müdürlüğü’ne yazılı olarak gönderilmektedir. 

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 11.12.2020 tarih ve 4719 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

MEZARLIK, CAMİ BAHÇESİ, KONAK BAHÇESİ, MUHTARLIK 

BAHÇESİ, OKUL BAHÇELERİ VE CADDE KALDIRIMLARDA YABANİ 

OT TEMİZLİĞİ 

İlçedeki muhtarlık bina çevresi, mahalle konak çevresi, okul bahçesi, kurum 

bahçeleri ve cadde kaldırımlarda yıl boyunca 2 defa yabancı ot ve mıntıka 

temizliği yapılmıştır. 
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CADDE ve KALDIRIMLARDA KAR TEMİZLİĞİ 

İlçedeki yaya kaldırımlarında kış sezonu boyunca kar temizliği yapılmıştır. 

ŞEHİTLİK ÇEŞMESİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ 

Çankırı yolu üzerinde bulunan şehitlerimiz için yapılmış çeşmenin çevre 

düzenlemesi yapılıp, yoldan geçenlerin dinlenebilmesi için alana kamelya ve 

bank yerleştirilmiştir. 
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MAHALLELERİMİZDE YENİ YAPILAN ÇOCUK OYUN GRUPLARI 

İlçemiz Mahallelerine 4 adet yeni park ve Çocuk Oyun Grubu yapılmıştır. 

1- LAVANTA BAHÇESİ PARKI

2. ÇINAR MAHALLESİ PARKI
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3. AHMETADİL MAHALLESİ PARKI

4. BALIKHİSAR MAHALLESİ ERGİNAY FABRİKASI KARŞISI PARK

5. BALIKHİSAR MAHALLESİ MESKENİM NUR İSTESİ PARKI
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MEVCUT ÇOCUK OYUN GRUBU YENİLENEN PARKLAR 

Mevcuttaki 3 parkımızda bulunan Çocuk Oyun Grupları güvenlik 

standartlarına göre yenilenmiştir. 

1. FARABİ PARKI

2. ŞEHİT EREN BÜLBÜL PARKI
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3. KIZILIRMAK PARKI

FİTNESS GRUBU YAPILAN PARKLAR 

İlçemiz mahallelerinde bulunan 4 parka Fitness Grubu yerleştirilmiştir. 

1. TİMURHAN MAHALLESİ PARKI
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2. FARABİ PARKI

3. YUNUS EMRE PARKI

4. LAVANTA BAHÇESİ PARKI
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ELEKTRİK HATTI İMALATI YAPILAN PARKLAR 

1. FARABİ PARKI

2. TİMURHAN MAHALLESİ PARKI

3. LAVANTA BAHÇESİ PARKI

4. ŞEHİTLİK ÇEŞMESİ

ELEKTRİK HATTI VE LAMBALARI YENİLENEN PARKLAR 

1. MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK PARKI

2. MUHSİN YAZICIOĞLU PARKI

3. DR. ATSUSHİ MİYAZAKİ PARKI
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İLÇE GENELİ MINTIKA TEMİZLİĞİ 

İlçe genelinde boş arsalar, orta refüjler, cadde ve sokaklarda 2021 yılı 

içerisinde 2 defa mıntıka çalışması yapılmıştır. 

PARKLAR BAKIM ÇALIŞMALAR 

1. BUDAMA

İlçemizdeki parklar ve kurum bahçelerindeki çalı grubu ve ağaçlar yıl 

içerisinde rutin olarak budanmaktadır. 
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2. ZARARLI İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI

İlçemizdeki parklar ve kurum bahçelerindeki çalı grubu ve ağaçlarda yıl 

içerisinde rutin olarak zararlılara karşı ilaçlama çalışmaları yapılmaktadır. 

3. MINTIKA, SULAMA, ÇİM BİÇİMİ

İlçemizdeki parklarda yıl boyunca mıntıka çalışmaları yürütülmektedir. 

Havaların ısınması ile parklarda yaz sezonu boyunca sulama ve çim biçimleri de 

yapılmaktadır. 
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4. GÜBRE SERİMİ

Parklarda bulunan ağaç, çalı ve çimlerin gelişimi için kış aylarında 

parklardaki ağaç ve çalı diplerine ve çim zemine yanmış hayvan gübresi 

uygulanmaktadır. 
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5. ÇOCUK OYUN GRUBU VE FİTNESS GRUPLARI HİJYEN

AMAÇLI TEMİZLİK 

İlçemizdeki parklarda bulunan Çocuk Oyun Grupları ve Fitness Grupları 

doğaya zarar vermeyen özel ürünlerle sezon boyunca 2 defa dezenfekte 

edilmiştir. 

6. VİRÜSE KARŞI DEZENFEKSİYON

İlçemizdeki parklarda bulunan Çocuk Oyun Grupları, Fitness Grupları ve 

kent mobilyaları virüse karşı 2 defa dezenfekte edilmiştir. 
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7. ÇOCUK OYUN GRUBU VE FİTNESS GRUPLARI TAMİR

İlçemizdeki parklarda bulunan Çocuk Oyun Grupları, Fitness Grupları yıl 

boyunca rutin olarak kontrol edilerek kırık, eskimiş parçalar yenileri ile 

değiştirilmektedir. 

ŞELALELERİN BAKIMI 

Parklarımızda bulunan yapay kaya şelale ve ışıklı müzikli kuru havuz 

sistemlerinin yaz sezonu boyunca bakteri ve yosun temizliği ve motor bakımları 

rutin olarak yapılmaktadır. 
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MEVSİMLİK ÇİÇEK DİKİMLERİ 

İlçemizdeki parklar, kurum bahçeleri, cami bahçeleri ve şehit mezarlarına 

yaz başı (yazlık çiçek) ve kış başında (kışlık çiçek) mevsimlik çiçek dikimleri 

yapılmaktadır. 
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ATÖLYELERİMİZDE KAMELYA, BANK, ÇİT ÜRETİMİ VE 

TAMİRAT İŞLERİ 

İlçemizdeki parklar, kurum bahçeleri, cami bahçeleri, mahalle muhtarlık ve 

konak bahçeleri, okul bahçelerinde kullanılması için Marangoz atölyesinde yıl 

boyunca kameriye, kamelya, bank, çit, sedir üretimi yapılmaktadır. Parklardaki 

kent mobilyalarının yıl içerisindeki rutin aralıklarla kontrollerle tamirleri de 

yapılmaktadır. 
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BOYAHANE ÇALIŞMALARI 

İlçemizdeki parklar, kurum bahçeleri, cami bahçeleri, mahalle muhtarlık ve 

konak bahçeleri, okul bahçelerinde demir profil, bank, kamelya boya işleri 

Boyahane Atölyesi tarafından yapılmaktadır. 

c    

ORTA REFÜJ BAKIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI 

İlçemiz Nurettin Cankurtaran Caddesi, Ankara Caddelerinde araç görüşünü 

engelleyen çalı grupları ve ağaçlarda budama yapılmıştır. 



61 

SU TESİSATI ARIZA TAMİRATI 

PARKLARDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 

1. MEVLANA PARKI YÜRÜYÜŞ YOLU TAMİR VE KAMELYA

ZEMİNİ YAPIMI 

Parka yeni kamelya yerleri ve yürüyüş yollarının tamiratı yapılmıştır. Park 

içerisinde Çocuk Oyun Grubu yanındaki istinat duvarının betonları döküldüğü 

için duvar tekrar yapılmış üzerine ailelerin oturması için ahşap monte edilmiştir. 
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  2. MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK PARKI HANIMLAR LOKALİ 

ÇEVRE DÜZENLEMESİ 

 Park içerisine yeni yapılan Hanımlar Lokalinin çevre düzenlemesi 

yapılmıştır. 

    

3. SARACALAR MAHALLESİ PARKI KONAK ÇEVRE 

DÜZENLEMESİ 

Saracalar Mahallesi Parkına yapılan Mahalle Konağının çevre düzenlemesi 

yapılmıştır. 
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4. YUNUS EMRE PARKI TAMİRAT

Yunus Emre Parkındaki yoğunluktan dolayı 2 adet kamelya yeri yapılmış, 

parkta var olan 2 adet kamelya altı zeminin tamiratı yapılmıştır. 

ÜRETİM SERASINDA ÇELİK VE TOHUMLA ÜRETİM 

ÇALIŞMALARI 

Müdürlüğümüz üretim serasında yıl boyunca tohumdan ve çelikten çalı 

(Lavanta, Ligustrum, Berberis, Altınçanak, Hanımeli, Amerikan Sarmaşığı, vs) 

ve çiçek üretimi (yazlık çiçek) yapılmaktadır. 
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PARKLARA YAPILAN ANDEZİT ÇEŞMELER 

Parklarımıza parka gelen vatandaşlarımızın kullanabilmesi için yıl içerisinde 

toplam 11 adet andezit taş kaplama çeşme yapılmıştır. 

KURUM BAHÇELERİ ÇEVRE DÜZENLEMELERİ 

KAYMAKAMLIK BAHÇESİ 
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POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU 

                   

KOŞU YOLU YAPIMI 

Yıldırım Halı Saha Parkı ve Mareşal Fevzi Çakmak Parklarına sentetik çim 

koşu yolu yapılmıştır. 
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MEZAR KAZIM VE DEFİN İŞLERİ 

İlçemizde 2021 yılında vefat eden 145 kişinin defin işleri gerçekleştirilmiştir. 

Yıl başında ilçemiz mahalle mezarlıklarına toplamda 25.000 adet tuğla 

bırakılmıştır. 
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2021 YILI EN GÜZEL BAHÇE YARIŞMASI 

2021 yılında yapılan “En Güzel Bahçe Yarışmasında” 1.olan bahçe sahibine 

büyük boy hamak, 2. ve 3. olan bahçe sahibine orta boy hamak, dereceye 

giremeyen 4 bahçe sahibine ise kuş yuvası hediye edilmiştir.  

AĞAÇLANDIRMA SAHALARI VE MEYVE BAHÇELERİ TOPRAK İŞLEME 

Yıl boyunca belediyemize ait ağaçlandırma sahaları, meyve bahçeleri ve 

lavanta bahçesinde toprak işleme çalışması yapılmaktadır. 
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MEYVE BAHÇELERİ BAKIM 

Belediyemize ait Güzelhisar Mahallesinde ve Balıkhisar ağaçlandırma 

sahalarında bulunan meyve bahçelerinin yıl boyunca toprak işlemesi ve ağaç 

bakımları yapılmaktadır.  

LAVANTA BAHÇESİ BAKIMI 

2020 yılında Balıkhisar Mahallesine yapılan Lavanta Bahçesinin yıl boyunca 

bakımı yapılmaktadır. Yaz sezonunda 3 sefer yabani ot temizliği, 2 sefer 

tamamlama dikimleri, 3 sefer ara sürümü, 1 sefer fidelerde budama ve döneme 

göre gübreleme çalışmaları yapılmıştır. 1 personel yaz boyunca alanda Lavanta 

fidelerinin sulama işi için görevlendirilmiştir. 
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FİDAN VE AĞAÇ DİKİM ÇALIŞMALARI 

Yıl boyunca ilçemiz mahallelerinde, konak çevresi, mezarlıklar, çeşme 

çevrelerinde ve ilçemiz oto sanayi yeşil alanlarında fidan/ağaç dikim çalışmaları 

yapılmıştır. 

  İLÇEDE YENİ DOĞAN VE ÖLEN VATANDAŞLARIMIZ İÇİN FİDAN 

DİKİMİ 

2020 yılında belediyemize ait Balıkhisar Ağaçlandırma Sahasına ilçemizde 

yeni doğan ve vefat eden vatandaşlarımız için birer adet fidan dikimi yapılmıştır. 

Projenin devamı olarak 2021 yılında alana 1.825 adet fidan dikimi yapılmıştır.  
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GELECEĞE NEFES 11 MİLYON FİDAN DİKİM TÖRENİ 

Ülke genelinde yapılan “Geleceğe Nefes” projesi kapsamında 11.11.2021’de 

belediyemiz Balıkhisar Mahallesi Ağaçlandırma Sahasında ilçemiz kurum 

amirleri, okullardan öğretmen ve öğrencilerin katılımı ile 5000 adet fidan 

dikilmiştir. 2 gün süren törenlere toplamda 500 kişi katılmıştır. 

İLÇE HALKINA ÜCRETSİZ 5000 ADET FİDAN DAĞITIMI 

İlçemizdeki vatandaşlarımıza toplamda 5.000 adet ücretsiz çam fidanı 

dağıtımı yapılmıştır. 
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ÇİFTÇİLERİMİZE YÖNELİK TARIMSAL DESTEK PROJELERİ 

1-33 VATANDAŞIMIZA %100 HİBELİ ARILI KOVAN DAĞITIMI  

İlçemizde arıcılıkla uğraşan 40 vatandaşımıza kişi başı 3’er adet arılı kovan, 

1 adet arıcılık kıyafeti ve 10 adet lavanta fidesi dağıtımı yapılmıştır. 

   

2- İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ ARILI KOVAN DESTEĞİ 

Belediyemiz girişimleri ile ilçemizde arıcılık yapan 35 kişiye %100 hibeli 

toplam 70 adet arılı kovan dağıtımı yapıldı. 
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3- 1000 ÇİFTÇİMİZE %75 HİBELİ SEBZE FİDESİ DESTEĞİ

4- 500 ÇİFTÇİMİZE %75 HİBELİ ZEYNEL AĞA ARPA TOHUMU

VE %75 HİBELİ TOSUNBEY BUĞDAY TOHUMU DESTEĞİ 
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TOHUM ELEME TESİSİ 

Tohum Eleme Tesisinde yaz sezonu boyunca arpa, buğday ve nohut tohumu 

eleme, ilaçlama ve paketleme işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

AHLAT SAHALARINDA ANKARA ARMUDU AŞILAMA PROJESİ 

1. KOZAYAĞI MAHALLESİ AŞILAMA SAHASI

Belediyemiz tarafından 2020 yılında Kozayağı Mahallesi Su Deposu

çevresinde bulunan ahlat ağaçlarına Ankara Armudu aşılama çalışması 

yapılmıştır. 2021 yılında bu alanda tutmayan aşılar ve yeni ahlat ağaçları 

aşılanmıştır. Yıl boyunca alanda bulunan ağaçların bakımı ve alanın temizliği 

yapılmıştır. 
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2. ANKARA İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ AŞILAMA ÇALIŞMALARI 

Belediyemiz girişimleri ile Ankara İl Tarım Müdürlüğü tarafından ilçemiz 

Karacakaya ve Kozayağı Mahallelerinde toplamda 405 adet ahlat ağacına Ankara 

Armudu aşılanmıştır. Hayvanların zararına karşı Karacakaya Mahallesindeki 

sahanın çevresi tel örgü ile kapatılmıştır. 
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ODUN YARDIMI 

Sezon boyu parklarda ve kurum bahçelerinde yapılan budama çalışmalarında 

biriken budama artıkları hızar atölyesinde parçalanıp ilçemizdeki ihtiyaç 

sahiplerine dağıtılmaktadır. 

KASTAMONU BOZKURT İLÇESİ YARDIM 

Kastamonu ili Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde zarar gören 

ilçeye destek amaçlı 1 adet sulama tankeri ve 2 personel gönderilmiştir. 
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S.S. AKYURT HAMARAT ELLER TARIMSAL KALKINMA 

KOOPERATİFİ 

2021 yılında Belediyemiz tarafından kurulan ve müdürlüğümüz tarafından 

faaliyetleri yürütülen kadın kooperatifinin yıl boyunca üretim faaliyetleri, eğitim 

ve fuar katılımları koordine edildi.  

 Kooperatif bünyesinde üretilen ürünler için etiket ve paketleme çalışmaları

yapıldı.

 Kooperatif üretim yeri ve ürün satış standı yapıldı.

 Migros A.Ş. temsilcileri ile görüşülerek kooperatif aracılığıyla Migros

Marketlerde Teberik Fasulyesi satışı sağlandı.

 Kooperatifte belediyemiz tarafından tescili yapılan Akyurt Tandır Böreği’nin

üretim ve satışı yapılması sağlanmıştır.

 Kooperatif ortaklarının kooperatifle ilgili seminer, çalıştay ve fuarlara

katılması sağlandı. Katılım sağlanan programlar:

 TOBB, Habitat Derneği ve Coca Cola Türkiye Ortaklığında yürütülen

“Kız Kardeşim Projesi” kapsamında eğitimlere katılım sağlandı (Haziran).

 Agrotec 2021 “24. Uluslararası Tarım Fuarı” için Gölbaşında yapılan

fuara katılım sağlandı. Kooperatif ve ürünlerin tanıtımı yapıldı.

 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın organize ettiği “Kadın

Kooperatifleri İç Anadolu Bölgesi Buluşması” programında yer alıp,

açılan stantta kooperatif ve ürünlerin tanıtımı yapıldı.

 İzmir’de yapılan “Kadın Çiftçiler Günü” fuarına katılım sağlanarak

kooperatif ve ürünlerin tanıtımı yapıldı.

 Antalya’da yapılan “Yörex 11. Yöresel Ürünler Fuarı”na katılım sağlandı.

Kooperatif ve ürünlerin tanıtımı yapıldı.

 AKM Millet Bahçesi Açılışı “Yöresel Ürünler Fuarı”na katılım sağlandı.

Kooperatif ve ürünlerin tanıtımı yapıldı.

 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın organize ettiği “Kadınların

Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi” açılış toplantısına katılım

sağlandı.
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YÖRESEL ÜRÜN PATENT ÇALIŞMALARI 

2021 yılı içerisinde ilçemiz yöresel yemeklerinin Coğrafi İşaret tescil 

çalışmaları yapıldı. 

 Konuyla ilgili ilçemiz mahallelerinde her mahallede en az bir hane olmak üzere

yöresel yemeklerimizi bilen yaşlılarımızla röportajlar yapılmıştır.

 İlçemizde yöresel ürünlerin satışını yapan esnaflarla (restoran, kasap, vs.)

röportajlar yapılmıştır.

 İlçemizi ve yemeklerimizi tanıtıcı gazete röportajları ve belgesel çekimi

organizasyonlarında ilçemiz kadınları ile yöresel yemekler yapıldı.

 Patent tescil çalışmaları için ilçemizdeki kadınlarla birlikte yöresel yemekler

yapıldı.

 Patent çalışması yürütülen yemeklerden 3 adedi (Akyurt Tandır Böreği, Akyurt

Fıtı Çorbası, Akyurt Homaçası) tescillenmiştir.

