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‘YEREL’DE
TEKNOLOJİK
DÖNÜŞÜM
✓
✓
✓
Alt yapı ve üst yapı çalışmaları

‘Akıllı projeler’ dönemi başlıyor

Vatandaşa sınırsız hizmet
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Bu gazete basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Gazete ‘Yaygın Süreli Yayın’dır.
AKŞAM GAZETESi Telefon: (0212) 449 30 00 Faks: (0212) 481 95 61

SİNCAN BELEDİYESİ’NDEN
AKILLI PROJE KOLAYLIĞI

AKŞAM FUTURE&TRENDS Gazetesi’nde yayınlanan bütün yazı, haber, fotoğraf,
harita, illüstrasyon ve sair konuların her türlü telif hakkı T MEDYA YATIRIM SANAYi ve
TiCARET A.Ş.’ye aittir. izin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.
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kENTTEkİ kaZıLaR
TaRİhE ıŞık TUTaCak
12 bin yıllık tarihi geçmişiyle ‘Dünyanın Kültür Merkezi’ olan Şanlıurfa’da Urfa
Kalesi üzerinde kentin tarihine daha da katkı sağlayacak olan ilk kazılar sürüyor.

T

ariHi tam olarak bilinmeyen, MS 812-814 arasında
Abbasiler döneminde yapıldığı
tahmin edilen Urfa Kalesi’nde,
Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan kazı çalışmaları
devam ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir
Belediyesi ve Eyyübiye Belediyesi’nin
destekleriyle Urfa Kalesi’nde ilk defa
başlatılan kazılarda ortaya çıkarılacak olan bulgular, 12 bin yıllık tarihi
geçmişe sahip Şanlıurfa’nın tarihine
yeni değerler katacak. Kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Şanlıurfa
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel
Abidin Beyazgül, “Şanlıurfa, taşı ve
toprağı tarihle yoğrulan ve tarihin
her döneminde mutlaka izi bulunan
Şanlıurfa’nın genelinde ortaya çıkan
her arkeolojik bulgu, tarihin yeniden
yazılmasına vesile oluyor. Tarihe kay-

Zeynel Abidin Beyazgül

naklık eden ve tarihin gelecekle buluştuğu kadim bir şehirdir” diye konuştu.

TOPRAĞINDAN TARİH FIŞKIRIYOR
Kültürüyle, sanatıyla, mimarisiyle,
gündelik hayatının zenginliğiyle bir medeniyet şehri olan Şanlıurfa’nın sadece
Türkiye’nin değil, dünyanın en önemli
şehirleri arasına yer aldığını ifade eden
Başkan Beyazgül, “Şanlıurfa Kalesi’nin
çeşitli medeniyetler döneminde inşa edilmiş ve birçok tarihi içinde barındıran bir

Bu bir ilandır.

kaLE ETEĞİ ŞaNLıURFa
kaLESİ’NİN ÇEhRESİ DEĞİŞİyoR
KAMULAŞTIRMA ardından yıkım çalışmaları tamamlandı. Kale Eteği güney kısmındaki evlerin kamulaştırma işlemleri
ve yıkımı tamamlandı. Tarihi Şanlıurfa
Kalesini gün yüzüne çıkartmak ve bölgeye yeşil alan kazandırmak için 32 bin
metrekarelik alanda 283 konut ve 17
işyerinin kamulaştırmasının ardından
tamamlanan yıkım çalışmalarıyla bölgede yeşil alan çalışmaları başlayacak.

mekân olduğunu biliyoruz. Bugüne kadar
burada hiç kazı yapılmamış. İlk defa kazıya başlanmış, tarihin çeşitli dönemlerine
ait tabakalar üzerinde çalışmalar devam
edecek, her bir tabaka korunduktan
sonra diğer bir döneme ait tabaka ve tarihi bulgular ortaya çıkarılacak. Şanlıurfa’nın
merkezinde olan bu tarihi mekân, çokça
ziyaret edilen bir mekân. Neredeyse
başlangıç dönemlerinde Göbekitepe
ile aynı ve daha fazla ziyaret edilen bir
mekân olarak bilinmekte. Fakat sonradan
Göbekitepe’nin de şöhreti ile oraya da
ziyaretçi sayısı artmıştır. Şimdi buna bir
de Karahantepe’yi ekledik. Orada da çok
sürpriz tarihi kalıntılar ortaya çıkarılacak.
Belki de Göbeklitepe’den de önceki bir
döneme rast gelinecektir. Urfa’mız tarih,
kültür, sanat, müzik ve gastronomi merkezi. işte bunların da bir ispatı üzerinde
bulunduğumuz Urfa Kalesi’dir” dedi.

