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Mamak Belediyesi’nin hedefi: “Kolay Belediyecilik”
Gecekondularıyla tanınan Mamak, düşük seviyedeki bilgisayar ve İnternet kullanımını artıracak projelere ağırlık 
veriyor. Belediye Başkanı Akgül, teknik altyapı ve hazırlanan programlarda birçok belediyeden çok iyi durumda 
bulunduklarını ve iddialı olduklarını vurguluyor. Belediye, BİT’in desteğiyle mekân sınırlaması olmadan tüm 
işlemleri tek seferde, hızlı ve kesintisiz bir şekilde sunmayı hedefliyor.
Aslıhan Bozkurt

25-26 Kasım 2010 tarihleri arasında İstanbul’da “Akıllı yaşam 
ve şehir stratejileri- Bilişim Kentleri” toplantısı düzenlendi. 
Bilişim Dergisi olarak, yerel yönetimlerde bilişim teknolojisinden 
yararlanıp verimli, katılımcı ve şeffaf bir yönetimin oluşturulması, 
bilgiye erişim hakkının kullanılması ve yerel katılımının 
kurumsallaşması noktasındaki e-belediye uygulamalarını 
sayfalarımızda yansıtmak istedik. Bu kapsamda Ankara’da başarılı 
bir e-belediye uygulamasını yaşama geçiren,  Avrupa Kalite 
Yönetim Vakfı (European Foundation for Quality Management-

EFQM) tarafından verilen “Mükemmellikte Yetkinlik” belgesini alan Mamak Belediye 
Başkanı Mesut Akgül ile yüz yüze bir görüşme yaptık. Bilgi İşlem Müdürü, Seyfullah Ekşi 
de belediyenin bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) destekli çalışmaları ve projeler hakkında 
ayrıntılı bilgi verdi.   

Ankara’nın gecekondularıyla tanınan Mamak ilçesi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
(BİT) de desteğiyle çağdaş ve modern bir ilçe olmaya çalışıyor. 2006’da ISO-9001-2000, 
2008’de EFQM “Mükemmellikte Kararlılık” ve 2010’da “Mükemmellikte 
Yetkinlik” belgesini alan Mamak Belediyesi, yapılan dış değerlendirme 
sonucu hazırlanacak rapora göre, uygun iyileştirmeleri yaparsa 2013’te 
ulusal kalite, 2015’te ise EFQM Mükemmellik Modeli Büyük Ödülü’ne 
müracaat edecek.

Başkentteki diğer ilçelerle karşılaştırıldığında bilgisayar ve İnternet 
kullanımı çok düşük olan belediyede, İnternet kullanımını yükseltecek 
10 adet “Bilgi Evi” mevcut. 2011’de 4 tane daha eklenecek. 

Vatandaşların iş ve işlemlerini belediyeye gelmeden de yürütebilmelerini sağlayan 7 gün 
24 saat T-belediye uygulaması kesintisiz hizmet veriyor. Dilek ve şikâyetlerin kayıt altına 
alınarak en kısa sürede yanıtlandığı sisteme, sadece telefonla değil,  SMS ve fax yoluyla 
da ulaşılabiliyor. Belediye BİT projeleriyle, çalışanların evlerinden bile sisteme ulaşıp 
işlemleri gerçekleştirebilmesini, işlemlerini Belediyeye gelmeden tek bir tuşla en kısa 
sürede gerçekleştirebilmeyi planlıyor. 
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-Bilgi toplumuna geçiş noktasında 
Mamak Belediyesi olarak ulaşmayı 
öngördüğünüz hedef ve var olan 
süreçlerde ne gibi değişiklere gittiniz? 
Belediye hizmet ve faaliyetlerinde 
teknoloji kullanımı; vatandaş ve 
işletmelere İnternet üzerinden etkin 
biçimde hizmet sunumu konularında 
ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz? 

