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Parklarda Kamera ve Ücretsiz Wi-Fi 

    Belediyemiz, 105  Adet park, 30 Adet  Mahalleye ve 12 
hafriyat noktasında  1000’e yakın Kamera sistemi 
kurmuştur. Kurulan Kamera sistemlerinin izlene bilmesi için 
Jandarma ve Emniyet birimlerine kablosuz bağlantı 
açmıştır   

   Kurmuş olduğumuz Kamera sistemleri sayesinde anlık 
1000 kişiye, Toplamda 120 bin tekil kullanıcıya Ücretsiz  
Wi-Fi imkanı sağladık.   

   Ayrıca belediyemiz kendisine bağlı muhtarlıklara da 
Ücretsiz internet hizmeti sunmaktadır.   



Mobil Uygulama  

 
Diğer yandan Mobil Belediye uygulamaları ile belediyelerin 
her türlü görsel ve işitsel duyurusu vatandaşlara direkt olarak 
ulaştırılabilmekte ve bu sayede vatandaşların belediye 
hizmetleri hakkındaki farkındalık oranı artmaktadır. 

Mobil uygulamamız ile Vatandaşın, günün her 
anında, bulunduğu her noktadan mobil 
cihazlar aracılığıyla Belediyeye ulaşmasını; 
başvuru, takip, sorgulama, ödeme işlemlerini 
gerçekleştirebilmesini sağladık. 



MIS-GIS Entegrasyon 

Yönetim Bilgi Sitemi ile Coğrafi Bilgi Sistemi arasında yapmış 
olduğumuz Entegrasyonlar sayesinde kontrol, sorgu, analiz, 
raporlama, haritalama uygulamalarındaki etkinliklerini 
arttırmıştır. Buda  verdiğimiz hizmet kalitesine yansımıştır. 

MIS ekranlarından Haritaya, Bina Fotoğraflarına, 
Taranmış evrak ve dokümanlarına kolayca 
erişebildiğimiz gibi aynı zamanda Harita Ekranlarından 
MIS in verilerine erişim sağlaya bilmektedir. 
 



EBYS ve Elektronik İmza 

Belediye olarak 05.01.2015 tarihinde EBYS sistemine geçerek EBYS 
sistemini kullanan sayılı kamu kuruluşları arasındaki yerimizi aldık. 
EBYS ile gerek kurum içi, birimlerimiz arası yazışmalarımızı gerekse 
diğer kamu kurum ve kuruluşları ile olan yazışmalarımızın bilgisayar 
ortamında yapılmasını sağlıyoruz. 

Belediyemizde 243 adet personelimiz E-İmza 
kullanmaktadır. 



Felaket Kurtarma Merkezi 

Sincan Belediyesi olarak 2 farklı 
lokasyonda felaket kurtarma merkezimiz 
bulunuyor. Lokasyonlardan biri 
fiber optik kablo ile, diğer nokta ise 
kablosuz olarak 500Mbps anlık veri 
iletim kapasitesiyle merkeze bağlı. 

Tüm sistemler felaket kurtarma merkezlerinde hazır durmakta ve felaket 
anında çok kısa süreler içerisinde tekrar çalışır hale getirilebilecek vaziyette 
beklemektedir. 



E- Devlet ve E-devlet Kapısı Nedir? 

 E-devlet; Kullanıcıların, elektronik ortamda 

farklı kamu hizmetlerine zaman ve 

mekandan bağımsız olarak tek bir platform 

üzerinden güvenilir şekilde erişebilecekleri, 

şeffaf ve hesap verebilir bir devlet yapısını 

ifade etmektedir. 

 E-devlet Kapısı ise E-Devleti oluşturan 

hizmetlerin vatandaşlara tek bir web üzerinden 

sunulduğu online bir platformdur. 



Yapmış Olduğumuz E-Devlet projeleri 

 E-Belediyecilik Hizmetlerinde  
 Beyan Bilgileri Sorgulama 
 Borç Bilgileri Sorgulama 
 Sicil Bilgileri Sorgulama 
 Tahsilat bilgileri Sorgulama 

 Diğer Hizmetler kapsamında 
 Arsa Rayiç Değerleri  
 Nöbetçi Eczane 



E- Devlet kapısından sağlanan kazanımlar 

 Vatandaş, Belediyeye Gelmeden İnternetin olduğu her yerden  İşlemlerini 
yapabiliyor. Buda hizmetlere ulaşmak için kamu çalışanlarına olan ihtiyacı ve 
zaman israfını azaltmaktadır. 



 Mesai ve Zaman kavramı olmadan, vermiş olduğumuz Hizmetlerden   
vatandaşlarımız anında haberdar olmak ta hem de   işlemlerini rahatlıkla yapa 
bilmektedir. 

 Maliyetleri düşürüyor , Zaman dan ve kağıttan tasarruf sağlıyor verimliliği 
arttırıyor. 

 Kurumlar arası bilgi alışverişi tek ve güvenli bir platform üzerinden sağlanıyor. 

E- Devlet kapısından sağlanan kazanımlar 



E- Devlet kapısından sağlanan kazanımlar 

 Her geçen gün kullanım oranı artış göstermekte ve hizmetlerimiz ile ilgili geri 
bildirimler almaktayız. Bu da servislerimizi güncel ve doğru tutulmasında önemli bir 
katkı sağlamaktadır. 
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Yapmayı Planladığımız E-Devlet projeleri 

 E-Belediyecilik Hizmetlerimizde olan   
 İmar Durumu Sorgulama 
 Borçları kredi kartı ile ödeye bilme 
 Nöbetçi eczaneleri harita üzerinden görme ve yol tarifi ala 

bilme 

 E-Belediyecilik Hizmetlerimizde olmayan Projelerimiz  
 Beyan E-Devlet üzerinden alınması 
 Evlilik Başvurularının E-Devlet üzerinden alınması. 
 İş yeri ruhsatlarının E-devlet Üzerinden alınması. 
 



Teşekkürler… 

http://www.sincan.bel.tr Tandoğan Mahallesi Billur Sokak No:8  
Sincan / Ankara 

bilgi@sincan.bel.tr 444 4 762 


