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29 Mart 2009 tarihinde yapılan, “Yerel Yönetim Seçimleri” sürecinde,
Programımızla son derece özgün ve yeni umutları içinde barındıran bir çalışma
anlayışını ortaya koyduk.
Bu programın temel aksı, Ankara’nın kalbi Çankaya’da özgün demokratik bir
yönetim anlayışının yaşamla buluşması olarak görülebilir. Çankaya Belediyesi
olarak“kentin sakini değil, sahibi olmalıyız” düşüncesini, her alanda hayata
geçirerek, belediye hizmetlerini halkla buluşturma ve bu hizmetleri görünür kılma
yolunda kısa süre de önemli adımlar attık. Bu sürecin gelişerek büyümesi temel
hedefimizdir. Bu hizmetlerin bir plan ve program dâhilinde, kapsayıcı ve katılımcı
anlayışla hayata geçirilmesi, Çankaya Belediyesi stratejik planı ve performans
programını ayrı ve öncelikli bir konuma getirmiştir.
Belediyemizin bu yeni döneminde, yeniden yapılanma sürecinde; gerek
belediye yönetiminin, gerek çalışanların yükleneceği iş ve işlemler ile
sorumlulukları açısından, gerekse de, toplumun geniş kesimlerine verilecek hizmet
bakımından planlı bir dönemi her zamankinden daha fazla önemsemekteyiz.
Bilindiği gibi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9. maddesi
tüm kamu idarelerinde, 5393 sayılı Belediye Kanunun 41. maddesi de nüfusu 50 bini
geçen belediyelerde stratejik plan ile performans programı yapılmasını zorunlu hale
getirmiştir.
Hazırladığımız stratejik planla, Gelecekte Belediyemizin hangi noktada
olacağını ve önümüzdeki beş yılın hizmet ve önceliklerini belirlemeye çalıştık.
Uluslar arası bir merkez konumunda olan Çankaya’da çalışmalarımızın hangi
önceliklerle ve nasıl yapılması gerektiği konusunda uzun ve yorucu çalışmalar
yaparak bu taslağı hazırladık. Çankaya’mızın özelliklerini dikkate alarak, daha
verimli ve etkin hizmet üretmek için gideceğimiz yolu ve yöntemleri belirlemeye
çalıştık.
Çankaya Belediyesi olarak nerede olduğumuzu, nereye gitmek istediğimizi ve
hedeflerimize hangi yollardan ulaşabileceğimizi tespit etmeye çalıştık. Bu
hedeflere ulaşabilmek için stratejilerimizi /faaliyetlerimizi /projelerimizi
belirledik. Tüm bunları yaparken, hedefimiz sadece bir plan yapmak olmadı, Planın
bir belge değil, katılımcı ve dinamik bir süreç olduğunu göz önüne aldık. Hesap
verme sorumluluğuna sahip kaliteli bir yönetim anlayışıyla, Belediyemizin
kaynakları veya hizmetleri üzerinde hak iddia eden ya da belediyemizin
hizmetlerinden etkilenen/hizmetlerini etkileyen kişi, grup, kuruluş veya kurumların
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görüşlerine yazılı, anket ve toplantı yoluyla başvurarak, onların önerileri
doğrultusunda bir plan hazırlanmaya çalıştık. Çankaya Belediyesi olarak; belediye
çalışmalarının değerlendirilmesinde, belediyemizin ilişkide bulunduğu kurum,
kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin, Belediyemizden beklentileri, hizmetlerimiz
hakkındaki görüş, öneri ve değerlendirmelerini planlama sürecinde göz önüne aldık.
Yoğun bir emeğin ürünü olarak ortaya çıkan, katılımcı bir anlayışla
hazırlanan, 2010- 2014 yıllarında yapacaklarımızın bir yol haritası olan Stratejik
Plan ile Bu planın 2010 yılı uygulama dilimi olan, planladığımız projeler ve
faaliyetler ile bunlara tahsisi edeceğimiz kaynaklar ile performans göstergelerine
yer verdiğimiz performans programının hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür
ederim.
Gelecekte Belediyemizin hangi noktada olacağının ve Çankaya’nın
geleceğinin bugünden şekillenmesinin ifadesi olan plan ve izleyeceği performans
programı ve bunlara uyumlu olarak yaptığımız bütçe ile Çankayalılara hizmet
sunmaya devam edeceğiz.
Başkentimizin başkenti konumundaki Çankaya’mızı yaşanabilir, sağlıklı,
güvenli ve çağdaş bir kent haline getirmek en temel amacımızdır. Belediyemizin
sahip olduğu tüm kaynakları en etkili biçimde kullanarak, bu amacımıza ulaşmaya
çalışacağız. En önemli kaynağımız olan çalışanların katkısı ve dinamizmi ile bu plan
ve programın özlediğimiz kenti yaratmada bir araç olacağına ve Çankaya’mızı daha
da ilerilere taşıyacağımıza inanıyorum.
Bu süreçte Belediye Meclisi Üyelerimizden aldığımız desteğin çalışma
heyecanımızın artmasında çok önemli rol oynadığını içtenlikle belirtir, siz değerli
Belediye Meclis Üyelerine değerli katkılarınızdan dolayı teşekkür eder, saygılar
sunarım.

H. Bülent TANIK
Çankaya Belediye Başkanı
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5393 sayılı “Belediye Kanunu”, 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu” ve “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik”e uygun olarak Çankaya Belediyesi 2010-2014 stratejik planı
çalışmaları 2009 Haziran ayında hazırlık çalışmaları ve eğitim programları ile
başlatılmıştır. Çalışma sürecinin ve modelinin belirlenmesinde “Kamu İdareleri İçin
Stratejik Planlama Kılavuzu” ile diğer yasal mevzuat esas alınmıştır.
Süreç boyunca katılımcılığa özel önem verilmiş, tüm dış ve iç paydaşların ve
yararlanıcıların sürece katılımına ve fikirlerinin alınmasına dikkat edilmiştir. Dış
paydaşların görüş ve önerilerini belirlemek için çalıştay ve grup odak toplantıları
düzenlenmiş, anket çalışması yapılmıştır. Kurum içi paydaşların katılımını sağlamak
amacı ile birimlerde çalışma ekipleri oluşturulmuş ve toplantılar düzenlenmiş, tüm
çalışanların katkıları alınmıştır.
Stratejik planın ana çatısını oluşturan amaç, hedef ve stratejiler, kapsamlı
ve ayrıntılı durum analizi sonuçları doğrultusunda belirlenmiştir. Amaç, hedef ve
stratejilerin, varolan durumdan yola çıkarak paydaş beklentilerine en fazla düzeyde
yanıt vermesine önem verilmiştir. Çankaya Belediyesi’nin misyonu, 5393 sayılı
Belediye Kanunu ve diğer yasa ve yönetmelikler ile tanımlanan görevler kapsanarak
oluşturulmuştur.
Çankaya Belediyesi için belirlenen vizyon ise Çankaya’nın geleceğine ilişkin
beklenti ve isteklerin bilimsel katılımcı ve toplumcu bir bakış açısı içinde ele
alınması ile belirlenmiştir. Bunu sonucu olarak belirlenen vizyona ulaşmak amacıyla
10 amaç saptanmıştır. Hedeflerin bir bölümünün sayısal olarak ifade edilememesi
nedeniyle tüm hedefler için performans göstergeleri belirlenmiştir.
Stratejik plan ile uygulamanın izleme ve değerlendirilmesine ilişkin bir
yaklaşım geliştirilmiştir. Bu kapsamda birimlerin rol ve sorumlulukları belirlenmiş,
izleme ve değerlendirme sürecinde oluşturulması gereken temel raporlar
tanımlanmıştır. Sonuç olarak, stratejik plan bir belge olmanın ötesinde Çankaya
Belediyesi’nin tüm etkinliklerine yön verecek ve uygulamanın aracı olacak bir yol
haritası niteliği taşımaktadır.
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MİSYON

Açık
Halkçı
Verimli
Bilimsel
Ayrımsız
Katılımcı
Denetlenebilir
Adil paylaşımcı
Erişilebilir
Değerlere
saygılı

İLKELER

Bilimsel ve
uzmanlığa dayalı,
bütünlükçü ve
katılımcı bir anlayış
içerisinde hak
temelli çalışma
yöntemini ilke
edinmiş,
kamu yararını ve
yaşam değerini esas
alan,
çağdaş teknolojileri
kullanan,
çalışanında ve
vatandaşında
memnuniyet
yaratan, şeffaf ve
geliştirilebilir iş
yapan,
kurumsallaşmış,
verimli etkin ve
güler yüzlü hizmet
veren
bir belediye olmak

Yerel ortak nitelikteki tüm
hizmetleri kamu yararını önde
tutarak, bilgi teknolojisini iş
süreçleri deneyimi ile
birleştirerek, erişilebilirlik ve
verimlilik temelinde
gerçekleştirmek üzere;

VİZYON

Ayrımsız, katılımcı,
denetlenebilir bir kurumsal
kimlik oluşturmak
Kentsel yaşamın çağdaş
gereklerini temel almak
Çevreye dost ve
sürdürülebilir çağdaş kentsel
yaşam alanı oluşturmak
Doğal-tarihsel-kültürel
değerlere saygılı olmak ve
sahip çıkmak
Ortak akıl çerçevesinde yol
göstererek denetlemek
Toplumsal dayanışmayı ve
toplumsal gönenci geliştirmek
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YÜKSEK STANDARTLARA SAHİP KENT
MEKANLARININ OLUŞTURULMASINI VE
SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK

HEDEF 1.1: Yakupabdal ve Karataş Kentsel Dönüşüm ve
Gelişim Projesini gerçekleştirmek
HEDEF 1.2: Zafertepe Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini
hayata geçirmek
HEDEF 1.3: Beytepe Köy içi ve çevresi ile Dikmen Köy içi ve
çevresinin Uygulama İmar Planlarını hazırlamak
HEDEF 1.4: Dikmen Vadisi 4. ve 5. Etap 1/5000 ölçekli Nazım
İmar ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planını yapmak (180 ha)
HEDEF 1.5: İlçe sınırlarımız içerisinde halihazır haritası
olmayan ve mülkiyet eksikliği olan yer bırakmamak
HEDEF 1.6: Kent merkezlerindeki yaya bölgelerinde yaşam
kalitesini yükseltmek
HEDEF 1.7: İnşaatların ruhsat ve eklerine
uygun yapılmasını sağlamak
HEDEF 1.8:Belediye sınırları içinde gecekonduların tasfiyesi ve
yeniden yapımını önlemek
HEDEF 1.9: İhtiyaç ve beklentileri karşılayan uygun
altyapı hizmetlerini sunmak
HEDEF 1.10: Çankayalıların kentin her noktasına
engelsiz ve güvenli ulaşımını sağlamak
HEDEF 1.11: Altyapı hizmetlerinin en kısa sürede
yerine getirilmesi için gereken önlemleri almak

AMAÇ

2

TOPLUMSAL REFAH DÜZEYİNİ VE
YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTMEK

HEDEF 2.1: Çankaya’da engelli ve engelli yakınlarına yaşamaktan mutluluk
duyacakları erişilebilir ve kaliteli bir yaşam sağlamak
HEDEF 2.2: Engelliler alanında yaptığımız uygulamalar ve geliştirilen
projelerle diğer belediyelere örnek olmak
HEDEF 2.3: Engelli bireylerin ve engelli yakınlarının üretim sürecine dahil
edilmesinde model ve öncü olmak
HEDEF 2.4:Çankaya’daki yoksulların temel ihtiyaçlarını karşılamak
HEDEF 2.5: İşsizliğin azaltılması için mesleki eğitimin ve kapasitesinin
geliştirilmesinin sağlanması için eğitim seminerleri, kurslar ve istihdam
projeleri oluşturmak
HEDEF 2.6: Çankaya’da okuma yazma bilme oranını % 100’ e ulaştırmak
HEDEF 2.7: Çankaya ilçesinde yaşayan kadın nüfusa kadına yönelik şiddeti
önlemeye yönelik hizmetleri sunmak
HEDEF 2.8: Çankaya Belediyesi Kadın Sığınma Evi hizmetlerini geliştirerek
sürdürmek
HEDEF 2.9: Kadınların hayatın her alanına en üst düzeyde katılımını
sağlanmak
HEDEF 2.10: Üniversite öğrencilerine ve ilköğretim öğrencilerine besin desteği
vermek ve ihtiyacı olanların yararlanacağı aşevi yapmak
HEDEF 2.11: Gençliğe yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini ihtiyaç temelinde
etkin, yaygın ve nitelikli olarak uygulamak
HEDEF 2.12: Çocuğa yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini ihtiyaç temelinde
etkin, yaygın ve nitelikli olarak uygulamak
HEDEF 2.13: Çocukların yaşam alanlarını zenginleştirerek sağlıklı ve güvenli
geleceği kurmak
HEDEF 2.14: Evde sağlık hizmetlerinin yaşlı bakım hizmetleri açısından
niteliğini arttırmak
HEDEF 2.15: Alzheimer için Çankaya ölçeğinde bakım hizmetleriyle ilgili
çalışmalar yapmak ve model oluşturmak
HEDEF 2.16: Sağlıklı bir toplum için spora ilgiyi artırmak ve spor tesislerini
yaygınlaştırmak
HEDEF 2.17: Çankayalıların mutlu anlarını kalıcılaştırarak çağdaş evlendirme
hizmeti sunmak
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AMAÇ

3

SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ
İÇİN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNİ
YAYGINLAŞTIRMAK

AMAÇ

4

KENTTE EKONOMİK HAYATIN GELİŞMESİNİ
SAĞLAMAK

HEDEF 3.1: Birinci basamak tanı ve tedavi hizmetleri veren
poliklinikleri sağlık ocağına dönüştürmek
HEDEF 3.2: Çankaya ilçesinde yaşayan çocuk nüfusa nitelikli
koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetleri sunmak ve süt dağıtımı
yapmak
HEDEF 3.3: Çankaya ilçesinde yaşayan genç nüfusa yönelik
koruyucu cinsel sağlık hizmetleri sunmak

HEDEF 4.1: Belediyemiz sınırları dahilindeki tüm işyerlerini kayıt ve
kontrol altına almak

HEDEF 3.4: Çankaya ilçesinde yaşayan yaşlı nüfusa nitelikli
koruyucu sağlık bakım hizmetleri sunmak

HEDEF 4.2: Halkın ihtiyaçlarını ucuz sağlıklı ve güvenli bir şekilde
karşılamasını sağlayıcı tedbirleri almak

HEDEF 3.5: Halk sağlığını korumaya yönelik
denetimleri artırmak

HEDEF 4.3: Seyyar satıcıların faaliyetini sona erdirmek

HEDEF 3.6: Esnaf vize işlemleri birimini
esnaf sağlık kontrol merkezine dönüştürmek

HEDEF 4.4: Sınırlarımız içerisinde bulunan iş yerlerinin tamamını
periyodik olarak denetlemek

HEDEF 3.7: Çankaya Belediye sınırları içinde vektör ve
haşereye karşı ilaçlama çalışmaları yapmak
HEDEF 3.8: Sahipsiz hayvanların bakım ve tedavisini yapmak
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AMAÇ

5

ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTIRARAK ÇEVRESEL
GELİŞMEYİ SAĞLAMAK

AMAÇ

6

ÇANKAYA’YI SANATIN VE KÜLTÜRÜN
MERKEZİ HALİNE GETİRMEK

HEDEF 6.1: Uluslar arası sempozyum, sergi ve festivaller
düzenlemek
HEDEF 5.1: Geri kazanabilir atıkların çevreye zarar vermesini
önlemek ve geri dönüşüm ile ekonomiye yeniden kazandırmak ve
ekonomiye katkıda bulunmak
HEDEF 5.2: Kentte çevresel kirliliklerin önlenmesi ve azaltılmasını
sağlamak
HEDEF 5.3: İklim dostu belediyecilik uygulamaları ile öncü olmak
HEDEF 5.4: Çankayalıların daha temiz bir ortamda yaşamlarını
sürdürmelerini sağlamak
HEDEF 5.5: Çevre bilincini geliştirmek

HEDEF 6.2: Çankayalıların kültür ve sanat etkinliklerine
erişimini kolaylaştırmak
HEDEF 6.3: Kültür ve sanat birikimini açığa çıkartmak, gelecek
kuşaklara taşımak ve sürekliliğini sağlamak
HEDEF 6.4: Çankayalıların kültürel ve sanatsal gereksinimlerini
karşılamak
HEDEF 6.5: Basılı materyaller ile Çankayalıların
kültür ve sanata olan ilgisini arttırmak
HEDEF 6.6: Çankaya’da kültür ve sanat yapılarının sayısını arttırmak
HEDEF 6.7: Ülkelerarası kültürel ve sanatsal etkinlikler yapmak

HEDEF 5.6: Halkın ihtiyaçlarına cevap verecek yeni yeşil alanlar
oluşturmak, park ve yeşil alan sayısı artırmak.

HEDEF 6.8: Cumhuriyetin kültürel mirasına sahip çıkmak ve
envanterini çıkarmak

HEDEF 5.7: Yeşil alanların kalitesini arttırmak

HEDEF 6.9: Çankayalıların kültürel mirasa yönelik duyarlılığını
artırmak

HEDEF 5.8: Mevcut park ve yeşil alanları daha işlevsel hale getirmek

HEDEF 6.10: Kültürel ve doğal mirası yaşatarak korumak
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AMAÇ

7

KATILIMCI YÖNETİM MODELİNİ ETKİN HALE
GETİRMEK

AMAÇ

8

BELEDİYE HİZMETLERİNİN HER ALANINDA
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ ETKİN KILMAK

HEDEF 8.1: KBS (Kent Bilgi Sistemi) Sistem ve
Acil Durum Merkezinin kurulması
HEDEF 7.1:Çankayalıların karar alma ve uygulama sürecine
etkin katılımını kolaylaştırmak

HEDEF 8.2: İletişim Ağı Altyapısının kurulması

HEDEF 7.2: Kent Konseyi’ni katılımcı bir modelle aktif hale getirmek

HEDEF 8.3: Bilgisayar ve Yan Donanımların yenilenmesi

Hedef 7.3: Toplumsal Dayanışma Merkezlerinin örgütlülüğünü
geliştirerek yaygınlaştırmak

HEDEF 8.4: Kent Bilgi Sistemi (KBS) projesinin uygulamaya
geçirilmesi

HEDEF 7.4: Sağlıklı kent politikalarını hayata geçirmek, DSÖ Sağlıklı
Kentler Projesi ve Sağlıklı Kentler Birliği’nde etkinliğimizi artırmak

HEDEF 8.5: GIS - Coğrafi Bilgi Sistemi ve
KBS entegrasyonunun sağlanması

HEDEF 7.5: Kardeş Belediyelerle ilişkileri geliştirmek

HEDEF 8.6: Doküman Yönetim Sistemi (DYS)’nin kurulması

HEDEF 7.6: Uluslar arası ve AB fonlarından etkin bir şekilde
yararlanmak

HEDEF 8.7: Arşiv Yönetim Sisteminin kurulması
HEDEF 8.8: e-İmza altyapısının kurulması
HEDEF 8.9: Belediyeye Daha Kolay Erişim Projesi
HEDEF 8.10: Bilişim sistemlerinde yeterliliğinin sağlanması
HEDEF 8.11: Bilgi Güvenliği Yönetimi Sisteminin kurulması
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AMAÇ

9

BELEDİYENİN MALİ YAPISINI
GÜÇLENDİRMEK VE KAYNAKLARI ETKİN VE
ETKİLİ KULLANMAK

HEDEF 9.1: Mevcut gelirlerin tahsilat oranlarını 5 yıl içerisinde % 90
seviyesine çıkartmak
HEDEF 9.2: Vergi kaybını önlemek için denetimleri artırmak
HEDEF 9.3: Asfalt Katılım Paylarının süresinde ve eksiksiz tahsilatını
sağlayarak, tahsilat oranını 5 yıl içinde % 90’a çıkarmak
HEDEF 9.4: Bütçe gerçekleştirme oranını 5 yıl içerisinde optimum
seviyeye çıkartmak ve ödemeler dengesini sağlamak
HEDEF 9.5: Belediyemize ait taşınmazların etkin kullanılmasını ve
değerlendirilmesini sağlamak

AMAÇ

10

KURUMUN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK VE
KURUMSALLAŞMAYI SAĞLAMAK

HEDEF 10.1: 2011 yılına kadar Belediyemizin “İnsan Kaynakları
Yönetim Sistemi”ni kurmak ve uygulamaya geçmek
HEDEF 10.2: Çankaya Belediyesi’ni etkin, verimli ve etkili hizmet
üretimi için işlevsel, akılcı ve çağdaş bir yönetsel yapıya
kavuşturmak
HEDEF 10.3: Belediyenin bilgi sistemlerinin sürekliliğini
ve güvenirliğini sağlamak
HEDEF 10.4: Hukuka uygun ve etkili yönetim sağlamak
HEDEF 10.5: Belediyemizin açtığı veya belediyemize karşı açılan
davaları hukuka uygun ve lehimize sonuçlandırmak
HEDEF 10.6: İç kontrol sistemi ve iç denetimin sağlıklı, amacına
uygun olarak yürütülmesini ve uygulanmasını sağlamak
HEDEF 10.7 Belediyenin iş ve işlemleri ile hizmetlerini verimlilik ve
performans ölçütlerine göre değerlendirmek ve uygunluk sağlamak
HEDEF 10.8: Belediye Hizmet Binası temin edilmesini sağlamak
HEDEF 10.9: Yeterli, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamını ve
donanımını sağlamak
HEDEF 10.10: Personelin performansını ve motivasyonunu arttırmaya
yönelik teşvik mekanizmalarını geliştirmek
HEDEF 10.11: Çankaya Belediyesi’nin hizmetlerini ve hizmet
anlayışını tüm kanalları etkin biçimde kullanarak tanıtmak

