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Saygıdeğer Ankaralılar,

Büyük bir sorumluluk bilinciyle başkentimiz Ankara’ya yıllardır hizmet etmenin gururu-
nu yaşıyoruz. Amacımız, yaşanabilir kentler arasında ilk sırada yer alan Ankaramızı dünya 
ölçeğinde de en üst düzeylere taşımaktır. Bu amaç doğrultusunda hizmetlerimizin hız ve ka-
litesinin artırılması ile katılımcılık, şeffaflık ve vatandaş memnuniyetinin sağlanması temel 
ilkelerimizdir. Temel hedefimiz Ankaralılara sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti 
her geçen yıl en üst düzeye çıkarmaktır.

2014 yılında da bu hedeflerimiz doğrultusunda gurur verici başarılara imza attık. Özel-

likle toplu ulaşımı cazip hale getirmek, kent içi ulaşımda güvenli, rahat ve konforlu bir ulaşım 

hizmeti sunmak amacıyla otobüs filomuzu yeniledik ve 1290 çevre dostu CNG’li otobüsle 

“Avrupa’nın en çevreci otobüs filosu” ödülüne layık görüldük. Toplu ulaşım ve konuyla ilgili 

bilişim sektöründe Türkiye’nin en seçkin projesi olarak gösterilen EGO CEP’TE uygulama-

sıyla Dünya e-Devletler Organizasyonu (World E-Goverment Organization-WeGo) tarafın-

dan verilen “ En Umut Vaat Eden e-Devlet Ödülü”nü kazandık. EGO CEP’TE uygulamasıyla 

Ankaralı hemşerilerimizi durakta otobüs beklemekten kurtardık. Akıllı bilet, Akıllı Durak 

ve Araç İçi Yolcu Bildirme Sistemi projelerimizle akıllı uygulamaları hemşerilerimizin hiz-

metine sunduk. Engelli vatandaşlarımızın erişilebilirliklerinin sağlanması ve otobüslerimiz-

den yararlanabilmesi amacıyla otobüslerimizin büyük bir bölümüne engelli rampası yaptık. 

Otobüslerimizin tümünü engelli kullanımına uygun hale getirmek için çalışmalara başladık. 

Otobüs filomuzda kliması bulunmayan araçlarımıza klima takılmasıyla klimalı otobüs sayı-

mızı 1446’ya ulaştırdık. Kızılay – Çayyolu, Batıkent – Sincan metro hatlarını işletmeye açtık. 

Türkiye’de ilk defa toplu ulaşımda kullanmak amacıyla Yenimahalle metro istasyonu – Şen-

tepe arasında teleferik projesini hizmete sunduk. Kent içi yollarımızı dünya standartlarında 

yön levhalarıyla donatıp, sinyalizasyon ve işaretleme çalışmalarıyla vatandaşlarımızın trafik-

te daha güvenli hareket etmelerini sağladık. Özetle hayal ettiğimiz ve planladığımız yoldan 

ayrılmadan çalışmalarımızı sürdürdük. Ankaralı hemşerilerimizin bize verdiği destek ve gü-

venle önümüzdeki yıllarda da hizmetlerimiz kesintisiz devam edecektir.

EGO’nun Faaliyet Raporunu hazırlayan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür eder, bu vesi-

le ile saygıdeğer Ankaralılara sevgi ve saygılarımı sunarım.

  İ. Melih GÖKÇEK
 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı,

 Avrupa Ödülü Kazanan Kentler Birliği Başkanı,

 Küresel Tasarım Kentleri Teşkilatı Başkanı 





SUNUŞ

Tarihi Cumhuriyetimizin ilk yıllarına dayanan EGO, yüklendiği görevin bilincinde, kurumsal-
laşmış, kendini değiştirip geliştirerek amaçladığı hedeflerin de önüne geçmeyi başarmış bir 
kurumdur. EGO Türkiye’de pek çok ilke imza atmış Başkent Ankara’nın değerli bir markasıdır.

Her gün otobüslerimizle ve metrolarımızla 1 milyona yakın insanımızı bir noktadan diğerine 
taşıyarak hizmet veriyoruz. Ankara’yı ulaşım hizmetlerinde dünyaya örnek kentlerden biri haline 
getirmek için çalışmalarımızı vatandaş memnuniyetini merkez alarak sürdürüyoruz. Son yıllar-
da aldığımız uluslararası ödüller bu başarılarımızın en önemli göstergesidir.

Stratejik planımızda belirlediğimiz misyon ve vizyon doğrultusunda hedefimiz Ankara’daki 
ulaşım hizmetlerinin güvenli, konforlu ve hızlı olması için 2014 yılında da altyapıya ve işletmeye 
yönelik düzenlemelere devam ettik.

Yenilikçi yönetim anlayışımızı çağdaş teknolojilerle birleştirerek hizmet üretiyoruz.

Kuruluşumuz, hizmetlerinde bilgi iletişim teknolojilerinden yararlanarak, kısaca “Akıllı Ulaşım” 
denilen bilişim destekli ulaşım uygulamalarına önem vererek, özellikle kent yaşamında gündelik 
hayatı kolaylaştırmayı ve hızlandırmayı hedeflemiştir.   

Amacımız toplu ulaşımı bilgi ve iletişim teknolojileri ile entegre, güvenilir, aktif, verimli, yenilikçi, 
insana saygılı, çevre dostu, sürdürülebilir bir sisteme eriştirmektir.

Her fırsatta vurguladığımız gibi, Ankara’nın değerli markası, bir hizmet çınarı olan EGO’nun 
sunduğu ulaşım hizmetleri, Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın da desteği ile aksamadan, 
gelişerek devam edecektir.

EGO 2014 Faaliyet Raporu, kuruluşumuzun 2014 yılında gerçekleştirdiği çalışmalara tüm şef-
faflığı ve ayrıntılarıyla açıklamaktadır. 

Bu vesileyle; bize çalışmalarımızda büyük destek veren çok değerli başkanımız Sayın İ. Melih 
GÖKÇEK beyefendi başta olmak üzere, kıymetli Belediye Meclis Üyelerine ve fedakarca çalışan 
tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.     

                                                             

                                                               Necmettin TAHİROĞLU
                                                                     EGO Genel Müdürü
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I. GENEL BİLGİLER
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VİZYONUMUZ
Ankaralıları Huzur ve Güven İçinde Hayat Taşıyan 

Kurum Olmak

MİSYONUMUZ
Kuruluşumuzca Yürütülen Ulaşım Hizmetlerini En 
Güvenilir, En Hızlı, En Ekonomik, En Rahat ve En 

Memnuniyet Verecek Şekilde Sunmak
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KALİTE POLİTİKAMIZ
• Müşteri memnuniyetini ve toplumsal saygınlığın en üst 

düzeyde sağlanması.

• Ankaralıların huzur ve güven içerisinde hayata 
taşınması,

• Ulaşım hizmetlerinin; enr güvenilir, en rahat, en 
ekonomik ve kesintisiz biçimde sunulması.

• Toplam kalite ilkelerinin benimsenerek teknolojinin en 
üst düzeyde kullanılması.

• Hukuka Uygunluk

• Şeffaflık

• Güven

• Tarafsızlık ve Eşitlik

• Adalet

• Gelişim ve Yenilenme

• Liderlik

• Katılımcılık

• İşbirliği ve Koordinasyon

• Kurumsal Kimlik Bilinci

• Çevrecilik

İLKE VE DEĞERLERİMİZ
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EGO’NUN MİSYON-VİZYON
TANIMI VE YORUMU

•• EGO Ankara kentine ulaşım hizmeti vermektedir.

•• EGO ulaşım hizmetini zamanında verir, dakiktir.

•• EGO Ankaralıların rahat ve konforlu seyahat etmeleri için 

gerekli önlemleri alır. Araç alımında bu öncelikleri gözetir.

•• Engelli vatandaşların araçlara iniş ve binişlerde rahat 

etmeleri için araçlarda gerekli teknik aksamın konulmasına 

dikkat eder.

•• EGO ulaşım hizmetleri ekonomiktir. Maliyetler ve vatandaşın 

ödeme güçlüğü dikkate alınarak ücret tarifesi uygulanır.

•• Yolcuların çok önemli bir bölümü (öğretmenler, öğrenciler, 

yaşlılar, gaziler, engelliler vb.) değişik indirim oranlarıyla 

desteklenmektedir.

•• Otobüs ve raylı sistem hatlarında seyahat eden yolcuların 

biletlerinin ortak kullanımını, uyumunu ve bütünleşmesini 

gözetmektedir.

•• Trafik işaretleme ve sinyalizasyon hizmetlerini en üst 

seviyede sunarak güvenli seyahat edilmesini sağlar.
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•• EGO, kendi sunduğu otobüs hizmetlerinin yanı sıra 

özel sektör taşımacılığına da imkân vererek maliyetlerin 

düşürülmesi için çaba gösterir.

•• EGO’nun, çevre bilinci, doğaya ve insan sağlığına saygı 

çerçevesinde doğalgazlı otobüs kullanımı öncelikleri 

arasındadır.

•• EGO çalışanları hizmetlerini kurum kültürü ile belirlenen 

misyon ve vizyona uygun olarak yürütür.

•• Ulaşım hizmetlerinden yararlanan vatandaşlar ile hizmet 

sunumunda görev alan EGO personelinin, hizmet ve 

yaşam kalitesinin yükseltilmesi öncelikler arasındadır.

•• Kurum hizmetlerinde, en az maliyetle en çok hizmeti 

sunmak önemlidir. Kaynakların en verimli şekilde sarf 

edilmesi ve her bir kuruşun amacına yönelik harcanması, 

israfın önlenmesi önceliklerimizdendir.
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İLKE VE DEĞERLERİN YORUMU

Hukuka Uygunluk: Kurumun hizmet sunumunda, yürürlükte olan kanun, 

tüzük ve yönetmeliklerin ve diğer mevzuatın eksiksiz olarak uygulanmasına 

gerekli özen ve dikkat gösterilir.

Şeffaflık: Kurumumuz gerek hizmetlerin sunumunda gerekse idari ve mali 

işlemlerinde ilgili kanun ve yönetmeliklere göre resmi ve özel denetime 

açıktır. Bilgi Edinme Kanununda belirtilen tüm iş ve işlemler kamuya açıktır.

Güven: EGO ulaşım hizmetlerinin sunumu esnasında, yolcularını güven 

içerisinde taşımak, yol ve araç güvenliği sağlamak, şikayet ve başvurularda 

doğru ve güvenilir bilgiler vermeyi ilke edinmiştir.

Tarafsızlık ve Eşitlik: EGO, Anayasamızda belirlenen esaslara uygun 

olarak ulaşım hizmeti sunumunda ırk, dil, din, cinsiyet ayrımı gözetmeden 

her kişi ve kuruma eşit mesafede, kişi hak ve özgürlüklerini gözeterek 

hizmetlerini gerçekleştirir.

Adalet: Kurum hizmetlerinin sunumu esnasında, her kişi, kurum ve 

bölgenin eşit oranda hizmet alması için gerekli çaba gösterilir.
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Gelişim ve Yenilenme: Kurumumuz hızla gelişen teknolojik imkanların, 

uygulanması amacıyla öngörülen yeniliklerin kurumda tesisi için gerekli 

araştırma ve geliştirme çalışmalarına, araç gereç parkının yenilenmesi, 

bilgisayar teknolojileri ve otomasyon uygulamalarına destek verir.

Liderlik: Ankara kentinde ulaşım konusunda uygulayıcı ve denetleyici tek 

kurum olan EGO lider bir pozisyonda ulaşıma şekil vermektedir. Ülkenin 

başkentinde olması nedeniyle diğer il ve ilçe belediyelerine örnek teşkil eder. 

Bilgi ve tecrübesiyle diğer yerel yönetim birimlerine önderlik yapar. Ankara’nın 

kent tarihinde de birçok uygulamanın ilk defa yapıldığı (havagazı, troleybüs, 

doğalgazlı otobüsler. v.b) yer olarak anılır.

Katılımcılık: Hizmetlerin sunumunda, temas edilen kişi ve kurumlar ile 

personelin görüş ve önerileri dikkate alınmaktadır.

İşbirliği ve Koordinasyon: Ankara’daki toplu taşıma hizmetlerinin daha 

verimli ve istenen düzeyde olabilmesi için ilgili kişi ve kurumlarla işbirliği ve 

koordinasyona gereken özeni gösterir.

Kurumsal Kimlik Bilinci: Neredeyse Cumhuriyetle yaşıt bir kurum olan 

EGO’da çalışan her bir personelin çalıştığı kurumun sunduğu hizmetlerdeki 

katkısının,  kurumsal kimlik bilincinin artmasıyla da orantılı olacağını dikkate 

almaktadır. 

Çevrecilik: Ulaşım hizmetlerinde doğaya ve insan sağlığına zarar vermeyecek 

yöntemleri benimsemek, buna göre araç ve gereç temini önemlidir.
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1. Ankara Büyükşehir Belediyesi sınır-
ları içerisinde, halkın ulaşım gerek-
sinimlerini günün koşullarına uygun, 
en iyi şekilde karşılar. Bunun için 
tüm planlama, projelendirme, tesis 
kurma, işletme, dağıtma vb. işleri 
modern teknik, ekonomik ve işlet-
me prensiplerine göre yürütür.

2. Ankara Büyükşehir Belediyesi mü-
cavir alanı için Ulaşım Ana Planını 
yapar, koordine eder ve uygular. 
Trafik düzenlemelerinin gerektirdiği 
tüm tedbirleri alır.

3. Toplu taşıma hizmetlerini yürütür ve 
bu amaçla gerekli tesisleri kurar, iş-
letir ya da işlettirir.

4. Hareket tarifeleri yapar, uygular ve 
bu tarifeleri gerektiğinde düzeltir.

5. Toplu taşıma araçlarını teknik ve 
ekonomik kurallara uygun olarak iş-
letir, bakım ve onarımlarını yapar. 

6. Toplu taşıma araçlarını sürekli çalışır 
durumda bulundurmak üzere tek-
nik kontroller yapar, birimler arasın-
da işbirliğini sağlar.

7. Kent içi ulaşımı ile ilgili istatistiksel 
bilgileri toplar.

8. Uzun ve orta hedefli ulaşım planları 
hazırlar.

9. Ulaşımla ilgili projeler üretir.

10. Ulaşımla ilgili toplantı, seminer, 
kongre ve panel gibi etkinlikler dü-
zenler, bu alanda yapılan etkinlikle-
re katılır.

11. Mevcut ulaşım sistemlerinin çalış-
malarını izler, talepleri değerlendirir. 
Trafikle ilgili sorunları inceler, çözüm 
önerileri geliştirir.

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARB

EGO Genel Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları, 4325 ve 5363 Sayılı Yasaların 
verdiği yetkiye dayanılarak oluşturulan “Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme 
Müessesesi Genel Müdürlüğü’nün Görev Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönetmelik” ile 
belirlenmiştir. Buna göre yetki, görev ve sorumluluklar maddeler halinde sıralanmıştır.
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1. EGO Genel Müdürlüğü’nün            
    Tarihçesi

Ankara 13 Ekim 1923’de başkent olmuş,  

hemen sonra 1924 yılında çıkarılan Anka-

ra Şehremaneti Kanunu ile Ankara Şeh-

remaneti kurulmuştur. Bu tarihten itibaren 

Devlet kuruluşları için yeni binalar inşa edil-

miş, yabancı büyükelçilikler yeni Başkent 

Ankara’da yerlerini almışlardı. Yeni semtler, 

yeni mahalleler ortaya çıkmış, şehir süratle 

gelişmiş, bununla birlikte ihtiyaçları da art-

mıştır.

1.1.Elektrik Hizmetleri:

Cumhuriyetin ilanından sonra Ankara’nın 

elektrikle aydınlatılması amacıyla, ilk kez 

1925 yılı başında Ankara Belediyesi tara-

fından Bentderesine kurulan 50 HP gü-

cündeki bir lokomobilli santralden doğru 

akımlı olarak elektrik üretilmiş ve kullanılma-

ya başlanmıştır. Bu güçteki enerjiyle daha 

çok sokak aydınlatması, TBMM, Valilik ve 

Belediye binaları gibi binaların aydınlatma 

ihtiyaçlarına cevap verilebilmekteydi.

Elektrik ihtiyacının artması sonucu Güver-

cinlik’te bir elektrik santrali kurulmuş, bu 

santral toplam 720 HP enerji üretmiştir. 

Elektrik şebekesinin bu güce göre geniş-

letilmesi işleri de Alman Siemens Firma-

sına verilmiştir.1925 yılında bu yeni tesis-

lerden enerji alınmasıyla Bentderesindeki 

lokomobilin çalıştırılmasından vazgeçil-

miştir.1926 yılının Haziran ayında tesis 

tam kapasiteyle işletmeye alınmıştır.

Genç Türkiye Cumhuriyeti Başkentin 

artan elektrik enerjisi ve dağıtım işlerini 

kesin olarak çözümlemek için mevcut 

tesisleri 60 yıl imtiyaz vermek suretiyle Al-

man Didier Firmasına devretmeyi uygun 

bulmuştur. 24 Mart 1927 tarihinde imza-

lanan sözleşmeyle “sahibi imtiyaz şehir 

emanetinden devren alacağı tesisat dahil 

olduğu halde asgari 2500 KW gücünde 

son sistem bir müvellidi elektrik fabrika-

sıyla müştemilatını tesis ve inşa etmeye” 

mecbur tutulmuştur.

1926 yılında Belediye tarafından MAN 

Firmasına sipariş edilmiş olan 650 HP 

dizel elektrojen grubu 1927 yılında Anka-

ra’ya gelmiş, Güvercinlik’teki santralle pa-

ralel çalışmak üzere 16 Ağustos 1927’de 

işletmeye konulmuştur.

Daha sonra Maltepe Elektrik Fabrikası 20 

Ocak 1929’da tamamlanarak servise ko-

nulmuş bu da ihtiyaca yeterli gelmeyince 

İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLERC
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1939 yılına kadar Alman Şirket tarafından 

işletilen bu tesisler  5 Temmuz 1939 ta-

rih ve 3688 Sayılı Kanunla devir ve satın 

alınmıştır. 1942 yılı sonuna kadar süren 

tasfiye işlemlerinden sonra 16 Aralık 1942 

tarihinde kabul edilen 4325 Sayılı Kanun’la 

Ankara Elektrik ve Havagazı İşletme Mü-

essesesi olarak kurulmuş bulunan Mües-

sesemize Ankara’daki tesis ve İşletmeler 

devredilmiştir.

Ankara’da 50 HP gücündeki doğru akım 

üreten bir santral ile ilk kez 1925 yılında 

başlanan elektrik üretimi ve kullanımı 1982 

yılı sonunda 425,5 MVA’lık güce ulaşmış, 

abone sayısı da 460.000’i geçmiştir. 1 

Kasım 1982 tarihinde çıkarılan 2705 Sayılı 

Devir Yasası gereğince; EGO Genel Mü-

dürlüğü bünyesinde bulunan elektrik işleri-

nin tamamı TEK’na devredilmiştir.

1930 yılında yine MAN Firmasına 3150 HP 

güçte yeni dizel gruplar sipariş edilmiş olup 

1931 yılında devreye sokulmuştur. Böyle-

ce Maltepe’deki Elektrik Santralinde 5850 

HP, Güvercinlik’teki Elektrik Santralinde de 

740 HP gücündeki dizel elektrojen grubu 

ile Ankara’nın enerji ihtiyacı karşılanmıştır.

Oldukça önemli miktarda ithal malı mazot 

tüketerek elektrik üreten dizel santraller ile 

elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanamaya-

cağı anlaşıldığından, Bayındırlık Bakanlığı 

1933 yılında Maltepe Santralinin Zongul-

dak Maden Kömürü ile çalışan bir termik 

santral haline getirilmesine izin vermiştir.

Yapılması kararlaştırılan 5100 kw gücün-

deki termik santral Alman AEG ve MAN fir-

malarına sipariş edilmiştir. Santral 14 Ekim 

1936’da işletmeye alınmıştır.
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yılında tesisi büyütmek zorunda kalmıştır. 

Ocak 1935’de havagazı üretim kapasitesi 

12.000 m3’e çıkarılmıştır. Mevcut Gazo-

metre yetersiz kaldığından ilaveyle Kasım 

1938’de 9000 m3’lük bir depo haline ge-

tirilmiştir. 1939 yılında şirket satın alınmış 

ve müessesemize devredilmiştir. 1942’de 

üretim kapasitesi 20.000 m3’e çıkarılmış-

tır. 1929 yılında 207 olan havagazı abone 

sayısı 1968 yılında 72.842’ye gaz üretim 

kapasitesi 220.000 m3’e depolama ka-

pasitesi de 114.000 m3’e yükselmiştir. 

Havagazı abone ve satışlarının gösterdiği 

yükselişler sonucu mevcut havagazı üre-

tim tesislerinin yetersiz duruma düşmesi 

üzerine 1969 yılında Güvercinlik’te yeni 

bir fabrika kurulmasına karar verilmiş tesis 

1973 yılında işletmeye açılmıştır.

1.2. Havagazı ve Doğalgaz    
       Hizmetleri 

Yukarıda anılan 24 Mart 1927 yılında imza-

lanan sözleşmeyle aynı firmaya Ankara’da 

Havagazı Fabrikası ve Şebekesi Tesisi işi 

de verilmiştir. Firma günde 3000 m3 gaz 

üretme gücünde 2 adet havagazı fırını inşa 

etmiş ve 1929 yılı Ekim ayı sonunda bu 

fırınlar işletmeye açılmıştır. Aynı zamanda 

gerektiğinde üretilen günlük 6000 m3 gazı 

depo edebilecek bir gazometre inşa edil-

miştir.

İlk kuruluş yılında günde 3000 m3 gazın 

tüketimini sağlayamayan Havagazı işlet-

mesi kısa süre sonra mevcudu birden 

çalıştırdığı halde şehrin ihtiyacını karşıla-

yamaz duruma düşmesi üzerine 1933 



26

Rusya kaynaklı doğalgaz hattının Anka-

ra’ya getirilmesi sonucunda havagazı üre-

timi durdurulmuş 15.05.1990 tarihinde 

Güvercinlik 17.07.1990 tarihinde ise Mal-

tepe Havagazı Fabrikası kapatılmış, yerini 

doğalgaz hatları ve reglaj istasyonlarına bı-

rakmıştır.

Havagazı fabrikasının yan ürünü olarak 

elde edilen kok kömürü TKİ aracılığı ile hal-

kımıza ve ikinci yan ürün olan katran da ya-

kıt veya yol inşaatlarında kullanılmak üzere 

ihtiyaç sahiplerine satılmıştır.

1989 yılında üretim kapasitesi 4 milyar m3 

abone sayısı ise 105 bindir. 1989 yılında 

Doğalgaz dönüşüm çalışmaları sonucu 

300.000 abonelik dönüşüm işlemleri ta-

mamlanmış ve Ankara’da havagazı hizme-

ti verilen bölgelerde doğalgaz kullanımına 

başlanmıştır. Doğalgaz hatlarının yaygın-

laştırılması bakım, onarım ve abone işleri 

doğalgaz hizmetlerinin 15.06.2007 tari-

hinde kurulan Başkent Doğalgaz Dağıtım 

A.Ş. ‘ye devredildiği 01.09.2007 tarihine 

kadar Kuruluşumuzca yürütülmüştür. Bu 

tarih itibariyle genel abone sayısı 1 milyona 

ulaşmıştır.
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nılarak 1 Ekim 1935’te kurulan “Belediye 

Otobüs İdaresi” aynı yıl Sovyetler Birliğin-

den alınan 100 adet ZİS marka otobüsle 

12 hat üzerinde, yoğun saatlerde yolcu 

taşımaya başlamıştır. 

1.3. Otobüs Hizmetleri:

1930 tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanu-

nunun 15.02.1934 tarih ve 2571 Sayılı 

Kanun’la değiştirilen 19. maddesine daya-

1 Haziran 1944’te İdare “Ankara Otobüs 

İşletme İdaresi” adı ile katma bütçeli bir ku-

ruluş durumuna getirilmiştir.

1947 yılına kadar sadece otobüs çalıştıran 

işletme, ülkemizde ilk defa troleybüs hattını 

tesis edip, işletmeye başlamıştır. 1947’de 

10 adet Brill marka, 1948’de 10 adet 

FBW marka troleybüs Ulus – Bakanlıklar 

hattında hizmete girmiştir. 1952’de alınan 

13 MAN marka troleybüsle birlikte troley-

büs adedi 33’e ulaşmıştır. 1961’de alınan 

33 adet ANSALDO marka troleybüsün dı-

şında troleybüs alımı yapılmamıştır. 1979 

– 1981 döneminde trafiği aksattırdıkları ve 

yavaş gittikleri gerekçesiyle hizmetten kal-

dırılmışlardır. 
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essesesi Genel Müdürlüğü – EGO” bün-

yesine katılmıştır.

1952’de alınan 13 adet MAN ile 1961’de 

alınan 33 adet Ansaldo marka troleybüs-

lerin dışında troleybüs alımı yapılmamış-

tır. 1951-1962 yılları arasında satın alınan 

308 adet otobüs Bussing markadır.