 Patent çalışması yürütülen yemeklerden 2 adedi (Akyurt Soğuk Çorbası, Akyurt

Tutmaç Aşı/Çorbası) de ilan aşamasındadır.
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 Ankara Üniversitesi ile yapılan protokol ile belediye ve üniversite iş birliği ile

ilçemize ait 2 ürünün tescil çalışmaları yürütülmektedir.
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İLÇE TANITIMI BELGESEL ÇEKİMİ  

Keçiören Belediyesi koordinatörlüğünde ilçemizde kültür, sanayi, tarım ve 

hayvancılık konularında tanıtıma yönelik belgesel çekimi yapılmıştır. 
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İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YÖRESEL YEMEKLER 

ÇALIŞMASI 

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından ilçemiz yöresel yemek çalışması 

yapılmıştır. Müdürlüğümüz organizasyonuyla ilçemizdeki yöresel yemekleri 

yapan ve anlatan kadınlarla yemekler yapılmış ve tarifleri anlattırılarak ilçenin 

yöresel yemek envanteri oluşturulmuştur. 
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YAPILAN FAALİYETLER 

S.NO AÇIKLAMA SAYI/ADET 

1 ÜRETİLEN ÇALI VE GÜL SAYISI 12.381 Ad. 

2 ÜRETİLEN ÇİÇEK SAYISI 3.946 

3 PARK VE YEŞİL ALANLARA DİKİLEN AĞAÇ VE FİDAN SAYISI 19.459 

4 PARK VE YEŞİL ALANLARA DİKİLEN ÇALI VE GÜL SAYISI 947 

5 PARKLARA DİKİLEN MEVSİMLİK ÇİÇEK SAYISI 171.956 

6 İLÇE HALKINA DAĞITILAN FİDAN SAYISI 10.680 Ad. 

7 İLÇE HALKINA DAĞITILAN MEVSİMLİK ÇİÇEK SAYISI 426 

8 BAKIMI YAPILAN AĞAÇ SAYISI 95.000 

9 KİMYASAL MÜDAHALE YAPILAN AĞAÇ SAYISI 6.800 

10 BAKIMI YAPILAN PARK VE MESİRE ALANI (MINTIKA, SULAMA, 

BUDAMA, İLAÇLAMA, ÇAPA, ÇİM BİÇME VS.) 
73 Ad. 

11 BAKIMI YAPILAN RESMİ KURUM BAHÇESİ VE ÇEVRESİ 

(MINTIKA, SULAMA, BUDAMA, İLAÇLAMA, ÇAPA, ÇİM BİÇME) 
13 Ad. 

12 BAKIMI YAPILAN OKUL BAHÇESİ VE ÇEVRESİ (YABANİ OT 

TEMİZLİĞİ, BUDAMA VE MINTIKA TEMİZLİĞİ, KAMELYA VE 

BANK TAMİRATI) 
21 Ad. 

13 BAKIMI YAPILAN MEZARLIK VE ÇEVRESİ (YABANİ OT 

TEMİZLEME, MINTIKA TEMİZLİĞİ, AĞAÇ BUDAMA) 
31 Ad. 

14 BAKIMI YAPILAN AĞAÇLANDIRMA SAHASI SAYISI 18 Ad. 

15 ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILAN RESMİ KURUM SAYISI (Polis 

Meslek Yüksekokulu Bahçesi, Kaymakamlık Bahçesi, Balıkhisar ASM 

Bahçesi) 

3 Ad. 

16 MAHALLELERE YAPILAN YENİ PARK VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ 5 Ad. 

17 
MEVCUT PARKLARINDAN ÇOCUK OYUN GRUBU 

YENİLENENLERİN SAYISI 
3 Ad. 

18 PARKLARA YAPILAN YENİ FİTNESS GRUBU SAYISI 4 Ad. 

19 ÜRETİMİ YAPILAN KAMELYA, BANK, PİKNİK MASASI 130 

20 PARKLAR, KAMU KURUMLARI BAHÇESİ, MAHALLE KONAK VE 

MUHTARLIK BAHÇESİ, CAMİ BAHÇESİNE YERLEŞTİRİLEN ÇÖP 

KOVASI SAYISI 

82 

21 TAMİRATI YAPILAN KAMELYA, BANK, PİKNİK MASASI SAYISI 120 

22 

MAHALLELERDE PARK, KONAK, MUHTARLIK, CAMİ, MEZARLIK 

İÇİ, KÖY MEYDANINDA BELİRLENEN YERLERE YERLEŞTİRİLEN 

KAMELYA, BANK, PİKNİK MASASI   
145 
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S.NO AÇIKLAMA SAYI/ADET 

23 OKUL BAHÇELERİNE YERLEŞTİRİLEN BANK SAYISI 7 

24 ÜRETİLEN KÖPEK -KEDİ YUVASI SAYISI 3 

25 EN GÜZEL BAHÇE VE BALKON YARIŞMASI SAYISI. (1. Kişiye 

Büyük Hamak, 2. ve 3. kişiye Küçük Hamak, dereceye giremeyen 4. 

Kişiye Ahşap Kuş Yuvası hediye edildi.) 

1 Ad. 

26 
TOHUM ELEME TESİSİNDE ELENEN, İLAÇLANAN VE 

ÇUVALLANAN BUĞDAY, ARPA, NOHUT TOHUMU MİKTARI 
487,19 Ton 

27 2021 YILI İÇERİSİNDE İLÇEMİZDE VEFAT EDEN 

VATANDAŞLARIMIZ İÇİN MEZAR AÇMA VE DEFİN SAYISI 
145 

28 DÜZENLİ OLARAK YAZIN YABANİ OT, KIŞIN KAR TEMİZLİĞİ 

YAPILAN CADDE SAYISI 
15 Ad. 

29 
İLÇE GENELİNDE MINTIKA TEMİZLİĞİ 2 Defa 

30 KIRSAL ALANLARIN GELİŞİMİNDE YEREL VE DOĞAL 

ÜRÜNLERİN YETİŞTİRİLMESİNİN ÖNEMİ ROL MODEL 

“ANKARA ARMUDU” PROJESİ KAPSAMINDA KOZAYAĞI 

MAHALLESİNDEKİ KENDİLİĞİNDEN YETİŞEN 508 AHLAT 

AĞACI ANKARA ARMUDU KALEMİ İLE AŞILANDI. 

1 Ad. 

31 BELEDİYEMİZ GİRİŞİMLERİ İLE ANKARA İL TARIM 

MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KARACAKAYA VE KOZAYAĞI 

MAHALLELERİMİZDEKİ AHLAT AĞAÇLARI AŞILANDI. 

405 Ağaç 

32 İLÇEMİZDE MEYVECİLİĞİ GELİŞTİRMEK AMACIYLA KURULAN 

VE YIL BOYU BAKIMLARI YAPILAN MEYVE BAHÇESİ SAYISI 

(Toprak İşleme, Budama, Sulama, Tamamlama Dikimleri, Zararlıyla 

Mücadele Çalışmaları) Güzelhisar Meyve Bahçesi, Balıkhisar Meyve 

Bahçesi 

2 Ad. 

33 İLÇEMİZDE DOĞAN BEBEKLER VE VEFAAT EDEN 

VATANDAŞLARIMIZ İÇİN YAPILAN “HER CAN İÇİN BİR FİDAN” 

PROJESİ KAPSAMINDA DİKİLEN FİDAN SAYISI 
1.825 Ad. 

34 ÇOCUK OYUN GRUBU VE FİTNES GRUPLARININ HİJYEN 

AMAÇLI TEMİZLİK SAYISI 
2 Ad. 

35 PARKLARIN VİRÜSE KARŞI DEZENFEKTE ÇALIŞMASI TEKRAR 

SAYISI 
2 Ad. 
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36 
YENİ AYDINLATMA HATTI İMALATI VE ELEKTRİK ABONELİĞİ 

YAPILAN PARK SAYISI (Timurhan Mahallesi Parkı, Farabi Parkı, 

Balıkhisar Mesire Alanı, Lavanta Bahçesi Parkı, Şehitlik Çeşmesi) 

5 Ad. 

37 
AYDINLATMA HATTI YENİLENEN PARK SAYISI (Mareşal Fevzi 

Çakmak Parkı, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı, Dr. Atsushi Miyazaki Parkı) 
3 Ad. 

38 TAMİR VE BAKIMI YAPILAN YAPAY KAYA ŞELALE (ATATÜRK 

PARKI, FATİH SULTAN MEHMET PARKI) SAYISI 
2 

39 ESKİYEN YÜRÜYÜŞ YOLLARI, KAMELYA ALTLARI YENİLENEN 

PARK SAYISI (YUNUS EMRE PARKI, FARABİ PARKI, ŞEHİT EREN 

BÜLBÜL PARKI, MEVLANA PARKI, MUHSİN YAZICIOĞLU 

PARKI, DR. ATSUSHİ MİYAZAKİ PARKI, ÖZNUR GÜRSOY PARKI) 

7 Ad. 

40 
SULAMA SİSTEMİ KURULAN PARK SAYISI (Lavanta Bahçesi) 1 Ad. 

41 
PARKLARA YAPILAN ANDEZİT ÇEŞME SAYISI 11 Ad. 

42 İLÇEMİZDEKİ TARIMI VE ÇİFTÇİYİ DESTEKLEMEK AMACIYLA 

ÇİFTÇİLERİMİZE DAĞITILAN ARPA TOHUMU MİKTARI VE KİŞİ 

SAYISI 

250 Ton 

/500 

Kişi 

43 İLÇEMİZDEKİ TARIMI VE ÇİFTÇİYİ DESTEKLEMEK AMACIYLA 

ÇİFTÇİLERİMİZE DAĞITILAN BUĞDAY TOHUMU MİKTARI VE 

KİŞİ SAYISI 

200 Ton 

/500 

Kişi 

44 ARICILIĞI GELİŞTİRMEK İÇİN İLÇEMİZDEKİ ARICILARA 

DAĞITILAN ARILI KOVAN VE ARI KIYAFETİ SAYISI İLE 

DESTEKTEN FAYDALANAN KİŞİ SAYISI 

120 

Kovan/40 

Kişi 

45 BELEDİYEMİZ GİRİŞİMLERİ İLE ANKARA İL TARIM 

MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İLÇEMİZDEKİ ARICILARA 

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ORGANİZASYONU İLE DAĞITILAN KOVAN, 

ARI KIYAFETİ SAYISI İLE DESTEKTEN FAYDALANAN KİŞİ 

SAYISI. 

70 Kovan/35 

Kişi 

46 İLÇEMİZDE ARICILIĞI GELİŞTİRMEK AMACIYLA ARI 

YETİŞTİRİCİLERİNE DAĞITILAN LAVANTA FİDESİ (Lavandula 

angustifolia) SAYISI 

750 Ad. 

47 İLÇEMİZDEKİ TARIMI VE ÇİFTÇİYİ DESTEKLEMEK AMACIYLA 

ÇİFTÇİLERİMİZE DAĞITILAN SEBZE FİDESİ SAYISI VE KİŞİ 

SAYISI (kişi başına 210 adet domates fidesi, 210 adet biber fidesi 

dağıtılmıştır.) 

420.000 Ad. 

Fide / 1.000 

Kişi 

48 LAVANTA BAHÇESİNDE TAMAMLAMA DİKİMLERİNDE 

DİKİLEN LAVANTA FİDESİ SAYISI 
5.650 Ad. 

49 MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK PARKI HANIMLAR LOKALİ ÇEVRE 

DÜZENLEMESİ 
1 Ad. 



85 

50 
SARACALAR PARKI MAHALLE KONAĞI ÇEVRE DÜZENLEMESİ 1 Ad. 

51 PARKLARA YAPILAN SENTETİK ÇİM KOŞU YOLU ADEDİ VE 

UZUNLUĞU (Yıldırım Halı Saha Parkı, Mareşal Fevzi Çakmak 

Parkı) 

2 Ad. / 775 

Metre 

52 
ŞEHİTLİK ÇEŞMESİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ 1 Ad. 

53 GELECEĞE NEFES 11 MİLYON FİDAN DİKİM TÖRENİ 

KAPSAMINDA BALIKHİSAR AĞAÇLANDIRMA SAHASINA 

DİKİLEN FİDAN SAYISI VE TÖRENE KATILAN KİŞİ SAYISI 

5.000 Ad. / 

500 Kişi 

54 
OYUN GRUBU ÇEVRESİ PANEL TEL İLE KAPATILAN PARK 

SAYISI 
3 Ad. 

55 BELEDİYEMİZ TARAFINDAN FAALİYET VE ÇALIŞMALARI 

YÜRÜTÜLEN KADIN KOOPERATİFİ SAYISI 
1 Ad. 

56 
KADIN KOOPERATİFİ İÇİN ÜRETİM VE SATIŞ YERİ YAPIMI 1 Ad. 

57 
İLÇE TANITIMINA YÖNELİK KATILIM SAĞLANAN FUAR, 

ORGANİZASYON SAYISI 
7 Ad. 

58 İLÇE TANITIMINA YÖNELİK COĞRAFİ İŞARET ÇALIŞMASI 

YÜRÜTÜLEN ÜRÜN SAYISI 
5 Ad. 

59 İLÇE TANITIMINA YÖNELİK COĞRAFİ İŞARET ÇALIŞMASI 

YÜRÜTÜLÜP TESCİLLENEN ÜRÜN SAYISI 
3 Ad. 

60 İLÇE TANITIMINA YÖNELİK BELGESEL ÇEKİMİ 

ORGANİZASYONU SAYISI 
1 Ad. 

61 ANKARA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ İLE ORTAKLAŞA 

YAPILAN İLÇEMİZ YÖRESEL YEMEKLERİ ÇALIŞMASI 
1 Ad. 

62 İLÇEMİZ MEZARLIKLARINA DAĞITILAN TOPLAM TUĞLA 

SAYISI 
25.000 Ad. 

63 İLÇEMİZDE DOĞAN BEBEKLER VE VEFAT EDEN 

VATANDAŞLARIMIZ İÇİN YAPILAN “HER CAN İÇİN BİR FİDAN” 

PROJESİ KAPSAMINDA 2021 YILINDA DİKİLEN FİDAN SAYISI  

1.825 Ad. 

64 
ODUN YARDIMI YAPILAN KİŞİ SAYISI 24 Kişi 
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d) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Otobüs Duraklarına Dezenfektan Stantları Kontrollerine Devam

Edildi. 

İlçemizde bulunan bütün otobüs duraklarımızın haftada 2 gün (Pazartesi ve 

Perşembe) düzenli olarak dezenfektan stantları kontrol edilerek dolumu ve 

bakımları gerçekleştirilmiştir.  

Covid 19 Hastalarına Gıda Desteğine Devam Edildi. 

04.01.2021 tarihi itibariyle İlçemizde ikamet eden Covid- 19 hastalarına 

gıda desteğinde bulunulmaya devam edilerek evlerine gıda kolilerimiz teslim 

edilmiştir.  
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Yeni doğan bebeklerimiz için bebek malzemesi hediye seti dağıtımları devam 

etti. 

İlçemizde ikamet eden 456 vatandaşımızın yeni doğan bebekleri için bebek 

malzemesi hediye seti dağıtımları gerçekleştirilmiştir.  
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Cuma Namazları Pazar Yerinde Kılınmaya Devam Ediliyor. 

Covid-19 sebebiyle İlçemiz Pazar yerinde Cuma namazları kılınmaya devam 

edilmiştir. Müdürlüğümüzce ses sistemi kurularak lojistik destek verilmiştir.    

Görme Engelliler Haftasında Engellilerle Beraberdik. 

08.01.2021 tarihinde Görme Engelliler Haftası münasebeti ile İlçemizde 

yaşayan görme engelli vatandaşlarımız evlerinde ziyaret edilerek ihtiyaçları 

belirlenmiştir. Belediyemizce çikolata, kolonya ve dezenfektan hediye edilmiştir.  
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Çöliak Malzemesi Dağıtımı Gerçekleştirildi. 

19.01.2021 İlçemizde ikamet eden ve hastalığını rapor ile belgelendirmiş olan 

35  çöliak ve fenilketenörü hasta vatandaşımıza 6’şar aylık dönemler halinde gıda 

yardımı desteğimiz devam etmiştir.  

Şehit ve Gazi Mezarlarımızın Kontrollerine Devam Ettik. 

İlçemizde bulunan Şehit ve Gazi mezarlarımızın bayrak ve bayrak direkleri 

değiştirilerek bakım ve onarımları Müdürlüğümüzce yapılmıştır.  
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Judo Dalındaki Sporculara Destek Verildi. 

02.02.2021 tarihinde İlçemizde bulunan judo dalındaki sporcularımız için 

Belediye Başkanımızın katılımıyla kuşak terfi töreni düzenlenmiştir. Belediyemiz 

tarafından ortalama 50 sporcumuzun kuşakları belediyemiz tarafından temin 

edilmiştir. 

Regaip Kandili 

18.02.2021 tarihinde Regaip Kandili Münasebeti ile gündüz bayanlar, akşam 

erkekler için yapılan program sonrasında camii çıkışında vatandaşlarımıza kandil 

simidi dağıtımı yapılmıştır.  
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Ses Sistemi Kurulumları gerçekleştirildi. 

Resmi Bayram ve törenlerde Müdürlüğümüzce ses sistemi kurulumu yapılarak 

lojistik destek sağlanmıştır.  

Cenaze Evlerine Masa, Sandalye ve Taziye Çadırı götürüldü. 

İlçemizde vefat eden vatandaşlarımızın ailelerinin istekleri doğrultusunda cenaze 

evlerimize  masa, sandalye götürülerek taziye çadırı kurulumu yapılmıştır.  
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Cenaze Taziye Evlerine “Taziye Paketi” 

İlçemizde vefat eden vatandaşlarımızın ailelerine önceden hazırladığımız çay, 

lokum ve gül suyundan oluşan taziye paketleri teslim edilmiştir.  

LGS ve TYT Sınavına Girecek Öğrencilere Deneme Kitabı Desteği Verildi. 

05.03.2021 tarihinde İlçemizde öğrenim gören LYS (700 adet) ve TYT                 (500 

adet) sınavına girecek olan öğrencilerimize deneme kitapları dağıtımları yapılarak 

destek verilmiştir.  
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Dünya Kadınlar Günü 

08.03.2021 tarihinde Dünya Kadınlar Günü münasebeti ile İlçemizdeki tüm kamu 

kurum ve kuruluşlarında çalışan bayan personellerimize 600 adet çiçek dağıtımı 

yapılmıştır.  

Miraç Kandili 

27.03.2021 tarihinde Beraat Kandili münasebeti ile İlçemiz Merkez Camii ve Seyit 

Burhanettin Camiinde Mevlit Şekeri dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 
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İstiklal Marşı Güzel Okuma Yarışması Hediye Dağıtımı  

11.03.2021 tarihinde İlçe Müftülüğü ve İlçe Gençlik ve Spor  Müdürlüğü ile 

birlikte İstiklal Marşının Kabul Edilişinin 100. Yıl Etkinlikleri kapsamında Kapalı 

spor salonunda yapılan “İstiklal Marşı Güzel Okuma Yarışması’nda” 

Belediyemizce sporcularımıza çerçeve içerisinde İstiklal Marşı hediye dağıtımı 

yapılmıştır.  