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 12

İİZZLLEEN
NEEN
N YYÖ
ÖN
NTTEEM
MV
VEE PPLLA
AN
NLLA
AM
MA
A SSÜ
ÜRREECCİİ

Kamu kurumlarında stratejik planlama çalışmaları, Merkezî İdare Reformu adı
altında yapılan çalışmalar ile başlatılmıştır. 4 Temmuz 2003 tarih ve 2003/14 sayılı 2004
Yılı Programı ve Mali Yılı Bütçesi Makro Çerçeve Yüksek Planlama Kurulu Kararında “Kamu
kesiminde yürütülen reform çalışmaları kapsamında kamu kuruluşlarının stratejik
planlarını hazırlamaları ve gelecek dönemlerde kuruluş bütçelerini bu plan doğrultusunda
oluşturmaları öngörülmüştür” hükmü ile söz konusu çalışmaların kamu kuruluşları
tarafından yapılması kararlaştırılmıştır.
Bu kapsamda yürütülecek stratejik planlama çalışmalarının gerekçesi, kapsamı ve
yöntemi, 5018 sayılı Kanunda yer alan Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme
başlığı altında kamu idarelerinin, stratejik planlarını, “kalkınma planları, programlar,
ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve
vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak,
performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu
sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak” amacıyla ve katılımcı yöntemlerle
hazırlayacakları şeklinde belirtilmektedir.
Ayrıca 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5436 Sayılı KMYK Kanunu İle Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kamuda stratejik
planlamayı zorunlu hale getirmiştir. Çankaya Belediyesinin 2010-2014 çalışma dönemini
kapsayacak olan stratejik planı için hazırlık çalışmaları 30 Haziran 2009 tarih ve 18-01/698
sayılı Başkanlık Genelgesi ile başlatılmıştır. Planlama çalışmaları DPT tarafından
hazırlanmış olan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik ve “Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu” kapsamındaki süreç ve
model önerileri çerçevesinde yürütülmüştür.
30 Haziran 2009 tarihli Başkanlık Genelgesi ile stratejik plan çalışmalarını yürütmek
ve eşgüdüm sağlamak üzere Çankaya Belediyesi Stratejik Planlama Kurulu ve hizmet
birimlerimizde de Stratejik Planlama Çalışma Grupları (SPÇG) oluşturulmuş, hazırlık
çalışmalarına ilişkin ilkeler ve esaslar ile izlenecek yöntem ve sürece ilişkin ayrıntılar
kararlaştırılarak tüm çalışanlara duyurulmuştur. Aynı zamanda Çankaya Belediyesi
Stratejik Planı Hazırlama Formatı hazırlanarak tüm çalışma gruplarına dağıtılmıştır.
Belirlenen çalışma takvimi doğrultusunda, eğitim ve bilgilendirme toplantıları ile
stratejik planlama çalışmaları başlatılmıştır. İlk olarak Belediyemiz birim yöneticileri ve
çalışma grupları ile 15 Ağustos 2009 tarihinde bir toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantıda
Paydaş ve Ürün/Hizmet Belirleme, Misyon Belirleme, Vizyon Belirleme, GZFT Analizi,
Performans Yönetimi, Süreç Yönetimi, başlıklarında eğitim gerçekleştirilmiştir.
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Çankaya Belediyesi’nin iç ve dış paydaşları ile yararlanıcıları belirlenerek
önceliklendirilmiş ve hizmet birimlerimizin sundukları hizmetler, hizmet çeşitleri ve
hizmetlerden yararlanan paydaşlara ilişkin çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 29 Ağustos 2009
tarihinde 114 dış paydaş ile görüş ve öneri belirleme çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Aynı gün
iç paydaşlarımızla da bir toplantı yapılarak paydaş görüşleri değerlendirilmiştir.
GZFT analizinde iç paydaşların görüşlerine ağırlık verilmiş, kurum içi katılımın en
üst düzeyde gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Yapılan çalışmalar ile çalışanların kendi
birimlerine yönelik olarak güçlü ve zayıf yanlar ile fırsat ve tehditleri sıralamaları ve
önceliklendirmeleri sağlanmıştır. Birim bazında oluşturulan GZFT listeleri gözden
geçirilerek kurumsal GZFT analizi yapılmıştır. GZFT çalışmalarının tamamlanmasının
ardından anket çalışması yapılmış, anket web sitesinden de yayınlanarak alınan sonuçlar
dış paydaş iletişim planı ve ürün/hizmet matrisinin hazırlanmasında kullanılmıştır. Anket
sonuçları ve Çankaya Çözüm Merkezi’ne yapılan iş planına ve konularına göre
sınıflandırılmış ve değerlendirilmiştir. Aynı sürede mevzuat analizi çalışmaları da
tamamlanmıştır.
GZFT, paydaş analizi ve mevzuat analizi çalışmalarının tamamlanmasını takiben;
misyon, vizyon, temel değerler ve stratejik alanlar Planlama Kurulunca gerçekleştirilen
toplantılar ile son şekline getirilmiştir. Belirlenen stratejik alanlar bazında amaç, hedef,
strateji, proje ve faaliyetler ile performans göstergeleri ve hedefleri üzerinde çalışılmış,
tahmini maliyetler ve sorumlu birimler belirlenmiştir. Taslak stratejik plan, tüm iç ve dış
paydaşların görüş ve önerileri doğrultusunda nihai hale getirilmiştir.
Stratejik Plana ilişkin tüm çalışmalar Stratejik Planlama Kurulu, Strateji Geliştirme
Müdürlüğü ve Birim Çalışma Gruplarının işbirliği ve eşgüdümü içinde yürütülmüştür.
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ASSII::
Çalışmanın Örgütlenmesi
Çalışma Takviminin Oluşturulması
Çalışma Yöntem ve İlkelerinin Belirlenmesi

Belediye İçi Bilgilendirme Toplantıları

Hazırlık Eğitimleri
Durum Analizi Çalışması

Paydaş
Analizi

Dış Paydaş
Anketi
Çalıştay

Yazılı
Görüşler

GZFT
Analizi

Mevzuat
Analizi

Ürün-Hizmet
Analizi

Vizyon, Misyon, Temel Değerler, Stratejik Amaçlar
Alanlar Bazında Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi
Amaçlar ve Hedeflerin Belirlenmesi
Strateji ve Performans Göstergelerinin Belirlenmesi

Çankaya
Çözüm
Merkezi

Birim-Sorumluluk Matrisi ve Maliyet Belirleme
Taslak Strateji Planı
Görüşlerin Alınması

Stratejik Planın Kesinleşmesi
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Stratejik Plan hazırlama sürecinde katılımcılığın en üst düzeyde gerçekleşmesine özen
gösterilmiş, iç ve dış paydaşların katılımını sağlamak üzere çeşitli yöntem ve araçlar kullanılmıştır.
Sürecin tamamında birimlerde oluşturulan “Birim Stratejik Planlama Grupları” ve “Stratejik
Planlama Kurulu” aracılığı ile iç paydaşların tüm aşamalarda çalışmalara katılımı sağlanmıştır.

AŞAMA
Planlamanın
Planlanması

Hazırlık
Çalışmaları

Durum Analizi

Misyon, Vizyon,
Temel Değerler,
Stratejik Alanlar

Çözüm
Önerilerinin
Geliştirilmesi

Stratejik Planın
nihai hale
getirilmesi

Stratejik Planın
kesinleşmesi

ÇALIŞMANIN ADI

YÖNTEM

KATILIMCILAR

KATILIMCI
SAYISI

Hazırlık Programı

Toplantı

Başkan Yardımcısı,
Strateji Geliştirme
Müdürlüğü

6

Bilgilendirme
Toplantıları

Seminer

Birim Yöneticileri ve
Stratejik Plan Çalışma
Grupları

55

Stratejik Plan
Çalışma Grupları
eğitimi

Uygulamalı
eğitim
ve grup
çalışması

Stratejik Plan Çalışma
Grupları

43

Birim bazında
ürün/hizmetyararlanıcı,
iç/dış paydaş
belirleme, GZFT
analizi

Atölye
çalışmaları

Birim Yöneticileri ve
Stratejik Plan Çalışma
Grupları

59

Dış paydaş anketi

Anket

Dış Paydaşlar

60

Danışma Görüşme
Toplantıları

Toplantı

Dış Paydaşlar

114

Üst yönetim
çalışması

Toplantı

Başkan Danışmanları
(2), Stratejik Planlama
Kurulu Üyeleri

10

Nihai hale
getirilmesi

Toplantı

Tüm Çalışanlar

55

Stratejik konular
çalışması

Atölye
Çalışmaları

Stratejik Planlama Kurulu
Üyeleri, Birim Yöneticileri
ve Stratejik Plan Çalışma
Grupları

65

Amaçlar ve
hedefler
çalışması

Atölye
Çalışmaları

Stratejik Planlama Kurulu
Üyeleri, Birim Yöneticileri
ve Stratejik Plan Çalışma
Grupları

65

İç paydaş
görüşlerinin
alınması

Yazılı olarak/
Web sayfası
üzerinden
görüş alma

Stratejik Planlama Kurulu
Üyeleri, Birim Yöneticileri
ve Stratejik Plan Çalışma
Grupları

37

Üst yönetim
çalışması

Toplantı

Başkan Danışmanları
(2), Stratejik Planlama
Kurulu Üyeleri

10

Planın Belediye
Encümeninde
görüşülmesi

Toplantı
Planın kabulü
ve Meclise
sevk kararı

Belediye Encümeni

7

Planın Belediye
Meclisinde
görüşülmesi

Toplantı
Planın kabul
ve onay kararı

Belediye Meclisi

45
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1936 yılında Ankara’nın ilçesi durumuna gelen Çankaya, parçası olduğu başkent
Ankara'nın siyasal, kamusal ve sosyo - ekonomik, kültürel kuruluşlarının en önemlilerini
içinde bulunduran ilçesidir.
Çankaya konumu ve hızlı gelişimi ile "başkent içinde başkent" niteliği kazanmıştır.
Çankaya, ülkenin en önemli kamusal karar organlarını, üniversitelerini, çeşitli ülkelerin
büyükelçiliklerini, iş alanlarını, ticaret merkezlerini, bankaları, büyük otelleri, kültür ve sanat
kuruluşlarını, restoranları, eğlence ve dinlenme yerlerini barındıran bir yerleşim alanıdır.
Sağlığında Atatürk'ün yaşadığı konut ve Anıtkabir’ de Çankaya’dadır.
Çankaya’da 116 mahalle vardır. İlçemizin bugünkü nüfusu resmi rakamlara göre 769
bindir. Fakat gerçekte bu nüfusun 1 milyon dolayında olduğu tahmin edilmektedir. Bu nüfus
tamamen gece nüfusu olup, Ankara’daki ticaret ve iş hayatının çoğunun Çankaya’da olduğu
göz önüne alınırsa, günlük nüfus hareketlerine bağlı olarak Çankaya’nın nüfusunun gün
boyunca 2 milyona ulaştığı tahmin edilmektedir. İlçemiz bu özelliğiyle kent içinde ayrı bir kent
merkezi özelliğine sahiptir. Çankaya aynı zamanda, uluslararası kültürel ve sanatsal
etkinliklerin de merkezi durumundadır. Bu özelliği, onu Ankara’nın en gözde ilçesi haline
getirmektedir
Çankaya, 1983 yılında Ankara il merkezinin Çankaya, Altındağ, Yenimahalle, Mamak
ve Keçiören olmak üzere beş ilçeye bölünmesiyle Büyükşehir İlçe statüsüne kavuşmuştur. 25
Mart 1984 tarihli yerel seçimler ile birlikte Çankaya İlçesi ilk Belediye Meclisi ve Belediye
Başkanını seçerek, Çankaya Belediyesi’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi metropoliten alanı
içerisinde yerini almasını sağlamıştır. Belediyemizin toplam yüzölçümü 40.000 hektardır. Bu
alanın 16.000 hektarı 2008 yılında ilçemize bağlanan köylere ait plansız alanıdır.
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Günümüzde küreselleşme ve bilgi toplumu süreçlerinin bütün dünyada meydana
getirdiği hızlı ve yoğun bir değişim ve yeniden yapılanma süreci yaşanmaktadır. Artık iç
ve dış arasındaki ayrımın göreli olarak kolay çizilebildiği bir dünyanın yerini, sınırların
gittikçe belirsizleştiği ve etkileşimin yoğunlaştığı bir ortam almaktadır.
Bu yeniden yapılanma sürecinde; özelleştirme, kuralsızlaştırma (deregülasyon) ve
liberalizasyon politikaları ile devletin yeniden yapılandırılması söz konusudur. Kamunun
üretimden çekilmesi, kamunun düzenleyici işlevinin güçlendirilmesi, kamunun özel
sektör ve toplum ile paydaşlık ilişkilerinin geliştirilmesi öngörülmektedir. Hizmet üretimi
ve sunumunda ise piyasa ve sivil toplum ön plana çıkmakta, yönetim biçimi olarak da
“yönetişim” modeli ön plana çıkarılmaktadır. Üretim faktörleri içinde ise, bilginin ve
teknolojik gelişmenin katkısı ise belirleyici hale gelmektedir.
ABD, İngiltere, Kanada, İrlanda ve Yeni Zelanda gibi gelişmiş ülkelerde başlayan
kamunun yeniden yapılanma süreci, Doğu Bloğu ülkelerinde devam etmiştir. Ülkemiz ve
diğer gelişmekte olan ülkeler de, bu sürece katılmış ve köklü değişiklikler, reformlar
yapma yönünde adımlar atmışlardır.
Küreselleşme sürecinde ulus devletin küçülmesi, egemenliğini bölgesel ve yerel
yönetimlerle paylaşma yoluna gitmesi sonucunu ortaya çıkarmış, bu da yerel
yönetimlerin ekonomik, sosyal, kültürel ve hatta siyasal alanda temel aktörler
konumuna gelmelerini sağlamış, yerelin kendisi doğrudan bir aktör olarak ortaya
çıkmaya başlamıştır.
Küreselleşme süreci; bir yandan uluslar üstü ve bölgesel entegrasyonları
güçlendirirken, diğer yandan yerel değerleri ve yerel farklılıkları canlandırmış, yerinden
yönetimin önemini artırmıştır. Yerel yönetim kuruluşları da küreselleşme-bölgeselleşmeyerelleşme sürecinin en önemli aktörleri haline gelmişlerdir.
Günümüzde, hemen her devletin yönetsel yapılanmasında önemli bir yer tutan,
Anayasamızın 127. Maddesinde ifadesini bulan yerel yerinden yönetim kuruluşları, yerel
halkın gereksinim ve beklentilerine daha uygun ve daha etkili bir düzeyde yanıt
verebilme özellikleri ile çağdaş ve demokratik bir yönetim yapısının vazgeçilmez
unsurları arasında değerlendirilmektedir.
Ülkemizde ilk belediye 1854 yılında kurulmuş, belediyelerle ilgili en kapsamlı
düzenleme ise, 1930 yılında çıkarılan 1580 sayılı Belediye kanunu ile yapılmıştır. 75 yıl
yürürlükte kalan bu kanunu belediyelerin kuruluş ve görevlerini düzenleyen temel kanun
olmuştur. Bunun dışında 1984 yılında, Büyükşehir Belediyelerinin kurulmasına dair 3030
sayılı kanun çıkartılmıştır.
Ülkemizde 1930’lu yıllarda başlayan kamu yönetiminin yeniden yapılanma çabaları,
çeşitli nedenlerle başarısız kalmış ve kamu yönetiminde istenilen kaliteye
ulaşılamamıştır. Ancak son yıllarda bir taraftan mevcut yönetim anlayışı ve yapısının
artık sürdürülemeyeceğinin görülmesi ve diğer taraftan da AB’ye tam üyelik hedefinin de
önemli bir değişim faktörü olarak rol oynaması ile kamunun yeniden yapılanması
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kapsamında merkezi idare ve yerel yönetim alanlarında bir dizi yasada değişiklikler ve
yeni yasalar gündeme gelmiştir.
Yerel yönetim sistemimizin yeniden yapılandırılması, son yıllarda yürürlüğe giren
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (2004), 5393 sayılı Belediye Kanunu (2005),
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (2005), 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
(2005), 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında
Kanun (2006) ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (2003) ve bu
kanunlarda sık sık yapılan değişiklikler ile bunlara paralel birçok düzenleme ile hayata
geçirilmeye çalışılmaktadır. Tüm bu düzenlemelerin temel ilkelerinin ise; “İhtiyaca
uygunluk”, “Katılımcılık ve çok ortaklılık: yönetişim”,“ Halk odaklılık”,“Stratejik
yönetime geçiş”, “Performansa dayalı oluş”,“Denetimde etkililik”, “Etik kurallar ve
insana güven” ve “Hizmetlerin yürütülmesinde yerindenlik” olarak belirlendiği
görülmektedir.
Bu düzenlemeler yapılırken, günümüzde küreselleşme ile paralel bir gelişim
gösteren yerelleşme sürecinin bir yandan kamu hizmetlerinin en yakın yönetim
birimlerince sağlanması (subsidiarite) ilkesini ve dolayısıyla yerel yönetimlerin
güçlendirilmesini hızlandırırken, diğer yandan da çağdaş yönetim anlayışının ve
demokratik düşünce yapısının gelişmesi karşısında kentsel hizmetlerin daha verimli ve
etkin yöntemlerle ve daha esnek, sürekli değişime açık ve dinamik yapılar aracılığıyla
sunulmasını gündeme getirdiği noktasından hareket edildiği görülmektedir.
Yapılan düzenlemeler ile yerel yönetimin öne çıkan kuruluşları belediyeler,
Anayasanın ve Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Şartının gereklerine uygun, yerinden
yönetim kuruluşu olarak yeniden düzenlenmiştir. Belediyeler üzerindeki idari vesayet
uygulamalarının çoğuna son verilmiş, belediye idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel
kişisi olarak tanımlanmıştır. Subsidiarite ilkesinin belediye hizmetlerine uygulanmış
biçimi olarak da, “Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun
yöntemlerle sunulur.” hükmü getirilmiştir
Yeni düzenlemeler ile belediyelerin görev, yetki, sorumlulukları arttırılmış ve
görevleri ile orantılı gelir kaynakları da arttırılmıştır. Belediyelere yol, park,
kanalizasyon, su gibi klasik kentsel altyapı hizmetlerinden çöp toplama temizlik, itfaiye
gibi temel kentsel hizmetlere, kentin planlanıp imara uygun yapılaşmasından, hal,
mezbaha, pazaryeri denetimi gibi ekonomik hizmetlere, yerel vergiler koyma ve
toplama, ceza kesme gibi mali ve hukuki hizmetlerden, ihtiyaç sahiplerine sosyal
yardımda bulunma, meslek kursları düzenleme, spor alanları oluşturma gibi sosyal ve
kültürel hizmetlere varıncaya değin pek çok ve çeşitli alanda sorumluluk verilmiştir.
Ayrıca belediyelere Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerinin kurulması, kültür ve tabiat
varlıklarını korunması, turizm, tanıtım, eğitim, ambulans, acil yardım, şehir içi trafik
görevleri ve yetkileri ile ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi gibi sosyal kültürel,
ekonomik ve eğitsel bir dizi alanda yeni yükümlülükler ve sorumluluklar da getirilmiştir.
Yeni belediye yasası ile belediyelerin tüm hizmetlerini “yapması” veya “yaptırması”
öngörülmekte, gerek Hizmet Satın Alma ve gerekse İmtiyaz yolu ile kamu hizmetlerinin
üçüncü kişilere gördürülmesine geniş olanaklar sağlanmaktadır. Belediyelere birçok iş
hizmetler bakımından yaptırma veya işlettirme yöntemlerini kullanma yetkisi
verilmektedir. Belediyeler hizmetlerini yaparken, diğer kamu kuruluşları ve sivil toplum
örgütleri ile işbirliği yapabilecekler, diğer taraftan da bazı hizmetlerin gördürülmesinde
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gönüllülük yöntemlerin de uygulayabileceklerdir. Ayrıca Belediyelere uluslar arası
kuruluşlarla ve yabancı mahalli idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri
gerçekleştirme olanağı da tanınmıştır.
Bu düzenlemelerle belediye yönetimlerine şirketleşme, özelleştirme ve
taşeronlaşmada geniş yetki ve olanaklar getirilmektedir. Belediyelere doğrudan hizmet
veren değil, düzenleyici bir rol verilmekte ve belediye hizmetlerinin piyasa eliyle
yürütülmesi esas kılınmaktadır. Diğer taraftan 2006 yılında yürürlüğe giren norm kadro
uygulaması ile de belediyelerin hizmetlerini personel istihdam ederek değil, çalışan işçi
memur sayısı azaltarak, hizmetlerini satın alma yoluyla yapması öngörülmektedir
Yeni düzenlemelerle, Belediyelerin sosyal hizmet ve yardım hizmetleri vermesi,
kadın ve çocuklar için koruma evleri açması ve gıda bankacılığı yapması da hüküm altına
alınmıştır. Sosyal hizmet ve yardım, yoksullukla mücadele, kadın ve çocuğun korunması
gibi kamu hizmetleri de, merkezi yapılar yerine katılımcılık ve çok ortaklılık ilkesi
çerçevesinde, belediyelere ve Sivil Toplum Kuruluşlarına devredilmektedir. Yoksullukla
mücadele yerel yönetimlere, buradan da sivil topluma ve özel sektöre bırakılmaktadır
Yapılan düzenlemelerle, katılıma ilişkin yeni mekanizmalar getirilmekte, yönetişim
anlayışı içinde, halkın seçme hakkından öte, her türlü yerel karar alma sürecine katılımı
öngörülmektedir. Sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri, özel sektör temsilcileri,
medya, yerel sınırlarda görevli merkezi hükümet taşra görevlileri ve akademisyenlerin
birer “toplumsal paydaş” olarak belediye görevlileriyle birlikte tüm yerel politika ve
uygulamalarda katılım, işbirliği ve ortaklık temelinde yer almalarını sağlayacak
mekanizmalar öngörülmüştür. Bu konular Belediye yasasında, “Hemşeri hukuku”, “Kent
konseyi”, “Belediye hizmetlerine gönüllü katılım” başlıkları altında yer almaktadır.
Katılımcılık anlamında, Belediye Meclis Toplantılarına, İhtisas Komisyonlarına ve Alt Yapı
Koordinasyon Merkezi Toplantılarına katılımın önü de açılmıştır.
Yeni düzenlemeler çerçevesinde, Belediye kanununda yer alan “Kentsel dönüşüm
ve gelişim” başlıklı madde ile bu güne kadar plancıların dışında pek kimsenin ilgi alanına
girmeyen “Kentsel dönüşüm” kavramı ve tartışılan uygulamaları hayatımıza girmiştir.
Diğer taraftan dar gelirlilerin konut sorunun çözümü öngörüsüyle getirilen ”arsa ve konut
üretimi” düzenlemesi ise, belediyeleri rant dağıtım aracına dönüştürmüştür.
Yeni düzenlemelerle, Yerel siyasete sürdürülebilir kalkınma, sosyal belediyecik,
kent vizyonu, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, kentlilik bilincinin oluşturulması
gibi yeni kavram, söylem ve politikalar gündeme gelmiştir.
Ayrıca, özel sektör kaynaklı, Performans Yönetimi, Stratejik Yönetim ve Toplam
Kalite Yönetimi gibi yeni yönetim teknik ve modelleri de yerel yönetimlerin gündemine
girmiştir. Nüfusu 50.000’in üzerinde olan belediyeler stratejik plan ve performans
programı hazırlamakla yükümlü kılınmışlardır. Diğer taraftan da, belediyelerde, denetim
sistemi ve teknikleri de değiştirilerek, denetimin kapsamı iş ve işlemlerin hukuka
uygunluğu, mali kontrol ve performans ölçümü olarak belirlenmiştir.
Son olarak da; kamu yönetim sistemimizin çağdaş bir yönetim anlayışına uygun bir
yapıya kavuşturulması gerekliliği ile AB’ye, dünyadaki gelişmelere uyum, etkileri ve
yönlendirmeleri altında oluşturulmaya çalışılan, ağırlığı yerel yönetimlere verilen kamu
yönetimi düzenlemelerinin, ülkemizin ve halkımızın ihtiyaçlarına ne ölçüde cevap
vereceği ve getirdiği yeni sorunların tartışılmaya devam edeceği görülmektedir.
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YENİ YASAL DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SINIRLARI İÇİNDEKİ İLÇE BELEDİYELERİNİN DURUMU
Yerel yerinden yönetim kuruluşları Anayasamızın 127. maddesinde şöyle
tanımlanmıştır: Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahallî müşterek
ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene
kanunda gösterilen seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir. Bu
kuruluşlar kamu tüzel kişileri olduklarından, kendi iradeleri doğrultusunda yönetilmekte
ve Devletten ayrı mal varlıkları, personeli ve bütçeleri bulunmaktadır.
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 3 üncü maddesinde Büyükşehir Belediyesi;
en az üç ilçe veya ilk kademe belediyesini kapsayan, bu belediyeler arasında
koordinasyonu sağlayan, kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren,
yetkileri kullanan; idarî ve malî özerkliğe sahip ve karar organı seçmenler tarafından
seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisi olarak tanımlanmıştır.
Görüldüğü üzere büyükşehir belediyesi de diğer belediyeler gibi yerel yönetimdir.
Diğerlerinden farklı olarak, ilçe ve ilk kademe belediyeleri arasında koordinasyon
sağlamakla görevlendirilmiştir. Diğer taraftan büyükşehir belediyeleri sınırları içinde
bulunan ilçe ve ilk kademe belediyeleri de Anayasa’da tanımı yapılan yerel yerinden
yönetim kuruluşlarıdır.
Oysa 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7 inci maddesinin birinci fıkrasında
büyükşehir belediyesinin görev ve yetkileri ayrıntılı bir şekilde 23 adet bent halinde
sayıldıktan sonra, üçüncü fıkranın (a), (b), (c), (d) ve f bentlerinde ilçe ve ilk kademe
belediyelerinin görev ve yetkileri sayılmıştır.
Bu şekildeki yasal düzenleme ile büyükşehir belediyeleri sınırları içinde bulunan ilçe
ve ilk kademe belediyeleri, özerk yerinden yönetim kuruluşu olmaktan çıkarılıp,
Büyükşehir belediyesinin idari birimleri haline dönüştürülmüştür. Bu belediyeler,
büyükşehir belediyesi sınırları içinde olmayan diğer belediyelerin görev ve yetkilerini
kullanamaz hale gelmiştir.
5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7 inci maddesi (b) bendinde,
büyükşehir belediyesine, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar planları, bu
planlar üzerinde yapılacak değişiklikleri, parselasyon planları ve imar ıslah planları
üzerinde yapılacak değişiklikleri, parselasyon planları ve imar ıslah planlarını aynen veya
değiştirerek onaylama yetkisi, yani vesayet denetimi yapma yetkisi verilmiştir.
Büyükşehir belediyesine verilen, imar planlarını aynen veya değiştirerek onaylama
yetkisi, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin imar planları ile ilgili bağımsız hizmet verme ve
karar alma iradelerini yok eden bir yetkidir. İlçe ve ilk kademe belediyeleri, büyükşehir
belediyesinin uygun görmediği hiçbir imar hizmetini yapamaz. Büyükşehir belediyesine
verilen yetki, değiştirerek kabul etme yetkisi olduğu için, ilçe ve ilk kademe
belediyelerindeki imar planları ile hizmetler büyükşehir belediyesinin kararları
doğrultusunda oluşacak, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin bu süreçteki rollerinin hiçbir
anlamı kalmayacaktır. Değiştirerek onama ağır bir vesayet yetkisidir ve büyükşehir
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belediyesinin ilçe ve ilk kademe belediyelerindeki imar planları ve uygulamalarını
denetleme yetkisini aşan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin özerklikleri ile bağdaşmayan
bir yetkidir.
İmar planları ve imar uygulamaları ile ilgili bağımsız kararlar alabilmek yerel
yerinden yönetim olmanın, özerkliğin temel koşullardan biridir. Çünkü bu işler, o yörede
oturan halkın doğrudan yerel ortak ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik işlerdir ki, bu
işlerin, o ilçede halkın seçtiği yerel yöneticiler tarafından yerine getirilmesi gerekir.
Büyükşehir belediyesine ilçe ve ilk kademe belediyelerinin imar hizmetleri ile ilgili
planları değiştirme yetkisinin verilmesi, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin özerklikleri ile
bağdaşmamaktadır.
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15 inci maddesinin (g) bendinde; belediyeler katı
atıkların toplanması, taşınması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile
ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmakla görevli ve yetkili kılınmış iken, Büyükşehir
Belediye Kanunu’nun 7 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde, ilçe ve ilk kademe
belediyeleri, sadece, büyükşehir katı atık yönetim planına uygun olarak, katı atıkları
toplamak ve aktarma istasyonlarına taşımakla görevli ve yetkili kılınmıştır. Öte yandan,
diğer belediyeler, katı atık toplama işini kendileri yapabileceği gibi başkalarına da
yaptırabilir ve bu hizmetleri imtiyaz yoluyla devrederken, ilçe ve ilk kademe
belediyelerine bu işleri yaptırma veya bu hizmetleri imtiyaz yoluyla devretme yetkisi
tanınmamıştır.
5216 Sayılı Kanunun 25. maddesinin birinci fıkrasında, büyükşehir belediye
meclisine yatırım ve hizmetler arasında bütünlük sağlamak için ilçe ve ilk kademe
belediyelerinin bütçelerini aynen veya değiştirerek kabul etme yetkisi tanınmıştır. Bu
maddeyle büyükşehir belediyesine ilçe ve ilk kademe belediyelerinin bütçeleri üzerinde
bir tür vesayet yapma yetkisi verilmiştir.
Büyükşehir belediyesine verilen bu yetki, yatırım ve hizmetlerde bütünlük sağlama
adına, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin bağımsız hizmet verme ve yatırım kararı alma
iradelerini fiilen etkisizleştiren bir yetkidir. Söz konusu düzenlemeye göre, ilçe ve ilk
kademe belediyeleri, büyükşehir belediyesinin uygun görmediği hiçbir hizmeti ve yatırımı
yapamayacaktır. Büyükşehir belediyesine verilen yetki, değiştirerek kabul etme yetkisidir.
Bu örnekler, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nda getirilen hükümlerle,
büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçe belediyeleri ile ilk kademe belediyelerinin,
özerk yerel yönetim kuruluşu olmaktan çıkıp, büyükşehir belediyesi bünyesindeki bir idari
birime dönüştüğünü göstermektedir.
5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, büyükşehir belediyelerine, ilçe ve ilk
kademe belediyeleri üzerinde, merkezi idarenin yerel yönetimler üzerindeki vesayet
denetimi yetkilerine benzer, vesayet denetimi yapma yetkileri vermektedir. Büyükşehir
belediyelerine verilen vesayet denetimi yetkileri, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin
özerkliklerini yok edecek nitelikler taşımaktadır.
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ÇANKAYA BELEDİYESİ KURUM İÇİ ANALİZİ
1- KURULUŞUN YAPISI
Kurumsal Yapı: Çankaya Belediye Meclisi 45 üyeden oluşmaktadır. Meclis Üyelerinin
8’i kadın, 37’si erkek olup 9’u İlköğretim 8’i Lise ve 28’ Üniversite mezunudur. Çankaya
Belediyesi Encümeninde 7 üye görev yapmaktadır.
Belediyemiz hizmetleri, 4 Başkan Yardımcısı, 24 Müdürlük, İç Denetim Birimi ve
Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından yürütülmektedir. Belediyemiz Teşkilat Şeması EK’te
yer almaktadır. Ayrıca Belediyemize bağlı ya da ortak olduğumuz 5 adet şirket vardır.