- Malumunuz bilgi çağını yaşıyoruz. Tabii 
bilgi çağının aynı zamanda hizmetlere de 
yansıması gerekiyor. Mamak Belediyesi 
olarak gerek teknik altyapı gerekse hazırlanan 
programlar anlamında birçok belediyeden 
çok iyi durumdayız. Bu konuda iddialıyız. Şu 
anda hizmetlerimize vatandaşı entegre etme 
sürecindeyiz. Kurduğumuz altyapıyı etkin 
kullanarak,  tüm hizmetlerimizi daha hızlı, 

doğru ve kayıt altına alarak yapılmasını sağlayacağız. 
Sürekli gelişen bilgi teknolojilerini yakından takip etmeye çalışıyoruz. Belediye olarak e-devleti 
hedefliyoruz ve bir adım önde gidiyoruz. Bundan dolayı mutluyuz. 
Mamak Belediyesi, BİT alanında, 2000 yılından itibaren kendine net hedefler koydu ve bu doğrultuda 
sağlam ve kararlı adımlar attı. 2000 yılına kadar Hesap İşleri Müdürlüğü’ne bağlı bir şeflik 
şeklinde çalışan birim, bu yıldan itibaren Bilgi İşlem Müdürlüğü olarak hizmetlerini sürdürdü. 
2000’e kadar belediyede 30 bilgisayar + 1 server ile bilişim hizmetleri yürütülürken, 2002’de yeni 
hizmet binasına taşınılmasıyla birlikte Bilgi İşlem Müdürlüğü, teknik altyapısını da güçlendirdi. 
Binanın inşaatı sırasında tüm katlara fiber kablolama yapılıp, şaft odalarının kurulmasıyla güçlü 
bir network altyapısı sağlandı. Bu sayede kurum içi birimleri bilgisayar ağları ile gerek kendi 
aralarında gerekse ilgili dış birimlerle kesintisiz iletişim gerçekleştiriyor. 

-Kurduğunuz teknoloji altyapınızı, bölgede yaşayan kişilerin aktif kullanmasını 
sağlama, belediyenin hizmetlerinden yararlanması için projeleriniz var mı?

- Ankara’daki birçok ilçe ile karşılaştırıldığımızda, bölge halkının bilgisayar ve İnternet kullanım 
oranı çok düşük. Ama bu oran her geçen gün artıyor. Şehirleşme olarak ciddi bir dönüşüm yaşayan 
belediyemizde İnternet kullanımını yükseltecek “Bilgi Evleri” projemiz var. Böyle bir projeyi 
uygulamaya koyan ilk belediyelerden biriyiz. Kadın ve aileden sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye 
Kavaf’ın teşvikleriyle yürütülen bu projeyi Başbakan da destekliyor. 
Mamak, bu tür projelere diğer ilçelere göre çok daha fazla ihtiyaç duyan bir ilçe. Belediyeciliği, 
şehirleşme ve sayısallaştırma anlamında belki belli bir noktaya getirebilirsiniz ama insanları belli 
bir seviyeye getirmeden yeteri kadar fayda sağlanamıyor. Öğrencilerden başlayarak tüm halkın 
İnterneti kullanabilecekleri lokal yerler oluşturuyoruz. “Bilgi Evleri” ile bunu gerçekleştirmeye 
çalışıyoruz. Buralarda herkese açık bir şekilde İnternet kullanımını öğretiliyor. Şu anda 10 tane 

“Bilgi Evi”miz var. 2011’de 4 tane daha eklenecek. “Bilgi Evleri”nde sadece bilgisayar kullanımı 
öğretilmiyor aynı zamanda eğitim de veriliyor ve bu merkezlerden yararlananların bir de data 
bankı oluşturuluyor. Şu anda 600 bin kişinin bilgisine sahibiz.  

- Hem kendi personelinizi, hem yerel halkı, bilişim teknolojisine ve bilgi 
toplumunun gereklerine uygun hale getirmesi için neler yaptınız? Teknoloji, 
hizmet standartlarınızı yükseltti mi? 