 

          
 

 

İstiklal Marşının Kabulünü Esnaflarımızla Kutladık 

 

13.03.2021 tarihinde İstiklal Marşının Kabulü programı kapsamında İlçe 

esnafımıza 600 adet çerçeveli istiklal marşı hediye dağıtımı yapılmıştır. 
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18 Mart Çanakkale Zaferi 

18.03.2021 tarihinde Şehitlerimiz için merkez camiinde vatandaşlarımıza 

150 kişilik üzüm hoşafı dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 

Yaşlılar Haftasını Kutladık 

18.03.2021 tarihinde İlçemizde ikamet eden tüm mahallelerimizdeki en yaşlı 

erkekler ve en yaşlı bayanlar tespit edildi. Tespit edilen yaşlılarımız Başkanımızla 

birlikte evlerinde ziyaret edilip, hediyeleri (kuka tesbih, takke, yemeni) taktim edildi. 
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Berat Kandili 

27.03.2021 tarihinde Beraat Kandili münasebeti ile Merkez Camii ve Seyit 

Burhanettin Camiinde kandil simidi dağıtımı gerçekleştirilmiştir.  

       

Kütüphane Haftası 

01.04.2021 tarihinde “Kütüphane Haftası” münasebetiyle ilçemizde bulunan 

Uyanık Kütüphanemizde Belediye Başkanımız ile birlikte masal anlatma şenliği ve 

kütüphanede kitap okuma programı gerçekleştirilmiştir.  
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  Otizm Farkındalık Haftası 

01.04.2021 tarihinde “Otizm Farkındalık Haftası” münasebetiyle ilçemizde ikamet 

eden otizmli vatandaşlarımız  Belediye Başkanımız ile birlikte evlerinde  ziyaret ederek 

çeşitli hediyeler takdim edilmiştir.  

İlçemizde İkamet Eden Sporculara Destek 

07.04.2021 tarihinde Badminton Milli Takım seçmelerine hazırlanan Milli 

Sporcumuz Sıla ÇİĞDEM’e Müdürlüğümüzce temin edilen antreman malzemeleri 

Belediye Başkanımızca taktim edilmiştir. 
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Ramazan Yardım Paketleri Dağıtımına Başlandı. 

   Ramazan ayı münasebeti ile; Belediyemizce tespit edilen 4.000 dar gelirli vatandaşımıza  

“ Ramazan Yardım Kolisi” dağıtımı gerçekleştirilmiştir.  

                                

Kaymakamlıkça Tespit Edilen Ailelere Patates ve Soğan Dağıtımı  

18.04.2021 tarihinde müdürlüğümüzün personeli ve araçları ile Kaymakamlıkça 

tespit edilen ailelere Patates ve Soğan dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 
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Caddeler, Sokaklar ve Meydanlara Bayrak ve Süsleme Yapıldı. 

Önemli gün ve haftalarda Caddeler, Sokaklar ve Meydanlara Bayrak ve Süsleme 

Yapıldı. 

Engelli Vatandaşlarımız için Malzeme Desteği 

2021 yılı içerisinde İlçemizde ikamet eden 41 engelli vatandaşımıza talepleri 

doğrultusunda manuel ve akülü tekerlekli sandalye ile çeşitli medikal malzemeler 

alınarak dağıtımları gerçekleştirilmiştir.  
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Dar Gelirli Ailelerin Çocuklarına Tablet Yardımında Bulunduk. 

İlçemizde ikamet eden dar gelirli ailelerin evlerinde ziyaret edilerek 60 çocuğumuza 

tablet dağıtımı gerçekleştirilmiştir.  

     

Ramazan Bayramında Vatandaşlarımıza Bayram İkramı 

13.05.2021 tarihinde Ramazan Bayramı Günü Kahve ve Lokumdan oluşan hediye 

paketlerimizin ilçemizdeki tüm camilerimizde vatandaşlarımıza dağıtımı 

gerçekleştirilmiştir.  
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Güzelhisar İlköğretim Okulunda Mezuniyet Programı 

18.06.2021 tarihinde Güzelhisar İlköğretim Okulunda mezuniyet programı 

kapsamında Belediye Başkanımızın katılımlarıyla öğrencilere çeşitli hediyeler 

verilmiştir.  

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Mücadele Günü Anma Günü 

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Mücadele Günü Anma Günü Etkinlikleri” 

kapsamında Cumhuriyet Meydanında İlçemiz halkına yönelik Şehitlerimiz için Kuran’ı 

Kerim Tilaveti okunarak İstiklal Marşı ve ardından konser programı ile birlikte anma 

programı etkinliğimiz gerçekleştirilmiştir.  
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Geleneksel 8. Camiden Sahaya Futbol Turnuvası 

19.08.2021 tarihinde Belediye Başkanımızın Katılımları ile Geleneksel 8. Camiden 

Sahaya Futbol Turnuvası Final Programı gerçekleştirilerek dereceye giren öğrencilere 

kupa ve madalyaları takdim edilerek ayrıca tüm katılımcılara futbol topu hediye 

edilmiştir.  
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Aşure Dağıtımı Gerçekleştirdik. 

Muharrem ayı münasebeti ile 20.08.2021 tarihinde İlçemizdeki  tüm camilerimizde 

Cuma namazı çıkışında ve  resmi dairelerimizde 13.000 kişilik  aşure dağıtımı 

gerçekleştirilmiştir.  

                   

Kastamonu İlimizde Selden Etkilenen Vatandaşlarımız İçin Malzemeler 

Desteği  

Kastamonu İlimizde Selden Etkilenen Vatandaşlarımız için 26.08.2021 tarihinde 

ihtiyaç duyulan malzemeler Kastamonu İlimize götürülerek teslim edilmiştir.  
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30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Programı 

30.08.2021 tarihide İlçemiz Cumhuriyet Meydanında Zafer Bayramı kutlamalarına 

ses sistemi kurarak lojistik destek verildi.  Üstü açık araba ile gezici bando takımı 

eşliğinde ilçemizin her yerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliği düzenlendi. 

1.000 Adet Okul Çanta Seti Dağıtımı 

01.09.2021 tarihinde İlçemizde okula yeni başlayan 1. Sınıf öğrencilerine 1.000 adet 

okul çanta seti dağıtımı yapılmıştır.  
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Çocuklar İçin Yaz Etkinlikleri Gerçekleştirdik. 

01.09.2021 tarihinde İlçemiz kapalı Pazar yerinde Çocuklar İçin Yaz Etkinlikleri 

gerçekleştirilerek, eğlenceye katılım yapan çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker 

ikram edilmiştir.  

Ahilik Haftası 

“Ahilik ve Kültür Haftası” münasebeti 13.09.2021 tarihinde İlçemizdeki 

esnaflarımız ve vatandaşlarımıza çarşı merkezimizde  nohutlu pilav dağıtımı 

yapılmıştır.  
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İlçemizdeki Orta Okul ve Liselere Spor Malzemesi Desteği 

20.09.2021 tarihinde İlçemizdeki tüm Ortaokul ve Liselere Spor Malzemesi Desteği 

sağlanmıştır.  

“Dünya Yürüyüş Gününde Yürüyüş Programı 

04.10.2021 tarihinde İlçemizdeki öğrencilerimizle  birlikte Millet Bahçesi ve 

Ganinin Ağıl Mevkiinde doğa yürüyüşü gerçekleştirilerek katılımcılara şapka, tişört ve 

kumanya dağıtımı yapılmıştır. 
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Mevlit Kandili Programı 

17.10.2021 tarihinde Merkez Camii ve Seyit Burhanettin Camiinde gündüz 

bayanlara akşam erkeklere yönelik gerçekleştirilen mevlit programı akabinde 

vatandaşlarımıza kandil simidi dağıtımı yapılmıştır. 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konser Programı 

Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle ; 29.10.2021 tarihinde Belediye binamız 

önünde İlçemiz yerel sanatçıları, Esat KABAKLI ve Özgür Can ÇOBAN’ın 

sunumları ile vatandaşlarımıza yönelik “Cumhuriyet Bayramı Konser Programı” 

gerçekleştirilmiştir.  
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   Çocukluk Döneminde Etkileşimli Kitap Okuma Programı 

 09.11.2021 tarihinde ailelerimize yönelik Belediye Necip Fazıl Konferans 

Salonumuz’da  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çocuk Gelişimi 

Bölümü’nden  Doç.Dr.Dilek ALTUN’un sunumunu yaptığı  0-6 yaş erken 

çocukluk döneminde etkileşimli kitap okuma programımız gerçekleştirilmiştir.  
 

                          

   Çocuklar İçin Ara Tatilde Tiyatro Gösterimleri 

  15.11.2021 tarihinde İlçemizdeki ilkokul öğrencilerimize yönelik beş gün 

boyunca farklı tiyatro oyunları gösterimi yapılmıştır.  Birinci gün “Akıllı İbiş” İkinci 

gün “Nasreddin Hoca” Üçüncü gün “Cankız ile Ton Ton” Dördüncü gün “Meddah 

Orta Oyunu” Beşinci gün “Hacivat-Karagöz” oyunlarının gösterimleri  yapılarak , 

gösteri çıkışı tüm çocuklara kek ve meyve suyu ikramı yapılmıştır.  
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Öğretmenlerimize  Doğa Yürüyüş Programı 

18.11.2021 tarihinde İlçemizde eğitim veren öğretmenlerimiz ile birlikte 

İlçemiz Kozayağı ve Ahmetadil mahallesi arasında doğa yürüyüşü programı 

düzenlenerek, program sonrasında öğretmenlerimize kumanya ve içecek ikram 

edilmiştir.  

Engelliler Haftası 

03.12.2021 tarihinde Engelliler Haftası münasebetiyle yaklaşık 200 Engelli 

vatandaşımıza aileleri ile birlikte yemek ve konser programı gerçekleştirilmiştir.  
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Millet Kütüphanesi Gezisi 

10.12.2021 tarihinde Müdürlüğümüzce Yakupoğlu Ortaokul Öğrencileri 

Millet Kütüphanesine götürüldü. 

Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 102 Yılı Kutlandı. 

27.12.2021 tarihinde Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 102. Yıldönümü 

münasebeti ile Necip Fazıl Konferans Salonunda kutlama programı 

gerçekleştirilmiştir.  
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Öğrencilere LGS ve TYT Denem Sınavları Gerçekleştirdik. 

29.12.2021 tarihinde İlçemizdeki tüm Ortaokul ve Lise Öğrencilerine yönelik 

LGS ve TYT Denem Sınavları gerçekleştirilmiştir.  
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e) Fen İşleri Müdürlüğü

A. İNŞAAT İŞLERİ

1- Akyurt Yeşiltepe Mahallesi Hanımlar Lokali İnşaatı

İlçemiz Yeşiltepe Mahallesinde betonarme 2 katlı hanımlar lokali inşaatına

2020 yılı içerisinde başlanmıştır. Zemin kat giriş holü, sergi alanı, kütüphane, 

ofis, 1 adet derslik, mutfak ve ıslak hacimlerden, 1. kat 3 adet derslik, 

öğretmenler odası ve ıslak hacimlerden oluşmaktadır. 

2021 yılı içerisinde geçici kabulü yapılarak tamamlanmıştır. 
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2- Akyurt Kızık Mahalle Konağı İnşaatı

2020 yılı içerisinde Kızık Mahallesinde 1 katlı betonarme ve çelik sistemli 

mahalle konağı inşaatına başlanmıştır. İçerisinde yönetici odası, gelin-damat 

odası, bay bayan mescit, ıslak hacimler, teras ve düğün salonu bulunmaktadır. 

2021 yılı içerisinde geçici kabulü yapılarak tamamlanmıştır. 
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3- Akyurt Saracalar Mahalle Konağı İnşaatı

2020 yılı içerisinde Saracalar Mahallesinde 2 katlı betonarme mahalle konağı 

inşaatına başlanmıştır. Zemin kat kadınlara ait salon, mutfak ve lavabolardan, 1. 

kat erkeklere ait salon, mutfak, idari ofis ve lavabolardan oluşmaktadır. 

Projemiz 2020 yılında başlanmış olup, 2021 yılı içerisinde geçici kabulü 

yapılarak tamamlanmıştır. 
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4- Akyurt 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi İnşaatı

İlçemiz Yıldırım Mahallesinde betonarme ve çelik sistemler kullanılarak 

yapımına başlanan Atık Getirme Merkezinde idari bina, kompost ünitesi binası, 

atık depolama alanları, kantar ve güvenlik kulübesinden oluşmaktadır. 

2021 yılı içerisinde geçici kabulü yapılarak tamamlanmıştır. 

5- Akyurt İbrahim Ağa Konağı Restorasyon Yapım İşi

İlçemiz Beyazıt Mahallesinde bulunan tescilli İbrahim Ağa Konağı’nın

restorasyon inşaatına başlanmıştır. Konağımız 2 katlı bir yapıdan oluşmaktadır. 

Konak içerisinde 9 adet oda, 1 adet çok amaçlı salon, mutfak ve ıslak 

hacimler bulunmaktadır. 

Projemiz 2020 yılında başlanmış olup; inşaat yıl sonu itibari ile %30 

aşamasındadır.  2021 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. 
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7- Akyurt Belediyesi Gençlik Merkezi ve 2 Adet Yarı Olimpik Yüzme 

Havuzu Binası Yapım İşi 

 

2020 yılı içerisinde Beyazıt Mahallesinde Gençlik Merkezi ve 2 adet Yarı 

Olimpik Yüzme Havuzu inşaatı başlamıştır. 

Projemiz bodrum kat, zemin kat ve 1.kattan oluşmaktadır. Proje içerisinde 

çok amaçlı spor salonu, 12 adet derslik, hobi odası, bay – bayan yarı olimpik 

yüzme havuzları, 2 adet çocuk havuzu, 2 adet jakuzi, 2 adet sauna ve 2 adet 
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hamam, bay – bayan fitness salonları, çocuk oyun alanı, 67 araçlık açık ve kapalı 

otopark alanı, mescit, abdesthaneler, fuaye ve kafeteryadan oluşmaktadır. 

İnşaat günümüz itibari ile %65 aşamasındadır ve 2022 yılı içerisinde 

tamamlanması planlanmaktadır. 
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8- Muhtelif Mahallelerde Halı Saha ve Basketbol Sahası Yapım İşi

İlçemiz muhtelif mahallelerinde gençlerimizi spor etkinliklerine 

yönlendirerek sağlıklı, kötü alışkanlıklardan uzak bir nesil yetiştirilmesi amacı 

ile 6 adet halı saha, 5 adet basketbol sahası yapılarak gençlerimizin kullanımına 

sunulmuştur. 

2021 yılı içerisinde yapımına başlanmış ve aynı yıl içerisinde 

tamamlanmıştır. 

KIZIK MAHALLESİ HALI SAHA VE BASKETBOL SAHASI 
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               BÜĞDÜZ MAHALLESİ HALI SAHA VE BASKETBOL SAHASI 
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BALIKHİSAR MAHALLESİ HALI SAHA VE BASKETBOL 

SAHASI 
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GÜZELHİSAR MAHALLESİ HALI SAHA VE BASKETBOL 

SAHASI 
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SARACALAR MAHALLESİ HALI SAHA VE BASKETBOL 

SAHASI 
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ELECİK MAHALLESİ HALI SAHA 

9- 3 Adet Mahalle Fırını Yapım İşi

İlçemiz Ahmet Adil, Cücük ve Uzunlar Mahallelerinde toplam 3 adet 

betonarme olarak tasarlanan mahalle fırınlarının içerisinde taş fırın, bazlama 

ocağı ve mutfak tezgâhı bulunmaktadır. 

Projemiz 2021 yılında başlanmış olup aynı yıl içerisinde tamamlanmıştır. 

CÜCÜK MAHALLE FIRINI 
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UZUNLAR MAHALLE FIRINI 

AHMETADİL MAHALLE FIRINI 
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10- Akyurt Belediyesi Seyyid Burhaneddin Camii Taziye Evi

Yapım İşi

Kültürümüzde taziyenin önemini düşünerek yakınlarını kaybedenlerin taziyeye gelenleri 

kabul ettiği, her türlü hava koşulunda ihtiyaçları karşılayabileceği camiye yakın yapı 

kazandırmak için 2021 yılı itibari ile başlanmış olup, 2022 yılı içerisinde tamamlanması 

planlanmaktadır. 
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A. TADİLAT VE YAPIM İŞLERİ

Kültür Merkezi Çatısı Su ve Isı İzolasyonu, Yağmur Suyu Tahliyesi

İlçemiz Beyazıt Mahallesinde bulunan Kültür Merkezi Binası mevcut çatı su

yalıtımı kaçaklarının tespit edilerek çift kompenantlı yalıtım malzemesi ile 

tamiratının yapılması, 

Mevcut çelik yağmur oluğuna 4 adet ilave çelik yağmur suyu toplama 

haznesi yapılarak çelik iniş borularının teras çatı üzerinde yatayda toplanarak iniş 

borularına bağlantısının yapılması, 

Çatı altında oluşan yoğuşmanın önlenebilmesi için çelik oluk altına 4 mt x 

40 mt ebatlarında alanın sprey poliüretan PU köpük ile ısı yalıtımı yapılması, 

125 mm PVC borular ile bozulan mevcut yağmur iniş borularının değiştirilmesi, 

Konferans salonu katında su alan alçıpanların tadilatlarının yapılarak 

boyalarının yapılması, 

Düğün Salonu ve Kültür Merkezine ait yangın merdivenin kapısının teknik 

mahale açılmasından dolayı kilitli olduğundan; sahanlıktan ilave 2.5 mt 

ebatlarında çelik yangın kaçış merdiveni yapılarak açık alana çıkışının 

sağlanması, 

Binanın teraslarına ulaşabilmek için muhafazalı ve kilitli gemici merdiveni 

yapılması ve boyama işlemleri yapılmıştır. 
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1- Kaymakamlık Binası WC Tadilat

İlçemiz Kaymakamlık binası giriş katı abdesthane bölümüne, bayan ve erkek 

tuvaletlerine toplam 100 m2 25x40 cm boyutlarında duvar seramiği yapılması, 

derz çekilmesi toplam 30 m2 60x60 cm boyutlarında zemin seramiği yapılması, 

derz çekilmesi. 

Bayan ve erkek tuvaletlerine 4 adet 18 watt led bant armatür takılması. 

Mevcut musluk ve lavaboların sökülüp takılması. 

Mevcut WC kompakt kabinlerin sökülüp takılması. 

Mevcut seramiklerin sökülmesi. 