BELEDİYE BAŞKANI

H. BÜLENT TANIK

BELEDİYE MECLİSİ

45 ÜYE

BELEDİYE ENCÜMENİ

7 ÜYE

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

4 ADET

MÜDÜRLÜKLER

24 ADET

İÇ DENETİM BİRİMİ

1 ADET

SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI

1 ADET

BELEDİYE ŞİRKETLERİ

5 ADET
-ÇANKAYA BELDE AŞ.
-ÇANKAYA İMAR AŞ.
-ÇANKAYA BEL-PET LTD. ŞTİ.
-SAĞLIK KAYNAK SUYU AŞ.
-METROPOL İMAR AŞ.

2- İNSAN KAYNAKLARI
Belediyemizde 657 sayılı yasaya tabi 1316 memur, 4857 sayılı yasaya tabi 1405 işçi
ve 13 sözleşmeli personel görev yapmaktadır. 657 sayılı yasaya tabi çalışanların öğrenim
durumları, cinsiyet, kadro ve unvanları ile yaş durumlarına göre dağılımları aşağıdaki
gibidir. Buna göre çalışanların % 55,2’si yüksek okul mezunu, % 63’ü erkek, % 62,8’i Genel
İdari Hizmetler sınıfı ve % 48.9’u 36-46 yaş aralığındadır.
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CİNSİYET DAĞILIMI

EĞİTİM DURUMU
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3-KURUM KÜLTÜRÜ
Karar alma süreci: Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.
maddesinde sayılan Belediye Meclisi görev ve yetkilerine, Belediye Encümeni de 5393
Sayılı Yasanın 33., 34., 35. maddelerinde sayılan Belediye Encümeni görev ve yetkilerine
istinaden karar almaktadır. Ayrıca imar ve bütçeye ilişkin meclis kararlarımız 5216 Sayılı
Büyükşehir Belediye Kanunun 14. maddesinde sayılan Büyükşehir Belediye Meclisi görev ve
yetkilerine ilişkin hususlara göre Büyükşehir Belediye Meclisi’nin onayına tabidir.
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4-TEKNOLOJİ
Bilişim alt yapısı

Personele İnternet Hizmeti
e-posta Hizmetleri
İnternet Servis Sağlayıcılığı

Güvenlik Altyapısı
Saldırı önleme (i -bekçi yazılımı)
Virüs ve erişim Kontrol
5651 Yazılımı
VPN (dış bağlantılar için)

Uygulama Yazılımları
İçerde yazılanlar
Emlak Yazılımı
Satın Alınanlar
Taşınır Mallar
Genel Tahakkuk – Fatura - Satınalma
Analitik Bütçe - Muhasebe
Puantaj - Personel – Bordro
Evlendirme – Yasa Takip – Hukuk
Küşat – Laboratuar
Çağrı Merkezi – Rehber
…
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Sunucular ve İşlevleri

Kampus Dışı Kullanıcılar

İnternet Erişim Denetimi Sunucusu
HP DL 380 (Linux 32 Bit)

Genel İnternet Hizmetleri Sunucusu

HP DL 380 (Windows 32 Bit)
WEB Sunucusu
HP DL 380 (Windows 32 Bit)
Uygulama Sunucusu
HP IntegrityRx 4640 (Windows 64 Bit)
Uygulama Sunucusu

-

Bekçi 2000 LB) (YEDEKLİ)

HP DL 380 (Windows 32 Bit)

Birincil Alan Deneticisi

ANA OMURGA (HP PROCURVE 5606)
YEDEK OMURGA (ALCATEL OMNISWITCH)

HP DL 380 (Linux 32 Bit)
e-Posta Sunucusu

Fen İşleri
Zabıta
Diğer Uzak Birimler
Vatandaşlar
Diğer Kurumlar

ATEŞ DUVARI (İ

HP DL 380 (Linux 32 Bit)

İNTERNET

Kampus İçi Kullanıcılar
A Blok
B Blok
D Blok
INTRANET

HP IntegrityRx 4640 (Linux 64 Bit)
Veri Tabanı Sunucusu

E Blok
F Blok
G Blok

HP MSA 1500

Harici Disk Ünitesi (4,5 TB)
EVLENDİRME

H Blok

Belediyemizin bazı birimlerinde bilgisayar, Internet, kurum için ağ bağlantısı v.b.
teknik donanımın tam olarak gerçekleşmemesi ve iç yazışma ve bilgi aktarımı konularında
web yazılımı kullanılmamasından kaynaklanan sorunlar yaşanmaktadır.
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5-MALİ DURUM
Çankaya Belediyesi Gelir Bütçesi analitik bütçe sınıflandırmasına göre;
1. Vergi gelirleri
2. Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri
3. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler
4. Diğer gelirler
5. Sermaye gelirleri
6. Red ve iadeler
olmak üzere 6 bölümden oluşmaktadır.
Gider Bütçesi ise 8 ana fonksiyondan oluşmaktadır. Bunlar;
1. Genel kamu hizmeti
2. Savunma hizmetleri
3. Kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri
4. Ekonomik işler ve hizmetleri
5. Çevre koruma hizmetleri
6. İskan ve toplum refahı hizmetleri
7. Sağlık hizmetleri
8. Dinlenme, kültür ve din hizmetleridir.
Çankaya Belediyesinin 2008 mali yılına ilişkin gider bütçesi 310.000.000 YTL gelir
bütçesi 310.000.000 YTL olarak öngörülerek bütçe denkliği sağlanmıştır. Ancak yıl
içerisinde elde edilmesi düşünülen 310.000.000 YTL gelire rağmen 190.448.141 YTL gelir
sağlanmış, yani 2008 yılı gelir bütçesi % 61,5 olarak gerçekleştirilmiştir.
2008 yılı içerisinde öngörülen harcama tutarının 310.000.000 YTL olarak öngörülmesine
karşılık 253.254.671 YTL gider yapılarak gider bütçesi % 81 oranında gerçekleştirilmiştir.
Böylece gelire göre 62.806.530 YTL fazla harcama yapılmıştır. Bu fazla harcama SSK,
Emekli Sandığı ve 3. şahıslara borçlanılmasından kaynaklanmıştır. 2008 yılı bütçesi ile
kabul edilen giderin altında kalarak harcama yapılmış olsa, birimlerce azami ortalama %19
oranında tasarrufa gidilse de, gelir yine de bütçe ile kabul edilen gelir tutarının altında
kalarak % 38,5 altında gerçekleşmiştir.
Çankaya Belediyesinin 2009 mali yılına ilişkin gider bütçesi 330.000.000 YTL gelir
bütçesi 330.000.000 YTL olarak öngörülerek bütçe denkliği sağlanmıştır.
Çankaya Belediyesinin 2008 yılı Müdürlüklerin bütçeleri ve gerçekleşme oranları ile
Müdürlüklerin 2009 yılı bütçeleri EK’te verilmektedir.
ARAÇ, BİNA ENVANTERİ VE DİĞER VARLIKLAR
Belediyemizin 22 birimi Fidanlık Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi no 47’deki Eski TED
Koleji Yerleşkesinde, hizmet vermektedir.
Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü
Birlik Mahallesi Kahire Caddesi No:3 Yıldız-Çankaya adresinde hizmet vermektedir.
Zabıta Müdürlüğü ise, Maltepe Mahallesi Şehit Gönenç Caddesi- Maltepe Park karşısı
adresinde hizmet vermektedir.
Belediyemizin araç-gereç ve makine parkı durumu ile lojmanları, birimlerin
kullanımında olan hizmet binaları ve tesislere ilişkin bilgilere EK’te Fiziksel Kaynaklar
başlığı altında yer verilmektedir.
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5393 Sayılı Belediye Kanuna Göre; Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
5393 Sayılı Belediye Kanunuyla birlikte belediyelerin görevleri önemli oranda
artırılmaktadır.
Belediyelerin görev alanını belirlemek, yapılacak planın, dolayısıyla kuruluşun,
faaliyet alanlarının sınırlarını oluşturmak açısından büyük önem taşımaktadır.
Belediyelerin görev alanlarının geniş kapsamlı, bundan dolayı da çok sayıdaki yasal
düzenlemeyle ilişkili olması nedeniyle, bu kuruluşların yasal yetki ve yükümlülüklerinin
belirlenmesini zorunlu kılmaktadır.
5393 sayılı Yasada belediyelere verilen yetki görev ve sorumluluklar şu şekildedir:
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Belediyenin görev ve sorumlulukları
MADDE 14. — Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi
sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım,
kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil
alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve
yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi
hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen
belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul
binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç,
gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve
işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem
taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve
onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa
edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli
desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı
müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi
kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.
Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî
müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve
hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle
sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun
yöntemler uygulanır.
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Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye
götürülebilir.
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

hizmetleri

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları
MADDE 15. — Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:
a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla
her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye
yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin
veya ruhsatı vermek.
d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma
paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk
hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların
tahsilini yapmak veya yaptırmak.
e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak;
atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri
kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı
sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve
işlettirmek.
g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan
kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye
ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak
veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis
etmek.
i) Borç almak, bağış kabul etmek.
j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili
mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu
yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla
tasfiyesine karar vermek.
l) Gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini
ruhsatlandırmak ve denetlemek.
m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla
izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar
satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri
alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri
alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
o) Gayri sıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan
diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm
alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri,
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odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler
ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma
araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını
belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler
üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek;
kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
(l) bendinde belirtilen gayri sıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların
ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, Büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki
yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.
Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay’ın görüşü ve
İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla
devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat
vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67.
maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.
İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde
il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık,
sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal
gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri
ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan
tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere
İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak
kaydıyla arsa tahsis edebilir.
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini
tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı
Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.
Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu
hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç
gelirleri haczedilemez.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa Göre İlçe ve İlk Kademe
Belediyelerin Görev ve Yetkileri:
7. madde üçüncü fıkra:
İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada
sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve
aktarma istasyonuna taşımak.
c) Sıhhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayri sıhhî müesseseleri, umuma açık
istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri
ile parkları yapmak; yaşlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve
kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim,
kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî
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dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin
geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.
e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
5393 ve 5216 Sayılı Kanunlar Çerçevesinde Çankaya Belediyesi’nin Görev Yetki
ve Sorumlulukları:
5393 Sayılı belediye kanunu ile belediyelerin görev ve sorumlulukları artmış, yetki
ve imtiyaz alanları genişlemiş, ancak görev alanları ile orantılı olarak gelir kaynakları
artmamıştır. Diğer taraftan, yeni yasal düzenlemelerle, Çankaya Belediyesi’nin,
Büyükşehir İlçe Belediyesi olmasından kaynaklanan yeni sorun alanları ortaya çıkmıştır.
Çankaya Belediyesi’nin görev, yetki ve sorumluluk alanını belirlemek, yapacağımız
planın da sınırlarını da oluşturacağından büyük önem taşımaktadır. Belediyelerin görev
alanlarını geniş olmasının yanında belediyelere, Belediye Kanunda sayılmayan, kanunlarla
başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahalli ve müşterek nitelikteki görev ve
hizmetleri yapma veya yaptırma sorumluğu da verilmiştir. Diğer taraftan, Belediye Kanunu
dışında birçok yasal düzenlemede de belediyelere görev verilmiştir. Belediyenin görev,
yetki ve sorumluluk alanı belediye sınırlarını kapsar.
5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre,
Büyükşehir İlçe Belediyesi olan Çankaya Belediyesi’nin görev, yetki ve sorumlulukları
aşağıdadır.

