Saygıdeğer Meclis Üyeleri,
Sevgili Ankaralılar,
Cumhuriyet tarihimizle beraber her geçen gün
büyüyen ve gelişen Ankara; günümüzde kentleşme, yeşil alan, güvenli yaşam, ticaret, turizm ve diğer
hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla Dünya
Başkentleri arasında ilk sıralarda olmayı başarmış bulunmaktadır.
Ülkemizin uluslar arası arenada yakalamış olduğu
vizyon, bir dünya başkenti olarak Ankara’ya önemli
sorumluluk yüklemiştir. Bu durum belediye hizmetlerinin etkili, ekonomik ve verimli olacak şekilde kalitesini artırmış, insanımıza sağlanan kolay, huzurlu ve
estetik yaşam unsurları ile Başkentimiz, günümüzde
en yaşanabilir kent konumuna yükselmiştir.
Belediyemiz, kurumsal bütünlüğü içinde ulaştığı
hizmet kalitesi ile ulusal ve uluslar arası pek çok kurum tarafından ilgiyle takip edilmiştir. Almış olduğumuz ödüller bu değerlendirmelerin tarafsız sonuçlarıdır.
Başarı, doğruluğu kabul edilmiş, tüm paydaşlar
için gerçekleştirilebilir bir vizyon ortaya koymaktan
ve bu süreçte millî ve manevi değerleri göz ardı etmeden, değişim ve gelişmelerden etkilenebilen bir
vizyon oluşturmaktan geçmektedir. Vizyonumuz;
esin kaynağı olan bir belediye olarak tüm Ankara’nın

gelişimi ve yaşamsal kalitesi için ulaşılacak ana hedefi ifade etmektedir.
Kamu kurumlarında hesap verilebilirlik ilkesi her
alanda ve her zaman egemen olmalıdır. Sorumlulukların farkındalığı, hesapverme anlayışını hep canlı tutacak ve daha ileriye götürecektir. Bu kapsamda faaliyet raporları, 5018 sayılı yasanın öngördüğü şekliyle
kurumların kamuoyuna hesap vermelerini sağlayan
önemli bir araçtır. Bu anlayışla şeffaflık ve hesap verebilirliği ilke edinen bir belediye olarak 2011 yılı
çalışmalarını içeren faaliyet raporumuzu hazırlamış
bulunmaktayız.
Saygıdeğer Ankaralı Hemşehrilerim;
2011 yılında “Güçlü, kaliteli, huzurlu ve modern
Ankara’nın inşası” çalışmaları kapsamında büyük ve
önemli çalışmaların alt yapısı hazırlanmıştır.
Geldiğimiz noktada Ankara; modern şehircilik
anlayışıyla iç içe bulunmaktadır. Kentsel kimliğinin
yanı sıra turizm potansiyelini de günden güne arttırmakta; ulaşım, ekonomi, ticari, kültürel, sportif faaliyetler alanında çıtasını durmaksızın yükseltmektedir.
Bunu yaparken de sürdürülebilir kalkınma ilkelerine
bağlı kalarak hep daha iyiye hep daha ileriye hızla
yol kat etmektedir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yapılan her
işte şeffaflık ilkesine uyulmuş, görsel ve yazılı basın
aracılığı ile yaptığımız hizmetler değerli halkımıza
sunulmuştur.
Dünya’da artık durağan hiçbir sistem kalmamıştır.
Dünden yarına giden süreç içerisinde ilkeli; sürdürülebilir kalkınmaya dayalı olarak yarına yatırım yapmaya tavizsiz biçimde devam edeceğiz. Güçlü mali
yapı, planlı gelişim, teknolojiyi etkin kullanma, hemşerilerimizin memnuniyeti, kentin estetik biçimde
ele alınması, temiz ve kaliteli su temini, güvenli ve rahat kentiçi toplu taşıma için en uygun hedefler belirlenmiştir. Ankara; tüm sosyal, demografik ve coğrafik
unsurlarıyla bir bütün olarak ele alınmış; hizmetler,
hiçbir ayrım gösterilmeden ihtiyaçlar ve planlamalar
esas alınarak tarafsız olarak sunulmuştur.
Ayrıca büyükşehir belediyesi olarak Ankara’da
ulaşımın daha sağlıklı işleyebilmesi özellikle toplu
taşımanın cazip hale getirilmesi ve vatandaşlarımızın «Huzur ve Güven İçerisinde Hayata Taşıyan Kurum Olma» hayalimizi gerçekleştirmek için gerekli
tüm çalışmalar özenle ve özveriyle yapılmaktadır.
Bu kapsamda raylı taşımacılığının yaygınlaştırılması,
lastikli sistemde kullanılan otobüslerimizin modern,
konforlu ve çevreye duyarlı CNG’li araçlarla takviye edilmesi, kent içi ulaşımda alternatif toplu taşıma sistemlerinin entegre kullanılması konusunda
önemli çalışmalar hayata geçirilmiştir. Bu hizmetleri

gerçekleştirirken bütün bireyler gibi engelli bireylerin de özgür, güvenli ulaşım haklarını kullanabilmeleri hususunda tüm önlemler alınmış, çalışmalar bu
doğrultuda yapılmış ve bundan sonrada yapılmaya
devam edilecektir.
Meclisimizin Değerli Üyeleri;
Belediye yönetimi olarak 2009-2014 çalışma
dönemi içinde iki temel amacımız bulunmaktadır.
Birincisi kurumsallaşmasını tamamlamış, gelişmiş
dünya standartlarının üzerinde hizmet sunabilecek
şekilde donatılmış bir belediye yönetimini ülkemize
kazandırmak, ikincisi de ülkemizin gözbebeği başkentimizi dünyanın en güzel kentleri arasında ilk
sırada olmasını sağlayacak şehircilik anlayışını tesis
etmektir. “Daha iyi bir Ankara” anlayışıyla 2023 yılındaki başkentimizi oluşturmak için çalışmalarımız hız
kesmeden devam edecektir.
Çalışma dönemi boyunca, bizlerden desteğini
eksik etmeyen saygıdeğer meclis üyelerine, bizlere
gösterdiği sabır ve işbirliği için değerli halkımıza,
faaliyet raporunun hazırlanmasında ve faaliyetlerin
sunulmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma
saygı ve sevgilerimi iletir, içten teşekkürlerimi sunarım.

İ. Melih GÖKÇEK
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı

SUNUŞ
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isyonunu Ankara’da ulaşım hizmetlerini en güvenilir en hızlı, en ekonomik, en rahat ve en çok memnuniyet verecek şekilde belirleyen, vizyonunu Ankaralıları huzur ve güven içinde hayata taşıyan kurum olmayı
hedefleyen Genel Müdürlüğümüz, toplu taşıma ve ulaşım hizmetlerini gelişen teknolojik imkanları kullanarak çevreye duyarlı, insan sağlığına saygılı bir anlayışla yürütmektedir.
Geçmişte kentimize elektrik, havagazı ve doğalgaz sağlamış, öncü kimliğiyle sadece Ankara’da değil Türkiye’de pek çok ilke imza atmış olan EGO, başkentimizin olmazsa olmazıdır. Ankara’nın değerli bir markasıdır.
Her yıl nüfusu artan ve hızla büyüyen Ankara’mızda yaşayan başkentlilere güvenilir ve konforlu toplu taşıma hizmeti vermek amacıyla, otobüs filomuz sürekli yenilenerek yaş ortalaması düşürülmüştür. 250 adet körüklü otobüs alımının ihalesini 2011
yılında gerçekleştirdik. Ayrıca akıllı bilet ve akıllı durak gibi yeni projelerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunun yanında
ulaşım alt yapısının geliştirilmesi için sürekli yeni projeleri devreye sokuyoruz.

Kuruluşumuza büyük mali yük getiren metro projelerimizin yapımını, merkezi
idarenin mali kaynaklarıyla daha çabuk bitirilip, halkımızın hizmetine girmesi için, Ulaştırma Bakanlığına devrettik. Yapımları tamamlandığında işletmesini yine kuruluşumuz
üstlenecektir.
Toplu taşımada kullanılan otobüslerimizin yenilenmesi, modern, konforlu ve çevreye duyarlı doğalgazlı otobüslerin hizmete sunulması kapsamında, CNG ile çalışan
otobüs sayımız 1090’a ulaşmıştır. Bu otobüslerimizin 600’ü klimalı, 70’in de de engelli
vatandaşlarımız için engelli asansörü bulunmaktadır. Doğalgazlı otobüsleri toplu taşıma filosuna ilk katan kuruluş olmamız yanında, filosunda Avrupa’da bu sayıda CNG’li
otobüs kullandıran yegane kuruluşlardan biriyiz.
Kuruluşumuz, kentimizde ulaşım sorunlarının giderilmesi için çağdaş yönetim
anlayışını esas alarak, yasaların kendisine verdiği yetki ve sorumluluklar çerçevesinde
ulaşım hizmetlerini vatandaşlarımızın beklentilerine uygun olarak sunmanın gayreti
içerisinde, durmadan ve bütün gücüyle çalışmaktadır.
Kuruluşumuz, Stratejik Planımızda belirlediğimiz amaçlar doğrultusunda, toplu
taşımanın cazip hale getirilmesi ve Ankara’da ulaşımın daha sağlıklı işleyebilmesi için
gerekli olan alt yapı çalışmalarını büyük bir özenle ele almakta ve çalışmalarını sürdürmektedir. Bu anlamda yollarımızı dünya standartlarında yön levhalarıyla donatıp, sinyalizasyon ve işaretleme çalışmalarıyla vatandaşlarımızın trafikte daha güvenli hareket
etmelerini amaçlıyoruz.
Modern kentlerin en önemli özelliklerinden biri de bütün bireyler gibi engellilerin özgür, güvenli ve çağdaş erişim haklarına riayet edilmesi ve erişilebilirlik ile ilgili tüm
tedbirlerin alınmasıdır. Kentimizde fiziksel, görme, işitme engellilerin ve zihinsel engellilere dönük çalışmaların yapılması insanlık görevimizdir. Bu konuda da kuruluşumuzda
çalışmalar kesintisiz devam edecektir.
Kuruluşumuz harcama birimlerinin 2011 yılı içinde yapmış oldukları Faaliyetlerini
şeffaf, güvenilir, tarafsız ve anlaşılır olarak açıklayan 2011 Yılı Faaliyet Raporunun hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

NECMETTİN TAHİROĞLU
Genel Müdür

B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
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.
1. Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, halkın ulaşım gereksinimlerini
günün koşullarına uygun, en iyi şekilde
karşılar. Bunun için tüm planlama, projelendirme, tesis kurma, işletme, dağıtma
vb. işleri modern teknik, ekonomik ve işletme prensiplerine göre yürütür.
2. Ankara Büyükşehir Belediyesi mücavir 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, işletir ya da
işlettirir.
4. Hareket tarifeleri yapar, uygular ve bu tarifeleri gerektiğinde düzeltir.
5. Toplu taşıma araçlarını teknik ve ekonomik
kurallara uygun olarak işletir,bakım ve onarımlarını yapar.
6. Toplu taşıma araçlarını sürekli çalışır durumda bulundurmak üzere teknik kontroller yapar, birimler arasında işbirliğini
sağlar.
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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 düzenler, bu alanda yapılan etkinliklere katılır.
11. Mevcut ulaşım sistemlerinin çalışmalarını
izler, talepleri değerlendirir. Trafikle ilgili sorunları inceler, çözüm önerileri geliştirir.
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C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1- EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN TARİHÇESİ
Ankara 13 Ekim 1923’de başkent olmuş, hemen
sonra 1924 yılında çıkarılan Ankara Şehremaneti Kanunu ile Ankara Şehremaneti kurulmuştur.
Bu tarihten itibaren Devlet kuruluşları için yeni
binalar inşa edilmiş, yabancı büyükelçilikler yeni
Başkent Ankara’da yerlerini almışlardı. Yeni semtler, yeni mahalleler ortaya çıkmış, şehir süratle
gelişmiş, bununla birlikte ihtiyaçları da artmıştı.
1.1 Elektrik Hizmetleri:
Cumhuriyetin ilanından sonra Ankara’nın elektrikle aydınlatılması amacıyla, ilk kez 1925 yılı
başında Ankara Belediyesi tarafından Bentderesine kurulan 50 HP gücündeki bir lokomobilli
santralden doğru akımlı olarak elektrik üretilmiş
ve kullanılmaya başlanmıştır. Bu güçteki enerjiyle daha çok sokak aydınlatması, TBMM, Valilik ve
Belediye binaları gibi binaların aydınlatma ihtiyaçlarına cevap verilebilmekteydi.
Elektrik ihtiyacının artması sonucu Güvercinlik’te
bir elektrik santrali kurulmuş, bu santral toplam
720 HP enerji üretmiştir. Elektrik şebekesinin de
bu güce göre genişletilmesi işleri de Alman Siemens Firmasına verilmiştir. 1925 yılında bu yeni
tesislerden enerji alınmasıyla Bentderesindeki
lokomobilin çalıştırılmasından vazgeçilmiştir.
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 Alman Didier Firmasına devretmeyi uygun bulmuştur. 24 Mart 1927 tarihin-
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de imzalanan sözleşmeyle “sahibi imtiyaz şehir
emanetinden devren alacağı tesisat dahil olduğu halde asgari 2500 KW gücünde son sistem
bir müvellidi elektrik fabrikasıyla müştemilatını
tesis ve inşa etmeye” mecbur tutulmuştur.
1926 yılında Belediye tarafından MAN Firmasına sipariş edilmiş olan 650 HP dizel elektrojen
grubu 1927 yılında Ankara’ya gelmiş, Güvercinlik’teki santralle paralel çalışmak üzere 16 Ağustos 1927’de işletmeye konulmuştur.
Daha sonra Maltepe Elektrik Fabrikası 20 Ocak
1929’da tamamlanarak servise konulmuş bu da
ihtiyaca yeterli gelmeyince 1930 yılında yine
MAN Firmasına 3150 HP güçte yeni dizel gruplar sipariş edilmiş olup 1931 yılında devreye sokulmuştur. Böylece 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
karşılanamayacağı anlaşıldığından, Bayındırlık Bakanlığı 1933 yılında Maltepe
Santralinin Zonguldak Maden Kömürü
ile çalışan bir termik santral haline getirilmesine izin vermiştir.
Yapılması kararlaştırılan 5100 kw gücündeki termik santral Alman AEG ve MAN
firmalarına sipariş edilmiştir. Santral 14
Ekim 1936’da işletmeye alınmıştır.

1

939 yılına kadar Alman Şirket tarafından
işletilen bu tesisler 5 Temmuz 1939 tarih
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 Müessesesi olarak kurulmuş bulunan Müessesemize Ankara’daki tesis
ve İşletmeler devir edilmiştir.
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 Müdürlüğü bünyesinde bulunan elektrik işlerinin tamamı TEK’na devredilmiştir.
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1.2. Havagazı ve Doğalgaz Hizmetleri
Yukarıda anılan 24 Mart 1927 yılında imzalanan
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 edilmiştir.
İlk kuruluş yılında günde 3000 m3 gazın tüketimini sağlayamayan Havagazı işletmesi kısa süre
sonra mevcudu birden çalıştırdığı halde şehrin
ihtiyacını karşılayamaz duruma düşmesi üzerine
1933 yılında tesisi büyütmek zorunda kalmıştır.
Ocak 1935’de havagazı üretim kapasitesi 12.000
m3’e çıkarılmıştır. Mevcut Gazometre yetersiz
kaldığından ilaveyle Kasım 1938’de 9000 m3’lük
bir depo haline getirilmiştir. 1939 yılında şirket
satın alınmış ve Müessesemize devredilmiştir.
1942’de üretim kapasitesi 20.000 m3’e çıkarılmıştır. 1929 yılında 207 olan havagazı abone sayısı 1968 yılında 72.842’ye gaz üretim kapasitesi
220.000 m3’e depolama kapasitesi de 114.000
m3’e yükselmiştir.Havagazı abone ve satışlarının
gösterdiği yükselişler sonucu mevcut havagazı üretim tesislerinin yetersiz duruma düşmesi
üzerine 1969 yılında Güvercinlik’te yeni bir fabrika kurulmasına karar verilmiş tesis 1973 yılında
işletmeye açılmıştır.
Havagazı Fabrikasının yan ürünü olarak elde
edilen kok kömürü TKİ aracılığı ile halkımıza ve
ikinci yan ürün olan katran da yakıt veya yol inşaatlarında kullanılmak üzere ihtiyaç sahiplerine
satılmıştır.
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1989 yılında üretim kapasitesi 4 milyar m3 abone sayısı ise 105 bindir. 1989 yılında Rusya kaynaklı doğalgaz hattının Ankara’ya getirilmesi
sonucunda havagazı üretimi durdurulmuş
15.05.1990 tarihinde Güvercinlik 17.07.1990 tarihinde ise Maltepe Havagazı Fabrikası kapatılmış,
yerini doğalgaz hatları ve reglaj istasyonlarına
bırakmıştır.
Doğalgaz dönüşüm çalışmaları sonucu 300.000
abonelik dönüşüm işlemleri tamamlanmış ve
Ankara’da havagazı hizmeti verilen bölgelerde
doğalgaz kullanımına başlanmıştır. Doğalgaz
hatlarının yaygınlaştırılması bakım, onarım ve
abone işleri doğalgaz hizmetlerinin 15.06.2007
tarihinde kurulan Başkent Doğalgaz Dağıtım
A.Ş. ‘ye devredildiği 01.09.2007 tarihine kadar
Kuruluşumuzca yürütülmüştür. Bu tarih itibariyle genel abone sayısı 1 milyona ulaşmıştır.

Doğalgaz hatlarının yaygınlaştırılması bakım, onarım ve abone
işleri doğalgaz hizmetlerinin 15.06.2007 tarihinde kurulan
Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ‘ye devredildiği 01.09.2007
tarihine kadar Kuruluşumuzca yürütülmüştür.
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1.3. Otobüs Hizmetleri:
1930 tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun
15.02.1934 tarih ve 2571 Sayılı Kanun’la değiştirilen 19. maddesine dayanılarak 1 Ekim 1935’te
kurulan “Belediye Otobüs İdaresi” aynı yıl Sovyetler Birliğinden alınan 100 adet ZİS marka
otobüsle 12 hat üzerinde, yoğun saatlerde yolcu taşımaya başlamıştır.
1 Haziran 1944’te İdare “Ankara Otobüs İşletme
İdaresi” adı ile katma bütçeli bir kuruluş 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 troleybüs adeti 33’e ulaşmıştır. 1961’de alınan
33 adet ANSALDO marka troleybüsün dışında
troleybüs alımı yapılmamıştır. 1979 – 1981 döneminde trafiği aksattırdıkları ve yavaş gittikleri
gerekçesiyle hizmetten kaldırılmışlardır.
1942 yılında Almanya’dan 7 adet Magirus, 194446 yıllarında da 10 adet FBW ve 19 adet Ford
marka otobüs satın alınarak otobüs sayısının
yükseltilmesine çalışılmıştır.
1 Ocak 1950 tarihinde de İşletme 5363 Sayılı
Kanun’un 3. maddesi uyarınca “Ankara Elektrik,
Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi Genel
Müdürlüğü – EGO” bünyesine katılmıştır.
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2007 tarihinde Türkiye’de ve
Ankara’da ilk kez kullanılan 490 adet doğalgazlı otobüs
satın alınmıştır.
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1

952’de alınan 13 adet MAN ile 1961’de alınan 33 adet Ansaldo marka troleybüslerin dışında troleybüs alımı yapılmamıştır.
1951-1962 yılları arasında satın alınan 308 adet
otobüs Bussing markadır. 1974 yılında 50 adet
Mercedes otobüs, 1977’de 20 adet Magirus Midibüs, 1980 yılında alınan 35’i üç kapılı 50 adedi
körüklü 85 İkarus marka otobüs ile birlikte 19751982 yıllarında 477 adet MAN marka otobüs satın alınmıştır.
1992 Yılında egzoz dumanlarından oluşan hava
kirliliğinin önlenmesi amacıyla otobüsler de yapılan değişikliklerle 30 adet doğalgazla çalışan
otobüs hizmete girmiştir.
2007 tarihinde Türkiye’de ve Ankara’da ilk kez
kullanılan 490 adet doğalgazlı otobüs satın alınmıştır.
2008 yılı içerisinde 500 adet CNG’li ve klimalı
otobüs alımı yapılmıştır. Otobüslerin 436 adeti Aralık 2009 sonuna kadar, 64 adedi de 2010
yılında teslim alınarak hizmete sunulmuştur.
Anlaşma gereği alınan otobüslere ek olarak 100
adet CNG’li ve klimalı otobüs daha alınmıştır. Ayrıca Aralık-2011 yılında 250 adet körüklü otobüs
(CNG’li) alımı için ihaleye çıkılmış olup, bu otobüsler 2012 yılının ikinci yarısından itibaren EGO
filosuna katılacaktır.
Bugün Kuruluşumuzda çalışan otobüs sayısı
1.789 adet, 2011 Aralık ayı sonu itibariyle taşınan yolcu sayısı ise 215.784.010 kişidir.
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1.4. Raylı Sistem Hizmetleri:
Ankara’nın nüfusunun artması sonucu giderek
ağırlaşan kent içi trafik problemlerini azaltmak
ve halkın, dünyanın büyük metropollerinde olduğu gibi çağdaş, hızlı ve güvenli bir toplu taşıma sistemine kavuşturulması amacıyla 1989
yılında ciddi bir adım atılarak metronun temeli
atıldı.
Metronun yapım çalışmalarına Kızılay istasyonu inşaatının Temmuz 1991 de Kızılay meydanının trafiğe kapatılmasıyla başlandı. Temmuz
1992 de Kızılay tekrar trafiğe açıldı. Bu tarihten
itibaren Kızılay Ortak İstasyonu çalışmaları yerin
altından sürdürüldü. Ankaray’da kullanılan vagonların üretimi İtalya’da ray ve mekanik donanımların üretimi ise Almanya’da yapıldı. Ağustos
1996 da hizmete giren 8527 m uzunluğundaki
hafif raylı toplu taşım sistemi Ankaray ile günde
95.000 dolayında yolcu taşınmaktadır.
Kızılay-Batıkent arasındaki 14661 m.lik güzergahta çalışacak olan Ankara Metrosu’nun yapım
çalışmalarına ise Nisan 1993 de başlanmış ve
metro 1997 yılının sonunda işletmeye açılmıştır.
Ankara Metrosunda (1.Etap) bugün günde ortalama 156.000 yolcu taşınmaktadır.
Yapım çalışmalarına başladığımız 16.590 m.
hat uzunluğunda 11 adet istasyondan oluşan
(%92.58 fiziki gerçekleşme) Kızılay-Çayyolu,
15.360 m. hat uzunluğunda 11 istasyondan
oluşan, Kızılay’dan Batıkent’e kadar uzanan metronun devamı olan (%72.82 fiziki gerçekleşme)
Batıkent-Sincan-Törekent ve 9.220 m hat uzunluğunda 9 adet istasyondan oluşan TandoğanKeçiören metro inşaatları (%43.19 fiziki gerçekleşme) ile metro hatlarının elektro-mekanik ve
sinyalizasyon sistem yapımları için (%3.47 fiziki
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gerçekleşme) kesin hesap işlemleri sonucunda
885.238.151 TL harcama yapıldığı belirlenmiş
olup, bu projelerin merkezi idarenin kaynaklarıyla hızlı bir şekilde bitirilip, vatandaşlarımızın hizmetine sunulması amacıyla 25.04.2011
tarihinde Ulaştırma Bakanlığına (DLH Genel
Müdürlüğü) devredilmiştir. Ulaştırma Bakanlığı
tarafından yapımları tamamladıktan sonra Belediyemize geri devredilecek ve işletimine Kuruluşumuz devam edecektir.
Bu projeler de bitirildiğinde raylı toplu taşıma
hizmetlerinde Ankara dünyanın önde gelen
kentlerinden biri olacaktır.
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1.5. Ulaşım Hizmetleri:
Genel Müdürlüğümüze 2007 yılında verilen
yeni görevlerden biri de kentimizde trafik
düzen ve güvenliğinin sağlanmasıdır. 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
Genel Müdürlüğümüz bünyesine katılmıştır.
Böylece Kuruluşumuz Ankara Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde ulaşım
ana planı yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak; mücavir alan
sınırları içinde işletilen her türlü servis ve toplu
taşıma yerleri ile kanunların belediyelere verdiği
trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri
yürütmekle görevlendirilmiştir.
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1. FİZİKSEL YAPI
EGO Genel Müdürlüğü hizmetlerini Hipodrom Caddesi üzerinde bulunan yeni hizmet binasında ve
beş ayrı bölgede kurulu Otobüs Bölge Müdürlüklerinde yürütülmektedir.
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TABLO-1: HİZMET BİNALARI VE ARSALAR
S.No

Hizmet Binaları ve Arsalar

m2

1

Genel Müdürlük Hizmet Binası

34.350

2

Genel Müdürlük Sahası Arsası

31.139

3

Mamak Gülveren Yatıkmusluk Arsası

1.136

4

Mamak Ekin Mahallesi Arsası (2 Parsel)

11.551

5

Macunköy Oto.2. Bölge Müd.Arsası

103.294

6

Natoyolu Oto.3. Bölge Müd.Arsası

217.700

7

Sincan Oto.5. Bölge Müd.Arsası

67.108

8

Güvercinlik Merkez Ambarı Arsası

110.000

9

Kızılcahamam Tesisleri Arsası

14.235

TABLO-3: HİZMET TAHSİSLİ ARAÇLAR
S.No

TABLO-2: KAMU KONUTLARI (LOJMANLARI)
S.No

Kamu Konutları ve Daire Sayıları
Kamu Konutunun Adresi

Daire
Sayısı

Cinsi

Sayısı

1

Otomobil

8

2

Minibüs

5

3

Midibüs

5

4

Otobüs (Hizmet Aracı)

2

1

Macun Mah.Muhtelif Sk.No:133
Y.Mah.