Alüminyum asma tavandaki tadilatların yapılması ile tadilat işlemleri 

tamamlanmıştır. 
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2- Özel Eğitim Okulu Tadilatları

İlçemiz Büğdüz Mahallesinde bulunan Özel Eğitim Okulu Ek bina tadilatı, 

depo bina yıkımı ve çevre düzenlemesi yapılması, 

Mevcut demir pencere korkulukları ve merdiven korkuluklarının sökülüp 

boyanıp yerine takılması, yeni yapılacak engelli rampasının korkuluğunun 

tamamlanması, 

6 adet mevcut kapının sökülerek yerine lazer kesim panel kapı ve kasasının 

yapılması, 

Demir çatı çıkış kapağı yapılması ve boyanması, 

Salonda bulunan mevcut ahşap zemin kaplamasının sökülmesi ve molozunun 

atılması, 

Mevcut ahşap pencere doğramalarının sökülerek yerine pvc doğramalı 

ısıcam yapılması, 

 Giriş holü, wc, banyo ve girişte mutfak olarak kullanılan odanın mozaik 

zeminlerin üzerine şap atılarak seramik kaplama yapılması, 

Wc ve banyonun duvarlarına seramik kaplama yapılması, 

Mevcut çatıda kırık kiremit ve mahyaların değiştirilmesi, mevcut baca 

diplerinin, yağmur olukların ve iniş borularının sökülerek galvaniz eksiz oluk ve 

iniş boruları ile yenilenmesi, 

Dış cephenin bozuk alanların tamiratının yapılması, üzerine mineral sıva ve 

boya yapılması, 

Saçak altlarında sıva ve boya yapılması, 

 Bina etrafına beton bordür yapılması ve tretuvar olarak kilit taşı imalatının 

yapılması, 

Mevcut merdivenin yanına beton atılarak yönetmeliklere uygun engelli 

rampası yapılması, üzerinin beton parke taşı kaplanması, 

Mevcut giriş merdiveni ve sahanlığının üzerine andezit kaplama yapılması, 

Giriş merdiveni ve sahanlık üzerine kutu profil taşıyıcılı polikarbon pleksi 

çatı örtüsü yapılması, galvaniz eksiz yağmur oluğun ve iniş borusunun yapılması 

Pencerelere iç ve dış mermeri denizlik yapılması, 

Baymak marka elektrikli şofben takılması, 

Tüm elektrik tesisatının ve aydınlatmaların yenilenmesi,  

Tüm su tesisatının yenilenmesi, 

Tüm mevcut peteklerin yenilenmesi ve ıslak hacimlere havlupan takılması, 

Tüm musluk ve bataryaların sökülerek yenilenmesi, 

Banyoya duşakabin, ayaklı lavabo, çamaşır makinesi yeri yapılması, 
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İç cephe kaba karışık sıva üzeri alçı sıva ve boyaları yapılmıştır. 

Tavan boyalarının yapılması, 

Mevcut okul binasından 45 mt uzunlukta asfalt zeminin kesilerek kazan 

dairesinden binaya sıcak su çekilmiştir. 

Mevcut okul binasından 25 mt elektrik hattı çekilmesi, 

Mevcut okul binasından 25 mt asfalt kesilerek su hattının çekilmesi, 

Mevcut okul binasının dış cephesinin, kapılarının boyanması, mahya 

kiremitlerinin harçlarının yenilenmesi ve galvaniz eksiz yağmur oluğu yapılması, 

6 adet 150 cm lik zebra perde takılması, 

Konteynera elektrik hattı çekilmesi, 

Eski çardak beton zeminin kırılarak molozlarının alınması, 

Eski depo binasının yıkılarak molozlarının alınması yapılarak tadilat işleri 

tamamlanmıştır. 
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3- Güzelhisar Mahalle Fırını Tadilat Yapım İşi

İlçemiz Güzelhisar Mahalle Fırını tadilatı işi için; 

Fırın çatısı sökülüp yanında bulunan depo binası hizasına uzatılarak beşik 

çatı yapılması ve üzeri sac ile kapatılması. 

Mevcut fırın binasının 36m2 büyütülmesi ve duvarların 20lik bims ile 

örülmesi. 

Fırın tabanına karo yapılması. 

Fırın giriş kapısının ferforje demir kapı yapılması. (1.5mx2m) 

2 adet PVC pencere (1.5mx1.5m) takılması. 

İç ve dış sıvasının yapılması.

Fırın içindeki odanın duvar ve yer fayansının yapılması ve lavabo konulması. 

(batarya ve musluk dahil) 

Ekmek pişirme yerinin tabanının yenisi ile değiştirilmesi ve fırın kapağının 

yenilenmesi. 

Hamur kesme ve dinlendirme masalarının yapılması. 

Fırın etrafına 70 cm genişliğinde 15cm yüksekliğinde beton atılması, 

yanlarına 50cm uzunluğunda bordür konulması, üzerine kilit taşı yapılması 

Fırın dışına bayan WC yapılması (hela taşı, lavabo, musluk, batarya dahil) 

ve 1 adet PVC pencere(50cmx50cm) takılması.   

Elektrik tesisatının yenilenmesi ve 5 adet lineer led armatür takılması.

Foseptik yapılması ve binaya bağlantısı yapılarak vatandaşlarımızın 

kullamına hazır hale getirilmiştir. 
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4- Güzelhisar Mahallesi Cami Müştemilatı Tadilatı

Akyurt İlçesi Güzelhisar Mahalle cami müştemilatı tadilatı işi için; 

Dış cephe ısı yalıtımı, sıva , boya imalatları yapılmıştır. 

Gasilhane binasına boyalı sacdan imal yağmur oluğu yapılmıştır. 

5- Haydar Mahallesi Hoca Evi Tadilatı

İlçemiz Haydar Mahallesi İmam Evi Tadilatı yapılması işi için; 

Dış cepheye 5cm kalınlığında EPS ısı yalıtımı yapılması. 

Isı yalıtımı üzerine hazır sıva harcı ile sıva yapılması üzerine mineral sıva 

yapılması ve boyanması. 

Bina çevresine su drenaj hattı döşenmesi ve karodan tretuvar yapılması. 

Boyalı sacdan yağmur oluğu yapılması ve PVC yağmur iniş borusu yapılarak 

düzenlenmiştir. 

6- Karacakaya Mahallesi Sosyal Alan Yapılması

İlçemiz Karacakaya Mahallesi Düğün Alanı için; 

4m eninde 6m genişliğinde 3,5m yüksekliğinde 1 adet, 60x60x2mm kutu 

profillerden taşıyıcı ayaklı, 30x30x2mm kutu profillerden beşik çatılı sahne 

yapılması. 
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Sahne çatısının üzerine 0,4mm et kalınlığında boyalı trapez sac kaplama 

yapılması. 

Sahnenin bims kullanılarak yerden 50 cm yükseltilmesi ve zeminine şap 

atılması. 

30m uzunluğunda 3m genişliğinde 2,2m yüksekliğinde 2 adet , 70x70x2mm 

kutu profillerden taşıyıcı ayaklı, 40x40x2mm , 30x40x2mm kutu profillerden 

beşik çatılı oturma alanı yapılması. 

Oturma alanlarının çatı üzerine 0,4mm et kalınlığında boyalı trapez sac 

kaplama yapılması. 

Oturma alanlarının tek tarafına 30m uzunluğunda 1,7 m yüksekliğinde bims 

kullanılarak duvar örülmesi, üzerine kaba sıva yapılması ve boyanması. 

15m uzunluğunda 5 m genişliğinde 3m yüksekliğinde 1 adet , 70x70x2mm 

kutu profillerden taşıyıcı ayaklı, 40x80x2mm, 30x40x2mm kutu profillerden 

beşik çatılı yemek yeme alanı yapılması. 

Yemek yeme alanının çatı üzerine 0,4mm et kalınlığında boyalı trapez sac 

kaplama yapılması. 

Tüm demir imalatına antipas+2 kat boya yapılması. 

PVC yağmur oluğu ve 8 adet PVC yağmur iniş borusu yapılması. 

Sahne arkasının 7,2 m2 alanın çift betopan ile kapatılması. 

1090 m2 alana 8cm kalınlığında kilit taşı döşenmesi alt dolgusu ve taş 

üzerine mil serim işleminin yapılması. 

94 m uzunluğunda 50-20-10 cm boyutlarında malzeme Akyurt Belediyesi 

bünyesinden karşılanmak üzere bordür döşenmesi işçiliğinin yapılması. 

61 m uzunluğunda yağmur oluğu döşenerek vatandaşlarımızın kullanımına 

hazır hale getirilmiştir. 
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7- Şeyhler Mahallesi Cami Altı Kuran Kursu Yapım İşi

İlçemiz Şeyhler Mahallesi Kuran Kursu yapım işi; 

Odalar arası duvar yıkılması, 

Tuvalet, banyo giriş kapısının yerinin değiştirilmesi ve duvar örülmesi, 

Örülen duvarların kaba sıva yapılması,  

Zemin kat tüm duvarlarının kaba karışık sıva ve üzerine saten alçı sıva 

çekilerek su bazlı 2 kat boya yapılması, 

Banyo tuvalet zeminlerine 60x60 cm ve duvarlarına 30x60 cm ebatlarında 

seramiklerinin yapılması, 

Koridor ve mutfak zeminlerinin 60x60 cm ebatlarında seramik yapılması, 

3 metre uzunluğunda alt üst balon kapak mutfak yapılması, mermerit tezgah 

yapılması, 

4 adet mevcut kapının sökülmesi tadilatlarının yapılarak yerlerine Amerikan 

panel kapı yapılması, 

Wc lere 2 adet 90/200 cm alüminyum kapı takılması, 

Wc lere 2 adet pencere boşluğu açılarak vasistaslı vc pencere takılması ve 

gerekken tadilatların yapılması, 

Bina girişinde bulunan 3x2 metre ebatlarındaki kapalı giriş yıkılarak yerine 

kutu profil taşıyıcılı sac sundurma yapılması, 

Bina girişinin tesviyesinin yapılarak 3x4 metre ebatlarında beton atılması, 

Bina girişinde sökümden sonra çıkan tamir ve tadilatların yapılması, sıva ve 

boya imalatının mevcut yapıya uygun olarak yapılması, 
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Tüm elektrik tesisatının yenilenmesi ve priz ve anahtarların yenilenmesi, tüm 

aydınlatmaların 60x60 cm led olarak değiştirilmesi, 

Tüm temiz ve pis su tesisatının yenilenmesi, 

Islak hacimlere 1 adet alafranga, 1 adet alaturka tuvalet yapılması, 2 adet 

lavabo ve bataryalarının takılması, 

Mutfak bataryasının takılması, 

Pis su tesisatının bina çıkışında parsel bacası oluşturularak ana hatta 

bağlanması, 

Tüm odaların zeminlerinin laminat parkeleri yapılarak vatandaşlarımızın 

kullanımına hazır hale getirilmiştir. 
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8- Şeyhler Mahallesi Abdesthane Yapım İşi

İlçemiz Şeyhler Mahallesi Cami Abdesthane yapım işinde ; 

Mevcut 2.5 x 4 metre ebatlarında abdesthanenin yıkılması, 

3.10x5.20 metre ebatlarında ekli çizime uygun olarak abdesthane yapılması, 

hela taşlarının, lavaboların, abdest alma yerlerinin ve musluklarının yapılması, 

kapılarının takılması, zemin ve duvar seramiklerinin yapılması, iç dış sıvasının 

ve boyalarının yapılması, çatısının kutu profil taşıyıcılı sac olarak yapılması, 

elektrik ve su tesisatlarının yapılması, aydınlatmaların takılması,  

Abdesthanenin etrafına 90 cm beton tretuvar yapılması,  

Cami giriş kotundan 6 basamaklı beton merdiven yapılması,  

Giriş kapısı ve iç wc kapıları alüminyum olarak takılarak vatandaşlarımızın 

kullanımına hazır hale getirilmiştir. 
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9- Teberik Mahallesi Düğün Yeri Yapım İşi

Teberik Mahallesi düğün yeri yapılması işi için; 

4m eninde 6m genişliğinde 3,5m yüksekliğinde 1 adet , 60x60x2mm kutu 

profillerden taşıyıcı ayaklı, 30x30x2mm kutu profillerden beşik çatılı sahne 

yapılması. 

Sahne çatısının üzerine 0,4mm et kalınlığında boyalı trapez sac kaplama 

yapılması. 

Sahnenin bims kullanılarak yerden 50 cm yükseltilmesi ve zeminine şap 

atılması. 

30m uzunluğunda 3m genişliğinde 2,2m yüksekliğinde 2 adet , 70x70x2mm 

kutu profillerden taşıyıcı ayaklı, 40x40x2mm , 30x40x2mm kutu profillerden 

beşik çatılı oturma alanı yapılması. 

Oturma alanlarının çatı üzerine 0,4mm et kalınlığında boyalı trapez sac 

kaplama yapılması. 

Oturma alanlarının tek tarafına 30m uzunluğunda 1,7 m yüksekliğinde bims 

kullanılarak duvar örülmesi, üzerine kaba sıva yapılması ve boyanması. 

15m uzunluğunda 5 m genişliğinde 3m yüksekliğinde 1 adet , 70x70x2mm 

kutu profillerden taşıyıcı ayaklı, 40x80x2mm, 30x40x2mm kutu profillerden 

beşik çatılı yemek yeme alanı yapılması. 

Yemek yeme alanının çatı üzerine 0,4mm et kalınlığında boyalı trapez sac 

kaplama yapılması. 

Tüm demir imalatına antipas+2 kat boya yapılması. 

PVC yağmur oluğu ve 8 adet PVC yağmur iniş borusu yapılmış olup, 

vatandaşlarımızın kullanımına hazır hale getirilmiştir. 
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10- Teberik Mahallesi Konak Tadilatı

Teberik Mahallesi düğün evi binası tadilatı için; 

 Bina mevcut su tesisatının yenilenmesi ve ilave tesisat çekilmesi, bina içine 

şap atılması 

İç cephe alçı tamiratlarının yapılması, zımpara yapılması, boya yapılması 

Dış cephe tadilatlarının yapılması, boyanması 

Bina içine seramik yapılması 

Tuvaletlerin zemin ve duvarlarına seramik yapılması, duvarlara sıva 

yapılması 

Giriş sahanlık zemine andezit yapılması 

Giriş kapısına demir ferforje kapı yapılması 

Bina içinde bulunan kapıların Amerikan panel kapı yapılması 

Tuvaletlerdeki mevcut pvc kapıların tamiratının yapılması 

Mevcut takılı olan pvc pencerelerin tamiratının yapılması 

Alt ve üst olmak üzere toplam 8 metre mutfak dolabı yapılması 

Mutfak tezgahı üzeri 4 metre mermerit yapılması 

Mutfak tezgahı üzeri set üstü ocak takılması 

Mutfak dolabına aspiratör takılması 

Binanın tüm elektrik tesisatının yenilenmesi, prizlerin takılması, anahtarların 

takılması, bina içine 10 adet 60x60 cm LED panel armatür takılması, tuvaletlere 

ve saçak altlarına 10 adet aydınlatma takılması 

Tuvaletlerin kadın erkek girişlerinin tuğla ile ayrılması 

Bina içine süzgeç konulması, giderinin yapılması 

Tuvalerlere 2 adet lavabo takılması 
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Tuvaletlere 2 adet batarya takılması 

Tuvaletlere 1 adet hela taşı 1 adet klozet takılması 

4 adet 14 metre boyalı sac yağmur iniş borusu yapılması 

Fosseptik yapılması ve bina giderlerinin fosseptiğe bağlanması 

Bina etrafına 70 cm genişliğinde tretuvar yapılması, bina girişine 1,5mx4,5m 

tretuvar yapılması, tretuvar üzerine karo yapılması 

Tuvalet girişine engelli rampası yapılması 

Pencerelerin çevresine ve bina köşelerine söve yapılarak tadilatlar 

tamamlanmıştır. 
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11- Sanayi Mescit Tadilatı

İlçemiz Yeşiltepe Mahallesinde bulunan Sanayi içerisindeki Mescit için; 

İç ve dış cephe komple kaba ince sıva yapılması. 

İç ve dış cephe komple boya yapılması. 

Ahşaptan çatı yapılması üzerine bitüm emdirilmiş levha ile kaplama 

yapılması. 

PVC yağmur oluğu ve yağmur iniş borusu yapılması. 

Mermerden merdiven basamağı ve rıht yapılması. 

Zemine şap atılması. 

İç kısımda bulunan konsol ters kiriş boşluğunun doldurulması. 

2 adet PVC pencere yapılması ve camlarının takılması. 

Elektrik hattının yenilenmesi 6 adet 60x60 led armatür takılması. 

Zemine halı serilmesi ve halı altına keçe serilmesi işlemleri yapılarak 

vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. 
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12- Akyurt Stadyum İdari Bina Çevre Düzenleme Yapım İşi

İlçemiz Yeşiltepe Mahallesi Stadyum için; 

212 m2 alana ortalama 15 cm kalınlığında C 20 beton dökülmesi. 

Beton dökülen alana perdah makinesi ile perdah yapılması.  

80 m2 alanda zeminin kırılarak moloz ve pisliklerin temizlenmesi şantiye 

alanı dışına çıkarılması. 

Bina çevresine toplam 28 m2 alana 20-10-6 cm boyutlarında kaldırım taşı ve 

toplam 33 m uzunluğunda 50-20-10 cm boyutlarında bordür taşı kullanılarak 

kaldırım yapılarak düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. 

13- Hafız Mahir Kız Kuran Kursu Yangın Merdiveni Yapım İşi

İlçemiz Mahir Hafız Kız Kuran Kursu Binası için; 

5 katlı binanın dış cephesinde  

80x80x3 mm kutu profil taşıyıcı kolonlar 

40x60x3 mm kutu profil basamak taşıyıcılar 

40x30 iç korkuluklar 

20x30 dış korkuluklar  

2,3 mm baklava dillim sac basamaklar 

2,3 mm baklava dilim sac sahanlıklar ile yangın merdiveni yapılması, 

Merdivenin çatısının sac ile kapatılması, 

5 adet yangın kaçış kapısı (yönetmeliklere uygun olarak) imalatı ve montajı 

Tüm demir imalatların antipas ve boya yapılması,  

Yangın kapılarının yerlerinin cephede açılması, gerekli tadilat ve tamiratların 

yapılarak mevcut cepheye uygun sövelerinin ve boyalarının yapılması, 

Yangın merdiveninin taşıyıcı kolonlarının altına beton atılarak ankrajlarının 

yapılması,  

Merdiven izdüşümüne beton atılması ve bordür yapılarak yangın merdiveni 

yapımı tamamlanmıştır. 
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14- Karacalar Mahalle Konağı Sundurma Yapım İşi

Karacalar Mahalle Konağı yan cephesine ekiplerimizce 80m² sundurma 

yapılarak vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur.  
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15- Led Direk Motif Süsleme Yapımı

İlçemiz caddelerinde 200 cm yüksekliğinde 180 cm eninde alüminyum 

karkas üzerine led ışık süslemelerinin üretim ve montajının yapılması, 

Nurettin Cankurtaran Caddesinde 42 adet aydınlatma direği 

Saray Caddesinde 8 adet aydınlatma direği yapımı tamamlanmıştır. 
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16- Çöp Konteyner Yerleri

İlçemiz Mahallelerinde çöp konteynerlerinin yer değiştirerek oluşturacağı 

tehlikeleri önlemek için demir profiller ile konteynerlere sabit alanlar 

yapılmıştır. 
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17- Tel Örgü Yapım İşi

İlçemiz Yağızoğlu mezarlık, Cücük Mahallesi mezarlık, Kozludere Konak, 

Çınar Mahalle Konağı, Teberik Mahallesi mezarlık tel örgüleri yapılarak 

vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. 