-Mamak Belediyesi olarak düsturumuz, vatandaşımıza eğitimli personelle, hızlı ve etkin bir 
şekilde hizmet vermek. Hem bu anlayış gereği hem de E-belediyecilik uygulamasının kurumda 
etkili bir şekilde yürütülmesi için kurum içi eğitimleri hızlandırdık. Yönetici kadromuz da dahil 
olmak üzere tüm personelimize bilgisayar, projeksiyon cihazı v.b. eğitim araçları ile donatılmış 
eğitim salonlarımızda, konusunda yetkin eğitimcilerin verdiği dersler, yönetim ve hizmet 
kalitemizi arttırdı. Temel bilgisayar eğitiminden (İnternet kullanımı, bilgisayar donanımı, office 
eğitimleri, program eğitimleri v.b.), Belsis Programı kullanımına, Toplam Kalite Yönetim Sistemi 
eğitimlerinden mevzuat derslerine kadar geniş bir yelpazede çalışan ve vatandaşlarımıza 
eğitimler veriliyor.
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Yoğun eğitim programı ile eş zamanlı olarak, kurum içi personelin kendi aralarında hızlı ve etkin 
bir şekilde iletişim kurmasını sağlamak amacıyla “Kurum İçi Portal” hizmete açıldı. Bu portal 
sayesinde personel, kendi TC Kimlik no ve kişisel şifresiyle giriş yaptığı makinede, kendine 
özel tüm iş dokümanlarını görebiliyor, dolayısıyla belediyedeki her bilgisayarı kendi masaüstü 
bilgisayarı gibi kullanabiliyor. Böylece mekân sınırlaması olmadan da belediye hizmetleri zaman 
kaybetmeksizin yürütülebiliyor. Belediye içerisinde tüm programlara erişimler portal üzerinden 
yapılabiliyor.
Yine personel iletişiminin sağlanması amacıyla “İstek Takip Programı” geliştirilerek, kurumiçi 
yazışmalar, belge alışverişleri, toplantı talepleri vb. işlemlerin portal üzerinden gerçekleştiriliyor. 
Hatta İstek Takip Sistemi’nin cep telefonları ile entegre edilmesi ile, yapılan isteklerin kişi veya 
kişilerin cep telefonlarına SMS olarak gönderilmesine olanak tanındı. Ayrıca Kurum İçi Portal 
içerisindeki “Duyuru ” başlığı altında  “Tebrik mesajları, Satılık/Kiralık İlanları, Seminer/Toplantı, 
Bilgilendirme vb. ” gibi duyuruların tüm çalışanlar tarafından sisteme girilebilmesi ile kurum 
çalışanları arasındaki diyalog güçlendirildi.
Bir başka yenilik olarak Bilgi İşlem Müdürlüğü ve diğer katlardaki toplantı odalarında sesli-
görüntülü konferans sistemi kurularak toplantılarda fiziki olarak bulunamayan çalışanların da 
toplantıya iştirak etmeleri sağlandı. 
“T-belediye” dediğimiz “Telefon belediyeciliği” uygulamasında, vatandaşların belediyeye 
gelmeden de iş ve işlemlerini yürütebilmelerini sağlamak amacı ile 444 0 149 numaralı Çağrı 
Merkezi oluşturuldu. Merkez, 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyor. Dilek ve şikâyetlerin kayıt 
altına alınarak belirlenen sürede vatandaşa yanıt verilmesini ve sorunlarının çözümlenmesini 
amaçlayan sisteme, sadece telefonla değil, SMS ve fax yoluyla da ulaşılabilmesi  için :0-532-
4440149, SMS: 4401, Faks: 0312-5507575 şeklindeki numaralar tahsis edildi. Belediyemizin 
kendi programcıları tarafından yazılan “Çağrı Merkezi Programı” sayesinde gelen isteklerin 

kayıt altına alınarak ilgili birimlere iletilmesi ve geri dönüşlerin takibinin yapılabilmesine olanak 
sağlandı. Bu kapsamda belediyedeki tüm fakslar tek numara üzerinden sisteme alındı ve OCR 
ile dönüştürülerek yazılı dilekçe şeklinde sisteme eklendi. Ayrıca cep mesajları (SMS) yoluyla 
gelen talepler konularına göre tasniflenip resmi dilekçe şekline dönüştürülerek Çağrı Merkezi 
üzerinden cevaplandırılıyor. Kâğıt kullanılmadan gerçekleştirilen tüm bu işlemler, birimlerdeki 
Müşteri Yönetim Sistemi (MYS) Temsilcileri kanalı ile doğru ve hızlı bir şekilde yürütülüyor.
  