20

5

Kamyon

5

2

Eti Mah.Toros Sk.No:2 Çankaya

15

6

Kamyonet

15

3

Eti Mah.Toros Sk.No:4 Çankaya

10

4

Eti Mah.Toros Sk.No:6 Çankaya

6

7

Damperli Kamyon

5

5

Barış Mah.96.Sk.Güvercinlik/Etimesgut

10

8

Ambulans

3

6

Demet Mh.İvedik Cad.No:101/11
Y.Mah.

9

9

Kurtarıcı

3

7

Ege Mah.1.Cad.No:1 Mamak

20

10

Vinç

1

8

Ege Mah.1.Cad.No:2 Mamak

20

11

Komprasör

3

9

Ayrancı Cad.Selimiye Cad.No:13
Çankaya

20

12

Forklift

3

10

Birlik Mah.Kahire Cad.No:7 Çankaya

21

13

Tanker ve Çekici

6

14

Kazıyıcı Kepçe

1

TOPLAM
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2. TEŞKİLAT ŞEMASI

GENEL MÜDÜR

Özel Kalem Müdürlüğü

Teftiş Kurulu Başkanlığı

İç Denetim Birimi Başkanlığı

Hukuk Müşavirliği

Genel Müdür Yardımcısı

Bilgi İşlem Dai.
Bşk.

İnsan Kaynakları
ve Eğitim Dai.Bşk.
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İDARE ENCÜMEN

Ulaşım Dai.Bşk

Genel Müdür Yardımcısı
Strateji
Geliştirme Dai.
Bşk.
Destek
Hizmetleri Dai.
Bşk.

Otobüs İşletmesi
Dai.Bşk.

Genel Müdür Yardımcısı

Bütçe ve Mali
İşler Dai.Bşk.

Raylı Sistemler
Dai.Bşk.

Satınalma Dai.
Bşk.

Halkla İlişkiler
Şb.Md.

3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
Günümüzde bilgi ve bilgi teknolojilerinde ortya çıkan baş döndürücü gelişim ve değişim
hayatın bir çok alanını etkilediği gibi işletmecilik
anlayışını, örgütsel yapılanma modellerini ve
yönetim kontrol alanlarını derinden etkilemekte , söz konusu husularda radikal değişikliklere
sebebiyet vermektedir.
Bilgi
teknolojilerindeki
gelişim
ekonomik, kültürel, sosyal ve endüstriyel hayatı
yeniden şekillendiriken üretim ve yönetim
yaklaşımlarının da yeniden dizayn edilmesini
gerektirmektedir. Bu da insan kaynakları yönetiminden finansal kaynakların yönetimine , pazarlama ve satış staratejilerinden bilişim hizmetlerine kadar yönetim fonksiyonlarının tamamının
içerisinde bulunduğumuz çağın gereklerine uygun olarak tasarlanmasını zorunlu kılmaktadır.
Bu gerçeklerden hareketle kurmumuzda bilgi
ve teknoloji kaynakları yönetimi, hizmetlerin
sunumunda etkinliği, verimliliği, sağlayacak
vatandaş memnuniyetini artıracak şekilde
yapılandırılmakta,
birimlerimizin
ihtiyaç
duyduğu bilişim araç ve gereçlerinin günümüz
ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde tutulması

sağlanmaktadır. Teknolojik gelişmelere uygun
olarak araç-gereç ve bilgi yenilemesi süreç içerisinde periyodik olarak yapılmakta, personel;
teknolojik araç ve gereçlerin kullanımı konusunda hizmet içi eğitimlere alınmaktadır
Hizmetlerin hızlı ve düzenli yürütülebilmesi
için bilişim teknolojilerinden en üst düzeyde
yararlanılmakta teknolojik alt yapı çalışmaları
donanım ve yazılım gerksinimleri easas alınarak
güncellenmekte veya yenilenmektedir.
Kuruluşumuz faaliyet ve hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi, bilgi ve verilerin
depolanması, verilerin karar mekanizmalarında
sağlıklı kararlar oluşturulmasına katkı sağlayacak
şekilde işlenmesi ve hazır halde tutulması için
gerekli analiz, tasarım, projelendirme ve program yazılımı hizmetleri ile web hizmetleri
.özenli bir şekilde yürütülmaktedir.
Bu kapsamda ;
Kuruluşumuz birimlerinin ihtiyaçlarının artması
ve teknolojinin değişmesi üzerine 2009 yılından
itibaren (Uygulama, Veritabanı ve diğer sunucular üzerinde kurulu) sanallaştırma ve otomatik
yedekleme uygulanmaktadır.
Sistem odasında bulunan sunucuların ve aktif
cihazların verimli ve sağlıklı çalışması için oda
ısısı (klima), elektrik alt yapısı (kesintisiz güç
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kaynağı) sürekli kontrol edilip, gerekli tedbirler
alınmaktadır.
Web Hizmetleri kapsamında web sayfasına,
vatandaşın
Kuruluşumuza
gelmeden
uğrayabileceği bir danışma merkezi hüviyeti
kazandırılabilme çalışmaları yapılmış, web
tasarım ve uygulamalarının istenilen düzeyde
yapılabilmesi için başlı başına bir web hizmetleri
servisi kurulmuştur.
Sitemizde görsellikten çok işlevsellik ön planda
tutulmaya çalışılmakta, kurumsal imajın en iyi
düzeyde olması amaçlanmaktadır. Web sitemizin bize sağlayacağı faydayı ölçmek ve nasıl
daha çok fayda sağlanabileceği konusunda
strateji geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.
Kuruluşumuz birimlerine ait elektronik posta
adresleri; sistem içerisinde mail sunucu üzerinde
tutulurken, kuruluşumuz internet hizmetlerinin
sağlandığı internet web sayfaları da web sunucusunda tutulmaktadır. Tüm uygulama programları
Oracle 10g veri tabanında çalışmaktadır. Uygu-

42

lama, Veritabanı, Domain (Root), Dosya, Antivirüs, Exchange vb. işlemlerinin yürütülmesi
için toplamda 12 CPU, 192 GB RAM 19 Terabyte
Disk konfigürasyonlarına sahip 3 adet sunucu
ve bunların üzerinde sanal 22 adet sunucu ile
hizmet verilmektedir. Fiziksel sunucu üzerinde
kurulu yazılım ile (Veritas-Net-backup) otomatik
bir şekilde veriler yedeklenmektedir. Sistemin
sürekli güncel bir yedeği de Otobüs İşletme
Dairesi Başkanlığı Merkez Müdürlüğünde
yer alan Kabinet odasında bulunmaktadır.
Ayrıca 2010 yılında LOG Toplama Sistemi de
kurulmuştur.
Kuruluşumuzda bulunan bütün bilgisayarlar, anti-virus yazılımı tarafından güncel olarak
korunmaktadır.
Kuruluşumuz personeline mevcut Windows7
ve Office 2007/2010 bilgilendirme eğitim
toplantıları yapılarak yeni özellikler tanıtılmış
olup kullanıcıların bilgisayarlarına yükleme
işlemi sürdürülmektedir.

Kuruluşumuzda envanter kayıtlarına göre toplam 709 adet bilgisayar, 64 adet dizüstü
bilgisayar, 299 adet yazıcı ve 25 adet tarayıcı
mevcuttur.
Ayrıca 3 adet fiziksel, 22 adet sanal sunucu
bulunmaktadır.
Kuruluşumuzda Kullanılan Programlar
Genel Müdürlüğümüzde Personel, İdari İşler,
Koruma ve Güvenlik, Teftiş, Genel Evrak, SGB
Net (Bütçe, Taşınır Mal Yönetimi, Harcama
Yönetimi ve Evrak Yönetimi) ve Ulaşım Otomasyon, programları kullanılmaktadır. Yeni
yazılan ve çalışması yapılan programlar ise; Otobüs, Hukuk, Bilgi İşlem, Çağrı Merkezi, Yaşlı Kart,
Randevu Programlarıdır.
Yukarıdaki projeler sistemimizde yüklü olup,
kullanıma açık durumdadır. Var olan Otobüs
Bakım, Hukuk yazılımının çalışmaları devam
etmektedir. SGB.NET paket program olup,
kullanıcılara kullanım düzeyinde destekler verilmektedir. Sistem yöneticileri olarak her türlü
tanımlama yapılmaktadır.
Diğer projelerin
kapsamındaki tüm form ve raporlarda zaman zaman değişiklikler ve/veya düzenlemeler yapılmaktadır. Yeterli olmadığı takdirde yeni
yazılan modül ve raporlarla takviye edilmektedir.
Sisteme İlişkin Bilgiler
Kuruluşumuzda 3 adet fiziksel, 22 adet sanal sunucu mevcuttur. Sanal sunucuları yöneten sunucunun (virtual center) fiziksel sunucu olması
için alım çalışmaları devam etmektedir.
Windows server 2008’e, üzerindeki Active Directory ve Exchange Server lisansları 2010 ve
2007 olarak yükseltilmiştir. Ayrıca Redhat 5.4 sunucuya 1 adet (Oracle DB 11g) yükseltme işlemi
test çalışması yapılmıştır.
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İstemci bilgisayarların uzaktan kontrolü, güncellenmesi için system center configuration manager kurulumu yapılmış olup, İstemcilerin bilgileri toplanarak yazılım güncellemeleri otomatik
yapılması amaçlanmaktadır.
Microsoft sunucuları ve Redhat sunucuları üzerinde toplam 665 adet işlem yapılmıştır.
Storage’a (EVA 4400’e ilave) disk kapasitesinin
artırılması için 1 adet disk çekmecesi ve 12
adet Fiber Channel (600 GB FC) hard-disk satın
alınmış olup, grup oluşturularak uygulamalar
aktarılmıştır.
Otobüs Merkez Müdürlüğüne kurulan sunucuya
gerçek zamanlı sunucu ve uygulamalarının
yedeklenmesi yapılmaktadır.
SQL veritabanı kurularak SGB. Net projesi
kapsamında; Bütçe, Taşınır Mal, Harcama Yöneti-
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mi, Performans programı Maliye Bakanlığı
uzmanları ile birlikte kurularak, Kuruluşumuzda
çalışması sağlandı. SGB.Net bünyesinde
oluşturulan ve evrak arşiv yönetmeliğine uygun hazırlanan programın Kuruluşumuzun
hizmetine açılması için Maliye Bakanlığı ile
çalışma başlatılmıştır. Ayrıca; güncellemeler
yapılarak Kurum ve Kuruluşlar arasında standart
oluşturulmaya çalışılmaktadır.
Sistem, Veri Güvenliği için çalışmalar (Sertifikalı
Profesyonel Firmalarla birlikte içerden ve
dışardan) yapılmış ve belirlenen güvenlik
zafiyetleri giderilmiş olup, düzenli kontrolü
yapılmaktadır.
Sunucular üzerindeki RAM iki katına çıkarılarak,
toplam RAM kaynağı 192 GB’ta yükseltildi.

TABLO-4 BİRİMLERE GÖRE BİLGİSAYAR VE YAZICILARIN DAĞILIMI
PC Kasa

Monitör

Diz Üstü
Bilgisayar

Yazıcı

Tarayıcı

Özel Kalem Müdürlüğü

21

23

6

10

1

İç Denetim Birimi

3

3

5

2

-

Teftiş Kurulu Başkanlığı

6

6

19

4

1

Hukuk Müşavirliği

14

13

4

4

1

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

83

81

5

51

8

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

42

42

2

11

2

Ulaşım Dairesi Başkanlığı

79

80

6

26

4

Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı

57

59

5

47

4

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

21

21

1

3

-

Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

28

46

3

11

-

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

74

73

2

20

4

Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı

237

226

6

98

Satın Alma Dairesi Başkanlığı

16

18

-

7

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

16

17

-

3

Sağlık Servisi

12

12

-

2

709

720

64

299

Birim

TOPLAM

Donanımla İlgili Bilgiler
Genel Müdürlüğümüz envanter kayıtlarına göre
toplam 709 adet bilgisayar,64 adet dizüstü
bilgisayar, 299 adet yazıcı ve 25 adet tarayıcı
mevcuttur.
Web Sitemize Ait Bilgiler
Kuruluşumuz Web sayfasını kişi bazında
1.549.268 kullanım bazında 4.497.700 kişi ziyaret
etmiştir. Alınan şikayet-öneri sayısı 15.101 adet
olup, sayfaya 212 adet duyuru, 55 adet ihale
ilanı girilmiştir. Yapılan ihalelerin video kayıtları
alınmıştır. Web sitesinin yenilenmesi ve gün-
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cellenmesi ile ilgili çalışmalar kapsamında “Banner” değiştirilmiş, Güzergah Bilgi Sistemi Projesi,
Yenililer ve Etkinlikler ve ve Android İşlemcili
cihazlar için Güzergah Bilgi Sistemi Projesi devreye alınmıştır.
• Web sitemizde Mevzuat, yönetmelikler ile
yönergeler yayınlanmaktadır.
• Web sitemizde
kurumsal ihale ilanları,
kayıp eşya ilanları, EGO Otobüslerinin hat ve
güzergahlarının yenilenmesi ve güncellenme
işlemleri yapılmakta ve yayınlanmaktadır.

45

46

47

4. İNSAN KAYNAKLARI
Genel Müdürlüğümüzde 2011 yılı sonu itibariyle 767 memur, 16 sözleşmeli ve 891 işçi olmak üzere
toplam 1.674 kişi çalışmaktadır. Çalışanların yaklaşık yüzde 46’sı memur, yüzde 53’ü işçi ve yüzde 1’i
sözleşmelidir. Memur kadrolarının yüzde 74’ü, işçi kadrolarının ise yüzde 98’i doludur.
TABLO-5 YILLARA GÖRE KADRO VE PERSONEL DURUMU
Yıllar
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Memur

Sözleşmeli

Kadro

Dolu

Boş

2005

1.418

906

512

2006

984

863

2007

1.007

2008

İşçi

Toplam

Kadro

Dolu

Boş

Kadro

Dolu

Boş

-

5.611

2.462

3.149

7.029

3.368

3.661

121

-

2.276

2.198

78

3.260

3.061

199

830

177

-

1.973

1.728

245

2.980

2.558

422

991

816

175

-

1.706

1.519

187

2.697

2.335

362

2009

977

786

191

-

1.504

1.393

111

2.481

2.179

302

2010

1.042

768

274

-

1.468

1.263

205

2.510

2.031

479

2011

1.039

767

256

16

906

891

15

1.945

1674

271

Genel Müdürlüğümüz sahip olduğu insan
kaynaklarımızın mesleki ve kişisel kaynaklarını
sürekli yükselterek başkentimize hizmet
etmenin onurunu yaşamaktadır.
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TABLO-6: MEMUR VE SÖZLEŞMELİ KADROLARININ SINIFLARA GÖRE DURUMU
Sınıf




Dolu

Boş

Toplam

Memur

Sözleşmeli

GİH

657

-

156

813

TH

100

12

89

201

AV.HİZ.

2

4

4

10

SAĞ.HİZ.

8

-

7

15

TOPLAM

767

16

256

1.039





Genel Müdürlüğümüz
çalışanlarının
cin- 
çalışanlanlarımızın % 100’ünün erkek olduğu







siyete göre 
dağılım tabloları 
göz önünde
görülmektedir.
İşçi çalışanlarda ise bu oranlar;








bulundurulduğunda, memur çalışanlarımızın

erkekler için yüzde 99 kadınlar için de yüzde 1’

dir.


 sözleşmeli

 yüzde 85’i
 erkek,
 15’i kadın,
yüzde



 







TABLO-7: ÇALIŞANLARIN CİNSİYETİNE GÖRE DURUMU
İstihdam Türü

Kadın

Erkek

Toplam

650

767

881

891

16

16

1.547

1.674

     
    
 

Memur

m Türü

Kadın
117
10

eli

İşçi 650

881
Sözleşmeli

0

M

117
İstihdam
Toplam Türü

Erkek

16

1,547
TOPLAM

127

Memur
767

117

İşçi 891

10

Sözleşmeli
16

0

TOPLAM
1,674

127

Ø

650

117

Memur

10
İşçi
Kadın

50

Erkek

Toplam

650

767

-

881

891

16

16

127

1,547

1,674

10

GRAFİK-1: ÇALIŞANLARIN CİNSİYETİNE GÖRE DURUMU
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Memur ve Sözleşmeli Personelin Eğitim Durumu
Memur ve Sözleşmeli Personelin eğitim durumuna baktığımızda yüzde 39’unun lisans mezunu
olduğu görülmektedir.

TABLO-8: MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONELİN EĞİTİM DURUMU
Eğitim Düzeyi

Kadın

Erkek

Sözleşmeli

Toplam

Ortaokul

1

43

-

44

Lise

22

225

-

248

Ön Lisans (2 Yıl)

28

138

1

167

Ön Lisans (3 Yıl)

-

5

-

5

Lisans (4 Yıl)

63

230

14

306

Lisans (5 Yıl)

1

1

-

2

Lisans (6 Yıl)

1

1

-

2

Yüksek Lisans

1

7

1

9

117

650

16

783

TOPLAM

Ø

GRAFİK-2 : MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONELİN EĞİTİM DURUMU
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GRAFIK- 3: KADIN MEMURLARIN EĞİTİM DURUMU
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GRAFIK - 4: ERKEK MEMURLARIN EĞİTİM DURUMU

İşçi Personelin Eğitim Durumu
İşçi olarak çalışanların eğitim düzeyleri ile ilişkili sayısal bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablo
deKadın
görüldüğü üzere
işçi çalışanların
çoğunluğunun ilköğretim mezunu olduğu
Erkek
Toplam
anlaşılmaktadır.
yaklaşık olarak
Lise mezunlarının oranı ise yüzde 30’dir.
Erkek
Toplam Bu oran
İlköğretim
4
593 yüzde 68’dir. 597
ve grafiklerden
Eğitim
Düzeyi

Lise-Meslek
391

393

2

Ön Lisans (2 yıl)204
202

2

261

TABLO-922
İŞÇİ PERSONELİN24EĞİTİM DURUMU

Ön Lisans (3
yıl)263
261
Eğitim
Düzeyi 0
Lisansİlköğretim
(4 yıl)
22
24

2

Lisans (5 yıl)

0

Lise-Meslek0

0

Lisans
(6 yıl)
5

Ön Lisans (27 yıl)
0

Ön Lisans (30 yıl)

TOPLAM

0
0

10

0

Lisans (4 yıl)

0

0

Erkek

Toplam

45

7

593

597

0

2

0

261

263

0

0

22

24

0

0

-

-

881

891

5

7

-

2

0

881

0
Kadın

2

Yüksek
Lisans
0

0

263
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-

-

Lisans (6 yıl)
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-
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Memur ve Sözleşmeli Personelin Yaş Grupları

Kadın

Kuruluşumuzda memur ve sözleşmeli çalışanların, yaş gruplarına göre sayısal dağılımı aşağıdaki
tabloda verilmiş, ayrıca dağılım grafik ile de gösterilmiştir. Memur çalışanların yaş gruplarına göre
dağılımı incelendiğinde, çalışanların büyük
bir kesiminin 48-53 yaş arası grupta yoğunlaştığı,
Sözleşmeli
Toplam
Yaş Grupları
Kadın
Erkek
Erkekolduğu anlaşılmaktadır.
sözleşmeli çalışanların
ise 24-29 yaş arası grupta
Sözleşmeli
Erkek
18-23

0

0 Erkek

24-29 1

1

30-35

Toplam

0

1

10

23

TABLO-10 MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONELİN YAŞ GRUPLARI
0

1

12
Yaş

1

12

10

Grupları1

1

Kadın
34

23

-

39

4

Erkek

39Sözleşmeli

Toplam

1

1

204

-

1

34

18-23

15

15

42-47 188

24-29

72

1

1123

204

1

12

196

10

23

72

48-53 123

30-35

23

1

1207

196

0

34

230

4

39

23

54-59 207

36-41

4

0

1567

230

0

188

71

1

204

4

67
60 ve yukarısı

0

0

1

196

117

0

123

19

TOPLAM18

7218

71

1

42-47

1

-

230

67

-

71

1

18

-

19

117

650

16

783

1
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117

650

48-53

4

54-59
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Erkek
TOPLAM
Kuruluşumuzda işçi çalışanların yaş gruplarına
göre sayısalKadın
dağılımı aşağıdaki
tabloda
verilmiş ayrıca
18-23
0
3
3
dağılım grafik ile de gösterilmiştir. İşçi çalışanların yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde,
24-29
2
2
4
çalışanların büyük bir kesiminin 42-47 yaş arası
grupta yoğunlaştığı
anlaşılmaktadır.
30-35

0

9

36-41

4

31

35

TABLO -11: İŞÇİ PERSONELİN
YAŞ0 GRUPLARI 563
42-47

563

48-53

2

Yaş Grupları

Kadın

54-59

18-23

-

60 ve yukarısı

0

24-29

2

TOPLAM

10

30-35

-

36-41

4

Yaş Grupları
KADIN YAŞ GRUPLARI

Erkek

TOPLAM

18-23

0

3

24-29

2

48-53

3
2

4

2

30-35

30-35

0

54-59

9

9

2

42-47

4
60
ve yukarısı

42-47

0

TOPLAM

35

563

563

239

241

48-53

2

54-59

2

32

34

60 ve yukarısı

0

2

2

TOPLAM

10
Yaş Grupları

Kadın

-

31

881 Erkek

241

TOPLAM
34

32

3
2

3

2

2

881

891

4

9

Kadın

36-41

239

Erkek
2

Yaş Grupları

42-47

9

18-23
24-29

36-41

31

2

10

TOPLAM

Erkek

TOPLAM
3

0

3

2

2

239

0

32

0

563

563

2

239

241

2

32

34

0

2

2

881

891

2

54-59

60 ve yukarısı

Kadın

563

48-53

-

9

241

9

2

31

881 10

563

4

9

2

4

0

35

35

34

0

2
891
4

0

KADIN YAŞ GRUPLARI

891
TOPLAM

0

GRAFIK -0 7: KADIN3 İŞÇİ PERSONELİN
YAŞ
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Memur ve Sözleşmeli Personelin Hizmet Süreleri
Kuruluşumuzda memur ve sözleşmeli çalışanların hizmet sürelerine göre sayısal dağılımı aşağıda
gösterilmiştir. Memur çalışanların hizmet sürelerine göre dağılımı incelendiğinde, çalışanların büyük
bir kesiminin hizmet süresinin, 26 yıl ve yukarısı aralığında yoğunlaştığı anlaşılmaktadır.