1942 yılında Almanya’dan 7 adet Magirus, 

1944-46 yıllarında da 10 adet FBW ve 19 

adet Ford marka otobüs satın alınarak oto-

büs sayısının yükseltilmesine çalışılmıştır. 1 

Ocak 1950 tarihinde de İşletme 5363 Sa-

yılı Kanun’un 3.maddesi uyarınca “Ankara 

Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Mü-
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büsler de yapılan değişikliklerle 30 adet 

doğalgazla çalışan otobüs hizmete girmiş-

tir.

1998 yılında toplam 267 Mercedes oto-

büs satın alınmıştır. Bu otobüslerin 197’si 

solo, 70’i körüklü otobüstür.

1974 yılında 50 adet Mercedes otobüs, 

1977’de 20 adet Magirus Midibüs, 1980 

yılında alınan 35’i üç kapılı 50 adedi körük-

lü 85 İkarus marka otobüs ile birlikte 1975-

1982 yıllarında 477 adet MAN marka oto-

büs satın alınmıştır.

1992 yılında egzoz dumanlarından oluşan 

hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla oto-
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ğalgazlı otobüsleri toplu taşıma filosuna ilk 

katan kuruluş olmamız yanında, filosunda 

Avrupa’da bu sayıda CNG’li otobüs bulun-

duran kuruluşların birincisiyiz.

Filomuza 2012-2013 yıllarında katılan kö-

rüklü otobüslerimizin tamamı alçak tabanlı, 

engelli kullanımına uygun klimalı, kameralı 

ve GPS takip sistemli araçlardır.

2014 yılı sonu itibariyle kuruluşumuzda 

çalışan otobüs sayısı 1.761 adet olup, 

yıl sonu itibariyle taşınan yolcu sayımız  

229.818.961 kişidir.

2007 tarihinde Türkiye’de ve Ankara’da ilk 

kez kullanılan 490 adet doğalgazlı otobüs 

(MAN) satın alınmıştır.

2008 yılı içerisinde 600 adet CNG’li ve 

klimalı otobüs (MAN) alımı yapılmıştır. Oto-

büsler 2009 - 2011 yıllarında teslim alına-

rak hizmete sunulmuştur.

Her yıl nüfusu artan ve hızla büyüyen An-

kara’mızda yaşayan başkentlilere güvenilir 

ve konforlu toplu taşıma hizmeti vermek 

amacıyla, otobüs filomuz sürekli yenilen-

miş, yaş ortalaması düşürülmüştür.  CNG 

ile çalışan otobüs sayımız 1290’dır. Do-
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lay meydanının trafiğe kapatılmasıyla baş-

lanmıştır.Temmuz 1992 de Kızılay tekrar 

trafiğe açılmış, bu tarihten itibaren Kızılay 

ortak istasyonu çalışmaları yerin altından 

sürdürülmüştür. ANKARAY’da kullanılan 

vagonların üretimi İtalya’da hat ekipmanla-

rı, elektro mekanik donanımlarının üretimi 

ise Almanya’da yapılmıştır. Ağustos 1996 

da hizmete giren 8.527 m.uzunluğundaki 

hafif raylı toplu taşım sistemi ANKARAY ile 

günde ortalama 102.000 dolayında yolcu 

taşınmaktadır.

1.4. Raylı Sistem Hizmetleri:

Ankara’nın nüfusunun artması sonucu gi-

derek ağırlaşan kent içi trafik problemlerini 

azaltmak ve halkın, dünyanın büyük met-

ropollerinde olduğu gibi çağdaş, hızlı ve 

güvenli bir toplu taşıma sistemine kavuş-

turulması amacıyla 1989 yılında ciddi bir 

adım atılarak metronun temeli atılmıştır.

Metronun yapım çalışmalarına Kızılay is-

tasyonu inşaatının Temmuz 1991 de Kızı-

Kızılay-Batıkent arasındaki 14.661 m.lik 

güzergahta çalışan Ankara Metrosu’nun 

(M1) yapım çalışmalarına ise Nisan 1993 

de başlanmış ve metro 1997 yılının so-

nunda işletmeye açılmıştır. 

Ankara Metrosunun 3. aşaması olan 

15.360 m hat uzunluğunda 11 adet istas-

yondan oluşan Batıkent-Sincan-Törekent 

metro hattı 12 Şubat  2014 tarihinde, An-

kara Metrosunun 2. aşaması olan 16.590 

m hat uzunluğunda 11 adet istasyondan 

oluşan Kızılay-Çayyolu metro hattı ise 13 

Mart 2014 tarihinde hizmete girmiştir.

Ankara Metrosunda (M1-M2-M3) bugün 

günde yaklaşık 220.000 yolcu taşınmak-

tadır.  
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Sistemi metrodan çıkanların beklemeden 

kısa sürede Şentepe’ye ulaşmalarını sağ-

lamaktadır. Teleferik sistemi 4 istasyonlu 

olup toplam uzunluğu 3.257 m. dir. 1.817 

m.lik dördüncü istasyona kadar olan bölü-

mü bu yıl hizmete girecektir. Teleferik sis-

temi saatte tek yönde 2.400 kişi taşıma 

kapasitelidir.

Ankara Metrosunun 4. aşaması olan 9.220 

m hat uzunluğunda 9 adet istasyondan 

oluşan AKM-Keçiören (M4) metro hattının 

2015 yılında ticari işletmeye açılması ön-

görülmektedir.

17 Haziran 2014 tarihinde üç istasyonu 

işletmeye açılan Yenimahalle metro istas-

yonunu Şentepe’ye bağlayan Te l e f e r i k 
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vir alan sınırları içerisinde ulaşım ana planı 

yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; 

ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plan-

lamak ve koordinasyonu sağlamak; mü-

cavir alan sınırları içinde işletilen her türlü 

servis ve toplu taşıma yerleri ile kanunların 

belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin 

gerektirdiği bütün işleri yürütmekle görev-

lendirilmiştir.

1.5. Ulaşım Hizmetleri:

Genel Müdürlüğümüze 2007 yılında ve-

rilen yeni görevlerden biri de kentimizde 

trafik düzen ve güvenliğinin sağlanması-

dır. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 

15.11.2007 tarih ve 2776 sayılı kararı ile 

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Trafik 

İşleri Dairesi Başkanlığı kaldırılarak; “Ulaşım 

Dairesi Başkanlığı” adıyla Kuruluşumuz 

bünyesine katılmıştır. Böylece kuruluşu-

muz Ankara Büyükşehir Belediyesi müca-
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Otobüs Bölge Müdürlüklerinde yürütmek-

tedir.

2. Fiziksel Yapı 

EGO Genel Müdürlüğü hizmetlerini Hipod-

rom Caddesi üzerinde bulunan yeni hiz-

met binasında ve beş ayrı bölgede kurulu 
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ile vatandaşlarımız evlerinde ve işyerlerin-

de veya bulundukları herhangi bir noktada 

zaman kaybı olmaksızın otobüslerimizden 

faydalanabilmektedir. EGO CEP’TE ile An-

karadaki tüm duraklarımız akıllı durak hali-

ne gelmiştir.

Akıllı telefona sahip olmayan vatandaşla-

rımız, internete girilebilen telefonlarla veya 

evlerindeki ve işyerlerindeki bilgisayarlarla 

sisteme girebilmekte, bunların dışında ALO 

153’ü arayarak durak numarasını söyleyip 

otobüsler hakkında bilgi alabilmektedirler. 

Ankara’da her gün toplu taşıma araçları-

mızı kullanan 1 milyona yakın vatandaşımız 

7000 civarında durağa 700.000 kez uğra-

yarak taşınmaktadır. Bu duraklarda yapılan 

araştırmada, EGO CEP’TE nin başarı ora-

nının % 95’in üstünde gerçekleştiği tespit 

edilmiştir.

EGO CEP’TE ile nerdeyim? nasıl giderim? 

önemli yerler, duyurular, sorun bildir gibi iş-

lemler de rahat bir şekilde yapılabilmekte-

dir. Ayrıca gelen otobüsün türü (solo veya 

körüklü), engelli kullanımına uygun olup ol-

madığı, otobüsün doluluk durumu, yolcu 

kapasitesi, modeli gibi otobüsler hakkında 

ayrıntılı bilgi verilmektedir. 

EGO CEP’TE, vatandaşlarımızın isteği 

doğrultusunda android, iphone (İOS) ve 

Windows 8 işletim sistemleri olmak üzere 

4.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

Kuruluşumuzda bilgi işlem birimimiz, bilgi-

sayarla yapılan tüm işlerin koordine edil-

mesi, planlanması, gerekli donanım ve ya-

zılımların satın alınıp kurulması, işletilmesi, 

bakımlarının yapılması, iletişim şebekesinin 

kurulması, sistem standartlarının belirlen-

mesi gibi yetenekleri taşıyacak bilgi ve tek-

nolojik kaynaklarla, günün koşullarına uy-

gun şekilde donatma çalışmalarımız 2014 

yılında da devam etmiştir.

Otobüs Hatları Bilgilendirme Sistemi 
(EGO CEP’TE)

Vatandaşlarımızın kuruluşumuzdan en bü-

yük beklentisi durakta otobüs bekleme-

mektir. Bu beklentiye cevap vermek için 

Türkiye’de ilk defa uygulanan, kendi im-

kanlarımızla gerçekleştirdiğimiz ve “durak-

ta beklemeye son” sloganı ile uygulamaya 

koyduğumuz “EGO CEP’TE” Otobüs Hat-

ları Bilgi Sistemi sayesinde toplu taşıma 

araçlarını kullanacak olan vatandaşlarımız 

hem mobil ortamda hem de web ortamın-

da bulunduğu konuma en yakın durağı 

tespit edebilmekte, sadece durak numa-

rasını girerek, bu duraktan geçen hatları 

ve bu hatlardan geçen otobüsleri ve bu 

otobüslerin durağa gelme zamanını on-li-

ne olarak öğrenmektedirler. EGO CEP’TE 
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EGO CEP’TE uygulamasını halen 1 milyo-

nu aşkın kişi kullanmaktadır. Bu sayı her 

gün artmaktadır.

3 platformda yazılmış olup, ücretsiz indiri-

lebilmektedir.

Ankara Trafik Yoğunluk Haritası 
(ABB Trafik) Projesi

EGO Trafik Yoğunluk Haritası Projesi ile 

vatandaşlarımıza gerçek zamanlı trafik yo-

ğunluk bilgisi vererek, yolculuk süresinin 

en kısa şekilde planlanmasının sağlanma-

sı, alternatif güzergâh belirlenerek trafik sı-

kışıklığının önlenmesi, kent geneli trafiğin-

de bekleme sürelerini azaltarak zaman ve 

yakıt tasarrufu sağlanması amaçlanmakta-

dır.

Projemizin diğer ayağında yoğunluk hari-

tası üzerinde şu anda kentin 26 adet ana 

kavşağından 55 adet kamera ile canlı ya-

yın yapılarak vatandaşlarımızın kavşak yo-

ğunluğu hakkında fikir edinmeleri sağlan-

maktadır. Proje devamında trafik kamera-

larımızın sayısı 70’e çıkartılarak, kentin ana 

bulvar ve caddelerini kapsayacak şekilde 

genişletilecektir.  

Yoğunluk haritası ve canlı trafik kameraları-

nın yayınına Ocak 2014 tarihinde başlan-
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Yoğunluk haritası üzerinden trafik kontrol 

merkezi’ne gelen ihbar ve bilgiler üzerine 

trafik sıkışıklığı, kazalar, yol çalışmaları, ka-

palı güzergâhlar vb. tüm güncel anlık trafik 

olayları vatandaşlarımızla paylaşılmaktadır.

mıştır. Mobil (android - apple) ve internet 

ortamda yayınlamış olup Google Store ve 

apple store’den ücretsiz indirilmektedir. 

18 Eylül 2014 tarihinde Windows 8 işle-

tim sistemli masaüstü ve tablet bilgisayarla 

uyumlu Windows 8 Uygulaması Windows 

Markette yayınlanmaya başlanmıştır.
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nuna durağa gelecek olan otobüslerle il-

gili mesaj gönderilmektedir. EGO SESLİ 

MESAJ uygulamasıyla ise, durakta bekle-

yen yolcu ALO 153’ü arayarak ve bekledi-

ği durağın numarasını söyleyerek durağa 

gelecek otobüslerin ne zaman geleceğini 

öğrenmektedirler.

EGO SMS ve EGO SESLİ MESAJ

Ayrıca EGO SMS uygulamasıyla durakta 

bekleyen  yolcu durak numarasıyla 0312 

911 39 11 nolu telefona mesaj göndere-

rek durağa gelecek otobüslerin ne zaman 

geleceğini öğrenmek istediğinde telofo-

Kuruluşumuz Şehir İçi Ulaşım Bilgi Sistemi 

Mobil-Web Uygulaması internet bağlantısı 

olan her cihazda kullanılabilmektedir. Uy-

gulamaya EGO Genel Müdürlüğü web si-

tesinden veya http://www.ego.gov.tr/mo-

bil/map.asp linkinden ulaşılmaktadır. 

Kuruluşumuz kullanıcılarına daha iyi ve hız-

lı bir şekilde hizmet verebilmek amacıyla, 

sosyal medya iletişim araçlarından twitter 

ve facebook üzerinden EGO’daki yenilikle-

rin duyurusu yapılıp, kullanıcıların sorularına 

daha hızlı bir şekilde cevap verilmektedir.
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Bu cluster yapının haricinde üzerinde yö-

netim panellerinin çalıştığı 6 adet fiziksel 

sunucumuz daha bulunmaktadır.

Kuruluşumuzda Kullanılan 
Programlar:

Genel Müdürlüğümüzde Personel, İdari İş-

ler, Koruma ve Güvenlik, Teftiş, Genel Ev-

rak, SGB Net (Bütçe, Taşınır Mal Yönetimi, 

Harcama Yönetimi, Performans Programı 

ve Evrak Yönetimi) ve Ulaşım Otomasyon, 

Hukuk, Çağrı Merkezi, Öğretmen ve Öğ-

renci Paso İşlemleri, Yaşlı Kartı, Randevu 

ve Personel Takip, Elektronik Belge Yöne-

tim Sistemi (EBYS) ve Otobüs Bakım-Ona-

rım-Satın alma ve Depo Yönetimi programı 

olan Maximo, Apel,   Otobis Bilgi Sistemi 

(OBİS) programları kullanılmaktadır.

Yukarıdaki projeler sistemimizde yüklü 

olup, kullanıma açık durumdadır. SGB.

NET paket program olup, kullanıcılara kul-

lanım düzeyinde destekler verilmektedir. 

Sistem yöneticileri olarak her türlü tanımla-

ma yapılmaktadır.

Hizmet Takip Projesi (HİTAP) Kurumumuz 

memur personellerin personel otomasyon 

kapsamındaki her türlü verisinin Sosyal 

Güvenlik Kurumu bünyesinde istenilen for-

matlarda konuşlandırıldığı bir projedir. Tüm 

kamu kurumlarının mevzuatlarında belirle-

Genel Müdürlüğümüzün bilgi ve teknolojik 

kaynaklarının yönetimi, hizmetlerin sunu-

munda etkinliği, verimliliği, vatandaş mem-

nuniyetini esas alacak şekilde yapılandı-

rılmış olup, birimlerimizin ihtiyaç duyduğu 

bilişim araç ve gereçlerinin günün teknolo-

jisine uygun düzeyde olmasına önem ve-

rilmektedir.Gelişen ve değişen teknolojik 

gelişmelere uygun olarak araç-gereç ve 

bilgi yenilemesi süreç içerisinde periyodik 

olarak yapılmakta olup, personel, teknolo-

jik araç ve gereçlerin kullanımı konusunda 

hizmet içi eğitimlere alınmaktadır. İhtiyaç 

duyulması halinde kuruluşumuz personeli-

ne kullanılmakta olan programlar hakkında 

kullanıcı eğitimleri verilmiştir.

Kuruluşumuz birimlerine ait elektronik pos-

ta adresleri; sistem içerisinde mail sunucu 

üzerinde tutulurken, kuruluşumuz internet 

hizmetlerinin sağlandığı web sayfaları da 

web sunucusunda tutulmaktadır. Tüm uy-

gulama programları Oracle 11g ve SQL 

veri tabanında çalışmaktadır. Uygulama, 

Veritabanı, Domain (Root), Dosya,  Antivi-

rüs, Exchange vb. işlemlerinin yürütülmesi 

için toplamda 16 CPU, 832 GB RAM 43 

Terabyte Disk konfigürasyonlarına sahip 9 

adet fiziksel sunucu ve bunların üzerinde 

49 adet sanal sunucu ile hizmet verilmek-

tedir. 
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nel-hareket noktası eşleştirmelerinin de-

ğiştirme işlemleri, personel vardiya baş-

langıç bitiş, otobüs hareket başlangıç ve 

bitiş(işlenerek) saatlerinin tutulması ve gös-

terimi, Maximo Programında arıza işlenen 

araçların otomatik olarak, apel programına 

işlenmesi işlemleri yapılmaktadır.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi 
(EBYS)

Kuruluşumuzdaki faaliyetlerin kayıt altına 

alması, bu bilgilerin paylaşılması ve perso-

nelin, her zaman, her yerden kolaylıkla ula-

şabileceği şeffaf, verimli ve sade bir kurum 

yapısı hedeflenmektedir. Ayrıca Birimlerin 

iş ve işlem süreçlerinin hızlanacağı kağıt, 

toner, işgünü v.b. tasarruf sağlanacağı bi-

linmektedir. Kuruluşumuzda uygulanma-

sına karar verilen EBYS. (Elektronik Belge 

Yönetim Sistemi)  ile ilgili çalışmalar Baş-

kanlığımız tarafından başlatılmış olup pro-

je ile ilgili olarak Analiz çalışmaları tamam-

lanmıştır. EBYS’de oluşturulan iş programı 

doğrultusunda Başkanlıklara EBYS kul-

lanıcı eğitimlerinin verilmesi ve birimimiz 

personeline verilen  EBYS Admin eğitimi 

tamamlanmıştır. EBYS projesi kapsamında 

toplamda 507 kişiye kullanıcı eğitimi veril-

miştir.

nen kurallar çerçevesinde yine belirlenen 

sürelerde bitirmesi gereken bu projeyi ül-

kemiz genelinde ilk tamamlayan kurumlar-

dan biri olduk.

Kuruluşumuzda kullanmaya başlamış ol-

duğumuz maximo programıyla her otobü-

sümüze araç kimliği oluşturulmuş, bakım 

onarım süreçlerinin elektronik ortamda ta-

kibi sağlanmıştır. 

Bu programla yedek parça ihtiyacı daha 

gerçekçi bir şekilde belirlenmekte ve daha 

rasyonel öngörüler elde edilerek verimlilik-

te artış sağlanmaktadır.

Araçların yedek parça ve sarf malzemele-

rinin takibi yapıldığından yıllık araç bakım 

maliyetleri net bir şekilde çıkarılmaktadır.

APEL Programı

Kuruluşumuz, Otobüs İşletmesi Dairesi 

Başkanlığına bağlı olarak çalışmakta olan 

bölge apellerinde yararlanılmak üzere ge-

liştirilmiş olan yazılımdır. 

Bu yazılım kapsamında; otobüsleri hareket 

noktalarına sevk işlemleri, personel izin gi-

rişi, otobüs arıza durumunun görüntülen-

mesi, günlük ve dönemlik programda ya-

pılan personel otobüs eşleştirmesi, günlük 

program için anlık değişen otobüs-perso-
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255 yazıcı ve 55 adet tarayıcı mevcut 

olup, ANKARAY ve Metro İşletmelerin de 

ise 203 PC (bilgisayar) kasa, 194 monitör, 

26 dizüstü bilgisayar, 114 yazıcı ve 3 adet 

tarayıcı mevcuttur.

Genel Müdürlüğümüz envanter kayıtları-

na göre 31.12.2014 tarihi itibariyle genel 

toplam olarak 1164 PC (bilgisayar) kasa, 

1.234 monitör, 198 dizüstü bilgisayar, 369 

yazıcı ve 58 adet tarayıcı mevcuttur.

Otobüs Bilgi Sistemi (OBİS) 

Kuruluşumuz Otobüs İşletmesi Dairesi 

Başkanlığı personellerinin ceza, ödül, uya-

rı, trafik kazası gibi durumlarını takip etmek 

amacıyla yapılacak olan bilgisayar progra-

mıdır. Programın analiz çalışmaları ve yazı-

lımı Bilgi İşlem Dairesi Personeli tarafından 

yapılmaktadır. Programın yazılım aşaması 

tamamlanmış program Kuruluşumuzda 

kullanılmaya başlanmıştır.

Donanım Bilgileri:

Genel Müdürlük birimlerinde 31.12.2014 

tarihi itibariyle 961 PC (bilgisayar) kasa, 

1.040 monitör, 172 dizüstü bilgisayar, 
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Genel Müdürlüğümüzün kadro ve perso-

nel sayıları aşağıdaki grafikte verilmiştir. 

2014 yılı sonu itibariyle Memur kadroları-

nın % 61,5’i, işçi kadrolarının ise % 14,7’si 

doludur.

5. İnsan Kaynakları

Genel Müdürlüğümüzde 2014 yılı sonu 

itibariyle 854 Memur, 10 Sözleşmeli ve 

220 İşçi olmak üzere toplam 1084 kişi ça-

lışmaktadır. Çalışanların yaklaşık % 78,8’i 

Memur, % 0,9’u Sözleşmeli ve % 20,3’ü 

de işçidir.

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KADRO VE PERSONEL DURUMU     

Not : 08.01.2015 tarihi itibariyle işçi personelimiz bulunmamakta olup 1500 işçi kadrosu iptal edilmiştir.
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meli çalışanlarımızın %90’ı erkek % 10’nun 

kadın olduğu görülmektedir. İşçi çalışan-

larda ise bu oranlar; erkekler için %99 ka-

dınlar için   %1’dir.

Genel Müdürlüğümüz çalışanlarının cinsi-

yete göre dağılımı grafik göz önünde bu-

lundurulduğunda memur çalışanlarımızın 

%86’sının erkek, %14’ünün kadın, sözleş-

MEMUR KADROLARININ SINIFLARA GÖRE DAĞILIMI

EGO ÇALIŞANLARININ CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI
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Personelin Eğitim Durumu

Memur, sözleşmeli ve işçi olarak çalışanların eğitim durumları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMU

 

EĞİTİM DÜZEYİ

MEMUR SÖZLEŞMELİ İŞÇİ

TOPLAMKADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK

İLK OKUL - - - - - 105 105

ORTAOKUL 1 36 - - - 68 105

LİSE 23 199 - - - 41 263

ÖN LİSANS( 2 YIL) 29 152 - 3 1 3 188

ÖN LİSANS( 3 YIL) - 3 - - - - 3

LİSANS (4 YIL) 65 316 1 6 2 390

LİSANS( 5 YIL) 1 1 - - - - 2

LİSANS (6 YIL) 1 1 - - - - 2

YÜKSEK LİSANS 2 24 - - - - 26

TOPLAM 122 732 1 9 1 219 1084

ve işçi çalışanların yaş gruplarına göre da-

ğılımı incelendiğinde, çalışanların büyük bir 

kesiminin 48-53 yaş arası grupta yoğun-

laştığı, anlaşılmaktadır. 

Personelin Yaş Grupları

Kuruluşumuzda memur ve sözleşme-

li çalışanların, yaş gruplarına göre sayısal 

dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiş, ayrıca 

dağılım tablo ile de gösterilmiştir. Memur 
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PERSONELİN YAŞ GRUPLARI

YAŞ GRUPLARI
MEMUR SÖZLEŞMELİ İŞÇİ

TOPLAM
KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK

18-23 2 3 1 - - - 6

24-29 9 62 - 4 - - 75

30-35 3 66 - 3 - - 72

36-41 8 111 - - - 8 127

42-47 41 147 - 2 1 95 286

48-53 41 179 - - - 108 328

54 -59 15 124 - - - 8 147

60+ 3 40 - - - - 43

TOPLAM 122 732 1 9 1 219 1084

Personelin Hizmet Süreleri

Kuruluşumuzda memur, sözleşmeli ve işçi 

çalışanların hizmet sürelerine göre sayısal 

dağılımı aşağıdaki grafikte verilmiştir. Me-

mur ve işçi çalışanların hizmet sürelerine 

göre dağılımı incelendiğinde, çalışanların 

büyük bir kesiminin hizmet süresinin 26 yıl 

ve üzeri aralığında yoğunlaştığı anlaşılmak-

tadır.      