18- Yağmur Olukları Yapım ve Bakım İşleri

İlçemiz , 

Beyazıt Camisi yağmur olukları temizliği, 

Güzelhisar mahallesi gasilhane binasına yağmur oluğu yapımı, 

Kalaba Hanımlar Kooperatifi yağmur oluğu yapımı, 

Karacakaya Mahallesi cami yağmur olukları temizliği, 

Yeşiltepe Mahallesi Küba cami yağmur olukları temizliği yapılmıştır. 
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C. METRUK YAPI YIKIM İŞLERİ

İlçe genelinde vatandaşlarımızdan alınan muvafakatnameler 

değerlendirilerek yapılan incelemeler neticesinde metruk yapılar 

belirlenmektedir. Bu çalışmalar sonucunda belediyemiz iş makineleri ile metruk 

yapılar ücretsiz olarak yıkılmakta olup, molozları da döküm yerlerine 

taşınmaktadır. Yıl sonu itibari ile toplam 41 adet metruk yapı ve 72 adet enkaz 

alım işlemleri gerçekleştirilmiştir. 



153 

D. YOL ÇALIŞMALARI

1- Akyurt İlçesi Muhtelif Sokaklarında Beton Parke Taşı, Görme Engelli

Taşı, Yağmur Oluğu ve Bordür ile Kaldırım ve Yol Yapım İşi

Mevcut bozuk kaldırım ve sokakların düzenlenerek ve kaldırımları 

olmayanYolların nizami şekle getirilmesi, yaya ve araç güvenliğinin sağlanarak 

sağlıklı kullanımın sağlanması. 

İlçemiz Atatürk, Beyazıt, Çınar, Karacakaya, Kızık, Teberik, Timurhan, 

Uzunlar, Yeşiltepe, Yıldırım mahallelerinde 18.500 m2 kaldırım yapım işlerine 

başlanılmış olup, yıl sonu itibari ile hedeflenen sokaklar tamamlanarak 

vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. 



154 

2- Asfalt ve Yama Çalışmaları

Belediyemiz ekiplerince muhtelif cadde ve sokaklarda yıl içerisinde 220 ton 

asfalt yaması gerçekleştirilmiştir. 
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3- İmar Yollarının Açılması ve Stabilizasyon Çalışmaları

Belediyemiz ekiplerince yıl içerisinde 15.000 mt ham yol açımı 

gerçekleştirilmiştir. 

Muhtelif mahalle ve sokaklarda malzeme destekli yol iyileştirmeleri 

yapılmıştır. 



156 



157 

4- Sathi Kaplama Yol Yapılması

Mahallelerin sokak ve caddelerinde yayaların ve araçların yollarda rahat, 

konforlu ve güvenli hareket etmesi, daha temiz ve düzenli yollar yapılması 

sağlanmıştır. 

İlçemiz Ahmetadil, Atatürk, Büğdüz, Cücük, Çardakbağı, Çınar, Elecik, 

Güzelhisar, Haydar, Kalaba, Saracalar, Şeyhler, Yeşiltepe ve Yıldırım 

Mahallelerinde 55.550 m sathi kaplama yol uygulamaları yapılmıştır. 
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5- Asfalt Yol Yapım İşi

İlçemiz Çakmak, Kışla, Kanuni, Kahraman, Kanarya, Kızılay Sokaklarında 

mevcut asfaltın trimer ile kazınarak süpürülmesi ve finisher ile asfalt serilerek 

silindir ile sıkıştırılması işlemi yapılmıştır. 
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6- Karla Mücadele Çalışmaları

2021 yılı içerisinde müdürlüğümüz ekiplerince merkez cadde, sokakları ve 

mahalleleri için 300 ton tuzlama yapılarak yollar kesintisiz ulaşıma açılmıştır. 

Bu mücadele kapsamında 4 kepçe, 2 kar küreme aracı, 2 adet büyük kepçe 

(loder), 1 greyder, 3 kamyonet, 1 transit, 1 otobüs ve 60 personelle 24 saat 

kesintisiz hizmet vererek herhangi bir mağduriyetin yaşanmasına izin 

verilmemiştir. 
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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 Teşkilatının Görev Yetki ve Sorumlulukları; 

Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin 

mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine 

getirilmesi tabii olan görevleri yapmak. 

Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları 

uygulamak ve sonuçlarını izlemek, 

Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak 

törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek. 

Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları 

yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak. 

Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve 

yasaklayıcı hususları yerine getirmek. 

Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve 

encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli 

işlemleri yapmak. 

Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu 

konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara 

teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm 

yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak. 

28/4/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi 

çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem 

yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı 
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herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında 

gerekli kanuni işlemleri yapmak. 

23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 

hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, 

taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen 

görevleri yerine getirmek. 

11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili 

yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, 

damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki 

belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, 

baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli 

işlemleri yapmak. 

14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun 

Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 

tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri 

Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, 

işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen 

işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak. 

13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri 

yerine getirmek. 

Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle 

ilgili emirlerini yerine getirmek. 

23/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine 

göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli 

görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi 

yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve 

fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat 

atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak 

derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli 

tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı 



165 

durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak 

düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak. 

Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı 

olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin 

kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak. 

İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve 

diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili 

kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol 

etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak. 

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 

ZABITA KARAKOLLARIMIZ 

Merkez Zabıta Karakolu 

         Pazar Yeri 
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OTONOMİ ZABITA KARAKOLU 

Zabıta Araçlarımız 
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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; 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında 179 adet ruhsat verilmiştir. 

₺2.631,00

₺500,00 ₺600,00

₺204,00

₺3.500,00

₺207,00 ₺427,00 ₺408,00

₺2.204,00

₺1.408,00

₺0,00

₺1.000,00

₺2.000,00

₺3.000,00

₺4.000,00

2021 YILI İDARİ PARA CEZALARI

2021 YILI VERİLEN RUHSAT VE İZİN SAYISI SAYI 

Sıhhi Müessese Ruhsatı 53 

GSM 2 – 3 Ruhsatı 120 

Sıhhi 3  1 

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri   5 

TOPLAM 179 
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2021 YILINDA YAPILAN FAALİYETLER 

2- 2559 Sayılı PVS Kanunun 5259 Sayılı Kanun’la değişik 8. Maddesi (a)

bendi gereğince bazı işletmelere geçici kapatma uygulanmıştır. 

3- 19 kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanununun ilgili maddeleri gereğince

12.089,00 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 251 adet fabrika ve 650 adet

ticaretle uğraşan küçük esnafımız ayrıca Otonomi galericiler sitesinde 562 adet 

işyeri 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 2005/9207 

sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca işlem 

yapılmaktadır. 

2021 İDARİ PARA CEZALARI 

OCAK 2.631,00₺
ŞUBAT 500,00₺
MART 600,00₺
NİSAN ----
MAYIS 204,00₺
HAZİRAN 3.500,00₺
TEMMUZ 207,00₺
AĞUSTOS 427,00₺
EYLÜL 408,00₺
EKİM ----
KASIM 2.204,00₺
ARALIK 1.408,00₺

Toplam 12.089,00₺
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  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- 2021 Yılında Pazar yeri Yönetmeliği yenilenmiş. Belediyemiz internet

sitesi ve Belediyemiz sesli yayın cihazıyla ilanen ilçe halkına duyurulmuştur. 

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. 7.490,00 TL tutarında işgaliye harcı 

kesilmiştir. 
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Pazar Yeri Denetlemeleri 

14- Dünya genelinde meydana gelen bulaşıcı hastalık Covid 19 tedbirleri

kapsamında halk pazarında esnaf ve alışveriş yapmaya gelen vatandaşlarımız için 

sağlıklı alışveriş yapmaları sağlanmıştır. 

15- İlçemizde bulunan 23 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. 

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 
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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- Belediyemizin düzenlemiş olduğu gece ve özel günlerde zabıta ekibi

halkın huzurunu sağlamak için üzerine döşen görevleri yapmıştır. 

24- İlçemiz sınırları içerisinde dilencilik yapan şahıslar hakkında gerekli

işlemler yapılarak ilçeden uzaklaştırılmıştır. 

25- 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. 
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Milli Bayramlarda ve Törenlerde Çelenk Koyma 

26- İlçemizde değişik noktalarda tespit edilen içme suyu borularından sızan

sular ve arızalar hakkında ASKİ’ ye bilgi verilerek kontrol altına alınmaları 

sağlanmıştır. 

27- 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. 

28- İnşaat alanlarının çevre temizliği ve inşaat atıklarının etrafa

dağıtılmaması konusunda mücadele edilmiştir. 

29- 2021 yılında zabıta ekiplerimizce ilçemizde ölçü ve tartı aletleri kontrolü

tamamen yapılmıştır. 

Tartı Aletleri Denetimi 
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30- Belediyemizce yapılan İhalelerin güvenli ve huzurlu bir şekilde

yapılması için gerekli güvenlik tedbirlerini almıştır. 

31- Temizlik işleri müdürlüğü ile koordineli çalışarak Zabıta ekiplerimizce

tespit edilen aksaklıklar bildirilmiştir. 

32- Kent konseyi toplantısı için davetiyeler titizlikle dağıtılmıştır.

33- Vatandaşlar tarafından zabıta noktalarına getirilen kayıp eşyalar anonslar

yapılarak ve araştırılarak sahipleri bulunmuş ve teslim ediliştir. 

34- Zabıta ekiplerimizce tespit edilmiş yıkılması muhtemel eski yapılar Fen

İşleri Müdürlüğüne bildirilmiş ve muhtemel olması kazaların önüne geçilmiştir. 

35- 2021 yılında Zabıta Müdürlüğümüz ve Zabıta Karakollarımıza telefon ile

980 adet şikayet ulaşmıştır. 

36- Zabıta Müdürlüğümüze e mail yolu ile 1 adet, Cimer aracılığı ile 37 adet,

Mavi Masa ile 151 ve müracaat şeklinde 51 adet şikayet ulaşmış olup tümü 

cevaplandırılmıştır. 

37- 2021 yılında her ay içerisinde ilçemizde bulunan internet kafeler; oteller

ve okul kantinleri, Kaymakamlık, Emniyet güçleri, Sağlık Grup Başkanlığı ve 

zabıta ekiplerimizin ortak çalışmalarıyla denetlenmiştir. 

38- 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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39- Pandemi sürecinde Cuma namazının kılınması için belirlenen halk pazarı

yerinde namaz öncesinde tek kullanımlık seccade dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 

Cuma Namazı Tedbirleri 

40- Covid 19 kapsamında sayın Kaymakamımız, Belediye Başkanımız ilgili

bürokratlarımız ile birlikte ilçemiz genelinde pandemi denetimi 

gerçekleştirilmiştir. 
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Esnaf Denetimi 

41- Pandemi sürecinde ilçemiz esnaflarımızdan berber ve kuaförlere yönelik

hijyen seti dağıtımı yapılmıştır. 

Hijyen Seti Dağıtımı 
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42- İlçemiz esnaflarına ayaklı dezenfektan cihazı ve dezenfektan dağıtımı

yapılmıştır. 

Ayaklı Dezenfektan Cihazı Dağıtımı 

43- Pandemi sürecinde 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı boyunca

ve karantinada olan vatandaşlarımızın gıda ve diğer ihtiyaçları giderilmiştir. 

Vefa Destek Grubu 
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g) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

1- Birimimizce 147 adet yeni yapı, 17 adet tadilat, 20 adet isim değişikliği, 2

adet istinat duvarı, 1 adet yeniden ve 3 adet ilave olmak üzere toplam 190 adet 

yapı ruhsatı düzenlenmiştir. 

2- Birimimizce 125 adet yapı kullanım izin belgesi düzenlenmiştir.

3- 2021 yılı içerisinde düzenlenen yapı ruhsatlarından 4.196.637,00 TL, yol

katılım ilişiksizlik belgelerinden 2.639.268,00 TL, yapı kullanım izin 

belgelerinden 902.110,00 TL olmak üzere toplam 7.738.015,00 TL harç tahsil 

edilmiştir. 
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h) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

1. 8 adet mahalle fırını tabelası yaptırılarak yerlerine asılması sağlanmıştır.

2. 6 adet halı saha ve 5 basketbol sahası ile tadilatı yapılan spor alanlarının

tabelaları yaptırılarak yerlerine asılması sağlanmıştır.
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3. Özal Bulvarı’nın ilçemiz sınırlarında bulunan bölümünde, yoldan geçenlerin

görebileceği büyüklükte, 30x5 metre ölçülerinde açık hava tanıtım alanı

yapılmıştır.

4. Akyurt ve mahallelerimizde yapılan yapı tadilatlarının Belediyemiz

tarafından yapıldığını belirten 40x30 cm ölçülerinde 40 tabela temin

edilmiştir.

5. İlçemizde metfun bulunan şehitlerimizin kabirlerinde yapılan bayrak

yenileme çalışmasında 20 adet 3x2m boyutlarında Türk Bayrağı temin

edilmiştir.

6. Milli Bayramlar ile 15 Temmuz Anma programlarında kullanılmak üzere

3000 adet Türk Bayrağı temin edilmiştir.

7. Ramazan ayında Akyurt Belediyesi YouTube kanalında dini bilgiler ve

eğlence içeren 30 dakikalık 24 video, yeniden paylaşılmıştır.

8. Akyurt Belediyesi sosyal medya hesaplarından (Facebook, Twitter ve

Instagram) 2021 yılı içerisinde faaliyetlerimizi içeren eş zamanlı 861

paylaşım yapılmıştır.
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9. Belediye Başkanımız Hilal Ayık’ın sosyal medya hesaplarından (Facebook,

Twitter ve Instagram) 2021 yılı içerisinde eş zamanlı 1.120 paylaşım

yapılmıştır.
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10. İbadete açılan camilere gelen vatandaşlarımıza 500.000 adet tek kullanımlık

seccade temin edilmiştir.

11. Ramazan ayında 3000 adet imsakiye bastırılarak İlçemizde dağıtımı

sağlanmıştır.

12. Çözüm Merkezimize 448 ilkokul, 280 lise, 48 ön lisans, 82 lisans mezunu,

26 engelli vatandaşımız iş bulmak için başvuru yapmıştır.

13. Çözüm Merkezimize İş-Kur üzerinden başvuranların sayısı 298’dir.

14. İlçemizdeki fabrikalardan 121 iş ilanı tarafımıza ulaşmış, özellikleri uygun

olan başvurular yönlendirilmiştir.

15. 24 vatandaşımız Çözüm Merkezimiz sayesinde iş sahibi olmuştur.

16. 5 adet ulusal gazetede, özel günlerde ilan çalışması yapılmıştır.

17. Belediyemizin ve Belediye Başkanımızın çalışmaları, 963 klasör ve 30.517

fotoğraf ile kayıt altına alınmıştır.
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18. 176 video çekilerek klasör içerisinde arşivlenmiş, görüntülerden derlenen

videolar paylaşılmıştır.

19. Sosyal medyadan Belediye Başkanımız ve Belediyemizin hesaplarına

gönderilen toplam 2950 mesaja cevap verilmiş, şikayetler geri dönüş

yapılması için ilgili müdürlüklerimize iletilmiştir.

20. Akyurt Belediyesi WhatsApp hattına 2021 yılında gelen 1661 mesaj yetkili

birimlere iletilerek cevaplanması sağlanmıştır.

21. 2021 yılında Akyurt Belediyesine ulaşan 221 CİMER başvurusu

cevaplanmıştır.
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22. Kuzeyin Yıldızı Akyurt ifadesinin patent işlemleri tamamlanarak 10 yıllık

kullanım hakkı elde edilmiştir.
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23. Ankara’nın Dünyaya Açılan Kapısı ifadesinin patent işlemleri tamamlanarak

10 yıllık kullanım hakkı elde edilmiştir.

24. Her Can İçin Bir Fidan etkinliğimizde 1050 adet ağaç isimliği yapılmıştır.

25. Akyurt’taki sanayici ve iş insanlarına 600 adet yeni yıl hediyesi temin

edilmiştir.

26. 1000 adet yeni yıl takvimi yaptırılarak ilçe esnafına dağıtılmıştır.
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27. 2021 yılında Akyurt Belediyesi ve Belediye Başkanımız ile ilgili 80 haber

bülteni, ulusal ve yerel basında yer almıştır.

28. İlçe Emniyet Müdürlüğünün talebi üzerine düğünlerde silah atılmasını ve

olumsuzlukları engellemek amacıyla 20 adet branda yaptırılarak teslim

edilmiştir.

29. Trafikte yayaların öncelikli olduğu noktalarda sürücülere farkındalık

oluşturmak amacıyla 60 adet afiş baskısı yaptırılarak İlçe Emniyet

Müdürlüğü yetkililerine teslim edilmiştir.

30. Gençlik Merkezi ve Yüzme Havuzu inşaatının ilerleyişini kayıt altına almak

için temel aşamasından itibaren görüntü kaydı başlatılarak takibi

yapılmaktadır.
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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 2021 yılında e-mail yolu, iç 

yazışmalar, gelen yazılar olmak üzere 173 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. 

Müdürlüğümüz cenaze işlerinde 3 kişi çalışmakta olup, 2 adet cenaze 

yıkama, 2 adet cenaze taşıma aracı bulunmaktadır. 2021 yılında Belediyemiz 

cenaze ekiplerince 237 adet defin işlemi yapılmıştır. 57 adet cenazenin nakli 

yapılmış olup, bu nakillerin 30 adeti ise il dışına yapılmıştır. 

VETERİNER HİZMETLERİ ve HALK SĞLIĞI 

Covid-19’la mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda, 

190.000 adet maske, Halkın sağlığını doğrudan etkileyen ve yoğun olarak 

bulunduğu, Belediyemiz, kamu kurumları, Pazarlar, otobüs durakları, vb. yerler 

ve çeşitli işletmelerde kullanıma sunulmuştur. 

5199 sayılı hayvanları koruma kanunları çerçevesinde sokak hayvanları ile 

olarak yaklaşık, 566 adet şikâyet veya talep alınmış olup, gereken mücadele 

yapılmıştır. Eldeki imkanlar ölçüsünde 407 adet sahipsiz, 22 adet sahipli köpek 

ve kediye kuduz aşısı, 300 parazit uygulaması ve çeşitli küçük çaplı tıbbi 

uygulamalar yapılmıştır. Toplam 173 adet köpek ve kedi kısırlaştırılmış.26 adet 

köpek sahiplendirilmiştir. Çeşitli kazalar sonucu yaralanan sokak hayvanları olay 

yerinden alınarak, tedavi amacıyla, Büyükşehir belediyemiz ekiplerine teslim 

edilmiş veya kendi imkanlarımızla kurtuluş evcil hayvan merkezine 

götürülmüştür. Yine çeşitli kazalar sonucu veya diğer nedenlerle ölmüş olan 
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hayvanlar, alınarak uygun şekilde gömülmüştür. Sokak hayvanlarının 

beslenmesinde toplam 13.275 kg kuru köpek ,2850 kg kedi mama kullanılmıştır. 