TABLO-12: MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONELİN HİZMET SÜRELERİ
Tablo-‐12:	
  	
  Memur	
  ve	
  Sözleşmeli	
  	
  	
  Personelin	
  Hizmet	
  Süreleri	
  

Hizmet Süresi (Yıl)

Memur

Hizmet0-9
Süresi (Yıl)

Memur

0-9

30

16-20

171

16-20
16-20

90

21-25

203

26 yıl ve yukarısı

273

26 yılTOPLAM
ve yukarısı

767

10-15

21-25

Sözleşmeli
30
16

16

TOPLAM

Ø

16

171

-

90

-

203

-

273

-

767

16

Grafik-‐8:	
  Memur	
  ve	
  Sözleşmeli	
  Personelinin	
  Hizmet	
  Süreleri
GRAFİK-9: MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONELİNİN HİZMET SÜRELERİ
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Sözleşmeli

Memur
Sözleşmeli

0-9

16-20

16-20

21-25

26 yıl ve
yukarısı

İşçi Personelin Hizmet Süreleri
Kuruluşumuzda işçi çalışanların hizmet sürelerine göre sayısal dağılımı aşağıda gösterilmiştir. İşçi
çalışanların hizmet sürelerine göre dağılımı incelendiğinde, çalışanların büyük bir kesiminin hizmet
süresinin 16-20 yıl aralığında yoğunlaştığı anlaşılmaktadır.

TABLO-13: İŞÇİ PERSONELİN HİZMET SÜRELERİ

met Süresi (Yı

Hizmet Süresi (Yıl)

Sayı

0-9

19

10-15

34

16-20

618

21-25

205

Sayı

0-9

19

Eki.15

34

16-20

618

21-25

205

26 yıl ve yukarısı

15

15

TOPLAM

891

yıl ve yukarısı
TOPLAM

891

  

Ø
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TABLO – 14 AYLARA GÖRE PERSONELİN DURUMU
Aylar

Memur

İşçi

Sözleşmeli

Toplam

Ocak

765

1.234

-

1.999

Şubat

766

1.222

-

1.988

Mart

762

1.208

-

1.970

Nisan

765

1.196

-

1.961

Mayıs

764

1.175

-

1.939

Haziran

761

1.173

1

1.935

Temmuz

759

1.128

3

1.890

Ağustos

755

966

6

1.727

Eylül

749

938

8

1.695

Ekim

754

905

9

1.668

Kasım

764

893

14

1.671

Aralık

767

891

16

1.674

Ø

GRAFİK- 11 AYLARA GÖRE PERSONELİN DURUMU
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TABLO-15: MEMUR PERSONELİN UNVANLARINA GÖRE DAĞILIMI
UNVAN
Genel Müdür
Genel Müdür Yrd.
Daire Başkanı
1.Hukuk Müşaviri
Teftiş Kurulu Başkanı
Özel Kalem Müdürü
Müfettiş
Müfettiş Yrd.
İç Denetçi
Daire Başkan Yardımcısı
Müdür
Müdür Yardımcısı
Şef
Koruma ve Güv. Şb. Müdürü
Koruma ve Güvenlik Amiri
Koruma ve Güvenlik Şefi
Koruma ve Güv.Görevlisi
Sivil Sav.Uzmanı
Uzman
Kontrolör
Ambar Memuru
Bilgisayar İşletmeni
Veri Haz.ve Kont.İşl.
Tahsildar
Veznedar
Memur
Mühendis
Mimar
Şehir Plancısı
İstatistikçi
Tekniker
Teknisyen
Teknik Ressam
Matematikçi
Kimyager
Avukat
Tabip
Diş Tabibi
Hemşire
Şoför
Muhasebeci
TOPLAM

ÇALIŞAN MEMUR SAYISI
3
11
1
1
1
8
10
5
2
24
12
61
1
1
13
207
2
7
2
3
94
149
1
5
27
41
3
3
2
9
32
5
2
3
2
2
1
5
5
1
767

SÖZLEŞMELİ

8
3
1

4

16

59

TABLO-16: İŞÇİ PERSONELİN UNVANLARINA GÖRE DAĞILIMI

60

UNVAN

ÇALIŞAN SAYISI

Vardiya Teknisyeni

1

Ekipbaşı

1

Ustabaşı

5

Postabaşı

4

Usta

64

Trafik Bilirkişisi

2

Hareket Baş Görevlisi

3

Hareket Görevlisi

21

Şoför Öğretmeni

1

Başşoför

1

Başşoför Yardımcısı

1

Şoför

562

Seyyar Tamirci

1

Kontrol

4

Başpuantör

1

Puantör

6

Aşçıbaşı

1

Boz.Par ve Ab.Grv.

11

Ustası Yardımcısı

80

Oto Elektirkçisi

1

İtfaiye Eri

1

Yağcı

2

Büro Görevlisi

1

İlaç Dağıtıcısı

1

Evrak Dağıtıcısı

1

Akaryakıtçı

1

Santralcı

1

Temizlik İşcisi

1

Kaloriferci-Kapıcı

1

Odacı

6

İşçi

104

TOPLAM

891

5. SUNULAN HİZMETLER
Yetmiş yıllık tarihi ile misyonunu Ankara’da ulaşım
hizmetlerini en güvenilir, en hızlı, en ekonomik,
en rahat ve en memnuniyet verecek şekilde belirleyen kuruluşumuzun vizyonu ve en büyük
arzusu; büyüyen ve gelişen Ankara’da insanlara
huzurlu, kaliteli ve konforlu ulaşım hizmetleri
ile trafik düzen ve güvenliğinin sağlanması için
ulaşım hizmetlerinin planlanmasıdır.
Ulaşım bir bölgeden bir bölgeye erişim, hem
ekonomik, hem de sosyal yaşamın vazgeçilmez
parçasıdır. Bu nedenle ulaşım, kamu yönetiminin en önde gelen görevlerinden biridir.
Kent içi ulaşımda amaç, kent insanlarının sosyal,
ekonomik, kültürel isteklerine yönelik belirli bir
nicelik ve nitelikteki ulaşım ihtiyaçlarının zaman
ve ücret gibi uygun şartlarda karşılanmasıdır.
Bunun için kentlerde yaşayan insanlar daha hızlı,
daha güvenli, daha konforlu ve çevre yönünden
daha temiz olabilecek ulaşım sistemlerine ihtiyaç duyduklarından alternatif ulaşım sistemlerinin sunulması zorunlu hale gelmiştir. Ülkemizin başkenti Ankara’da da kent nüfusunun
hızla artmasına bağlı olarak, ulaşım her zaman
çözümü öncelikli sorunlar arasında yer almıştır.
Hızlı kentleşme ve buna paralel büyüme ve
yayılma, toplu taşım yolculuk taleplerinin nicelik
ve nitelik bakımından artışına neden olmaktadır.
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Ankara’da ulaşım taleplerini karşılamak için
kullanılan toplu taşım türleri arasında, otobüs,
raylı sistemler ve minibüs yer almaktadır. Ayrıca
genellikle okullara ve kamu kurum kuruluşlarına
hizmet eden servis aracı sayıları da oldukça ciddi boyutlara ulaşmıştır.
Türkiye de kent içi ulaşımla ilgili yerel, merkezi
yönetim ve merkezi yönetimin taşra teşkilatı
arasındaki görev ve sorumluluk paylaşımına
ilişkin durum belirgin değildir. Yerel yönetimlerin yanı sıra çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının
da ulaşım ile ilgili etüt, planlama-projelendirme,
ihale, yapım, bakım, işletme, güvenlik ve finansman konularında yetkili kılındığı görülmektedir
Ankara’da kamuya ait toplu taşıma hizmetleri,
ağırlıklı olarak Genel Müdürlüğümüze bağlı
otobüsler, hafif raylı sistem (Ankaray) ve Ankara Metrosu ile TCDD banliyö treni işletmesi
ve çeşitli kamu kuruluşlarınca sağlanan personel servis araçları tarafından sağlanmaktadır.
Ayrıca EGO denetimindeki özel halk otobüsleri,
özel girişimcilerce işletilen minibüsler ve tek
bir işletici ya da şirketler tarafından işletilen
personel ve okul servisleriyle, özel toplu taşım
işletmelerinin kent ulaşım sisteminde de önemli
bir payı vardır.
Genel Müdürlüğümüzce yerine getirilen kent
içi toplu taşıma hizmetleri aşağıdaki başlıklar
altında yürütülmektedir.
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5.1. Otobüs İşletmesi Hizmetleri
Ankara’nın hızla gelişmesi, alınan göçler ve hızlı
nüfus artışı nedenleri ile toplu taşımaya duyulan
ihtiyaç günden güne artmaktadır. Otobüsle toplu taşım hizmetleri kurumumuz bünyesindeki
Otobüs İşletmesi Daire Başkanlığı tarafından
yürütülmektedir. 2011 yılı sonu itibariyle Otobüs İşletmesi Daire Başkanlığı’na bağlı 5 adet
bölge hizmet şube müdürlüğünce 51 hareket
noktasından yönlendirilen 379 hatta günlük
ortalama 1.193 adet (iş günleri ortalaması 1400
adet) otobüs ile 3.213.758 servis yapılarak toplam 215.784.010 kişiye toplu taşıma hizmeti
verilmiştir.
Ayrıca önemli gider kalemlerinden olan dizel
yakıt yerine çevreye duyarlı CNG ile çalışan 1.090
adet otobüs kullanılarak önemli oranda tasarruf
sağlanmış ve bu araçlardan 70 adedi engelli
vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda
dizayn edilerek vatandaşlarımızın hizmetine
sunulmuştur.
Kurumumuz Ankara halkına hızlı, güvenli,
sağlıklı ve konforlu bir hizmet sunmak için gelişen
şehir ve artan nüfus oranında toplu taşımacılıkta
kullanılan otobüs filosundaki araçların yenilenmesi, güçlendirilmesi yönündeki faaliyetlerini
özenle yürütmekte olup ekonomik ömrünü
tamamlamış 10 ve üzeri yaştaki otobüslerin toplu taşımdan çıkarılması çalışmalarını bir plan ve
program çerçevesinde yürütmüştür.
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5.2. Raylı Taşıma Hizmetleri
Büyük kentlerde artan nüfusla birlikte konut ve
işyeri bölgelerinin geniş bir alana yayılması yolculuk taleplerinin de artmasına neden olmuştur.
Bu taleplerin sadece lastik tekerlekli toplu taşım
araçlarıyla karşılanması kentlerde yolların yetersiz kalmasına, trafik sıkışıklığının artmasına, artan taşıt trafiği ile birlikte hava kirliliği ve gürültü
kirliliğinin kabul edilebilir sınırları aşmasına sebebiyet vermiş; asfalta dönüşen kentsel alanlarda yeni yolların, katlı kavşakların, otoparkların
yapımı sorunu çözememiştir.
Otobüs sistemi ile karşılanamayacak yüksek talep düzeylerindeki ulaşım koridorlarında raylı
sistem (tramvay, hafif raylı sistem, metro gibi)
taşımacılığı yapılması kaçınılmaz hale gelmiş bu
çerçevede raylı toplu taşım kullanımını gerektirecek yolculuk talebinin olduğu kentlerde/hatlarda raylı toplu taşım sistemlerinin kurulmasına
başlanılmıştır.
Başkent Ankara’da 1970 li yıllarda başlayan ulaşım
planlaması çalışmalarının tamamında raylı sistemlere yer verilmiş olmasına rağmen 1990’lı
yılların ortasına kadar raylı sistem yapılmasına
başlanamamıştır. Genel Müdürlüğümüz 1992
yılında Dikimevi-AŞTİ güzergâhında “Ankaray”
hafif raylı sistem inşaatını başlatmış, 1996 yılında
bu hattaki çalışmaları tamamlayarak “Ankaray” ı
hizmete sokmuştur. Başkentte hizmete giren
ilk kent içi raylı sistem Ankaray’ dır. Kurumumuz halen Dikimevi-AŞTİ güzergâhında “Ankaray”, Kızılay-Batıkent güzergâhında “Metro-1”
işletmeleriyle, raylı sistem toplu taşıma hizmeti
vermektedir.
Yapım çalışmalarına başladığımız 16.590
m. hat uzunluğunda 11 adet istasyondan
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oluşan (%92,58 fiziki gerçekleşme) KızılayÇayyolu, 15.360 m. hat uzunluğunda 11 istasyondan oluşan, Kızılay’dan Batıkent’e kadar uzanan metronun devamı olan (%72,82
fiziki gerçekleşme) Batıkent-Sincan-Törekent
ve 9.220 m. hat uzunluğunda 9 adet istasyondan oluşan Tandoğan-Keçiören metro
inşaatları (%43,19 fiziki gerçekleşme) ile metro
hatlarının elektro-mekanik ve sinyalizasyon
sistem yapıları için (%3,47 fiziki gerçekleşme)
kesin hesap işlemleri sonucunda 885.238.151
TL harcama yapıldığı belirlenmiş olup, bu projelerin merkezi idarenin kaynaklarıyla hızlı
bir şekilde bitirilip, vatandaşlarımızın hizmetine sunulması amacıyla 25.04.2011 tarihinde
Ulaştırma Bakanlığına (DLH Genel Müdürlüğü)
devredilmiştir. Ulaştırma Bakanlığı tarafından
yapımları tamamladıktan sonra Belediyemize
geri devredilecek ve işletimine kuruluşumuz
devam edecektir.

Bu projeler de bitirildiğinde raylı toplu taşıma
hizmetlerinde Ankara dünyanın önde gelen
kentlerinden biri olacaktır.
5.3. Ulaşım Planlama Hizmetleri
Kent içi ulaşımı iyileştirebilmek ve gelecekteki
ulaşım taleplerini karşılayabilmek amacıyla, kent
içi ulaşım ve tüm ulaşım türlerine ilişkin ilke, hedef ve politikaları tanımlayarak bu ilke ve politikalar doğrultusunda üretilecek tüm yatırım
ve işletme projelerine temel oluşturacak, arazi
kullanım planlarıyla uyumlu, uzun, orta ve kısa
vadeli planların hazırlanması ulaşım planlama
hizmetlerinin kapsamı içerisindedir.
Ankara’da kent içi ulaşım plan ve
programlarının yapılarak uygulanması,
kentimizde çağdaş toplu taşım anlayışının
yerleşmesi, çeşitli toplu taşım sistemlerinin planlı ve koordineli hizmet sunumu
yapabilmesi bakımından ulaşım planlama
hizmetinin ne kadar önemli olduğu açık
bir gerçektir.
Ulaşım planlama hizmetleri, yerel yönetim
bağlamında EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Ulaşım Dairesi Başkanlığınca
yürütülmektedir. Hizmetlerimize ilişkin bilgilere
aşağıda bölüm üçte yer alan “Faaliyet ve Projelerin Değerlendirilmesi” başlığı altında ayrıntılı
olarak yer verilmiştir.

Bu projeler de bitirildiğinde raylı
toplu taşıma hizmetlerinde Ankara
dünyanın önde gelen kentlerinden
biri olacaktır.
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6-YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ
6.1. 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 Büyükşehir Belediyesi
Başkanlığı’na bağlı, tüzel kişiliği olan ve kamusal
görev yapan müstakil bir Genel Müdürlüktür.
EGO Genel Müdürü yetki kullanma açısından
İdare Encümeni ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ne karşı sorumludur. Genel Müdürlükçe alınan kararlar ve uygulamalar İdare Encümeni onayı alındıktan sonra uygulamaya
konulmaktadır.
EGO Genel Müdürlüğü teşkilât yapısı, norm
kadro esaslarına uygun olarak Genel Müdür,
Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları ve
Şube Müdürlerinden oluşmaktadır. Doğrudan
Genel Müdüre bağlı görev yapan danışma ve
denetim birimleri ise İç Denetim Birim Başkanlığı,
Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği’dir.
EGO Genel Müdürü, idarenin başı ve tüzel
kişiliğin temsilcisidir. EGO Genel Müdürü 4325
sayılı kanunun 6. maddesinde gösterilen usullere
göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’nın
teklifi üzerine Ankara Valisi tarafından atanır.
Kuruluşumuzda 3 adet Genel Müdür Yardımcısı
kadrosu bulunmakta olup, atanmaları aynı
yöntemle 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
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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 gereğince İç Denetim
Birim Başkanlığı tarafından yapılmakta, inceleme, soruşturma hizmetleri ise Teftiş Kurulu
Başkanlığı’nca yürütülmektedir.
EGO Genel Müdürlüğü’nde stratejik planlama
ve yönetim, kurumsal gelişimin sağlanmasında
önemli bir uygulama olup bütçenin
oluşturulmasında faaliyet bütçe ilişkisi, performans programı esas alınmaktadır.
Stratejik Plan ile Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından
hazırlanmakta; performans yönetimi çalışmaları
ve bu hizmetler kapsamında yürütülen bütçeleme çalışmaları, muhasebe, kesin hesap, raporlama görevleri de Bütçe ve Mali İşler Dairesi
Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.
6.2. İç Kontrol Sistemi
İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş 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. Dolayısıyla iç kontrol
sadece kontrol faaliyetlerini 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 2011 yılı bütçesi
kapsamında alınan mal ve hizmetler, kaynakların
etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını
sağlayacak şekilde, ilgili harcama yetkililerinin
onayı ile gerçekleştirme görevlileri tarafından
temin edilmiştir.

EGO Genel Müdürlüğünün Bütçe ve Kesin
hesapları 4325 Sayılı Ankara Elektrik ve Havagazı
ve Adana Elektrik Müesseselerinin İdare ve
İşletmeleri Hakkında Kanun’un 8 inci maddesine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi
tarafından seçilen murakıplar tarafından incelenerek Meclise rapor sunulmaktadır. Bütçe ve
Bilançoları ile kadroları Meclis tarafından ibra
edilmektedir.
EGO Genel Müdürlüğünün iç denetimi İç Denetim Birimi tarafından, Dış Denetimi Sayıştay ve
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Kurumda inceleme ve soruşturma iş ve işlemleri Teftiş
Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.
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A.İDARENİN AMAÇLARI VE HEDEFLERİ

AMAÇ 1

TOPLU ULAŞIMI CAZİP HALE GETİRMEK

HEDEF 1.1. Bireysel Ulaşım Yerine Toplu Ulaşım Kavramının Öne Çıkarılması İçin Toplu
Ulaşım Hizmetlerinin Hızlı, Ekonomik ve Memnuniyet Verecek Bir Şekilde Sunmak

K

entiçi yolcu taşımacılığında temel amaç,
taşıtların yerine insanların taşınmasının
gerekliliğidir. Bu amacı gerçekleştirmek,
mevcut kapasiteyi ve mali kaynakları en verimli şekilde kullanmaktır. Bunun yolu da toplu
taşıma araçlarından geçmektedir. Tüm dünyadaki örnekler göstermiştir ki, kaliteli, konforlu,
hızlı ve güvenli toplu taşıma hizmeti sayesinde,
insanların toplu taşıma araçlarına yönlenecekleri,
toplu taşıma sistemlerinin kullanım oranlarının
artacağı, özel oto kullanım oranlarının azalacağı
bilinen bir gerçektir.
Konforlu, güvenilir ve hızlı bir toplu taşıma
hizmeti sayesinde trafik sıkışıklığı içinde didişen
özel araç sürücüleri, toplu ulaşım araçlarını hızlı
ve düzenli işleyişlerini gördükçe bu sistemleri
kullanacaklardır. 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 taşımaktadırlar. Bu
durumun böyle devam etmesi büyük şehirler için
çözülmesi zor bir sorun olmaya devam edecektir.
Ankara’lıların toplu taşıma araçlarını tercih
etmesi için kaliteli, konforlu, hızlı ve güvenli
hizmet vermeye özen gösteriyoruz. Bu amaçla otobüs filomuzu sürekli yenileyerek, yaş
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ortalamasını düşürüyoruz. Bunu yaparken
çevreyi kirletmeyen, engelli vatandaşlarımıza
daha rahat ulaşım hizmeti veren otobüsleri
filomuza katmaya devam ediyoruz. 2011 yılında
yapılan 250 adet körüklü otobüs alımı ihalesi
ile, sıkıştırılmış doğalgazla (CNG) çalışan otobüs
sayımız 1090’dan 1340’a ulaşacaktır. Doğalgazlı
otobüsleri toplu taşıma filosuna ilk katan
kuruluş olmamız yanında, filosunda Avrupa’da
bu sayıda CNG’li otobüs bulunduran yegane

Doğalgazlı otobüsleri toplu taşıma filosuna ilk katan kuruluş
olmamız yanında, filosunda Avrupa’da bu sayıda CNG’li
otobüs bulunduran yegane kuruluşlardan biriyiz.
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kuruluşlardan biriyiz. Halen mevcut 70 otobüsümüzde engelli vatandaşlarımız için engelli
asansörümüz bulunmaktadır. Yeni alınacak
250 adet körüklü otobüsün tümünde engelli
vatandaşlarımızın kullanması için engelli platformu bulunacaktır. Bu otobüslerin diğer bir
özelliği ise insanların daha rahat binebilmeleri
için alçak tabanlı olmasıdır. Mevcut 600 otobüsümüz klimalıdır. Yeni alınacak körüklü otobüsler de klimalı olacaktır.
Belirlediğimiz ilke ve değerlerimizle, toplu taşıma
hizmetlerini yerine getirirken vatandaşlarımızın
görüş ve önerileri dikkate alınmaktadır. Yolcuları
güven içinde taşımak, yol ve araç güvenliğini
sağlamak, şikayet ve başvurularda doğru
ve güvenilir bilgi vermek, doğaya ve insan
sağlığına zarar vermeyecek yöntemleri benimsemek, buna göre araç ve gereç temin
etmek önem verdiğimiz ilkelerimizdir. Otobüslerimizle hergün ortalama 600 bin, raylı sistemlerimizle günde 252 bin dolayında yolcuya
toplu taşıma hizmeti veriyoruz. Kuruluşumuzun
Ankara’da toplu taşıma içindeki payı yüzde 4041 dolayındadır. 2011 yılında otobüsle taşınan
yolcu sayısı 215.784.010, yapılan sefer sayısı ise
3.213.758’dir.
Yapım çalışmalarına başladığımız KızılayÇayyolu, Batıkent-Sincan ve TandoğanKeçiören metro inşaatları için 885.238.151
TL. harcama yapılmıştır. Bu projeler merkezi idarenin kaynaklarıyla hızlı bir şekilde
bitirilip, insanlarımızın hizmetine sunulması
amacıyla 2011 yılında Ulaştırma Bakanlığına
devredilmiştir. Ulaştırma Bakanlığı tarafından
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yapımları tamamlandıktan sonra Belediyemize
devredilecek ve işletimine kuruluşumuz devam
edecektir.
Bu projeler de bitirildiğinde raylı toplu taşıma
hizmetlerinde Ankara dünyanın önde gelen
kentlerinden biri olacaktır.

Belirlediğimiz ilke ve değerlerimizle,
toplu taşıma hizmetlerini yerine
getirirken vatandaşlarımızın görüş ve
önerileri dikkate alınmaktadır.
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AMAÇ 2

KURUMSAL MÜKEMMELİYET VE SÜREKLİ GELİŞİM

HEDEF 2.1. Araştırma, Geliştirme, Eğitim ve İleri Teknolojiye Önem Veren Gelişmeye Açık
Kurumsal Yapı Oluşturmak.