PERSONELİNİN HİZMET SÜRELERİ
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MEMUR VE SÖZLEŞMELI PERSONELIN ÜNVANLARINA GÖRE DAĞILIMI
ÜNVAN ÇALIŞAN SAYISI

GENEL MÜDÜR 1
GENEL MÜDÜR YRD. 1
TEFTİŞ KURULU BAŞKANI 1
1.HUKUK MÜŞAVİRİ 1
DAİRE BAŞKANI 8
DAİRE BAŞKAN YARDIMCISI 2
MÜDÜR 24
ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ 1
MÜDÜR YARDIMCISI 12
İÇ DENETÇİ 4
ŞEF  59
KORUMA VE GÜVENLİK ŞEFİ 7
KORUMA VE GÜV.GÖREVLİSİ 127
MÜFETTİŞ 15
MÜFETTİŞ YRD. 1
SİVİL SAV.UZMANI 2
UZMAN 8
KONTROLÖR 1
AMBAR MEMURU 1
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 153
VERİ HAZ.VE KONT. İŞL. 162
TAHSİLDAR 1
VEZNEDAR 4
MEMUR 21
MÜHENDİS 95
MİMAR 4
ŞEHİR PLANCISI 9
İSTATİSTİKÇİ 5
EKONOMİST 3
TEKNİKER 35
TEKNİSYEN 45
TEKNİK RESSAM 5
FİZİKÇİ 3
MATEMATİKÇİ 9
KİMYAGER 5
AVUKAT 12
TABİP 2
DİŞ TABİBİ 1
HEMŞİRE 5
MUHASEBECİ 2
EĞİTMEN 1
MALİ HİZMETLER UZMAN YRD. 1
TERCÜMAN 1
ŞOFÖR 4
TOPLAM 864
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markasıdır. Raylı sistemi hayata ilk geçi-

ren, doğalgazlı otobüslere filosunda ilk yer 

veren, çevreye duyarlılığıyla farkındalık ya-

ratan, EGO CEP’TE gibi yenilikleri ilk uygu-

layan kuruluştur.

EGO Genel Müdürlüğü, Başkent Anka-

ra’mızın can damarlarından biri olan toplu 

ulaşımın simgesidir. Amacı; toplu ulaşımı 

cazip kılmak, yolcuları güven içinde taşı-

mak, yol ve araç güvenliğini sağlamak, do-

ğaya ve insan sağlığına zarar vermeyecek 

yöntemleri benimsemektir. Temel değer-

lerine bağlı kalarak vizyonunu ve misyo-

nunu günün koşullarına göre yenileyerek, 

teknolojideki son gelişmeleri hizmetlerine 

yansıtarak, köklü geçmişini geleceğe taşı-

maktadır. 

Ankara’da bir hizmet çınarı olan EGO Ge-

nel Müdürlüğü’nün sunduğu kaliteli ulaşım 

hizmeti, aksamadan ve çağdaş çözümler-

le devam edecektir.

6. Sunulan Hizmetler

Yetmiş yıllık tarihi ile misyonunu Ankara’da 

ulaşım hizmetlerini en güvenilir, en hızlı, 

en ekonomik, en rahat ve en memnuni-

yet verecek şekilde belirleyen, vizyonunu 

Ankara’lıları huzur ve güven içinde hayata 

taşıyan kurum olmayı hedefleyen Kurulu-

şumuz, toplu taşıma ve ulaşım hizmetle-

rini gelişen teknolojik imkanları kullanarak 

çevreye duyarlı, insan sağlığına saygılı bir 

anlayışla yürütmektedir.   

Cumhuriyetimizin ilk yıllarına dayanan kök-

lü bir geçmişe sahip olan EGO Genel 

Müdürlüğü, inançları, temel değerleri, ge-

lenekleri olan, çalışanlarının kendilerini ay-

rıcalıklı hissettikleri ve bu yönde tutum ve 

davranış sergiledikleri güçlü bir kurumsal 

kimliğe ve kültüre sahiptir.

Geçmişte Ankara’ya elektrik, havagazı, 

doğalgaz sağlamış, öncü kimliğiyle sade-

ce Ankara’da değil, Türkiye’de pek çok 

ilke imza atmış olan EGO başkentimizin 

olmazsa olmazıdır; Ankara’nın değerli bir 
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3 adet Genel Müdür Yardımcısı kadrosu 

bulunmakta olup, atanmaları aynı yön-

temle yapılmaktadır.  Genel Müdür, İdare 

Encümeni’nin Başkanı ve yüksek yönetici 

kademesinin başı olarak yasaların verdiği 

görevleri yapar ve yetkilerini kullanır. Genel 

Müdürlüğü, idari ve adli yargı organları ile 

üçüncü şahıslar nezdinde temsil eder ya 

da ettirir. Bu çerçevede üst yönetici olarak 

EGO Genel Müdürü, Genel Müdürlüğün 

tüm hizmet ve faaliyetlerini sevk ve idare 

etmekle görevlidir.

Genel Müdür adına idarenin mali ve mali 

olmayan tüm iş ve işlemlerine ilişkin iç 

denetim hizmetleri 5018 Sayılı Kanun ve 

Belediye Kanununun 55 inci maddesi ge-

reğince İç Denetim Birim Başkanlığı tara-

fından yapılmakta,  inceleme, soruşturma 

hizmetleri ise Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca 

yürütülmektedir. 

EGO Genel Müdürlüğü’nde stratejik plan-

lama ve yönetim, kurumsal gelişimin sağ-

lanmasında önemli bir uygulama olup 

bütçenin oluşturulmasında faaliyet bütçe 

ilişkisi, performans programı esas alın-

maktadır. 

Stratejik Plan ile Faaliyet Raporu Strate-

ji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından 

hazırlanmakta; performans yönetimi çalış-

7-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

7.1. Yönetim Sistemi

EGO Genel Müdürlüğü 4325 ve 5393 

Sayılı Yasalarla oluşmuş ve bu yasalardaki 

esaslara ve özel hukuk hükümlerine göre 

idare edilen özel bütçeli, Ankara Büyük-

şehir Belediyesi Başkanlığı’na bağlı, tüzel 

kişiliği olan ve kamusal görev yapan müs-

takil bütçeli bir Genel Müdürlüktür. EGO 

Genel Müdürü yetki kullanma açısından 

İdare Encümeni ve Ankara Büyükşehir Be-

lediye Meclisi’ne karşı sorumludur. Genel 

Müdürlükçe alınan kararlar ve uygulamalar 

İdare Encümeni onayı alındıktan sonra uy-

gulamaya konulmaktadır. 

EGO Genel Müdürlüğü teşkilât yapısı, 

norm kadro esaslarına uygun olarak Genel 

Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Daire 

Başkanları ve Şube Müdürlerinden oluş-

maktadır. Doğrudan Genel Müdüre bağlı 

görev yapan danışma ve denetim birimleri 

ise İç Denetim Birim Başkanlığı, Teftiş Ku-

rulu Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği’dir.

EGO Genel Müdürü, idarenin başı ve tüzel 

kişiliğin temsilcisidir. EGO Genel Müdürü 

4325 sayılı kanunun 6. maddesinde gös-

terilen usullere göre Ankara Büyükşehir 

Belediye Başkanı’nın teklifi üzerine Anka-

ra Valisi tarafından atanır. Kuruluşumuzda 
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7.3. Belediye Meclisi Denetimi

EGO Genel Müdürlüğünün Bütçe ve Ke-

sin hesapları 4325 Sayılı Ankara Elektrik ve 

Havagazı ve Adana Elektrik Müesseseleri-

nin İdare ve İşletmeleri Hakkında Kanun’un 

8 inci maddesine göre Ankara Büyükşehir 

Belediyesi tarafından seçilen murakıplar 

tarafından incelenerek Meclise rapor su-

nulmaktadır. Bütçe ve Bilançoları ile kadro-

ları Meclis tarafından ibra edilmektedir.

7.4. Dış Denetim

EGO Genel Müdürlüğünün iç denetimi İç 

Denetim Birimi tarafından, Dış Denetimi 

Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı tarafından ya-

pılmaktadır. Kurumda inceleme ve soruş-

turma iş ve işlemleri Teftiş Kurulu Başkan-

lığı tarafından yürütülmektedir. 

                                                         

maları ve bu hizmetler kapsamında yürü-

tülen bütçeleme çalışmaları, muhasebe, 

kesin hesap, raporlama görevleri de Bütçe 

ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 

yürütülmektedir.

7.2. İç Kontrol Sistemi

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlen-

miş politikalara ve mevzuata uygun olarak 

faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir 

şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların 

korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru 

ve tam olarak tutulmasını sağlamak üzere, 

idare tarafından oluşturulan organizasyon, 

yöntem ve süreçle, iç denetimi kapsayan 

mali ve diğer kontroller bütünüdür. Dola-

yısıyla iç kontrol sadece kontrol faaliyetle-

rini değil, Kurumun organizasyon yapısını, 

işleyişini, görev yetki ve sorumluluklarını, 

karar alma süreçlerini kapsayan ve Kurum 

çalışanlarının tamamının rol aldığı dinamik 

bir süreçtir.

EGO Genel Müdürlüğünde 2013 yılı büt-

çesi kapsamında alınan mal ve hizmetler, 

kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kul-

lanılmasını sağlayacak şekilde, ilgili harca-

ma yetkililerinin onayı ile gerçekleştirme 

görevlileri tarafından temin edilmiştir.
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II. AMAÇ VE HEDEFLER
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yönetimi ve toplu taşıma hizmetlerinde bilgi 

teknolojileri ve akıllı ulaşım sistemlerinden 

etkin bir şekilde faydalanılması” ve “kentsel 

altyapı sistemlerinin oluşturulması ve hiz-

metlerin sunumunda vatandaş memnuni-

yetini, kalite ve verimliliği artırmak amacıyla 

bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına 

önem verilmesini” ifade etmiştir. 

Karayolu ağının hemen hemen yüzde sek-

senini işgal eden özel araçlar, yolculukla-

rın ancak yüzde yirmisine cevap verirken, 

yüzde yirmisini işgal eden toplu taşıma 

araçları yolculukların yüzde seksenini kar-

şılamaktadır. Bu durum özellikle metropel-

ler için içinden çıkılmaz bir durumdur.

Konforlu, güvenilir ve hızlı bir toplu taşıma 

hizmeti sayesinde, özel araç sahipleri top-

lu ulaşım sisteminine yöneleceklerdir.

Kuruluşumuz 2014 yılında da Ankaralıların 

toplu ulaşım araçlarını tercih etmesi için 

kaliteli, konforlu, hızlı ve güvenli hizmet ver-

meye özen göstermiştir. 

Toplu ulaşım kurumu olarak toplu ulaşımı 

cazip hale getirmek ve toplu taşıma stan-

dartlarını geliştirmek, yolculukları konforlu 

ve güvenli bir hale getirmek ve herkes için 

erişilebilir bir ulaşım sağlamak en önem-

li hedefimizdir. Bunun için toplu taşımada 

hizmetin niteliğini belirleyen hız, servis sıklı-

ğı, dakiklik, güvenilirlik, konfor, erişilebilirlik, 

anlaşılabilirlik ve ödenebilir bir ücret değiş-

kenleri hem kuruluşumuz hemde yolcula-

rımız için son derece önemlidir. Yolculuk 

kalitesini hatta yaşam kalitesini etkileyen 

bu hizmet özellikleri halkın toplu ulaşım 

sistemini kullanıp kullanmama yönündeki 

kararlarında son derece önemlidir.

Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı “Şehir-

lerimizde arazi kullanım kararlarıyla uyumlu 

politikalar yoluyla trafik sıkışıklığını azaltan, 

erişilebilirliği ve yakıt verimliliği yüksek, kon-

forlu güvenli, çevre dostu, maliyet etkin ve 

sürdürülebilir bir ulaşım altyapısının oluş-

turulması temel amaçtır” diyerek amaç ve 

hedeflerinde sürdürülebilir ulaşım olgusu-

na dikkat çekmiş, “kentiçi ulaşımda trafik 

Toplu Ulaşımı Cazip Hale Getirmek

AMAÇ 1

Stratejik AmaçlarSTRATEJİK AMAÇLARA
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durakdan geçen hatları ve bu hatlardan 

geçen otobüsleri ve bu otobüslerin dura-

ğa gelme zamanını çevrimiçi (online) ola-

rak öğrenmektedirler. Sistemi kullananların 

sayısı 1 milyonu aşmıştır. EGO CEP’TE uy-

gulaması toplu ulaşım ve konuyla ilgili bili-

şim sektöründe Türkiyenin seçkin projesi 

olarak gösterilmiş olup, Birleşmiş Milletler 

ve Dünya Bankası tarafından desteklenen 

Dünya e-Devletler Organizasyonu ( World 

E-Goverment Organization – WEGO ) ta-

rafından Çin’in Chengdu şehrinde 03-06 

Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirdiği ge-

nel kurul toplantısında Şehir Yönetimi ( Ur-

ban Manegement) kategorisinde Akıllı Ula-

şım ( Smart Project) projesiyle “En Umut 

Vaat Eden e-Devlet Ödülü”nü almıştır. 

Trafik yoğunluğu ve yolculuk talebinde ge-

lişmeler dikkate alınarak hat planlaması 

çalışmaları yapılmış ve Araç Takip Sistemi 

ile otobüslerin kalkış-varış saatlari dakik 

hizmet vermek amacıyla izlenmiş ve yolcu 

memnuniyeti artırılmıştır.

Bilgi teknolojileri ve akıllı ulaşım sistemleri 

etkin bir şekilde kullanılmış, araç içi bilgi-

lendirme ekranları ve akıllı duraklarla sesli 

ve görsel uyarı sistemleriyle yolcular bilgi-

lendirilmiştir.

EGO CEP’TE otobüs hatları bilgi sistemi 

sayesinde, toplu taşıma araçlarını kullana-

cak olan yolcularımız hem mobil ortamda 

hem de web ortamında bulunduğu konu-

ma en yakın durağı tespit edebilmekte, bu 
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sayesinde hat optimizasyonu ve planlama-

sı yapılmış, her durağın yolcu potansiyelleri 

belirlenmiş, servis saatleri yoğunluğa göre 

yeniden düzenlenmiştir.

Modern ve kaliteli bir ücret toplama sistemi 

kurmak amacıyla projelendirdiğimiz Akıllı 

Bilet, Akıllı Durak ve Araç İçi Yolcu Bilgilen-

dirme Sistemi hizmete girmiş olup, sistem 

sayesinde hızlı ve hatasız alınabilen veriler 
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bulunmayan 480 adet otobüsümüze en-

gelli rampası yapılmıştır.

Engelli yolcularımızın otobüslerimizden 

faydalanabilmesi ve erişilebilirliklerinin ko-

laylaştırılması amacıyla engelli asansörü 

Otobüs filomuzda kliması bulunmayan 

476 adet otobüse klima takılması işi ta-

mamlanmıştır.

Ankara Metrosunun 3. Aşaması olan 

15.360 m. Hat uzunluğunda 11 adet is-

yasyondan oluşan Batıkent  - Sincan – Tö-

rekent Metro Hattı 12 Şubat 2014 tarihin-

de, Ankara Metrosunun 2. Aşaması olan 

16.590 m. Hat uzunluğunda 11 adet is-

yasyondan oluşan Kızılay – Çayyolu Metro 

Hattı ise 13 Mart 2014 tarihinde hizmete 

girmiştir.

Yenimahalle Metro İstasyonu –Şentepe 

arasında 4 duraklı 106 kabinin aynı anda 

hareket ettiği teleferik projesinin ilk üç is-

tasyonu 17 Haziran 2014 tarihinde işlet-

meye açılmıştır.
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adet yürüyen merdivenlerin yenilenmesine 

ilave olarak 2014 yılında iki adet yürüyen 

merdiven yenilenmiş 18 adet yürüyen mer-

divenin yenilenmesi için ihaleye çıkılmıştır.

ANKARAY ve Ankara Metrosu istasyonla-

rını kullanan vatandaşların ulaşımını kolay-

laştırmak için Kızılay istasyonunda ekono-

mik ömrü dolmuş ve sık sık arızalanan 16 
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Özellikle toplu taşıma hizmetlerinde bilgi 

teknolojileri ve akıllı ulaşım sistemlerinden 

etkin bir şekilde faydalanılarak akıllı bilet, 

akıllı durak, araç içi yolcu bilgilendirme, 

otobüs hatları bilgilendirme, trafik yoğunluk 

haritası, trafik kameraları, yeşil dalga, dina-

mik kavşak kontrol sistemi ve kavşaklarda 

loop dedektör uygulamalarıyla vatandaş 

memnuniyetinin artırılması amaçlanmıştır.

Toplu taşımacılık sektörünün dünyadaki en 

büyük sivil toplum kuruluşu olan Uluslara-

rası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) ile 18 

Kasım 2014 tarihinde Birliğin referans aldığı 

nitel (kalitatif) göstergeleri ile kuruluşumuz 

göstergeleri arasında kıyaslama, karşılaş-

tırma (bencmarking) çalıştayı yapılmıştır. 

Çalıştayda kuruluşumuz personeline UITP 

hakkında genel bilgilendirme yapılmış ve 

uluslararası standartlarda kurumlarda nasıl 

ve hangi verilerin toplanması gerekliliği ve 

bu ham verilerin nasıl diğer ülkelerle kıyas-

lanabileceği konuları tartışılmıştır.

Kuruluşumuzun tüm çalışanları arzu edilen 

ve hedeflenen kurumsal mükemmelliyete 

ulaşmak amacı doğrultusunda birleşmiş-

lerdir.

Kuruluşumuzda etkin, verimli, hesap vere-

bilir, vatandaş beyanına güvenen, şeffaf bir 

yönetim oluşturmak, hizmetlerimizin hızlı, 

kaliteli ve ekonomik bir şekilde yürütülme-

sini sağlamak için 2014 yılında da gerekli 

çalışmalara devam edilmiştir.

2014 yılında kuruluşumuz, kalkınma plan-

ları, programlar, ilgili mevzuat ve benimse-

diğimiz temel ilkeler çerçevesinde gelece-

ğe ilişkin oluşturduğu misyon ve vizyon ışı-

ğında stratejik amaçlarını ve hedeflerini be-

lirlemiş, performans ölçütlerini, izlenecek 

yöntemleri ve kaynak dağılımlarını içeren 

2015-2019 tarihlerini kapsayan Stratejik  

Planını ve Performans Programını hazırla-

mış ve yürürlüğe sokmuştur.

Kurumsal Mükemmeliyet ve Sürekli Gelişim

AMAÇ 2
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Kuruluşumuzda iş sağlığı ve güvenliğiyle 

ilgili şartların iyileştirilmesi amacıyla risklerin 

önlenmesi, sağlık ve güvenliğin korunma-

sı, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırıl-

ması ve eğitim programlarının verilmesi … 

vb. önlemlerin alınması çalışmalarına de-

vam edilmiştir.

Kuruluşumuz personeline işinin gerektir-

diği becerilerin kazandırılması için gerekli 

bilgilerin verilmesi ve davranışlarının olumlu 

yönde etkilenmesi ve dolayısıyla hizmet-

lerin kalitesini artırmak amacıyla TODAİE, 

Türkiye Belediyeler Birliği, İl Emniyet Mü-

dürlüğü gibi kuruluşlarla işbirliği de yapıla-

rak hizmetiçi eğitim verilmiştir.

Kuruluşumuza gelen evrak, giden evrak 

ve iç yazışmaları elektronik belge olarak 

sayısal ortamda oluşturmak, bu belgeleri 

tanımlanan iş akışları ile elektronik ortamda 

dolaşımını sağlamak, belgeleri elektronik 

arşiv olarak güvenli bir şekilde saklamak, 

belge ve bilgi kaynaklarına hızlı ve etkili bir 

şekilde ulaşmak amacıyla kuruluşumuzda 

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) 

kurulmuş ve sistem  Ocak 2015 tarihinde 

resmi olarak yürürlüğe girmiştir. 
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Türkiye Bilişim Derneğinin 06 - 09 Kasım 

2014 tarihlerinde 31. Ulusal Bilişim Ku-

rultayı ile düzenlediği CITEX 2014 Anka-

ra Bilişim Fuarında “Akıllı Kentler, Mutlu 

İnsanlar” sloganı ile yola çıkan kuruluşu-

muz EGO CEP’TE ABB Trafik, Ankarakart, 

Akıllı Durak sistemleri ve ödeme cihazları 

(Smart banko, Mini banko) hakkında bilgi 

verilmiştir. 

Ulaşım sektöründe bilgi paylaşımının sağ-

lanması, teknolojilerin ve yeniliklerin ya-

kından takip edilmesi, toplu ulaşım kültü-

rünün oluşturulması, halkın toplu ulaşıma 

olan ilgisinin artırılması, kentiçi toplu taşıma 

standartlarının oluşturulması ve geliştiril-

mesi, altyapı ve konfor koşullarının iyileş-

tirilmesi, kentiçi toplu ulaşım ile ilgili yasal 

düzenleme ihtiyaçlarının tespit edilmesi 

ve özel otomobil kullanıcılarının toplu ula-

şımı kullanmaya yönlendirilmesi amaçlarını 

gerçekleştirmek amacıyla 19 – 20 Aralık 

2014 tarihlerinde TRANSİST 2014 Ulus-

lararası Ulaşım Teknolojileri Sempozyum 

ve Fuarında kuruluşumuz temsil edilmiş ve 

kuruluşumuza “Sürdürülebilirlik Ödülü” ve-

rilmiştir.
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Özetle aynı dönemde 2013 yılı toplam 

akaryakıt + CNG gideri 60.405.802 TL. 

iken 2014 yılında 48.399.603 TL’ye düşe-

rek 12.006.199 TL. (% 20) tasarruf yapıl-

mıştır.

Tasarruf ve rekabet ilkelerine uygun ha-

reket edilmesi kaydıyla, Kuruluşumuz ih-

tiyaçlarının yerli ürünlerden karşılanması 

uygulamasına devam edilmiştir.

Kuruluşumuzda yürürlüğe giren Elektronik 

Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile belgele-

rin oluşturulması, izlenmesi, depolanması, 

erişilmesi, dağıtılması gibi süreçlerde kul-

lanılan kaynaklar minumuma indirilmekte 

dolayısıyla kırtasiye giderleri, zaman ve iş-

gücünde tasarruf sağlanmaktadır. 

Kuruluşumuzun mali yapısını güçlendirmek 

amacıyla giderleri azaltıcı, gelirleri arttırıcı 

önlemleri almaya 2014 yılında da devam 

edilmiştir.

Kızılay – Çayyolu, Batıkent – Sincan Metro 

hatlarının işletmeye girmesiyle bu bölgeler-

de uygulanan metro istasyonlarına ring se-

ferlerinin düzenlenmesi ve genelde yapılan 

hat optimizasyonu nedeniyle 2014 yılında 

44 adet hat kaldırılmış, yolcuların toplu ula-

şımda geçen yolculuk süreleri daha da kı-

saltılmış, ayrıca aynı güzergahta hem oto-

büs hem raylı sistem kullanılmamış olup, 

bu uygulamalar sayesinde; 2013 yılı Eylül 

– Aralık dönemine kıyasla CNG tüketimin-

de % 17 ve ayrıca aynı dönemde 2013 

yılına göre akaryakıt tüketiminde % 29 ta-

sarruf sağlanmıştır.

Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek

AMAÇ 3
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rihinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleş-

me Bakanlığına devredilmişti. Bu projeler-

den; Ankara Metrosunun 3. aşaması olan 

15.360 m hat uzunluğunda 11 adet istas-

yondan oluşan Batıkent-Sincan-Törekent 

metro hattı 12 Şubat  2014 tarihinde, An-

kara Metrosunun 2. aşaması olan 16.590 

m hat uzunluğunda 11 adet istasyondan 

oluşan Kızılay-Çayyolu metro hattı ise 13 

Mart 2014 tarihinde hizmete girmiştir.

Kuruluşumuzca yapım çalışmalarına baş-

lanılan ve belirli bir aşamaya getirilen Kızı-

laydan Batıkente kadar uzanan metronun 

devamı olan Batıkent – Sincan- Törekent, 

Kızılay – Çayyolu ve Tandoğan – Keçiören 

metro inşaatları ile metro hatlarının elekt-

ro-mekanik ve sinyalizasyon sistem pro-

jelerinin merkezi idarenin kaynaklarıyla hızlı 

bir şekilde bitirilip vatandaşlarımızın hizme-

tine sunulması amacıyla 25.04.2011 ta-

Raylı ve Kablolu Toplu Taşımacılığı Yaygınlaştırmak

AMAÇ 4
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ANKARAY’ın 11 dizi (33 adet araç) nin ta-

mamına klima yapılmış ve 2014 yılında hiz-

mete girmiştir.

Raylı sistem hatlarına ait istasyonlarda 

ekonomik ömrünü tamamlayan 36 adet 

yürüyen merdivenlerden 16’sı 2013 yılında 

2’si 2014 yılında yenilenmiş olup 18’inin 

de yenilenmesi için çalışmalara başlan-

mıştır. İstasyonları kullanan yolcu sayısının 

artması nedeniyle yeni yapılan 42 adet yü-

rüyen merdiven ve 15 adet engelli asan-

sörü 2014 yılında hizmete verilmiştir.

17 Haziran 2014 tarihinde üç istasyonu 

işletmeye açılan Yenimahalle metro is-

Ankara Metrosunun 4. aşaması olan  Ke-

çiören Gazinodan başlayarak Dutluk - Ku-

yubaşı – Mecidiye – Belediye - Meteoroloji 

- Dışkapı - ASKİ – Atatürk Kültür Merkezi 

(AKM) güzergahında yapımı devam et-

mekte olan hattın uzunluğu 9220 m.’dir. 

Toplam 9 istasyonlu ve 60 araçlı ( 10 adet 

6’lı dizi) sistem 2015 yılında açılacaktır. De-

vamında ise AKM- Gar – Sıhhıye ve Kızılay 

tarafına uzatılacaktır. 