İlçemizin çeşitli noktalarında beslenme odakları oluşturularak yaklaşık olarak 

319 adet besleme yapılmıştır. Toplam 8 adet yılanla ilgili şikâyete binaen, 

yılanlar yakalanarak, tekrar doğaya salınmıştır. 

2021 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 
22 407 429 
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İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ve Belediyemiz zabıta personeli ile beraber 

toplam 31 adet kurban satış ve kesim yeri kontrol edilmiştir 

İş güvenliği çalışmaları kapsamında 30 adet saha ve ortam kontrolü 

yapılmıştır. İş sağlığı ile ilgili olarak, çalışanlarımızın sağlık sorunları talepleri ve 

muayene istekleri kapsamında 560 kişinin sağlık ve periyodik kontrolü 

yapılmıştır. Pandemi sebebi ile 245 adet saha gezisi ve iş başı eğitimi esnasında, 

covid-19’ dan korunma yöntemleri ile alakalı bilgiler verilmiştir. Periyodik ölçüm 

ve kontrol yapılmış olup, raporları tanzim edilmiştir.  
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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 45 ton evsel nitelikli atıklar toplanarak 

belediyeye ait depo alanına gönderilmektedir. Çöp toplama işlemi ilçemizde 

sabah 07:00-16:00 arası 7 araç ile 07:00-17:00 arası 1 araç ile yapılmaktadır. 

Toplam çöp depolama alanına gönderilen çöp miktarı 2021 yılında yaklaşık 21 

bin 350 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. 2021 yılında 400 

işletmede denetim yapılmıştır. 

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 400 adettir. 
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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) 2021 

Kağıt 1,250.000 

Cam 400.000 

Plastik 950.000 

Metal 300.000 

Kompozit 200.000 

Diğer Atıklar 90.000 
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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 46 camii ve 18 adet kuran 

kursu temizliği 2021 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 (28

okul) 2021 eğitim öğretim yılında kullanacakları temizlik malzemesi dağıtımı 

yapılmıştır. 

8- 2021 yılında halkın ortak kullanım alanları olan mekanlar ve okullar

camiler ve ibadethaneler 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 2021 yılında 750 kg 

atık pil ekonomiye kazandırılmıştır. 

10- 2021 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 7.000 lt bitkisel atık yağ toplatılmıştır. 
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11- Sıfır Atık Projesi kapsamında faaliyete geçen 1. Sınıf Atık Merkezine

vatandaşların atıklarını getirdiği durumda Pazar çantası, Pazar Filesi ve Sıfır Atık 

Çantası verilmektedir. 

12- Covid 19 nedeniyle okullarda hijyeni sağlamak ve virüse karşı daha

iyi önlem almak için 50 adet dezenfektan makinesi ve 100 lt. dezenfektan 

dağıtımı yapılmıştır. (1 dezenfektan makinesi ile 100 lt. dezenfektan 

verilmiştir.) 
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13- Çöp ve atık toplama işinin genişletilerek belediyemiz sınırları içerisinde

bulunan bütün mahallelere yaygınlaştırılması amaçlanmış olup Otonomi, 

Havaalanı ve 26 mahallede çöp toplama hizmetine devam edilmektedir. 

14- 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. 2021 eğitim öğretim yılında 

ilçemizde faaliyet gösteren anasınıfı,1 ve 2. Sınıflara çevre bilincini aşılamak için 

3000 adet boyama kitabı dağıtılmıştır. 
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15- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan belli noktalara gelişigüzel atılan

çöpler ve atıkların önlenmesi amacı ile vatandaşlarımıza bilgilendirme amaçlı 

150 adet uyarı tabelalarının yerleştirilmiştir. 
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16- 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. 

17- Yılın her haftası cadde ve sokakların yıkanması ve dezenfekte edilerek

temizlenmesi hizmetleri belediyemize ait 2 araç ile yapılmaktadır. 
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18- Konteyner yıkama ve dezenfektan aracı ile ilçe merkezinde bulunan

4.000 konteyner düzenli olarak ilaçlanıp dezenfekte edilmiştir. 

19- Çevre sağlığı ve temizliği açısından önem taşıyan 200 lt galvanizli çöp

konteynerlerinden 100 adet, 1100 lt plastik konteynerlerden 50 adet, 770 lt plastik 

konteynerlerden 200 adet ve 770 lt galvanizli çöp konteynerinden 100 adet  alımı 

yapılmıştır. 
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20- Cadde üzerinde bulunan konteynerlerin hava şartları yada yolun eğim

düzeyinden kaynaklanan sorunları çözmek için  sarı renkli 250 adet konteyner 

sabitleyiciler monta edildi. Böylece Konteynerin yeri değişmeyecek ve diğer dış 

etkilerden etkilenmeyecektir. 

21- Geri dönüşüm çalışmaları kapsamında atık pillerin geri dönüşümü için

100 adet atık pil toplama kutusu ve 20 adet atık pil toplama kumbarası 

dağıtılmıştır.   
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22- Sıfır Atık Projesi kapsamında “Bayat Ekmek Kumbarası”  israfı önlemek

ve sevimli dostlarımız için ilçemiz sınırları içinde 50 noktaya Bayat Ekmek 

Kumbarası yerleştirildi. 
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23- Temiz Çevre Temiz Akyurt Projesi kapsamında İlçemiz okullarından

Yakupoğlu İlköğretim okulunun öğrencileri ile birlikte mıntıka temizliği yapıldı. 
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24- Sıfır Atık Projesi kapsamında kullanılmayan kıyafetleri ihtiyaç

sahiplerine ulaşması ve geri dönüştürülmesi için ilçemiz sınırları içerisine 30 adet 

“Giysi Kumbarası” yerleştirildi. 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'ndan 13.750 kg atık giysi 

toplanmıştır. 

25- Belediyemiz depolarında bulunan ekonomik ömrünü tamamlamış

lastiklerin ekonomiye kazandırılması için yetkili tek kurum olan LASDER ile 

anlaşma yapılarak belediyemize ait 3000 kg atık lastik geri dönüşüme 

kazandırılmıştır. 
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26- 2020 yılında projesi tamamlanan çöp aktarma istasyonu revize edilerek

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 nakledilmektedir. 

27- Sıfır Atık Projesi kapsamında 200 adet Ambalaj Atığı Toplama ve

ayrıştırma iç mekan kumbarasının ilçede faaliyet gösteren eğitim kurumları ve 

resmi kurumlara dağıtımı yapılmıştır. 
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28- Sıfır Atık Projesi kapsamında 65 adet 2000 lt  Ambalaj Atığı Toplama dış

mekan kumbarası dağıtımı yapılmıştır. 

29- T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından

uygulamaya konulan Sıfır Atık yönetmeliği hükümleri Belediyemiz tarafından 

yerine getirilmiş ve Belediye Binasına Sıfır Atık Belgesi alınmıştır. 
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30- Sıfır Atık Projesi kapsamında ilçede faaliyet gösteren kurumların 

%100 unu kapsayacak şekilde eğitim ve bilgilendirme çalışması yapılmıştır. 
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31- İlçemiz sınırları içerisine 50 adet Atık Maske ve Eldiven toplama

kutusu dağıtımı yapıldı. 

32- İlçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren Esenboğa Havaalanı ile

yapılan protokolle havaalanı çöplerinin belediyemiz tarafından toplama işlemine 

devam edilmiş olup yaklaşık 6.000 tona yakın çöp toplanması amaçlanmaktadır. 
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33- 2021 eğitim yılı içinde ilçede faaliyet gösteren bütün okulların

bahçeleri rutin olarak süpürülerek yıkanıp dezenfekte edilmiştir. 
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34- İlçe sınırları içerisinde boş alan ve arsalara gelişigüzel atılan çöplerin

toplanması için toplamda geniş kapsamlı olarak 13 defa mıntıka temizliği 

yapılmıştır. 

35- İlçemizde faaliyete geçen Çocuk Kütüphanesi, Uyanık Kütüphane, 3-6

yaş gündüz bakım evi ve Balıkhisar ASM  hizmet binalarının temizliği 

yapılmıştır. 
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36- Pandemi süreci öncesinde Müdürlüğümüzce Evde Hasta, yaşlı hizmeti

sunmuş olup 2020 yılı Hasta, Yaşlı hizmeti belirlenen randevu ve planlar ile aylık 

rutin olarak yapılmıştır. 

37- Eczanelere ve Sağlık Kuruluşlarına 30 adet Atık ilaç kutusu dağıtımı

yapılmıştır. Program dahilinde atık ilaçlar toplanıp 1. Sınıf Atık Merkezine 

nakledilmektedir. 

38- Belediyemiz Sıfır Atık Proje Kapsamında Kumbara Kafes ve

Konteyner sayısını 240’a çıkarmıştır. 
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39- İlçemiz genelinde sivrisinek, karasinek, hamamböceği, pire, kene gibi

insan sağlığını tehdit eden vektörlerle mücadelede 1000 litre kullanılmıştır. 

40- Çöp konteynerlerimiz her ay düzenli olarak kontrol edilip 2.800 adet

bakım ve onarım yapılmıştır. 
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41- Belediyemiz bünyesine kazandırılan 1 adet Komposto ünitesinden Sıfır

Atık Projesi kapsamında organik atıkların geri dönüşümü için 700 kg gübre elde 

edilmiştir. 
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42- Belediyemiz (Covid-19)’ a karşı önlem mücadelesi çalışmaları

pandeminin ortaya çıkmasından itibaren günümüze kadar devam etmektedir. 

*Dezenfekte Edilen Kamu Kurum Kuruluş, Dernek, Parti, İşletme vb.

Sayısı Toplam: 1816’dır. 

1 

Dezenfekte Edilen Kamu Kurum 

Kuruluş, Dernek, Parti, İşletme 

vb. Sayısı 

Adet 

Okul 35/50 

Camii 1000 

Kuran Kursu 250 

Kamu Kurum Kuruluşu 600 

Dernek ve Oda Başkanlıkları 110 

Siyasi Parti Binası 60 

Kamu ve Özel Banka 250 

Noter 100 

Özel Okul vb. 60 

Kuaför ve Berber Salonu 600 

Kahvehane 400 

Öğrenci Yurdu 60 

Otonomi Hizmet Noktası 400 

Belediye Hizmet Binası 5 rutin olarak hergün 

Yaşam Evi (Huzur Evi) 4 

Eczane vb. 500 

2 
İlçede Dezenfekte Edilen Otobüs 

Durağı Sayısı 

30  

(Günlük Dezenfekte Yapılıyor) 

3 

Dezenfekte Edilen İlçede Faaliyet 

Gösteren İşletme Sayısı 

2000 

Dezenfekte Edilen Fabrika Sayısı 700 
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*Dezenfekte edilen araçlar

4 

Dezenfekte Edilen Araç Sayısı Adet 

Toplu Taşıma Aracı 1000 

İç Hat Dolmuşu 500 

Ticari Taksi 500 

Okul Servisi 800 

Özel Servis Aracı (Fabrika ve 

İşletme) 

2500 

Özel Araç 20.000 

Belediye Aracı 1.500 

* Dezenfekte edilen çöp konteynerleri günlük rutin olarak sayımız:

3.650 (Günlük Rutin Olarak 60 Adet) 

5 Dezenfekte Edilen Çöp 

Konteyneri 

3650 (Günlük Rutin Olarak 

60 Adet) 

*Dezenfekte Edilen Cadde Bulvar, Sokak Sayısı, Köy statüsünden

dönüşen Mahalle, Sanayi Sitesi (Günlük) 

6 

Dezenfekte Edilen Cadde Bulvar, 

Sokak Sayısı, Köy statüsünden 

dönüşen Mahalle, Sanayi Sitesi 

(Günlük)  

Adet 

Ana Cadde 15 

Bulvar 1 

Sokak 28 

Mahalle 26 

Oto Sanayi Sitesi 1 

7 

Dezenfekte Edilen Park Sayısı 136 

Dezenfekte Edilen Çocuk Oyun 

Grubu Sayısı 

108 

Dezenfekte Edilen Fitness Grubu 

Sayısı 

6 
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43- Sıfır Atık Projesi kapsamında ilçemiz halkın ortak kullanım alanlarına

Ambalaj Atıkları için 65 adet dış mekan Ambalaj Atığı Toplama konteyneri 

yerleştirilmiştir. 
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j) Destek Hizmetleri Müdürlüğü

1- İlçemiz Seyyid Burhaneddin Camii Taziye Evi Yapım İşi ihalesi

gerçekleştirilmiş olup “1.198.000,00 TL bedel üzerinden sözleşme 

imzalanmıştır. 

2- İlçemiz muhtelif çocuk parklarında ve  Fitness Aletleri grubunda

kullanılmak üzere ‘’Çocuk Oyun Grubu ve Yedek Parça Malzeme Alımı ve 

Montaj İşi, Fitness grubu ve yedek parça malzeme alımı ve montaj işi ihalesi ’’ 

gerçekleştirilmiş ve 643.575,00 TL bedel ile sözleşme yapılmıştır. 

3- “İnşaat Malzemeleri Alımı” ihalesi gerçekleştirilmiş ve 234.103,50 TL

bedel ile sözleşme imzalanmıştır. 

4- “Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Mobil Agrega Yıkama Makinesi

Mal Alım” ihalesi yapılmış olup 385.000,00 TL bedel ile sözleşme imzalanmıştır. 

5- İlçemiz “Esenboğa Havalimanı Mania Planı kapsamında kalan alanda

Havacılık Çalışması yapılması Hizmet Alım İşi ” ihalesi gerçekleştirilmiş olup 

145.000,00 TL bedel ile sözleşme imzalanmıştır. 

6- İlçemiz mücavir alan sınırlarında kullanılmak üzere” Emülsiyon

Malzemesi ve Mekanik Mıcır Malzeme Alımı İhalesi ” yapılmış olup 

3.162.800,00 TL bedel üzerinden sözleşme akdedilmiştir. 

7- İlçemiz yeni yapılan Çocuk Oyun Parkları zemininde kullanılmak üzere “

Karo Kauçuk Zemin Kaplama Malzemesi Alımı ve Uygulaması İşi İhalesi” 

gerçekleştirilmiş olup 199.325,00 TL bedel ile sözleşme imzalanmıştır. 

8- “Akyurt İlçesi Muhtelif Sokaklarında Beton Parke Taşı, Görme Engelli

Taşı, Yağmur Oluğu , Bordür ile Kaldırım ve Yol Yapım İşi ”  ihalesi 

gerçekleştirilmiş olup  1.071.000,00 TL bedel ile sözleşme imzalanmıştır. 

9- “Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Kombi Sathi Kaplama Aracı Mal

Alım ihalesi” gerçekleştirilmiş ve 355.000,00 TL bedel ile sözleşme 

imzalanmıştır. 

10- İlçemiz Ahmetadil , Cücük , Uzunlar Mahalleleri için “3 Adet Mahalle

Fırını Yapım İşi ” ihalesi gerçekleştirilmiş ve 285.000,00 TL bedel ile sözleşme 

imzalanmıştır. 
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11- “ 6 adet 5055 m²  (Her biri 842.5 m²) Halı Saha ve 5 adet Toplam 985,8

m² (Her biri 197.16 m²) Basketbol Sahası Betonarme Yapım İşi” ihalesi 

gerçekleştirilmiş olup 2.380.000,00 TL bedel ile sözleşme imzalanmıştır. 

12- Belediyemizin hizmet araçlarında kullanılmak üzere; "Akaryakıt Alımı"

ihalesi gerçekleştirilmiş ve 330.000 L Motorin (Euro dizel), 25.000 L Kurşunsuz 

Benzin (95 Oktan) 1.668.300,00 TL bedel ile sözleşme yapılmıştır. 

13- Belediyemiz hizmet binalarında kullanılan Kesintisiz Güç kaynağı

sistemleri için 5.600,00 TL tutarında bakım sözleşmesi yapılmıştır. 

14- 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 

8.400,00 TL sözleşme bedel ile hizmet alımı yapılmıştır. 

15- Belediyemizin Jeneratörleri için "Jeneratör Periyodik Bakım ve Arıza

Müdahale, Onarım" doğrudan temin yöntemiyle 7.500,00 TL sözleşme bedel ile 

hizmet alımı yapılmıştır. 

16-Belediyemiz hizmet binalarında kullanılan ısıtma sistemleri için

10.000,00 TL tutarında bakım sözleşmesi yapılmıştır. 

17- 2021 yılında Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 4734 sayılı Kamu

İhale Kanunun “İstisnalar” başlıklı 3’üncü maddesi ve “Doğrudan temin” başlıklı 

22’inci maddesine göre toplam 4.253.832,61 TL bedel ile 191 adet satın alma 

işlemi gerçekleştirilmiştir. 

18- 2021 yılından Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 4734 sayılı Kamu

İhale   Kanunun “Açık ihale usulü” başlıklı 19’uncu maddesine göre 10 adet ihale 

gerçekleştirilmiş ve toplam 10.987.103.50 TL tutarında sözleşme imzalanmıştır. 

19- 2021 yılından Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 4734 sayılı Kamu

İhale Kanunun “ Pazarlık Usulü” başlıklı 21’inci maddesine göre 2 adet ihale 

gerçekleştirilmiş ve toplam 740.000.00 TL tutarında sözleşme imzalanmıştır. 

20- Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Bilgi İşlem Birimi olarak Belediyemizin

aktif hizmet verdiği tüm bina ve tesislerde, bilgi teknolojilerini en üst düzeyde 

etkin, kaynakları daha verimli kullanmak suretiyle kaliteli ve güvenli bir şekilde 

her zaman ve her yerden ulaşılabilen, mekândan bağımsız bilişim hizmetleri 

sunmaktayız. 
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Bu kapsamda; Belediyemiz Lojistik Tesisleri, Belediyemiz Kültür Parkı 

Ankara Evi ve Belediyemiz Kültür Merkezi çatılarına yerleştirilen ana binaya 

entegre radyolinkler sayesinde, bu alanlarında da tüm domain hizmetlerinden 

yararlanmasına imkân verilmiştir. Belediyemiz 3 zabıta karakolu, Höyük Park 

Sosyal tesisleri ve Yeşiltepe Hanımlar Lokali domain yapısına entegre değildir. 

Belediyemiz tarafından Radyolinklerle ilçemiz meydanına ve ilçemizde yer alan 

9 adet park ile 24 saat uyanık Kütüphane ’ye wifi kurulumu yapılarak, 

vatandaşlarımızın hizmetine ücretsiz olarak sunulmuştur. 

Ayrıca; Belediyemiz tarafından, İlçemiz Kamu Kurum ve Kuruluşlarından 

gelen talepler doğrultusunda, ilgili birim amirlerinin onayı ile gerekli teknik 

destekler sağlanmaktadır. 