K

uruluşumuzun misyonu varlık sebebimiz, vizyonu ise ideal geleceğimizdir.
Kuruluşumuzun ulaşmayı arzu ettiği
geleceğe ulaşmak için, tüm çalışanlarımız yürekten vizyonumuz etrafında birleşmişlerdir.
Genel Müdürlüğümüz kurumsal gelişim
çalışmaları kapsamında önemli faaliyetler
gerçekleştirmiştir. Stratejik yönetim kurumsal
gelişim çalışmalarında üst yönetim tarafından
ele alınan birinci öncelikli konular arasına
girmiş ve hizmetlerin etkili ve verimli olarak
gerçekleşmesine dönük stratejik planlama,
performans programlarının hazırlanması gibi
yönetsel çalışmalar yapılmıştır.
Stratejik yönetim kapsamında kuruluşumuzun
üzerinde önemle durduğu birisi de iç kontrol
standartlarının
kurumsal
işleyişini
kolaylaştıracak, rahatlatacak ve sistematik hale
getirilecek şekilde ele alınarak uygulamaya
konulması hususudur.
Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüzde 2011
yılında iş analizleri yapılmış, buna bağlı olarak
personelin görev tanımları, sorumlulukları ve
görev gereksinimleri yeniden belirlenmiş, hassas görevler tanımlanmış, amaç ve hedeflere
yönelik risk analizleri yapılmış ve risk matrisleri
oluşturulmuştur. Ayrıca iş analizleri sonucu elde
edilen veriler doğrultusunda iş akış şemaları
yapılmıştır.
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Kuruluşumuzda etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş beyanına güvenen, saydam bir
yönetim oluşturmak; hizmetlerimizin hızlı,
kaliteli ve ekonomik bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere hizmetlerimizin envanteri
çıkarılarak, hangi standartlarla ve sürelerle
sunulacağı belirlenerek, gerek web sitemizde,

gerekse halkla ilişkiler bölümünde ilan edilmiştir.
Kuruluşumuzda çalışan kalitesini artırmak,
çalışanlarının tüm yetkinliklerini ortaya çıkartabilmek, bireysel performanslarını artırmak
amacıyla, her kademede hem teknik hem de
kişisel gelişime yönelik çeşitli konularda hizmetiçi
eğitimlere devam edilmiştir. Bu kapsamda 2011
yılında şoför personele halkla ilişkiler ve terörle
mücadele eğitimi, 300 personele iş sağlığı ve
iş güvenliği, kamu ihale kanunu, ve kamu mali
yönetimi ve kontrol kanunu, 129 personele ise
yangın söndürme eğitimi verilmiştir.
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AMAÇ 3

KURUMUN MALİ YAPISINI GÜÇLENDİRMEK

HEDEF 3.1. Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek Amacıyla Giderleri Azaltıcı, Gelirleri
Artırıcı Önlemleri Alarak Kurumsal Performansı

T

asarruf ve rekabet ilkelerine uygun
hareket edilmesi kaydıyla, kuruluşumuz
ihtiyaçlarının
yerli
ürünlerden
karşılanmasına önem verilmektedir. Ankara
Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi
Bölgeleri ile 27.09.2011 tarihinde imzalanan
İşbirliği Protokolü çerçevesinde, özellikle otobüslerin ve metronun ihtiyacı olan mekanik ve
elektronik her türlü yedek parçanın temini için
oluşturulan teknik heyetle koordinasyon kurularak bu malların daha ekonomik olarak tedarik
edilmesine dikkat edilmektedir.
Otobüs filomuzun %61’i (1090
otobüs) sıkıştırılmış doğalgaz
(CNG) ile çalışmaktadır. Bunun
sonucunda akaryakıt tüketiminde mazota göre % 35
civarında tasarruf sağlanmıştır.
Ayrıca otobüs filomuzu yenilemek amacıyla 2011 yılında 250
adet körüklü otobüs ihalesine çıkılmıştır. Yaş ortalaması
gençleşen otobüs filomuzla eski
otobüslere göre, arızalar nedeniyle meydana gelen masraflar
da en aza indirilmektedir.
2011 yılında ihalesi yapılarak
çalışmalarına başlanan bakım
onarım atölyesinde, tüm sistem
elektronik ortama taşınacak
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ve böylece iş gücünde ve zamanda tasarruf
sağlanacaktır.
Toplu taşıma hizmeti sunan otobüslerimizde,
ANKARAY ve Ankara Metrosunda bilet bedellerinin elektronik olarak tahsil edilmesi için
2011 yılında ihaleye çıkılmış, yeterli katılım
olmadığından ihale gerçekleşmemiştir. Projemiz hizmete girdiğinde, biniş süresi eskiye
göre daha kısalacağından duraklarda bekleme
zamanı azalacak ve otobüslerde servis artışı
sağlanacaktır. Eski sistemde olduğu gibi bilet
basılmayacağından, giderlerimizde tasarruf
yapılacaktır.

AMAÇ 4

RAYLI TOPLU TAŞIMACILIĞI YAYGINLAŞTIRMAK

HEDEF 4.1. Raylı Taşımacılığı Yaygınlaştırmak Amacıyla Yapımı Sürdürülen Raylı Sistem
Projelerini Tamamlamak ve Yeni Projeleri Başlatmak

Y

apım çalışmalarına başladığımız 16.590
m. hat uzunluğunda 11 adet istasyondan oluşan (%92,58 fiziki gerçekleşme)
Kızılay-Çayyolu, 15.360 m. hat uzunluğunda
11 istasyondan oluşan, Kızılay’dan Batıkent’e
kadar uzanan metronun devamı olan (%72,82
fiziki gerçekleşme) Batıkent-Sincan-Törekent
ve 9.220 m. hat uzunluğunda 9 adet istasyondan oluşan Tandoğan-Keçiören metro
inşaatları (%43,19 fiziki gerçekleşme) ile metro
hatlarının elektro-mekanik ve sinyalizasyon
sistem yapıları için (%3,47 fiziki gerçekleşme)
kesin hesap işlemleri sonucunda 885.238.151

TL harcama yapıldığı belirlenmiş olup, bu projelerin merkezi idarenin kaynaklarıyla hızlı
bir şekilde bitirilip, vatandaşlarımızın hizmetine sunulması amacıyla 25.04.2011 tarihinde
Ulaştırma Bakanlığına (DLH Genel Müdürlüğü)
devredilmiştir. Ulaştırma Bakanlığı tarafından
yapımları tamamladıktan sonra Belediyemize
geri devredilecek ve işletimine Kuruluşumuz
devam edecektir.
Bu projeler de bitirildiğinde raylı toplu taşıma
hizmetlerinde Ankara dünyanın önde gelen
kentlerinden biri olacaktır.
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AMAÇ 5

ULAŞIM ANA PLANININ HAZIRLANMASI

HEDEF 5.1. Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan Sınırları İçerisinde Ulaşım Hizmetlerini
Planlamak, Düzenlemek ve Koordinasyon Hizmetlerini En İyi Düzeye Getirmek

P

lanlı kentsel gelişmeyi destekleyen ve
bütünsel bir kent içi ulaşım sistemini
oluşturan hedef ve politikalar ile yatırım
ve önlemleri tanımlayarak bu ilke ve politikalar
doğrultusunda üretilecek tüm ulaşım, yatırım
ve işletme projelerine temel oluşturan, kentin
üst ve alt ölçek planları ile uyumlu Ulaşım Ana
Planının yapılması için Gazi Üniversitesi ile protokol imzalanmıştır.
Kentimizde ulaşım ve trafiğin düzenlenmesine ilişkin işbirliği protokolüyle, Gazi Üniversitesi Ankara’nın ulaşım planını hazırlayacaktır.
Yaklaşık iki yıl sürecek çalışmalarda pek çok uzman bu konuda istihdam edilecek, 100 binin
üzerinde kişiyle değişik anketler yapılacaktır.
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2011 yılında kentimizde trafik düzen ve
güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla 23 adet
kavşak sinyalize edilmiş, 14.579 adet standart
trafik işaret levhası yapılmış, okul ve hastane gibi
yaya güvenliği açısından önem arzeden 146
yere hız kesici kasis monte edilmiş ve 202.242
m2 yol çizgi çalışması yapılmıştır.
80 okuldan 2.500 öğrenciye trafik eğitimi
verilmiştir. Ayrıca kentimizde araçların, yol üzerinde birbiri ardından gelen kavşaklardan
duraklamadan yani belirli bir hızla gidilmesi
durumunda yeşil ışığa denk gelip geçmelerini
sağlayan “yeşil dalga” uygulamalarına beş cad-

dede başlanılmış olup, konu ile ilgili uygulamalara devam edilecektir.
Modern kentlerin en önemli özelliklerinden
biri de bütün bireyler gibi engellilerin özgür,
güvenli ve çağdaş erişim haklarına riayet
edilmesi ve erişilebilirlik ile ilgili tüm tedbirlerin alınmasıdır. Kentimizde fiziksel, görme,
işitme engellilerin ve zihinsel engellilere dönük
çalışmaların yapılması insanlık görevimizdir. Bu
konuda kuruluşumuzda çalışmalar kesintisiz
devam etmektedir. 35 adet kavşakta engelli
vatandaşlarımız için sesli uyarı cihazları takılarak
uygulamaya başlanmıştır. Trafik levhalarının
kaldırımı kullanan tekerlekli sandalyeye bağımlı
engelliye engel çıkartmayacak şekilde monte
edilmesine dikkat edilmektedir. Mevcut 70 adet
otobüsümüzde engelli asansörü bulunmaktadır.
Yeni alınacak 250 adet otobüste de engelliler
için biniş aparatları olacaktır. Ayrıca mevcut 100
adet otobüsümüze engelli asansörü yapılması
için çalışmalar devam etmektedir.

uygunluk ve faaliyet alanlarıyla ilgili mevzuat
çerçevesinde denetimleri yapılmış ve 1.881 adet
araca Ticari Araç Tahsis belgesi düzenlenmiştir.
Kent içinde otopark bölgelerinin yerleri tespit
edilmiş ve otopark sayısı artırılmıştır. Ayrıca
2011 yılında kuruluşumuz tarafından toplam
84.465 adet Özel Toplu Taşım Aracı denetlenmiş
ve vatandaş memnuniyetinin artırılması
sağlanmıştır.
Mücavir alan sınırlarının genişlemesi ile birlikte Belediyemiz sınırlarına giren yerleşim
birimlerinin tamamına toplu ulaşım hizmetleri
götürülmüş, bu yerleşim birimlerinde yaşayan
vatandaşlarımızın toplu taşıma imkanlarından
yararlanmaları sağlanmıştır.

Amacımız Ankara’da tüm bireylerin, evinden
çıkıp, durağa ulaşması ve toplu taşıma araçlarını
kullanabilmesidir. Bu kapsamda çalışmalarımız
kesintisiz sürecektir.
2011 yılında 515 adet durak yenilenmiş, 96 adet
yeni durak konulmuştur. Mevcut EGO otobüs
hatlarımıza 5 adet yeni hat eklenmiştir. Ayrıca 54
adet hattın güzergahında yolcu yoğunluğuna ve
kullanıcı ihtiyacına göre değişiklikler yapılmıştır.
Büyükşehir Belediyesi ve mücavir alan
sınırları içinde ulaşım konusunda kararların
alındığı UKOME tarafından 8 adet toplantı
gerçekleştirilmiş, 39 adet karar alınmış ve uygulamaya konulmuştur.
Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet
gösteren toplu taşıma araçlarının trafik, ulaşım,
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80 okuldan 2.500 öğrenciye
trafik eğitimi verilmiştir.
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Modern kentlerin en önemli özelliklerinden biri
bütün bireyler gibi engellilerin özgür, güvenli
ve çağdaş erişim haklarına riayet edilmesi ve
erişilebilirlik ile ilgili tüm tedbirlerin alınmasıdır.
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AMAÇ 6

HİZMETLERİMİZDE YENİ TEKNOLOJİLERİ UYGULAMAK

HEDEF 6.1. Kuruluşun Hizmet Alanına Giren Konularda Yeni Teknolojilerin Yakından
İzlenmesi ve Hizmet Düzeyini Yükseltmek Amacıyla Bu Teknolojilerin Kullanılmasının
Sağlanması

K

uruluşumuzda
bilişim
teknolojisinin
kullanılmasıyla, bilgi işleme kapasitesi artırılarak, acil kararlar alınabilen ve
ihtiyaçlara hızla cevap verebilen bir yapı
oluşturulması çalışmalarına kesintisiz devam
edilmektedir. Bunun sonucunda; vatandaşlara
daha iyi kamu hizmeti, bilgiye kolay erişim, artan şeffaflık, daha çok güven, gelişim ve maliyetlerde azalış gibi yararlar amaçlanmaktadır.
Vatandaşın otobüs ve metro hizmetlerinden
en iyi ve kolay bir şekilde faydalanması için
Güzergah Bilgi Sistemi hazırlanmış olup, web
sitemizde hizmete sunulmuştur. Güzergah
bilgi sisteminin kullanım alanını genişletmek
üzere; cep telefonlarından ve akıllı cihazlar
üzerinde çalışabilmesi için mobil uygulama
hazırlanarak hizmete sunulmuştur. Vatandaşın
akıllı telefonlarında (Android Cihazlarda)
kullanabileceği bu uygulama ile mobil ortamda,
EGO Otobüs Hatları ile ilgili tüm ihtiyaç duyulabilecek bilgilere kolayca ulaşmayı sağlamaktadır.
İphone ve İpad üzerinde çalışabilecek mobil
uygulama çalışmaları devam etmekte olup,
yakın zamanda tamamlanacaktır.

Kuruluşumuzdaki otobüslerin ve raylı sistemlerin bakımı ve yedek parça sisteminin elektronik ortamda izlenmesi, hangi araca ne kadar
yedek parça takıldığı, parçanın garanti durumu, araçlara yıllık ne kadar masraf yapıldığını
takip etmek amacıyla bilgisayar programı satın
alınarak faaliyete geçirilmiştir.
2011 yılında Kuruluşumuz personeline dönük
eğitim programlarımızda teknoloji kullanımını
teşvik etmeye yönelik eğitim çalışmaları
yapılmıştır.

Hem teknolojik hem de iş sağlığı ve iş güvenliği
açısından, merkez atölye ile bölgelerdeki atölyelerin birleştirilmiş ve günümüz teknolojisi ile
projelendirilip yeni bir bakım onarım atölyesi
yapımına ilişkin ihale gerçekleştirilmiştir. Böylece
tüm sistem elektronik ortama taşınmak suretiyle, iş gücü ve zaman tasarrufu sağlanacaktır.
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AMAÇ 7

ÇALIŞANLARIN GELİŞİMİNİN VE MEMNUNİYETİNİN
ARTTIRILMASI

HEDEF 7.1. Genel Müdürlük Personelinin Nicelik ve Nitelik Olarak Gelişimleri ve Memnuniyet Düzeyleri Artırılacaktır.

K

uruluşumuz çalışanlarının bireysel ve
yönetsel olarak kalite ve performanslarını
geliştirmek, bilgilerini ve becerilerini
yenilemek, dolayısıyla hizmet kalitesini artırmak
amacıyla konferans, seminer ve hizmetiçi
eğitimlerin verilmesine 2011 yılında da devam edilmiştir. Bu kapsamda 2011 yılında şoför
personele halkla ilişkiler ve terörle mücadele
eğitimi, diğer personele de kamu ihale kanunu, kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu
uygulamaları, iş sağlığı ve iş güvenliği ve yangın
söndürme eğitimleri verilmiştir.
Çalışanlarımızın
çalışma ortamları fiziksel
açıdan üst standartdadır. Çalışanlara verilen
yemek hizmeti de kalite açısından beğenilecek
düzeydedir. Kuruluşumuzda olağanüstü gayret ve çalışmalar yapan personelimiz, mevcut
ödüllendirme ve takdir sistemi çerçevesinde
ödüllendirilmiş olup çalışan memnuniyetine
katkı sağlanmıştır.
Kuruluşumuz III. Uluslararası Ankara Festivalinde
yerini almış, çalışanları ve aileleriyle beraber
olmuştur.
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AMAÇ 8

ULUSAL VE ULUSLARARASI TANINIRLIĞIN ARTMASI

HEDEF 8.1. Toplu taşıma alanında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar ile ortak çalışmalar yürütmek ve kurumumuzun benzer kurumlardan farkını vurgulayarak tanınmasını
sağlamak amacıyla tanıtım ve halkla ilişkiler stratejisi ve politikaları oluşturmak.

K

uruluşumuz 02-10 Temmuz 2011 tarihleri
arasında düzenlenen III. Uluslararası Ankara Festivalinde 800 m2’lik bir stantla yerini almıştır. Festivalde Kuruluşumuzun yapmış
olduğu hizmetler ve projeler konusunda
vatandaşlarımız bilgilendirilmiştir.
Toplumdaki toplu taşıma kültürü ve bilincinin
yerleşmesi amacıyla 01-02 Aralık 2011 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen 2. Toplu Ulaşım
Haftası (TRANSİST 2011) IV. Ulaşım Sempozyumu ve Sergisinde Kuruluşumuzun konu ile
ilgili çeşitli birimlerinde görevli personelle
temsil edilmiştir. Ayrıca Belçika’da 21-26 Ekim
2011 tarihlerinde toplu taşıma otobüslerine
ilişkin düzenlenen Busworld Otobüs Fuarında
Kuruluşumuz üst düzeyde temsil edilmiştir.
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AMAÇ 9

İNSAN VE ÇEVREYE DUYARLILIK

HEDEF 9.1. Toplu Taşıma Hizmetlerinden Kaynaklanan, Çevreye ve İnsana Zarar Veren
Olumsuz Çevre Etkileri Azaltarak Yaşam Kalitesi Artırmak

K

entlerimizde çalışan toplu taşıma araçları
yüksek emisyonları ve partikülleri ile kamu
sağlığını tehdit etmektedirler. Her tipteki
şehiriçi taşımacıların sadece ekonomik nedenler
ile yöneldikleri yüksek emisyonlu ve sağlığı dikkate almayan araçlar birçok hastalığın görülme
sıklığını arttırmıştır. Sigaranın insanlara verdiği
zarar kadar havaya karışan yakıt emisyonları da
zararlıdır. Ülkemizde sigaranın zararları için gösterilen duyarlılık araç emisyonları için gösterilmemektedir. Bu açıdan CNG sıfır partikül değeri
ve düşük emisyon gazları ile halk sağlığımızı koruyan bir yakıttır.
Çevre kriterleri göz önüne alındığında yakın
gelecekte, emisyonu yüksek araçlara yüksek vergi gibi birçok çaydırıcı yaptırımlar uygulanacaktır.
Bu durum özellikle toplu taşımacılar açısından
önemlidir; çünkü çevre maliyetleri artacaktır.
Ankarada CNG’li otobüslerimize halkın tepkisi
tamamen olumlu yöndedir. CNG kullanımının
başta hava kirliliğinin azatılması açısından yararlı
olduğu her kesim tarafından iyi anlaşılmıştır.
Ayrıca Türkiyenin doğalgaz arz güvenliği en
yüksek düzeydedir ve adeta doğalgaz transfer
merkezidir. Tüketimimizin iki katı kadar uzun
dönemli anlaşmalarımız bulunmaktadır. Petrol rezervleri için 30-40 yıllık ömür biçilirken,
doğalgazda bu süre 150 yıldır. Yıllar geçtikçe
petrolün çıkarılması daha da zorlaşacağı için,
varil başına maliyetler 100 $`ı aşabilmektedir.
Halbuki doğalgazda yakın gelecekte böyle bir
çıkarma maliyeti yoktur.
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CNG yakıt olarak 650 oC de yanan bir gaz olup,
patlama tehlikesi bulunmamaktadır. CO oranı %
0 olduğu için çevreye dost bir alternatif yakıttır.
CNG; benzinli çalışan araçlara göre % 60-70
oranında, LPG ile çalışan araçlara göre ise % 30
daha tasarrufludur.
CNG’yi toplu taşımada kullanmada EGO
Türkiye’nin öncü kuruluşudur. Halen otobüs
filomuzdaki otobüslerimizin 1090’ı doğalgazlıdır.
Yakında alınacak olan 250 adet körüklü otobüs
de CNG kullanacaktır.
Engelli vatandaşlarımıza sağlanacak ve
sağlanması gereken erişebilirliği kolaylaştırıcı
uygulamaların devreye sokulması, için çalışmalarımız devam etmektedir.

Toplu taşıma araçlarımızdan 70’inde engelli
asansörü bulunmaktadır. 100 adet araca özürlü
asansörü yapılması için çalışmalar başlatılmıştır.
Ayrıca alınacak olan yeni otobüslerimiz tekerlekli sandalye, bebek arabası kullanımına uygun
ölçü ve nitelikte alçak zeminli olacaktır.
Görme engelliler için kentimizdeki 35 kavşakta
sese duyarlı akustik yaya sinyal verici cihazlar
monte edilmiştir. Engelli vatandaşlarımızın evlerine erişimlerini en kolay şekilde sağlayacak
noktaya araçlarını park edebilmeleri için engelli
park levhaları monte edilmektedir. Tüm trafik
ve işaret levhaları 2 metrenin üzerinde monte
edilmekte, kaldırım kullanan tekerlekli sandalyeye bağımlı engelliye engel çıkartmayacak
şekilde konulmasına dikkat edilmektedir.
Raylı toplu taşıma sistemlerimizde de engelli
vatandaşlarımıza dönük çalışmalarımız devam etmektedir. ANKARAY ve Ankara Metrosu

istasyonlarında engelli vatandaşlarımız için, “hissedilebilir yüzey çalışmaların projelendirilmiş
olup, en kısa zamanda bitirilecektir”. Ayrıca
istasyonlarımıza yürüyen merdiven, asansör
ve tekerlekli sandalye platformu yapılacaktır.
Sıhhiye istasyonu için ihtiyaç duyulan yürüyen merdiven, engelli asansörü ve tekerlekli sandalye platformu yaptırılması işi ihale
aşamasındadır. İşitme engelli vatandaşlarımızın,
istasyonlarda ve vagonlarda ihtiyaç duydukları
tüm görsel uyarı sistemleri hayata geçirilecektir.
Görme engelli vatandaşlarımızın araçlarımıza
erişimini sağlayabilecek ve istasyon içerisinde
hareketlerini kolaylaştırabilmek amacıyla kabartma istasyon krokisi uygulaması yapılacaktır.
Aynı amaçla tüm istasyon ve trenlerde istasyon
bilgilerini araç yönünü ve gelinen istasyon bilgilerini içeren sesli uyarı sistemleri kurulacaktır.
Amacımız Ankara’da tüm bireylerin, evinden
çıkıp, durağa ulaşması ve toplu taşıma araçlarını
kullanabilmesidir. Bu kapsamda çalışmalarımız
kesintisiz sürecektir.
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AMAÇ 10

ÖZEL TOPLU TAŞIMACILIĞIN VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAK

HEDEF 10.1. Özel Toplu Taşıma Konusunda Dış Paydaşların Memnuniyet Düzeyini
Arttırmak.

K

uruluşumuz denetimi altında özel toplu
taşımacılık hizmeti veren özel halk otobüsleri ile özel toplu taşıma araçlarının
halkımıza daha konforlu hizmet sunmaları
amacıyla denetimlerimiz kesintisiz sürmüştür.
2011 yılında 29 hatta 473 özel toplu taşım
aracı çalışmakta olup, bunların %8’i (0-3 yaş)

yenilenmiş, özel halk otobüslerinde ise 15 hatta
çalışan 199 aracın %40’ı (0-3 yaş) yenilenmiştir.
Araçlar uydu takip sistemi ile takip edilmektedir.
2011 yılında 15 hatta toplu taşıma hizmeti veren
199 adet özel halk otobüsümüzün 77’si yine 29
hatta hizmet veren 473 adet özel toplu taşıma
aracımızın 35’i yenilenmiştir.

2011 yılında 15 hatta
toplu taşıma hizmeti
veren 199 adet özel halk
otobüsümüzün 77’si
yine 29 hatta hizmet
veren 473 adet özel toplu
taşıma aracımızın 35’i
yenilenmiştir.

90

91

B. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER
EGO Genel Müdürlüğü, stratejik planlamasında
belirlediği vizyonunu, gerçekleştirebilmek
amacıyla kurumsal gelişime, gelişen teknolojinin uygulanması ve kullanılmasına, sosyal
sorumluluğumuza ve mali kaynaklarımızın etkin, verimli kullanımına ilişkin bir dizi politikalar
geliştirmiştir.

Stratejik planlama sonucu belirlenen misyon ve
vizyonun gerçekleştirilebilmesi için tespit edilen
stratejik amaç ve hedeflerin hayata geçirilmesi
sürecinde çalışmalarımıza yön veren temel politika ve ilkelerimiz beş ana başlık altında aşağıda
sıralanmıştır.