2015 yılında Ulaştırma Denizcilik ve Ha-

berleşme Bakanlığı tarafından Havaalanı – 

Gar arasında yapılması planlanan  Metro 

Hattı için yapım ihalesine çıkılacaktır. 
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m.lik dördüncü istasyona kadar olan bölü-

mü bu yıl hizmete girecektir. Teleferik sis-

temi saatte tek yönde 2.400 kişi taşıma 

kapasitelidir. 

tasyonunu Şentepe’ye bağlayan Teleferik 

Sistemi metrodan çıkanların beklemeden 

kısa sürede Şentepe’ye ulaşmalarını sağ-

lamaktadır. Teleferik sistemi 4 istasyonlu 

olup toplam uzunluğu 3.257 m. dir. 1.817 
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adet arıza giderilmiştir. 506.579 m² yol çiz-

gi çalışması yapılmıştır.

Akıllı ulaşım sistemlerinin uygulanma-

sı kapsamında şehrin muhtelif cadde ve 

bulvarlarında trafik akışının iyileştirilmesine 

yönelik 20 arter 102 kavşakta yeşil dalga 

uygulamasına geçilmiştir.

2014 yılında kentimizde trafik düzen ve 

güvenliğinin sağlanmasına yönelik 16.153 

adet standart trafik işaret levhası yapıla-

rak mücavir alan sınırları içerisinde bulu-

nan bulvar, cadde, sokak ve kavşaklarda 

gerekli yerlere monte edilmiştir. 45 adet 

kavşak sinyalize edilmiş; mevcut sinyalize 

kavşaklar 17.867 kez kontrol edilmiş ve 

bu kontroller sırasında tespit edilen 3.865 

Kentiçi Ulaşımda Güvenli, Rahat ve Konforlu Bir Ulaşım Hizmeti ile 
Vatandaş Memnuniyetini Artırmak

AMAÇ 5

Ayrıca kavşaklardaki bağlantı yollarına yer-

leştirilerek anayol akımının gereksiz kesil-

mesinin önlenmesi ve bekleme sürelerinin 

azaltılması amacıyla 28 kavşakta Loop 

Dedektör uygulamasına geçilmiş olup ça-

lışmalar devam etmektedir.

Bilgi teknolojileri ve akıllı ulaşım sistemlerini 

geliştirmeyi stratejik hedef olarak belirleyen 

kuruluşumuz, kentimizdeki 4 kavşakta Di-

namik Kavşak Kontrol Sistemi kurmuştur.

Trafik ışıklarının kullanıldığı kavşaklara yer-

leştirilen Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi, 

kavşağa bağlı her yön için bir adet akıllı 

kamera ve tüm bu kameralardan elde edi-

len verilerin toplandığı bir merkezi üniteden 

oluşmakta olup bu akıllı kameralar saye-

sinde her yöndeki araçların sayısı tespit 

edilmektedir. Kavşağa bağlı her yöndeki 

araç sayılarını bilen sistem, trafik ışıklarını 

tamamen araç yoğunluğuna bağlı olarak 

yönetmektedir. En yoğun olan yöne daha 
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Ülkemizin beş milyon nüfusuyla ikinci bü-

yük şehri olan ve yaklaşık 1 milyon 500 

bini aşkın kayıtlı aracın bulunduğu başkent 

Ankara’da trafik hizmetlerinin en iyi şekilde 

yürütülebilmesi amacıyla, 161 noktada ileri 

teknoloji temel alınarak bir trafik elektronik 

denetleme sisteminin kurulması çalışmala-

rına başlanılmıştır.

Karayollarında can ve mal güvenliğini sağ-

lamak, düzenli ve güvenli trafik akışını te-

min etmek amaçlarına hizmet etmek üzere 

Belediyemizce kurulacak elektronik siste-

min bakımı da Belediyemiz sorumluluğun-

da olacaktır. Emniyet Genel Müdürlüğün-

ce trafik ihlallerinin tespiti amacıyla kullanıl-

ması durumunda, aylık dönemler halinde 

uzun süre boyunca yeşil ışık yakılmasını 

sağlayan sistem sayesinde kavşak gene-

linde araçların bekleme süresi en aza in-

dirilmekte, yakıt tüketimi azalmakta ve bu 

sayede çevre kirliliğine sebep olan karbon 

salınımında da azalma olmaktadır.

Engelli vatandaşlar için ulaşılabilirliğinin 

güvenli bir şekilde sağlanmasına yönelik 

çalışma kapsamında mevcut kavşakla-

rımızdan 213 tanesinde sesli uyarı cihazı 

bulunmaktadır.  

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa ek-

lenen bir düzenlemeyle Türkiye’de İl Em-

niyet Müdürlükleriyle Belediyelerin birlikte 

Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TE-

DES) kurmalarına imkan sağlanmıştır. 
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yaya/bisiklet gibi çevre dostu ulaşım bi-

çimlerine öncelik verilerek ulaşım ve trafik 

sorunlarına çözümler getirilmesi ve buna 

paralel olarak; toplu taşım ve ara-toplu 

taşım türlerinin entegrasyonu ile bunların 

durak ve terminal alanlarının düzenlenme-

si, özel ulaşım dahil çeşitli ulaşım türlerinin 

birbirleri ile rekabet etmeyecek ve birbirini 

tamamlayacak şekilde işletilebilmesi için 

bir bütün olarak planlanması ve işletilmesi, 

hedeflenmiştir.

Çalışmalarda trafik sayımları, otopark etüt-

leri, ulaşım konut anketi, yolcu memnuni-

yet anketleri, toplu taşım indi-bindi sayım-

ları, yaya sayım ve anketleri gibi çalışmalar 

yapılmıştır.

Bu kapsamda 45.791 adet ulaşım konut 

anketi yapılmış olup ortaya çıkan sonuç-

ların ulaşım modelinde test edilme çalış-

maları devam etmektedir.  Toplanan tüm 

bilgiler değerlendirilerek istenilen projeksi-

yon yılları için Ankara’nın ulaşım politikaları 

belirlenecektir. 2013 yılında başlanılan ça-

lışma tamamlanma aşamasındadır.

EGO Trafik Yoğunluk Haritası Projesi ile 

vatandaşlarımıza gerçek zamanlı trafik yo-

ğunluk bilgisi vererek, yolculuk süresinin 

en kısa şekilde planlanmasının sağlanma-

sı, alternatif güzergâh belirlenerek trafik sı-

kışıklığının önlenmesi, kent geneli trafiğin-

yapılan tespitlere dayanılarak düzenlenen 

trafik idari yaptırım karar tutanaklarında yer 

alan trafik idari para cezasının % 30’u ora-

nındaki tutar, Belediyemize sistem kullanı-

mı hizmet bedeli olarak ödenecektir.

TEDES kapsamında Kırmızı Işık, Hız, Yasak 

Park ve Emniyet Şeridi veya Toplu Taşıma-

ya Ayrılmış Şerit İhlalleri tespit edilecektir.

Ankara Ulaşım Ana Planı, Ankara Büyük-

şehir Belediye Başkanlığı ile Gazi Üniversi-

tesi Rektörlüğü arasında imzalanan proto-

kol gereği EGO Genel Müdürlüğü ile Gazi 

Üniversitesi Trafik Planlaması ve Uygula-

ması Ana Bilim Dalı tarafından ortak hizmet 

projesi kapsamında sürdürülmektedir.

Proje kapsamında; hızla artan nüfus, iş-

gücü ve araç sahipliği gibi etkenler, günü-

müzde önemli bir sorun olan kentiçi ula-

şımın çevre, enerji, sürdürülebilirlik, sosyal 

denge gibi konular dikkate alınarak önce-

likle büyük şehirlerde olmak üzere bilimsel 

yöntemlerle çözümlenmesi ve düzenlen-

mesini gerekli kılmaktadır. Bu çerçevede, 

5 milyona yaklaşan nüfusu, yoğun bir göç 

odağı olması ve artan motorlu taşıt trafiği 

ile Ankara’nın kentiçi ulaşımının, bugün ve 

saptanan hedef yıllara göre; kentin üst ve 

alt ölçekli plan kararları dikkate alınarak ve 

eş güdüm içerisinde analiz edilmesi, dü-

zenlenmesi, toplu taşım sistemlerine ve 
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trafik sıkışıklığı, kazalar, yol çalışmaları, ka-

palı güzergâhlar vb. tüm güncel anlık trafik 

olayları vatandaşlarımızla paylaşılmaktadır. 

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından elde 

edilen yoğunluk bilgileri bulvar üzerinde 

bulunan değişken mesaj panoları,  dijital 

reklam panoları, yerel ve ulusal medya or-

ganları, Alo 153 Mavi Masa üzerinden va-

tandaşlarımızla paylaşılmaktadır.

de bekleme sürelerini azaltarak zaman ve 

yakıt tasarrufu sağlanması amaçlanmak-

tadır. Projemizin diğer ayağında yoğunluk 

haritası üzerinde şu anda kentin 26 adet 

ana kavşağından 55 adet canlı kamera 

yayını yapılarak vatandaşlarımızın kavşak 

yoğunluğu hakkında fikir edinmeleri sağ-

lanmaktadır. Proje devamında Trafik ka-

meralarımızın sayısı 70’e çıkartılarak, ken-

tin ana bulvar ve caddelerini kapsayacak 

şekilde genişletilecektir.  

Yoğunluk haritası ve canlı trafik kameraları-

nın yayınına Ocak 2014 tarihinde başlan-

mıştır. Mobil ve web ortamda yayınlanmış 

olup uygulama ücretsiz indirilmektedir.

Yoğunluk haritası üzerinden trafik kontrol 

merkezi’ne gelen ihbar ve bilgiler üzerine 
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Otobüs Hatları Bilgi Sistemi – EGO CEP’TE 

sayesinde Ankara’daki tüm durakları akıllı 

durak haline getirmiştir. Vatandaşlarca yo-

ğun ilgi gösterilen sistemi kullanan sayısı 1 

milyonu aşmıştır. 

EGO CEP’TE uygulaması toplu ulaşım ve 

konuyla ilgili bilişim sektöründe Türkiye’nin 

en seçkin projesi olarak gösterilmiş, Bir-

leşmiş Milletler ve Dünya Bankası tarafın-

dan desteklenen Dünya e-Devletler Orga-

nizasyonu (Wold E- Goverment Organiza-

tion – WEGO) tarafından Çin’in Chengdu 

şehrinde 03 – 06 Kasım 2014 tarihinde 

gerçekleştirdiği genel kurul toplantısında 

Şehir Yönetimi (Urban Manegement) ka-

tagorisinde Akıllı Ulaşım (Smart Project) 

Projesiyle “En Umut Vaat Eden e – Devlet 

Ödülü”nü almıştır. 

Bilgi toplumuna dönüşümün en önemli 

açılımlarından biri, hiç kuşkusuz, kamu hiz-

metlerinin sunumundaki gelişmedir. Bu sü-

reçte, sunulan hizmetin niteliği ve kalitesi, 

en az hizmetin kendisi kadar, hatta bazen 

ondan da önemlidir. Bu yaklaşım çerçeve-

sinde kuruluşumuz vatandaş odaklı hizmet 

dönüşümünü öncelik olarak belirlemiş ve 

stratejik hedeflerini buna göre düzenle-

miştir.  Böylelikle yönetimde şeffaflık, gü-

venilirlik, hesap verebilirlik ve katılımcılık ile 

hizmetlere erişim ve hizmetlerden duyulan 

memnuniyetin artırılması amaçlanmıştır. 

Kuruluşumuz vatandaş odaklı hizmet dö-

nüşümü ekseninde toplu ulaşımda özellik-

le bilişim teknolojilerini uygulamaya devam 

etmiş kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiği 

Hizmetlerimizde Yeni Teknolojileri Uygulamak

AMAÇ 6
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EGO Trafik Yoğunluk Haritası Projesi ile 

vatandaşlarımıza gerçek zamanlı trafik yo-

ğunluk bilgisi vererek, yolculuk süresinin 

en kısa şekilde planlanmasının sağlanma-

sı, alternatif güzergâh belirlenerek trafik sı-

kışıklığının önlenmesi, kent geneli trafiğin-

de bekleme sürelerini azaltarak zaman ve 

Toplu taşımacılık hizmetlerimizde uyumu ve 

tam otomasyonu sağlamak, hızlandırmak 

ve bir bilgi işlem sistemi kontrolü altında 

toplamak, toplu taşımacılık faaliyetlerinden 

işlenebilir veriler elde etmek ve modern ve 

kaliteli bir ücret toplama sistemi kurmak 

amacıyla projelendirdiğimiz “Akıllı Bilet, 

Akıllı Durak ve Araç İçi Yolcu Bilgilendirme 

Sistemi” hizmete girmiştir. 

Akıllı kart uygulaması ile veriler gecikme-

den ve hatasız olarak alınabilmektedir. Bu 

sayede hat optimizasyonu ve planlaması 

yapılmış, her durağın yolcu potansiyelleri 

belirlenmiş, servis saatleri yoğunluğa göre 

yeniden düzenlenmiştir.
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Anayol akımının gereksiz kesilmesinin ve 

bekleme sürelerinin artmasının önlenmesi 

amacıyla, 28 adet kavşaktaki bağlantı yol-

larına loop dedektör uygulaması yapılmış-

tır. Uygulamanın yaygınlaşması için çalış-

malar devam etmektedir.

Bilgi teknolojileri ve akıllı ulaşım sistemlerini 

geliştirmeyi stratejik hedef olarak belirleyen 

kuruluşumuz, kentimizdeki 4 kavşakta  Di-

namik Kavşak Kontrol Sistemi kurmuştur.

Trafik ışıklarının kullanıldığı kavşaklara yer-

leştirilen Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi, 

kavşağa bağlı her yön için bir adet akıllı 

kamera ve tüm bu kameralardan elde edi-

len verilerin toplandığı bir merkezi üniteden 

oluşmakta olup bu akıllı kameralar saye-

sinde her yöndeki araçların sayısı tespit 

edilmektedir. Kavşağa bağlı her yöndeki 

araç sayılarını bilen sistem, trafik ışıklarını 

tamamen araç yoğunluğuna bağlı olarak 

yönetmektedir. En yoğun olan yöne daha 

uzun süre boyunca yeşil ışık yakılmasını 

sağlayan sistem sayesinde kavşak gene-

linde araçların bekleme süresi en aza in-

dirilmekte, yakıt tüketimi azalmakta ve bu 

sayede çevre kirliliğine sebep olan karbon 

salınımında da azalma olmaktadır.

yakıt tasarrufu sağlanması amaçlanmakta-

dır.

Projemizin diğer ayağında yoğunluk hari-

tası üzerinde şu anda kentin 26 adet ana 

kavşağından 55 adet canlı kamera yayını 

yapılarak vatandaşlarımızın kavşak yoğun-

luğu hakkında fikir edinmeleri sağlanmak-

tadır. Proje devamında Trafik kamerala-

rımızın sayısı 70’e çıkartılarak, kentin ana 

bulvar ve caddelerini kapsayacak şekilde 

genişletilecektir.

Yoğunluk haritası ve canlı trafik kameraları-

nın yayınına Ocak 2014 tarihinde başlan-

mıştır. Mobil ve web ortamda yayınlanmış 

olup uygulama ücretsiz indirilmektedir.

Yoğunluk haritası üzerinden trafik kontrol 

merkezi’ne gelen ihbar ve bilgiler üzerine 

trafik sıkışıklığı, kazalar, yol çalışmaları, ka-

palı güzergâhlar vb. tüm güncel anlık trafik 

olayları vatandaşlarımızla paylaşılmaktadır. 

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından elde 

edilen yoğunluk bilgileri bulvar üzerinde 

bulunan değişken mesaj panoları,  dijital 

reklam panoları, yerel ve ulusal medya or-

ganları, Alo 153 Mavi Masa üzerinden va-

tandaşlarımızla paylaşılmaktadır.

Kentimizin 20 adet cadde ve bulvarında 

102 kavşakta yeşil dalga uygulamasına 

geçilmiştir.
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işbirliği yapılarak çeşitli konularda hizmetiçi 

eğitim verilmiştir. 

Çalışanlarımıza gerek işçi sağlığı ve gü-

venliği açısından ve gerekse iş verimliliği 

açısından uygun çalışma koşulları sağlan-

mıştır. Çalışanlarımıza verilen yemek hiz-

meti de kalite açışından beğeni almaktadır. 

Kuruluşumuzda olağanüstü gayret ve ça-

lışmalar yapan personelimiz, ödüllendirme 

ve taktir sistemi çerçevesinde ödüllendi-

rilmiş olup çalışan memnuniyetine olumlu 

katkı sağlanmıştır.

Kuruluşumuz personeline işinde gerekli 

olan bilgi ve mahareti kazandırmak, gö-

revlerini daha verimli bir şekilde yapmala-

rı amacı ile yeni beceriler kazandırmak ve 

becerilerini geliştirmek, dolayısıyla hizmet-

lerin kalitesini artırmak amacıyla konferans, 

seminer ve hizmetiçi eğitimlerin verilmesi-

ne 2014 yılında da devam edilmiştir. Bu 

kapsamda şoför personele halkla ilişkiler, 

güvenli sürüş, trafikte toplu taşım otobüs 

şoförlerinin sorumluluğu ve trafik kuralları 

konularında, diğer personele de TODAİE, 

Türkiye Belediyeler Birliği …vb kuruluşlarla 

Çalışanların Gelişiminin ve Memnuniyetinin Arttırılması

AMAÇ 7
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me engelli vatandaşlarımızı bilgilendirmek 

amacıyla brail alfabeli kabartma durak bil-

gileri konulmuştur.

Toplam 213 kavşakta engelli vatandaş-

larımız için sesli uyarı cihazları takılmış ve 

uygulamaya başlanmıştır. Bunlar daha da 

artırılacaktır. Trafik levhalarının, kaldırım kul-

lanan tekerlekli sandalyeye bağımlı engel-

liye engel çıkartmayacak şekilde monte 

edilmesine dikkat edilmektedir.

Amacımız Ankara’da tüm bireylerin, evin-

den çıkıp durağa ulaşması ve toplu taşıma 

araçlarımızı kullanabilmesidir. 

Raylı sistem hatlarına ait istasyonlarda 

ekonomik ömrünü tamamlayan 36 adet 

yürüyen merdivenlerden 16’sı 2013 yılında 

2’si 2014 yılında yenilenmiş olup 18’inin 

de yenilenmesi için çalışmalara başlan-

mıştır. İstasyonları kullanan yolcu sayısının 

artması nedeniyle yeni yapılan 42 adet yü-

rüyen merdiven ve 15 adet engelli asan-

sörü 2014 yılında hizmete verilmiştir.

Ankara’da CNG’li otobüslerimize halkın 

tepkisi olumlu yöndedir. CNG kullanımının 

başta hava kirliliğinin azaltılması açısından 

Çağdaş şehirlerin en önemli karakteris-

tiklerinden biri de tüm bireyler gibi, engel-

li vatandaşlarımızın da özgür, güvenli ve 

çağdaş erişim haklarına uyulması ve erişi-

lebilirlik ile ilgili tüm önlemlerin alınmasıdır. 

Şehrimizde fiziksel, görme, işitme engelli-

lere dönük çalışmaların yapılması öncelikli 

insanlık görevimizdir. Bu konuda da kuru-

luşumuz faaliyetlerine kesintisiz devam et-

mektedir. 

ANKARAY ve Ankara Metrosu istasyon-

larında görme engelli vatandaşlarımız için 

hissedilebilir yüzey çalışmaları gerçekleş-

tirilmiş, brail alfabeli istasyon kabartma 

kat planları, kentiçi toplu taşıma krokisi ve 

trabzan yönlendirme plakaları, tekerlekli 

sandalye kullanan engelliler için tüm istas-

yonlarda acil çıkış turnikeleri yapılmıştır.

Ayrıca istasyon yönlendirme levhala-

rı, asansör içi sesli uyarı sistemi ve sabit 

merdiven basamakları için kaydırmaz şerit 

uygulamaları yapılmış ve istasyonlarda bu-

lunan gişe yükseklikleri tekerlekli sandalye 

kullanıcılarına uygun yükseklik olan 86 cm. 

ye düşürülmüştür.

Kentimizde yoğun yolcu duraklarına gör-

İnsan ve Çevreye Duyarlılık

AMAÇ 8
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adet CNG’li otobüsle Avrupanın en çevre-

ci filosudur.

Kuruluşumuza ait otobüslerimizin bakım ve 

onarımlarının yapıldığı bakım-onarım atöl-

yesinde çıkan atık ve çevreye zarar verebi-

lecek maddeler ayrıştırılmakta,  ayrı kapalı 

bir ortamda saklanarak çevreye zarar ver-

meden bertaraf edilerek geri dönüşümü 

sağlanmaktadır. Ayrıca yeni atölyemizde 

işçilerimiz iş sağlığı ve güvenliği açısından 

daha iyi koşullarda çalışmaktadır.

yararlı olduğu her kesim tarafından iyi anla-

şılmıştır. CNG’yi toplu ulaşımda kullanma-

da EGO Türkiye’nin öncü kuruluşudur. 

Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliğinin 

(UITP) Sürdürülebilir Kalkınma Kategorisin-

de “Gezegenin Nefes Alması” vizyonuna 

yönelik olarak düzenlediği yarışmada, 43 

ülkeden 155 proje arasından kuruluşumu-

za “Avrupanın En Çevreci Otobüs Filosu” 

ödülü verilmiştir. Otobüs filomuz 1290 
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Stratejik planlama sonucu belirlenen mis-

yon ve vizyonun gerçekleştirilebilmesi için 

tespit edilen stratejik amaç ve hedeflerin 

hayata geçirilmesi sürecinde çalışmaları-

mıza yön veren temel politika ve ilkelerimiz 

beş ana başlık altında aşağıda sıralanmış-

tır.

B.Temel Politikalar ve Öncelikler 

EGO Genel Müdürlüğü, stratejik planında 

belirlediği vizyonunu, gerçekleştirebilmek 

amacıyla kurumsal gelişime, gelişen tek-

nolojinin uygulanması ve kullanılmasına, 

etkin insan kaynakları yönetimine, sosyal 

sorumluluk bilincinin geliştirilmesine, hiz-

metlerin insan odaklı bir yaklaşımla yürütül-

mesine ve mali kaynaklarının etkin, verimli 

kullanımına ilişkin bir dizi politikalar geliştir-

miştir.

İLKE VE DEĞERLER

TEMEL POLİTİKA VE HEDEFLER

M
İS

YO
N

HE
DE

F

Vİ
ZY

ONPOLİTİKA STRATEJİ YAKLAŞIM

TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLERB
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6. Personelin eğitim ve kariyer gelişimle-

rini desteklemek,

7. Şeffaf ve hesap verebilir mali yapının 

devamlılığını sağlamak,

8. Toplu ulaşım hizmetlerinde denetim 

mekanizmalarının en aktif şekilde işle-

mesini sağlamak,

9. Akıllı ve mobil uygulamalara yenilerini 

eklemek,  

10. Hizmetlerin kamuoyunda tanıtılması.

1. Kurumsal mükemmeliyetçilik anlayışı-

nın devamlılığını sağlamak,

2. Kurumsal vizyonun artırılmasına yöne-

lik çalışmalar yapmak,

3. Yolcu memnuniyetini en üst düzeye 

çıkarmak,

4. Hizmet kalitesini daha üst bir seviyeye 

taşımak,

5. Çalışanların memnuniyetlerini ve moti-

vasyonlarını artırmak,

I. Kurumsal Politikalar:

1. Toplu taşıma altyapısı günün şartlarına 

ve vatandaşların ihtiyaçları göz önünde 

bulundurularak revize etmek,

2. Kurumsal kültürün korunması ve gelişti-

rilmesi,

3. Geleceğe yönelik vizyoner hizmet anla-

yışının oluşturulması,

4. Birimler arası yetki ve sorumlulukların 

belirlenmesi,

5. Tüm kaynakların kullanılmasında özel-

likle enerji tasarrufu konusunda azami 

gayret gösterilmesi,

II. Hizmete İlişkin Politikalar:

6. Ulaşım altyapısının oluşturulmasında 

çevreye duyarlı çalışmaların yapılma-

sı, toplu taşımda çevre dostu araçların 

kullanılmasının yaygınlaştırılması, 

7. Hizmetlerin kurgulanmasında ve sunu-

munda katılımcılık ilkesinin esas alınma-

sı, toplumsal diyaloğun güçlendirilmesi,

8. Satın alınacak mal ve hizmetler konu-

sunda fayda maliyet analizi yapılarak 

maksimum faydanın gözetilmesi.
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5. Yürütülen faaliyetler ve kaynakların kul-

lanımı hakkında kamuoyunun düzenli 

olarak bilgilendirilmesi,

6. Engelli vatandaşlarımızın özgür, güven-

li ve çağdaş erişim haklarından yarar-

lanabilmesi için erişilebilirlikle ilgili tüm 

tedbirlerin alınması.

1. Toplu taşıma alanındaki uzman kurum 

ve kuruluşlarla işbirliğinin artırılması,

2. Sivil Toplum Örgütleri ile işbirliği yapıl-

ması,

3. Hizmetlerin sunumunda sevgi, saygı ve 

hoşgörü ilkelerinin esas alınması, 

4. Sosyal, kültürel ve bilimsel çalışmalara 

önem verilmesi,

III. Sosyal Sorumluluğa İlişkin Politikalar

IV. Teknoloji Kullanımına İlişkin Politikalar

1. Toplu taşıma alanındaki teknolojik geliş-

melerden en üst düzeyde yararlanılma-

sı,

2. Kuruluşumuzdan hizmet alan tüm va-

tandaşlarımızın isteklerine en kısa süre-

de cevap verilmesi,

3. Toplu taşımada iş gücü ve zaman kay-

bını önlemek amacıyla akıllı sistemler-

den yararlanılması, 

4. Bilgi işlem sistemimizin günün  koşulla-

rına uygun şekilde donatılması.