ÇANKAYA BELEDİYESİ’NİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
1

İmar hizmetlerini yapmak veya yaptırmak.

2

Kentsel Altyapı (yol, merdiven, geçit) hizmetlerini yapmak veya yaptırmak.

3

Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerini kurmak veya kurdurmak.

4

Çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık hizmetlerini yapmak veya yaptırmak.

5

Zabıta hizmetlerini yerine getirmek.

6

Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

7

9

Ağaçlandırma, park ve yeşil alanla ilişkin hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
Arsa ve konut üretmek; imarlı ve alt yapılı arsalar üretmek, konut, toplu konut
yapmak, bu arsaları trampa etmek, bu konuda ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları
ve bankalarla iş birliği yapmak ve gerektiğinde onlarla ortak projeler gerçekleştirmek.
Kültür ve sanat, turizm ve tanıtım hizmetlerini yapmak.

10

Gençlik ve spor hizmetlerini sunmak.

11

Sosyal hizmet ve yardım hizmetlerini sunmak.

12

Nikah hizmetlerini yapmak.

13

Meslek ve beceri kazandırma kursları açmak.

14

Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapmak veya yaptırmak.

8
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15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26

27
28
29
30

31

32

Kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açmak.
Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir
veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir.
Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir.
Kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan
mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir, bu amaçla bakım ve onarımını
yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.
Öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her
türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün
başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.
Gıda bankacılığı yapabilir.
Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye
yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya
ruhsatı vermek.
Özel kanunlar gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç katkı ve katılma paylarının
tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak, vergi, resim ve harç dışındaki hizmet karşılığı
alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
Büyükşehir katı atık yönetim planına uygun olarak katı atıkların toplanması ve aktarma
istasyonuna taşınması ile ilgili hizmetleri yapmak veya yaptırmak.
Sıhhi işyerlerini, 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve
eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz
satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar
satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde
alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri
alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
Hafriyat ve molozların Büyükşehir Belediyesince belirlenen yerlere taşınmasında,
çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
Belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek
amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
Kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre
şirket kurabilir.
Kentin gelişimine uygun olarak eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek,
konut alanları, sanayi ve ticaret alanları, teknoloji parkları ve sosyal donatılar
oluşturmak, deprem riskine karşı tedbirler almak veya kentin tarihi ve kültürel
dokusunu korumak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir.
Görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslar arası teşekkül ve
organizasyonlara kurucu üye veya üye olabilir; bu teşekkül, organizasyon ve yabancı
mahalli idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirmek veya kardeş kent
ilişkisi kurabilir.

33

Mahalli idareler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve
taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir, bu kuruluşlar ile ortak hizmet
projeleri gerçekleştirebilir,bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir.

34

Mahalli idareler ile merkezi idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi
amacıyla gerekli ayni ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin
edebilir.
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35

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, özürlü
dernek ve vakıfları, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 507 Sayılı
Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet
projeleri gerçekleştirebilir.

36

Kendisine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya
bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir,
kiraya vermek veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir.

37

Kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin,
üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin, kamu kurum ve
kuruluşların temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımı ile oluşan kent konseyinin
faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar.

38

Sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım; kütüphane, park, trafik ve kültür
hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik
hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde
etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik
programlar uygular.

39

Mahallenin ve muhtarların ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü için
bütçe imkanları ölçüsünde ayni yardım ve destek sağlar, mahallenin ortak isteklerini
göz önünde bulundurur, hizmetlerin mahallenin ihtiyaçlarına uygun bir biçimde
yürütülmesini sağlamaya çalışır.
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Belediyemizin ana gruplar halinde sunduğu tüm hizmetlerin belirlenmesi çalışması
yapılmıştır. Buna göre Belediyemizin sunduğu hizmetler; kent planlama ve imar hizmetleri,
kentsel yaya ve taşıt ulaşım altyapısı, yeşil alan ve spor tesisi yapımı, sağlık hizmetleri, çevre
sağlığı, temizlik ve katı atık hizmetleri, kentsel ekonomik hayatın düzenlenmesi ve denetlenmesi,
kültür-sanat faaliyetleri, sosyal yardım çalışmaları olarak belirlenmiştir. Tüm hizmetlerimizin
listesi EK’ te yer almaktadır.
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PPAAYYDDAAŞŞ AAN
NAALLİİZZİİ
Paydaşların Belirlenmesi:
5393 sayılı Belediye Yasası’nın “stratejik plan ve performans programı başlıklı” 41.
maddesinde “stratejik planın, üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil
toplum kuruluşlarının görüşleri alınarak hazırlanır” hükmüne yer verilmiş ve böylece plan
hazırlığında paydaş görüşlerinin alınmasının gerekliliği vurgulanmıştır.
Bu hükme göre; Çankaya Belediyesi stratejik planının başarılı ve tutarlı bir biçimde
oluşturulması için, durum analizine temel olmak üzere, ilgili tüm tarafların görüş ve
önerileri alınarak plana dahil edilmesi benimsenmiş, bu amaca yönelik paydaş analizi
çalışması yapılmıştır.
Paydaş kavramı, belediyenin kaynakları ve hizmetleri üzerinde hak iddia eden ya da
belediye etkinliklerinden/hizmetlerinden doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi,
olumlu veya olumsuz yönde etkilenen/etkileyen, belediyenin ürettiği hizmetleri ve/veya
malları kullanan/yararlanan kişi, grup veya kurumları ifade etmektedir. Stratejik
Planlama çalışmaları kapsamında yapılan paydaş analizi ile iç ve dış ilgili taraftar
belirlenmiş, önceliklendirilerek belediyenin faaliyetlerini nasıl etkiledikleri analiz
edilmiştir.
Çankaya Belediyesi’nin paydaşları, Belediyenin şimdiye değin yürüttüğü projeleri ve
projelerdeki ortakları, her birimde oluşturulan stratejik planlama birimlerinin belirlediği
önemli paydaşları ve yapılan başvuruları göz önüne alınarak tespit edilmiştir. Paydaşların
stratejik plana temel oluşturacak görüş, öneri, istem, değerlendirme ve beklentileri;
toplantı, yazışma, görüşme, anket ve yapılan başvuruları değerlendirme yoluyla
belirlenmiştir. Bu konuda 29 Ağustos 2009 tarihinde 114 katılımcı ile bir toplantı yapılmış,
paydaşlarımız ile ortak bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda 5 tematik konuda
paydaş görüş ve önerisi belirlenmiş olup, bu görüş ve öneriler EK’te yer almaktadır.
Plan dönemi içinde gerçekleştirilecek olan tüm etkinliklerin şeffaf, demokratik,
katılımcı ve hesap verebilirlik anlayışıyla gerçekleştirilmesi; kalitenin, öğrenmenin ve
uzlaşmanın esas alınması önde tutularak, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları
olmak üzere tüm Çankayalının sürece katılması amaçlanırken bu çalışma dahilinde 500
dolayında kurum ve kuruluşla ilişkiye geçilmiştir.
Aynı zamanda muhtarlar, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, kamu kuruluşları ve
meslek örgütlerine birer bilgilendirme yazısı gönderilmiştir. Söz konusu kurum ve
kuruluşlardan belediyemiz çalışmaları hakkında görüş, öneri ve beklentileri istenmiştir.
Paydaşlarımızdan yazılı olarak gelen görüş, öneri ve beklentiler EK’te yer almaktadır.
Bunun dışında bu kuruluşlarla konuya ilişkin görüşmeler ve toplantılar yapılmıştır.
Çankaya Belediyesi’nin Stratejik Planı’nın gerçekçi ve başarılı bir şekilde
oluşturulması için ilgili tüm paydaşların görüşleri alınmış ve bu amaçla paydaş analizi
çalışması yapılmıştır. Yapılan çalışmayla paydaş analizinin ilk aşaması olan 42 iç ve 135
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dış paydaşın belirlenmesi çalışması gerçekleştirilmiş bu kapsamda, Çankaya Belediyesi’nin
toplam 177 paydaşı belirlenmiştir. Dış paydaşlarımıza tabloda alfabetik sıra ile yer
verilmiştir.

PAYDAŞLAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Belediye Başkanı
Belediye Meclisi
Belediye Başkan Yardımcıları
Belediye Encümeni
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Teftiş Kurulu Müdürlüğü
İç Denetim Birimi
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Mali İşler Müdürlüğü
Yapı Kontrol Müdürlüğü
İşletme Müdürlüğü
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü
Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Ruhsat Denetim Müdürlüğü
Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Veteriner İşleri Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
Etüt Proje Müdürlüğü
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Sivil Savunma Uzmanlığı
Çankaya İmar AŞ
Çankaya Belde Gıda AŞ
Çankaya Bel-Pet Ltd. Şti.
Sağlık Kaynak Suyu AŞ
Metropol İmar AŞ
Belediye Çalışanları
Hoy-Tur Halk Dansları Top.Gençlik ve Spor Kulübü Der.
Çankaya Çözüm Merkezi
Muhtarlık İletişim Merkezi
Eğitim Kurumları İletişim Merkezi
Çankaya Kent Konseyi
Çankaya Yerel Gündem 21 Genel Sekreterliği
AB Genel Sekreterliği
Adalet Bakanlığı
AKUT

İç Paydaş
İç Paydaş
İç Paydaş
İç Paydaş
İç Paydaş
İç Paydaş
İç Paydaş
İç Paydaş
İç Paydaş
İç Paydaş
İç Paydaş
İç Paydaş
İç Paydaş
İç Paydaş
İç Paydaş
İç Paydaş
İç Paydaş
İç Paydaş
İç Paydaş
İç Paydaş
İç Paydaş
İç Paydaş
İç Paydaş
İç Paydaş
İç Paydaş
İç Paydaş
İç Paydaş
İç Paydaş
İç Paydaş
İç Paydaş
İç Paydaş
İç Paydaş
İç Paydaş
İç Paydaş
İç Paydaş
İç Paydaş
İç Paydaş
İç Paydaş
İç Paydaş
İç Paydaş
İç Paydaş
İç Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
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46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

Altı Nokta Körler Derneği
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu
Anadolu Muhtarlar Derneği
Ankara Barosu
Ankara Berberler Odası
Ankara Bölge Veteriner Hekimleri Odası
Ankara Diş Hekimleri Odası
Ankara Giyim Sanayicileri Derneği
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Ankara Kız Meslek Lisesi Derneği
Ankara Kitap ve Kırtasiyeciler Odası
Ankara Kulübü
Ankara Lokantacılar Odası
Ankara Mahkemeleri
Ankara Pazar Yerleri Esnaf Odası
Ankara Sanayi Odası
Ankara Tabip Odası
Ankara Ticaret Odası
Asya-Avrupa Dostluk Derneği
Atatürkçü Düşünce Derneği
Bankalar
Basın İlan Kurumu
Basın Yayın Kuruluşları
Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı
Başbakanlık Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Belediyeler
Bilişim-İletişim Derneği
Büyükelçilikler
Büyükşehir Belediyesi
Cumhuriyet Kadınları Derneği
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi
Çankaya Kaymakamlığı
Çankaya Muhtarlar Derneği
ÇEVKO
Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi
Çevre ve Orman Bakanlığı
Çiğdemim Derneği
Çizgi Ötesi Sevgi Platformu
Danıştay
Devlet Personel Daire Başkanlığı
Dil Derneği
DİSK /Genel-İş
Divriği Vakfı
DPT
DSÖ Avrupa Bölge Ofisi
Eczaneler

Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış

Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
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93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.

Eğitim -İş
Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Engelliler Konfederasyonu
Gayrisıhhi Müesseseler
Gıda Mühendisleri Odası
Hacıbektaş Eğitim ve Kültür Derneği
Halk Eğitim Merkezleri
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi
Hastaneler
İbadet Yerleri
İç Anadolu Belediyeler Birliği
İçişleri Bakanlığı
İçmimarlar Odası
İl Özel İdaresi
İlçe Emniyet Müdürlüğü
İlköğretim Kurumları
İller Bankası
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi
Jeoloji Mühendisler Odası
Kadastro ve Tapu Sicil Müdürlüğü
Kamu İhale Kurumu
Kardeş Kentler
Kavaklıderem Derneği
KESK- Tüm Bel-Sen
Köy Dernekleri
Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı
Kültür Sanat Sen
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Makine Mühendisleri Odası
Maliye Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Milli Emlak Daire Başkanlığı
Milli Savunma Bakanlığı
Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Muhtarlar
Mülkiyeliler Birliği
Müteahhitler
Müzik Eğitimcileri Derneği
Nüfus Müdürlüğü
ODTÜ Mezunları Derneği
Ortaöğretim Kurumları
Peyzaj Mimarları Odası
Sağlıklı Kentler Birliği
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Sayıştay
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü

Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış

Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
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140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.

Sivil Savunma Koleji
Siyasi Partiler
Sosyal Demokrasi Derneği
Sosyal Güvenlik Kurumu
Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi
T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü
Tarihi Kentler Birliği
TEMA Vakfı
Toplumsal Güçbirliği Platformu
TÜİK
Tüketici Hakları Derneği
Türk Anneler Derneği
Türk Muharip Gaziler Derneği
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği
Türk Tabipleri Birliği
Türk Telekom
Türk Ziraatçılar Derneği
Türkiye Barolar Birliği
Türkiye Belediyeler Birliği
Türkiye Gençlik Birliği
Türkiye İş Kurumu
Türkiye Körler Federasyonu
Türkiye Mühendisler Birliği
Türkiye Ormancılar Derneği
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
TÜRMOB
Ulusal Eğitim Derneği
Uluslar Arası Engelliler Vakfı
Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri
UNDP
Uygar Görme Engelliler Derneği
Üniversiteler
Vali
Vergi Daireleri
Vergi Mükellefleri
Yapı Denetim Firmaları
Yerel Yönetim Dernekleri

Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış
Dış

Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş

Paydaşların Önceliklendirilmesi:
177 adet olarak belirlenen paydaşlardan, Çankaya Belediyesinin hizmet ve
faaliyetlerini en fazla etkileyen veya bunlardan etkilenen kurum, kuruluş, grup veya
kişilerin tespit edilmesi amacıyla bir önceliklendirme çalışması yapılmıştır. Bu çalışmayla
diğerlerine göre daha fazla odaklanılması gereken paydaşların belirlenmesi
hedeflenmiştir. Bu arada da Çankaya Belediyesinin iç paydaşlarından olan ve yönetim
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şemasında yer alan birimler “Belediye Hizmet Birimleri” ve belediyemize bağlı veya ortak
şirketler “Belediye Şirketleri” adı altında toplulaştırılmıştır. Diğer taraftan, dış
paydaşlardan merkezi idarenin çeşitli kademelerindeki birimleri “ Kamu Kurum ve
Kuruluşları”, çeşitli dernek, vakıf ve yerel inisiyatifler, “Sivil Toplum Kuruluşları”, çeşitli
meslek birlikleri, odaları ve kuruluşları da; “Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek
Kuruluşları” şemsiyesi altında birleştirilmiştir.
Öncelikli paydaş listesinin oluşturulması amacıyla oylama tekniği kullanılmıştır.
Bunun için Birim Planlama Gruplarının belirdiği öncelikli paydaş sıralamaları ve Stratejik
Planlama Kurulu üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda aşağıdaki paydaşların diğerlerine
göre Belediyenin hizmet ve faaliyetlerini etkileme veya bunlardan etkilenme açısından
daha öncelikli olduğu belirlenmiştir.

ÇANKAYA BELEDİYESİ’NİN ÖNCELİKLİ PAYDAŞLARI
Sıra

Paydaş Adı

1

Belediye Başkanı

2

Belediye Meclisi

3

Belediye Encümeni

4

Belediye Hizmet Birimleri

5

Belediye Çalışanları

6

Belediye Şirketleri

7

Büyükşehir Belediyesi

8

Hemşeriler

9

İçişleri Bakanlığı

10

Vali

11

Kaymakam

12

Danıştay

13

Muhtarlar

14

Sivil Toplum Kuruluşları

15

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

16

Kamu Kurum ve Kuruluşları
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Park Bahçeler Müdürlüğü

Hizmetleri
Etüt Proje Müdürlüğü

1.Kentsel Planlama
Yapı Kontrol Müdürlüğü

Hizmet Alanları
Alt Hizmetler

1.1. Fiziksel Planlama

+ + + + + + +
+
+
+ +
+
+
+
+
+

1.2. Altyapı ve yapım hizmetleri

+ + + + + + +
+
+
+ +
+
+
+
+
+

1.3. Gecekondu ve kaçak
yapılaşma

+ + + + + + +
+
+
+ +
+
+
+
+
+

+
+

1.5. Kamulaştırma

+
+

Semt halkı ve Muhtarlar
Resmi, Sivil Kurum ve Kuruluşlar
STÖ ve Meslek Odaları
Dezavantajlı Toplum Kesimleri
Eğitim ve Gençlik Kuruluşları
Kültür, Sanat ve Spor Kuruluşları
Sanayi ve Ticaret Sektörü
Özel Kalem Müdürlüğü
Teftiş Kurulu Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İç Denetim Birimi
Fen İşleri Müdürlüğü
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İşletme Müdürlüğü
Sosyal Yardım Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü
Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
Veteriner Müdürlüğü

İlgili Paydaş Grupları

+ + + + + + +

Sorumlu Birimler

1.4. Açık alanlar

+
+
+ +
+
+

+ +

+

+
+
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1.6. Planlamaya esas envanter
çalışmaları
2.1. Çevre bilincinin oluşturulması