-Mamak Belediyesi, bilgi işlem müdürlüğünün kısa bir tarihini alabilir miyiz? BİM 
ne zaman kuruldu, bugüne kadar ne gibi yapısal gelişme ve değişiklikler yaşadı? 
Müdürlüğün kurumdaki konumu nedir? 

-Bilgi İşlem Müdürlüğü aktif olarak çalışmaya başlamadan önce sadece 1 personel ile Hesap 
İşleri Müdürlüğü’ne bağlı bir şeflikti. Birim, 2000 yılından itibaren Müdürlük olarak hizmetlerini 
sürdürüyor.
2002’de yeni hizmet binasının faaliyete geçmesi ile belediyenin bir anlamda “beyin fonksiyonunu” 
yürütecek olan birime özel bir kat tahsis edildi. Bina ve dış birimler arasındaki her türlü veri 
iletişimi ve depolamasını sağlayan serverlar (sunucular) için özel olarak projelendirilen sistem 
odasında, 7/24 yangın alarmı, özel güvenlik ve yedekleme sistemi kuruldu. Belediyenin bilişim 
ve iletişim altyapısının çağa ayak uyduran ve ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte bir yapısının 
olması için güçlü bir kablolama sistemi inşa edildi. Yıllarca kullanılabilecek network altyapısı 
inşa edilirken katlardaki şaft odaları fiber optik kablolarla 10/100 Mbps hız ile server odasındaki 
ana omurga switch’e bağlandı.
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Bilgi ve iletişim hizmetleri anlamında Belediyemiz için bir dönüm noktası sayılabilecek 2005’te, 
kendi programlarımızı ihtiyaçlarımıza göre dizayn edip güncel kalmasını sağlayacak bir 
kadro oluşturduk. Yerel yönetimlerde pratik örneğini görmeye alışkın olmadığımız bu işlevsel 
uygulamayla, birimlerdeki personel, işinin gerektirdiği özellikleri taşıyan program ihtiyacını 
müdürlük yöneticilerine iletiyor, yazılan programlar kullanıcıya ve nihai tüketici olan Mamaklılara 
kaliteli hizmet sunumunu sağlıyor. Müdürlükte toplam 51 personel çalışıyor. 

-Mamak Belediyesi’nin uygulamaya koyduğu BİT projeleri nelerdir, bu projeler 
neyi hedefliyor?

-Dijital Arşiv Sistemi (İmar Arşivi, Emlak Arşivi, Küşat Arşivi, Haber Arşivi) sayesinde arşivde 
tutulan tüm evraklar, bilgisayar ortamında görüntülenerek arşiv dosyalarındaki eskime, yıpranma, 
kaybolma vb. her türlü eksikliklerin önüne geçildi. Ayrıca bu sayede arşivlerin modernizasyonu 
da sağlanarak dosya düzenlemeleri, dosya ayırma ve birleştirme işlemleri, dosya indexlerinin 
tutulması ve dosya adreslerinin belirlenmesi işlemleri de yapıldı. 
Evrak Takip Sistemi ile evrakların taratılarak sisteme tanıtılması, bilgisayar üzerinden birimlerdeki 
evrak akışının gerçekleştirilmesi ve istenilen evrağın dijital kopyasına anında ulaşımını sağladı. 
Ayrıca, kurum içi portal sayesinde personele dijital ortamda havale edilen evrakların işlem 
durumu hakkında güncel ve hızlı bilgiye ulaşılıyor.  
Kent Bilgi Sistemi haritaları sayesinde, personel ve vatandaşlar, güncel harita verilerine ulaşarak 
imar durumu, ada/parsel değişiklikleri, mahalle, cadde/sokak, bina, adres bilgilerini harita 
üzerinden görüntüleyebiliyor. Ayrıca Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) ile yapılan 
entegrasyon sayesinde güncel kimlik ve adres bilgilerinin haritalar ile entegrasyonu yapılarak 
nüfus hareketlerinin harita üzerinden takibi yapıldı. 