V. Mali İşlemlere Yönelik Politikalar

1. Gelir artırıcı, gider azaltıcı çalışmalara 

öncelik verilmesi,

2. Gelir-Gider dengesinin kurulabilmesi 

için azami gayret sarf edilmesi,

3. Harcamaların stratejik planlamaya uy-

gun olarak yapılması,

4. Faaliyet–bütçe ilişkisinin performans 

ilkeleri çerçevesinde kurulması. 
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III. FAALİYETLERE
İLİŞKİN BİLGİ VE

DEĞERLENDİRMELER
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Gelir Bütçesi ise 440.550.843,92 TL ger-

çekleşmiş, 2014 yılında Finansal ve Mali Ku-

ruluşlardan herhangi bir borçlanmaya gidil-

memiş,  Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden  

239.987.000 TL borçlanma yapılmıştır.

A.Mali Bilgiler

1-Bütçe Uygulama Sonuçları

EGO Genel Müdürlüğü 2014 yılı gider büt-

çesi 1.047.000.000 TL öngörülmüş ve 

onaylanmış, 762.446.905,80 TL gerçek-

leşmiş olup; gerçekleşme oranı yaklaşık 

%73 civarındadır. 

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması

Eko.Kod
Açıklama 2014 Yılı

I

3 Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri 432.401.579,09

4 Alınan Bağış Ve Yardımlar 11.128,63

5 Diğer Gelirler 8.593.448,95

6 Sermaye Gelirleri 17.073,53

9 Red ve İadeler Hesabı (-) 472.386,28

Toplam  440.550.843,92

Bütçe gelirlerinin %98’ini Teşebbüs ve 

Mülkiyet gelirleri oluşturmaktadır. Bu gelir 

kaleminin de büyük kısmı ulaştırma hiz-

metlerine ilişkin  gelirlerden (yolcu gelirleri) 

oluşmaktadır.

MALİ BİLGİLERA
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Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması 

Kurumsal
Açıklama 2014 Yılı Bütçesi 2014 Yılı 

GerçekleşenIII IV

4

 EGO Genel Müdürlüğü 1.047.000.000,00 762.446.905,80

2 Özel Kalem Müdürlüğü 1.214.000,00 945.182,62

5 İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi 
Başkanlığı 16.556.000,00 16.168.340,24

10 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 5.654.000,00 2.992.785,95

11 Satınalma Dairesi Başkanlığı 769.000,00 693.615,29

12 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 47.202.000,00 39.926.317,85

15 Ulaşım Dairesi Başkanlığı 47.393.000,00 31.785.801,57

20 Teftiş Kurulu Başkanlığı 1.478.000,00 1.287.454,23

23 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 3.161.000,00 3.267.214,47

24 Hukuk Müşavirliği 2.576.000,00 1.787.822,53

25 Halkla İlişkiler Müdürlüğü 581.000,00 545.601,39

30 Araç Bakım ve Onarım Dairesi 
Başkanlığı 77.425.000,00 54.619.501,16

31 Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı 430.150.000,00 397.096.910,41

32 Raylı Sistemler Daire Başkanlığı 303.263.000,00 140.135.706,75

 38 Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 109.578.000,00 71.194.651,34

Toplam  1.047.000.000,00 762.446.905,80

Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması

Eko.Kod Açıklama 2014 Yılı

1 Personel Giderleri 89.030.922,52

2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 13.337.465,75

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 534.136.044,49

4 Faiz Giderleri 67.740.254,43

5 Cari Transferler 1.773.155,40

6 Sermaye Giderleri 56.429.063,21

Toplam 762.446.905,80

Bir önceki yıla göre Faiz Giderlerinde %29; 

Sermaye giderlerinde ise %69 bir azalış 

meydana gelmiş; diğer gider kalemlerinde 

ise önemli bir değişiklik olmamıştır. 2014 

yılı Bütçe Giderleri içindeki en büyük pay 

%70 oranı ile Mal ve Hizmet Alımı Giderle-

rine aittir.
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Bilanço

Aktif  2014 Yılı

I Dönen Varlıklar 237.807.970,19

II Duran Varlıklar 1.449.168.616,65

Aktif Toplamı  1.686.976.586,84

Pasif  2014 Yılı

III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 2.149.430.448,44

IV Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 534.233.917,89

V. Öz Kaynaklar -996.687.779,49

Pasif Toplamı  1.686.976.586,84
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2.2. Dış Denetim

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu ve 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu 

gereği Kurumumuz Dış Denetimi Sayıştay 

tarafından yapılmaktadır. Kurumumuz he-

sapları Sayıştay tarafından denetime tabi 

tutulmaktadır. Ayrıca Kurumumuz 5393 

Sayılı Belediye Kanununun 55’ inci mad-

desi gereğince mali işlemler dışında kalan 

diğer idari işlemlerle ilgili olarak da hukuka 

uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından 

İçişleri Bakanlığının denetimine tabidir.

EGO Genel Müdürlüğü mali karar ve iş-

lemleri 4325 Sayılı Kanunun 8 inci mad-

desi gereği Ankara Büyükşehir Belediyesi 

tarafından seçilen murakıplar tarafından 

incelenmekte, hazırlanan rapor Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmak-

tadır. 2014 yılına ait mali karar ve işlemler 

murakıplar tarafından incelenerek hazırla-

nan murakıp raporu kesin hesapla birlikte 

Belediye Meclisine sunulacaktır.

2. Mali Denetim Sonuçları

2.1.İç Denetim

5018 Sayılı Kanun gereği EGO Genel Mü-

dürlüğünün iç denetimi kuruluşun üst yö-

neticisi olan EGO Genel Müdürü adına İç 

Denetçiler tarafından yapılmaktadır. 2014 

yılında üst yönetici tarafından yapılan gö-

revlendirmeler esnasında denetimlerle ilgili 

olarak düzenlenen İç Denetim, İnceleme 

ve Danışmanlık Raporları Genel Müdürlük 

Makamına sunulmuştur. 

Yapılan denetimler esnasında denetlenen 

birim veya süreçlerde kurum faaliyetlerine 

değer katma ve kaynakların etkili, ekono-

mik ve verimli kullanımına yönelik önerilerin 

yerine getirilmesine ilişkin eylem planları 

belirlenmiş ve önerilerin yerine getirilmesi-

ne ilişkin değerlendirmeler de yapılmıştır.
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tamamı alçak tabanlı, engelli kullanımına 

uygun, klimalı, kameralı ve GPS takip sis-

temli araçlardır. 

Avrupa’nın en çevreci otobüs filosuna 

sahip olan kuruluşumuz, CNG ile çalışan 

otobüs sayısını 1290’a ulaştırmıştır. Do-

ğalgazlı otobüsleri toplu taşıma filosuna ilk 

katan kuruluş olmamız yanında, Avrupa’da 

bu sayıda filosunda CNG’li otobüs bulun-

duran kuruluşların birincisiyiz. Kuruluşu-

muzun doğalgazlı, çevreci filosuna Ulus-

lararası Toplu Taşımacılar Birliği (UİTP) tara-

fından Cenevre’de “Avrupa’nın En Çevreci 

Otobüs Filosu Ödülü” verilmiştir.

Engelli vatandaşlarımızın otobüslerimiz-

den faydalanabilmesi ve erişilebilirliklerinin 

kolaylaştırılması amacıyla engelli rampası 

mevcut otobüs sayısı 930’a ulaşmıştır. 

Otobüs filomuzda kliması bulunmayan 

otobüslere klima takılmasıyla klimalı oto-

büs sayısı 1446 olmuştur.

Kuruluşumuz otobüs hizmetlerini, 5 adet 

bölge şube müdürlüğüne bağlı 49 hareket 

noktasından yönlendirilen 313 hatta günlük 

ortalama 1.215 adet ( iş günleri) otobüsle 

vermektedir. 2014 yılında 2.904.668 sefer 

yapılarak toplam 229.818.961 kişiye toplu 

taşıma hizmeti verilmiştir.

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

1.1. Otobüs Hizmetleri

Karayolu ağının yaklaşık yüzde seksenini 

işgal eden özel araçlar, yolculukların yüzde 

yirmisine cevap verirken, yol ağının yüzde 

yirmisini işgal eden toplu taşıma araçları 

yolculukların yüzde seksenini karşılamak-

tadır. Bu durum ancak konforlu, güvenilir 

ve hızlı bir toplu taşıma hizmeti sayesinde, 

trafik sıkışıklığı içinde didişen özel araç sü-

rücülerine toplu ulaşımın cazip hale getiril-

mesiyle çözülebilir.  

Gerek sanayileşmiş, gerekse gelişmekte 

olan ülkelerde, kent içinde oldukça farklı 

yolculuk talebi düzeylerini karşılayan oto-

büsler, kentlerde en yaygın toplu taşıma 

türü olan lastik tekerlekli sistemlerdir.

Kuruluşumuz otobüsle toplu taşımacılı-

ğı cazip hale getirmek amacıyla, yolcula-

rın kararlarında etkili olan konfor, dakiklik, 

güvenirlik ve erişebilirlik gibi değişkenlerin 

niteliğini her yıl artırmaktadır. Bu kapsam-

da otobüs filosu sürekli yenilenmiş ve filo-

nun yaş ortalaması düşürülmüştür. Bunu 

yaparken özellikle çevreyi kirletmeyen, en-

gelli vatandaşlarımıza daha rahat ulaşım 

hizmeti veren otobüsler filoya katılmıştır. Fi-

lomuza yeni katılan körüklü otobüslerimizin 

PERFORMANS BİLGİLERİB
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Vatandaşlarımızın otobüs içerisinde gü-

venliklerinin sağlanabilmesi ve yaşanan 

olaylarla ilgili geçmiş video kayıtlarının tutu-

labilmesi için otobüslerimize HD çözünür-

lükte 3.750 adet kamera montajı yapılmış-

tır.

Şehrimizin önemli noktalarına yerleştirdiği-

miz 100 adet tek yönlü 25 adet çift yönlü 

durak ile gerçek zamanlı olarak otobüslerin 

hat ve durağa varış zamanları gösterilmek-

tedir. Ayrıca durakların üzerinde bulunan 

kredi göster cihazları ile vatandaşın Anka-

rakart bakiye sorgulamaları 125 ayrı nokta-

da sağlanmaktadır.

Toplu taşımacılık hizmetlerimizde uyumu ve 

tam otomasyonu sağlamak, hızlandırmak 

ve bir bilgi işlem sistemi kontrolü altında 

toplamak, toplu taşımacılık faaliyetlerinden 

işlenebilir veriler elde etmek ve modern ve 

kaliteli bir ücret toplama sistemi kurmak 

amacıyla projelendirdiğimiz “Akıllı Bilet, 

Akıllı Durak ve Araç İçi Yolcu Bilgilendirme 

Sistemi” hizmete girmiştir.

Akıllı kart uygulaması ile veriler gecikme-

den ve hatasız olarak alınabilmektedir. Bu 

sayede hat optimizasyonu ve planlaması 

yapılmış, her durağın yolcu potansiyelleri 

belirlenmiş, servis saatleri yoğunluğa göre 

yeniden düzenlenmiştir. 
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için duraklama yaptığı yolları sarı çizgilerle 

ayırmıştır. Trafiğin yoğun olduğu yerlerde 

otobüs durakları önüne park eden ya da 

durak önlerinde kısa süreli olsa da durak-

lama yapan  araçların yol açtığı tıkanıklığı 

önlemek için sarı çizgilerle yolcu alma ve 

indirme alanları belirlenmiştir. 

Kentimizde yoğun yolcu duraklarına gör-

me engelli vatandaşlarımızı bilgilendirmek 

amacıyla brail alfabeli kabartma durak bil-

gileri konulmuştur.

Kuruluşumuz Ankara’da kentiçi trafiğin 

güvenli ve düzenli bir şekilde akışını sağ-

lamak amacıyla otobüslerin yolcu almak 
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SIRA 
NO AYLAR HAT 

NO AÇIKLAMA

YENİ AÇILAN HATLAR

1 Ocak 131 Malazgirt Mah.-Kızılay-Ulus

2 Şubat 344 Kusunlar Toki-Siteler

3 Şubat 575 Lalekent– Şeker Mah.–I. Etap–Göksu Mah.–Eryaman I.II.Etap Metro İst.

4 Şubat 580 Susuz Mah.–Göksu Mah.–Eryaman I.II. Etap Metro İst.

5 Şubat 582 Eryaman Evleri–Eryaman I.II. Etap Metro İst.

6 Şubat 585
Güzelkent Mah.–Yavuz Selim Mah.–Şeyh Şamil Mah.–Eryaman I.II. Etap 
Metro İst.

7 Şubat - Özel Servis (Gölbaşı-Belmek Toki)

8 Şubat - Özel Servis (Gölbaşı-Karşıyaka)

9 Mart 180 Gölbaşı-Karaali

10 Mart 597 Bağlıca Mah.-Koru Metro İstasyonu

11 Mayis 128 Kızılay-Ulus-Ümitköy-Park Cad.-Yaşamkent (Gece  Serv)

12 Haziran 350 Derbent-Araplar-Ulus

13 Haziran 527 Kızılcahamam-Ulus-Sıhhıye

14 Ağustos 110 Bilkent Metro-Atatürk Hast.

15 Ağustos 128 Koru Metro-Yapracık 1.Bölge

16 Ağustos 129 Koru Metro-Yapracık 2.Bölge

17 Ağustos 125 Ümitköy Metro İst.-Ümitköy

18 Ağustos 170 MTA Metro İst.-Emsan Sitesi Söğütözü Cd.

19 Ağustos 130 Beytepe Metro İst.-Hacettepe Kampüsü

20 Ağustos 164 Türkkonut-Koza-Kızılay

21 Ağustos 193 Opera-İncek Toki

22 Ağustos 166 Beşevler-Emek

23 Eylül 346 Ege Mah.-Dikimevi

24 Eylül 385 Peyami Safa-Dikimevi

 HATLARA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER
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KALDIRILAN HATLAR

1
Şubat 547 Eryaman Evleri-Batıkent Metro

2 Şubat 548 Eryaman 3. Etap-Batıkent Metro

3 Şubat 549 Eryaman 1. 2. Etap-Batıkent Metro

4 Şubat 558 Eryaman Lalekent-Batıkent Metro

5 Nisan 364 Şahapgürler-Ulus

6 Haziran 128 Kızılay-Ulus-Ümitköy-Park Cad.-Yaşamkent (Gece Servisi)

7 Haziran 106 Ulus-Kızılay-Gölbaşı-Toki-Aşti-Akköprü (Gece Servisi)

8 Temmuz 117 Dikmen - ODTÜ

9 Temmuz 198 ODTÜ-Kızılay

10 Ağustos 169 Dikmen- Beytepe Öğrenci Servisi

11 Ağustos 161 Konutkent-Koru Sitesi-Ümitköy

12 Ağustos 206 Yenimahalle-ODTÜ

13 Ağustos 212 Yenimahalle-Beşevler

14 Ağustos 218 Macunköy Metro –Aşağı Yahyalar

15 Ağustos 219 İvedik Metro-AOÇ Toki Blokları

16 Ağustos 230 Hacettepe Beytepe Kampüsü

17 Ağustos 231 Hacettepe Beytepe Ekspres

18 Ağustos 232 Batıkent Metro-ODTÜ

19 Ağustos 245 Batıkent Metro-Eryaman

20 Ağustos 260 Esertepe-Beşevler

21 Ağustos 272 Şentepe-Beşevler

22 Ağustos 274 Ufuktepe-Sıhhıye

23 Ağustos 293 Batıkent Metro-Beytepe Kampüsü

24 Ağustos 294 Batıkent Metro-Beşevler

25 Ağustos 301 Örnek-Ulus-Balgat

26 Ağustos 305 Örnek-Yenidoğan-Bahçeli-Emek

27 Ağustos 311 Örnek-Babür-Bahçeli-Emek

28 Ağustos 317 Bağcılar-Ulus-İçaydınlık

29 Ağustos 319 Bağcılar-ODTÜ

30 Ağustos 323 Ege Mah.-ODTÜ

31 Ağustos 406 Keçiören-ODTÜ

32 Ağustos 423 Subayevleri-ODTÜ

33 Ağustos 464 Subayevleri-Emek-Bahçeli
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34 Ağustos 544 ODTÜ Servisi

35 Ağustos 546 Eryaman-Beytepe Öğrenci Servisi

36 Ağustos 554 Fatih-Batıkent Metro

37 Ağustos 564 Etimesgut-Bağlıca-Bakanlık

38 Ağustos 550 Eryaman 3-4 Etap-Batıkent Metro

39 Ağustos 572 Fatih-Sincan-Beytepe Kampusü

40 Ağustos 559 Çimşit-Sincan-Atatürk Hastanesi

41 Eylül 127 Gama Erdem Oyak 4 Ümitköy-Kızılay

42 Eylül 110 Bilkent Metro – Atatürk Hastanesi

43 Eylül 107 Gölbaşı-Haymana Yolu

44 Eylül 109 Opera-Cinnah – Atakule

45 Eylül 116 Adalet Akademisi-Sıhhıye

46 Eylül 159 Gölbaşı Toki-Panora-İkea Avm

47 Eylül 176 ODTÜ-Oran Sitesi

48 Eylül 189 Oran Sitesi-Sancak Mah.-Ulus

49 Eylül 280 Yükseltepe-Sıhhıye

50 Eylül 402 Gümüşdere-Bakanlık

51 Eylül 425 Keçiören-Beşevler-Teknik Okullar

52 Eylül 478 Uyanış-Beşevler-Teknik Okullar

53 Eylül 570 Sincan-Behiçbey

54 Ekim 170 MTA Metro İst-Emsan Sitesi

55 Kasım 338 Ege Mah.-Sıhhıye-Ulus

56 Kasım 341 Ege-Mah.-Kızılay-ABB

57 Kasım 358 Kayaş-Bentderesi

58 Kasım 380 Akdere-Peyami Sefa-Kızılay

59 Kasım 384 Zabıta Blokları-Ulus

60 Aralık 122 Koru Metro-Meksika Cd.-Ümitköy Metro

61 Aralık 138 Gölbaşı-Karaoğlan-Oğulbey Mah.

62 Aralık 166 Beşevler-Emek

63 Aralık 350 Derbent-Araplar-Ulus

64 Aralık 379 Gökçeyurt-Ortaköy-Kızılcaköy-Kızılay-Ulus

65 Aralık 414-2 Aktepe-Ostim Organize

66 Aralık 450 Güneşevler-Siteler-Ulus-Sıhhıye

67 Aralık 539 Etimesgut-Bağlıca Mah.
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NUMARASI DEĞİŞEN  HATLAR

S.No Aylar Eski Hat Yeni 
Hat Açıklamalar

1 Eylül 302 452 Örnek-Yenidoğan-Ulus-Kızılay 

2 Eylül 307 453 Hıdırlık-Yenidoğan-Ulus-Kızılay

3 Eylül 304 454 Örnek-Kızılay-Bakanlıklar

4 Eylül 306 456 Örnek-Çalışkanlar-Ulus-Kızılay

HAREKET NOKTALARINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

YENİ AÇILAN HAREKET NOKTASI

1 Eylül 1.Bölge Koru Metro Hareket Noktasi

2 Eylül 1.Bölge Söğütözü Hareket Noktasi

3 Eylül 1.Bölge Bilkent Hareket Noktasi

YERİ DEĞİŞEN  HAREKET NOKTASI

1 Mart 5.Bölge Şb. Md. Eryaman Hareket Noktası

2 Ağustos 1.Bölge Şb. Md. Beytepe Hareket Noktası (2.Blg’den 1.Blg’ye Bağlanmıştır.)

3 Ağustos 4.Bölge Şb. Md. Örnek Hareket Noktası (3.Blg’den 4.Blg’ye Bağlanmıştır.)

KALDIRILAN HAREKET NOKTASI

1 Eylül 1.Bölge Türkkonut Hareket Noktası

2 Eylül 1.Bölge Güvenpark Hareket Noktası

3 Eylül 1.Bölge Çayyolu Hareket Noktası

4 Aralık 3.Bölge Bağcılar Hareket Noktası
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BÖLGELER İTİBARİYLE HAREKET NOKTASI VE HAT SAYILARI

HAREKET NOKTASI 
SAYISI

HAT SAYISI OTOBÜS SAYISI

1. Bölge 11 63 345

2. Bölge 9 63 330

3. Bölge 10 64 361

4. Bölge 11 59 311

5. Bölge 8 64 414

TOPLAM 49 313 1.761

 EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OTOBÜS FİLOSU

MARKA - TİP
OTOBÜSÜN        

MODELİ
YOLCU    

KAPASİTESİ
TOPLAM

MAN KÖRÜKLÜ DİZEL 1994 140 6

MERCEDES SL 1999 100 156

MERCEDES KÖRÜKLÜ 1999 157 70

MAN DİZEL 2006 82 60

MAN (DOĞALGAZLI) 2007 82 400

MAN (DOĞALGAZLI) 2008 82 90

MAN (DOĞALGAZLI-KLİMALI) 2009 80 349

MAN (DOĞALGAZLI-KLİMALI) 2010 80 210

MAN (DOĞALGAZLI-KLİMALI) 2011 80 40

MAN (KÖRÜKLÜ–CNG KLİMALI) 2012 152 125

MERCEDES ( DİZEL KÖRÜKLÜ) 2012 151 124

MAN KÖRÜKLÜ CNG-KLİMALI 2013 152 75

MERCEDES DİZEL KÖRÜKLÜ 2013    151 56

TOPLAM      1.761
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miktarları, kapasite durumu aşağıdaki tab-

lolarla verilmiş ayrıca grafiklerle de göste-

rilmiştir.

Toplu taşımada kullanılan otobüslerin mar-

ka ve modelleri; servis, sefer ve yolcu sa-

yıları; yapılan yol uzunlukları, tüketilen yakıt 

 OTOBÜS FİLOSUNUN MARKALARA GÖRE DAĞILIMI

OTOBÜS FİLOSUNUN ARAÇ KAPASİTESİNE GÖRE DAĞILIMI
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OTOBÜSLERİN 2014 YILI SEFER SAYILARININ BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

AYLAR TOPLAM 1.BÖLGE 2.BÖLGE 3.BÖLGE 4.BÖLGE 5. BÖLGE

OCAK 269.800 44.553 73.567 50.247 46.108 55.325

ŞUBAT 241.738 39.973 65.827 45.063 41.364 49.511

MART 267.156 43.552 75.576 49.174 44.882 53.972

NİSAN 261.568 41.783 71.751 47.760 44.645 55.629

MAYIS 263.740 42.057 73.098 48.349 42.990 57.246

HAZİRAN 238.135 38.225 67.063 41.251 39.148 52.448

TEMMUZ 236.186 36.344 66.597 42.567 40.674 50.004

AĞUSTOS 230.408 38.569 61.747 40.184 40.071 49.837

EYLÜL 223.561 43.474 54.071 36.297 40.089 49.630

EKİM 223.956 41.845 56.870 35.517 39.324 50.400

KASIM 221.796 41.686 56.138 35.639 38.631 49.702

ARALIK 226.624 40.364 57.092 37.631 39.447 52.090

ORTALAMA 242.056 41.035 64.950 42.473 41.448 52.150

GENEL 
TOPLAM

2.904.668 492.425 779.397 509.679 497.373 625.794

OTOBÜS FİLOSUNUN KLİMA DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI
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OTOBÜSLERİN 2014 YILI SEFER SAYILARININ BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

OTOBÜSLERİN 2014 YILI SEFER SAYILARININ AYLARA GÖRE DAĞILIMI
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SERVİSE VERİLEN ARAÇLARIN SAYISAL DAĞILIMI

YOLCU SAYILARININ AYLARA GÖRE DAĞILIMI (2014)
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DURAKLARIN AÇIK VE KAPALILIK DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI

OTOBÜSLERİN YAPTIKLARI YOL UZUNLUKLARININ 

BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

Toplam: 7374
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Ankaralılara konforlu bir toplu taşıma hizmeti vermek için otobüslerimizin iç ve dış temizliği 

büyük bir titizlikle yapılmaktadır.
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Başkanlık bu görevlerini ülkemizdeki en 

büyük, en modern ve en teknolojik otobüs 

bakım onarım atölyesinde yerine getirmek-

tedir. 2012 yılında hizmete giren atölye 

başlıca iki hangar 8.489 m², lastik hane 

371 m², bakım/klima/garanti atölyeleri 

1.789 m², polyester 152 m², son sistem 

fırınlı boya atölyesi 652 m², ve yedek par-

ça ile demirbaş ambarları 666 m², oluş-

muş olup,  toplam 12.119 m²’ dir. Bölge-

lerimizde de toplam 5.160 m²  kapalı alan 

atölyelerimiz mevcuttur.

1.2. Araç Bakım Onarım Dairesi 
Başkanlığı

Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 

16.08.2012 tarih ve 1331 sayılı kararı ile 

kurulmuştur. Başkanlığın görevi; kuruluşu-

muza ait araçların belli aralıklarla bakım ve 

onarımlarını yapmak, iş verimlerini artırmak, 

onarım giderlerini azaltmak, iş ömürlerini 

uzatmak ve ekonomik çalışmasını sağla-

mak, teknolojik gelişmelere bağlı olarak iş-

çilerin teknik eğitim almalarını sağlamaktır.
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rım kanalı mevcut olup, aynı anda yaklaşık 

olarak 60 araç üzerinde tamir, bakım-ona-

rım işleri gerçekleşmektedir. 