2. Çevre Koruma
Hizmetleri

3. Toplumsal

+
+ + + + + + +

+

+

2.2. Çevre kirliliğinin önlenmesi

+

2.3. Gürültü kirliliğinin önlenmesi

+

2.4. Görüntü kirliliğinin önlenmesi

+

+

+

2.5. Atık yönetimi ve geri kazanım
yönetimi

+ + + + + + +

3.1.Toplum Ve Çevre Sağlığı

+ + + + + + +

+

+ +

3.1.1. Poliklinik

+ + + + + + +

+

+

3.1.2. Evde hasta ve yaşlı bakım

+ + + + + + +

+

3.1.3. Cenaze

+ + + + + + +

+ +

3.1.4. Sıhhi denetim

+ + + + + + +

3.1.5. İlaçlama

+ + + + + + +

3.1.6. Veteriner

+ + + + + + +

3.2. Sosyal Altyapı

+ + + + + + +

3.2.1. Toplumsal dayanışma ve
yardım

+ + + + + + +

+

+ +

3.2.2. Gençlik merkezleri

+ + + + + +

+

+

3.2.3. Çocuk bakımevleri

+ + + + + +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Hizmetler

+

+

+

+

+
+
+

+

+
+

+

+

+
+

+
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+

4. Kentsel Ekonomik

3.2.4. Etüt merkezleri

+ + + + + +

3.2.5. Öğrenci yurtları

+ + + + + + +

3.2.6. Kent Konseyi

+ + + + + + + +

3.2.7. Dış ilişkiler

+ + + + + + + +

+

3.2.8. Evlendirme

+ + + + + + +

+

3.3. Dezavantajlı Kesim

+ + + + + + +

3.3.1. Engelli

+ + + + + + +

3.3.2. Madde bağımlıları ve sokak
çocukları

+ + + + + + +

3.3.3. Kadın sığınma evi

+ + + + + + +

3.3.4. Yaşlı hizmetleri

+ + + + + + +

3.4. Spor ve Sosyal Tesis

+ + + + + + +

3.4.1. Spor kulüpleri

+ + + + + + +

3.4.2. Spor tesisleri

+ + + + + + +

3.4.3. Sosyal tesisler
3.5. Toplumsal envanter

+ + + + + + +

4.1. Ekonomik hayatın
düzenlenmesi

+ + + + + + +

4.2. Ekonomik hayatın
canlandırılması

+ + + + + + +

Hayatı Düzenleme ve
4.3. Ekonomik hayatın
Denetleme Hizmetleri
denetlenmesi

4.4. Meslek edindirme ve
girişimciliğin desteklenmesi

+ + + + + + +

+
+
+

+

+ +

+

+
+

+

+

+
+

+
+

+
+

+ + +
+

+

+

+

+ + +

+

+

+ + +

+
+

+

+
+

+

+ +

+

+

+ +

+

+

+ +

+

+

+

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 44

5. Kültürel ve

Sanatsal Hizmetler

5.1. Kültürel Hizmetler

+ + + + + + +

+

+

5.2. Sanatsal Hizmetler

+ + + + +

+

+

+

5.3. Kültür ve Sanat Merkezi

+ + + + + + +

+

+

5.4. Doğal tarihi ve kültürel alanlar

+ + + + + + +

+

+

+

6.1. Kırsal üretim desteklenmesi

6. Kırsal Kalkınma ve
Doğal Kaynaklar

7. Kurumsal Yapı ve
Yönetim

6.2. Organik üretimin
desteklenmesi
6.3. Pazarlama desteğinin
verilmesi
6.4. Ucuz ve doğal gıda temin
edilmesi

+

+ + + + + + +

+
+
+

7.1. Belediye Başkanı

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

7.2. Belediye Meclisi

+ + + + + + +

7.3. Belediye Başkan Yardımcıları

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

7.4. Belediye Encümeni

+ + + + + + +

7.5. Hizmet Birimler

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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G
GÜ
ÜÇÇLLÜ
Ü YYÖ
ÖN
NLLEERR ZZAAYYIIFF YYÖ
ÖN
NLLEERR FFIIRRSSAATTLLAARR TTEEH
HDDİİTTLLEERR ((G
GZZFFTT)) AAN
NAALLİİZZİİ
Çankaya Belediyesi’nin hizmet birimlerinin her birinde faaliyetlerine yönelik
ayrıntılı “mevcut durum analizi” çalışması gerçekleştirilmiştir. Rapor haline getirilen bu
çalışmalar değerlendirilmiş ve Stratejik Plan çalışmalarında veri olarak kullanılmıştır
Müdürlükler bazında durum analizi çalışmaları ayrıntılı olarak değerlendirilmiş,
Çankaya Belediyesi’nin güçlü, zayıf yanlarının, fırsat ve tehditlerinin belirlenmesinde
önem taşıyan GZFT analizi gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, güçlü ve zayıf yanların, fırsat
ve tehditlerin belirlenmesi ve daha sonra da bunların önceliklendirilmesi çalışması
yapılmıştır.
Aynı zamanda, Paydaş/Hizmet matrisindeki bilgiler GZFT Analizi çalışmasında
kullanılmıştır. Analiz çalışmaları üç aşamada gerçekleştirilmiştir:
1- Güçlü ve Zayıf Yönlerin Belirlenmesi:
Belediyemizin üst ve orta kademe yöneticileri ve stratejik planlama ekibinin
katıldığı eğitim çalışmaları, toplantılar, atölye çalışmaları, birim raporları, paydaş
görüşleri ve anket ile Belediyemizin güçlü ve zayıf yanları belirlenmiş, tartışılmış ve
önceliklendirilmiştir.
2- Fırsat ve Tehditlerin Belirlenmesi:
Mevcut durumda ve uzun vadede belirli alanlardaki eğilim ve gelişmeler ile bunların
belediyemize etkilerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Belediyemizi olumlu/ olumsuz
yönde etkileyebilecek dış temel eğilimler/ güçler belirlenmiştir. Bu çalışma ile
Belediyemizin birimlerinin raporları, üst ve orta kademe yöneticileri ve stratejik planlama
ekibinin katıldığı atölye çalışmaları, paydaş görüşleri ve web sayfamızda yayınlanan anket
ile Belediyemizin fırsat ve tehditleri belirlenmiş, tartışılmış ve önceliklendirilmiştir.
3- Konuların Değerlendirilmesi ve Geri Bildirimin Alınması:
Belediyemize yönelik değerlendirme ve önerilerde kurumsal organizasyon ve iç
işleyişin geliştirilmesi, mali yapının daha güçlü kılınması, personel politikasının
iyileştirilmesi ve hizmet kalitesinin geliştirilmesine önem verilmiştir.
GZFT matrisinde, güçlü ve zayıf yanlar ile fırsat ve tehditler önceliklendirilme
sırasına göre yer almıştır.
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Fırsatlar

Tehditler

Belediye mülklerinin sürdürülebilir gelir kaynağı olarak
değerlendirilme imkanının yüksek olması

Ankara Büyükşehir Belediye yönetiminin Belediyemize karşı
olumsuz yaklaşımı ve buna bağlı uygulama ve yaptırımları

İlçemizin kültür, sanat ve eğitim merkezi olması

Belediye borçlarının yüksek olması

İlçemizin ticari ve idari merkez olması

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Yasasının kısıtlamaları

Üst düzey kamu kuruluşları, büyükelçilikler ve üniversitelerin ile
meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin İlçemizde
bulunması
Basın Yayın Kuruluşlarının büyük çoğunluğunun ilçemiz sınırları
içerisinde olması ve bu kuruluşlarla iletişim olanaklarının kolaylığı
İlçemizde sağlık kurum ve kuruluşlarına ulaşılabilirliğin kolay
olması

Gece nüfusu ile gündüz nüfusu arasındaki büyük farktan dolayı
hizmet yükündeki artışa karşılık bu yükün Belediyemize ayrılan
paylara dahil edilmemesi
Ekonomik kriz, işsizlik ve buna bağlı olarak (seyyar satıcı ve
kağıt toplayıcı sayısındaki artış) marjinal işlerde çalışan
sayısının artması
Genel ve Yerel Yönetim mevzuatındaki değişikliklerin yerel
yönetimlere getirdiği aleyhte oluşumlar

Mücavir alanların genişlemesi

İlçedeki yaşlı nüfus sayısının yüksek olması

Belediyenin kamuoyu desteğinin yüksek olması

İlçemizde gayrimenkul rantının yüksek olması

Dünyadaki teknolojik gelişmelerin getirdiği yeni olanaklar
Çankaya Halkının eğitim, ekonomik-sosyal ve kültürel düzeyinin
yüksekliği, buna bağlı olarak Belediye hizmetlerine olan
duyarlılığı

Kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyon ve işbirliği eksikliği

Genel ve Yerel Yönetim mevzuatındaki değişikliklerin yerel
yönetimlere getirdiği yeni olanaklar

Çankaya Halkının beklentilerinin ve olumsuzluklar karşısındaki
duyarlılığının yüksekliği
Norm kadro uygulaması

İç kontrol sistemi ile süreçlerin denetiminin kolay sağlanması
Uluslar arası ve AB Fonları ile yeni projeleri uygulama olanağı
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Güçlü Yönler

Zayıf Yönler

Uzman ve deneyimli personel sayısının yeterli olması

Araç-gereç ve donanımın birimler arası dağılımının
yetersizliği

Belediyemiz gayri menkullerinin değerinin yüksek olması

Birimlerin arşiv ve dokümantasyon olanaklarının yetersizliği

Belediyemizin uluslar arası ilişkilerinin güçlü olması
Belediyemizin asfalt ve beton üretim tesisinin olması

Belediyemiz hizmetlerinin tanıtımında iletişim
olanaklarından yeterli düzeyde yararlanılamaması
Bilişim teknolojisinin olanaklarından yeterince
yararlanılamaması

Katılımcılığa ve şeffaflığa önem veren güler yüzlü bir
yönetim anlayışının benimsenmiş olması

Çalışanların motivasyonunun yeterince sağlanamaması

Belediye personelinin eğitim düzeyinin yüksek oluşu

Çalışma mekanlarının yetersiz ve iyi düzenlenmemiş olması

Eğitim-kültür, spor ve sağlık altyapısının varlığı

Çalışanların çoğunun hizmet sürelerini tamamlamış olması

Finansal kaynakların çeşitliliği ve fazla oluşu

Finansal kaynak imkanlarından yeterince faydalanılamaması

Malzeme ocaklarının yakınlığı

Görevlendirilmelerde liyakat ölçeğinin tam olarak göz
önüne alınmaması
Hizmet içi eğitimin yetersizliği
Hizmet alanımızın çok geniş ve dağınık olması
İnisiyatif ve yetki kullanımında sorunların varlığı
Personelin sayı ve nitelik olarak birimler arasında orantılı
dağılmaması
Tüm birimlerimizin bir arada olduğu bir hizmet binasının
olmaması
Yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya iletişim ve eşgüdüm
eksikliği
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BELEDİYEMİZİN TEMEL DEĞERLERİNİN İFADESİ OLAN İLKELERİMİZ;
AÇIK
Her durumda halka karşı dürüst, açık ve içten olmak. Varlığı da yokluğu da, başarıyı da
yanlışı da olduğu gibi anlatmak.
AYRIMSIZ
Ayrım gözetmeksizin herkese aynı biçim ve nitelikte hizmet sunmak.
KATILIMCI
Gereksinimlerin saptanmasından uygulamaya kadar her aşamada katılımı sağlamak.
Çankayalılar ile birlikte her konuda ortak akla dayalı projeler geliştirmek, kent halkını
ilgilendiren tüm çalışmaları halkla birlikte yapmak.
HİZMETİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ
Kadın, çocuk, yaşlı ve engelli hemşeriler için tüm hizmetleri erişilebilir kılmak.
HALKÇI
Çankaya Halkı sorun yaşadığı zaman yanında olmak.Halk için çalışan, önce insan diyen
yerel yönetim anlayışı içinde olmak.
DENETLENEBİLİR
Yönetim kademesinde bulunan herkesin mal varlığının ve belediye harcamalarının her an
denetlenebileceği bir yapı oluşturmak.
BİLİMSEL
Yapılacak her türlü çalışmayı bilimsel ilkeler doğrultusunda gerçekleştirmek. El
yordamıyla ve keyfi iş yapmamak.
VERİMLİ
Dürüst, saydam, hesap veren, kamunun kaynaklarını bir kuruşuna kadar boşuna
harcamayan, tutumlu ve girişken, yapıcı bir yönetim oluşturmak.
ADİL PAYLAŞIMCI
Kentte üretilen değerlerin hak temelli dağılımı için dengeleyici, destekleyici düzenlemeler
yapmak.
DOĞAL VE KÜLTÜREL DEĞERLERE SAYGILI
Gelecek kuşakların emaneti olan doğal, tarihsel, kültürel değerler ve Cumhuriyet dönemi
mimarlık mirasının korunup kollanması ve yaşatılmasına destek olmak.
TÜKETİCİ HAKLARINA SAYGILI
Tüketici haklarının korunması ilkesinin hizmetlerin sunumunda temel olmasını sağlamak.
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Ö
ÖN
NEERRİİLLEERR
Çalışmanın bu bölümünde, Çankaya Belediyesi’nin faaliyetlerini daha iyi
yürütebilmesi için neler yapılması gerektiği araştırılmıştır. Bu kapsamda, iç ve dış
paydaşlara, Çankaya Belediyesi’nin faaliyetlerini daha iyi yürütebilmesi için neler yapması
gerektiği sorusu ve önerileri sorulmuştur. Tüm hizmet birimlerinden, gerek çalıştıkları
birim için gerekse Çankaya Belediyesi’nin geneline yönelik öneriler getirmesi istenmiştir.
Aynı zamanda planlama çalışmaları kapsamında düzenlenen Çankaya Belediyesi Stratejik
Planı Anketi verileri ile Çankaya Çözüm Merkezine yapılan başvurular ve dış paydaşların
yazılarımıza verdikleri cevaplar değerlendirilmiştir. Alınan yanıtlar önceliklendirilmiştir.
Yazılı olarak bildirilen paydaş görüş ve önerileri Ekte yer almaktadır. Böylece, GZFT
analizinden bağımsız olarak, planın daha sonraki aşamalarına ışık tutacak öneriler
çalışması tamamlanmıştır.
Çankaya Çözüm Merkezi’ne 01.04.2009-31.08.2009 tarihleri arasında iletilen
sorunlar ve yapılan başvurular konularına göre değerlendirilmiş, başvurular yoğunlukları
ölçüsünde önceliklendirilmiştir.
Yapılan başvurular

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

TOPLAM

TEMİZLİK İŞLERİ

18

28

37

46

38

167

ÇEVRE

15

18

25

27

24

109

İMAR

11

7

12

16

12

58

GECEKONDU VE SOS. KONUTLAR

0

4

2

5

1

12

EMLAK İSTİMLAK

0

0

1

0

0

1

SAĞLIK İŞLERİ

8

19

27

29

13

96

VETERİNER

45

40

22

62

67

236

PARK VE BAHÇELER

24

39

56

55

51

225

ASFALT

35

46

57

78

72

288

YOL

11

14

26

4

6

61

YAPI SANATLARI

19

22

22

30

25

118

ZABITA

44

72

92

132

100

440

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER

0

0

0

1

0

1

230

309

379

485

409

1812

TOPLAM BAŞVURU
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500

440

450
400
350

288

300

236

250
200

225

167

150

109

118

96

100

61

58
12

50

1

1
KÜ LTÜ R VE
SOSY.
İŞLER

ZABITA

YAPI
SAN ATLAR I

YOL

ASFALT

PAR K VE
BAH Ç ELER

VETER İN ER

SAĞLIK
İŞLER İ

EM LAK
İSTİM LAK

G.KON D U
VE SOS.
KON U TLAR

İM AR

Ç EVR E

TEM İZLİK
İŞLER İ

0

Çankaya Belediyesi Anket verileri değerlendirilerek, Çankayalıların önümüzdeki 5 yıl
içinde öncelikli olarak kalitesinin artmasını istedikleri hizmetler belirlenmiştir. Buna göre
yol-asfalt-kaldırım hizmetleri,
imar ve planlama hizmetleri, temizlik, toplumsal
dayanışma ve yardım, çevre denetimi, kültür ve sanat hizmetleri öncelikli hizmet
beklentileri olarak belirlenmiştir.
ÖNCELİKLİ HİZMET BEKLENTİLERİ

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

İMAR VE
PLANLAMA

TEMİZLİK

PARK VE
YEŞİL ALAN

ZABITA
DENETİMİ

ÇEVRE
DENETİMİ

SAĞLIK

YOL ASFALT
KALDIRIM

KÜLTÜR
SANAT

SPORTİF
ETKİNLİKLER

TOPL. DA.
SOSY.
YARDIM

DİĞER
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MİSYON
VE
VİZYON
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M
MİİSSYYO
ON
NU
UM
MU
UZZ
Yerel ortak nitelikteki tüm hizmetleri kamu yararını önde tutarak, bilgi
teknolojisini iş süreçleri deneyimi ile birleştirerek, erişilebilirlik ve
verimlilik temelinde gerçekleştirmek üzere;
Ayrımsız, katılımcı, denetlenebilir bir kurumsal kimlik oluşturmak
Kentsel yaşamın çağdaş gereklerini temel almak
Çevreye dost ve sürdürülebilir çağdaş kentsel yaşam alanı oluşturmak
Doğal-tarihsel-kültürel değerlere saygılı olmak ve sahip çıkmak
Ortak akıl çerçevesinde yol göstererek denetlemek
Toplumsal dayanışmayı ve toplumsal gönenci geliştirmek

VVİİZZYYO
ON
NU
UM
MU
UZZ
Bilimsel ve uzmanlığa dayalı, bütünlükçü ve katılımcı bir anlayış içerisinde
hak temelli çalışma yöntemini ilke edinmiş, kamu yararını ve yaşam
değerini esas alan, çağdaş teknolojileri kullanan, çalışanında ve
vatandaşında memnuniyet yaratan, şeffaf ve geliştirilebilir iş yapan,
kurumsallaşmış, verimli etkin ve güler yüzlü hizmet veren bir belediye
olmak.
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AMAÇLAR
---

HEDEFLER
---

STRATEJİLER
---

PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
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AMAÇ
1

YÜKSEK STANDARTLARA
SAHİP KENT
MEKANLARININ
OLUŞTURULMASINI VE
SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK

Çankaya ilçesinin ekonomik sosyal, kültürel ve
coğrafi özellikleri temel alınarak, kamu yararını
gözeten ilkeli ve bütünlüklü bir planlama anlayışı
ile kent planlamanın gerçekleştirilmesi ve
uygulanması önemlidir. Bu nedenle kentin
mekansal kullanımına ilişkin kararların kentsel
gelişimi daha kolay daha yaşanabilir ve canlılığı
sürdüren sonuçlar oluşturması gerekmektedir.
Böylece toplumun ve bireylerin kentsel yaşama
ilişkin beklentilerinin olumlu biçimde ve bilimsel
tekniklerle kentsel plan kararlarına yansıtılması
ve bunun uygulamalarla somutlaştırılması
gerçekleştirilecektir.

HEDEF 1.1: Yakupabdal ve Karataş Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini
gerçekleştirmek
Kaçak yapılaşma eğilimi gösteren alanlarda tedbirler almak. Yakupabdal ve Karataş köylerinin Büyükşehir
Belediyesince Nazım İmar planının onaylanmasını takiben 1/1000 ölçekli uygulama imar planını hazırlamak.
(3630 ha)

Stratejiler:
Büyükşehir Belediyesi ile yazışmaların yapılması ve Halihazır harita ve
güncelleştirmelerin yapılması
Bayındırlık Bakanlığından yardım istenmesi
Kamuoyunu bilgilendirilmesi
Yazılı ve sözlü basınla iletişim kurulması
Büyükşehir Belediyesi’nce Nazım İmar Planlarının yapılması halinde 1/1000 ölçekli
İmar Planlarının Yapılması ve onaylanması
Onaylanan imar planlarına ait parselasyon planlarının yapılması ve arazi
işlemlerinin sonuçlandırılması
Performans göstergeleri
Halihazır harita ve güncelleştirmelerinin
yapılması
Büyükşehir
Belediyesince
Nazım
İmar
Planlarının yapılması halinde 1/1000 ölçekli
İmar Planlarının Yapılması ve onaylanması

2010

2011

2012

2014

X
X

X

Onaylanan imar planlarına ait parselasyon
planları ve arazi işlemleri
Konuyu kamuoyu ile paylaşmak

2013

X

X

X

X

X

X

X
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HEDEF 1.2: Zafertepe Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini hayata geçirmek
İmar planları onaylanmış ancak onaylı planlar doğrultusunda dönüşemeyen alanları yeniden düzenlemek.
Zafertepe Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanına ait 1/5000 ve 1/1000 Nazım ve uygulama imar
planlarını hazırlamak.

Stratejiler:
Halihazır ve mülkiyet temini ile güncelleştirme işlemlerinin yapılması
Örgütlenme stratejilerinin belirlenmesi
Planların hazırlanması
Planların onaylanması
Halkın her aşamada bilgilendirilmesi ve inşaatlara başlanması
Parselasyon planlarının yapılması ve arazi işlemlerinin sonuçlandırılması
Performans göstergeleri

2010

Halihazır ve mülkiyet temini ile güncelleştirme
işlemleri

2011 2012

X

X

Planların hazırlanması ve onaylanması
Parselasyon planlarının yapılması ve arazi
işlemlerinin sonuçlandırılması

X

Halkın bilgilendirilmesi

2013 2014

X

X

X

X

X

X

X

X

X

HEDEF 1.3: Beytepe Köy içi ve çevresi ile Dikmen Köy içi ve çevresinin Uygulama İmar
Planlarını hazırlamak
Onaylı nazım İmar planı olan alanların uygulama imar planlarını hazırlamak ve onaylanmasını sağlamak.
Beytepe Köy içi çevresinin onaylı 1/5000 ölçekli Nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli uygulama imar
planını uygulamak (120 ha.)
Dikmen Köy içi ve çevresinin onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planına ve çevre onaylı planlara uygun
1/1000 ölçekli imar planlarını yapmak.

Stratejiler:
Halihazır ve mülkiyet alımlarının tamamlanması
Halkın bilgilendirilmesi
Taslak planların hazırlanması ve yönetimle paylaşılması
Planların netleştirilmesi ve onay sürecinin tamamlanması
Parselasyon planlarının yapılması ve arazi işlemlerinin tamamlanması
Performans göstergeleri

2010

Halihazır ve mülkiyet alımlarının
tamamlanması

X

Planların hazırlanması ilçe belediyesine
sunulması ve BŞB den onaylanması

X

Parselasyon planlarının hazırlanması
Tescilin tamamlanması ve inşaata hazır
parseller oluşması
Halkın bilgilendirilmesi

2011

2013

2014

X
X

X

2012

X

X

X

X

X

X

X
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HEDEF 1.4: Dikmen Vadisi 4. ve 5. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planını yapmak (180 ha)
Halen plansız olan (180 ha) gecekondu bölgesini çağdaş yaşam standartlarına ulaştırmak için Dikmen Vadisi
4. ve 5. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışmaları yapılacaktır.

Stratejiler:
Halk katılımının sağlanması
Büyükşehir Belediyesinin uzlaşmasının temin edilmesi
Yazılı ve sözlü basın ile bölgedeki hak sahiplerinin örgütlenmesi
Halihazır ve mülkiyet temini ile güncelleştirmelerin yapılması
1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar planlarının Hazırlanması, Meclis kararıyla Büyükşehir
belediyesine iletilmesi ve parselasyon planlarının yapılması ve arazi işlemlerinin
tamamlanması
Performans göstergeleri

2010

Analizlerin ve halihazırların temini

X

1/5000 ve 1/1000in BŞB ye iletilmesi

X

2011

2012

X

Tescilin tamamlanması inşaata hazır parsellerin
oluşturulması
X

2014

X

Parselasyon işlemlerinin hazırlanması

Halkın bilgilendirilmesi

2013

X

X

X
X

X

X

X

HEDEF 1.5: İlçe sınırlarımız içerisinde halihazır haritası olmayan ve mülkiyet eksikliği
olan yer bırakmamak
Çankaya Belediyesi yetki sahasının 24.000. hektar Alanının hali hazır haritalarının revize edilmesi ve 16.000
hektar büyüklüğünde olan yeni bağlanan mahallelerin hali hazır haritalarının ve mülkiyetlerinin temin
edilmesi.