Mevcut uygulamalardan farklı olarak belediyemizde yürütülen Kent Bilgi Sistemi, diğer belediye 
uygulamaları (Tapu, Emlak, Arşiv, ADNKS) ile entegre edilerek sistem bütünlüğü sağlandı. 
Örneğin: Web sitemiz üzerinden ada/parsel numarası girilerek yapılan sorgulama sonucunda 
ilgili parsele ait tapu, beyan, arşiv bilgileri (imar ruhsat dosyası) ve çap bilgileri görülebiliyor.
Belediyemizde 2004 yılında başlatılan Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları beraberinde yeni 
program ihtiyaçları da doğurdu. Bu kapsamda Belediyemizin kendi yazılımcıları tarafından 
hazırlanan “Toplantı Programı”  sayesinde birimlerde yapılan her türlü toplantı kayıt altına 
alınarak, süreçlerin 5N+1K modeline uyarlanması sağlandı. Alınan kararların takip edilmesiyle 
kararların uygulama oranına göre müdürlük performansları da ortaya çıkarılıyor. Program ile 
kararların takibi, raporlanması, sorgulanması işlemleri de gerçekleştiriliyor. 

-Projeler kapsamında hangi kamu kurumlarıyla işbirliği yapıldı. Nasıl bir altyapı 
oluşturuldu? Sistemin çalışma biçimine ilişkin bilgi verir misiniz? 

-BİT projelerimizle, verdiğimiz her türlü hizmetin tüm süreçlerinin, web tabanlı uygulamalar 
sayesinde kayıt altına alarak, sistem üzerinden sorgulama ve takibinin yapılmasını hedefliyoruz. 
Bir başka hedefimiz ise, çalışanların evlerinden dahi olsa sisteme web uygulamaları sayesinde 
ulaşıp işlemlerini yapabilmesi, vatandaşların her türlü isteklerini, Belediyeye gelmelerine 
gerek kalmadan sistemde kayıtlı her türlü bilgi ve belgeye ulaşarak tek bir tuşla en kısa sürede 
bitirebilmesidir.
BİT projeleri kapsamında, vatandaşlara ait güncel adres ve nüfus verilerinin takibinin yapılabilmesi 
amacıyla Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVİ) Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında 
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online olarak Mamak Belediye sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımıza ait her türlü bilgiye 
ulaşım sağlandı. Böylece Mamak’taki tüm nüfus hareketleri (doğanlar, ölenler, yer değiştirenler 
vb.) hakkında bilgi sahibiyiz. Ayrıca Başbakanlık tarafından yayımlanan genelgeyle de belirtildiği 
gibi; Nüfus Cüzdan Sureti ve İkametgah Belgesi gibi belgeler, sistem üzerinden görüntülenerek 
belediye hizmetlerinde vatandaşlardan bu belgelerin istenmesine gerek kalmadı. NVİ web 
servisleri kullanılarak oluşturulan bu sistem sayesinde online veri alışverişi yapabiliyoruz.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ile yapılan protokol sayesinde de güncel tapu verileri 
ve kadastral veriler aylık periyotlarda alınarak sisteme personelin erişim yetkilerine göre 
ulaştırılıyor. TKGM ile yapılan görüşmeler sayesinde güncel veriye online erişim konusunda 
altyapı oluşturulma çalışmalarına da başlandı. 
Ayrıca e-devlet projesi kapsamındaki uygulamaların bel kemiğini oluşturan bir çalışma yaparak 
“TC Kimlik Eşleştirmesi”  ile 180 bin sicilin TC kimlik numarası beyan hanelerine işlenerek kimlik 
doğrulatması ve adres eşleştirmesi ile kimlik ve adres bilgilerinin güncelliği sağlandı. 