kızılay Meydanı
KIZILAY Meydanı ile Şanlıurfa
rahat bir nefes alacak. Önceden
hastane olarak kullanılan ve sonrasında Büyükşehir Belediyesi
Ek Hizmet Binası yapılan Eski
ŞANMED’in yeri; çürük raporu verildiğinden dolayı yıllarca
boş bırakıldı. İlk olarak 2019’da
Şanmed’in yerine meydan yapıldı.
Kızılay İş Merkezi’nin kamulaştırması yapıldı. Kızılay’a ait 3 bin 613
metrekare alan üzerinde; toplam
70 adet bağımsız bölüm bulunuyor.

kültür ve turizm yolu
HALİL-ür Rahman ve Eyyüp
Peygamber makamını birbirine bağlayacak olan “Kültür ve
Turizm Yolu Projesi” hakkında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan imzalı alınan kararlar
neticesinde Büyükşehir Belediyesi
tarafından bölgede kamulaştırma
çalışmaları başlatıldı. 130 yapı
kamulaştırıldı, çalışmalar devam
ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgede bir turizm koridoru
oluşturularak Şanlıurfa’nın tarihi
bölgelerini gezecek olan konukların rahat bir şekilde ulaşımı sağlanması hedefleniyor.

Özdiker Çarşısı
yeşildirek’te kentsel
dönüşüm başladı
BElEDiyE ve TOKİ işbirliğiyle 270
bin metrekare alanda yapılacak
olan Yeşildirek Kentsel Dönüşüm
Projesi’nin 40 bin metrekarelik birinci
etabında çalışmalar başladı. Öncelikle
alandaki ağaçların birçoğu kesilmeden kökünden sökülerek başka bir
alana taşındı, daha sonra ise temel
atma çalışmalarıyla birlikte hummalı
bir inşaat süreci başladı. Proje alanında 294 konut ve 26 işyeri yapılacak.

TARİHİ Hanlar Bölgesi’nde yer alan
“Tarihi Arasa Hamamı”, “Tarihi
Gümrük Hanı” ile bölgede bulunan tarihi çarşıları gün yüzüne
çıkartmak için sonradan yapılan
Özdiker Çarşısı’nın kaldırılması için Resmi Gazete ile yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı
ile acele kamulaştırma yetkisi
Büyükşehir Belediyesine verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan tarafından imzalanan
kararname doğrultusunda Özdiker
Çarşısı’nda toplamda 122 işyeri
kamulaştırılarak yıkılacak.
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TRaFİĞE DİJİTaL GÖZ hapSİ
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçireceği Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) sayesinde 942 kamerayla trafik göz hapsine alınacak. İhlaller saptanacak ve trafikte senkronizasyon sağlanacak.

Alinur Aktaş

Trafik yönetim sistemi ile şehrin ana girişleri ve merkez bölgesindeki trafiğin izlenmesi, denetlenmesi, yönlendirilmesi ve kontrol edilmesi sağlanacak. Yol
güzergâhlarına konulacak sensörler vasıtası ile yoğunluk bilgileri alınarak, elektronik değişken mesaj işaretleriyle trafik yüklerine göre en uygun trafik akışları sağlanacak.