STRATEJİ

YAKLAŞIM

VİZYON

POLİTİKA

HEDEF

MİSYON

İLKE VE DEĞERLER

TEMEL POLİTİKA VE DEĞERLER

I. Kurumsal Politikalar:
1. Kurumsal Gelişim Önceliklidir
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de
gelişen ve değişen kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde sağlıklı ve etkili “Kurumsal Gelişim”
çalışmaları Genel Müdürlüğümüzün öncelikli
konuları arasında bulunmaktadır. Kurumsal
gelişim çalışmaları içerisinde aşağıdaki uygulamalar gerçekleştirilmiştir.
a. Geleceği bugünden görerek yürütülen
vizyoner yönetim anlayışı geliştirilmiştir.
b. Çalışmaların disipline edildiği stratejik
yönetim uygulaması gerçekleştirilmiştir.
c. Performans programı yapılacak ve performans değerlendirmesi sağlanmıştır.

92

d. Kurum çalışmalarında
edilmiştir.

şeffaflık

tesis

e. Hizmetler değerlere ve ilkelere bağlı
olarak yürütülmüş ve devam edilmiştir.
f. Yapılan eğitim ve çalışmalar internet üzerinden kamuoyu ile paylaşılmıştır.
g. Hizmetlere yönelik uygulamalara internet üzerinden kolay ulaşım sağlanacak
ve bürokratik işlemler azaltılmış çalışmalarına kesintisiz devam edilmektedir.
2. Verimli ve Nitelikli Personel İstihdamı
Gereklidir
Kurum çalışanlarımız, kurumumuzun en büyük
zenginliğidir. Kurumsal misyonun istenilen
ölçüde gerçekleştirilmesi, vatandaş memnuni-

yetinin üst düzeyde sağlanması ve hizmetlerin
kaliteli olarak yürütülmesi için mesleki ve kişisel
nitelikleri yüksek personel istihdamı gereklidir.
Mevcut personelin mesleki gelişim açısından
yetkinleştirilmesi, gelişen ve değişen yönetim
anlayışına uygun olarak hizmet içi eğitimlerle
sağlanacak, bir üst öğrenime devam etme
özendirilecektir. Kuruma yeni alınacak personelin seçilmesinde branşlaşma ve ilgili alandan
mezun olma esas alınacak, etkin oryantasyon
hizmetleri sunulmuştur.
3. Genel Müdürlüğümüz Yönetiminde Vizyoner Liderlik Esastır
Klasik yönetim anlayışından çağdaş liderlik
anlayışına geçiş süreci hızlandırılacak, belirlenen
vizyon, kurumsal kimliğin ayrılmaz bir parçası
olarak hayata geçirilecektir. Üst düzey yöneticilerde tecrübeleri denetleme ve değerlendirme,
geleceği bugünden görebilme ve bu iki temel
ilke ışığında bugünün kıymetini bilme özendirilecek ve teşvik edilecektir. Liderler, kurumsal
sinerjiyi yayan, ekip çalışmasını teşvik eden, ufuk
açan, kurumsal aidiyet duygusunu güçlendiren
kişilerdir. Bu yönüyle EGO Genel Müdürlüğü’nde
kurumsal politika oluşumu etkin liderlik anlayışı
üzerine bina edilmiş olacaktır.
4. İş Analizi ve Görev Tanımı Yapılmalıdır
Kurumsal işleyişte yürütülen işlere ait iş analizlerinin etkin ve doğru olarak yapılmasından sonra
bu işleri yürüten personelin görev tanımları
yazılı olarak belirlenmiştir.
5. Hizmet İçi Eğitim Önemlidir
Hizmet içi eğitim her durumda desteklenmiş,
teşvik edilmiştir. EGO’da görev yapan otobüs şoförlerinin hizmet içi eğitimlerine özen
gösterilmiştir. Bu eğitimler her yıl tekrarlanacaktır.
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6. Ekip Çalışmaları Özendirilmelidir
Koordine hareket, tüm çalışanların kurumsal
yönetime katılımı ve problem çözümünde ekip
çalışmalarından yararlanmaya önem verilmiştir.
7. Çalışan Memnuniyeti Olmalıdır
Kurum çalışanlarının yaptıkları görevlere dönük
memnuniyet düzeylerinin artırılması için
çalışmalar teşvik edilecek ve gerekli tedbirler
alınacaktır. Görevini en iyi yapan, üstün gayretle yerine getiren personel, yasaların uygun
gördüğü yollarla ödüllendirilmiştir.
8. Vatandaş Memnuniyeti Sağlanmalıdır
Kurum ve kuruluşlar, yaşamı kolaylaştırmak,
vatandaşların ihtiyaç duydukları hizmetleri
devlet eliyle yerine getirmek için var olan
birimlerdir. Bu nedenle vatandaş memnuniyeti
kuruluşumuz için en önde gelen temel amaçtır.
9. Stratejik Planlama Uygulanmalıdır
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 (2010-2014) 11.08.2009
tarih ve 2009/117 sayılı İdare Encümeninin
kararı ile kabul edilmiş olup Ankara Büyükşehir
Belediye Meclisinin 14.09.2009 tarih ve 2121
sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
10. Yapılan İşlerde Denetim En Önemli Unsurdur
Doğru yönetim ve etkili iç kontrol sistemi kaliteli hizmet sunumunda önemlidir. Bu nedenle
kurum çalışmalarında rutin teftiş ve denetimin
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yanı sıra hizmetlerin vatandaş memnuniyetine
dönük olarak yapılıp yapılmadığı sürekli kontrol
edilmiş ve eksikliklerin giderilmesi için gerekli
önlemler zaman kaybetmeksizin alınmıştır.
11. Yapılacak İhalelerde Genel Müdürlüğümüz İmkânları Kullanılarak En Ucuz
Maliyet Ortaya Çıkarılmalıdır.
Hizmetlerin yürütülmesinde kurumsal öz
kaynakların kullanılmasına azami derecede
riayet edilecek, çalışan personelden en üst
düzeyde yararlanılacak ve kamu kaynaklarının
kullanılmasında tasarrufa önem verilmiştir. Özellikle kurum satınalma işlemlerinde, şeffaflık ve
rekabetin sağlanması için denetleme komisyonu oluşturulmuş olup, etkin olarak çalışmaya
devam etmesi sağlanmıştır.
12. Şeffaflık Esas Olmalıdır
Kurumsal yönetim anlayışında şeffaf olunacak,
hizmetlerin hangi yollarla, nasıl yürütüldüğü gerekli görülen durumlarda ilgililerle paylaşılacaktır.
Belli limitlerin üzerindeki ihaleler, Kamu İhale
Kanunu’na uygun olarak internet üzerinden ilan
edilmiştir.
13. Personel Politikasında Hizmet Alımı
Esastır
Genel Müdürlük hizmetleri kadrolu istihdam yerine, personel hizmet alımı yapılarak
gerçekleştirilmiştir. Böylece personel istihdamında etkinlik, verimlilik ve maddi tasarruf
sağlanmıştır.
II. Genel Müdürlüğümüz Hizmetlerine
İlişkin Politikalar
1. Toplu taşıma altyapısı günün şartlarına ve
vatandaşların ihtiyaçlarına uygun olarak
tamamlanacaktır.

2. Kurumsal kültür korunacak ve geliştirilecektir.
3. Geleceğe yönelik hizmet anlayışı oluşturulacaktır.

3. Toplu taşımada iş gücü ve zaman kaybını
önlemek amacıyla araç takip sistemi ile
elektronik ücret toplama ve akıllı durak
yolcu bilgilendirme sistemi kurulacaktır.

4. Kurumlar arası yetki ve sorumluluklar belirlenecektir.

4. Toplu taşıma hizmetlerinin görsel olarak
izlenebilmesi için ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanacaktır.

5. Enerji tasarrufu konusunda azami gayret
gösterilecektir.
6. Çevre dostu toplu taşıma araçları kullanımı
yaygınlaştırılacaktır.
7. Toplumsal diyalog güçlendirilecektir.
8. Satın alınacak mal ve hizmetler konusunda fayda maliyet analizi yapılarak maksimum faydaya ulaşılacaktır.
III. Sosyal Sorumluluğa İlişkin Politikalar
1. Toplu taşıma alanındaki uzman kurum ve
kuruluşlarla işbirliği sağlanacaktır.
2. Sivil toplum
yapılacaktır.

örgütleri

ile

işbirliği

5. Bilgi işlem sistemimiz değişen şartlara uygun olarak sürekli güncellenecektir.
V. Mali İşlemlere Yönelik Politikalar
1. Gelir artırıcı çalışmalara öncelik verilecektir.
2. Giderleri azaltıcı tedbirler alınacaktır.
3. Gelir-Gider dengesinin kurulabilmesi için
azami gayret sarf edilecektir.
4. Harcamalar stratejik planlamaya uygun
olarak yapılacaktır.
5. Faaliyet–bütçe ilişkisi etkinleştirilecektir.

3. Hizmetlerin sunumunda sevgi, saygı
ve hoşgörü ortamının yaratılmasına
çalışılacaktır.
4. Sosyal, kültürel ve bilimsel çalışmalara
önem verilecektir.
5. Yürütülen faaliyetler hakkında toplum
düzenli olarak bilgilendirilecektir.
IV. Teknoloji Kullanımına İlişkin Politikalar
1. Toplu taşıma alanındaki
jik gelişmelerden en üst
yaralanılacaktır.

teknolodüzeyde

2. Genel Müdürlüğümüzden hizmet alan
tüm bireylerin isteklerine teknolojik imkânlar kullanılarak en kısa sürede cevap
verilecektir.
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A. MALİ BİLGİLER
1-Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde toplu taşıma hizmetlerini yürüten kuruluşumuz bu hizmetleri
daha iyi sunabilmek ve gelecek yıllarda ortaya çıkabilecek sorunları önleyecek plan ve projeleri hayata geçirebilmek için finansal/mali kaynaklarının büyük bir kısmını yeni yatırım ve projelere ayırmaktadır. Hizmetlerin
sunumunda benimsenen hizmet alımı yöntemi ve norm kadro düzenlemeleri çerçevesinde personelden
sağlanan tasarruf, toplu taşıma hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla proje
ve yatırımlara aktarılmıştır.
Bütçe rakamları analiz edildiğinde gider bütçesinin büyük kısmını yatırım ve hizmet giderlerinin oluşturduğu
görülmektedir. 2011 yılı bütçe kesin hesap bilgileri analitik bütçeleme kriterlerine uygun olarak aşağıdaki
tablolarda verilmiştir.

2011 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ

TOPLAM

TAHMİNİ BÜTÇESİ*

GERÇEKLEŞTİRME
MİKTARI

GERÇEKLEŞME
ORANI (%)

1.406.675.508,00

486.020.414,83

34,55

Not: 2011 yılı tahmini bütçesine metro yapımı ile ulaşım araçlarının alımı için Büyükşehir Belediyesinden alınarak kullanılması öngörülen sermaye
yatırımları bütçesi yer almaktadır. Bu bütçenin metro yapımının Ulaştırma Bakanlığına devredilmesinden dolayı sermaye giderlerine konulan
bütçenin 615.038.063,53 TL si kullanılmamıştır. Bu durumda tahmini bütçeden metro ulaşım yatırımları için ayrılan 615.038.063,53 TL tutar
düşüldüğünde gelir gerçekleşme oranı % 61,39 olarak ortaya çıkmaktadır.

2011 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ

TOPLAM

TAHMİNİ BÜTÇESİ*

GERÇEKLEŞTİRME
MİKTARI

GERÇEKLEŞME
ORANI (%)

1.406.675.508,00

589.492.257,36

41,91

Not: 2011 yılı tahmini bütçesine metro yapımı ile ulaşım araçlarının alımı için Büyükşehir Belediyesinden alınarak kullanılması öngörülen sermaye
yatırımları bütçesi yer almaktadır. Bu bütçenin metro yapımının Ulaştırma Bakanlığına devredilmesinden dolayı sermaye giderlerine konulan
bütçenin 615.038.063,53 TL si kullanılmamıştır. Bu durumda tahmini bütçeden metro ulaşım yatırımları için ayrılan 615.038.063,53 TL tutar
düşüldüğünde gider gerçekleşme oranı % 74,46 olarak ortaya çıkmaktadır.
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2011 MALİ YILI GELİR GERÇEKLEŞME TABLOSU
E.Kod
I

Açıklama

Bütçesi

Gerçekleşme Miktarı

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

486.520.400,00

483.019.952,25

04

Alınan Bağış ve Yardımlar Ile Özel Gelirler*

918.952.258,00

1.500,00

05

Diğer Gelirler

1.312.850,00

3.233.665,63

09

Red ve İadeler (-)

-110.000,00

-234.703,05

1.406.675.508,00

486.020.414,83

Toplam

Not: 2011 yılı bütçesine metro yapımı ile ulaşım araçlarının alımı için Büyükşehir Belediyesinden alınarak kullanılması öngörülen bütçedir. Metro
yapımının Ulaştırma Bakanlığına devredilmesinden dolayı sermaye giderlerine konulan bütçenin 615.038.063,53 TL si kullanılmamıştır.

BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurumsal
III
IV

04

02
05
10
11
12
15
18
19
20
23
24
25
31
32
38

Açıklama
EGO Genel Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Satınalma Daire Başkanlığı
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığı
Yazı Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Sağlık Servisi
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Otobüs İşletme Daire Başkanlığı
Raylı Sistemler Daire Başkanlığı
Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Toplam

2010 Yılı
670.439.417,23
755.493,06
10.678.519,44
817.158,72
877.566,16
35.092.010,32
15.530.246,41
96.043,32
328.339,90
543.281,43
1.649.371,81
955.826,28
745.969,49
458.671.764,40
134.463.835,49
9.233.991,00
670.439.417,23

Cari Yıl (2011)
589.492.257,36
746.023,03
28.644.601,14
803.151,84
905.758,66
34.424.420,32
17.026.718,83
91.925,91
380.365,49
643.959,34
1.762.529,21
1.996.451,04
714.268,04
392.064.459,04
104.016.618,50
5.271.006,97
589.492.257,36
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100

55.101.425,05

Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri

Ekonomik İşler ve
Hizmetler

Sağlık Hizmetleri

03

04

07

Toplam

3.910.190,34

Savunma Hizmetleri

02

101.315.328,12

308.544,51

56.403,08

41.938.765,14

Genel Kamu Hizmetleri

01

Personel
Giderler

Açıklama

F. Kod
I

14.991.498,10

63.426,66

10.946.577,24

785.856,98

12.425,35

3.183.211,87

SGK Devlet
Pir. Gid.

0,00

0,00

0,00

680.427,75

0,00

0,00

0,00

0,00 24.344.967,72

0,00

0,00

609.886,33

Sermaye
Giderleri

444.697.113,12 640.661,99 2.212.374,23 25.635.281,80

8.394,32

Cari
Transferler

0,00 2.212.374,23

Faiz
Giderleri

411.800.360,79 640.661,99

11.650.243,76

0,00

21.238.114,25

Mal ve Hiz. Alım.
Gid.

BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

589.492.257,36

380.365,49

502.833.992,79

17.026.718,83

68.828,43

69.182.351,82

Cari Yıl (2011)

101

102

103

2. MALİ DENETİM SONUÇLARI
2.1.İç Denetim
5018 Sayılı Kanun gereği EGO Genel
Müdürlüğünün İç Denetimi kuruluşun üst
yöneticisi olan EGO Genel Müdürü adına İç
denetçiler tarafından yapılmaktadır. 2011 yılında
üst yönetici tarafından yapılan görevlendirmeler
esnasında denetimlerle ilgili olarak düzenlenen
İç Denetim ve İnceleme ve danışmanlık raporları
Genel Müdürlük Makamına sunulmuştur.
Yapılan denetimler esnasında denetlenen birim
veya süreçlerde kurum faaliyetlerine değer katma ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli
kullanımına yönelik önerilerin yerine getirilmesine ilişkin eylem planları belirlenmiş ve önerilerin yerine getirilmesine ilişkin değerlendirmeler
de yapılmıştır.
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 2011 hesapları
Sayıştay tarafından denetime tabi tutulmaktadır.
Ayrıca Kurumumuz 5393 Sayılı Belediye Kanununun 55 inci maddesi 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 işlemleri
4325 Sayılı Kanunun 8 inci maddesi gereği Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından seçilen
murakıplar tarafından incelenmekte hazırlanan
rapor Ankara Büyükşehir Belediye Meclisine
sunulmaktadır. 2011 yılına ait mali karar ve
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işlemler murakıplar tarafından incelenerek
hazırlanan murakıp raporu kesin hesapla birlikte
Belediye Meclisine sunulacaktır.
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B. PERFORMANS BİLGİLERİ
1. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ
1.1. Otobüs Hizmetleri
2011 yılında kuruluşumuzun ana faaliyet alanı
olan kent içi toplu taşıma hizmeti, 5 adet bölge
hizmet şübe müdürlüğüne bağlı 51 hareket
noktasından yönlendirilen 379 hatta günlük ortalama 1.193 adet (iş günleri ortalaması
1.400 adet) otobüs ile bir yılda 3.213.758 servis
yapılarak ve toplam 215.784.010 kişiye toplu
taşıma hizmeti verilmiştir. Bölge Müdürlüklerimizde kurulan sıkıştırılmış doğalgaz (CNG)
dolum istasyonlarının toplam 1.090 (490’ı
doğalgazlı-600’ü doğalgazlı-klimalı) adet otobüsün yakıt ikmalinde yeterli olmaması nedeniyele; 1, 2 ve 5. Bölge Müdürlüklerine yeni
CNG ikmal istasyonu yapılması için çalışmalar
sürdürülmektedir. CNG kullanan araçlarımızdan
km başına yaklaşık %35 tasarruf sağlanmaktadır.
2011 sonu itibariyle, 51 hareket noktasından
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yönlendirilen 379 hatta 1.789 adet ototbüsle
hizmetimiz sürdürülmektedir.
Toplu taşıma parkımızda mevcut 1.789 otobüsten, 1.090 adedi doğa dostu doğalgazlı otobüsler olup, kullanılan enerji kaynağı nedeniyle
günümüzde çevreyi en az kirleten araçlar olarak
kabul edilmektedir. Çevreci, güncel tasarımlı
600 adedi klimalı, 70 adedi özürlü erişimine imkan sağlayan asansörlüdür. Aralık 2011 yılında
ihaleyle, 2012 yılının ikinci yarısından itibaren
250 adet körüklü (klimalı, CNG’li) otobüs filomuza katılacaktır. Bu otobüslerin tümünde engelli
vatandaşlarımızın kullanması için engelli platformu bulunacaktır. Bu otobüslerin diğer bir
özelliği ise insanların daha rahat binebilmeleri
için alçak tabanlı olmasıdır. Ankara’daki durak
sayımız 5361’dir. Bunların çoğu kent mobilyası
ile donatılmış duraklardır.
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TABLO-17: HATLARA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER
Sıra No

Aylar

Hat No

Açıklama

Yeni Açılan Hatlar
1

Ocak.11

342

Ege Mahallesi-Göltepe

2

Mayıs.11

178

Bala-Ulus

3

Mayıs.11

560

Ayaş-Ulus

4

Haziran.11

344

Mutlu Mehtap Mah.- Ulus- Sıhhiye-Kızılay

5

Eylül.11

144

Ulus-Kızılay-Behiçbey

6

Eylül.11

570

TCDD Sincan-Behiçbey

7

Ekim.11

104

Gölbaşı Mogan Parkı-Ulus

8

Ekim.11

571

Sıhhiye Adliye-Elvankent

9

Kasım.11

538

Etimesgut-Ulus

152

Gölbaşı Mogan Parkı-GOP Mah. –Ulus (152
özel hat numarası, yeni
açılan hatta verildi.)

10

Aralık.11

1

Aralık.11

405

Opera-Büyükşehir Belediyesi (Ringi)

2

Aralık.11

402

Aktepe-Dutluk-Sami Ulus Çocuk Hastanesi

3

Aralık.11

201

İncirli-Sokullu

4

Aralık.11

262

Etlik-Atakule

Kaldırılan Hatlar

Birleştirilen Hatlar
1

Temmuz.11

346-347

347 Tepecik-Çoban Çeşmesi-Ulus-Kızılay oldu.

Yeni Açılan Hareket Noktası
1

Ocak.11

3.Bölgeye ait Opera Hrk. Nok.

2

Mayıs.11

3.Bölgeye ait Elmadağ Hrk.Nok.

3

Ekim.11

1.Bölgeye ait Mogan Hrk. Nok.

1

Ekim.11

3. Bölgeye ait Bağcılar Hrk. Nok.

2

Kasım.11

2. Bölgeye ait Opera Hrk. Nok.

3

Aralık.11

2. Bölgeye ait Şentepe Hrk. Nok.

1

Ocak.11

Kaldırılan Hareket Noktası

İsmi Değiştirilen Hareket Noktası
Bostancı Hrk. Nok. Ekin Mah. Hrk. Noktası
oldu.
Yeri Değiştirilen Hareket Noktası
1

Ocak.11

2

Haziran.11

3
4
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Yenikent Hrk. Nok.
Etimesgut Hrk. Nok.
Elvankent Hareket Noktası

Aralık.11

Opera Hrk. Nok.

TABLO -18 YILLARA GÖRE TOPLU TAŞIMA HAREKET NOKTASI VE HAT SAYILARI
Açıklama
Hat Sayısı
Hareket noktası
sayısı

Yıllar
2007

2008

2009

2010

2011

323

342

355

375

379

51

51

50

51

51

Toplu taşımada kullanılan otobüslerin marka ve modelleri; servis, sefer ve yolcu sayıları; yapılan yol
uzunlukları, tüketilen yakıt miktarları, kapasite durumu aşağıda gösterilmiştir.