-Belediyenin uluslar arası kurumlarla BİT projeleri konusunda ortak yürüttüğü 
projeler var mı? 

-Bu alanda özellikle AB ile ortak yürüttüğümüz projelerden söz etmek isterim. Belediyemizin 
AB fonlarından yararlandığı projelerden olan Kadınların İşgücü Piyasasına Kazandırılmaları 
ve Ekonomik Olarak Güçlendirilmeleri (KWELE) ve Girişimciliğin Öğrenilmesi (SAMDED) gibi 
projelerin web ortamında teknik altyapısının sağlanması, güncellenmesi aşamalarında Bilgi 
İşlem Müdürlüğü gerekli çalışmaları yürüttü. 

- Mamak Belediyesi’nin çalışmalarında teknolojiden yararlanması ne gibi 
değişiklikler/kolaylıklar getirdi? Belediyelerin önümüzdeki yıllarda gündeme 
getireceği önemli bilişim projeleri var mı? 

-E-evrak Projesi ile kurumda kullanılan basılı (yazılı) haldeki evrak işleyişinin dijital ortama 
aktarılması, proje kapsamındaki kamu kurumlarıyla entegrasyonda bir dönüm noktası olacak 
e-imza uygulaması sayesinde resmi yazışmaların dijital ortamda yapılması öncelikli hedeflerimiz 
arasında bulunuyor. Böylece hem kâğıt tasarrufu sağlayacağız hem de printer-toner-kartuş vb. 
kullanımını ortadan kaldıracağız. Ayrıca evraklar üzerinde olabilecek her türlü tahrifatın ortadan 
kaldırılması, sorgulama, raporlama, analiz imkânlarının sağlanması, kurumlar arası evrak 
akışının dijital ortamda gerçekleştirilmesi projenin diğer getirileri arasında sayılabilir. 
Bir diğer projemiz olan E-Beyan Projesi ile, vatandaşlar tarafından yapılan tüm müracaatlarda 
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alınan beyan bilgileri (Emlak, ÇTV, Küşat vb.), web üzerinden dijital ortamda doldurulacak ve 
Belediye’ye gelinmesine gerek kalmadan müracaatlar web üzerinden yapılacak. 
E-Denetim Sistemi sayesinde ise yapı, esnaf ve beyan denetimleri vb. işlemler, el terminalleriyle 
sistemden sorgulanarak yerinde denetim mekanizması sağlanıp tahsilat-tahakkuk işlemleri 
anında gerçekleştirilebilecek. 

-E- yerel yönetim veya e-belediye kavramında sadece bilgisayar ya da İnternet 
ortamının varlığı veya İnternet aracılığı ile hizmet verilmesi yeterli bulunmuyor. 
E-yerel yönetim, toplum için önder, sorumlu ve toplumsal katılmanın bir aracı 
olarak da algılanmalı. Bu değerlendirmeler ışığında “yerel önderlik, demokratik 
sorumluluk ve toplumsal katılım” konusunda belediyenizin hangi e-belediye 
projeleri öne çıkıyor? 