Stratejiler:
Alan tespiti yapılması
Kamu kurumları ile iletişime geçilmesi
Yeterli mali kaynağın sağlanması
24.000 hektar Alanın Halihazır haritalarının revize edilmesi
16.000 hektar Yeni bağlanan Mahallelerin hali hazır haritalarının ve mülkiyetinin
temin edilmesi
Yeni bağlanan mahallelerin Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 1/5000 ölçekli Nazım
İmar Planlarının onaylanmasının sağlanması
1/ 1000 ölçekli imar planlarının yapılması ve onaylanması
Parselasyon planlarının ve arazi işlemlerinin tamamlanması
Performans göstergeleri

2010

2011

2012

2013

2014

Halihazır eksikliklerinin tespiti

X

Harita ve mülkiyet temini işlemleri

X

X

X

X

X

Halkın bilgilendirilmesi

X

X

X

X

X
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HEDEF 1.6: Kent merkezlerindeki yaya bölgelerinde yaşam kalitesini yükseltmek
Stratejiler:
Yaya bölgesindeki fiziki, sosyal ve ekonomik sorunların analiz edilmesi
Katılımcı süreçlerle yapılacak çalışmaların tespit edilmesi ve projelerin
hazırlanması
Bölge için yapısal ve ekonomik düzenlemelerin gerçekleştirilmesi
Performans göstergeleri

2010

Fiziki, sosyal ve ekonomik sorunların analizi

X

Projelerin hazırlanması

X

Düzenlemelerin gerçekleştirilmesi

X

2011

2012

2013

2014

X

HEDEF 1.7: İnşaatların ruhsat ve eklerine uygun yapılmasını sağlamak
Belediyemizin yetki sahasındaki imar mevzuatına göre yapılaşan binaları denetlemek, projesine ve
ruhsatına aykırı yapılaşmaları belirleyerek İmar Mevzuatındaki yaptırımları uygulamak.

Stratejiler:
Yazılı ve sözlü basınla halkın bilgilendirilmesi
Muhtarlarla işbirliğine geçilmesi
Yapı denetim ekip sayısı ile araç ve gereç sayısının artırılması
Yapı denetim şirketleri ile koordineli denetim uygulamalarının yapılması
İhale yolu ile yıkımın temin edilmesi
Performans göstergeleri

2010

Personel sayısını ve ekip sayısını artırmak ve
düzenlemek

X

Personel eğitimleri

X

Olumsuzlukları giderme stratejileri oluşturarak
işlem yapmak

X

2011 2012

X

X

2013 2014

X

X

HEDEF 1.8:Belediye sınırları içinde gecekonduların tasfiyesi ve yeniden yapımını
önlemek
Belediyemize ait alanlar üzerindeki hukuki ve yapısal engeller kaldırılarak kamu kullanımına sunulacaktır.
Kamuya ait alanlar üzerindeki okul, ibadet alanı, yol, kültür ve spor tesisleri ile park yeşil alanlar
üzerindeki gecekondular kaldırılacaktır. 5 yıl içerisinde 2981, 3290, 3366 sayılı yasalar uyarınca hak
sahipliği devam 1568 kişi hakkındaki inceleme tamamlanarak arsa tahsisi yapılacaktır. Özel kişilere ait
kamu arazilerinin kamulaştırılması ve bedellerinin ödenmesi sağlanacaktır. Hak sahibi gecekondulara
tapularının verilmesi tapu alamayanların gecekondulardan tahliyesi sağlanacaktır.

Stratejiler:
Gecekonduların tahliyesinin sağlanarak yıkılması
İlgili kurumlarla koordinasyonun sağlanması
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Hukuki süreçlerin takip edilmesi
Gerekli araç ve teçhizatın temin edilmesi
İhale yoluyla yıkımın temin edilmesi
Hak sahibi gecekondulara tapularının verilmesi
Tapu alamayanların zabıta ve polis gücüyle
sağlanması
Performans göstergeleri

gecekondulardan

tahliyesinin

2010

2011

2012

2013 2014

1568 kişinin işlem dosyasının değerlendirilmesi

300

300

300

300

368

Açılan sokak güzergahı sayısı

20

20

20

20

20

Hukuki ve yapısal engelleri kaldırılan yeşil alan
sayısı
Tapuları verilecek gecekondu sayısı

10

10

10

10

10

VY

VY

VY

VY

VY

Tahliye edilecek gecekondu sayısı

VY

VY

VY

VY

VY

HEDEF 1.9: İhtiyaç ve beklentileri karşılayan uygun altyapı hizmetlerini sunmak
İmar planları tamamlanmış bölgelerde yapılaşma başlamadan önce yasa gereği belediyemiz görev
sorumluluk alanına giren 12 metre altında olan yolların imar planı ve profillerine uygun şekilde yıllık 7 km
yol açımı ve açılan bu yoların malzemeli bakımını yapmak. Yolların asfalt ile tam kaplama, yamaları ve
onarımlarını yapmak. Ayrıca İlçe sınırları içerisinde görüntü kirliliği oluşturan boş arazileri temizlemek.

Stratejiler:
Açılacak yolların teknik bilgilerinin hazırlanması
Yeterli makine parkı hazırlığını yapılması
Yeterli teknik eleman temin edilmesi
Yolların arazi üzerinde tespiti (Köşe kazıkları)
Altyapı dolgu malzemesi temini (Bypas)
Makineli çalışma (Kazı, dolgu, tesviye, sıkıştırma)
Altyapı çalışmalarının tamamlandığına dair bilgilenme
Ham yolun asfalt serilecek hale getirilmesi
Plent bazında malzeme temini ve çalışır durumda oluşunun temini
Performans Göstergeleri
İmara yeni açılan alanlarda, yeni açılan
yol miktarı
Malzemeli Yol Bakım miktarı
Makineli Yol Bakım miktarı
Boş alanlardan yapılan moloz nakil miktarı

2010

2011

2012

2013

2014

7 km
20 km
40 km
150.000
m3

Kar ve Buzla Mücadele çalışması için
alınan tuz miktarı

5.000Ton

Tam kaplama, Yama ve Onarım için
kullanılacak asfalt miktarı

100.000
Ton
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HEDEF 1.10: Çankayalıların kentin her noktasına engelsiz ve güvenli ulaşımını
sağlamak
Yeni açılan ve asfaltlanan yollar ile yıpranan tretuvarların yerine bordür ve tretuvar, ihtiyaç gösteren
noktalara merdivenli yol ve tehlike arz eden yerlere istinat duvarı yapılacaktır. 2010 yılında 60.000 mt
bordür yapımı, 2.000 mt. İstinat duvarı, 8.500 mt. tül merdivenli yol, 65,000 m² plaktaş ve kilittaş
yapımının sağlanması planlanmıştır.

Stratejiler:
Sokak bazında tretuvar ve bordür çalışma planlarının eski ve yeni yol durumlarına
göre değerlendirilmesi
Yapılacak sokaklardaki imalatların proje ve şartnameler doğrultusunda takibinin
yapılması (Kontrollük hizmetleri)
İnşaat sırasında altyapı kuruluşlarıyla koordinasyon sağlanması (AYKOME)
Kaldırımların yapımı sırasında: engellilerin yaya yollarını kolay ve engelsiz
kullanımını sağlayacak düzenlemelerin yapılması
Kaldırımların yapımı sırasında: Otopark girişleri, ağaçlandırma için boşluklar ve
gerekli yerlerde sınırlayıcı elamanların koyulması
Kabulü yaparak hizmete açılması
Performans göstergeleri
Yapılacak bordür çalışması miktarı
Yapılacak plaktaş, kilittaş çalışması miktarı
Yapılacak merdivenli yol çalışması miktarı
Yapılacak İstinat duvarı yapım işi miktarı
İşlenmek üzere alınacak ham andezit taş
miktarı

2010

2011

2012

2013

2014

60.000 mt
65.000 m²
8.500 mt.
2.000 mt.
15.000
Ton

HEDEF 1.11: Altyapı hizmetlerinin en kısa sürede yerine getirilmesi için gereken
önlemleri almak
Belediyemizin yatırım programında yer alan hizmetlerin yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan araç,
gereç, ekipman, iş makinelerinin temin edilerek, bunların bakım, onarım ve ikmallerini zamanında yerine
getirmek.

Stratejiler:
Araç ve iş makinelerinin her an kullanıma hazır halde tutulması
Belediyenin araç ve iş makinelerinin periyodik bakım ve onarımlarının yapılması
Arızalı araç ve gereçlerin bakım ve onarımlarının en kısa sürede yapılması
Yeterli sayıda yedek parça stoku bulundurulması
Alımı planlanan araç ve iş makinelerinin en kısa sürede temin edilmesi
Performans göstergeleri
Bakım ve onarımları yapılacak araç ve iş
makinelerinin sayısı
Alınacak akaryakıt ve yağ miktarı
Alınacak araç ve iş makinesi miktarı

2010

2011

2012

2013

2014

334
araç
x
17
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AMAÇ
2

TOPLUMSAL REFAH
DÜZEYİNİ VE YAŞAM
KALİTESİNİ YÜKSELTMEK

Yaşam kalitesi toplumun yaşadığı kültürel ve değer
yargılarının bütününü ifade eder. Kişilerin
toplumsal, fiziksel, psikolojik ve mekansal
konumlarından duydukları memnuniyet düzeyi aynı
zamanda toplumun yaşam kalitesini de
belirlemektedir.
Kentsel olanaklardan yararlanma, günlük yaşama
katılma, eşitlik, saygınlık, çevre sağlığı, kültür,
eğitim, sağlık, altyapı, temizlik, ulaşım gibi
etkenler yaşam kalitesinin ve toplumsal refahın
birer ölçüsüdür. Bu bileşenlerin gelişmişlik düzeyinin
ve bu bileşenlerden yararlanma oranının artırılması
toplumsal refah düzeyinin ve yaşam kalitesinin
artırılmasında en önemli etkenleridir. Özellikle
sosyal ve sağlık yönünden yoksunluk içinde bulunan
dezavantajlı kişi ve gruplar korunarak,
desteklenerek sivil toplum örgütleri ile birlikte
yapabilirlik kapasiteleri geliştirilerek refah
seviyeleri yükseltilecek, kentsel hizmetler ile eğitim
ve sağlıktan eşit olarak yararlanmalarına yönelik
gerekli önlemler alınacak ve düzenlemeler
yapılacaktır.

HEDEF 2.1: Çankaya’da engelli ve engelli yakınlarına yaşamaktan mutluluk duyacakları
erişilebilir ve kaliteli bir yaşam sağlamak
Çankaya’da yaşayan engellilerin gereksinimlerinin hangi alanlarda olduğunun belirlenebilmesi amacıyla
engelli profili oluşturulmak için altyapı çalışmalarını başlatmak. İlgili birimlerimizin işbirliği ile hizmet
binalarımızın ve hizmetlerimizin engelliler için erişilebilir olmasını sağlamaya yönelik planlama ve
düzenlemeleri yapmak. Engelli ve engelli yakınlarının sağlık, ulaşım, planlama, çevre, altyapı, eğitim, gibi
sorunlarına kalıcı çözümler getiren uygulamaları sürdürmek, yaygınlaştırmak ve projeler geliştirmek.

Stratejiler:
Engellilere ilişkin proje ve çalışmalarda Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliğinin
sağlanması
Yapılı çevre düzenlemelerinde engelsiz erişimle ilgili standartların geliştirilmesi
Muhtarlarla işbirliği yapılması
Bilgi ve deneyimlerin paylaşılması
Engellilere yönelik araştırma ve çalışmalara destek olunması
Üniversitelerin ilgili bölümleriyle eşgüdüm sağlanması
TÜİK ve Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı ile işbirliği yapılması
Performans göstergeleri
Engellilere ait veri tabanının oluşturulması
Engelli ulaşımı için liftli araç alınması
Okullara engelli rampası yapılması
Beyaz Baston Kullanma Eğitimi verilmesi

2010

2011

1
20
50
kişi

1
20
50
kişi

2012 2013 2014
1
20
50
kişi

1
20
50
kişi

1
20
50
kişi
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İşaret Dili Eğitimi verilmesi
Rehabilitasyon atölye çalışmalarına dahil
edilecek engelli sayısı
Beceri eğitimleri ve diğer sosyal faaliyetlerle
buluşturulacak engelli genç sayısı
Psiko-sosyal destek sağlanacak aile sayısı
Saatlik Engelli Bakım Merkezi kurulması
Tatil olanağı sağlanacak engelli genç sayısı
Model Ev oluşturulması
Model Evde 3’er aylık eğitimlerle bağımsız
yaşam becerileri kazandırılacak engelli genç
sayısı

50
kişi
50
kişi

50
kişi
50
kişi

50
kişi
50
kişi

50
kişi
50
kişi

50
kişi
50
kişi

300

300

300

300

300

100
1
50
kişi
1

100
50
kişi

100
50
kişi

100
50
kişi

100
50
kişi

40
kişi

40
kişi

40
kişi

40
kişi

40
kişi

HEDEF 2.2: Engelliler alanında yaptığımız uygulamalar ve geliştirilen projelerle diğer
belediyelere örnek olmak
Engellilik alnında yapılacak çalışmaları bu alanda faaliyet sürdüren ya da desteğinin alınmasında yarar
görülen sivil toplum kuruluşları ve sektörlerle işbirliği ve eşgüdüm içinde sürdürmek. Engelliler alanında
yapılan araştırma ve bilimsel çalışmalara destek olmak. Engelli alanında yaptığımız çalışmaları etki
değerlendirme araştırmaları ile yürütmek. Ülkemizdeki ve diğer ülkelerdeki yerel yönetimlerin engellilik
alanında yapılan çalışmalarına ilişkin bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmak.

Stratejiler:
Engellilere ilişkin olumsuz yargıların giderilmesi
Toplumsal desteğin sağlanması
Üniversitelerin ilgili bölümleriyle eşgüdüm sağlanması
Performans göstergeleri

2010

Engelli Hakları Danışma Merkezi kurulması

1

Engelli Danışma Meclisi kurulması

1

Engelliler Haftasında konferans
düzenlenmesi
Dünya Engelliler Gününde konferans
düzenlenmesi
Engelli hakları konusunda seminer
düzenlenmesi
Engelli haklarına ilişkin kitapçık ve el broşürü
basılması
Yerel yönetimlerle engellilik alanında
paylaşımları esas alan panel düzenlenmesi
Üniversitelerin ilgili bölümlerinin öğretim
görevlileri ile toplantı düzenlenmesi

2011 2012 2013

2014

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1000
adet

1000
adet

1000
adet

1000
adet

1000
adet

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

HEDEF 2.3: Engelli bireylerin ve engelli yakınlarının üretim sürecine dahil edilmesinde
model ve öncü olmak
Engelli istihdamına yönelik projeleri sürdürmek ve yeni projeler oluşturmak. Engelli istihdam eden veya
fiziksel mekanlarını engelliler için erişilebilir şekilde düzenleyen işletmeler için Engelli Dostu İşletme
sıfatının verilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
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Stratejiler:
Özel sektörle işbirliğinin sağlanması
STK larla işbirliğinin sağlanması
Üniversitelerin ilgili bölümleriyle eşgüdüm sağlanması
Performans göstergeleri

2010

Engelli Dostu İşletme Logosu kampanyasının
başlatılması
Çengel Café II’nin açılması

2011

2012

2013

2014

60
kişi

60
kişi

60
kişi

60
kişi

x
x

Ahşap Oyuncak Atölyesinin yaşama geçirilmesi

x

Ahşap Oyuncak Atölyesinde mesleki
rehabilitasyon verilecek bedensel veya zihinsel
engelli genç sayısı

60
kişi

HEDEF 2.4:Çankaya’daki yoksulların temel ihtiyaçlarını karşılamak
Sosyo ekonomik yetersizlikler nedeniyle, yoksulluk ve yoksunluk yaşayan vatandaşlarımızın temel
ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanması ve insanca yaşam için gerekli şartlarının oluşturmak

Stratejiler:
Muhtarlarla işbirliği yapılması
İhtiyaç sahiplerinin tespit edilmesi
Toplumsal desteğin sağlanması
Sosyal yardım ve bağışların koordinasyonu için otomasyon sistemine geçilmesi
Performans göstergeleri
Kıyafet yardımı yapılacak ihtiyaç
sahiplerin sayısı
Eşya yardımı yapılacak aile sayısı
Önlük dağıtılacak öğrenci sayısı
Kırtasiye dağıtılacak öğrenci sayısı
Okula gitmesi sağlanacak çocuk
sayısı
Kıyafet bağışlarıyla oluşan TODAM
Çarşı’da birinci el ve ikinci el
mağazası oluşturulması ve
mağazanın yaygınlaştırılması
Eşya bağışlarıyla oluşan TODAM
Çarşı’da ikinci el yeniden kazanım
mağazası oluşturulması (ÇAYKA
PROJESİ)

2010

2011

2012

2013

2014

4000

4000

4000

4000

4000

1000
1000
1000

1000
1000
1000

1000
1000
1000

1000
1000
1000

1000
1000
1000

100

100

100

100

100

1
mağaza

1 mağaza
2.el
mağaza

1 mağaza
2.el 2
mağaza

1 atölye
1
mağaza

1 atölye
1 mağaza

1 atölye
1 mağaza

1
mağaza
2.el 2
mağaza
1
atölye
1
mağaza

1 mağaza
2.el 2
mağaza
1 atölye
1 mağaza

HEDEF 2.5: İşsizliğin azaltılması için mesleki eğitimin ve kapasitesinin geliştirilmesinin
sağlanmasına yönelik eğitim seminerleri, kurslar düzenlemek ve istihdam projeleri
oluşturmak
İlgili kurum ve kuruluşlarla birlikte Çankaya’nın envanteri çıkartılacak. Çankaya’da işsizlerin yoksulların ve
engellilerin adrese dayalı haritalaması yapılacak. İlgili kurum ve kuruluşlarla birlikte sertifikalı meslek
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edindirme kursları verilecek. Değişik branşlarda hobi kursları düzenlenecek. Üniversite öğrencilerinin
sosyal projelerde “sosyal işçi” statüsünde kendi branşlarına ilişkin çalıştırılması sağlanacak.

Stratejiler:
İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlanması
Muhtarlarla işbirliği sağlanması
Performans göstergeleri
Değişik branşlarda, hobi ve meslek
edindirme kursları düzenlemek
TODAM’ların staj kapsamında
değerlendirilmesi (İlk İş Projesi )

2010
7000
kişi
100
öğrenci

2011

2012

8500 kişi

9000 kişi

500
öğrenci

750
öğrenci

2013

2014

10.000
kişi
1000
öğrenci

15.000
kişi
1500
öğrenci

HEDEF 2.6: Çankaya’da okuma yazma bilme oranını % 100’ e ulaştırmak
Stratejiler:
İlgili kurumlarla işbirliği yapılması
Performans göstergeleri

Okuma yazma öğrenme yüzdesi
(Yüzde Yüz Okuyorum projesi)

2010

2011

2012

2013

2014

-

-

-

-

% 100

HEDEF 2.7: Çankaya ilçesinde yaşayan kadın nüfusa, kadına yönelik şiddeti önlemeye
ilişkin hizmetleri sunmak
Stratejiler:
TODAM içinde Kadın Danışma Masaları kurulması
Danışma Merkezi kurulması
Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği yapılması
Hizmet alımı yapılması
Performans Göstergesi

2010

2011

Seyran, Dikmen, Kavaklıdere’de kadına
yönelik şiddet konusunda faaliyet
gösteren danışma merkezi sayısı
Danışma hizmeti verilen kadın sayısı

2012

2013

2014

3
merkez

(devam)

(devam)

(devam)

1000

1000

1000

1000

HEDEF 2.8: Çankaya Belediyesi Kadın Sığınma Evi hizmetlerini geliştirerek sürdürmek
Stratejiler:
İlgili kurumlarla işbirliği yapılması
Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği yapılması
Hizmet alımı yapılması
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2010

Performans Göstergesi

2011

2012

2013

2014

Kadın Sığınma Evi Danışma Kurulunun
oluşturulması

x

Kadın sığınma evi psikiyatrik
konsültasyon sisteminin oluşturulması

x

Valilik il koordinasyon kurullarına
katılımın sağlanması

x

x

x

x

x

Hizmet içi eğitim sayısı

3

3

3

3

3

HEDEF 2.9: Kadınların hayatın her alanına en üst düzeyde katılımını sağlamak
Kadınların sosyal yaşama ve çalışma alanına katılımının sağlanması, kadının özgürleşerek çağdaş yaşamın
nüvesi olması için mahallerde, eğitim, söyleşi seminer v.b etkinlikler düzenlenmesi, kadının istihdam edildiği
alanların genişletilmesi için yaratıcı istihdam projelerini hayata geçirilmesi.