B

ursa Büyükşehir Belediyesi, özellikle trafik akışının düzene girmesi
ve ihlallerin ortadan kaldırılması için
önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor.
Yaklaşık 100 milyon liralık bir yatırımın
ön görüldüğü Elektronik Denetleme
Sistemi projesinin hayata geçirilmesi için
Bursa Emniyet Müdürlüğü ile protokol
imzalayan Büyükşehir Belediyesi, Bursa
trafiğine nefes aldıracak projede ihaleye
süreci devam ediyor. Sistemin 1 yıl içinde
kurulması öngörülürken yatırım, Elektronik
Denetleme Sistemi ve Bursa Kentsel
Trafik Yönetimi Sistemi olarak iki ayrı baş-

lıkta ele alınacak. Toplamda 942 kamera
ile trafiğin anlık olarak tek merkezden
izlenebileceği projenin EDS ayağında 27
adet hız ihlal koridor sistemi kurulacak.
30 sinyalize kavşakta, 89 kavşak kolunda
282 şeride hitaben kırmızı ışık ihlal sistemi
kurulacak. 15 noktada park ihlal sistemi
bulunurken, projenin EDS etabında bölge
görüntüleme sistemi için 150 hareketli ve
450 sabit kamera kullanılacak.

SENKRONİZASYON SAĞLANACAK
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
Alinur Aktaş, “Ulaşımın daha konforlu ve

sağlıklı olması sağlanacak. Ola ki aksayan
bölgelerle alakalı yapılabilecek çalışmaları
tek elden görmek gibi ciddi avantajlarımız
olacak. Tabii biz kavşak, metro hatları,
optimizasyon yol ve benzeri uygulamaları
hayata geçeceğiz ama beraberinde de
bu uygulamaların bir bütünlük içerisinde
senkronize şekilde çalışmasını gün boyu
denetlemek, 7/24 denetlemek bizim
önceliğimiz. Ben inanıyorum ki hayalimiz
olan ve Nisan 2021 tarihinde de trafikle
alakalı rahatlamanın şehirde cidden hissedileceği noktayı hep beraber oluşturacağız” diye konuştu.

kaÇak aVCıSı İha’DaN
26 BİN kaT aRTıŞı TESpİTİ
BüyükşEHir Belediyesi, kaçakla
mücadele konusunda kararlılığını sürdürüyor. Özellikle denetim noktasında
teknolojinin tüm imkanlarını kullanan ve
geçtiğimiz nisan ayından itibaren İHA
ile havadan takip uygulamasını başlatan
Büyükşehir Belediyesi, kaçak yapılaşmaya göz açtırmıyor. Son
6 ayda 104 saat
havada kalıp, 370
kilometrekare
alan tarayan İHA,
toplam 113 bin
500 kare fotoğraf
çekti. Ağırlıklı olarak Osmangazi, Yıldırım,
Nilüfer, Kestel ve Gürsu’yu kapsayan denetimlerde toplam 404 bin
977 bina üzerinde 26 bin 973 kat artışı
tespit edildi. Tespit edilen bu kat artışları
harita üzerinde işaretlenerek yapının
ruhsatlı mı yoksa kaçak mı olduğunun
tespit edilmesi için konu fotoğraflarla

ilgili ilçe belediyelerine aktarıldı.

ARALARINDA YASAL OLANLAR DA VAR
Başkan Alinur Aktaş, birinci derece
deprem kuşağında yer alan Bursa’da
özellikle kaçakla mücadele konusunda
ciddi çalışma yapılması
gerektiğini söyledi. Son
6 ayda İHA tarafından
26 bin 973 adet kat
artışı tespiti yapıldığını
hatırlatan Başkan Aktaş,
“Ruhsatlandırma konusunda ilçe belediyelerimiz yetkili. Bu nedenle
biz yaptığımız bu kat artışlarını harita üzerinde işaretleyip,
yapının kaçak mı yoksa yasal mı olduğunun belirlenmesi için konuyu ilçe belediyelerine bildiriyoruz. Yani bu rakam içinde
yasal olarak yapılan kat artışları da var.
Bunları ilçe belediyelerimiz tespit edip,
gerekli işlemi yapıyor” diye konuştu.

Ulaşım cep’te
Bursa’Da toplu ulaşım sistemlerini
kullanan vatandaşların ‘bilet alım ve
seyahat ederken’ yaşadığı tüm sıkıntılar, Büyükşehir Belediyesi’nin geliştirdiği Bursakart mobil uygulama ile
tarihe karışıyor. Başkan Alinur Aktaş,
Bursa’da toplu ulaşım araçlarına
günlük 1 milyon biniş gerçekleştiğini
ifade etti. Yine kentte yaklaşık 2.5
milyon adet Bursakart’ın kullanıldığını ve günde 85 binin üzerinde
dolum işleminin yapıldığını kaydeden
Başkan Aktaş, ofis yoğunluğunun
yüzde 68’inin vizeleme işlemlerinden
kaynaklandığını dile getirdi.