- E-yerel yönetim hakkında söylediklerinize kurum olarak katıldığımızı belirtmek isterim. Şöyle 
ifade etmeliyim dediğiniz gibi sadece vatandaşa hizmet vermek değil aynı zamanda katılımcılığı 
sağlamak da esastır. Yerel yönetimler aynı zamanda katılımcılığın yoğun olarak gösterildiği 
yerler. Biz de vatandaşlarımıza cep telefonlarıyla, mail adresleriyle bir data bank oluşturup 
yapacağımız çalışmalara direk interaktif bir şekilde katmayı düşünüyoruz. Bu data banklar 
aracılığıyla vatandaşlarımızın öncelik ve isteklerini de belirleyeceğiz. Bunu bilerek yola çıkacağız. 
Bu çalışmamız devam ediyor. 
Toplum için önder, sorumlu ve toplumsal katılmanın bir aracı olarak gösterebileceğimiz kalite 
çalışmalarımız da bunun bir göstergesi. Belediyemizde 2004 yılında başlatılan Kalite Hareketi 
gereği kurumda yeni bir çalışma sistemi ihtiyacı doğdu. 2005’te aldığımız ISO 9001:2000 Kalite 
Yönetim Sistemi Belgesi gereği, her türlü iş ve işlemin kayıt altına alınarak vatandaşa geri 
bildirimde bulunulması ilkesini gerçekleştirebilmek amacı ile farklı programlar yazıldı. Toplantı 
Programı, Beyaz Masa Programı, Çağrı Merkezi Programı gibi yazılımlarımız, kaliteli hizmet 
sunumunun bir yansıması. 

2008 yılında Avrupa Kalite Vakfı tarafından EFQM Mükemmellik Ödülü’nün ilk basamağı olan 
Mükemmellikte Kararlılık Belgesi’ni, 2010 yılında da Mükemmellikte Yetkinlik Belgesi’ni alan 
Belediyemiz, vatandaş odaklı hizmetlerini sürdürerek, EFQM Mükemmellik Büyük Ödülü’nü 
almaya hak kazanacaktır. 
Kalite çalışmalarımız kapsamında öne çıkan örnek proje olarak Müşteri Yönetim Sistemi ve 
bu kapsamdaki çalışmaları da gösterebiliriz. Her müdürlükte fiili olarak görev yapan Müşteri 
Temsilcileri, kendilerine iletilen dilek ve şikâyetleri takip ederek, ilgili kişiye geri bildirimde 
bulunuyorlar. Kayıt altına alınan bütün bu taleplerin sonuçları, bu sistem içerisinde çalışacak alt 
uygulamalar sayesinde (Çağrı Merkezi, faks server, SMS bilgilendirme, E-evrak, E-imza, E-Borcu 
Yoktur vb.) son kullanıcının erişimine sunuluyor.

- Bilişim sektörüne vermek istediğiniz bir mesaj var mı? 

Teknoloji ve bilgi çağını yaşıyoruz. Bu teknoloji ve bilginin gerisinde kalırsak asıl hizmet merkezimiz 
olan insandan uzaklaşırız.   Toplumu yöneten ve hizmet veren kurumlar olarak bizlerin her zaman 
bir adım önde olması gerekiyor. Hem teknoloji ve bilişimi yakından takip etmeli hem de uygulama 
ile birlikte destek vermeliyiz. 
Belediye olarak E-devlet kapsamında yapılması düşünülen tüm uygulamalarla entegre 
çalışabilecek sistem altyapısının sağlanması her zaman ana hedefimiz oldu. İnanıyorum ki bu 
alanda ilkleri gerçekleştiren Mamak Belediyesi, bundan sonrası için de öncü rolünü üstlenmeye 
devam edecek. 
Bilişim sektöründeki asli unsurlardan olan kullanıcı hatasını sıfıra indirmek, bir başka deyişle; 
hata üretmeden tüm işlemleri tek seferde gerçekleştirmek amacı doğrultusunda, gerek teknik 
gerekse yazılım altyapımızı geliştirip güçlendirerek hizmetlerimizi kesintisiz bir şekilde sunmak 
bundan sonraki en büyük hedefimiz. 
Türk milleti olarak gerçekten zeki bir milletiz. Bu zekâyı kullanmalıyız. Ben bu noktada umutluyum. 
Son zamanlarda çok önemli hamleler yaptık. Çok ciddi cevherlerimiz var. Bunların elimizde 
tutup değerlendirip bu ülkeye hizmet ettirebilirsek Atatürk’ün sözünü ettiği muasır medeniyetler 
seviyesine ulaşacağımıza da inanıyorum. 
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