Merkez atölyemizde 38 adet kısa kanal, 

8 adet de körüklü kanalı, bölgelerimizde 

ise 25 kısa kanal, 3 adet de körüklü kanalı 

olmak üzere toplam 74 adet bakım-ona-

ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

KAPALI ALAN ÖLÇÜMLERİ (m²)

ATÖLYELER MERKEZ 
m²

1. BÖLGE 
m²

3. BÖLGE 
m²

5. BÖLGE 
m²

GENEL 
TOPLAM 

m²

ATÖLYE 8.489 1.365 1.400 968 12.222

LASTİKHANE 371 502 525 200 1.598

LASTİK DEPOSU - - - 200 200

BAKIM / KLİMA / GARANTİ 1.789 - - - 1.789

POLYESTER 152 - - - 152

AMBAR  
(Yedek Parça/Demirbaş) 666 - - - 666

BOYAHANE 652 - - - 652

GENEL TOPLAM 12.119 1.867 1.925 1.368 17.279
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MERKEZ ATÖLYE ONARIM BİLGİLERİ

BİRİMİN ADI ONARIM SAYISI

MOTOR ONARIM 3.293

OTO ELEKTRİK 18.303

MEKANİK 16.804

KAPORTA 9.023

ŞANZIMAN 3.895

CNG 4.028

KLİMA 2.706

GENEL TOPLAM 58.052
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BÖLGE KADEMELERİ ONARIM BİLGİLERİ 

KADEME ONARIM SAYISI

1. BÖLGE 12.955

3. BÖLGE 13.552

4. BÖLGE   4.069

5. BÖLGE 18.975

GENEL TOPLAM 49.551

PERİYODİK BAKIM BİLGİLERİ

BAKIM SAYISI

PERİYODİK BAKIMLAR 5.467



113



114



115

şım yapan tek raylı sistem olmasından do-

layı kent içi raylı sistemlerin payı kentte çok 

düşük olmuştur.

1996 yılında fiziksel olarak ayrılmış Dikime-

vi – Beşevler otobüs yolunun güzergahı 

üzerinde hafif raylı sistem olan ANKARAY 

1997 yılında ise Kızılay – Batıkent arasında 

ağır raylı sistem olan Ankara Metrosu hiz-

mete girmiştir. Ankara Metrosunun 2. aşa-

ması olan Kızılay – Çayyolu ve 3. aşaması 

olan Batıkent – Sincan – Törekent metro 

hatları ise 2014 yılında hizmete girmiş-

tir. Ankara Metrosunun 4. Aşaması olan 

AKM-Keçiören metro hattının yapımına 

devam edilmekte olup 2015 yılında hizme-

te açılacaktır.

 Raylı Taşıma Hizmetleri

Raylı sistemler, küçük ölçekli kentlerden 

metropollere kadar bir çok değişik nüfus 

yoğunluklarına ve ulaşım taleplerine büyü-

yebilen yapısıyla toplu taşımaya çağdaş, 

konforlu, hızlı,güvenli ve çevreye duyarlı 

çözümler getirmektedir. Günümüzde dün-

yanın büyük şehirlerinin hemen hepsinde 

toplu taşıma çoğunlukla raylı sistemlerle 

yapılmaktadır.

Ankara’da kentsel raylı toplu taşım hizmet-

leri 1929’da işletmeye açılan, Kayaş-Sin-

can arasında 37 km’lik (26 istasyon) ana 

hat demir yolu şebekesi üzerinde hizmet 

veren TCDD’nin banliyö treni ile başlamış-

tır. 1996 yılına kadar kent içinde toplu ta-
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ANKARA İLİ RAYLI SİSTEM HATLARI

RAYLI SİSTEM 
HATTI

HAT 
UZUNLUĞU GÜZERGAH İSTASYON 

SAYISI
ULAŞIM 
SÜRESİ

A1 ANKARAY 
(AŞTİ-DİKİMEVİ) 8.527 m.

AŞTİ-Emek-Bahçelievler- Beşevler- 
Tandoğan-Maltepe- Demirtepe- 
Kızılay- Kolej- Kurtuluş-Dikimevi

11 13 dk.

M1 (KIZILAY-
BATIKENT) 14.661 m.

Kızılay-Sıhhıye- Ulus-AKM- 
Akköprü-İvedik- Yenimahalle- 

Demetevler- Hastane-Macunköy-
Ostim-Batıkent

12 23 dk.

M2 (KIZILAY-
ÇAYYOLU) 16.590 m.

Kızılay- Necatibey- Milli 
Kütüphane- Söğütözü- MTA-

ODTÜ-Bilkent- Tarım Bakanlığı-
Danıştay- Beytepe- Ümitköy- 

Çayyolu- Koru

11 25 dk.

M3 (BATIKENT-
SİNCAN) 15.360 m.

Batıkent-Batı Merkezi-Mesa, 
Botonik-İstanbul Yolu-Eryaman 
1-2-Eryaman 5- Devlet Mah.- 

Harikalar Diyarı-Fatih-GOP-OSB-
Törekent

11 22 dk.

TCDD BANLİYÖ 
TRENİ 36 Km.

Sincan –Lale –Elvankent-Emirler-
Özgüneş-Etimesgut-Havadurağı-
Behiçbey-Marşandiz-Gazi-Gazi 
Mah.-Hipodrom-Ankara(Gar)-

Yenişehir-Kurtuluş-Cebeci-
Demirlibahçe-Gülveren-Saime 

Kadın-Mamak-Bağderesi-Üreğil-
Topkaya-Köstence-Kayaş

26 53 dk.

(A1) ANKARAY (Dikimevi-AŞTİ) Raylı 
Toplu Taşım Sistemi

Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali 

(AŞTİ) – Dikimevi Hafif Raylı Sistem Hattı 

ANKARAY, kent merkezi ve yakın çevre-

sinde daha etkin bir toplu taşım hizmetinin 

sağlanması yoğun talebin çağdaş bir hiz-

metle karşılanması amacıyla projelendiril-

miştir. 8527 metre hat uzunluğuna sahip 

olan sistemin 11 istasyonu mevcuttur. 33 

araçlı (11 adet 3’lü dizi) olarak hizmet ve-

ren ANKARAY, başkentte hizmete giren ilk 

kent içi raylı sistemdir.
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ANKARAY SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Hat Uzunluğu 8.527 m

İstasyon Sayısı 11

Ticari Hız 38 km/saat

Maksimum Hız 80km / saat

Günlük Çalışma Süresi 18 saat

Minimum Dizi Aralığı 120 sn ( 2 dakika)

Doruk Süresi (Sabah: 7-9 
Akşam: 17-19) 2+2 saat

ANKARAY ARAÇLARININ ÖZELLİKLERİ

Boyu 29,00  m

Eni 2,65 m

Yüksekliği 3,46 m

Ağırlığı 40.500 kg

Araç Kapasitesi (6 kişi/m2) 308 kişi (60 oturan)

Dizideki Araç Sayısı 3

Araç Filosu 33 (11 adet 3’lü dizi)

Enerji 750 VDC 3.Ray

Ticari Hız 38 km/saat

Maksimum Hız 80 km/saat

Günlük Çalışma Süresi 18 saat

Doruk Süresi Sabah: 7-9 Akşam: 17-19

Minimum Dizi Aralığı 120 saniye

Uygulanabilir Kapasite 27.000 yolcu/saat yön

İşletmeye Alınış Tarihi 30 Ağustos 1996
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ANKARAY (AŞTİ-DİKİMEVİ) HATTINA İLİŞKİN  SAYISAL VERİLER

ANKARAY

Yılı Yolcu Sayısı

(Kişi)

Harcanan

 Enerji (Kw)

Yapılan Sefer

(Tur)

2014 37.078.547       15.048.572 61.149
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yapılan tünel uzunluğu 2591 m. Yapı-

lan hemzemin uzunluğu 1731 m. yarma 

uzunluğu 2088 m., yapılan viyadük uzun-

luğu 3210 m., istasyonların uzunluğu ise 

2016 m.’dir.

Ortalama istasyon aralığı 1283 m., mini-

mum istasyon aralığı 837.35 m. maksi-

mum istasyon aralığı 1877,50 m.’dir. Her 

bir istasyondaki peron boyu ise 140 m.’dir.

(M1) Ankara Metrosu-1  Raylı 
Sistem Hattı (Kızılay-Batıkent)  

Raylı sistemler ağının birinci aşaması olan 

Kızılay – Batıkent metro hattının yapımına 

29.03.1993 tarihinde başlanmıştır. Kızı-

lay’dan başlayarak Ulus- Yenimahalle- De-

metevler-Ostim – batıkent güzergahında 

hizmet vermekte olan hattın toplam uzun-

luğu 14.661 m.’dir. 

Güzergah üzerinde delme olarak yapılan 

tünel uzunluğu 3025 m., aç-kapa olarak 
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ANKARA METROSU ARAÇLARININ ÖZELLİKLERİ

BOMBARDIER ARAÇLARI CSR ARAÇLARI

Boyu 22,78 m 22,87 m

Eni 3,15 m 3.12 m

Yüksekliği 3,64 m 3,64

Boş Ağırlığı  (Kabinli-Kabinsiz) 32.459 kg; 29.148 kg 41.257,3 kg ; 37.903,3 kg

Araç Kapasitesi (6 kişi/m2) 275 kişi (64 oturan) 269 (43 oturan)

Dizideki Araç Sayısı 6 3’lü diziler halinde 
çalıştırılmaktadır

Araç Filosu 108 (18 adet 6’lı  dizi) 324 ( 54 adet 6’lı dizi)

Enerji 750 VDC 3.Ray 750 VDC 3.Ray

Ticari Hız 38 km/saat 38 km/saat

Maksimum Hız 80 km/saat 80 km/saat

Günlük Çalışma Süresi 18 saat 18 saat

Doruk Süresi Sabah: 7-9 Akşam: 17-19    Sabah: 7-9 Akşam: 17-19

Minimum Dizi Aralığı 90 saniye 90 saniye

Uygulanabilir Kapasite 70.000 yolcu/saat yön 70.000 yolcu/saat yön

İşletmeye Alınış Tarihi 28 Aralık 1997 12.02.2014
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ANKARA METROSU M1 (Kızılay-Batıkent) SİSTEM ÖZELİKLERİ

Hat Uzunluğu 14.661 M

İstasyon Sayısı 12

Ticari Hız 38 Km/Saat

Maksimum Hız 80km / Saat

Günlük Çalışma Süresi 18 Saat

Minimum Dizi Aralığı 90 Sn

Doruk Süresi (Sabah: 7-9 Akşam: 17-19) 2+2 Saat

Enerji 750 VCD 3.Ray

Uygulanabilir Kapasite 2.520.000 yolcu/saat yön

İşletmeye Alınış Tarihi 28 Aralık 1997

(M1) METRO-1 (KIZILAY-BATIKENT) HATTINA İLİŞKİN SAYISAL VERİLER

(M1) ANKARA METROSU-1 (KIZILAY-BATIKENT)

YILI
YOLCU SAYISI

(kişi)
HARCANAN
ENERJİ (Kw)

YAPILAN SEFER (tur)

2014 53.282.612 *67.360.163 55.403

   *2014 yılı  M2 ve M3 enerji tüketimleri  M1 verileri içinde gösterilmiştir. 
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Güzergah üzerinde delme tünel uzunlu-

ğu 6548 m., aç-kapa olarak yapılan tünel 

uzunluğu 7754 m., istasyonların uzunluğu 

ise 2288 m.’dir.

Minumum istasyon aralığı 803 m., maksi-

mum istasyon aralığı 1990 m.’dir. Peron 

boyu 140 m.’dir.

(M2) Ankara Metrosu-2  Raylı Sistem Hat-

tı (Kızılay-Çayyolu) 

Ankara metrosunun ikinci aşaması olan 

16590 m. hat uzunluğunda 11 adet is-

tasyondan oluşan Kızılay – Çayyolu metro 

hattı 13 Mart 2014 tarihinde hizmete gir-

miştir. 

ANKARA METROSU M2 (KIZILAY – ÇAYYOLU) SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Hat Uzunluğu 16.590 m.

İstasyon Sayısı 11

Ticari Hız 38 km/saat

Maksimum Hız 80 km/saat

Günlük Çalışma Süresi 18 saat

Minimum Dizi Aralığı 90 sn.

Doruk Süresi (Sabah:7-9 Akşam:17-19) 2+2 saat

Enerji 750 VDC 3. Ray

Uygulanabilir Kapasite 2.520.000 yolcu /gün

İşletmeye Alınış Tarihi 13.03.2014

 

(M2) METRO-2 (KIZILAY-ÇAYYOLU) HATTINA İLİŞKİN SAYISAL VERİLER

YILLAR YOLCU SAYISI
(kişi)

HARCANAN
ENERJİ (Kw)

YAPILAN SEFER (tur)

2014
(Nisan-Aralık) 8.781.618 * 25.381

* Enerji tüketimleri M1 verilerine dahil edilmiştir.
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Güzergah üzerinde 1823 m. hemzemin, 

2254 m. yarma, 2033 m. viyadük, 6620 

m. aç-kapa tünel, 1370 m. delme tünel ve 

1260 m. istasyon mevcuttur.

Ortalama istasyon aralığı 1255 m., minu-

mum istasyon aralığı 633 m., maksimum 

istasyon aralığı 2747 m.’dir. Peron boyu 

140 m.’dir. 

(M3) Ankara Metrosu-3  Raylı Sistem Hattı 

(Batıkent- OSB-Törekent)  

Kızılaydan Batıkente giden metronun de-

vamı ve Ankara Metrosunun  üçüncü aşa-

ması olan 15.360 m. hat uzunluğunda 

11 adet istasyondan oluşan Batıkent-Sin-

can-Törekent metro hattı 12 Şubat 2014 

tarihinde hizmete girmiştir.

ANKARA METROSU M3 ( BATIKENT-SİNCAN-TÖREKENT) SİSTEM 
ÖZELLİKLERİ

Hat Uzunluğu 15.360 m.

İstasyon Sayısı 11

Ticari Hız 38 km/saat

Maksimum Hız 80 km/saat

Günlük Çalışma Süresi 18 saat

Minimum Dizi Aralığı 90 sn.

Doruk Süresi (Sabah:7-9 Akşam:17-19) 2+2 saat

Enerji 750 VDC 3.Ray

Uygulanabilir Kapasite 2.520.000 yolcu/gün

İşletmeye Alınış Tarihi 12.02.2014

 (M3) METRO-3 (BATIKENT-OSB-TÖREKENT) HATTINA İLİŞKİN SAYISAL 
VERİLER

YILLAR YOLCU SAYISI
(kişi)

HARCANAN
ENERJİ (Kw) YAPILAN SEFER (tur)

2014
(Nisan-Aralık) 4.302.862 * 22.005

* Enerji tüketimleri M1 hattı verilerine dahil edilmiştir. 
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ANKARAY VE METRO (M1,M2,M3) HATLARINA İLİŞKİN SAYISAL VERİLER

YOLCU SAYISI

(kişi)

HARCANAN

ENERJİ (Kw)

YAPILAN SEFER 

              (tur)

ANKARAY 37.078.547 15.048.572 61.149

METRO (M1) 53.282.612 67.360.163 55.403

METRO (M2)   8.781.618 * 25.381

METRO (M3)   4.302.862 * 22.005

TOPLAM 103.445.639 82.408.735 163.938

* 2014 yılı M2 ve M3 enerji tüketimleri M1 verileri içinde gösterilmiştir.



127

ANKARAY HATTI UZATMASI ( AŞTİ 
– SÖĞÜTÖZÜ)

ANKARAY hattı, Kızılay – Çayyolu M2 met-

ro hattı işi kapsamında Ankara Şehirlerara-

sı Otobüs Terminali (AŞTİ) istasyonundan 

itibaren uzatılarak Söğütözü ortak istasyo-

nuna bağlanmıştır. 788 m. uzunluğundaki 

hattın inşaat işleri tamamlanmış olup, ça-

lışmalar devam etmektedir.

ANKARA METROSU M4 

(Keçiören – AKM)

Ankara Metrosunun 4. aşaması olan  Ke-

çiören Gazinodan başlayarak Dutluk - Ku-

yubaşı – Mecidiye – Belediye - Meteoroloji 

- Dışkapı - ASKİ – Atatürk Kültür Merkezi 

(AKM) güzergahında yapımı devam et-

mekte olan hattın uzunluğu 9220 m.’dir. 

Toplam 9 istasyonlu ve 60 araçlı ( 10 adet 

6’lı dizi) sistem 2015 yılında açılacaktır. De-

vamında ise AKM- Gar – Sıhhıye ve Kızılay 

tarafına uzatılacaktır. 
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17 Haziran 2014 tarihinde üç istasyonu 

işletmeye açılan Yenimahalle metro istas-

yonunu Şentepe’ye bağlayan Te l e f e r i k 

Sistemi metrodan çıkanların beklemeden 

kısa sürede Şentepe’ye ulaşmalarını sağ-

lamaktadır. Teleferik sistemi 4 istasyonlu 

olup toplam uzunluğu 3.257 m. dir. 1.817 

m.lik dördüncü istasyona kadar olan bölü-

mü bu yıl hizmete girecektir. Teleferik sis-

temi saatte tek yönde 2.400 kişi taşıma 

kapaseteli olup, her kabin 15 saniyede bir 

istasyona girmektedir.

YENİMAHALLE – ŞENTEPE 
TELEFERİK HATTI

Kuruluşumuz kent içi ulaşımda lastik te-

kerlekli ve raylı sistemlerin yanında düşük 

CO2 emisyonu güzergah boyunca arazide 

az yer kullanması, trafik sıkışıklıklarından 

etkilenmemesi ve trafik sıkışıklığına neden 

olmaması ve düşük işletme maliyetleri gibi 

nedenlerle teleferik projesini de gündemi-

ne almıştır. 
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bulunmamasından dolayı yolcu konforu 

olumsuz etkilenmiştir. Bu nedenle hat üze-

rinde çalışan 11 dizi (33 adet araç) araca  

klima yapım işi bitirilmiş ve yıl içinde hizme-

te girmiştir.

1990’lı yılların teknolojisi ile projelendiri-

lerek hizmete alınan ANKARA araçları, 

8.527 m.lik hattın tamamına yakın kısmının 

yer altında olması ve günün büyük bir ça-

lışma saatinde aşırı yolcu yoğunluğu olma-

sı nedeniyle kabin içinde klima sisteminin 

D. ANKARAY RAYLI SİSTEM ARAÇLARINA KLİMA SİSTEMİ YAPILMASI
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mıştır. İstasyonları kullanan yolcu sayısının 

artması nedeniyle yeni yapılan 42 adet yü-

rüyen merdiven ve 15 adet engelli asan-

sörü 2014 yılında hizmete verilmiştir.

Raylı sistem hatlarına ait istasyonlarda 

ekonomik ömrünü tamamlayan 36 adet 

yürüyen merdivenlerden 16’sı 2013 yılında 

2’si 2014 yılında yenilenmiş olup 18’inin 

de yenilenmesi için çalışmalara başlan-

E. ANKARAY VE ANKARA METROSUNDA YÜRÜYEN
    MERDİVEN VE ASANSÖR YAPIMI
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azaltılması amacıyla 28 kavşakta Loop 

Dedektör uygulamasına geçilmiş olup ça-

lışmalar devam etmektedir.

Bilgi teknolojileri ve akıllı ulaşım sistemlerini 

geliştirmeyi stratejik hedef olarak belirleyen 

kuruluşumuz, kentimizdeki 4 kavşakta (Be-

şevler, Muhsin Yazıcıoğlu Cad. - Ufuk Üni-

versitesi Cad. kesişimi, Muhsin Yazıcıoğlu 

Cad. – 1436.Cad. kesişimi, Muhsin Yazı-

cıoğlu Cad. -1437.Cadde kesişimi) Dina-

mik Kavşak Kontrol Sistemi kurmuştur.

Trafik ışıklarının kullanıldığı kavşaklara yer-

leştirilen Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi, 

kavşağa bağlı her yön için bir adet akıllı 

kamera ve tüm bu kameralardan elde edi-

len verilerin toplandığı bir merkezi üniteden 

oluşmakta olup bu akıllı kameralar saye-

sinde her yöndeki araçların sayısı tespit 

edilmektedir. Kavşağa bağlı her yöndeki 

araç sayılarını bilen sistem, trafik ışıklarını 

tamamen araç yoğunluğuna bağlı olarak 

yönetmektedir. En yoğun olan yöne daha 

uzun süre boyunca yeşil ışık yakılmasını 

sağlayan sistem sayesinde kavşak gene-

linde araçların bekleme süresi en aza in-

dirilmekte, yakıt tüketimi azalmakta ve bu 

sayede çevre kirliliğine sebep olan karbon 

salınımında da azalma olmaktadır.

Engelli vatandaşlar için ulaşılabilirliğinin 

güvenli bir şekilde sağlanmasına yönelik 

1.4. Ulaşım Hizmetleri

2014 yılında kentimizde trafik düzen ve 

güvenliğinin sağlanmasına yönelik 16.153 

adet standart trafik işaret levhası yapıla-

rak mücavir alan sınırları içerisinde bulu-

nan bulvar, cadde, sokak ve kavşaklarda 

gerekli yerlere monte edilmiştir. 45 adet 

kavşak sinyalize edilmiş; mevcut sinyalize 

kavşaklar 17.867 kez kontrol edilmiş ve 

bu kontroller sırasında tespit edilen 3.865 

adet arıza giderilmiştir. 506.579 m² yol çiz-

gi çalışması yapılmıştır.

Akıllı ulaşım sistemlerinin uygulanma-

sı kapsamında şehrin muhtelif cadde ve 

bulvarlarında trafik akışının iyileştirilmesine 

yönelik 20 arter 102 kavşakta yeşil dalga 

uygulamasına geçilmiştir. 

(Eşref Bitlis Caddesi, Halil Sezai Erkut 

Caddesi, Bülbülderesi Caddesi, Silahtar 

Caddesi, Simon Bolivar Caddesi, Erya-

man 1.TBMM Caddesi, Rajiv Gandi Cad-

desi, Demetevler 357 Cadde, Doğukent 

Caddesi, Dikmen Caddesi, Ziyaurrahman 

Caddesi, Melih Gökçek Bulvarı, Çubuk 

Ankara Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Ahi Mesut 

Bulvarı, Yozgat Bulvarı, Samsun 19 Mayıs 

Bulvarı)   

Ayrıca kavşaklardaki bağlantı yollarına yer-

leştirilerek anayol akımının gereksiz kesil-

mesinin önlenmesi ve bekleme sürelerinin 
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TEDES kapsamında  Kırmızı Işık, Hız, Ya-

sak Park ve Emniyet Şeridi veya Toplu Ta-

şımaya Ayrılmış Şerit İhlalleri tespit edile-

cektir.

Ayrıca; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanu-

nunun 10. maddesinde belirtilen beledi-

yelerin yapmakla yükümlü kılındığı işlerden 

biri olarak, çocuklarımıza trafik eğitimi ve-

rebilmek amacıyla kurulmuş olan Kurtuluş 

Parkı Çocuk Trafik Eğitim Pistimizde 113 

okuldan 3.565 öğrenciye hem teorik hem 

de uygulamalı trafik eğitimi verilmiştir.

Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde faa-

liyet gösteren şahıs ve şirketlere ait toplam 

21.393 adet ticari araca UKOME’nin almış 

olduğu kararlara göre güzergâh izin belge-

si verilmiştir.

Ankara Ulaşım Ana Planı, Ankara Büyük-

şehir Belediye Başkanlığı ile Gazi Üniversi-

tesi Rektörlüğü arasında imzalanan proto-

kol gereği EGO Genel Müdürlüğü ile Gazi 

Üniversitesi Trafik Planlaması ve Uygula-

ması Ana Bilim Dalı tarafından ortak hizmet 

projesi kapsamında sürdürülmektedir.

Proje kapsamında; hızla artan nüfus, iş-

gücü ve araç sahipliği gibi etkenler, günü-

müzde önemli bir sorun olan kentiçi ula-

şımın çevre, enerji, sürdürülebilirlik, sosyal 

denge gibi konular dikkate alınarak önce-

likle büyük şehirlerde olmak üzere bilimsel 

çalışma kapsamında mevcut kavşakla-

rımızdan 213 tanesinde sesli uyarı cihazı 

bulunmaktadır.  

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa ek-

lenen bir düzenlemeyle Türkiye’de İl Em-

niyet Müdürlükleriyle Belediyelerin birlikte 

Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TE-

DES) kurmalarına imkan sağlanmıştır. 

Ülkemizin beş milyon nüfusuyla ikinci bü-

yük şehri olan ve yaklaşık 1 milyon 500 

bini aşkın kayıtlı aracın bulunduğu başkent 

Ankara’da trafik hizmetlerinin en iyi şekilde 

yürütülebilmesi amacıyla, 161 noktada ileri 

teknoloji temel alınarak bir trafik elektronik 

denetleme sisteminin kurulması çalışmala-

rına başlanılmıştır.