TÜM İŞLEMLER TEK UYGULAMADA
Yine çağrı merkezi aramalarının
yüzde 65’inin otobüs güzergahı ile
ilgili olduğunu vurgulayan Başkan
Aktaş, “Büyükşehir Belediyesi olarak
vatandaşlarımızın ulaşım işlemlerini
daha da kolaylaştıracak yazılımımızı
hayata geçirdik. IOS ve Android
marketlerden edinilebilecek uygulama sayesinde Bursalılar artık bakiye
görme, online dolum, online vizeleme, temassız karekod tekli bilet,
temassız nfc tekli bilet, otobüsün
nerede, nasıl giderim, otobüs saatlerini sorgulama gibi işlemleri cep telefonlarından halledebilecek” dedi.
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GİRESUN ŞENLENDİ
Giresun Kalesi tamamlanan aydınlatma çalışmalarının ardından eşsiz bir güzelliğe büründü. Ay
yıldızlı Türk bayrağının dalgalandığı Giresun Kalesi’nde yanan ışıklar Giresun semalarında görsel
bir şölen oluşturdu, şehrin havası değişti.

ŞEHRiMiZE YAKIŞIR BiR MEYDAN OLUŞTU
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, “Yaklaşık 5 milyon lira
kamulaştırma bedeli ödediğimiz Bulancak Durağı projesini tamamladık.
Bu proje ile aynı anda 55 aracın sahil bandına trafik akışı sağlanırken,
diğer yandan şehir girişimizi düzenlemek ve ilimize yakışır bir meydan
oluşturmak hedefini de kapsıyor. Şehir girişleri ve meydanlar şehirler
için her zaman büyük algı oluşturan bölgeler olmuştur.” diye konuştu.

H

Kale aydınlatma projesinde gözettiğimiz genel amaç ise, Kale’mizin görselliğini ön plana çıkarmak ve dikkat
çekiciliğini artırmaktır. Ayrıca Kale’mizin
Doğu ve Batı yakasına 21 metre uzunluğunda ışıklı Giresun yazısı yerleştirdik.
Seyir terası ve yürüyüş yolları da yaptık. Şehrimize gelen yerli ve yabancı
turistler için daha güvenli ve daha
konforlu hale getirdik. Kalemize yeterli
sayıda güvenlik kamerası yerleştirerek

daha güvenli hale gelmesini sağladık.
Kalemize gözümüz gibi bakıyoruz.” dedi.

17 KİLOMETRELİK SAHİL IŞIKLANDIRMA
Giresun Belediye Başkanı Aytekin
Şenlikoğlu vaat ettiği projeleri bir bir
hayata geçiriyor.
‘Sahil Aydınlatma Projesi’ kapsamında, Keşap Tüneli ile Erikliman Mevkii
arasına uygulanan 17 kilometrelik sahil
aydınlatma projesiyle Giresun sahilleri

karanlıktan aydınlığa dönüştü.
Başkan Şenlikoğlu, Selçuklu motifli
6-8 metre çift kollu direklerin 25-30
metre aralıklarla dikildiğini, Led aydınlatmalı tasarruflu lambaların kullanıldığını ve horona kalkan Giresunlu görüntüsüyle mükemmel bir görselliğin ortaya
çıktığını söyledi. Adeta ışıktan bir gerdanlık gibi, dekoratif ve son teknoloji
led aydınlatma direkleri ile hem sahil
yolu hem de kaldırımlar aydınlatıldı.

Fındığın başkenti
kirazın anavatanı

Baş tacımıza
sahip çıkıyoruz

Giresun’da
muhteşem anıt

Jeoradar ile 25 bin
260 m2 alan tarandı

Erikliman mevkiine seyahat
halindeki araçların rahatça görebileceği yere büyük boyutlarda
ışıklı ve çotanak motifli ‘Giresun
Fındığın Başkenti’ yazısı konuldu.
Yine, şehrin Doğu tarafındın girişi
olan Ada Hastanesi mevkiine ise
aynı şekilde yapılan çalışmayla
kiraz motifli ‘Giresun Kirazın
Anavatanı’ yazısı yerleştirildi.