Stratejiler:
Hedef kitleye ulaşılması
Farkındalık yaratılması
Faaliyet öncesi bilimsel desteğin sağlanması
Sivil Toplum Kuruluşları ile eşgüdüm içinde çalışılması
Toplum desteğinin alınması
Performans göstergeleri

2010

2011

2012

2013

2014

Söyleşiler ve eğitimler
düzenlenmesi

1000
kadın

2000
kadın

5000
kadın

5000
kadın

5000
kadın

Kent gezileri düzenlenmesi

1000
kadın

2000
kadın

5000
kadın

5000
kadın

5000
kadın

Spor aktivitelerinin düzenlenmesi

1000
kadın

2000
kadın

3000
kadın

3000
kadın

5000
kadın

1

-

-

1

-

1000
kadın
500
kadın
3000
kadın
25.000
adet
10
gösterim

1000
kadın

1000
kadın

500 kadın

750 kadın

5000
kadın
50.000
adet
10
gösterim

7000
kadın
100.000
adet
10
gösterim

1000
kadın
1000
kadın
10.000
kadın
150.000
adet
10
gösterim

1000
kadın
1500
kadın
15.000
kadın
200.000
adet
10
gösterim

Psikolojik danışma merkezlerinin
oluşturulması
Çalışma yaşamında kadın
istihdamının arttırılması eğitimleri
Korolar oluşturulması
Kültür ve sanat atölyeleri
düzenlenmesi
İnsan hakları bildirgesi dağıtmak
Kadın filmleri festivali gösterimleri
düzenlemek
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HEDEF 2.10: Üniversite öğrencilerine ve ilköğretim öğrencilerine besin desteği vermek
ve ihtiyacı olanların yararlanacağı aşevi yapmak
Stratejiler:
Okullarla işbirliği sağlanması
Muhtarlarla işbirliği sağlanması
Performans göstergeleri
Sıcak çorba dağıtılacak Üniversiteli
öğrenci sayısı
Süt dağıtılacak İlköğretim öğrencileri
sayısı
Aşevi yapılması

2010

2011

2012

2013

2014

1000
öğrenci
100
okul
1

3000
öğrenci

5000
öğrenci

10000
öğrenci

100 okul

130 okul

130 okul

3

3

3

15000
öğrenci
140
okul
3

HEDEF 2.11: Gençliğe yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini ihtiyaç temelinde etkin,
yaygın ve nitelikli olarak uygulamak
Stratejiler:
Gençlik Danışma Biriminin oluşturulması
Hizmet alımı yapılması
2010

Performans Göstergesi

2011

Gençlik Danışma Biriminin kurulması

2012

2013

2014

1000

1000

1000

x

Hizmet verilen genç sayısı

500

HEDEF 2.12: Çocuğa yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini ihtiyaç temelinde etkin,
yaygın ve nitelikli olarak uygulamak
Stratejiler:
İhtiyaçların belirlenmesi
Yeni kreşler açılması
İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması
Hizmet alımı yapılması
Performans Göstergesi
Kreşlerin bina ve malzeme
ihtiyaçlarının belirlenmesi ve
karşılanması
Yeni açılan kreş sayısı

2010

2011

2012

2013

2014

Tüm
kreşler
2 yeni
kreş

2 yeni
kreş
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Kreş çalışanlarının hizmet içi eğitimi
(drama eğitimi )

Çocuk çalışmaları danışma kurulu
oluşturulması

Haftada
dört
saat;
toplam
200 saat

Haftada
dört saat;
toplam
200 saat

Haftada
dört
saat;
toplam
200
saat

Haftada
dört
saat;
toplam
200
saat

Haftada
dört
saat;
toplam
200
saat

X

HEDEF 2.13: Çocukların yaşam alanlarını zenginleştirerek sağlıklı ve güvenli geleceği
kurmak
Çocuklara yönelik atölyeler, festivaller, spor karşılaşmaları v.b düzenlemek, çocukların kültür, sanat, spor ve
çocuk hakları ile ilgili farkındalığını arttırmak, eğitimine destek vermek.

Stratejiler:
Hedef kitleye ulaşılması
Farkındalık yaratılması
Faaliyet öncesi bilimsel desteğin sağlanması
STK’larla eşgüdüm halinde çalışılması
Toplum desteğinin alınması
Performans göstergeleri

2010

2011

2012

2013

2014

Okul sonrası eğitim atölyeleri

1000
çocuk

2000
çocuk

5000
çocuk

5000
çocuk

5000
çocuk

Kent gezileri atölyeleri

1500
çocuk

2000
çocuk

5000
çocuk

5000
çocuk

5000
çocuk

Kültür ve Sanat atölyeleri

1000
çocuk

2000
çocuk

3000
çocuk

3000
çocuk

3000
çocuk

Spor Atölyeleri

2000
çocuk

2000
çocuk

3000
çocuk

3000
çocuk

3000
çocuk

5000
çocuk
300
çocuk

5000
çocuk
500
çocuk

5000
çocuk
750
çocuk

7000
çocuk
1000
çocuk

10.000
çocuk
1500
çocuk

Çocuk kitapları dağıtmak (yüz bin
çocuk kitabı projesi)

10.000
adet

25.000
adet

25.000
adet

50.000
adet

100.000
adet

Çocuk hakları bildirgesi dağıtmak

25.000
adet

50.000
adet

50.000
adet

50.000
adet

50.000
adet

1/yıl

1/yıl

1/yıl

1/yıl

1/yıl

1

3

3

5

5

Yaz dönemi atölyeleri düzenlemek
Çocuk koroları oluşturmak

Çocuk yaz ve beceri geliştirme
kampları düzenlemek
Mahallelerde Çocuk Oyun Atölyeleri
inşa etmek
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HEDEF 2.14: Evde sağlık hizmetlerinin yaşlı bakım hizmetleri açısından niteliğini
arttırmak
Stratejiler:
Geriatri Derneği ile işbirliği yapılması
Eğitim ve sertifika programı düzenlenmesi
Hizmet alımı yapılması

Performans Göstergesi

2010

Evde sağlık hizmetleri kapsamında geriatri
eğitimi

1
eğitim

Evde bakım hizmeti sayısı

10000
ziyaret

Evde bakım hizmeti veren özel kurum ve
kişiler için sertifika programı ve
danışmanlık

2011

2012

2013

2014

10000
ziyaret

10000
ziyaret

10000
ziyaret

10000
ziyaret

30 kişi

40 kişi

50 kişi

60 kişi

HEDEF 2.15: Alzheimer’li hastalar için Çankaya ölçeğinde bakım hizmetleriyle ilgili
çalışmalar yapmak ve model oluşturmak
Stratejiler:
Bakım Merkezi kurulması
Danışma sistemi oluşturulması
Eğitim programı düzenlenmesi
Hizmet alımı yapılması

Performans Göstergesi

2010

2013

2014

25 kişi

25 kişi

25 kişi

25 kişi

1 eğitim

1
eğitim

1
eğitim

1
eğitim

x

Merkezde bakılan Alzheimer’lı
hasta sayısı
Evde sağlık hizmetleri
kapsamında Alzheirmer’lı hasta
bakımı eğitimi

2012

1 Adet
Bakım Merkezi
(Geriatri
Merkezi)

Alzheimer’lı hastalar için Bakım
Merkezi (Geriatri Merkezi)
[Yakupabdal köyü]
Alzheimer’li hasta yakınları için
danışma sistemi oluşturmak

2011

1 eğitim

HEDEF 2.16: Sağlıklı bir toplum için spora ilgiyi artırmak ve spor tesislerini
yaygınlaştırmak
Yeni spor tesisleri inşa etmek, uygun alanları spor faaliyetleri için kullanmak. Çeşitli yarışmalar,
turnuvalar düzenleyerek spora ilgiyi artırmak ve yaz spor okulları açmak. Amatör sporları ve spor
faaliyetlerini desteklemek.
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Stratejiler:
Spor kulüpleriyle ilişki kurulması
Okullarla ilişki kurulması
Muhtarlarla işbirliği yapılması
Performans göstergeleri
İnşa edilecek yüzme havuzu sayısı
Spor aletleri koyulan pazaryeri
sayısı
Bisiklet yarışı sayısı
Düzenlenecek turnuva sayısı
Yaz spor okullarına katılacak çocuk
sayısı
Ödüllendirilecek başarılı sporcu
sayısı
Malzeme desteği sağlanacak
amatör spor kulübü sayısı

2010

2011

2012

2013

2014

1

2

2

2

2

10

15

20

25

30

1

1

1

1

1

5

5

5

5

5

1500

2000

3000

3000

4000

10

15

20

20

20

5

10

10

10

10

HEDEF 2.17: Çankayalıların mutlu anlarının kalıcılaştırılmasını sağlamak ve çağdaş
evlendirme hizmeti sunmak

Stratejiler:
Teknolojik olanaklardan faydalanılması
Mekânların geliştirilmesi
İlgili kurumlarla işbirliği yapılması
Performans göstergeleri

2010

2011

2012

2013

2014

Mekânsal düzenlemelerin yapılması

1

1

1

1

1

Evlenen çiftlere belediye adına
hediye verilmesi
Evlenme kütüklerinin ve evlenme
salonunun dijitalizasyonunun
sağlanması
Evlenen çiftler için evlilik belgeseli
hazırlanması
Evliliklerin web üzerinden naklen
yayınlanması

8000
çift

9000 çift

10000
çift

11000
çift

12000
çift

Yeni nikâh sarayı inşa edilmesi
Evlenen çiftlere engellilik ve
üreme sağlığı hakkında
bilgilendirici broşürü dağıtılması

1
1

1

1

1

-

Tüm
nikâhlar

Tüm
nikâhlar

Tüm
nikâhlar

1000
aile
Tüm
nikâhlar

-

-

1

-

-

10.000
adet

10.000
adet

10.000
adet

10.000
adet

10.000
adet
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AMAÇ
3

SAĞLIĞIN KORUNMASI VE
GELİŞTİRİLMESİ İÇİN
KORUYUCU SAĞLIK
HİZMETLERİNİ
YAYGINLAŞTIRMAK

Sosyal hakların yurttaşlık hakkı olduğu
düşüncesiyle, hizmetlerin
muhtaçlık/hayırseverlik yaklaşımı üzerinden
değil vatandaşlık hakkı üzerinden
sağlanması; sağlığın yalnız hastalık ya da
sakatlığın olmaması değil bedensel, ruhsal
ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak
tanımlanması ve buna uygun sağlık
hizmetlerinin sunulması.

HEDEF 3.1: Birinci basamak tanı ve tedavi hizmetleri veren poliklinikleri
sağlık ocağına dönüştürmek
Stratejiler:
Laboratuar ve Görüntüleme Merkezi kurulması
Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği yapılması
Donanım ihtiyacının karşılanması
Bilgi Bankası oluşturulması
Sağlıklı Yaşam Birimi oluşturulması
Hizmet alınması
Performans Göstergesi
Belediye bünyesinde temel
biyokimya, kan ve idrar tahlilleri
için bir laboratuar kurulması
(belediye çalışanları; taramalar;
sağlık güvencesi olmayan kişiler
için)
Merkez laboratuarla bağlantısı
kurulan semt polikliniği sayısı

2010

2011

2012

2013

2014

1
laboratuar

Devam

Devam

Devam

Devam

10
poliklinik

Devam

Devam

Devam

Devam

Donanım ihtiyacı karşılanan semt
polikliniği sayısı

30
poliklinik

30
poliklinik

30
poliklinik

30
poliklinik

30
poliklinik

30 semt polikliniğinde çalışan tüm
sağlık personeli için verilen hizmet
içi eğitim sayısı

12 eğitim

12 eğitim

12 eğitim

12 eğitim

12
eğitim

Sağlıklı yaşam birimi oluşturulan
semt polikliniği sayısı

5
poliklinik

Devam

Devam

Devam

Devam
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Laboratuar ve görüntüleme
merkezi hizmet sayısı

5000

6000

6000

6000

6000

Sağlıklı yaşam desteği alan kişi
sayısı

2000

2000

2000

2000

2000

Hekimlik hizmeti sayısı

200.000
kişi

200.000
kişi

200.000
kişi

200.000
kişi

200.000
kişi

Hemşirelik hizmeti sayısı

25.000
kişi

25.000
kişi

25.000
kişi

25.000
kişi

25.000
kişi

Diş hekimliği hizmeti sayısı

10.000
kişi

10.000
kişi

10.000
kişi

10.000
kişi

10.000
kişi

HEDEF 3.2: Çankaya ilçesinde yaşayan çocuk nüfusa nitelikli koruyucu ağız ve diş
sağlığı hizmetleri sunmak ve süt dağıtımı yapmak
Stratejiler:
İlköğretim okulları ile işbirliği yapılması
Meslek Örgütleri ve üniversiteler ile işbirliği yapılması
Hizmet alımı yapılması
Performans Göstergesi

2010

2011

2012

2013

2014

Belediye ve üniversite işbirliği
ile tarama ekibi oluşturulması

1 ekip

1 ekip

1 ekip

1 ekip

1 ekip

Koruyucu ağız ve diş sağlığı
taraması ve eğitimi verilen
ilköğretim okulu sayısı

3 okul

4 okul

5 okul

5 okul

5 okul

Sağlıklı beslenme açısından
denetlenen ve eğitim verilen
ilköğretim okulu sayısı

Tüm
ilköğretim
okulları

Tüm
ilköğretim
okulları

Tüm
ilköğretim
okulları

Tüm
ilköğretim
okulları

Tüm
ilköğretim
okulları

Günde bir litre süt dağıtılan 5
yaş altı çocuk sayısı

1000
çocuk

1000
çocuk

1000
çocuk

1000
çocuk

1000
çocuk

HEDEF 3.3: Çankaya ilçesinde yaşayan genç nüfusa yönelik koruyucu cinsel sağlık
hizmetleri sunmak
Stratejiler:
Pozitif Yaşam Derneği ile işbirliği yapılması
Hizmet alımı yapılması
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Performans Göstergesi

2010

2011

2012

2013

2014

Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı
(CSÜS) konusunda eğitim ve sağlık
danışmanlığı veren, kondom
dağıtan semt polikliniği sayısı

3
poliklinik

5
poliklinik

30
poliklinik

30
poliklinik

30
poliklinik

5000 kişi

5000 kişi

CSÜS Merkezinin kurulması
Hizmet verilen kişi sayısı

x
300 kişi

600 kişi

4000 kişi

HEDEF 3.4: Çankaya ilçesinde yaşayan yaşlı nüfusa nitelikli koruyucu sağlık bakım
hizmetleri sunmak
Stratejiler:
Üniversiteler ile işbirliği yapılması
Hizmet alımı yapılması
Performans Göstergesi

2010

2011

2012

2013

2014

Semt poliklinikleri ve üniversite işbirliği
ile tarama ekibi oluşturulması

1 ekip

1 ekip

1 ekip

1 ekip

1 ekip

1000
kişi

1000
kişi

1000
kişi

1000
kişi

1000
kişi

1000
kişi

1000
kişi

1000
kişi

1000
kişi

1000
kişi

1 rapor

1 rapor

1 rapor

1 rapor

1 rapor

Hipertansiyon taraması yapılan kişi sayısı
(10 semt polikliniğine başvuran ya da
çevre sakini 50 yaş üstü kişiler)
Diyabet taraması yapılan kişi sayısı (10
semt polikliniğine başvuran ya da çevre
sakini 50 yaş üstü kişiler)
Kronik hastalık raporu ve planlama

HEDEF 3.5: Halk sağlığını korumaya yönelik denetimleri artırmak
Halk sağlığı ve gıda sağlığı konusunda yapılan işyeri denetimlerini artırarak eksiklikleri gidermek, portör
kontrollerini artırmak, koruyucu sağlık hizmetini sistematik olarak kurmak.

Stratejiler:
İşyerlerine yönelik koruyucu sağlık denetimlerinin yapılması
Portör kontrollerini yapılması ve izlenmesi
Şikâyetlerin değerlendirilmesi
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Performans Göstergesi

2010

2011

2012

2013

2014

Denetim sayısı

700

Devam

Devam

Devam

Devam

Süresi içinde eksiklerini gideren
işyerlerinin oranı

VY

Denetim faaliyetlerinden memnuniyet
oranı

VY

Portör kontrol hizmeti alan kişi sayısı

5.000

Devam

Devam

Devam

Devam

Portör tetkik sayısı

VY

Portör olan kişi sayısı

VY

Portör kontrol hizmetlerinden
memnuniyet oranı

VY

HEDEF 3.6: Esnaf vize işlemleri birimini esnaf sağlık kontrol merkezine dönüştürmek
Stratejiler:
İş sağlığı ve güvenliği uzmanları ile işbirliği yapılması
Meslek örgütleri ile işbirliği yapılması
Esnaf örgütleri ile işbirliği yapılması
Hizmet alımı yapılması
Performans Göstergesi
İş ve işçi sağlığı ve güvenliği çalıştayı
Birimin yetki ve işlevlerinin yeniden
tanımlanması
Birimin donanım ihtiyacının
karşılanması

2010

2011

2012

2013

2014

1 çalıştay
1
yönetmelik
Uygulama

HEDEF 3.7: Çankaya Belediye sınırları içinde vektör ve haşereye karşı ilaçlama
çalışmaları yapmak
Kapalı ve açık alanlarda vektör ve haşereye karşı 3.000 hektarlık alanda ilaçlama çalışmaları yapılacak.

Strateji:
İlaçlama ekiplerinin oluşturulması
Mücadele ilaçlarının temini
İlaçlama araçlarının temini
Denetim birimleri ile eşgüdüm sağlanması
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Performans Göstergesi

2010

İlaçlanan alan miktarı (hektar)

3.000

Hektar başına tüketilen ilaç miktarı (kg)

VY

İlaçlanan kapalı alan sayısı

VY

İlaçlama hizmetinden memnuniyet oranı

VY

Periyodik olarak ilaçlanan yer sayısı

VY

2011

2012

2013

2014

HEDEF 3.8: Sahipsiz hayvanların bakım ve tedavisini yapmak
Çankaya’da bulunan sahipli ve sahipsiz hayvanlar ile Evcil Hayvan Barınağında bulunan hayvanların bakım,
tedavi kısırlaştırmaları yapılacaktır.

Stratejiler:
Evcil Hayvan Barınağı faaliyetlerinin sürdürülmesi
Tedavi ve kısırlaştırma için gerekli aşı ve ilaçlar ile tıbbi malzemelerin temini
Performans Göstergesi

2010

Bakım ve tedavisi yapılan sahipsiz hayvan
sayısı

1.400

Aşı sayısı

VY

Kısırlaştırma sayısı

VY

Ortalama barınakta kalma süresi

VY

Sahiplendirilen hayvan sayısı

VY

Alındığı bölgeye bırakılan sahipsiz hayvan
oranı

VY

Veteriner başına tedavi gören hayvan sayısı

VY

İşaretlenen hayvan sayısı

VY

Sahipsiz hayvanlardan şikâyet sayısı

VY

2011

2012

2013

2014
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AMAÇ
4
KENTTE EKONOMİK
HAYATIN
GELİŞMESİNİ
SAĞLAMAK

Belediyemiz sınırları dahilindeki tüm işyerleri,
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alma ile İlgili
Yönetmeliğinin verdiği yetkiye dayanarak
ruhsatlandırılmak suretiyle, kayıt ve kontrol
altına alınarak, kayıt dışı ekonomik faaliyetler
önlenecek ve ekonomik hayatın gelişmesi
sağlanacaktır.
Halkın ihtiyaçlarını ucuz, sağlıklı ve güvenli bir
biçimde sağlamak için gerekli düzenlemeler
yapılacaktır. Ayrıca halkın sağlık ve huzurunu
tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak ve
kentin esenlik ve düzenini korunmasını
sağlamak, vatandaşların şikayetlerine çözümler
bulmak ve kayıt dışı ekonomik faaliyetleri
önlemek için düzenli, sistemli ve etkin bir
biçimde denetim yapılacaktır.

HEDEF 4.1: Belediyemiz sınırları dahilindeki tüm işyerlerini kayıt ve kontrol altına
almak
İlçemizde ilgili birimlerin ortak hareketiyle, denetimleri sıklaştırarak ruhsatsız faaliyet gösteren tüm iş
yerlerinin tespit edilerek ruhsatlandırılması sağlanacaktır. Ruhsat almak üzere müracaat eden işyerlerinin
projelerine uygun olup olmadıklarını belirlenerek, projesine aykırı hususları olan işyerlerini projelerine
uygun hale getirilmesini sağlanacaktır. Hafta Tatili ruhsatı alma işini cazip hale getirerek,
ruhsatlandırdığımız işyerlerine, Hafta Tatili ruhsatı verilmek suretiyle haksız rekabet önlenecektir.
Denetimleri sıklaştırarak, eski ve yeni ruhsat sahipleri arasında haksız rekabet oluşmasını engellenecektir.
Mükelleflere daha kaliteli ve hızlı hizmet verebilmek için Ruhsat ve Denetim Heyetlerinin sağlıklı denetim
yapabilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılacak, personel eğitilerek, araç gereç ve teknik eleman sayısı
artırılacaktır.

Stratejiler:
Ruhsatsız işyerlerinin belirlenmesi
Denetimlerin artırılması
Diğer birimlerle eşgüdüm sağlanması
İşyerlerinin projelerine uygun olup olmadıklarının belirlenmesi
İşyerlerinin yangın önlemleri açısından uygun olup olmadığının denetlenmesinin
sağlanması
Hafta tatili belgesi olmayan işyerlerinin tespit edilmesi
İşyerlerinin girişlerinin engellere uygun hale getirilmesi
Ruhsat ve Denetim Heyetleri için gerekli olan araç ve teknik eleman sayısının
arttırılması
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Performans göstergeleri

2010 2011 2012 2013

2014

Ruhsatlandırılacak işyeri sayısı

4000

4500

5000

5000

5500

5000

5000

5000

6000

6000

Eski hafta tatili belgesi olup yenileyecek
tahmini işyeri sayısı
Ruhsat, Mali Hizmetler ve İmar Müdürlüğü
arasında bilgi işlem alt yapısı oluşturmak

X

HEDEF 4.2: Halkın ihtiyaçlarını ucuz, sağlıklı ve güvenli bir şekilde karşılamasını sağlayıcı
tedbirler almak
Belde halkının ucuz, sağlıklı, güvenilir, taze yaş sebze ve meyve ihtiyacını sağlamak için, pazarcı esnafını
kayıt altına almak, eğitmek ve pazaryeri ve pazarcı esnafına ilişkin gerekli kuralları oluşturmak.