Karayollarında can ve mal güvenliğini sağ-

lamak, düzenli ve güvenli trafik akışını te-

min etmek amaçlarına hizmet etmek üzere 

Belediyemizce kurulacak elektronik siste-

min bakımı da Belediyemiz sorumluluğun-

da olacaktır. Emniyet Genel Müdürlüğün-

ce trafik ihlallerinin tespiti amacıyla kullanıl-

ması durumunda, aylık dönemler halinde 

yapılan tespitlere dayanılarak düzenlenen 

trafik idari yaptırım karar tutanaklarında yer 

alan trafik idari para cezasının % 30’u ora-

nındaki tutar, izleyen ayın sonuna kadar 

Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinden 

Belediyemize sistem kullanımı hizmet be-

deli olarak ödenecektir.
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EGO Trafik Yoğunluk Haritası Projesi ile 

vatandaşlarımıza gerçek zamanlı trafik yo-

ğunluk bilgisi vererek, yolculuk süresinin 

en kısa şekilde planlanmasının sağlanma-

sı, alternatif güzergâh belirlenerek trafik sı-

kışıklığının önlenmesi, kent geneli trafiğin-

de bekleme sürelerini azaltarak zaman ve 

yakıt tasarrufu sağlanması amaçlanmakta-

dır.

Projemizin diğer ayağında yoğunluk hari-

tası üzerinde şu anda kentin 26 adet ana 

kavşağından 55 adet canlı kamera yayını 

yapılarak vatandaşlarımızın kavşak yoğun-

luğu hakkında fikir edinmeleri sağlanmak-

tadır. Proje devamında Trafik kamerala-

rımızın sayısı 70’e çıkartılarak, kentin ana 

bulvar ve caddelerini kapsayacak şekilde 

genişletilecektir.  

Yoğunluk haritası ve canlı trafik kameraları-

nın yayınına Ocak 2014 tarihinde başlan-

mıştır. Mobil ve web ortamda yayınlanmış 

olup uygulama ücretsiz indirilmektedir.

Yoğunluk haritası üzerinden trafik kontrol 

merkezi’ne gelen ihbar ve bilgiler üzerine 

trafik sıkışıklığı, kazalar, yol çalışmaları, ka-

palı güzergâhlar vb. tüm güncel anlık trafik 

olayları vatandaşlarımızla paylaşılmaktadır. 

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından elde 

edilen yoğunluk bilgileri bulvar üzerinde 

bulunan değişken mesaj panoları,  dijital 

reklam panoları, yerel ve ulusal medya or-

ganları, Alo 153 Mavi Masa üzerinden va-

tandaşlarımızla paylaşılmaktadır.

yöntemlerle çözümlenmesi ve düzenlen-

mesini gerekli kılmaktadır. Bu çerçevede, 

5 milyona yaklaşan nüfusu, yoğun bir göç 

odağı olması ve artan motorlu taşıt trafiği 

ile Ankara’nın kentiçi ulaşımının, bugün ve 

saptanan hedef yıllara göre; kentin üst ve 

alt ölçekli plan kararları dikkate alınarak ve 

eş güdüm içerisinde analiz edilmesi, dü-

zenlenmesi, toplu taşım sistemlerine ve 

yaya/bisiklet gibi çevre dostu ulaşım bi-

çimlerine öncelik verilerek ulaşım ve trafik 

sorunlarına çözümler getirilmesi ve buna 

paralel olarak; toplu taşım ve ara-toplu 

taşım türlerinin entegrasyonu ile bunların 

durak ve terminal alanlarının düzenlenme-

si, özel ulaşım dahil çeşitli ulaşım türlerinin 

birbirleri ile rekabet etmeyecek ve birbirini 

tamamlayacak şekilde işletilebilmesi için 

bir bütün olarak planlanması ve işletilmesi, 

hedeflenmiştir.

Çalışmalarda trafik sayımları, otopark etüt-

leri, ulaşım konut anketi, yolcu memnuni-

yet anketleri, toplu taşım indi-bindi sayım-

ları, yaya sayım ve anketleri gibi çalışmalar 

yapılmıştır.

Bu kapsamda 45.791 adet ulaşım konut 

anketi yapılmış olup ortaya çıkan sonuç-

ların ulaşım modelinde test edilme çalış-

maları devam etmektedir.  Toplanan tüm 

bilgiler değerlendirilerek istenilen projeksi-

yon yılları için Ankara’nın ulaşım politikaları 

belirlenecektir. 2013 yılında başlanılan ça-

lışma tamamlanma aşamasındadır.
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ve özel toplu ulaşım araçlarına yönelik 739 

adet uygunluk belgesi ile işletme ruhsatı 

düzenlenmiştir. Aynı yönetmelik doğrultu-

sunda özel toplu ulaşım araçlarına 29.192 

denetim yapılmıştır.

Ayrıca; Büyükşehir Belediyesi mücavir alan 

sınırları içinde kalan sıhhi ve gayri sıhhi mü-

esseselerle ilgili yol geçiş izinleri verilmesi,  

kent genelinde çalışma izinleri verilmesi, 

ayrıca trafik akımını rahatlatıcı tek yön ve 

park yasağı gibi tedbirlerin belirlenmesi, 

kavşak ve trafik düzenlemelerine esas teş-

kil edecek yaya ve araç sayımlarının ya-

pılması ve değerlendirilmesi, Ankara Valiliği 

Emniyet Müdürlüğünden gelen kaza tespit 

tutanaklarının ilgili birimlere gönderilerek 

kaza sonucu oluşan altyapı hasar bedel-

lerinin belirlenmesi ve bunlara ilişkin gerekli 

işlemlerin yapılması gerçekleştirilmiştir.

Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları 

içinde ulaşım konusunda kararların alındığı 

UKOME Genel Kurulu tarafından 15 adet 

toplantı gerçekleştirilmiş ve 45 ana başlık 

altında kararlar alınmıştır. 

Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisin-

de ticari olarak yolcu taşımacılığı faaliyeti 

gösteren ticari araçların devir işlemleri için 

1.477 adet “Ticari Taşıt Tahsis Belgesi” 

düzenlenmiştir. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi mücavir 

alan sınırları içerisindeki hizmetlerin etkin 

ve verimli bir şekilde sürdürülmesi amacıy-

la Filo Takip ve Yönetim Sistemi ile araçlar 

izlenerek araç yönetimi ve çalışmaların ve-

rimli şekilde sağlanması gayreti sürdürül-

mektedir.

İlgili yönetmelikler çerçevesinde  özel ser-

vis araclarına 6.842 adet çalışma ruhsatı 

SİNYALİZASYON VE ALTYAPI HİZMETLERİ

Faaliyetler 2014 Yılı

Sinyalize Edilen Kavşak Sayısı 45

Sinyalize Kavşaklarda Giderilen Arıza Sayısı 3.865

Trafik İşaret Levhası Yapımı 16.153

Yol Çizgi Çalışması (m²) 506.579

Kasis Yapılan Okul ve Hastane Sayısı 63

İş Yerleri İçin Verilen İzin Belgesi 310

Cevaplanan Muhtelif Evrak Sayısı 2.697

Mavi Masa Başvurusu 5.430

Trafik Eğitimi Verilen Okul Sayısı 113

Trafik Eğitimi Verilen Öğrenci Sayısı 3.565

Yaya ve Araç Sayımı 24
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VERİLEN TİCARİ ARAÇ TAHSİS BELGESİ DAĞILIMI

C PLAKALI SERVİS ARAÇLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
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ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ VE ÖZEL TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA AİT 
HİZMETLER

İcra ve Mahkemelere Gönderilen Bilgi Yazısı 21

Onarım İzni Verilmesi 193

Yeniden Düzenlenen İşletme Ruhsatı Sayısı 739

Kasa Yenileme İşlemi 37

Hat Devir Sayısı 24

UKOME HİZMETLERİ

UKOME Oturum Sayısı                15

UKOME Karar Sayısı                45

Mavi Masa Bildirimi             1.666

FİLO TAKİP HİZMETLERİ

Montaj 252

Demontaj 72

Cihaz Bakımı 718

Araç Kontrol 51.000

Tespit Raporu 50
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mız koordinasyonunda hazırlanarak Genel 

Müdürlük  İdare Encümenin 08.04.2014 

tarih ve 2014/43 sayılı kararı ile kabul edil-

miş ve Ankara Büyükşehir Belediye Mecli-

sinin 18.04.2014 tarih ve 676 sayılı kararı 

ile onaylanmıştır.

Kuruluşumuzda üst yönetimi bilgilendir-

mek ve 5018 Sayılı Yasaya göre hazırlan-

ması gereken Faaliyet Raporları hazırlık-

larını gündemde tutmak, birimlere brifing 

verme, istatistik hazırlama, bilgilerin birbir-

leriyle uyumlu ve birbirlerini teyit edecek 

şekilde raporlanması vb. alışkanlıkları ka-

zandırmak amacıyla üç ayda bir (Ocak, Ni-

san, Temmuz, Ekim ayları) Brifing Raporları 

düzenli bir şekilde hazırlanıp kitap haline 

getirilmiştir.

 Kuruluş üst yöneticisinin, kuruluş temsilen 

katılabilecekleri toplantılarda sunum yap-

mak amacıyla sunumlar hazırlanmış olup, 

bu sunumların devamlı güncel halde hazır 

tutulmasına önem verilmiştir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu ile Taşınır Mal Yönetmeliği gere-

ğince, Kuruluşumuz mülkiyetinde Kurulu-

şumuza tahsisli olan yada Kuruluşumuzun 

kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlar 

ile bunlara ilişkin yazılar ilgili mevzuata göre 

yürütülmüştür.

1.5.Destek Denetim ve Danışma 
Hizmetleri

1.5.1.Strateji Geliştirme Dairesi 
Başkanlığı

Resmi Gazetenin 26.05.2006 tarih ve 

26179 sayılı nüshasında yayımlanan Kamu 

İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin 

Usül ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 

7. maddesi gereğince, Kuruluşumuzun 

Stratejik Planı yenilenmiş ve yenilenen 

Stratejik Plan (2015-2019) 27.08.2014 

tarih ve 2014/104 sayılı İdare Encümeni-

nin kararı ile kabul edilmiş olup Ankara Bü-

yükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2014 

tarih ve 1631 sayılı kararı ile onaylanarak 

yürürlüğe girmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kont-

rol Kanunu gereğince; hazırlanması gere-

ken kuruluşumuz 2013 yılı Faaliyet Raporu 

kuruluşumuz harcama birimlerinin Faaliyet 

Raporlarından yararlanılarak Başkanlığı-
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değerlen-dirilmiş ve bütçe kesin hesabı ile 

mali istatistikleri  hazırlanmıştır. Aylık mali 

raporlar hazırlanmış, kanunen tutulması 

gereken ana defterlerle yardımcı defterler 

tutulmuş ,  Kuruluş  tarifeleriyle ilgili iş ve iş-

lemler yapılmış, ilgili mevzuat çerçevesinde 

tahakkuk ettirilen kuruluş gelir ve alacakla-

rının takip ve tahsilâtı işlemleri yürütülmüş 

ve  borçların ödemeleri yapılmıştır.

Kuruluşumuzda iç kontrol sisteminin kurul-

ması, standartlarının uygulanması ve geliş-

tirilmesi konusunda çalışmalar yapılmış ve 

ön mali kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi, 

muhasebe kayıtlarının usulüne ve stan-

dartlara uygun saydam ve erişilebilir bir 

şekilde tutulması sağlanmıştır. 

Mevzuat uyarınca belirlenecek bütçe ilke 

ve esasları çerçevesinde ayrıntılı harca-

ma programı hazırlanmış,  idarenin diğer 

idareler nezdinde takibi gereken mali iş 

ve  işlemlerinin  yürütülmesi ve sonuçlan-

dırılması sağlanmıştır. Mali konularla ilgili 

mevzuatın  uygulanması konusunda üst 

yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli 

bilgiler sağlanmıştır.

Toplu taşıma araçlarımızda geçerli olan 

yeni elektronik ücret toplama sisteminde; 

4736 sayılı Kanun, 6495 sayılı Kanun ile 

diğer Kararname ve Yönetmeliklerde be-

lirlenmiş ücretsiz / indirimli olarak toplu 

1.5.2. Bütçe ve Mali İşler Dairesi 
Başkanlığı

Kuruluşumuzun mali işlerinin yönetimi Büt-

çe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafın-

dan yürütülmektedir. Parasal kaynaklarımı-

zın işletilmesi hesap verilebilirlik ve verimli-

lik ilkelerine göre yapılmakta, uyguladığımız 

tüm faaliyetlere ilişkin mali sonuçlar ölçül-

mekte, kaynaklarımızın etkin ve verimli kul-

lanılması sağlanmaktadır. 

Kuruluşumuzun izleyen iki yılının bütçe 

tahminlerini de içeren 2015 Mali Yılı Büt-

çesi 26.08.2014 tarihli 2014/103 sayı-

lı İdare Encümeni kararı ile kabul edilmiş, 

18.11.2014 tarihli, 24 numaralı Plan ve 

Bütçe Komisyonu raporu ile uygun bu-

lunmuş ve  Ankara Büyükşehir Belediye 

Meclisinin 28.11.2014 tarih ve 2119 sayılı 

kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir.  

Yıllık performans programına uygun olarak 

hazırlanan Bütçenin kuruluş faaliyetlerine 

uygunluğunun izlenmesi ve değerlendiril-

mesi sağlanmıştır.

2015 yılı Performans Programı ise 

26.08.2014 tarihli, 2014/102 sayılı İda-

re Encümeni kararı ile kabul edilmiş,  An-

kara Büyükşehir Belediye Meclisinin 

14.11.2014 tarih ve  2014/1941  sayılı 

kararı ile onaylanmıştır.

Bütçe  kayıtları  tutulmuş,  bütçe  uygula-

ma  sonuçlarına  ilişkin  veriler  toplanmış, 
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2014 yılında söz konusu hizmetler yürütü-

lürken 6.406 adet Ödeme Emri ve  8.794 

adet Muhasebe İşlem Fişi olmak üzere 

toplam 15.200 adet muhasebe işlemi ya-

pılmıştır.

taşıma hizmetinden yararlananlara Kuru-

luşumuzca verilecek olan kartlardan alına-

cak olan vize bedelleri 03.09.2014 tarihli, 

2014/107 numaralı İdare Encümeni Kararı 

ile belirlenmiştir.

2014 YILINDA KURULUŞUMUZCA VERİLEN SERBEST VE   İNDİRİMLİ KARTLAR

Kart Çeşidi Adet

İndirimli Kart  

Öğrenci Kartı                                                   360.312

Öğretmen Kartı                                                     15.310

Toplam 375.622

Serbest Kart  

Yaşlı Serbest Kartı (65 yaş üstü)                              233.834

Yaşlı Serbest Kartı (61-64 yaş)                                   20.376

Engelli  Kartı                                                              35.846

Refakatli  Kartı                                                          12.920

Kamu Kartı                                                                  1.628

Basın Kartı                                                             3.601

TÜİK Serbest Kartı                                                      161

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Serbest Kartı                    34.323

PTT Serbest Kartı                                                         1.043

Zabıta Serbest Kartı                                                      1.434

Gazi ve Gazi Yakını Serbest Kartı                              4.364

Şehit Yakını Serbest Kartı                                             689

Vazife Malülü Serbest Kartı                                          557

Orman Muhafaza Memuru Serbest Kartı                   156

Milli Sporcu  Serbest Kartı                                                23

Toplam 350.955

GENEL TOPLAM 726.577
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ma, sicil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük 

işlerini yürütmüş, çalışanların aylık ikramiye 

ve diğer hak edişlerinin ödemesini yapmış, 

kuruluşun eğitim planını hazırlayarak uygu-

lamış ve değerlendirmiş, böylece bütçe 

ödemelerinin verimli, tutumlu ve yerinde 

harcanmasını sağlamıştır.

Kuruluşumuz personeline 2014 yılı içinde 

çeşitli kuruluşlarla işbirliği yapılarak değişik 

konularda eğitim verilmiştir.

Kuruluşumuz,  Lastik Tekerlekli  ve Raylı 

Sistem Toplu Ulaşımında kullanılan  Man-

yetik Kart  ve Ankara Kart Dolum bede-

linden  275.225.501 TL’sı tam kart geliri 

, 122.706.324 TL’sı  indirimli kart geliri ol-

mak üzere toplam 397.931.825 TL  gelir 

elde etmiştir.

1.5.3. İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Dairesi Başkanlığı

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkan-

lığı mevzuat çerçevesinde personelin; ata-

EĞİTİM FAALİYETLERİ

S.NO Eğitimin Konusu Kimin Tarafindan Verildiği Personel 
Sayısı

1 AEG ve DC CER Motorlarının Bakım Onarım 
Eğitimi Tuğran Motor A.Ş 1

2 6331 Sayılı Kanuna Göre Sözleşmeden Kadroya 
Geçirilen Personele 657 Sayılı Yasa Eğitimi Türkiye Belediyeler Birliği 21

3 E-İhale (Diyos) Eğitimi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 24

4 Maximo Eğitimi ve MAN Lion’s City G 
Otobüslerin Bakım Onarımı

Araç Bakım Onarım Daire 
Başkanlığı 157

5 6331 Sayılı Kanuna Göre Sözleşmeden Kadroya 
Geçirilen Personele 657 Sayılı Yasa Eğitimi Türkiye Belediyeler Birliği 11

6 Yeni Büyükşehirlere Doğru Türkiye Belediyeler Birliği 2

7 6331 Sayılı Kanuna Göre Sözleşmeden Kadroya 
Geçirilen Personele  657 Sayılı Yasa Eğitimi Türkiye Belediyeler Birliği 12

8 6331 Sayılı Kanuna Göre Sözleşmeden Kadroya 
Geçirilen Personele 657 Sayılı Yasa Eğitimi Türkiye Belediyeler Birliği 18

9 Yerel Yönetimlerde Denetim TODAİE 8

10 Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi Destek Hizmetleri Daire 
Başkanlığı 184

11 Yerel Yönetimlerde Mevzuat TODAİE 9

12
Otobüs kaçırma, rehine alma, taşlı molotof 
kokteyli saldırı, şüpheli paket, rehine kurtarma 
operasyonu 

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü 2701
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13 Sistem Lisansları Eğitimleri Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 163

14 Kişisel ve Kurumsal Gelişim Türkiye Belediyeler Birliği 2

15 Stratejik Plan ve Performans Programı Türkiye Belediyeler Birliği 6

16 Temel Muhasebe ve Bütçe Eğitimi Türkiye Belediyeler Birliği 6

17 İnsan Kaynakları Eğitimi Türkiye Belediyeler Birliği 5

18 İhale Mevzuatı Eğitimi Türkiye Belediyeler Birliği 3

19 Motivasyon Türkiye Belediyeler Birliği 25

20 657 S.D.M Kanunu Türkiye Belediyeler Birliği 12

21 Arşiv Dosyalama Usulleri Türkiye Belediyeler Birliği 35

22 Oryantasyon Eğitimi İnsan Kaynakları Eğitim Şube 
Müdürlüğü 58

23 Halkla İlişkiler Türkiye Belediyeler Birliği 120

24 Taşınır Mal Yönetmeliği Türkiye Belediyeler Birliği 26

25 Kişisel ve Kurumsal Gelişim Türkiye Belediyeler Birliği 1

26 İş Sağlığı ve Güvenliği Türkiye Belediyeler Birliği 51

27 İhale Mevzuatı Türkiye Belediyeler Birliği 69

28 Proje Yönetimi Türkiye Belediyeler Birliği 26

29 Ebys Eğitimi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 22

30 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu Türkiye Belediyeler Birliği 39

31 İş Hukuku ve Mevzuatı Türkiye Belediyeler Birliği 30

32 Yerel Yönetimlerde Afet Yönetimi TODAİE 5

33 Zaman ve Stres Yönetimi Türkiye Belediyeler Birliği 23

34 Sosyal Sigortalar Mevzuatı Türkiye Belediyeler Birliği 28

35 Kurum İçi Etkili İletişim - Konuş. ve Sunum 
Teknikleri Türkiye Belediyeler Birliği 40

36 Devlet Memurları Kanunu ve Uygulaması TODAİE 14

37 Yerel Yönetimlerde Mevzuat Eğitimi TODAİE 9

38 Yerel Yönetimlerde Denetim Eğitimi TODAİE 8

39 Kamu İç Kontrol Mali Sisteminin Oluşturulması 
Eğitimi Maliye Bakanlığı 2

40 Yerel Yönetimlerde Kamu İhale Mevzuat Eğitimi TODAİE 25

41 Eğitim Semineri Hizmet-İş Sendikası 17

42 Kamu Diplomasisi Eğitim Programı TODAİE 3

43 Yerel Yönetimlerde Kamu İhale Mevzuat Eğitimi TODAİE 14

TOPLAM 4.035
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Ayrıca Başkanlığımızca İdare Encümeni ile ilgili olarak sekretarya hizmetleri yürütülmüştür.

2014 YILINDA İDARE ENCÜMEN KARARLARI FAALİYET TABLOSU

Gündem Oturum Sayısı Alınan Karar Sayısı

55 166
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1.5.5. Destek Hizmetleri Dairesi 
Başkanlığı

Başkanlığımız tarafından kuruluşumuz ge-

nelinde yürütülen ve kurum faaliyetlerinin 

kaliteli, verimli ve etkin bir şekilde yürütül-

mesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen 

temel hizmetlerimize ilişkin bilgiler aşağıda 

başlıklar halinde sıralanmıştır.

İdari İşler Şube Müdürlüğünce Başkanlık 

birimlerinin mal, hizmet ve yapım onarım 

ihtiyaçları; 4734, 4735 ve 5018 Sayılı Ka-

nunlar çerçevesinde karşılanmıştır. Kuru-

luşumuzun odacılık, kapıcılık, seracılık, te-

mizlik, ısıtma, yemekhane, elektrik, haber-

leşme ve birimlerin talepleri doğrultusunda 

resmi ve özel kiralık araçların hizmete su-

nulması, bu araçların çalışma durumlarının 

takibi ve defter kayıtlarının tutularak bilgisa-

yara veri girişlerinin yapılması, resmi araç-

ların tamir, periyodik bakım ve onarımlarının 

yapılması hizmetleri, Kuruluşumuz varlıkla-

rının (Taşınır-Taşınmaz) sigorta işlemlerine 

ait hizmetleri birimlerin talepleri doğrultu-

sunda yürütülmüştür. 657 Sayılı Yasaya 

tabi koruma ve güvenlik ile diğer memur 

personelimizin giyecek ihtiyacı ve 4857 

Sayılı Kanuna tabi işçi personelimizin yiye-

cek, giyecek ve yakacak ihtiyacı toplu iş 

sözleşmesi gereğince karşılanmıştır. Hiz-

met binalarımızın ve lojmanlarımızın boya, 

badana, bakım, onarım, tamirat ve tadilat 

işleri yapılmıştır.

1.5.4. Satınalma Dairesi Başkanlığı

Başkanlık kurumumuza ait satılacak taşı-

nır ve taşınmazların satışını yapmak, ku-

rum yararları gözeltilerek kiraya vermek ve 

bunlarla ilgili iş ve işlemlerini takip etmek, 

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre 

yapılan ihalelerin ilgili birimlerle koordineli 

olarak teknik şartname, İdari Şartname ve 

sözleşme taslaklarını hazırlayarak ihalesini 

yapmak, kurumumuz ile özel toplu taşıma 

işleticileri arasında yapılan sözleşmelerle il-

gili iş ve işlemleri yürütmekle görevlidir.

Sincan-Ankara hattı ve İlçe ve İlk Kademe 

Belediyeleri ile Ankara bağlantılı hatlarda 

toplam 36 adet özel toplu taşıma aracına 

ait hattın devir işlemleri gerçekleştirilmiş 

olup, hat devir işlemlerinden Kuruluşumu-

za 462.750 TL gelir sağlanmıştır.

Özel Halk Otobüsleri ve Toplu Taşım Araç-

ları ile ANKARAY ve Metro Raylı sistem 

araçları vagon içerisinde panolara reklam 

alınması, alınan reklamların türüne göre 

araçlara ve istasyonlara takılmasının dü-

zenli olarak takibi yapılmış olup, 617.765 

TL Kuruluşumuza gelir elde edilmiştir. Ay-

rıca taşınır ve taşınmaz malların kiraya ve-

rilmesi yada satılması ile ilgili 92.687 TL, 

hurda satışı işinden ise 483.385 TL  gelir 

elde edilmiştir.
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1.5.6. Hukuk Müşavirliği

Müşavirliğimiz; kuruluşun çalışma alanına 

giren ve Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilen 

konuları hukuki yönden inceleyerek Genel 

Müdürlüğe ve ilgili birimlere görüş bildiril-

mesi, gerçek ve tüzel kişilerce kurumumu-

za karşı açılan ya da kurumumuzca ger-

çek ve tüzel kişilere karşı açılmış dava ve 

takiplerde kurumumuzun hak ve menfaat-

lerini Genel Müdür adına vekaleten davacı 

veya davalı olarak savunulması, kuruluşun 

yasal olarak temsil edilmesi, bu amaçla 

her türlü dava, icra ve yazışmalarını takip 

ederek, kurumumuzla ilgili mevzuatın dü-

zenli şekilde izlenmesi gerekli hallerde de-

ğişiklik önerilerinde bulunulması, işlem ve 

faaliyetlere ilişkin hukuki ihtilafa konu olan 

işlerde yargı organları, vergi ve icra dairele-

ri ile noterler tarafından yapılacak tebliğleri 

kurumumuz adına kabul ederek cevapla-

rın hazırlanması veya hukuksal gereklerinin 

yerine getirilmesi için ilgili birimlere bildirim-

de bulunulması hizmetlerini yürütmüştür.