TABLO - 19 OTOBÜSLERIN MODEL–MARKA DAĞILIMI
Aracın Modeli

Toplam

Markası

1987

14

MERCEDES (11) MAN SL (3)

1988

18

MERCEDES (14) MAN SL(4)

1991

36

İKARUS (KÖRÜKLÜ)

1992

162

İKARUS (NORMAL)

1993

75

İKARUS (NORMAL)

1994

52

MAN KÖRÜKLÜ(50) BMC BELDE (2)

1995

5

MAN (SL)

1999

267

MERCEDES (197) MERCEDES KÖRÜKLÜ (70)

2006

70

MAN

2007

400

MAN (DOĞALGAZLI)

2008

90

MAN (DOĞALGAZLI)

2009

350

MAN (DOĞALGAZLI-KLİMALI)

2010

210

MAN (DOĞALGAZLI-KLİMALI)

2011

40

MAN (DOĞALGAZLI-KLİMALI)

TOPLAM

1.789
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110

TABLO –20: SEFER SAYILARININ BÖLGELERE VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI
AylarAylar

Toplam
Toplam

1.Bölge
1.Bölge

2.Bölge
2.Bölge

Ocak Ocak

279,367
279.367

48,16848.168

77,78377.783

54,09954.099

47,139 47.139

52,178

52.178

ŞubatŞubat

252,073
252.073

43,63643.636

69,31769.317

47,69 47.690

43,264 43.264

48,166

48.166

Mart

279,788

48,323

76,664

52,682

48,606

53,513

Nisan

270,924

46,847

73,285

51,883

46,905

53.513

Mayıs

279,363

50,25

76,995

51,197

47,756

Haziran

259,613

46,868

71,393

47,795

44,331

Haziran
Temmuz

259.613
250,498

44,63346.868

68,39271.393

47,08547.795

42,326 44.331

48,062

49.226

Temmuz
Ağustos

250.498
258,682

44,62744.633

74,16468.392

46,83547.085

42,47

42.326

50,586

48.062

Ağustos

255,285
258.682

43,67244.627

67,86674.164

45,90346.835

43,038 42.470

54,806

50.586

Eylül

281,007

48,302

75,887

50,638

46,954

59,226

54.806

Kasım

267,554

46,699

70,774

48,536

44,062

Aralık

279,604

50,145

70,549

51,032

47,173

ORTALAMA

267,813

46,848

72,756

49,615

45,335

3.213.758

562.170

873.069

595.375

544.024

Mart
Nisan
Mayıs

Eylül
Ekim

Ekim
Kasım
Aralık

TOPLAM

ORTALAMA

279.788
270.924
279.363

255.285
281.007
267.554
279.604

48.323
46.847
50.250

43.672
48.302
46.699

267.813

50.145

73.285
76.995

67.866
75.887
70.774
70.549
72.756

52.682
51.883
51.197

45.903
50.638
48.536
51.032
49.615

48.606
46.905
47.756

43.038
46.954
44.062
47.173

52,004

Bölge

52.004

53,165

53.165

49,226

57,483

59.226

60,705

57.483

53,26
639.120

60.705

45.335

53.260

Sefer	
  Sayılarının	
  
ve	
  Aylara	
  G595.375
öre	
  Dağılımı 544.024
TOPLAM Grafik-‐15:	
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TABLO – 21: YOLCU SAYILARININ AYLARA VE YILLARA GÖRE DAĞILIMI
Aylar
Aylar

Ocak

2008
2008

2009
2009

2010

2011

17.749.273

18.987.708

17.411.832

18.320.092

2010

2011

17.749.273

18.987.708

17.411.832

18.320.092

17.633.972

16.241.854

17.682.424

16.013.068

Ocak

17.633.972

16.241.854

Şubat

17.682.424

16.013.068

Mart
Mart

18.845.00718.845.007
17.445.736

17.445.736
18.822.618

18.822.618
18.734.441

18.734.441

Nisan
Nisan

18.169.51218.169.512
17.285.844

19.059.875
17.285.844

18.943.349
19.059.875

18.943.349

Mayıs

Mayıs

18.386.070

17.042.484

18.999.289

17.042.484

17.927.378

17.927.378

Haziran

16.555.160

16.182.818

17.259.793

16.782.636

Temmuz

Temmuz

17.618.058

15.570.042

16.804.037

15.074.384

Ağustos

Şubat

Haziran

18.386.070

16.555.160

16.182.818

16.879.592

17.618.058
15.015.662

15.570.042
16.156.489

Ağustos
Eylül

16.998.97216.879.592
15.596.494

Ekim
Eylül

17.937.25216.998.972
18.646.136

Kasım

17.199.348

16.242.748

Aralık

15.666.348

19.241.007

ORTALAMA

17.464.310

Ekim

Kasım

Aralık
TOPLAM
TOPLAM

17.259.793

16.782.636

16.280.455

16.804.037

15.074.384

15.015.662
17.016.002

16.156.489
17.732.587

16.280.455

18.870.934
15.596.494

18.892.293
17.016.002

17.732.587

18.014.598

17.599.221

19.917.036

20.509.466

17.937.252

18.646.136

17.199.348
16.710.324

16.242.748
18.006.815

15.666.348
209.571.715
200.523.893

ORTALAMA

18.999.289

18.870.934

18.892.293

18.014.598

17.599.221

19.241.007
216.081.776

19.917.036
215.784.010

20.509.466

17.464.310

16.710.324

18.006.815

17.982.001

209.571.715

200.523.893

216.081.776

215.784.010

17.982.001
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TABLO – 22: SEFER SAYILARININ DAĞILIMI
Aylar

2008

Aylar

2008

2009

2009

2010

2010

2011

2011

Ocak
Ocak

310.483
310,483

260,586260.586 282,179

282.179
279,367

279.367

Şubat
Şubat

291.518
291,518

242,177242.177 256,952

256.952
252,073

252.073

Mart
Mart

307,564
307.564

286,155286.155 279,062

279,788
279.062

279.788

Nisan
Nisan

295,511
295.511

282,578282.578 274,879

270,924
274.879

270.924

Mayıs

302,613

284,055

280,861

Haziran

282,707

267,897

260,575

Temmuz

282,579

268,2

253,815

Ağustos

274,149

261,513

Ağustos
Eylül

274.149
277,631

Eylül
Ekim

Mayıs

302.613

280.861

279.363

260.575

259.613

253.815

250.498

256,568261.513 249,464

250.412
255,285

258.682

277.631
261,003

283,696256.568 275,484

249.464
281,007

255.285

Kasım
Ekim

253,519
261.003

272,973283.696 263,277

267,554
275.484

281.007

Aralık
Kasım

251,755
253.519

293,744272.973 284,603

279,604
263.277

267.554

282,529

271,678

267,63

TOPLAM

3.391.032

3.260.142

3.211.563

TOPLAM
Grafik -17:
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TABLO – 23: SERVİSE VERİLEN ARAÇLARIN AYLARA VE YILLARA GÖRE SAYISAL DAĞILIMI
Aylar

2008

2009

2010

2011

Ocak

34.674

34.263

37.449

37.666

Şubat

32.863

31.932

34.231

34.515

Mart

34.960

37.280

38.761

38.568

Nisan

33.380

36.549

36.592

37.052

Mayıs

33.594

36.299

36.661

38.021

Haziran

30.818

33.695

34.275

35.153

Temmuz

32.813

32.788

32.076

32.383

Ağustos

31.620

30.650

31.646

33.501

Eylül

33.231

31.841

32.692

34.614

Ekim

34.021

37.500

37.110

38.128

Kasım

33.468

36.120

35.213

36.478

Aralık

33.468

39.642

38.957

39.173

ORTALAMA

33.243

34.879

35.472

36.270

TOPLAM

398.910

418.559

425.663

435.250

TABLO –24: OTOBÜSLERİN YAPTIKLARI YOL UZUNLUKLARININ BÖLGELERE
VE AYLARAGÖRE DAĞILIMI (km)
Aylar

TOPLAM

1. Bölge

2. Bölge

3. Bölge

4. Bölge

5. Bölge

Ocak

9.524.669

1.646.737

1.399.087

1.665.965

1.611.380

3.201.500

Şubat

8.667.870

1.494.377

1.237.913

1.470.401

1.497.767

2.967.412

Mart

9.647.315

1.664.273

1.395.591

1.604.526

1.688.014

3.294.911

Nisan

9.378.416

1.629.454

1.338.530

1.577.040

1.625.923

3.207.469

Mayıs

9.693.293

1.808.944

1.398.994

1.562.326

1.648.645

3.274.384

Haziran

9.039.397

1.697.145

1.272.734

1.476.165

1.541.929

3.051.424

Temmuz

8.734.903

1.645.961

1.225.601

1.415.529

1.445.266

3.002.547

Ağustos

9.024.622

1.647.190

1.278.026

1.423.481

1.493.294

3.182.632

Eylül

8.946.464

1.612.282

1.228.758

1.393.192

1.499.030

3.213.202

Ekim

9.775.818

1.779.368

1.425.253

1.531.896

1.625.263

3.414.038

Kasım

9.399.021

1.706.866

1.295.616

1.477.501

1.556.104

3.362.934

Aralık

9.953.258

1.867.185

1.335.032

1.543.337

1.657.775

3.549.930

111.785.047

20.199.782

15.831.135

18.141.359

18.890.390

38.722.381

TOPLAM
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2.254.624

1.955.026

2.106.313

1.969.469

1.854.911

1.587.305

1.393.583

1.117.415

1.173.282

1.633.416

1.602.336

1.701.042

20.348.722

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

TOPLAM

Mazot (lt)

Ocak

Aylar

37.661

2.603

4.067

2.906

2.547

2.062

2.562

2.951

3.442

3.663

3.945

3.580

3.333

Benzin (lt)

2009

36.399.792

3.617.045

2.602.884

3.251.994

3.268.241

3.341.190

3.310.229

3.093.279

3.083.271

3.013.152

3.057.669

2.410.046

2.350.792

CNG (m3)

15.720.956

1.347.096

1.154.528

1.239.895

1.093.228

1.003.904

1.006.361

1.348.541

1.486.614

1.507.490

1.555.028

1.429.955

1.548.316

Mazot (lt)

30.536

2.750

1.704

2.295

2.527

2.499

2.338

2.272

2.510

3.226

2.810

2.893

2.712

Benzin (lt)

2010

49.903.052

4.454.156

4.715.687

4.699.899

4.162.890

3.953.191

4.150.377

3.897.482

4.051.743

4.042.168

4.021.734

3.775.741

3.977.984

CNG (m3)

13.976.225

965.665

1.297.458

1.338.832

1.028.475

991.721

888.875

1.120.943

1.187.528

1.359.889

1.353.355

1.182.435

1.261.049

Mazot (lt)

2011

TABLO – 25: TÜKETİLEN YAKIT MİKTARLARININ AYLARA GÖRE DAĞILIMI

24.282

2.358

2.172

2.244

2.110

1.938

1.973

2.164

2.197

1.944

1.824

1.463

1.895

Benzin (lt)

58.047.967

5.092.849

4.880.572

5.073.034

4.658.948

4.615.227

4.872.875

4.675.130

4.910.592

4.794.294

4.943.423

4.521.676

5.009.347

CNG (m3)

1.2. Raylı Taşıma Hizmetleri
Nüfusu hızla artan büyükşehirlerde trafikte kaybedilen zaman büyük bir sorun haline gelmiştir.
Bireysel araç kullanımının yaygınlaşması ve
iş ile ev arasında araç kullanmadan yolculuk
yapmanın imkansız bir durum alması metronun keşfedilmesine ve metro yatırımlarının
yapılmasına yol açmıştır.
Bugün, dünyanın önemli şehirlerinde genellikle
banliyölere kadar uzanan metrolar vardır. İlk
şehir içi yer altı metrosu 1863 yılında Londra’da
yapılmış, önceleri buhar gücüyle çalışan bu
metro 1890 yılında dünyanın elektrikle işleyen
ilk yeraltı hattı haline getirilmiştir. İstanbul’da
1875 yılında hizmete açılan ve şu anda hala
işletilen “yeraltı toplu ulaşım sistemi” dünyadaki en eski ikinci metro sistemidir. Ülkemizin
büyük kentlerinde özellikle son yıllarda iş ve
nüfus yoğunluğunun artmasıyla beraber raylı
toplu taşıma sistemlerine ihtiyaç duyulmuş ve
toplu taşımada raylı sistemlere hızlı bir yöneliş
olmuştur.
Türkiye’nin başkenti ve en büyük ikinci kenti
olan Ankara’da artan ulaşım talebini karşılamak
amacıyla alternatif çözümler aranmış, çevreye
duyarlı, çağdaş, konforlu ve güvenli olması nedeniyle raylı sistem yatırımlarına büyük önem
verilmiştir. ANKARAY ve Ankara Metrosu adıyla
iki ana hat üzerinde 1996 yılında hizmet vermeye
başlayan raylı sistem taşımacılığına gösterilen
büyük ilgi yeni hatların hizmete konulması için
yeni projelerin başlamasına neden olmuştur.
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Türkiye’nin başkenti ve en büyük ikinci
kenti olan Ankara’da artan ulaşım
talebini karşılamak amacıyla alternatif
çözümler aranmış, çevreye duyarlı,
çağdaş, konforlu ve güvenli olması
nedeniyle raylı sistem yatırımlarına
büyük önem verilmiştir.
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KROKİ-1: RAYLI SİSTEM HATLARI ŞEMASI

120

A-Raylı Sistem Taşımacılığı Faaliyetleri
(A1) ANKARAY (Dikimevi-AŞTİ) Raylı Toplu
Taşım Sistemi
Ankara Kentsel Ulaşım Ana Planında (2015) yer
alan ANKARAY, Kent merkezinin bu kesimindeki
yoğun talebin çağdaş bir hizmetle karşılanması,
yeni yapılan Ankara Şehirlerarası yolcu terminali
ile bağlantısı düşünülerek Terminal-BeşevlerTandoğan-Maltepe-Kızılay-Kurtuluş-Dikimevi
güzergahlarında raylı toplu taşım sistemi olarak
projelendirilmiştir. ANKARAY’ ın yapımına 08
Ağustos 1992’de başlanmıştır. 30 Ağustos 1996
tarihinde ise 33 araçlı (11 adet 3’lü dizi) olarak
işletmeye açılmıştır.

(M1) Ankara Metrosu-1 (Kızılay-Batıkent)
Raylı Toplu Taşım Sistemi
Ankara Kentsel Ulaşım Ana Planında (2015)
yer alan raylı sistemler ağının birinci aşaması
seçilen Kızılay-Batıkent Metro Hattının yapımına
29.03.1993 tarihinde başlanmıştır. Kızılay’dan
başlayarak Ulus - Yenimahalle - Demetevler Ostim - Batıkent güzergahında hizmet vermekte olan hattın toplam uzunluğu 14.661 m.dir. 12
istasyonlu ve 108 araçlı (18 adet 6’lı dizi) sistem
28 Aralık 1997’de işletmeye açılmıştır.
Bu işletmelerin hatlarını, araçlarını ve faaliyetlerini açıklayan tablolar ile hatlara ilişkin kroki ve
haritalar aşağıda verilmiştir.
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KROKİ-2: İŞLETİLEN RAYLI SİSTEM HATLARI

1. (A1) ANKARAY Raylı Sistem (AŞTİ-DİKİMEVİ) 8.527 m hat, 11 istasyon
2. (M1) ANKARA METROSU-1 (KIZILAY-BATIKENT) 14.661 m hat, 12 istasyon

TABLO-26: ANKARAY VE METRO-1’E İLİŞKİN SAYISAL VERİLER (2011 YILI)
AÇIKLAMA

ANKARAY

METRO 1

Hat Uzunlukları (m)

8.527

14.661

Araç Sayısı (Adet)

33

108

Hatta Çalışan Dizi Sayısı

11

18

İstasyon Sayısı (Adet)

11

12

Yapılan Sefer Sayısı (Yıllık)

61.482

57.338

Yapılan Sefer Sayısı (Aylık Ortalama)

5.123

4.778

1.048.514

1.681.265

87.376

140.105

Taşınan Yolcu Sayısı (Yıllık)

34.591.585

57.042.146

Taşınan Yolcu Sayısı (Aylık Ortalama)

2.882.632

4.753.512

Harcanan Enerji (kw)

17.926.980

36.182.321

Yapılan Kilometre (Yıllık)
Yapılan Kilometre (Aylık Ortalama)
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ANKARAY hattında kullanılan araç ve sistem özellikleri aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

TABLO-27: ANKARAY RAYLI SISTEMİNDE KULLANILAN ARAÇLARIN
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

TABLO-28: SİSTEM ÖZELLİKLERİ
Hat Uzunluğu
İstasyon Sayısı

8.527 m
11

Ticari Hız

38 km/saat

Maksimum Hız

80km / saat

Günlük Çalışma Süresi
Minimum Dizi Aralığı
Doruk Süresi (Sabah: 7-9 Akşam: 17-19)

18 saat
120 sn ( 2 dakika)
2+2 saat
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2000-2011 yılları arasında ANKARAY hattında taşınan yolcu, kullanılan enerji ve yapılan seferlere
ilişkin sayısal veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
TABLO-29: YILLAR BAZINDA ANKARAY HATTINA İLIŞKİN SAYISAL VERİLER
Yıllar
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
TOPLAM

Yolcu Sayısı (Kişi)
35.994.344
40.133.589
35.511.894
36.974.956
39.556.061
40.078.899
41.674.242
44.646.512
44.364.026
37.019.914
34.991.529
34.591.585
465.537.551

YapılanSefer (Tur)
60.889
61.944
61.431
62.507
61.301
61.193
61.694
61.298
63.756
62.632
64.374
61.482
744.501

HARİTA-2: ANKARA METROSU M1 (KIZILAY-BATIKENT)
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Metro-1 hattında kullanılan araç ve sistem özellikleri aşağıdaki tablolarda verilmiştir.
TABLO-30: ARAÇ ÖZELLİKLERİ
Boyu

TABLO-31: SİSTEM ÖZELLİKLERİ
22,78 m

Hat Uzunluğu

14.661 m

Eni

3,15 m

İstasyon Sayısı

Yüksekliği

3,64 m

Ticari Hız

38 km/saat

Maksimum Hız

80km / saat

Ağırlığı (Kabinli-Kabinsiz)
Araç Kapasitesi (6 kişi/m2)
Dizideki Araç Sayısı
Araç Filosu

29.148 kg; 32.459 kg
275 kişi (64 oturan)
6
108 (18 adet 6’lı dizi)

Enerji

750 VDC 3.Ray

Ticari Hız

38 km/saat

Maksimum Hız

80 km/saat

Günlük Çalışma Süresi
Doruk Süresi

12

Günlük Çalışma Süresi

18 saat

Minimum Dizi Aralığı

90 sn

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

2+2 saat

18 saat
Sabah: 7-9 Akşam: 17-19

Minimum Dizi Aralığı

90 saniye

Uygulanabilir Kapasite

70.000 yolcu/saat yön

İşletmeye Alınış Tarihi

28 Aralık 1997

2000-2011 yılları arasında Metro-1 hattında taşınan yolcu ve yapılan seferlere ilişkin
sayısal veriler aşağıda gösterilmiştir.
TABLO-32: YILLAR BAZINDA METRO-1 HATTINA İLIŞKİN SAYISAL VERİLER
Yıllar
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
TOPLAM

Yolcu Sayısı(Kişi)
45.951.204
48.933.272
43.535.408
46.677.954
53.168.981
54.306.947
58.502.336
64.237.405
65.439.511
57.951.714
56.721.951
57.042.146
652.468.829

Yapılan Sefer(Tur)
56.328
52.223
52.966
53.310
53.292
52.739
53.729
53.712
56.802
57.501
57.920
57.338
657.860
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B-Yapımı Devam Eden Raylı Sistemler
Yapım çalışmalarına başladığımız 16.590
m. hat uzunluğunda 11 adet istasyondan
oluşan (%92,58 fiziki gerçekleşme) KızılayÇayyolu, 15.360 m. hat uzunluğunda 11 istasyondan oluşan, Kızılay’dan Batıkent’e kadar uzanan metronun devamı olan (%72,82
fiziki gerçekleşme) Batıkent-Sincan-Törekent
ve 9.220 m. hat uzunluğunda 9 adet istasyondan oluşan Tandoğan-Keçiören metro
inşaatları (%43,19 fiziki gerçekleşme) ile metro
hatlarının elektro-mekanik ve sinyalizasyon
sistem yapıları için (%3,47 fiziki gerçekleşme)
kesin hesap işlemleri sonucunda 885.238.151
TL harcama yapıldığı belirlenmiş olup, bu projelerin merkezi idarenin kaynaklarıyla hızlı
bir şekilde bitirilip, vatandaşlarımızın hizmetine sunulması amacıyla 25.04.2011 tarihinde
Ulaştırma Bakanlığına (DLH Genel Müdürlüğü)
devredilmiştir. Ulaştırma Bakanlığı tarafından
yapımları tamamladıktan sonra Belediyemize
geri devredilecek ve işletimine Kuruluşumuz
devam edecektir.
Bu projeler de bitirildiğinde raylı toplu taşıma
hizmetlerinde Ankara dünyanın önde gelen
kentlerinden biri olacaktır.

128

KROKİ-3: YAPIMI DEVAM EDEN RAYLI SİSTEM HATLARI

(M2) ANKARA METROSU-2 (KIZILAY-ÇAYYOLU)
(M3) ANKARA METROSU-3 (BATIKENT-SİNCAN/TÖREKENT)
(M4) ANKARA METROSU-4 (TANDOĞAN-KEÇİÖREN)
(M1-M2-M3-M4) ANKARA METROSU ELEKTRO MEKANİK İŞLER
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1.3-Ulaşım Hizmetleri
2011 yılında kentimizde trafik düzen ve
güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla 14.579
adet standart trafik işaret levhası yapılarak ilgili
yerlere monte edilmiştir. 23 adet kavşak sinyalize edilmiş, mevcut sinyalize kavşaklar 29.275
kez kontrol edilmiş ve bu kontrol sırasında tespit
edilen 2.282 adet arıza giderilmiştir. 202.242 m²
yol çizgi çalışması yapılmıştır.
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A

yrıca
şehrin
muhtelif
cadde
ve
bulvarlarında
trafik
akışının
iyileştirilmesine yönelik akıllı ulaşım sistemlerinin uygulanması kapsamında Eşref Bitlis, Halil Sezai Erkut, Bülbül Deresi Caddelerinde Yeşil Dalga Uygulamasına başlanılmış olup
şehrin diğer muhtelif güzergâhlarında benzer
uygulamaya geçilmesi yönünde çalışmalar devam etmektedir.
Engelli vatandaşlar için yaya ulaşılabilirliğinin
güvenli bir şekilde sağlanması amacıyla uygulanmakta olan sesli uyarı cihazlarının uygulama alanlarının artırılması kapsamında 35 adet
kavşakta sistemin uygulanmasına başlanmıştır.
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 10.
maddesinde belirtilen belediyelerin yapmakla yükümlü kılındığı işlerden biri olarak,
çocuklarımıza trafik eğitimi verebilmek amacıyla
kurulmuş olan Kurtuluş Parkı Çocuk Trafik Eğitim
Pistimizde 80 adet okula ve 2.500 çocuğumuza
trafik eğitimi verilmiştir.
Okul ve hastane gibi yaya güvenliği açısından
önem arz eden 146 adet yere 2.088 adet hız
kesici kasis monte edilmiştir.
Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde faaliyet
gösteren şahıs ve şirketlere ait toplam 22.233
adet ticari araca UKOME’nin almış olduğu kararlar sonucunda güzergâh izin belgesi verilmiştir.
Mevcut EGO otobüs hatlarımıza 5 adet yeni hat
eklenmiştir. Ayrıca 54 adet hattın güzergâhında
yolcu yoğunluğuna ve kullanıcı ihtiyacına
göre değişiklikler yapılmıştır. Durak İnceleme
ve Tespit Komisyonu tarafından 96 yeni durak
konulmasına karar verilmiştir. 55 adet resmi
kurumlar personel servisi talebine de onay
verilmiştir.
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Ulaşım Ana Planı Çalışması için 2011 yılında
Gazi Üniversitesi ile imzalanan protokol
kapsamında ön hazırlık çalışmaları başlamıştır.
Yapılan çalışmalar ile taslak ve projenin teknik
şartnamesi belirlenmiş olup çalışmalar devam
etmektedir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi mücavir alan
sınırları içerisindeki hizmetlerin etkin ve verimli
bir şekilde sürdürülmesi amacıyla Araç Takip Sistemi ile araçlar izlenerek araç yönetiminin en iyi
şekilde olması sağlanmıştır.

Ankara Toplu Ulaşım Araçları Durak ve Güzergah Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Toplu Ulaşım Haritası Hazırlanması işi 2011 yılı
içerisinde başlatılmış olup ve 2012 yılının ilk
yarısında sonuçlandırılması düşünülmektedir.
Büyükşehir Belediyesi ve mücavir alan sınırları
içinde ulaşım konusunda kararların alındığı
UKOME tarafından ise toplam 8 adet toplantı
gerçekleştirilmiş ve 39 adet karar alınmıştır.
200 adet C plaka ihale edilerek dağıtımı
yapılmıştır. Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren umum servis araçları, ticari taksi ve şehir içi minibüslerin devir işlemleri
için 1.881 adet araça Ticari Araç Tahsis belgesi
düzenlenmiştir.
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İ

lgili yönetmelikler çerçevesinde 5.998 adet
özel servis aracına çalışma ruhsatı verilmiş
ve özel toplu ulaşım araçlarına yönelik 1.036
adet uygunluk belgesi ile işletme ruhsatı
düzenlenmiştir. Aynı yönetmelik doğrultusunda
yapılan 84.465 denetim sonucunda özel toplu
taşıma araçlarından kusurlu olanlara cezai işlem
yapılmıştır.