21- Belediyemiz birimlerinde masabaşı çalışan personeller için kullanım

amaçlarına uygun mevcut bilgisayarların, arızaları giderilmekte, bakımları 

yapılmakta ve yazılım ile donanımları güncel tutulmaktadır. Ayrıca; 

Belediyemizde yeni göreve başlayacak personellere de gerekli bilgisayar alımları 

yapılmakta olup, müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda gerekli hesap 

açma ve yetkilendirmeler ile kurulum ve konfigürasyonları yapılarak bilişim 

hizmetleri sunulmaktadır. 

22- e-Belediye Projesi kapsamında Belediyemiz bünyesinde aktif olarak

kullanılan EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) yazılımı, 95 kullanıcısı 

tarafından sorunsuz kullanılmakta ve birimlerden gelen talepler doğrultusunda 

gerekli yetkilendirmeleri ve yetki iptalleri sağlanmaktadır.  

23- EŞKOM Belediye Otomasyon Yazılımı başta olmak üzere; yerel

sunucuların 7/24 kesintisiz çalışması için gerekli bakım, güncelleme ve 

yedekleme çalışmaları aksatılmadan yürütülmektedir. 6698 Sayılı Kişisel 

Verileri Koruma Kanunu kapsamında iştirakçi firma tarafından belediyemiz 

vergi vb. ödemelerinde kullanılan online sistem üzerinde yapılan güvenlik 

güncellemesi ile çifte doğrulama zorunluluğunu getirilerek entegrasyonu 

sağlanmıştır. 2021 yılı içerisinde online.akyurt.bel.tr online ödeme 

sayfamızdan 7971 adet Online tahsilat işlemi gerçekleşmiştir. 

24- Belediyemiz bünyesindeki tüm bilgisayar ve sunucuların siber saldırılara

karşı korunması amacıyla, gerekli Antivirüs kurulumları yapılmış olup, güvenlik 

duvarı ve Endpoint Antivirüs Programı ile Sunucu Crypto Locker yazılımlarının, 

bakım ve güncelleştirilmeleri takip edilmiştir.  

25- Tüm sunucuların günlük, haftalık ve aylık periyotlar halinde yedekleri

alınmaktadır. 
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26- Belediyemiz bünyesinde yazıcılarda maliyet avantajı nedeniyle muadil

toner kullanılmakta ve yıllık tahmini tüketim miktarı hesaplanarak satın alma 

sürecine katkı sağlanmaktadır. 

27- Belediyemiz Bilgi İşlem Biriminde yer alan Sistem odasına FM-200

Yangın söndürme sistemi kurularak, gerekli yangın önlemleri alınmıştır. 

28- Belediyemiz Bilgi Sistemlerinin güvenliği açısından Penetrasyon (sızma)

testi yapılarak, aktif kullanıcılarda gerekli farkındalık oluşturulmuş 

29- Belediyemizde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

(“Kanun”) uyarınca, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bu 

verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ile kişisel verilerin güvenli 

muhafazasını sağlamak amacıyla belediyemizi ve tüm birimleri ilgilendiren 

hususlar çerçevesinde birimimiz öncülüğünde gerekli teknik ve idari 

koordinasyonlar sağlanıp eğitimler düzenlenerek tüm personelde farkındalık 

oluşturulmuştur. 

30- 2021 yılı sonunda belediyemiz Bilgi Sistemleri Network hizmetlerinden

yararlanan personel sayıları aşağıdaki gibidir. 

Domain (Yerel Ağ Kullanıcısı) entegre kullanıcı sayısı : 115 

EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) kullanıcı sayısı : 95 

Kurumsal E-Posta kullanıcı sayısı : 104 

Eşkom Belediye Yazılımı kullanıcı sayısı (Web Tapu dahil): 88 
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k) Özel Kalem Birimi

1- Milli Bayramlar, Dini Bayramlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik

Günü nedeni ile Akyurt ilçemizde ikamet eden 25 Şehit ve Gazi ailesi meclis 

üyelerimiz ile ziyaret edilerek yıl içerisinde toplamda 150 şehit ve gazi aileleri 

ziyaret edildi. 

2- Milli Bayramlar ile 15 Temmuz Anma programlarında kullanılmak üzere

2000 adet Türk Bayrağı dağıtılmıştır. 

3- Geçmiş olsun ziyaretleri kapsamında 27 aile ziyaret edildi. 236 aile geçmiş

olsun için arandı. 

4- 158 cenaze evi taziye ziyareti gerçekleştirildi. 107 taziye araması

gerçekleştirildi. 
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5- Belediye Başkanımızdan randevu talep eden 2230 vatandaşımızı 

Başkanımız ile buluşturduk. 
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6- 136 düğün, 28 nikah, 13 nişan, 33 sünnet düğünü, 19 işyeri açılışı

ziyaretleri gerçekleştirildi. 

7- Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri ERSOY makamında ziyaret

edilerek, ilçemize yapılacak yatırımlar ile ilgili toplantı yapıldı. 
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8- Milli Eğitim Bakanımız Mahmut ÖZER (06.04.2021 tarihinde Bakan

Yardımcısı) ilçemizi ziyaret etti. 
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9- Belediyemizin tamamlanan iki projesi 24 Saat Açık Uyanık Kütüphane ve

Bebek Kütüphanesi aynı gün açıldı. Açılış törenine AK Parti MKYK Üyesi, 

Ankara Milletvekili Lütfiye Selva ÇAM, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan 

Yardımcısı Özgül Özkan YAVUZ, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep 

YILDIZ ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür 

Yardımcısı Ali ODABAŞ ve Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali 

AYVAZOĞLU katıldı. 
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10- Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa VARANK İlçemizi ziyaret

ederek, yapılacak olan yatırımlarla ilgili toplantı yapıldı. 
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11- Ankara-Akyurt Fuar ve Sanayi Bölgesi-2 Köprülü Kavşakları Açılış

Töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil KARAİSMAİLOĞLU ve Bakan 

Yardımcısı Enver İSKURT, Ankara Valisi Vasip ŞAHİN, AK Parti İl Başkanı 

Hakan Han ÖZCAN, Milletvekilleri Lütfiye Selva ÇAM, Nevzat CEYLAN, 

Orhan YEGİN ile Çubuk ve Kalecik Belediye Başkanları, Kaymakam Metin 

SELÇUK, Çubuk Kaymakamı Adem KELEŞ, Karayolları Genel Müdürü 

Abdulkadir URALOĞLU, Bölge Müdürü İlhan AYTEKİN ve siyasi parti 

temsilcilerinin katılımları ile gerçekleştirildi. Ayrıca Belediye de toplantı yapıldı. 
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12- Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gençlik ve Spor Bakanlığının ev

sahipliğinde 24-25 Ağustos'ta düzenlenen “Genç Dostu Şehirler Kongre ve 

Sergisi”nin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Ankara 

ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirildi. ‘Alfa Genç Kart 

ve Mobil Uygulama’ projeleriyle ‘Genç Dostu Şehir Ödülü’ne layık görülen 

Akyurt Belediye Başkanımız Hilal AYIK ödülünü Cumhurbaşkanımız Recep 

Tayyip Erdoğan’dan aldı. 

13- Belediye Başkanımız 2021 yılı içerisinde resmi kurumlarda ve

belediyede görüşmeler yaparak, toplamda 526 resmi kurum ziyaretleri 

gerçekleştirildi. 

14- Belediyemizi ziyaret ederek istek ve taleplerini yüz yüze bildiren toplam

2.650 vatandaşımızın istek ve talepleri yerine getirildi. 

15- Özel Kalem Birimini telefon ile arayarak istek ve taleplerini bildiren

3.450 vatandaşımızın istek ve talepleri gerçekleştirilmiştir. 
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16- Sosyal medya hesaplarımızdan (Facebook, Twitter ve Instagram) gelen

istek ve talepler için 24 saatte geri dönüş kuralı çerçevesinde toplam 2.960 mesaja 

cevap verildi. 

17- Belediye Başkanımız Hilal Ayık’ın sosyal medya hesaplarından

(Facebook, Twitter ve Instagram) 2021 yılı içerisinde eş zamanlı 1.470 paylaşım 

yapılmıştır. 

18- Akyurt Belediyesi WhatsApp hattına 2021 yılında gelen 1.661 mesaj

yetkili birimlere iletilerek cevaplanması sağlanmıştır. 

19- 2021 yılında Akyurt Belediyesi ve Belediye Başkanımız ile ilgili 80

haber bülteni, ulusal ve yerel basında yer almıştır. 

l) Plan Proje Müdürlüğü

Müdürlüğümüz bünyesinde 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında 

yapılan başlıca çalışmalar; 

19 adet tevhit, 22 adet dosyaların kontrolleri yapılıp işlemleri 

tamamlanmıştır. 

272 adet imar çapı, 155 adet yol kotu düzenlenmiştir. 

Kızık, Büğdüz, Balıkhisar ve Kalaba Mahallelerinin imar planları 

kesinleşmiş parselasyon çalışmaları devam etmektedir. 

Yaklaşık 6 km. uzunluğunda Bisiklet Yolu projelendirme çalışması 

yapılmıştır. 

2021 yılı içerisinde düzenlenen imar çapı belgelerinden 129.902,00 TL, yol 

kotu belgelerinden 67.050,00 TL, vaziyet plan ölçümünden 34.600,00 TL, tevhit-

ifraz işleminden 60.232,00 TL, parselasyon harcı 144.157,00 TL, enerji 

santrali plan inceleme kontrolü 647.500,00 TL, altyapı kazı ruhsatı işleminden 

172.785,00 TL olmak üzere toplam 1.256.316,00 TL harç tahsil edilmiştir. 
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m) Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 5393sayılı Belediye Kanunumun 48’inci 

maddesine ve 02/04/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm 

Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına İlişkin 

Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak Akyurt Belediye Meclisi’nin 06/05/2015 

tarihli ve 80 No’lu kararı gereğince kurulmuştur. 

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 

2021 yılında Belediye Başkanlığımızın planlamış olduğu Ahmetadil ve 

Elecik olmak üzere 2 mahalle buluşma toplantısı yapılmıştır. Başkanlık 

Makamının Mahalle ziyaretlerinde Başkan’a eşlik ederek taleplerin alınmasını ve 

ilgili birimlere sevkini sağlayarak sonuçlarının takibi yapılmıştır.  



234 

BELEDİYEMİZİN MUHTARLIK İŞTİŞARE VE KOORDİNASYON 

TOPLANTILARI 

26 Mahalle Muhtarlarımız ile Belediye Başkanı ve yetkililerin buluştuğu 

2021 yılının belirli zamanları Ocak, Nisan, Temmuz, Eylül, Ekim ve Kasım 

aylarında 6 adet Muhtar istişare Toplantısı yapılmıştır. Gerçekleştirilen istişare 

görüşmelerinde, mahallelerimizin ihtiyaçları ile mahalli müşterek nitelikteki 

faaliyetlerin ifasına konu hususlar paylaşılmış olup; bu esnada gündeme gelen 

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 2021 yılı içerisinde Akyurt Kaymakamı 

Başkanlığında, Akyurt Belediye Başkanının da katılım sağladığı ilçede Kurum 

ve Kuruluşların müdür ve amirlerinin de iştirak ettiği yıl boyunca Ekim ve Kasım 

aylarında olmak üzere 2 adet Muhtar Toplantısına Müdürlüğümüzce de gerekli 

katılım sağlanmıştır. Belediye ve Kaymakamlık planlı muhtar istişare 

toplantılarına ilaveten yıl boyunca mahalle muhtarlarımızla Müdürlüğümüzde 

kesintisiz şekilde yüz yüze görüşmeler ve bilgilendirmeler yapılmıştır. 
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ŞİKÂYET-TALEPLER 

İlçemizin 26 Mahalle Muhtarlığından 2021 yılı içerisinde; İçişleri 

Bakanlığımız tarafından www.muhtar.gov.tr üzerinden oluşturulan Muhtar Bilgi 

Sistemi yoluyla Belediyemize, herhangi bir başvuru atanmamıştır. Dış Kurumlar, 

Dilekçe, mail, telefon, WhatsApp İhbar hattı, Çözüm Merkezi, Sosyal Medya vb. 

yollarla 191 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.  

TALEP- ŞİKAYETLER 2021 

Muhtar Bilgi Sistemi (MBS) yoluyla Belediyemize Gelen  - 

Diğer Yollarla Belediyemize Gelen (Dilekçe, mail, telefon vb.) 161 

WhatsApp İhbar Hattı, Sosyal Medya, Çözüm Merkezi 30 

TOPLAM 

191 
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MUHTARLAR GÜNÜ KUTLAMASI 

Muhtarlar günü programı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

Muhtarlar günü etkinlikleri çerçevesinde 19/10/2021 tarihinde İlçe protokolü ve 

halkımız ile Atatürk Anıtına çelenk sunma töreninin ardından Muhtarlarımız, 

Akyurt Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığımız ile birlikte Anadolu Oteli 

toplantı salonunda Muhtarlarımızla genel istişare toplantısı yapılmıştır. 
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DESTEK ÇALIŞMALARI 

        Mahalle Muhtarlarımızdan gelen talepler üzerine, muhtarlık 

binalarımızdaki resmi işler için kullanılan ihtiyaç malzemeleri ve diğer mahalli 

müşterek nitelikteki ayni yardım ve destekler, imkanlar dahilin de Belediye 

Başkanlığımız tarafından verilmektedir. 

2021 YILI  MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET TOPLAMI 

MAHALLE MUHTARLIĞI MİKTAR HİZMET AÇIKLAMASI 

Karayatak 600 Muhtarlık talebi üzerine mahallede 

çeşme yapımında kullanılmak üzere 600 

metre kangal temiz su borusu verilmiştir. 

Kızık 1000 Muhtarlık talebi üzerine çeşme 

yapımında kullanılmak üzere 900 Metre 

kangal temiz su borusu ve 100 Metre 

drenaj borusu verilmiştir. 

Şeyhler 400 Muhtarlık talebi üzerine çeşme 

yapımında kullanılmak üzere 400 metre 

kangal temiz su borusu verilmiştir. 

Çardakbağı 80 Metre Muhtarlık talebi üzerine çeşme 

yapımında kullanılmak üzere 30 metre 

drenaj ve 50 metre kangal temiz su 

borusu verilmiştir. 

55 Adet Muhtarlık talebi üzerine muhtarlık 

hizmetinde kullanılmak üzere 5 Plastik 

Masa ve 50 Plastik sandalye verilmiştir. 

Ahmetadil 5180 

Adet 

Muhtarlık talebi üzerine Ahmetadil 

Mahalle Cami çatı aktarımında 

kullanılmak üzere 5000 adet çatı kiremiti 

ve 180 adet kiremit mahya desteğinde 

bulunulmuştur. 

14.28 m3 Muhtarlık talebi üzerine Ahmetadil 

Mahalle Cami çatı aktarımında 

kullanılmak üzere çam kereste 

desteğinde bulunulmuştur. 

Saracalar 140 Adet Muhtarlık talebi üzerine mahalle 

konağında kullanılmak üzere 20 Adet 

plastik masa ve 120 adet plastik sandalye 

verilmiştir. 

Karacakaya 1 Adet Muhtarlık hizmetinde kullanılmak üzere 

salon tipi klima takılmıştır. 
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2- Performans Sonuçları Tablosu

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

S.

No. 
Yapılan Faaliyet 

2021 Yılı 

Per.Hdf. 

2021 Yılı 

Ger.Mik. 

Ger.Dur. 

(%) 

1 Yapılan anket ve etkinlik sayısı - - - 

2 

Norm Kadro Yönetmeliği doğrultusunda 

yapılan faaliyet ile kadro ihdas, iptal, 

değişiklik ve atama sayısı 

3 22 733 

3 
Ataması yapılan veya görev yeri değiştirilen 

personel sayısı 
3 8 267 

4 
İnsan kaynakları planlaması noktasında 

yapılan görev tanımları sayısı 
5 6 120 

5 
Yönetmeliği yeni yapılan veya revize edilen 

müdürlük sayısı 
1 - - 

6 
İstihdam fazlası personel sayısı veya personel 

açığı sayısı 
- - - 

7 

Kurum ve kuruluşlarda performansa dayalı 

yönetim anlayışı üzerine yapılan inceleme ve 

araştırma sayısı 

1 - - 

8 
Geliştirilen standart ve yapılan ölçme 

değerlendirmelerin sayısı 
1 - - 

9 

Çalışanların Bireysel Performans 

Değerlendirme Sisteminden memnuniyet 

oranı 

80 80 100 

10 
Görevde yükselme ve unvan değişikliği 

suretiyle yapılan atama sayısı 
- - - 

11 Yapılan eğitim sayısı 5 - - 

12 Katılan personel sayısı 50 - - 

13 Verilen eğitim saati 10 - - 

14 
Kurum ve kuruluşların düzenlediği eğitimlere 

katılan personel sayısı ve eğitim saati 
10/15 - - 

15 Yapılacak eğitim sayısı 10 - - 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

S.N

o.

Yapılan Faaliyet 
2021 Yılı 
Per.Hdf. 

2021 Yılı 
Ger.Mik. 

Ger.Dur. 
(%) 

1 
Alınan ve internetten yayınlanan meclis ve 

encümen karar sayısı 
130/125 149/156 115/125 

2 
EBYS Modülünü kullanan kullanıcı sayısı 

95 95 100 
3 Sistem üzerinden işlem yapılan evrak sayısı 6200 12517 202 
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MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 

S.N

o.
Yapılan Faaliyet 

2021 Yılı 

Per.Hdf. 

2021 Yılı 

Ger.Mik. 

Ger.Dur. 

(%) 

1 Bütçe ve performans programlarının 

hazırlanması 
100 100 100 

2 Gelir bütçesi gerçekleşme oranı 100 154,20 154,20 

3 Gider bütçesi gerçekleşme oranı 100 95 95 

4 Beyanname sayısındaki artış oranı 20 16 80 

5 Online tahsilat kullanıcı sayısındaki artış 35 30 85,7 

6 Müdürlüklerin harcama kontrol oranı 100 100 100 

7 İç kontrol sisteminin güncellenme oranı 100 100 100 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 

S.No. Yapılan Faaliyet 
2021 Yılı 

Per.Hdf. 

2021 Yılı 

Ger.Mik. 

Ger.Dur. 

(%) 

1 
Belirli gün ve haftalarda konferans 

söyleşi vb. program sayısı 
8 1 12,5 

2 Kitap, festival, şenlik sayısı 1 - - 
3 Okuma etkinlikleri, sportif turnuvalar 

kültür gezisi sayısı 
1 2 200 

4 Ramazan ayı etkinlikleri, aşure, anneler 
günü kutlama programı, yaşlılara saygı 
haftası vb. sayısı 

1 16 1600 

5 Öğrenci giyim yardımı sayısı 700 800 114,2 
6 Kırtasiye malzemesi dağıtım sayısı 800 1000 125 

7 Ramazan gıda yardımı sayısı 3000 4000 133,3 
8 Giyim vb. malzeme yardım sayısı - 500 500 

9 
Manuel ve akülü tekerlekli sandalye 

yardımı sayısı 35 41 117,1 

1

0 
Düzenlenen kültür gezisi sayısı 1 - - 

1
1 

Çöliak gıda yardımı sayısı 40 35 87,5 

1

2 
Sünnet ettirilen çocuk sayısı 150 - - 

1

3 

Açık hava sineması, çocuk, genç ve 

yetişkinlere yönelik tiyatro, konser vb. 

programlar sayısı 

5 4 80 
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İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 

S.N

o.