1.5.7. Teftiş Kurulu Başkanlığı

Birimimiz Kurumumuzun her türlü faaliyet 

ve işlemleri ile ilgili olarak denetim, ince-

leme ve soruşturma işlerinin yürütülmesi, 

kurumun stratejik amaç ve hedeflerini daha 

iyi gerçekleştirmek ve mevzuata uygun ça-

Sağlık ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğünce 

kurum personelinin lojman ve diğer sosyal 

ihtiyaçları kurum imkanları ölçüsünde kar-

şılanmış, kurum lojmanlarının tahsis, tahliye 

ve ilgili tüm hizmetleri yapılmıştır. İş Sağlığı 

ve Güvenliği Kurulunun sekreterya hizmet-

leri yürütülmüştür. Sağlık Servisimizce Ku-

ruluşumuz Sağlık Hizmetleri yürütülmüştür.

Genel Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğün-

ce kuruma gelen tüm evrakların bilgisa-

yar kayıtları tutulmuş, bilgisayar kayıt çık-

tıları alınmış, kurum dışına giden evrakların 

postalama işlemleri yapılmış, Kuruluşumuz 

birimlerinin yapmış olduğu ihalelerle ilgili 

tekliflerin mevzuatlara uygun olarak kayıtla-

rı yapılmış, gerekli tutanakların tutulması ve 

komisyonlara teslimi sağlanmıştır. Devlet 

Arşiv Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelik hü-

kümleri doğrultusunda evrak ayıklama ve 

imha çalışması yapılması için komisyonlar 

oluşturulmuş, komisyonlar tarafından oluş-

turulan kurum arşivine arşivlik malzemenin 

taşınma ayıklama ve imhası ile yerleştirme 

işlemleri yapılmıştır.

Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğünce 

Kuruluşumuz hizmet binaları ile tesislerin 

güvenlik hizmetleri 5188 Sayılı Kanun Hü-

kümleri çerçevesinde yürütülmüştür.
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104 adet inceleme 62 adet soruşturma 

olmak üzere 166 adet dosya sonuçlandı-

rılmış olup, 20 adet dosya 2015 yılına dev-

retmiştir.

Sonuçlanan 166 inceleme/soruşturma 

dosyasından 57 memur ve 81 (72 Belka 

personeli ve 9 adet Kuruluş çalışanı) işçi 

personel hakkında işlem tesis edilmek 

üzere önerilerde bulunulmuştur.

lışmasını sağlamak amacı ile inceleme ve 

araştırmaların yapılması, rapor ve gerekli 

önerilerin hazırlanarak makama sunulması, 

Genel Müdür’ün emri ile bağlı ortaklıklarda 

inceleme, araştırma, soruşturma ve teftişin 

yapılması hizmetlerini yürütmektedir. 

2013 yılından 50 adet dosya devredilmiş, 

yıl içerisinde 136 dosya açılmış, sonuçta 

toplam 186 dosyadan 2014 yılı içerisinde 

DOSYA DAĞILIMI

2014 Yılına İlişkin Dosya Dağılımı Adet

Devreden Dosya Sayısı (2013 Yılından) 50

Açılan Dosya Sayısı 136

TOPLAM 186

Sonuçlanan İnceleme Raporu 104

Sonuçlanan Soruşturma Raporu 62

TOPLAM 166

2015 Yılına Devredilen Dosya Sayısı 20
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Maximo bakım programı kapsamında yük-

lenici firma tarafından EGO Genel Mü-

dürlüğü personeline program için kullanı-

cı eğitimi ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 

Proje Grubu personeline programın kulla-

nımı ve yönetimi ile ilgili eğitimler verilmiştir.            

Başkanlığımız personeli maximo progra-

mı kapsamında Otobüs İşletme Dairesi 

Başkanlığı personeline Merkez Atölyede 

ve Bölgelerin kademelerinde uygulamalı 

olarak eğitimler vermiştir. Otobüs İşletme 

Dairesi Başkanlığı personeline maximo 

programı ile ilgili iyileştirici eğitimler sürdü-

rülmektedir.

Başkanlığımız teknik personeline Sistem 

odası donanımları ve düzeni, EGO sunucu 

yapısı ve VmWare ortamı, EGO Network 

yapısı, Çağrı Takip Programı, EGO Bim 

Projeleri, SGB.Net Projesi, Personel Geçiş 

Sistemi, Otobüs İşletme Dairesi Başkanlı-

ğı için Depo Yönetimi ve Bakım program, 

Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı perso-

neli için Personel takip sistemi Konularında 

güncel bilgilendirme ve teknolojik yenilikler 

konusunda eğitimleri verilmiştir.

Kuruluşumuza yararlı olacak programlar 

hakkında personele eğitimler düzenlen-

mektedir.                       

1.5.8. İç Denetim Birim Başkanlığı 

EGO Genel Müdürlüğü birimlerince yü-

rütülen mali ve mali olmayan bütün idari 

uygulamaların ekonomiklik, etkililik, sosyal 

verimlilik ve sürdürülebilirlik ilkeleri çerçe-

vesinde yürütülmesi konusunda Üst Yö-

netime katkı sağlama ve makul güven-

ce sunulması amacıyla 2014 İç Denetim 

Programı ve Program dışı görevlendirme-

ler kapsamında yapılan iç denetim faaliyet-

leri neticesinde düzenlenen raporlar Genel 

Müdürlük Makamına sunulmuştur. 

2014 yılında 9 adet İç Denetim Danışman-

lık Raporu düzenlenmiştir. Gerçekleştirilen 

iç denetim danışmanlık faaliyetleri ile getiri-

len önerilerle gerek Üst Yönetime gerekse 

Kuruluş birimlerine kaynakların etkili, eko-

nomik ve verimli kullanılması noktasında 

katkı sağlanmaya çalışılmıştır.

1.5.9. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

2014 – 2015 eğitim öğretim yılında 27 

Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü öğrencisi 

Kuruluşumuz birimlerinde dönüşümlü ola-

rak mesleki eğitimlerini sürdürmektedirler. 

2014 yaz döneminde 6 Üniversite ve 9 

Teknik Meslek lisesi öğrencisinin mesleki 

eğitimleri ile ilgili stajlarını tamamlamışlardır.
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2- Performans Sonuçları Tablosu 

HARCAMA BİRİM ADI OTOBÜS İŞLETME 
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Performans Hedefi/Faaliyet
2014 Yılı

1 Toplu Taşımda Kullanılan Araç Sayısı 1.761

2 Doğalgazlı Otobüs Sayısı 1.290

3 Tüketilen Akaryakıt  Miktarı (lt) 10.768.462

4 Tüketilen CNG Miktarı (m3) 67.938.938

5 Psiko -Teknik TestineTabi Tutulan Şoför Sayısı 759

6 Simülatör  Eğitimine Katılan Şoför Sayısı 331

7 Yıllık İş Günlerinde Servise Verilen Ortalama Araç Sayısı 1.215

8 Kat Edilen Yol (km) 111.108.835

9 Otobüslerin Temizlik Sayısı (adet) 462.212

10 Taşınan Yolcu Sayısı 229.818.961

11 Yıllık Yapılan Sefer Sayısı 2.904.668

12  Açık Durak  Sayısı 5.330

 
13 Kapalı Durak  Sayısı 2.044

14 Engelli Kullanımına Uygun  Otobüs Sayısı 930

15 Klimalı Otobüs Sayısı 1.446

16 Yeni Açılan Hat Sayısı 24

17 Verimsiz Olduğundan Dolayı İptal Edilen Hat Sayısı 67

18 Otobüs Hat Uzunluğu (km.) 11.556

19 Akıllı Durak Sayısı 124
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HARCAMA BİRİM ADI RAYLI SİSTEM DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI

Performans Hedefi/Faaliyet 2014 Yılı 

ANKARAY

1 ANKARAY’da Yapılan Yıllık Sefer Sayısı 61.149

2 Yapılan Kilometre 1.042.844

3 ANKARAY Uzunluğu 8.527

4 Yeni Yapılan Asansör Sayısı 4

5 Yeni Yapılan Yürüyen Merdiven Sayısı 20

6 Tüketilen Enerji (Kw/h) 15.048.572

7 Taşınan Yolcu Sayısı 37.078.547

Ankara 
Metrosu

(M1,M2,M3)

1
Ankara Metrosunda Yapılan

Yıllık Sefer Sayısı
102.789

2 Yapılan Kilometre 3.142.662

3 Metro Uzunluğu 46.611

4 Yeni Yapılan Asansör Sayısı 80

5 Yeni Yapılan Yürüyen Merdiven Sayısı 154

6 Tüketilen Enerji  (Kw/h) 67.360.163

7 Taşınan Yolcu Sayısı 66.367.092

Teleferik 1 Teleferik Hat Uzunluğu 3.257
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HARCAMA BİRİM ADI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Performans Hedefi/Faaliyet 2014 Yılı

1 Özel Halk Otobüsleri Uygunluk Belgesi Sayısı 739

2 Düzenlenen Ticari Araç Tahsis Belgesi Sayısı 1.477

3 Verilen Güzergah İzin Belgesi Sayısı 21.393

4 Belediye Otobüsleri,ÖHA ve ÖTA Yönelik Yapılan  
Denetim Sayısı 29.192

5 Özel Servis Araçlarına Verilen Çalışma Ruhsatı Sayısı 6.842

6 Özel Servis Araçlarına Yönelik Yapılan  Denetim Sayısı 1.116

10 Kamera İle İzlenen Kavşak Sayısı 26 Nokta 55 Kamera

11 Kamera Takılan Özel Toplu Taşım Araç Sayısı 80

13 Standart Trafik İşaret Levhalarının Yapımı (Adet) 16.153

14 Yapılan Yol Trafik Güvenliği Ekipmanları Sayısı (Buton, 
Delinatör, Kasis, Okul Direk Giydirme vb.)

Direk Giydirme:    134

Delinatör:          1.766

Kasis:                2.104

Buton:                  182

15 Geometrik Düzenleme Yapılan Kavşak Projesi Sayısı 85

16 Kontrol Edilen Kavşak Sayısı 17.867

17 Arızası Giderilen Kavşak Sayısı 3.865

18 Sinyalize Edilen Kavşak Sayısı 45

19 Yapılan Yol Çizgi Çalışması (m²) 506.579

20 Yeşil Dalga Uygulaması Yapılan Arter ve Kavşak Sayısı 20 Arter 102 Kavşak

21 Loop Dedektör Uygulaması Yapılan Kavşak Sayısı 28

22 Gerçek Zamanlı Yönetilebilen Sinyalize Kavşak Sayısı 381

23 Görme Engelliler İçin Sesli Uyarı Cihazı Takılı Kavşak 
Sayısı 213

24 Engelli Vatandaşlar İçin Otopark Levhası Yapılan Yer 
Sayısı 63

28 Çocuk Trafik Eğitim Pistinde Eğitim Verilen Okul Sayısı 113

29 Çocuk Trafik Eğitim Pistinde Eğitim Verilen Öğrenci 
Sayısı 3.565
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yetlerimizin yanı sıra söz konusu faaliyetlere 

göre elde edilen sonuçlar ile performans 

hedeflerine ne derece ulaşılıp ulaşılamadığı 

gösteren bir içerikle oluşturulmuştur.

EGO Genel Müdürlüğü olarak, Ankaralıla-

rın toplu ulaşım araçlarını tercih etmesi için 

kaliteli, konforlu, hızlı ve güvenli hizmet ver-

meye 2014 yılında da özen gösterilmiştir. 

Kentleşme ve artan kent nüfusu, hareketlili-

ğin artması (mobilitenin) kuruluşumuzu akıllı 

ulaşım sistemlerini ve internet bağlantılı akıllı 

cihazlarını toplu ulaşım hizmetlerinde etkin 

bir şekilde kullanmaya yöneltmiştir.

2014 yılında kentimizde trafik düzen ve 

güvenliğinin sağlanmasına yönelik 16.153 

adet standart trafik işaret levhası yapıla-

rak mücavir alan sınırları içerisinde bulu-

nan bulvar, cadde, sokak ve kavşaklarda 

gerekli yerlere monte edilmiştir. 45 adet 

kavşak sinyalize edilmiş; mevcut sinyalize 

kavşaklar 17.867 kez kontrol edilmiş ve 

bu kontroller sırasında tespit edilen 3.865 

adet arıza giderilmiştir. 506.579 m² yol çiz-

gi çalışması yapılmıştır.

Kuruluşumuzun 2014 yılı faaliyetleri ince-

lendiğinde performans hedeflerimize bü-

yük ölçüde ulaşıldığı görülmektedir. Bu 

başarının elde edilmesine temel teşkileden 

husus,  koşullar ve şartlar ne olursa olsun 

her zaman hizmetlerin sunulmasında va-

tandaş memnuniyetini esas alan yönetim 

anlayışımızdır.

3-Performans Sonuçlarının ve 
Performans Bilgi Sisteminin 
Değerlendirilmesi

Genel Müdürlüğümüz 2015-2019 yıllarını 

kapsayan stratejik planını yapmış ve kamu-

oyuyla paylaşmıştır. Söz konusu planda; 

uzun vadede kuruluşumuz politikalarının 

oluşturulmasında ve uygulanmasında belir-

leyici olacak stratejik amaçlar, bu amaçların 

gerçekleştirilebilmesine yönelik oluşturulan 

stratejik hedefler (spesifik alt amaçlar) ile 

belirlenen hedeflere ulaşmak üzere yapıl-

ması planlanan faaliyetler, projeler ve bun-

lara ilişkin stratejiler belirlenmiştir.

Stratejik yönetim anlayışının temel baş-

lıklarından biri olan performans programı 

da her yıl kuruluşumuz tarafından hazır-

lanmaktadır. Stratejik planımızda yer alan 

amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda belir-

lediğimiz performans hedeflerine ulaşmak 

için ilgili yıl boyunca gerçekleştireceğimiz 

faaliyetler ve bu faaliyetlerin kaynak ihti-

yaçları performans programımızda ayrıntılı 

olarak gösterilmektedir. Ayrıca performans 

programlarımız kuruluşumuzun bir bütün 

olarak performans kriterlerini ortaya koy-

makla beraber birim ve faaliyet bazlı per-

formans değerlendirmesine de imkân ta-

nıyan bir nitelik taşımaktadır.

Kuruluşumuzun performans programı esas 

alınarak hazırlanan 2014 mali yılı faaliyet ra-

porumuz; yıl boyunca gerçekleştirilen faali-
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IV. KURUMSAL
KABİLİYET ve
KAPASİTENİN

DEĞERLENDİRİLMESİ
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GÜÇLÜ YÖNLER

•	 72 yıllık deneyime ve kurumsal yapıya 

sahip olması

•	 Metro konusunda en deneyimli kuru-

luş olması

•	 Kamu kuruluşu olması ve kendi kuru-

luş kanununa sahip olması

•	 Genç ve modern otobüs filosuna sa-

hip olması   

•	 Doğalgaz otobüslerini toplu taşım filo-

suna ilk katan kuruluş olması, doğal-

gazlı otobüslerin devreye sokulmasıyla 

yakıt tasarrufunun sağlanması

•	 Her türlü bakım onarım hizmetini vere-

bilecek kapasitede modern atölyeye 

sahip olması

•	 Yenilikçi yönetim anlayışının olması

•	 Çevreye duyarlı yönetim anlayışının 

olması

•	 Yönetime kolay ulaşılabilmesi

•	 İdari ve teknik personelin eğitim düze-

yinin yüksek olması 

•	 Personelimizin Kuruluşumuzda çalış-

manın bir ayrıcalık olduğunu düşün-

mesi

•	 Personelde katılımcı kültürün olması

•	 Bilgi teknolojileri ve akıllı ulaşım sistem-

lerine ağırlık verilmesi

Güçlü ve Zayıf Yönler ile Fırsat ve 
Tehditler (GZFT) Analizi

Kuruluşumuzu doğrudan ya da dolaylı ola-

rak etkileyeceği beklenen eğilimler aşağı-

daki şekilde tespit edilmiştir.

•	 Toplu ulaşım sisteminin işleyişine yöne-

lik yasal düzenlemeler,

•	 Ulusal Kalkınma Planları, Sektörel Plan-

lar ve programlarda belirlenen ulaşım 

politikaları,

•	 Toplu ulaşım devlet teşvikleriyle des-

teklenmesi,

•	 Bilgi teknolojileri ve akıllı ulaşım sistem-

lerinin gelişmesi,

•	 Yeni metro projelerinin hizmete girmesi,

•	 Toplu ulaşımda kablolu sistemlerin (te-

leferik) hizmete girmesi,

•	 Yeni bulvar projelerinin hayata geçiril-

mesi,

•	 Kentsel dönüşüm projelerinin bitirilme-

si,

•	 Özel araç kullanımının kısıtlanması ve 

toplu ulaşımın özendirilmesi,

•	 Toplu ulaşım sistemlerinde kalite ve 

konforun öneminin artması,

•	 Petrol üreten ülkelerdeki siyasi geliş-

meler ve buna bağlı petrol fiyatlarındaki 

değişmeler,

•	 Kent nüfusundaki hızlı artış.
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FIRSATLAR

•	 Hizmette rakipsiz olması   

•	 Bilişim teknolojisinin gelişmiş olması 

•	 Enerji kaynağı olarak doğalgazın kulla-

nılması

•	 Merkezi idarenin yerel yönetimleri yetki 

ve kaynak yönünden güçlendirme ça-

lışmaları 

•	 Ekonominin yükselişte olması,

•	  Toplu ulaşım yatırımlarında kamusal 

faydanın gelecek dönemlerde ortaya 

çıkması

TEHDİTLER

•	 Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artışlar 

nedeniyle işletme giderlerinin öngörü-

lenden yüksek olması

•	 Yedek parça fiyatlarının sürekli artması 

•	 Döviz kurundaki dalgalanmalar

•	 Kuruluşumuzun hizmet edeceği alan 

sınırlarının genişlemesi

•	 Otobüs ve metroda kanunla veya ku-

rumun istemi dışı ücretsiz taşıma yap-

ma zorunluluğu

•	 Kentte kontrolsüz göç ve süratli büyü-

me dolayısıyla ulaşıma yönelik alt yapı 

çalışmalarının planlanmasındaki zorluk,

•	 Özel otomobil kullanımının önlenemez 

yükselişi.

•	 Engelli vatandaşlarımızın hizmetlerimize 

ulaşabilirliğine ağırlık verilmesi

•	 Eleştiri ve taleplere yönelik Alo 153 

servisinin etkin çalışması, zamanında 

cevap verilebilmesi

•	 Personele eğitim ve mesleki gelişim 

olanaklarını sunması 

•	 Ankara Büyükşehir Belediyesinin toplu 

taşıma hizmetlerine önem ve öncelik 

vermesi

•	 Toplu ulaşımda teleferik sistemini dev-

reye sokması

ZAYIF YÖNLER

•	 Toplu taşımanın yapısı gereği gelirleri-

mizin giderlerimizi karşılayamaması

•	 Verilen toplu taşıma hizmetleri sosyal 

amaçlı bir hizmet olarak görüldüğünden 

ve kâr amacı güdülmediğinden ödeme 

dengesinin kurulamaması

•	 Ulaşım sistemi araç ve donanımlarının 

pahalı olması
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V. EKLER
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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, planlan-
mış 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 kontrol-
ler, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayan-

maktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hak-

kında bilgim olmadığını beyan ederim.
 31.03.2015

      Necmettin TAHİROĞLU 
      Genel Müdür
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MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN 
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 kul-
lanılmasını temin etmek üzere iç kontrol 

süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli 
tedbirlerin alınması için düşünce ve öneriler-
imin zamanında üst yöneticiye raporlandığını 

beyan ederim.
İdaremizin 2014 yılı Faaliyet Raporunun 

“III/A-Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilg-
ilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit 

ederim. 31.03.2015

 Yasin POLAT 
 Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkan V.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve 

doğru olduğunu beyan ederim.
Bu rapor da açıklanan faaliyetler için idare 

bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş 
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 
kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde 
iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bun-
lara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği husu-
sunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama 

birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak 
uygulandığını bildiririm.

Bu güvence; harcama yetkilisi olarak sahip old-
uğum 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.  31.03.2015

İsmail ERDOĞAN
Teftiş Kurulu Başkanı

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve 

doğru olduğunu beyan ederim.
Bu rapor da açıklanan faaliyetler için idare 

bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş 
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 
kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde 
iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bun-
lara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği husu-
sunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama 

birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak 
uygulandığını bildiririm.

Bu güvence; harcama yetkilisi olarak sahip old-
uğum 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.  31.03.2015

Hatice KÖSE 
Hukuk Müşaviri

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve 

doğru olduğunu beyan ederim.
Bu rapor da açıklanan faaliyetler için idare 

bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş 
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 
kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde 
iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bun-
lara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği husu-
sunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama 

birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak 
uygulandığını bildiririm.

Bu güvence; harcama yetkilisi olarak sahip old-
uğum 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.  31.03.2015

Faruk AKÇAY 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı V.
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve 

doğru olduğunu beyan ederim.
Bu rapor da açıklanan faaliyetler için idare 

bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş 
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 
kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde 
iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bun-
lara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği husu-
sunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama 

birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak 
uygulandığını bildiririm.

Bu güvence; harcama yetkilisi olarak sahip old-
uğum 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.  31.03.2015

Avni ERDOĞAN
Raylı Sistemler Dairesi Başkanı

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve 

doğru olduğunu beyan ederim.
Bu rapor da açıklanan faaliyetler için idare 

bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş 
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 
kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde 
iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bun-
lara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği husu-
sunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama 

birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak 
uygulandığını bildiririm.

Bu güvence; harcama yetkilisi olarak sahip old-
uğum 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.  31.03.2015

Mümtaz DURLANIK 
Ulaşım Dairesi Başkanı

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve 

doğru olduğunu beyan ederim.
Bu rapor da açıklanan faaliyetler için idare 

bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş 
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 
kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde 
iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bun-
lara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği husu-
sunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama 

birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak 
uygulandığını bildiririm.

Bu güvence; harcama yetkilisi olarak sahip old-
uğum 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.  31.03.2015

Mehmet SÜTÇÜ 
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve 

doğru olduğunu beyan ederim.
Bu rapor da açıklanan faaliyetler için idare 

bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş 
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 
kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde 
iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bun-
lara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği husu-
sunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama 

birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak 
uygulandığını bildiririm.

Bu güvence; harcama yetkilisi olarak sahip old-
uğum 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.  31.03.2015

Ömer ARAS
Otobüs İşletme Dairesi Başkanı V.
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve 

doğru olduğunu beyan ederim.
Bu rapor da açıklanan faaliyetler için idare 

bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş 
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 
kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde 
iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bun-
lara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği husu-
sunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama 

birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak 
uygulandığını bildiririm.

Bu güvence; harcama yetkilisi olarak sahip old-
uğum 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.  31.03.2015

Hikmetullah EVRENSEL 
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve 

doğru olduğunu beyan ederim.
Bu rapor da açıklanan faaliyetler için idare 

bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş 
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 
kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde 
iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bun-
lara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği husu-
sunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama 

birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak 
uygulandığını bildiririm.

Bu güvence; harcama yetkilisi olarak sahip old-
uğum 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.  31.03.2015

İsmail KESGİN 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve 

doğru olduğunu beyan ederim.
Bu rapor da açıklanan faaliyetler için idare 

bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş 
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 
kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde 
iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bun-
lara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği husu-
sunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama 

birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak 
uygulandığını bildiririm.

Bu güvence; harcama yetkilisi olarak sahip old-
uğum 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.  31.03.2015

Eyüp Başat
Satınalma Dairesi Başkanı V.

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve 

doğru olduğunu beyan ederim.
Bu rapor da açıklanan faaliyetler için idare 

bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş 
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 
kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde 
iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bun-
lara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği husu-
sunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama 

birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak 
uygulandığını bildiririm.

Bu güvence; harcama yetkilisi olarak sahip old-
uğum 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.  31.03.2015

Sinan Yılmaz
Araç Bakım Onarım Daire Başkanı V.
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve 

doğru olduğunu beyan ederim.
Bu rapor da açıklanan faaliyetler için idare 

bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş 
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 
kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde 
iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bun-
lara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği husu-
sunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama 

birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak 
uygulandığını bildiririm.

Bu güvence; harcama yetkilisi olarak sahip old-
uğum 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.  31.03.2015

Mevlüde DUR
Özel Kalem Müdürü V.

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve 

doğru olduğunu beyan ederim.
Bu rapor da açıklanan faaliyetler için idare 

bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş 
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 
kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde 
iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bun-
lara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği husu-
sunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama 

birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak 
uygulandığını bildiririm.

Bu güvence; harcama yetkilisi olarak sahip old-
uğum 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.  31.03.2015

Mustafa EKİCİ 
Halkla İlişkiler Şube Müdürü  V.
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