Giresun Belediye tarafından
çok güzel bir çalışmaya daha
imza atıldı. Şehrin hemen
girişinde yer alan kavşakta ki
orta refüj içerisine, Dünya’nın
en kaliteli fındığının yetiştiği
Giresun’umuzu her zaman akıllarda tutacak çotanak figürlü
‘Fındığın Başkenti Giresun’
yazılı görsel konuldu.

Giresun Belediye Başkanı
Aytekin Şenlikoğlu’ndan
Hükümet Konağı karşısına
çok anlamlı bir eser. Kurtuluş
Savaşı’nda 42. ve 47. gönüllü alayları bulunan Giresun’da
herkesin takdirini kazanmış Ay
Yıldızlı anıt ile 15 Temmuz ruhu
gönüllü alay şehri Giresun’da
simgelenmiş oldu.

Giresun Belediye Başkanı
Aytekin Şenlikoğlu’nun talimatları
doğrultusunda Giresun’da ilk kez
uygulamaya konulan jeoradar
sistemiyle birlikte artık yer altının
röntgeni de çekiliyor. Şehrin ana
hatlarında yapılan ve 25 bin 290
metrekareyi kapsayan alanlar taranıp sayılaştırıldı ve koordinatları
çıkartılarak haritalandırıldı.

Bu bir ilandır.

alkla iç içe olan, sürekli esnaf
ziyaretleri yapmaktan mutluluk
duyan, belediye çalışmalarını her
zaman yerinde denetleyen Giresun
Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu,
bu tavrıyla hemşehrilerinin takdirini
kazanıyor. Yaklaşık iki yıllık görev süresi
içerisinde Giresunlu vatandaşların gönlünde taht kuran Başkan Şenlikoğlu,
şehrine hizmet konusunda da dev
adımlar atıyor.
Alt yapı ve üst yapı çalışmaları aralıksız olarak devam ederken, kale ve sahil
şeridinde yapılan ışıklandırma şehrin
havasını değiştirdi. Belediye Başkanı
Şenlikoğlu, “Yerli ve yabancı turistlerin
uğrak yeri olan Giresun’umuzun seyir
terası Kale’mize temizlik bakım ve
aydınlatma çalışması gerçekleştirdik ve
çalışmamız tamamlandı. Işıklandırma
Kale’mizin surlarının görselliğini ön
plana çıkaracak şekilde gerçekleştirildi.
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Büyükşehir
asırlık yollar
inşa ediyor
E
ÇOK SAYIDA YENi
YOL KAZANDIRILDI

Erzurum’un hizmetine sunulan yeni yolları tek tek sıralayan
Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Büyükşehir Belediyesi olarak;
Barış Pınarı Köprüsü ile Şükrüpaşa’yı
önce 50. Yıl Caddesi’ne, oradan da
Kongre Caddesi’ne bağladık. Yine
bu köprümüzün yan bağlantı yollarıyla İstasyon Meydanı ve Harputkapı’yı
birleştirdik. Yine Şükrüpaşa’yı
Erzurum Otogarı ve Havalimanı
Yolu’na bağladık. Terminal Caddesi
ile bahse konu güzergâhı birbirine kavuşturacak olan yol çalışmamız inşallah 2021’de hizmete açılacak. Bunlara ilaveten Erzurum Şehir
Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi
kampüsünü birbirine bağlayan yeni
ulaşım ağımız, aynı zamanda Prof. Dr.
İhsan Doğramacı Bulvarı üzerinden
Dadaşkent’e de bağlanmış oluyor.”

rzurum Büyükşehir Belediyesi,
kente çok sayıda yeni ulaşım ağı
kazandırdı. Hizmete giren her yeni
yol, kent içi trafik yükünü büyük ölçüde
azaltırken; Erzurum, “ulaşılabilir şehirler”
sıralamasında zirveye oynamaya başladı.
Barış Pınarı Köprüsü’nden Havalimanı
Yolu’na, Şehir Hastanesi Yolu’ndan Kandilli
Grup Yolu’na, Palandöken Caddesi’nden,
Prof. Dr. Recep Akdağ Caddesi’ne varıncaya kadar daha birçok ulaşım ağının
ihdas edildiği Erzurum’da, yerleşim merkezleri de değer kazanmaya başladı.