Ayrıca; Büyükşehir Belediye sınırları ve mücavir
alanlar içinde kalan sıhhi ve gayri sıhhi müesseselerle ilgili ön izin, trafik izni ve yol geçiş izinleri
verilmesi, koordineli çalışılması, kent genelinde
trafik akımını rahatlatıcı tek yön ve park yasağı
gibi tedbirlerin belirlenmesi, kavşak ve trafik
düzenlemelerine esas teşkil edecek yaya ve araç
sayımlarının yapılması ve değerlendirilmesi,
Ankara Valiliği Emniyet Müdürlüğünden gelen
kaza tespit tutanaklarının ilgili birimlere gönderilerek kaza sonucu oluşan hasar bedellerinin belirlenmesi ve gerekli işlemlerin yapılması
gerçekleştirilmiştir.
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Ulaşım hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin veriler aşağıda gösterilmiştir.
TABLO-33 :SINYALİZASYON VE ALTYAPI
HİZMETLERİ
Faaliyetler

TABLO-34: AYLARA GÖRE VERİLEN GÜZERGÂH
İZİN BELGELERİ

2011

Sinyalize Edilen Kavşaklar

23

Sinyalize kavşaklarda giderilen arıza
sayısı

14.579

Yol Çizgi Çalişmasi (m²)

202.242

Kasis Yapilan Okul ve Hastane Sayisi

146

Kavşak Projesi

150

Trafik İzin Belgesi

292

Kazı Çalişmasi İzin Belgesi

747

Mavi Masa

3.027

Muhtelif Dilekçeler(*)

2.111

Trafik Eğitimi Verilen Okul Sayısı

80

Trafik Eğitimi Verilen Öğrenci Sayısı
Yaya ve Araç Sayımı

BELGESİ ADEDİ

OCAK
2.394
ŞUBAT
1.735
MART
1.873
NİSAN
2.274
MAYIS
1.687
HAZİRAN
2.425
TEMMUZ
1.385
AĞUSTOS
1.064
EYLÜL
1.546
EKİM
1.687
KASIM
1.712
ARALIK
2.451
2011 Yılı Faaliyet
Raporu
TOPLAM
22.233

2.282

Trafik İşaret Levhasi Yapimi

VERİLEN İZİN

AYLAR

2.500
51

(*)Hız kesici, park yeri, trafik işaretleri, bariyer ve yatık
Grafik 19: Verilen Ticari Araç Tahsis Belgesi Dağılımı
bordür vb.

Ø

GRAFİK 15: VERİLEN TİCARİ ARAÇ TAHSİS BELGESİ DAĞILIMI
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AYLAR

C PLAKA

T PLAKA

J PLAKA

Tablo-53: C Plakalı Servis Araçları İle İlgili Çalışmalar
Yapılan Kasa
Değişikliği Sayısı

Yapılan Şoför
Değişikliği Sayısı

Yapılan Güzergâh
Değişikliği Sayısı

Verilen Taşıt
Tanıtma Kartı
Sayısı

Verilen
Çalışma
Ruhsatı

TABLO-35: C PLAKALI SERVİS ARAÇLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
Yapılan Kasa
Değişikliği
Sayısı

Yapılan Şoför
Değişikliği
Sayısı

Yapılan
Güzergâh
Değişikliği
Sayısı

Verilen Taşıt
Tanıtma Kartı
Sayısı

Verilen Çalışma
Ruhsatı Sayısı

OCAK

66

6

26

32

52

ŞUBAT

53

34

34

78

78

MART

51

17

11

92

86

NİSAN

41

13

5

61

53

MAYIS

7

3

-

20

17

HAZİRAN

-

-

-

-

-

TEMMUZ

-

-

-

-

-

AĞUSTOS

-

-

-

-

-

EYLÜL

-

-

-

-

-

EKİM

-

-

-

-

-

KASIM

131

-

-

835

835

ARALIK

496

1

2

4.876

4.877

845

74

78

5.994

5.998

AYLAR

TOPLAM

TABLO-36: ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ VE ÖZEL TOPLU TAŞIM ARAÇLARINA AİT HİZMETLER
İcra ve Mahkemelere Gönderilen Bilgi Yazısı

65

Onarım İzni Müracaat Sayısı

338

Yapılan Personel Değişiklik Sayısı

244

Yeniden Düzenlenen İşletme Ruhsatı Sayısı
Yenilenen Araç Sayısı (kasa değişikliği)
Hat Devir Sayısı
Yenilenen Araç Uygunluk Ücreti(TL)
Hat Devir Ücreti(TL)

1.036
112
49
82.373,00
281.527,00

ÖHO Durak Katılım Bedeli (TL)

6.250.529,50

ÖTA Durak Katılım Bedeli(TL)

5.660.322,00
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TABLO-37: ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ VE ÖZEL TOPLU TAŞIM ARAÇLARINA AİT DENETLEMELER
AYLAR
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
TOPLAM

Denetlenen Araç
8.123
6.213
7.054
8.673
6.947
6.643
5.961
5.385
5.979
6.082
9.802
7.603
84.465

Komisyona Havale
Edilen Rapor
239
379
735
887
768
791
441
509
457
550
457
448
6.661

Dilekçe
64
74
75
70
80
50
42
56
50
83
95
109
848

Mavi Masa
Müracaatları
807
1.102
1.191
1.051
1.029
220
70
1.742
247
664
626
630
9.379

ULAŞIM PLANLAMA VE KOORDİNASYON HİZMETLERİ
Resmi Kurumlar Personel Servisi Talebi

55

Planlanan Durak Sayısı

96

Açılan Yeni Hat Sayısı

5

Güzergah Değişikliği Yapılan Hat Sayısı

54
UKOME HİZMETLERİ

UKOME Oturum Sayısı

8

UKOME Karar Sayısı

39

Mavi Masa Bildirimi

404
FİLO TAKİP HİZMETLERİ
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Montaj

826

Demontaj

91

Cihaz Bakımı

744

Araç Kontrol

18,710

Tespit Raporu

65

1.4-Destek Denetim ve Danışma Hizmetleri

cel halde hazır tutulmasına önem verilmektedir.

1.4.1. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Kuruluşumuzda etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş beyanına güvenen, saydam
bir yönetim oluşturmak; hizmetlerimizin hızlı,
kaliteli ve ekonomik bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere hizmetlerimizin envanteri çıkarılarak, hangi standartlarla ve sürelerle
sunulacağı belirlenerek, gerek web sitemizde,
gerekse halkla ilişkiler bölümünde ilan edilmiştir.

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 (2010-2014) 11.08.2009
tarih ve 2009/117 sayılı İdare Encümeninin
kararı ile kabul edilmiş olup Ankara Büyükşehir
Belediye Meclisinin 14.09.2009 tarih ve 2121
sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince; hazırlanması gereken Kuruluşumuz 2010 Yılı Faaliyet Raporu
kuruluşumuz harcama birimlerinin Faaliyet
Raporlarından yararlanılarak Başkanlığımız koordinasyonunda hazırlanarak Genel Müdürlük İdare Encümenin 29.03.2011 tarih ve
2011/43 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve Ankara
Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2011 tarih
ve 1094 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince,
Kuruluşumuz mülkiyetinde Kuruluşumuza tahsisli olan yada Kuruluşumuzun kullanımında
bulunan taşınır ve taşınmazlar ile bunlara ilişkin
yazılar ilgili mevzuata göre yürütülmüştür.
2011 yılında Özel Servis Araçları Yönetmeliği
ve EGO Konut Yönergesinde değişiklik yapılmış
olup, Mahalli Gazetede yayınlanarak yürürlüğe
girmiştir.

Kuruluşumuzda üst yönetimi bilgilendirmek ve
5018 Sayılı yasaya göre hazırlanması gereken
Faaliyet Raporları hazırlıklarını gündemde tutmak, birimlere brifing verme, istatistik hazırlama,
bilgilerin birbirleriyle uyumlu ve birbirlerini teyit
edecek şekilde raporlanması vb. alışkanlıkları
kazandırmak amacıyla üç ayda bir (Ocak, Nisan,
Temmuz, Ekim ayları) Brifing Raporları düzenli
bir şekilde hazırlanıp kitap haline getirilmektedir.
Kuruluş üst yöneticisinin, kuruluş temsilen
katılabilecekleri toplantılarda sunum yapmak
amacıyla Powerpoint ortamında sunumlar
hazırlanmış olup, bu sunumların devamlı gün-
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1.4.2. Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Kurumun gelirlerinin toplanması, harcamalarının
yapılması, varlık ve borçları ile diğer yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kuruluşun bütçe,
bilanço, finansman, vergi, ve sigorta konuları
ile ilgili işlemlerini planlamasının yapılması ve
zamanında gerekli tedbirlerin alınması, mali
istatistiklerin hazırlanması, aylık mali raporların
hazırlanması, kurum için en uygun maliyet sisteminin tespit edilerek, işletme ve maliyet muhasebesinin uygulanması, kanunen tutulması
gereken ana defterlerle yardımcı defterlerin
tutulması, ilgili mevzuat çerçevesinde kurum gelirlerinin tahakkuk ettirilmesi, gelir ve
alacakların takip ve tahsilatının yürütülmesi,
tahakkuk eden borç ödemelerinin yapılması,

kuruluşumuz yıllık iş programının ve bütçenin
zamanında hazırlanması ve onaylanmasının
sağlanması, uygulamanın izlenmesi ve
aksaklıkları giderecek tedbirlerin alınması, birimlerce yapılan yıllık iş programı kadro ve bütçe
çalışmalarının Genel Müdürlükçe bildirilen esaslara ve bütçe tekniğine göre uygunluğunu
temin ve kontrol edilmesi, toplu taşım kartı
satmak için kuruluşumuza müracaat edenlerle abonelik sözleşmesi yapılması, 5018 Sayılı
Kanunun uygulanmasında iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve
geliştirilmesi konusunda çalışmaların yapılması
ve ön mali kontrol faaliyetinin yürütülmesi, muhasebe kayıtlarının usulüne ve standartlara uygun saydam ve erişilebilir bir şekilde tutulması
hizmetlerini yürütmüştür.

TABLO 38: KURULUŞUMUZCA VERİLEN SERBEST VE
İNDİRIMLİ KARTLAR
2011
Yaşlı Serbest Kartı
Serbest Kart
Özürlü Serbest Kartı
Özürlü İndirimli Kart
Kamu Kartı
Öğretmen Pasosu
Öğrenci Pasosu (Bandrol)
TUİK Serbest Kartı
PTT Serbest Kartı
Bölge İdare Mahkemesi

83.734
1.150
10.670
4.961
1.593
12.882
124.981
180
1.142
190

TABLO 39: 2011 YILLARINDAKI EGO BİLET GİŞELERİ VE
ÖZEL BİLET BAYİLERİ
EGO Bilet Gişesi
EGO Özel Bilet Bayileri
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2011
4
978

TABLO 40: 2010-2011 YILLARINDA SATILAN MANYETİK KARTLAR
TAM
SATIŞ YERİ

İNDİRİMLİ

2010

2011

TOPLAM

2010

2011

2010

2011

ÖZEL BÜFE

53.299.470

56.552.935

37.299.997

41.595.110

90.599.467

98.148.045

EGO BİLET GIŞELERI

40.718.963

36.321.069

6.652.824

4.600.984

47.371.787

40.922.053

ANKARAY GİŞELERİ

23.478.240

23.336.333

11.513.289

11.255.252

34.991.529

34.591.585

METRO GİŞELERİ

38.117.582

37.462.631

18.604.369

19.579.515

56.721.951

57.042.146

155.614.255

153.672.968

74.070.479

77.030.861

229.684.734

230.703.829

TOPLAM

TABLO 41: 2010-2011 YILLARINDA ÖZEL TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA SATİLAN BİLETLER
TAM
SATIŞ YERİ

2010

2011

İNDİRİMLİ
2010

2011

TOPLAM
2010

2011

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ

30.528.000

22.810.000

16.831.000

9.115.000 47.359.000

31.925.000

ÖZEL TOPLU TAŞIM
ARAÇLARI

13.299.000

14.644.000

4.881.000

5.716.000 18.180.000

20.360.000

TOPLAM

43.827.000

37.454.000

21.712.000

14.831.000 65.539.000

52.285.000
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1.4.3. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı mevzuat çerçevesinde personelin; atama, sicil, terfi,
emeklilik ve benzeri özlük işlerini yürütmüş, çalışanların aylık ikramiye ve diğer hak edişlerinin ödemesini yapmış, kuruluşun eğitim planını hazırlayarak uygulamış ve değerlendirmiş, böylece bütçe
ödemelerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasını sağlamıştır.
2011 yılı içerisinde kurum genelinde gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerine ilişkin veriler aşağıda
verilmiştir.

TABLO-42: HİZMET İÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ
S.NO

PERSONEL
SAYISI

EĞİTİMİN KONUSU

1

Terörle Mücadele Eğitimi

5.167

2

4734,4735,5018 Sayılı Yasalar ile İş Sağılığı ve Güvenliği

299

3

Yangın Söndürme Eğitim ve Tatb.

129

4

Bilgi Güvenliği Eğitimi

5

Arşiv ve Dosyalama Usulleri

6

Halkla İlişkiler

61

7

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

72

8

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

76

65
103

Ayrıca Başkanlığımızca İdare Encümeni ile ilgili olarak sekretarya hizmetleri yürütülmüştür.

TABLO-43: 2011 YILINDA İDARE ENCÜMEN KARARLARI FAALİYET TABLOSU
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Alınan Karar Sayısı

Gündem Oturum Sayısı

150

41

1.4.4. Satınalma Dairesi Başkanlığı
Sincan-Ankara hattı ve İlçe ve İlk Kademe Belediyeleri ile Ankara bağlantılı hatlarda toplam
169,5 adet özel toplu taşıma aracına ait hattın
devir işlemleri gerçekleştirilmiş olup, hat devir
işlemlerinden Kuruluşumuza 1.841.125,00 TL
gelir sağlanmıştır.
EGO Otobüsleri, Ankaray ve Metro Raylı sistem
araçları ile istasyonlara reklam alınması, alınan
reklamların türüne göre araçlara ve istasyonlara
takılmasının düzenli olarak takibi yapılmış olup,
977.347,18 TL Kuruluşumuza gelir elde edilmiştir.
Ayrıca taşınır ve taşınmaz malların kiraya verilmesi ya da satılması ile ilgili 2.683.248,41 TL, hurda
ve varil satış ile ilgili satışlardan ise 176.915,56 TL
gelir elde edilmiştir.
1.4.5. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Başkanlığımız tarafından kuruluşumuz genelinde yürütülen ve kurum faaliyetlerinin kaliteli, verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen temel
hizmetlerimize ilişkin bilgiler aşağıda başlıklar
halinde sıralanmıştır.
İdari İşler Şube Müdürlüğümüzce Başkanlığımız
birimlerinin mal, hizmet ve yapım onarım
ihtiyaçları; 4734, 4735 ve 5018 Sayılı Kanunlar
çerçevesinde karşılanmıştır. Kuruluşumuzun
odacılık, kapıcılık, seracılık, temizlik, ısıtma,
yemekhane, elektrik, haberleşme ve birimlerin talepleri doğrultusunda resmi ve özel
kiralık araçların hizmete sunulması, bu
araçların çalışma durumlarının takibi ve defter

kayıtlarının tutularak bilgisayara veri girişlerinin
yapılması, resmi araçların tamir, periyodik
bakım ve onarımlarının yapılması hizmetleri,
Kuruluşumuz varlıklarının (Taşınır-Taşınmaz)
sigorta işlemlerine ait hizmetleri birimlerin talepleri doğrultusunda yürütülmüş, 657 Sayılı
Yasaya tabi koruma ve güvenlik ile diğer memur personelimizin giyecek ihtiyacı ve 4857
Sayılı Kanuna tabi işçi personelimizin yiyecek,
giyecek ve yakacak ihtiyacı toplu iş sözleşmesi
gereğince karşılanmıştır. Hizmet binalarımızın
ve lojmanlarımızın boya, badana, bakım,
onarım, tamirat ve tadilat işleri yapılmıştır. Ayrıca
Kuruluşumuzun ihtiyacı olan su, elektrik, telefon
ve doğalgaz hizmetleri sağlanmıştır.
Sağlık ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğümüzce
kurum personelinin kreş, kamp, lojman ve diğer
sosyal ihtiyaçları kurum imkanları ölçüsünde
karşılanmış, kurum lojmanlarının tahsis, tahliye
ve ilgili tüm hizmetleri yapılmış, başkanlık taşınır
mallarının Taşınır Mal Yönetmeliğine göre temini, kayıt ve zimmet işleri ile yıl sonu sayımları
yapılarak, Taşınır Mal Yönetim hesabı ilgili mercilere bildirilmiş, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun ve Lojman Tahsis Komisyonunun sekreterya
hizmetleri yürütülmüştür. Yeni hizmet binamıza
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından bedelsiz olarak devredilen tefrişat malzemelerinin sayım ve kabulü yapılmış olup, Taşınır Mal
Yönetmeliğine göre devir ve kayıt işlemleri
devam edilerek
gerçekleştirilmiştir. Sağlık
Servisimizce Kuruluşumuz Sağlık Hizmetleri
yürütülmüştür.

145

Genel Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğümüzce
kuruma gelen tüm evrakların bilgisayar kayıtları
tutulmuş, bilgisayar kayıt çıktıları alınmış, kurum dışına giden evrakların postalama işlemleri
yapılmış, Kuruluşumuz birimlerinin yapmış
olduğu ihalelerle ilgili tekliflerin mevzuatlara uygun olarak kayıtları yapılmış, gerekli tutanakların
tutulması ve komisyonlara teslimi sağlanmıştır.
Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelik hükümleri doğrultusunda evrak ayıklama
ve imha çalışması yapılması için komisyonlar oluşturulmuş, komisyonlar tarafından
oluşturulan kurum arşivine arşivlik malzemenin
taşınma ayıklama ve imhası ile yerleştirme
işlemleri yapılmıştır. İmha edilecek evraklar
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne tutanak
karşılığı teslim edilmiştir.
Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğümüzce
Kuruluşumuz hizmet binaları ile tesislerin
güvenlik hizmetleri 5118 Sayılı Kanun Hükümleri çerçevesinde yürütülmüştür.
1.4.6. Hukuk Müşavirliği
Müşavirliğimiz; kuruluşun çalışma alanına giren
ve Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilen konuları
hukuki yönden inceleyerek Genel Müdürlüğe ve
ilgili birimlere görüş bildirilmesi, gerçek ve tüzel
kişilerce kurumumuza karşı açılan ya da kurumumuzca gerçek ve tüzel kişilere karşı açılmış
dava ve takiplerde kurumumuzun hak ve menfaatlerini 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
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ilgili mevzuatın düzenli şekilde izlenmesi gerekli
hallerde değişiklik önerilerinde bulunulması,
işlem ve faaliyetlere ilişkin hukuki ihtilafa konu
olan işlerde yargı organları, vergi ve icra daireleri ile noterler tarafından yapılacak tebliğleri
kurumumuz adına kabul ederek cevapların
hazırlanması veya hukuksal gereklerinin yerine getirilmesi için ilgili birimlere bildirimde
bulunulması hizmetlerini yürütmüştür.
1.4.7. Teftiş Kurulu Başkanlığı
Birimimiz Kurumumuzun her türlü faaliyet
ve işlemleri ile ilgili olarak denetim, inceleme ve soruşturma işlerinin yürütülmesi, kurumun stratejik amaç ve hedeflerini daha iyi
gerçekleştirmek ve mevzuata uygun çalışmasını
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.
2010 yılından 33 adet dosya devredilmiş, yıl
içerisinde 267 dosya açılmış, sonuçta toplam
300 dosyadan 2011 yılı içerisinde 139 adet
soruşturma, 123 adet inceleme olmak üzere
262 adet dosya sonuçlandırılmış olup 38 adet
dosya 2012 yılına devretmiştir.
Sonuçlanan 262 inceleme / soruşturma dosyasından 10 memur ve 128 (90 Bugsaş personeli ve 38 adet Kuruluş çalışanı) işçi personel
hakkında işlem tesis edilmek üzere önerilerde
bulunulmuştur.

1.4.8. İç Denetim Birim Başkanlığı
EGO Genel Müdürlüğü birimlerince yürütülen
mali ve mali olmayan bütün idari uygulamaların
ekonomiklik, etkililik, sosyal verimlilik ve
sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütülmesi konusunda Üst Yönetime katkı sağlama
ve makul güvence sunulması amacıyla 2011
İç Denetim Programı ve Program dışı görevlendirmeler kapsamında yapılan denetim,
inceleme ve danışmanlık faaliyetleri neticesinde düzenlenen raporlar Genel Müdürlük
Makamına sunulmuş ve uzlaşılan önerilerin yerine getirilmesi izlenmiştir.
2011 yılında 18 İç Denetim, 3 İnceleme Raporu
düzenlenmiş ve İhale İşlemleri konusunda tüm
birimlere danışmanlık hizmeti sunularak kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli
kullanımına katkı sağlanmasına çalışılmıştır.
1.4.9. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Bilişimle İlgili Eğitimler
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı personeli; Linux
sistem yönetimi, yedekleme yönetimi, sanal
sunucu (VMWARE), Disk yönetimi, Active Directory yönetimi, Microsoft Exchange sunucu
eğitimi, güvenlik duvarı, LOG yönetimi, Oracle
veri tabanı, Hp Swıtch (son kullanıcı) eğitimlerini
almıştır.
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi
Başkanlığı ile birlikte organize edilen uzaktan
eğitim projesi kapsamında Microsoft, Word, Excel, Powerpoint ve Microsoft Outlook eğitimi
verilmeye devam edilmektedir.

Hizmet içi eğitimi kapsamında; Kuruluşumuz
Eğitim Kurulu kararı gereğince Kuruluşumuz
değişik birimlerinde çalışan 17 personelin BELTEK kurslarına (Bilgisayar İşletmenliği, Donanım,
Web Sitesi Tasarım Eğitimi Kursları) katılımları
sağlanarak eğitim almaları sağlanmıştır.
Başkanlığımız çalışanlarından ve 6 personele
web eğitimi alınmıştır.
Kurum Personeline Harcama Yönetimi ve Evrak
Programı eğitimleri verilmiştir. Başkanlığımızda
2010 – 2011 eğitim öğretim yılında 1 öğrenci kısa
süreli, 10 öğrenci uzun dönem, 24 öğrenci yaz
dönemi mesleki eğitim stajını tamamlamıştır.
2011 - 2012 eğitim öğretim yılı için 28
öğrencinin uzun dönem mesleki eğitim stajları
sürdürülmekte olup, öğrencilere mesleki
konularında Web Programlama, Donanım, Network ve Sistem-Sunucu yönetimi konularında
eğitimler birimimizce verilmiştir.
Başkanlığımız ve Microsoft arasında yapılan
görüşmeler sonucu değişik birimlerden 95
personelin Office 2010 eğitimi alması ücretsiz
olarak sağlanmıştır.
Microsoft tarafından verilen Exchange 2010
eğitiminin birimimiz personelinin ücretsiz
olarak alması sağlanmıştır.
Maximo bakım programı kapsamında yüklenici
firma tarafından EGO Genel Müdürlüğü personeline program için kullanıcı eğitimi ve Bilgi
İşlem Dairesi Başkanlığı Proje Grubu personeline programın kullanımı ve yönetimi ile ilgili
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eğitimler verilmiştir. Başkanlığımız personeli
maximo programı kapsamında Otobüs İşletme
Dairesi Başkanlığı personeline Merkez Atölyede
ve Bölgelerin kademelerinde uygulamalı olarak
eğitimler vermiştir. Otobüs İşletme Dairesi personeline maximo programı ile ilgili iyileştirici
eğitimler sürdürülmektedir.
Kuruluşumuzda Kullanılan ve Güncelleştirilen Yazılımlar
Personel Projesi
Kuruluşumuzda çalışan tüm yönetici ve
uygulayıcı personelin her türlü personel
işlemleri bu proje kapsamında ele alınır. İşlemler
sicil, atama, kadro, terfi, disiplin, sigorta, emeklilik ve tahakkuk alt işlemlerinden meydana gelir.
Sicil işlemleri, personelin ana bilgilerinin
tutulduğu ve bu bilgiler üzerinde güncelleme
işlerinin yapıldığı işlemlerdir. Personelin genel,
kimlik, yabancı dil, tahsil, bakmakla yükümlü
olduğu kişi/kişiler, askerlik, rapor, izin, hizmet
içi eğitim, sigortalı hizmetleri, hizmet cetveli, mal bildirimi, sicil raporları, seyahat, personel için verilen kurum kimlik, arşiv ve diğer
(adres, telefon vb.) bilgilerinin tutulabildiği,
güncelleştirilebildiği, tüm aşamaların takip
edilebildiği ve gerekli raporların alınabildiği
işlemler içermektedir.
Disiplin İşlemleri, personelin aldığı tüm cezaların
takibinin ve gerekli yaptırımların personel tahakkuk, sicil, terfi vb. bilgilerini etkileyebilecek
şekilde otomatik aktarımlarının yapılabildiği
işlemler bütünüdür. Yine gerekli tüm raporların
alınabilmesi mümkündür.
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Kadro işlemleri, kurumun sahip olduğu
kadroların izlenmesi, atama ve terfi işlemleri için
planlanması ve kullandırılması işlerinin yapıldığı
işlemlerdir. Her türlü kadro hareketi için gerekli
bilgiler tutulabilmekte, güncelleştirilebilmekte
ve gerekli raporlar alınabilmektedir.
Atama İşlemleri, personelin bir kadroya
atanması veya geçici olarak görevlendirilmesi
işlemleridir. Personel ihtiyacından dolayı kuruma yeni personellerin sınavla alınması, başka
kurumdan gelen (nakil) personelin atanması,
kurum içinde kadro değişikliği ile bir görevden
başka bir göreve atanması, kurum personelini
görevlendirme ve kurumdan ayrılma işlemlerini
içerir.