Yapılan 

Faaliyet 

2021 

Yılı Per.Hdf. 
2021 Yılı 

Ger.Mik. 

Ger.Dur. 

(%) 

1 İşlem Yapılan Kaçak Yapı Sayısı 5   33 660 

2 İşlem Yapılan Metruk Yapı Sayısı 10 - - 

3 
İskan Evrakları Kontrol Uygulaması 
Sistemine Veri Girişi Yapılan Parsel Sayısı 50 83 166 

4 Metruk Yapı Takip Sistemine Veri Girişi 
Yapılan Yapı Sayısı 10 - - 

5 Yapı Ruhsatı Takip Sistemine Veri Girişi 
Yapılan Yapı Sayısı 

70 190 271 

6 Fiziki Arşiv Düzenlenen ve Arşivlenen 
Dosya Sayısı 70 315 450 

7 Sayısallaştırılan Dosya Sayısı 70 315 450 

8 Ekspertiz İncelemesi Yapılan Dosya Sayısı 650 883 136 

9 Müellif Kaydı Gelirleri - - - 

10 Proje İnceleme Ücreti ve Ruhsat Harcı 
Gelirleri 

1.500.000,00 4.196.637,00 280 

11 Yol Katılım Payı Gelirleri 800.000,00 2.639.268,00 330 

12 Yapı Kullanma İzin Belgesi Harcı Gelirleri 750.000,00 902.110,00 120 

13 Asansör Tescil Belgesi Harcı Gelirleri 40.000,00 38.000,00 95 

14 Ekspertiz İncelemesi Gelirleri 40.000,00 52.380,00 131 

15 Müellif Kayıt Sayısı - - - 

16 İncelenerek Onaylanan Proje Sayısı 400 1140 285 

17 Ruhsat Harcı ve Proje Kontrol Ücreti 
Hesabı ve Tahakkuk Sayısı 

70 190 271 

18 Yol Katılım Payı Alan Hesabı ve 
Tahakkuk Sayısı 

40 83 207 

19 Düzenlenen Yol Katılım İlişiksizlik 
Belgesi Sayısı 

40 83 207 

20 Proje Dosyaları ve Evrak Kabulü Yapılarak 
Düzenlenen Yapı Ruhsatı Sayısı 

70 190 271 

21 6306 Sayılı Kanun Kapsamında İşlemleri 
Yapılan ve Yeniden Ruhsatlandırılan Yapı 
Sayısı 

- - - 

22 Kat İrtifakı Kurulan Proje Sayısı 40 60 150 

23 Denetimi Yapılan İnşaat Sayısı 100 100 100 

24 Mahallinde İskan Kontrolü Yapılan Bina 
Sayısı 

50 125 250 

25 Proje Dosyaları ve Evrak Kabulü Yapılarak 
Düzenlenen Yapı Kullanma İzni Sayısı 

50 125 250 

26 Yapı Kullanma İzin Belgesi Harcı Hesabı 
ve Tahakkuk Sayısı 

50 125 250 

27 Yapı Denetime İlişkin Hakediş, İşyeri 
Teslim, Yıl Sonu, Fesih, İstifa İşlemleri 
Sayısı 

750 1275 170 

28 Düzenlenen İş Deneyim Belgesi Sayısı 40 64 160 
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SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

S.

No. 
Yapılan Faaliyet 

2021 Yılı 

Per.Hdf. 

2021 Yılı 

Ger.Mik. 

Ger.Dur. 

(%) 

1 
Kontrol edilen kurban kesim ve satış yer 

sayısı 
40 31 91,4 

2 
Vektörel ilaçlama miktarı ve ilaçlama 
yapılan yer sayısı 

- 300/125 100 

3 
Dezenfeksiyon için kullanılan madde 

miktarı 
- 3 100 

4 Yapılan koruyucu aşılama miktarı 450 420 105 

5 
Toplanan ve kontrol altına alınan hayvan 
sayısı 

675 450 75 

6 Kısırlaştırılan hayvan sayısı 70 74 123,3 

7 Yerinde yapılan ölü muayenesi sayısı 100 - - 

8 Defin yapılan kişi sayısı 100 100 100 

9 
İş sağlığı ve güvenliği konusunda 

yapılan çalışma sayısı 
55 45 100 

29 Düzenlenen Asansör Tescil Belgesi Sayısı 35 39 111 

30 Mühürlenen ve Mühür Bozulan Asansör 
Sayısı 

10 3 30 

31 Belediye Yatırımlarında Etüd ve Taslağı 
Hazırlanan Proje Sayısı ve Alanı 

6 - - 

32 Yapım İşleri Hazırlanan Uygulama 
Projeleri ve İhale Dosya Sayısı ve İnşaat 
Alanı 

7/5000 - - 

33 Yapım İşlerinde Sağlanan Kontrollük 
Sayısı ve İnşaat Alanı 

6/5000 - - 

34 Yapılan Hakediş Sayısı ve Tutarı 30 - - 

35 Geçici Kabulü Yapılan Yapı Sayısı ve 
İnşaat Alanı 

12 - - 

36 Kesin Kabulü Yapılan Yapı Sayısı ve 
İnşaat Alanı 

8 - - 
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PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 

S.No. Yapılan Faaliyet 
2021 Yılı 

Per.Hdf. 

2021 Yılı 

Ger.Mik. 

Ger.Dur. 

(%) 

1 Kurulan sulama sistemleri 1 1 100 

2 Yürüyüş yolu uzunluğu 2000 775 39 

3 Bisiklet yolu uzunluğu - - - 

4 Teknik personelin katıldığı eğitim ve fuar 

sayısı 
5 9 180 

5 Tema park sayısı 1 - - 

6 Dikilen fidan sayısı 5000 21759 435 

7 Dikim yapılan alanın ölçümü 120000 - - 

8 Bakımı yapılan fidan ve ağaç sayısı 80000 95000 119 

9 Yürüme yolu ve bisiklet yolu sayıları 4 2 50 

10 Alana yapılan tesis sayısı 1 - - 

11 Alana yerleştirilen bank, kamelya sayıları 100 55 55 

12 Engelli oyun grubu ve engelli fitness grubu 

sayısı 
1 - - 

13 Engelli rampa sayısı 2 - - 

14 Yaşlılara yönelik parklara yapılan çalışma 

sayısı. 
- - - 

15 Düzenlenen ağaç dikim töreni sayısı 3 - - 

16 Çiçek dikim etkinliği sayısı, 2 4 200 

17 Organizasyonlara katılan katılımcı sayısı 300 - - 

18 Bakım yapılan hayvan sayısı - - - 

19 Ziyaretçi çocuk sayısı - - - 

20 Bakım, temizlik yapılan park ve mesire 

alanı sayısı 
58 73 126 

21 Bu alanlarda dikimi yapılan ağaç, çalı, 

mevsimlik çiçek sayıları 
90000 196605 218 

22 Çimlendirme alanı miktarı 5000 6000 120 

23 Çevre düzenlemesi yapılan kamu kurum ve 

kuruluş sayısı 
2 5 250 

24 Muhtarlık ve konaklara dikilen ağaç, 

kurulan kamelya, bank ve oyun grubu 

sayısı 
200 107 54 

25 Kazım yapılan mezar sayısı 700 145 21 

26 Yabani ot temizliği alanı 10000 25000 250 

27 Kar temizliği yapılan cadde ve sokak sayısı 11 11 100 

28 Alınan çim makinası - - - 

29 Çapa, tırpan, budama alet ve ekipmanları 1 - - 

30 Temizlik araç sayıları - - -
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FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

S.

No. 
Yapılan Faaliyet 

2021 Yılı 

Per.Hdf. 

2021 Yılı 

Ger.Mik. 

Ger.Dur. 

(%) 

1 Yeni açılan yol uzunluğu( km) 15 15 100 

2 
Bakım ve onarım yapılan yollarda 

kullanılan asfalt miktarı (ton) 
5000 2460 49 

3 Yapılan istinat duvarı uzunluğu (m) - - - 

4 
Beton parke döşenen yol ve kaldırım 

alanı (m2) 
15000 18500 123 

5 Kaldırılan inşaat ve yıkıntı atığı miktarı (ton) 1000 15000 1500 

6 Yapımı Planlanan hizmet binaları sayısı 6 4 67 

7 
Bakım ve onarımı yapılan hizmet 

binalarımızın sayısı 
6 7 117 

8 
Kurumlardan gelen bakım ve onarım 

taleplerinin karşılanma oranı 
5 29 580 

9 Gerçekleştirilen yapı sayısı 4 7 175 

10 

Döşenen, yenilenen, temizlenen ve 

bakım onarımı yapılan kanal uzunluğu 

(m) 

300 200 100 

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

S.No. Yapılan Faaliyet 
2021 Yılı 

Per.Hdf. 

2021 Yılı 

Ger.Mik. 

Ger.Dur. 

(%) 

1 Düzenlenen etkinlik sayısı 3 4 133 

2 Etkinliklere katılan öğrenci, çalışan, hane 

halkı sayısı 
10000 11000 110 

3 Etkinliklerin düzenlendiği mekan sayısı ( 

okul, konut, site, işyeri gibi ) 
5000 5000 100 

4 Sürekli depolama sahasında kapatılan alan 

miktarı 
1 1 100 

5 Temizlik malzemesi yardımı yapılan aile 

sayısı 
550 750 136 

6 Yardım olarak sunulan temizlik malzemesi 

miktarı 
5500 8000 145 

7 Temizlenen ibadethane ve diğer sosyal 

donatı sayısı 
80 80 100 

8 Yenilenebilir enerji sistemlerine dahil olan 

işletme sayısı 
5 4 80 

9 Enerji ve gübre kazanımına dahil edilen 

hayvansal ve bitkisel atık miktarı 
1600 3000 187 

10 Yeni alınan araç ve makine sayısı 4 - - 

11 Yenilenen konteyner sayısı 300 265 88 

12 Rutin temizlik yapılan alanların sayısı 225 225 100 
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ÖZEL KALEM BİRİMİ 

S.No. Yapılan Faaliyet 
2021 Yılı 

Per.Hdf. 

2021 Yılı 

Ger.Mik. 

Ger.Dur. 

(%) 

1 Görüş ve talep sayısı 1400 3100 221 

2 Cevaplanan talep sayısı 1250 3100 248 

3 Olumlu-olumsuz verilen ve arşivlenen 

cevap sayısı 
1250 3100 248 

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ 

S.No. Yapılan Faaliyet 
2021 Yılı 

Per.Hdf. 

2021 Yılı 

Ger.Mik. 

Ger.Dur. 

(%) 

1 İnternet sitemizde ve süreli yayımlanan 

haber sayısı 
50 30 60 

2 Ulusal ve yerel basında yayımlanan yazılı 

haber sayısı 
90 80 89 

3 Yayınlanan televizyon programı sayısı 4 2 50 

4 Tanıtım materyalleri alanı (m²) 1350 1350 100 

5 Tanıtım etkinliği sayısı 5 3 60 

6 Sosyal medyada yapılan paylaşım sayısı 1250 2160 173 

7 Yıllık takipçi sayısı 2500 3000 120 

8 Çekilen fotoğraf ve video sayısı 10000/30 30508/55 305/183 

9 Marka değeri oluşturulması için yapılan 

toplantı sayısı, markanın oluşturulması 
2 2 100 

10 Görüş ve talep sayısı 1100 4842 440 

11 Cevaplanan talep sayısı 1100 4842 440 

12 Olumlu-olumsuz verilen ve arşivlenen 

cevap sayısı 
2400 4842 202 
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ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 

S.No. Yapılan Faaliyet 
2021 Yılı 

Per.Hdf. 

2021 Yılı 

Ger.Mik. 

Ger.Dur. 

(%) 

1 

Yapılan denetimlerde tespit edilen iş yeri 

açma ve çalıştırma ruhsatı almadan faaliyet 

gösteren işletme tespit sayısı 
85 67 %78 

2 
İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı alan 

işletme sayısı 
120 179 %149 

3 Kapanan işyeri sayısı 40 88 %220 

4 
Seyyar satış yapan kişilere yapılan işlem 

sayısı 
10 12 %120 

5 Dilenciler hakkında yapılan işlem sayısı 2 2 %100 

6 Alınan şikayet ve taleplere müdahale sayısı 140 240 %171 

7 Semt Pazarı denetim sayısı 52 52 %100 

8 Cadde sokak denetim ve kontrol sayısı 100 123 %123 

9 İşyerleri denetim sayısı 130 144 %110 

10 Çevre kirliliğine yönelik denetim sayısı 104 102 %98 

11 Hafriyat döküm denetim sayısı 104 95 %91 

12 İzinsiz hayvan kesimi denetim sayısı 30 42 %139 

13 Yapılan faaliyetlerin sayısı 15 13 %86 

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

S.

No. 
Yapılan Faaliyet 

2021 Yılı 

Per.Hdf. 

2021 Yılı 

Ger.Mik. 

Ger.Dur. 

(%) 

1 Hazırlanan satın alma ve ihale dosya sayısı 145 190 131 

2 
Tedarik süreci iyileştirme alanları uygulama 

oranı 
80 80 100 

3 İhaleleri başlanabilir hale getirme oranı 100 100 100 

4 Kapasitesi artırılan ağ anahtarı sayısı 1 1 100 

5 
Donanım ve yazılımı güncellenen sunucu 

sayısı 
1 1 100 

6 İnternet sayfasını güncelleme sayısı 1 1 100 

7 
İnternet sitemiz üzerinden e-Belediyecilik 

işlem sayısı 
15 100 666 

8 
FKM’yi kurmak ve yılda bir kez risk 

değerlendirme çalışma sayısı 
2 - - 
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MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

S.

No. 
Yapılan Faaliyet 

2021 Yılı 

Per.Hdf. 

2021 Yılı 

Ger.Mik. 

Ger.Dur. 

(%) 

1 Mahalle Muhtarlarıyla yapılan toplantı sayısı 6 6 100 

2 Taleplerin Karşılanma oranı 100 100 100 

3 Mahalle bazlı düzenlenen rapor sayısı 286 286 100 

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 

S.No. Yapılan Faaliyet 
2021 Yılı 

Per.Hdf. 

2021 Yılı 

Ger.Mik. 

Ger.Dur. 

(%) 

1 İmar çapı gelirleri (TL) 85.000,00 129.902,00 152,8 

2 Yol kotu gelirleri (TL) 35.000,00 67.050,00 191,5 

3 Plan değişiklik ücreti gelirleri (TL) 1.000,00 0,00 - 

4 İlk parselasyon harcı gelirleri (TL) 25.000,00 144.157,00 576,6 

5 İfraz/Tevhit harcı gelirleri (TL) 12.500,00 60.322,43 482,5 

6 İmar planı teklifi gelirleri (TL) 1.000,00 0,00 - 

7 Halihazır harita onayı gelirleri (TL) 1.000,00 0,00 - 

8 Müellif dosya kayıt ücreti gelirleri (TL) 1.000,00 0,00 - 

9 Vaziyet planı ölçüm ücreti gelirleri (TL) 20.000,00 34.600,00 173 

10 
Güneş enerji santrali plan teklifi gelirleri 

(TL) 
1.000,00 647.500,00 64750 

11 
Veri tabanına aktarılan proje sayısı 

(adet) 
5 3 60 

12 
Veri tabanında güncellenen parsel sayısı 

(adet) 
30 100 333,3 

13 
Belediye Taşınmaz Bilgi Sistemi veri 

girişi/güncelleme sayısı (adet) 
10 20 200 

14 
Kurum görüşleri takip sistemi veri 

girişi/güncelleme sayısı (adet) 
10 5 50 

15 

Belediye satış/kamulaştırma takip 

sistemi veri girişi/güncelleme sayısı 

(adet) 

20 38 190 

16 
Hazine taşınmaz bilgi sistemi veri 

girişi/güncelleme sayısı (adet) 
10 10 100 

17 
İskan evrakları kontrol süreci takip 

sistemi güncelleme sayısı (adet) 
1 1 100 

18 
Yapı kayıt belgesi takip sistemi veri 

girişi/güncelleme sayısı (adet) 
1 1 100 

19 
Metruk Yapı Takip Sistemi güncelleme 

sayısı (adet) 
1 1 100 

20 E-İmar güncelleme sayısı (adet) 5 1 20 

21 
Kullanıma açılan web uygulaması sayısı 

(adet) 
1 2 200 
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22 
İmar planı revizyonu yapılan/yaptırılan 

alan (ha) 
150 160 106,6 

23 

Plan değişikliği 

yapılan/yaptırılan/kontrol ve takibi 

yapılan proje sayısı (adet) 

5 15 300 

24 İmar planı yapılan/yaptırılan alan (ha) 15 0 - 

25 Parselasyon yapılan/yaptırılan alan (ha) 250 150 60 

26 
İfraz/tevhit yapılan/yaptırılan/kontrol 

edilen dosya sayısı (adet) 
10 41 410 

27 Düzenlenen imar durumu sayısı (adet) 150 272 181,3 

28 Düzenlenen yol kotu sayısı (adet) 100 155 155 

29 
Jeolojik-Jeoteknik-Jeofizik Etüt 

Çalışmaları yapılan/yaptırılan alan (ha) 
15 42 280 

30 
İmar planlarıyla ilgili verilen 

sözlü/yazılı bilgi sayısı 
1000 8000 800 

31 
Kamulaştırma yapılan taşınmaz sayısı 

(adet) 
10 7 70 

32 Satışı yapılan taşınmaz sayısı (adet) 20 31 155 

33 
Projelendirilen bisiklet yolu uzunluğu 

(m) 
3 6000 200000 
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1- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

İlçemizde yatırım yapan kamu kurumları ile belediyemizin imkanları 

dahilinde ilçemizdeki bayındırlık hizmetlerinin yenilenme, bakım ve onarımları 

gerçekleştirilmiştir.  

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.  

2021 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 2020-2024 

Stratejik Plan’a uygun olarak 2021 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 2021 Yılı Faaliyet Raporu, 2021 yılı Performans Programı 

doğrultusunda Müdürlüklerimizin yapmış olduğu çalışmaların bir araya 

getirilmesi ile hazırlanmıştır. Raporda şeffaflık ilkesine uyulmuş ve rapor hesap 

verme sorumluluğu içerisinde hazırlanmıştır. 2021 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 2021 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” 

bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit 

ederim. 

     Harun SEDİR 

  Mali Hizmetler Müdürü 
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