KENTE DEĞER KATMAYA DEVAM
Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Sekmen, Erzurum’da asırlık yollar inşa ettiklerini belirterek,
“Hizmete açtığımız ve günün ihtiyaçlarına göre yenilediğimiz her yeni ulaşım

Büyükşehir Belediyesi, Erzurum’da asırlık
yollar inşa etmeye devam ediyor. Şehir merkezindeki mevcut ana arterleri günün şartlarına
göre bakım ve onarımdan geçirerek yenileyen
belediye, yeni ulaşım yolları inşa etti.
ağıyla hem nitelikli ulaşım alternatifleri
oluşturuyor, hem de Erzurum’a değer
katmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

HER ULAŞIM AĞI, YARINLARa YATIRIM
Erzurum’un sürekli gelişen ve büyüyen bir kent olma özelliğiyle dikkat
çektiğini vurgulayan Başkan Mehmet
Sekmen, gerek şehirdeki nüfus hareketliliği ve gerekse de devamlı artış
gösteren taşıt sayısının yeni ulaşım
imkânları oluşturmayı zorunlu hale getirdiğini kaydetti. Başkan Sekmen, yaptıkları planlama doğrultusunda bir yandan
mevcut ana arterleri yenilerken, diğer
yandan Erzurum’a yeni ulaşım ağları
kazandırdıklarını söyleyerek, hizmete
sunulan her yeni ulaşım ağının, şehrin
yarınlarına yönelik olarak çok büyük bir
ihtiyacı ortadan kaldırdığını dile getirdi.

Mehmet Sekmen

50 yıllık Kandilli
grup yolu tamamlandı
Erzurum’daki ulaşım ve yol hizmetlerinin sadece
bunlarla sınırlı kalmadığının altını çizen Başkan
Sekmen, “Kadim şehrimizde havalimanı yolu
başta olmak üzere 50 yıllık Kandilli grup yolunu da
tamamladık. Kongre Bulvarı, Palandöken Caddesi,
Prof. Dr. Recep Akdağ Caddesi, Hınıs-TekmanKarayazı grup yolları ve daha sayamayacağız
birçok bağlantı ve grup yollarını modern bir
konuma ulaştırdık” dedi.

Bu bir ilandır.

TARİH TURİZMİ, KIŞ TURİZMİYLE BULUŞUYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Sekmen, Erzurum için “çok
özel” diye tabir edilebilecek bir başka
ulaşım ağı projesiyle de şehir merkezini
Palandöken’le buluşturacaklarını açıkladı. Halk arasında Yoncalık olarak bilinen
Ali Ravi Caddesi’ni Kayakyolu’na bağla-

yarak Erzurum’da çok büyük bir ihtiyacı
ortadan kaldırmış olacaklarını ifade eden
Sekmen, “Bu projemizle tarih turizminin merkezi olan Yakutiye’mizi, kış
turizminin merkezi olan Palandöken’le
buluşturmuş olacağız. Yapımı neredeyse
tamamlanmak üzere olan yeni ulaşım

ağımız aynı zamanda Yunusemre ve
Kayakyolu’nu da kesintisiz bir biçimde
birleştirmiş olacak. Böylece şehir merkezinden doğrudan Yenişehir Kavşağı
istikametine seyreden trafik akışı hafiflemiş ve ulaşım çok daha kolay hale
gelmiş olacak” diye konuştu.
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BELEDİYELER

SİNCaN BELEDİyESİ’NDEN
akıLLı pRoJE koLayLıĞı
İnsan odaklı hizmet ilkesinden hareketle akıllı şehircilik kapsamında çalışan
Sincan Belediyesi, vatandaşların belediye hizmetlerinden daha hızlı ve etkin şekilde faydalanmasını sağlayan ‘akıllı projeler’i hayata geçiriyor.