Terfi İşlemleri, Gizli Sicil Not Terfisi İşlemleri,
Yıllık Kademe/Derece Terfi İşlemleri, Münferit
Terfi İşlemleri alt işlemlerinden oluşur. İlgili yasa
ve/veya mevzuatlar çerçevesinde gerekli veri
girişi sağlanarak tüm bu terfi işlemleri otomatik
olarak yapılabilmekte ve gerekli tüm raporlar
alınabilmektedir.
Tahakkuk İşlemleri, personelin bordro, tahakkuk
işlemleri, harcırah, emeklilik, sigorta ve asgari
geçim indirimi vb. alt işlemlerinin yapılabildiği
bir yapıdır. Gerekli veri girişleri sağlanarak personelin maaş, ikramiye ve her türlü Sosyal Yardım
ödemelerinin otomatik olarak yapılabildiği, gerekli tüm kesintilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna
aktarımına ilişkin alt yapıların hazırlanabildiği
işlemler bütünüdür. İhtiyaç duyuldukça da bu
program modülleri üzerinde güncellemeler
yapılmaktadır.
SGB Net Projesi
SGB Net Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme
Başkanlığı tarafından hazırlanan bir otomasyon sistemi olup, kurum ve kuruluşların bu sistem bünyesinde; Evrak (Doküman) Yönetimi,
Bütçe Hazırlık ve İşlemleri, Harcama Yönetimi
(Satınalma), Taşınır İşlemleri, Muhasebe ve Kesin Hesap, İç ve Ön Mali Kontrol, Faaliyet Raporu, Stratejik Plan, Alacak Takip, Kalite/Proje
Yönetimi, Kütüphane Yönetimi, Taşınmaz Mal
İşlemleri, Personel Proje Teşvik Takip, Mernis’e
bağlantı ile Kimlik Bilgileri paylaşımını daha rahat yapılabilmektedir.
Bu program ile kuruluşumuz bünyesindeki tüm
ambarların demirbaş ve tüketim malzemeler-

inin alınma aşamalarından itibaren kullanım
döngüsü, durumu, mevcut sayısı hakkında bilgi
ve malzemelerin yıllık kullanım analizlerini veren
raporlamalar almak mümkündür. Malzemelerin
satınalma aşamalarını buradan takip edip, satın
alınan malzemelerin ödeme işlemlerinin otomatik olarak bütçeleşerek bütçe tarafından takip
edilmesi söz konusudur. Servisimiz, bu program
üzerinde ilgili birimlerin kullanıcı bazında ihtiyaç duyduğu modüllerde değişiklikler yaparak
destek vermektedir.
Hukuk Programı
Kuruluşumuz Hukuk Müşavirliğinin iş ve
işlemlerini daha rahat ve düzenli yapabilmesi
için; her türlü davanın bilgilerinin tutulduğu,
davaların durumunun takip edildiği ve bu davalarla ilgili her türlü raporlamanın yapılabildiği
bir Hukuk programı geliştirilmiştir. Bu program kapsamında Otohasar Takip, Dava Takip, İcra Takip, Görüş Beyanı, Karar, Temyiz,
Tashih formlarıyla veri girişi ve dava durum
takibi yapılıyor. Avukata dosya verme, avukattan dosya alma, dosya arşivleme işlemleri de
yapılmaktadır. Davalar neticesinde vatandaştan,
sigortadan kuruma veya kurumdan vatandaşa
yapılan ödemeler de bu programa girilip programdan takip edilmektedir. Bu program ile
davaların hangi aşamada olduğu, hangi avukatta bulunduğu, davalı/davacı bilgileri v.b.
tüm bilgileri ister ekranda isterse de raporlama
neticesinde kâğıt üzerinde almak mümkündür.
Ayrıca dava kapsamında yapılan yazışmalar
program üzerinden yapılmaktadır. Dolayısıyla
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davanın istenen evrakına kısa sürede erişim söz
konusudur. İlgili birimin program üzerinde ihtiyaç duyduğu değişiklikler ve güncellemeler servisimizce yapılmaktadır.
Destek Hizmetleri Programı
Kuruluşumuz Destek Hizmetleri Dairesi
Başkanlığının iş ve işlemlerini günün teknolojisinden yararlanarak daha rahat ve düzenli yapabilmesi için bu program hazırlanmıştır. Bu
Program ile Kurum içindeki yasa gereği sigara
cezası verilerinin tutulduğu, İşletme için hizmet
veren özel araçların ödeme hak edişlerini
hesaplayıp takibinin yapılabildiği ve bununla
ilgili her türlü rapor dökümünün alınabildiği,
lojman programıyla, personelin lojmanda oturma taleplerinden itibaren lojmanda oturma
süreleri müddetince lojman bilgileri ve kira
hesaplamalarıyla ilgili her türlü işlem yapılmakta
olup bu bilgilerin tahakkuk sistemine aktarılması
sağlanmaktadır. Lojman talep listeleri, lojman
kesintileriyle ilgili günlük ve geriye dönük her
türlü bilgi alınabilmektedir. İlgili birimin program üzerinde ihtiyaç duyduğu değişiklikler ve
güncellemeler servisimizce yapılmaktadır.
Genel Evrak Programı
Genel Evrak Projesi kurum içi ve dışı evrak akışı
ile ilgili olarak işlerin takip edilmesini sağlayan
bilgi sistemi olup, evraklara etkin bir şekilde
ulaşım için taslak evrak menüleri oluşturularak
evrakların hızlı bir şekilde oluşturulmasını
sağlamaktadır. Birimde oluşturulan evraklar
taslak evrak menüleriyle, kuruma gelen evrak-
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lar ise taranarak sistemde saklanmaktadır. Bu
evrakların kurum içi personele kadar havalesi
program tarafından yapılmaktadır. Birimler
kendi aralarındaki havale işlemini bu program
üzerinde gerçekleştirmektedir. Genel evrak
projesiyle evraklara hızlı ve etkin bir şekilde
erişim olmaktadır. İhtiyaç duyuldukça da bu
program modülleri üzerinde güncellemeler
yapılmaktadır.
Teftiş Programı
Teftiş Kurulu Başkanlığının bilgisayar teknolojisinden yararlanması ve işlerin daha hızlı
yapılması için oluşturulan program üzerinde,
İnceleme/Soruşturma Modülünde hatalı çalışan
/çalışmayan form ve raporlarda yeniden düzenlemeler Teftiş Evrak Menüsü üzerinde gerekli
düzeltmeler ve ilaveler yapılarak sistemdeki
evrak menüsü ile çalışır hale getirildi. İlgili
birimin istekleri dahilinde ilave işlemler yapıldı.
Ulaşım Planlama Programı
Ulaşım Planlama Özel Halk Otobüsleri ve Özel
Toplu Taşıma araçlarının yönetmelikler ve
sözleşmeler gereği denetimlerinin yapıldığı,
vatandaşlardan gelen şikâyet dilekçeleri, e-mailler ve Mavi Masa şikâyet girişlerinin yapıldığı,
komisyon tarafından uygulanan cezaların
işleticilere tebliğ edildiği, tebliğ edilen cezaların
yönetmelikler ve sözleşmelerde belirtilen süreler içerisinde tahsilatının yapıldığı, yönetmelikler
gereği ceza tekerrürlerinin takip edildiği ve
şehir içi araçlarla ilgili olarak güzergah izin belgeleri veren bilgi sistemi olan Ulaşım Planlama

programı ile personel yanlışlıklarının azaltılması
ve işlem hızının artırılması hedef alınmıştır. Bu
programla ilgili ihtiyaç duyulan güncellemeler
yapılmıştır. Sistemden umum Servis Aracı, Ticari
Minibüs, Ticari Taksiler için ticari tahsis belgesi
verilmektedir.
Maximo Varlık Yönetim Sistemi
Kurumsal çatımızın altındaki fiziksel varlıkların
kontrolünü sağlamamıza yardımcı olmak için
tasarlanmış bir tümleşik yönetim platformudur. Satınalma, stok yönetimi, bakım planlama,
yedek parça yönetimi, iş emirleri vb. yönetim
süreçlerinin otomatikleştirmesi bu platformla
mümkündür. Maximo Varlık Yönetimi Sistemi
kapsamında yer alan temel iş süreçleri aşağıda
listelenmiştir.

Personel Takip Projesi
Hizmet Binasında çalışan tüm EGO’ya ait personellerin giriş çıkış takiplerinin yapıldığı ve
istenilen tarih aralıklı raporların alındığı web
tabanlı programdır. Personellerin yıllık izin,
raporlu, kurum dışı vb. gibi durumları programda gösterilmektedir. Personel programı ile entegre halinde çalışmaktadır.
Ayrıca; Merkez Atölye ve Bölgelerde çalışan
personellerin giriş çıkışlarının vardiyalarına
göre takibinin yapıldığı, bölge, şirket, departman ve personel bazında istenilen tarih aralıklı
raporların alınabildiği PDKS program hizmete
alınmıştır.

Sistem ve Demirbaş Tanımlamaları
İş Emri Yönetimi
Koruyucu Bakım Sistemi Yönetimi
Arıza Bakım Yönetimi
Güvenlik Prosedürleri Yönetimi
Malzeme Yönetimi
Satınalma Yönetimi
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2- PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
Harcama Birim Adı
Performans Hedefi/Faaliyet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Toplu Taşımda Kullanılan Araç Sayısı
Bakım ve Onarımı yapılan araç sayısı
Doğalgazlı Otobüs Sayısı
Tüketilen Motorin Miktarı (Mazot -Lt)
Tüketilen Yakıt Miktarı (Doğalgaz –m3)
Psiko -Teknik Teste Tabi Tutulan SürücüSayısı
Toplu Taşımada Servise Verilen Araç Sayısı
Kat Edilen Yol (km)
Otobüslerin Temizlik Sayısı
Taşınan Yolcu Sayısı
Cevaplanan müracaat sayısı

Harcama Birim Adı
Performans Hedefi/Faaliyet

Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
2010 Yılı
Gerçekleşen

2011 Yılı
Gerçekleşen

2010-2011
Karşılaştırma
(%)

64.374

61.482

96

1

Yıllık Sefer Sayısı

2

Kat Edilen Yol Miktarı
(Km)

1.097.834

1.048.514

96

3

Tüketilen Enerji (Kw/h)

17.174.957

17.926.980

104

4

Yıllık Sefer Sayısı

57.920

57.338

99

5

Kat Edilen Yol Miktarı
(Km)

1.698.330

1.681.265

99

6

Tüketilen Enerji (Kw/h)

37.071.098

36.182.321

98

Ankara Metrosu (M2)

7

İnşaat İlerleme Oranı

%92.26

%92.58

0,32

AnkaraMetrosu (M3)

8

İnşaat İlerleme Oranı

%71.78

%72.82

1,04

AnkaraMetrosu (M4)

9

İnşaat İlerleme Oranı

%41.03

%43.19

2.16

Ankara Metrosu Elektromekanik İşler

10

İlerleme Oranı

%3.47

%3.47

-

Ankaray

Ankara Metrosu (M1)
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Otobüs İşletmesi Dairesi Başkanlığı
2010-2011
2010 Yılı
2011Yılı Sonu
Karşılaştırma
Gerçekleşen
Gerçekleşen
(%)
2.037
1.789
88
29.896
37.214
124
1.090
1.090
100
15.720.956
13.976.225
89
49.903.052
58.047.967
116
2.163
4.086
189
1.167
1.400
120
106.164.615
111.785.047
105
482.064
482.257
100
216.081.776
215.784.010
100
30.411
37.153
122

Harcama Birim Adı

Ulaşım Dairesi Başkanlığı
2010 Yılı
2011 Yılı
Gerçekleşen Gerçekleşen

Performans Hedefi/Faaliyet
1

Özel Halk Otobüsleri Uygunluk Belgesi Sayısı

2

2010-2011
Karşılaştırma
(%)

901

1.036

115

Özel Servis Araçlarına Verilen Çalışma Ruhsatı Sayısı

6.817

5.998

88

3

Verilen Güzergah İzin Belgesi Sayısı

20.636

22.233

108

4

Düzenlenen Ticari Araç Tahsis Belgesi Sayısı

2.001

1.881

94

5

Sinyalize Edilen Kavşak Sayısı

15

23

153

6

Standart Trafik İşaret Levhalarının Yapımı (Adet)

17.402

14.579

84

7

Hız Kesici Kasis Yapılan Yer Sayısı
Trafik Yatay İşaret Çalışması (m²) (Yol Çizgi
Çalışması)
Çocuk Trafik Eğitim Pistinde Eğitim Verilen Okul Sayısı
Çocuk Trafik Eğitim Pistinde Eğitim Verilen Öğrenci
Sayısı

356

146

41

208.384

202.242

97

96

80

83

2.952

2.500

85

8
9
10

3- PERFORMANS SONUÇLARININ VE PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Genel Müdürlüğümüz 2011-2014 yıllarını kapsayan stratejik planını yapmış ve kamuoyuyla
paylaşmıştır. Söz konusu planda; uzun vadede
kuruluşumuz politikalarının oluşturulmasında
ve uygulanmasında belirleyici olacak stratejik
amaçlar, bu amaçların gerçekleştirilebilmesine
yönelik oluşturulan stratejik hedefler (spesifik alt
amaçlar) ile belirlenen hedeflere ulaşmak üzere
yapılması planlanan faaliyetler, projeler ve bunlara ilişkin stratejiler belirlenmiştir.
Stratejik
yönetim
anlayışının
temel
başlıklarından biri olan performans programı da
her yıl kuruluşumuz tarafından hazırlanmaktadır.
Stratejik planımızda yer alan amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda belirlediğimiz performans hedeflerine ulaşmak için ilgili yıl boyunca
gerçekleştireceğimiz faaliyetler ve bu faaliyetle-

rin kaynak ihtiyaçları performans programımızda
ayrıntılı olarak gösterilmektedir. Ayrıca performans programlarımız kuruluşumuzun bir bütün
olarak performans kriterlerini ortaya koymakla
beraber birim ve faaliyet bazlı performans
değerlendirmesine de imkân tanıyan bir nitelik
taşımaktadır.
Kuruluşumuzun 2011 yılı performans programı
esas alınarak hazırlanan 2011 mali yılı faaliyet
raporumuz; yıl boyunca gerçekleştirilen faaliyetlerimizin yanı sıra söz konusu faaliyetlere
göre elde edilen sonuçlar ile performans hedeflerine ne derece ulaşılıp ulaşılamadığını gösteren bir içerikle oluşturulmuştur.
Hizmetlerimizin sunumunda önceliğimiz,
halkımızın daha sıhhi ve kaliteli bir ortamda
ulaşım ihtiyacını giderebilmesini sağlamaktır.
Kuruluşumuz bu hizmet anlayışı çerçevesinde
her yıl doğalgazlı otobüs alımı gerçekleştirerek
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otobüs filosunu genişletmekte ve egzoz
gazlarından kaynaklanan hava kirliliğini azaltarak vatandaşlarımızın daha temiz bir ortamda yaşamalarına katkıda bulunmaktadır.
2011 yılında filomuza yeni eklenen doğalgazlı
araçlarımız ile birlikte doğalgaz ile çalışan otobüs sayımız 1.090’ a ulaşmıştır ve bunların 600
tanesi klimalıdır. Ayrıca lastikli sistem hizmetlerinde etkinliğin artırılması amacıyla 10 adet yeni
otobüs hattı hizmete sunulmuştur.
Yapım çalışmaları kurumumuzca başlattılan ve
%92,58’i tamamlanan Kızılay-Çayyolu Hattı1;
%72,82’si tamamlanmış olan Batıkent-SincanTörekent Hattı2; %43,19 tamamlanmış olan
Tandoğan-Keçiören3 metro hatlarının yapım
işleri ile metro hatlarının Elektro-Mekanik ve
Sinyalizasyon Sistemi yapım işleri 25.04.2011
tarihinde Ulaştırma Bakanlığı DLH Genel
Müdürlüğü’ne devredilmiş, devir tarihe kadar
söz konusu metro hatları ve Elektro-Mekanik ve
Sinyalizasyon Sistem kurulumu işleri için kurumumuzca 885.230,151 TL harcama yapılmıştır.
Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapımları
tamamlandıktan sonra kurumumuza devredilecek olan bu projeler bitirildiğinde raylı toplu
taşıma hizmetlerinde Ankara dünyanın önde
gelen kentlerinden biri olacaktır.

yerlere monte edilmiş, 23 adet kavşak sinyalize edilmiş ve mevcut işaretlerin ise bakım ve
onarımı sağlanmıştır. Bunun yanında Kurtuluş
Parkı Çocuk Trafik Eğitim Pistimizde 80 adet
okula ve 2.500 adet çocuğumuza trafik eğitimi
verilmiştir. Aynı zamanda okul ve hastane gibi
yaya güvenliği açısından önem arzeden 146
adet yere hız kesici kasis monte edilmiştir.

2011 yılında kentimizde trafik düzen ve
güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla 14.579
adet standart trafik işaret levhası yapılarak ilgili

2011 yılında filomuza yeni eklenen
doğalgazlı araçlarımız ile birlikte
doğalgaz ile çalışan otobüs sayımız
1.090’ a ulaşmıştır ve bunların 600
tanesi klimalıdır.

16.590 m hat uzunluğu 11 adet istasyondan
oluşmaktadır
2
15,360 m. hat uzunluğu ve 11 adet istasyondan
oluşmaktadır
3
9.220 m. hat uzunluğu ve 9 adet istasyondan
oluşmaktadır
1
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Kuruluşumuzun
2011
yılı
faaliyetleri
incelendiğinde performans hedeflerimize
büyük ölçüde ulaşıldığı görülmektedir. Bu
başarının elde edilmesine temel teşkileden husus, koşullar ve şartlar ne olursa olsun her zaman hizmetlerin sunulmasında vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışımızdır.
2011 yılı tahmini bütçesine metro yapımı ile
ulaşım araçlarının alımı için Büyükşehir Belediyesinden alınarak kullanılması öngörülen sermaye yatırımları bütçesi yer almaktadır. Bu bütçenin metro yapımının Ulaştırma Bakanlığına
devredilmesinden dolayı sermaye giderlerine
konulan bütçenin 615.038.063,53 TL si kullanılmamıştır.
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A. GÜÇLÜ YÖNLER, ZAYIF YÖNLER, FIRSATLAR VE TEHDİTLER
1. Güçlü Yönler
• Türkiye’de en uzun metro hattına sahip olan
kent olması,
• Metro konusunda en deneyimli kuruluş
olması,
• 5216 Sayılı Kanununun 27. maddesine göre
Büyükşehir Belediyesinden ve ASKİ’den EGO
projelerinin gerçekleşmesi için kaynak aktarma şansının bulunması,
• Deneyimli bürokratlara sahip olması,
• Hizmet içi eğitime önem verilmesi,
• Dünyadaki 4 milyonluk kentler arasında
özellikle yapılan alt ve üst geçitler sayesinde
diğer büyük şehirlere göre trafik sorununun
daha az olması, bu nedenle toplu taşım
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araçlarının daha seri hareket etme olanağına
sahip olunması,
• Ankara Büyükşehir Belediyesinin toplu
taşıma hizmetlerine önem ve öncelik
vermesi, Türkiye’de otobüs filosunda en
genç otobüsleri bünyesinde bulundurması,
• Toplu taşıma hizmetlerinin verimliliğini
artırmaya yönelik araştırma ve yatırımların
olması,
• Doğalgaz otobüslerini toplu taşım filosuna
ilk katan kuruluş olması, doğalgazlı otobüslerin devreye sokulmasıyla yakıt tasarrufunun sağlanması,
2. Zayıf Yönler
• Kuruluş Kanunumuzun günün ihtiyaçlarına
cevap verecek hale getirilememesi,

• Toplu taşımanın yapısı gereği kendi gelirleri
ile giderlerini karşılayamaması,
• Doğalgaz özelleştirmesi sonrasında gelirlerin azalması dolayısıyla pahalı bir hizmet olan
otobüs işletmeciliğinde finansman sıkıntısı
yaşanması,

• Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artışlar
nedeniyle işletme giderlerinin öngörülenden yüksek olması.

• Otobüs ve metroda kanunla veya kurumun istemi dışı ücretsiz taşıma yapma
zorunluluğu,
• Verilen toplu taşıma hizmetleri sosyal amaçlı
bir hizmet olarak görüldüğünden ve kar
amacı güdülmediğinden ödeme dengesinin kurulamaması,
• Merkezi idarenin toplu taşıma hizmetleriyle ilgili olarak sübvansiyon vb. destek
sağlamaması
3. Fırsatlar
• İlimizin Başkent olması,
• Doğalgazın özelleştirilmesi sonucunda elde
edilecek gelirle ulaşım projelerinin bitirilmesi fırsatının yakalanması,
• Fiziksel çalışma koşullarının iyileştirilmesiyle
personel verimliliğinin artması,
• Norm kadro uygulamasının yerleşmesi ile
gereksiz kadro şişkinliğinin azaltılması,
• Bilişim teknolojisi alt yapısının geliştirilmesi,
• Toplu taşıma sisteminde daha modern
sistemlere geçilmesi (doğalgazlı otobüs
sayısının artması, akıllı bilet sistemine
geçilmesi, akıllı durak sisteminin kurulması)
ile beraber gelir gider dengesinin iyileşmesi.
4. Tehditler
• Kentte kontrolsüz göç ve süratli büyüme
dolayısıyla ulaşıma yönelik alt yapı
çalışmalarının planlanmasındaki zorluk,
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GÜVENCE BEYANLARI

ÜST YÖNETİCİNİN
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar
doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin
işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç
denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim.
28.03.2012										
Necmettin TAHİROĞLU
Genel Müdür
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MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN
GÜVENCE BEYANI
Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak
yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin
etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için
düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.
İdaremizin 2011 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin
güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.
28.03.2012
												

Mikail KAPILI
Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkan 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 raporda 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 bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği
hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin
olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller,
iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim. 28.03.2012

Hatice KÖSE
Hukuk Müşaviri
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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 raporda 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 bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği
hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin
olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller,
iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim. 28.03.2012

Ömer MIHÇIOKUR
Teftiş Kurulu Başkanı
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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 raporda 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 bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği
hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin
olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller,
iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim. 28.03.2012

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 raporda 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 bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği
hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin
olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller,
iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim. 28.03.2012

Dursun ASLAN
Otobüs İşletme Dairesi Başkanı
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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 raporda 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 bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği
hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin
olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller,
iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim. 28.03.2012

Kemal TEMİZ
Raylı Sistemler Dairesi Başkanı
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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 raporda 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 bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği
hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin
olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller,
iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim. 28.03.2012

Mümtaz DURLANIK
Ulaşım Dairesi Başkanı
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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 raporda 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 bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği
hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin
olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller,
iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim. 28.03.2012

Hikmetullah EVRENSEL
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı
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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 raporda 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 bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği
hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin
olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller,
iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim. 28.03.2012

Mehmet SÜTÇÜ
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı
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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 raporda 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 bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği
hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin
olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller,
iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim. 28.03.2012

İsmail KESGİN
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı
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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 raporda 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 bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği
hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin
olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller,
iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim. 28.03.2012

Yahya GÜLER
Satınalma Dairesi Başkanı
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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 raporda 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 bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği
hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin
olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller,
iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim. 28.03.2012

Davut UYAR
Özel Kalem Müdürü 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 raporda 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 bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği
hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin
olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller,
iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim. 28.03.2012

Mustafa EKİCİ
Halkla İlişkiler Şube Müdürü V.
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