B

ElEDiyE hizmetlerinin az maliyetle
verimli şekilde halka ulaşmasını
sağlayan akıllı projeler, Sincanlıların
teknolojinin nimetlerinden faydalanmasına olanak sağlıyor. Sincan’da parklar, alt
geçitler, konaklar, hizmet binaları, köyler
ve muhtelif noktalar bin 500 adet güvenlik
kamerasıyla 7/24 kayıt altına alınırken; ilçe
genelinde 120 noktada ücretsiz internet
hizmeti veriliyor. Kovid-19 ile mücadele kapsamında da belediye hizmetleri
internet ortamına taşınarak ‘E-Eksper’,
‘E-İskan’, ‘E-Rayiç’ ve ‘E-Beyan’ gibi
uygulamalar www.sincan.bel.tr internet
adresinden ‘E-Belediye Hizmetleri’ altında
kullanıma sunuldu. Böylece vatandaşların
tedbirli hayat tarzının benimsenmesine
destek olunuyor.

CANLI İZLEME İMKANI
Turistik mahiyetteki kameralar, seyret.sincan.bel.tr adresinden ve Sincan
Belediyesi mobil uygulaması üzerinden
canlı olarak izlenebiliyor. Ayrıca nikah
törenleri de özellikle pandemi dolayısıyla çiftlerin uzakta olan ve bu özel güne
katılamayan yakınları tarafından canlı

olarak yayınlanıyor. Son olarak Sincan
Belediyesi uzaktan eğitim sürecinde olan
ancak evlerinde Eğitim Bilişim Ağı’na
(EBA) giriş imkanı olmayan öğrenciler
için EBA Destek Noktaları oluşturmuştu. Abdurrahim Karakoç, Evliya Çelebi
Millet Kıraathaneleri ile Zeytindalı Kültür
Merkezinde öğrencilere 3 farklı noktada
hizmet verilmeye devam ediliyor.

KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT
Koronavirüs daha Türkiye’ye gelmeden önlemler almaya başlayan Sincan
Belediyesi belediye hizmetlerini internet ortamına taşıyarak vatandaşlara
büyük kolaylık sağladı. Sunulan hiz-

metler sayesinde ayda 2 bin 500 kişi,
belediyeye gelerek yapması gereken
işlemlerini artık uzaktan yapabiliyor.
Böylelikle salgın döneminde yaklaşık 19 bin kişiye uzaktan hizmet
verilmiş oldu. İşte bu hizmetlerden
bazıları: Millet Kıraathanesi ve Bebek
Kütüphanesi Randevu: Önceden randevular telefon ile alınırken, artık web
sayfası üzerinden randevu alınabiliyor.
Sosyal Yardım (Kovid-19 karantina):
Testi pozitif çıkan ihtiyaç sahipleri,
online olarak yardım talebinde bulunabiliyor. Eylül 2020 tarihinden itibaren 300 kişi, ortalama aylık 95 kişi
sistemden yararlanıyor.

akıllı İletişim

yÖNETİM
SİSTEMİ
“AKILLI İletişim Yönetim
Sistemi” ulakBEL, vatandaşların
istek ve taleplerinin koordineli
bir şekilde toplanıp, hizmetin
bütüncül bir şekilde aksamadan
icra edilmesi için uygulamaya
konulan, tüm iletişim kanallarının yönetilebileceği bir yazılım.
Sincan Belediyesi hizmetlerinde
söz konusu programı kullanıyor, talep eden kurumlara da
sisteme ilişkin deneyimlerini
anlatıyor. Bilgi İşlem Müdürlüğü
ekiplerinin teknolojik altyapı
desteğiyle Vefa Destek ekibi
ile Sağlıklı Hayat Merkezine de
Çağrı Merkezi kuruldu. Böylece
sağlık çalışanları ile vatandaşlar
arasında köprü kurularak filyasyon çalışmaları çok daha hızlı
gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar
Sincan Belediyesinin mobil
uygulaması üzerinden de
hizmetlere ulaşabiliyor.
Uygulamayı 50 bin kişi kullanıyor. Uygulama ile vatandaşımıza anlık bildirim gönderiliyor.
Ayrıca çözüm merkezine, nöbetçi eczanelere, wifi noktalarına,
şehir kameralarına, online tahsilata, kent rehberine ve daha birçok uygulamaya ulaşılabiliyor.