Stratejiler:
Pazarcı esnafına ilişkin gerekli kuralların oluşturulması ve pazarcı esnafının
eğitilmesi
Pazarcı esnafının sicil sistemi oluşturularak bilgisayar kaydı altına alınması
Üstü açık olan 6 pazaryerinin 2014 yılına kadar kapalı hale getirilerek çok amaçlı
kullanıma sunulması
Pazaryerlerinin zemin ve mazgallarının yenilenmesi
Performans göstergeleri

2010

2011

2012

2013

2014

İşlem yapılan pazar esnafı sayısı

1900

2000

2100

2200

2300

Eğitim verilen pazarcı esnaf sayısı

500

500

500

Pazarcı esnafı sicil sistemi oluşturulması

X

X

X

Üstü kapatılacak pazaryeri sayısı

2

1

1

Zemin ve mazgalları yenilenen pazaryeri
sayısı

5

500
X

500
X

1

1

HEDEF 4.3: Seyyar satıcıların faaliyetini sona erdirmek
Beldede izinsiz satış yapan her türlü seyyar satıcıların faaliyetlerin sona erdirilerek, sokaklardaki görsel
kirliliğin önlenmesi ve kayıt dışı ekonominin önüne geçilmesini sağlamak.

Stratejiler:
Seyyar satıcılarla mücadele görevini yapan personelin moral motivasyonunun
arttırılması
Halkın seyyar satıcılardan alış-veriş yapmaması konusunda eğitilmesi
Personele periyodik olarak hizmet içi eğitim verilmesi
Gerekli olan araç-gereç ve makine-teçhizatın sağlanması
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Performans göstergeleri
İşlem yapılan seyyar sayısı

2010

2011

2012

2013

2014

2500

2400

2300

2200

2100

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Seyyar satıcı sayısındaki azalma oranı
Halkın memnuniyet oranı
Personele periyodik olarak hizmet içi eğitim
verilmesi
Gerekli araç-gereç, makine ve teçhizatın
sağlanması

HEDEF 4.4: Sınırlarımız içerisinde bulunan iş yerlerinin tamamını periyodik olarak
denetlemek
Çankaya halkının sağlık ve huzurunu tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak, kentte esenlik ve düzenin
korunmasını sağlamak, vatandaşların şikayetlerine çözümler bulmak ve kayıt dışı ekonomik faaliyetleri
önlemek için düzenli, sistemli ve etkin bir biçimde denetim yapmak.

Stratejiler:
İlgili birimlerin koordineli çalışmalar yapması
Esnaf, Esnaf Odaları ve Tüketici Dernekleri ile işbirliği yapılması
Denetim görevini yapan personelin motivasyonunun artırılması
Gerekli olan araç-gereç ve makine-teçhizatın sağlanması
Esnafın sıhhi takibinin yapılması
Esnafın envanterinin çıkarılması
Karakollarda esnaf sicilinin oluşturulması
Performans göstergeleri

2010

2011

2012

2013

2014

İşlem yapılan işyeri sayısı

10000

15000

20000

25000

30000

8500

9000

9500

10000

10500

10 gün

7 gün

7 gün

5 gün

5 gün

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

İşyerlerinde görülen eksikliklerin azalma
oranı
Denetlenmeyen işyeri sayısının azalma oranı
Toplam yapılan evrak sayısı
Evrakların cevaplanma süresi
Karakollarda esnaf sicilinin oluşturulması
Gerekli araç-gereç, makine ve teçhizatın
sağlanması
Esnafın envanterinin çıkarılması
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AMAÇ
5

ÇEVRE BİLİNCİNİ
ARTIRARAK ÇEVRESEL
GELİŞMEYİ SAĞLAMAK

Temel haklardan olan temiz ve yeşil bir
çevrede yaşamayı sağlamak yerel kamu
hizmetleri içerisinde önemli bir yer
tutmaktadır.
Çağdaş ve teknolojik olanakları kullanarak
vatandaşların yaşamlarını yeşil ve temiz bir
kent ortamında sürdürmesini sağlamak,
çevresel kirlilikle mücadele etmek, geri
kazanım projeleri uygulamak ve kentlilik
bilincine sahip bireylerin temiz ve yeşil bir
çevre konusundaki bütün gereksinimlerini
karşılamak temel kurumsal amaçlar arasında
yer almaktadır.

HEDEF 5.1: Geri kazanabilir atıkların çevreye zarar vermesini
önlemek ve geri dönüşüm ile ekonomiye yeniden kazandırmak ve
ekonomiye katkıda bulunmak
Geri Kazanım Projelerini çeşitlendirmek ve tüm Çankaya bölgesinde yaygınlaştırmak.

Stratejiler:
Site yöneticilerinin bilgilendirilmesi
Bölge halkının bilgilendirilmesi
Eğitimli personel sayısının artırılması
Araç ve gereç sayısının artırılması
Atıkların toplanması ve geri kazandırılması için sistemin kurulması
Performans
göstergeleri

2010

2011

2012

2013

2014

İşyeri kurum ve
kuruluşlara dağıtılacak
iç mekan kutukonteynır sayısı

1500 adet iç
mekan
800 adet
site tipi
konteynır

2000 adet iç
mekan
1000 adet
site tipi
konteynır

2500 adet
iç mekan
1200 adet
site tipi
konteynır

500 adet site
tipi konteynır

500 adet site
tipi konteynır

Alınacak araç ve
ekipman sayısı

8 adet
sıkıştırmalı
Araç (en az
7m3 lük)

5 adet
sıkıştırmalı
Araç (en az
7m3 lük

2 adet
sıkıştırmalı
Araç (en az
7m3 lük

700 adet

750 adet

800 adet

Okullara konulacak geri
dönüşüm ve kumbara
sayısı
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Yıllık toplanan ambalaj
atık miktarı

18.000 Ton

24.000
Ton

32.000
Ton

Pil, akü, elektrik ve
elektronik atıklarla ilgili
toplama merkezlerinin
oluşturulması

1 Merkez

2 Merkez

2 Merkez

-

-

Geri kazanılabilen katı
ve sıvı atıklara (bitkisel
yağ) ilişkin hedeflenen
toplama miktarı

270 Ton

297 Ton

327 Ton

360 Ton

396 Ton

Geri dönüşüm projeleri
konusunda eğitim ve
bilgilendirme yapılacak
konut sayısı

84.000
Konut

38.000
Konut

84.000
Konut

1 Merkez

2 Merkez

2 Merkez

Bitkisel atık yağlarla
ilgili toplama
merkezinin
oluşturulması

HEDEF 5.2: Kentte çevresel kirliliklerin önlenmesi ve azaltılmasını sağlamak
Çeşitli kirliliklerle mücadele edilerek çevresel kirliliklerin önlenmesi ve azaltılması sağlanacaktır. Hafriyat
ve tadilat atıklarını kontrol altında tutarak, çevre kirliliğine yol açmadan belirlenen yerlere dökülmesi
sağlanacaktır. İnsan sağlığını tehdit eden ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğini ve kentteki gürültü
kirliliğini minimuma indirmek için gerekli önlemlerin alınması sağlanacaktır.

Stratejiler:
Denetim eleman sayısının arttırılması
Çevre Denetim Ekiplerinin sayısının arttırılması
Araç ve gereç sayısının arttırılması
Günün şartlarına uygun denetim mekanizması oluşmasının sağlanması
Ankara Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile koordineli, denetim ve
çalışmalar yapılması
Belediyenin denetim yapan ilgili müdürlüklerinin koordinasyonunun sağlanması
Performans göstergeleri
Çevre denetiminde
görevlendirilecek ekip ve
personel sayıları
Hava kirliliğine ilişkin denetim
ve kontrol yapacak ekip ve
personel sayısı
Gürültü kirliliğini önlemeye
ilişkin görevlendirilecek ekip
ve personel sayısı

2010

2011

2012

4 ekip
12
personel

5 ekip
15
personel

6 ekip
18
personel

2013

2014

2 ekip 4
personel
3 ekip 6
personel

4 ekip 2
personel
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HEDEF 5.3: İklim dostu belediyecilik uygulamaları ile öncü olmak
Daha az karbon salınımı üreten, hem iklim dostu hem de yaşanabilir Çankaya için iklim değişikliği ile
mücadeleye yönelik uygulamalar ve projeler hayata geçirilecektir. Çankaya bölgesinde iklim değişikliğini
önleme konusundaki uygulamalar ile diğer yerel yönetimlere de öncü ve örnek olunacaktır.

Stratejiler:
Çankaya bölgesinde sera gazı salınımlarını azaltmak
Hizmet binalarımız ve tesislerimizde kullanılan enerji ve su miktarını azaltmak
Geri dönüşüm, kazanım programlarını yaygınlaştırmak
Sıfır maliyetli projeleri desteklemek
Performans göstergeleri

2010

2011

2012

2013

2014

Azaltılacak karbon emisyon
yüzdesi

%2

%3

%4

%5

%6

Hizmet binalarında azaltılacak
enerji yüzdesi

% 10

% 20

% 30

% 30

% 40

Tasarrufumuz altındaki
yerlerde kullanılan su
miktarındaki azalma yüzdesi

% 10

% 20

% 40

% 50

% 50

Desteklenecek sıfır maliyetli
projeler

1

2

3

3

4

HEDEF 5.4: Çankayalıların daha temiz bir ortamda yaşamlarını
sürdürmelerini sağlamak
2010 yılında çöp toplama ve nakil işleminin mevcut sistemle devam etmekle beraber, teknolojik anlamda
donanımların sisteme dâhil edilmesi çalışmaları yapılacaktır. Evsel ve kentsel atıkların yeraltı ve yer üstü
konteynırları koyarak kamufle ederek nakil işlemleri sağlanacaktır.2010 yılında belirlenecek pilot
bölgelerde cadde ve sokakların yıkanmasını sağlamak amacı ile gerekli alt yapı oluşturulacaktır. Personelin
araç ve gereç kullanımını, yürürlükte olan yasa ve yönetmeliklerle ilgili olarak bilgilenmelerini sağlamak
için eğitim programları, seminerler düzenlenecektir. Temizlik hizmetlerine Çankaya halkının katılımını
sağlamak amacı ile gerekli propaganda araçlarını kullanarak Çankayalılara ulaşılacaktır. Cadde ve sokak
temizliğinde ve çöp toplama ve nakil işlerinde kullanılmak için yıllar içerisinde eskiyen, kullanılmaz
duruma gelen, hurdaya ayrılan araçların yerine yenileri ile modernize edip, araç parkı geliştirilecektir.

Stratejiler:
Çöp toplama ve nakli işinin mümkün olduğunca belediye olanakları ile yapılması
Belediyenin araç, gereç ve personeli yetmediği durumlarda gerekli hizmet alımının
yapılması
Poşetle toplama sistemi yerine konteynır sistemine geçilmesi
Cadde ve sokakların temizlik ve yıkama işlemini yapacak personel, araç, gereç ve
malzemenin temin edilmesi
Araç parkının modernize edilmesi
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Yeni araçların kullanıcılarına gerekli eğitimin aldırılması
Mahalle Muhtarları ile ortaklaşa program hazırlanması
Çankaya halkının temizlik hizmetlerine aktif olarak katılmalarının sağlanması
Performans göstergeleri

2010

2011

2012

2013

2014

Hizmet alımının gerçekleşme oranı

%60

%50

%40

%40

%40

Konteynır sistemine geçme oranı

% 20

% 40

% 70

% 100

-

Çöp toplama ve nakli için alınan araç sayısı

40

10

10

10

10

Cadde ve sokakların yıkama işlemi için alınan
araç sayısı

2

1

-

-

-

1500–
2000
kg
50.000
adet

1500–
2000
kg
50.000
adet

1500–
2000
kg
50.000
adet

1500–
2000
kg
50.000
adet

1500–
2000
kg
50.000
adet

Yıkama işleminde kullanılan temizlik
malzemesi miktarı
Temizlik hizmetlerine yönelik basılan ve
dağıtılan broşür sayısı

HEDEF 5.5: Çevre bilincini geliştirmek
Halkın geniş katılımı sağlanarak, üniversitelerle, meslek odalarıyla ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği
yaparak, çevre konusunda toplantı, panel ve seminer gibi bilgilendirici ve eğitici faaliyetler düzenlenecek.
Çevre kavramının yaygınlaşması için, çevreye duyarlı sivil toplum kuruluşlarını örgütleyerek, duyarlı
kesimlerin etki ve etkilerinin arttırılması çalışmaları yapılacak. Bu kapsamda çevre günü şenliği, çevre
temalı kompozisyon, şiir, resim yarışması ve fotoğraf sergisi düzenlenecek.Bahçe/teras-çatı
düzenleme,balkon/pencere bezeme yarışması geleneksel hale getirilecek.

Stratejiler:
Sivil toplum kuruluşları, üniversite ve meslek odaları ile işbirliği yapılması
Paydaşlarla birlikte koordineli çalışarak, halkın katılımının sağlanması
Çevre kavramının yaygınlaştırılması
Performans göstergeleri

2010

2011

2012

2013

2014

Düzenlenecek toplantı, panel, seminer ve
eğitici faaliyet sayısı

12

12

12

12

12

Dünya Çevre Günü Şenliğinin düzenlenmesi

1

1

1

1

1

Düzenlenecek çevre temalı kompozisyon şiir
resim yarışması ve fotoğraf sergisi sayısı

1

1

1

1

1

Bahçe/balkon/pencere düzenleme yarışması

1

1

1

1

1
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HEDEF 5.6: Halkın ihtiyaçlarına cevap verecek yeni yeşil alanlar oluşturmak
park ve yeşil alan sayısı artırmak
Her yıl 10 adet yeni park yapılması veya yaptırılması sağlanacak, İmrahor vadisi rekreasyon alanı
düzenlenecek ve Mühye Köy içi ile Bademlidere bölgesi mesire alanı haline getirilecek. İlçemiz sınırları
içerisindeki tüm sokaklar ağaçlandırılacak, uygun alanlarda koruluklar oluşturulacak ve okul, kreş, huzur
evi, askeri kuruluşlar gibi kamu kurum ve kuruluşların çevre düzenlemeleri yapılacak.

Stratejiler:
İlgili birimlerin işbirliğinin sağlanması
İlgili birimlerin ortak çalışmaları ile kentsel tasarım ve peyzaj projelerinin
onaylarının sağlanması
Halihazır ve mülkiyet temini
Parselasyon ve arazi işlemlerinin yapılması
Hizmetlerin mümkün olduğunca belediye olanakları ile karşılanması
Belediye olanakları ile karşılanması mümkün olmayan mal yada hizmetlerin satın
alma yoluyla karşılanması
Performans göstergeleri
Yeni yapılacak park

2010

2011

2012

2013

2014

10

10

10

10

10

Yeni yapılacak park ve yeşil alanlar

818.000
m²

İmrahor Vadisi rekreasyon projesini
hazırlamak (3500 ha.)

X

Mühye Köy içi ve çevresini mesire alanı haline
getirmek

X

Bademlidere bölgesini mesire alanı haline
getirmek

X

Ağaçlandırılacak sokak sayısı

25

30

35

40

50

1000

1200

1400

1600

2000

X

X

X

X

Sokak ağaçlandırmasında kullanılacak ağaç
sayısı
Çevre düzenlemesi yapılacak kamu kuruluşu
sayısı
İlgili birimlerin ortak çalışmaları ile kentsel
tasarım ve peyzaj projelerinin onaylarının
sağlanması

VY
X

HEDEF 5.7: Yeşil alanların kalitesini arttırmak
Park, yeşil alanlar ve sokaklardaki ağaçların rutin budama ve ilaçlama işlemleri yapılacak, parkların
yapısal, bitkisel ve park mobilyaları deformasyonu giderilecektir. Park ve yeşil alanların aydınlatılması
sağlanacaktır. Parkların temizlik ve güvenlik görevlileri ile temiz ve güvenli kullanımı sağlanacaktır.
Mevsimlik çiçek ihtiyacını karşılamak için yeni bir sera yapılacaktır. Ayrıca; Bahçe Sergileri, Botanik
Seraları, Bitkisel üretim ve sergileme, Demonstrasyon alanı yapılacaktır.
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Stratejiler:
Üretimin mümkün olduğunca kendi olanaklarımızca sağlanması
Belediye olanakları ile karşılanması mümkün olmayan mal ya da hizmetlerin satın
alma yoluyla karşılanması
Üretim için gereken malzemelerin dışarıdan alınması için ihale yapılması
Performans göstergeleri

2010

Parklarda kullanılacak bitki miktarı

70.000
adet

Parklarda kullanılacak çim miktarı

4.000
kg.

Parklarda kullanılacak gübre miktarı

9.000
m³

Parklarda kullanılacak bank miktarı

1.500
adet

Sera yapılması

1 adet

2011

2012

2013

2014

HEDEF 5.8: Mevcut park ve yeşil alanları daha işlevsel hale getirmek
İlçemiz sınırları içindeki parkları bulundukları bölgelere ve kullanım özelliklerine göre yeniden
düzenlemek, çeşitli nedenlerle amaç ve işlevleri kaybolmuş veya yetersiz kalmış park ve yeşil alanları
günümüz koşullarına ve mevcut kentsel kullanım özelliklerine göre yeniden düzenlemek, revize etmek.
Park ve yeşil alanlarda; çocuklar için oyun alanları oluşturmak ve sosyal ve kültürel olanakları sunan
alanlar yaratmak. Park alanlarını dinlenme dışında konser, tiyatro, yarışma vb. etkinlikler için kullanmak.

Stratejiler:
Üretimin mümkün olduğunca kendi olanaklarımızca sağlanması
Belediye olanakları ile karşılanması mümkün olmayan mal ya da hizmetlerin satın
alma yoluyla karşılanması
Üretim için gereken malzemelerin dışarıdan alınması için ihale yapılması
Performans göstergeleri

2010

Revize bitki ve çim miktarı

50.000
m²

Revize edilecek park miktarı (yapısal)

13.000
m²

Revize edilecek park ve yeşil alan miktarı

50.000
m²

Revize park projeleri

20 adet

2011

2012

2013

2014
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AMAÇ
6

ÇANKAYA’YI SANATIN VE
KÜLTÜRÜN MERKEZİ
HALİNE GETİRMEK

Çankaya’nın kent merkezlerinde ve
mahallelerinde toplumun kültürel ve sanatsal
etkinliklerle buluşmasının sağlanması, kültür
ve sanat mekânlarının yoğunluklu kullanımını
sağlayacak etkinliklerin planlanması ve
uluslararası ölçeklerde etkinlikler
gerçekleştirerek Ankara’nın başkent ve
Çankaya’nın kültür ve sanatın başkenti
kimliğini öne çıkartmak. Cumhuriyetin kültürel
mirasına sahip çıkarak kültürel ve doğal mirası
yaşatarak geçmişin değerlerine saygılı bilinçli
bir yaşam alanı inşa etmek.

HEDEF 6.1: Uluslararası sempozyum, sergi ve festivaller düzenlemek

2010–2014 yılları arasında uluslararası sempozyum, sergi ve festivallerin düzenlenmesi.

Stratejiler:
Uluslararası kuruluşlarla işbirliğine gidilmesi
Hedef kitleye ulaşılması
Farkındalık yaratılması
Faaliyet öncesi bilimsel desteğin sağlanması
Sivil Toplum Kuruluşları ile eşgüdüm halinde çalışılması
Toplum desteğinin sağlanması
Etki değerlendirme çalışmalarının yapılması

Performans göstergeleri

2010

2011

2012

2013

2014

Uluslararası Değirmendere Zühtü Müridoğlu Ahşap
Heykel Sempozyumu

1

1

1

1

1

Uluslararası Sergilerin Toplumla Buluşması

1

2

2

2

2

Uluslararası Gençlik Festivali

1

1

1

1

1

Uluslararası Tiyatro Festivali (çocuk, v.d)

1

1

1

1

1

Uluslararası Film Festivali (kadın filmleri, ikinci el
filmler, kısa filmler v.b)

1

1

1

1

1

Uluslararası Ankara Taşı Heykel Sempozyumu

1

1

1

1

1

Uluslararası Çocuk Oyunları Festivali

1

1

1

1

1
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HEDEF 6.2: Çankayalıların kültür ve sanat etkinliklerine erişimini kolaylaştırmak
2010–2014 yılları arasında kent merkezlerinde ve mahallelerde, TODAM’la birlikte Çankaya Yazı kültür ve
sanatsal etkinlikler düzenlemek.

Stratejiler :
Hedef kitleye ulaşılması
Farkındalık yaratılması
STK’larla eşgüdüm halinde çalışılması
Toplum desteğinin alınması
Etki değerlendirme çalışmalarının yapılması
Muhtarlarla işbirliği yapılması
Performans göstergeleri

2010

2011

2012

2013

2014

3

5

5

6

7

20

30

45

50

55

10

10

10

10

10

15

15

15

20

20

Sakarya, Konur ve Karanfil v.b yaya bölgelerinde
konser ve film günleri
Mahallelerde pazaryeri ve parklarda açık hava
sinema gösterimi
Mahallelerde düzenlenen konserler
Sivil toplum örgütleri ve diğer belediyelerle ortak
etkinlikler

HEDEF 6.3: Kültür ve sanat birikimini açığa çıkartmak, gelecek kuşaklara taşımak ve
sürekliliğini sağlamak
Özel günlerde ve tarihlerde(19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramı, 27 Aralık Atatürk’ün Ankara’ya gelişi, 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü, 24 kasım Öğretmenler Günü v.b.) kültürel sanatsal etkinlikler düzenlemek. Kültür ve sanat
alanında ünlü şair, edebiyatçı sinemacı ve tiyatroculara yönelik etkinlikler düzenlemek.( Nazım Hikmet,
Yılmaz Güney, Pablo Neruda, Dostoyevski, v.b)

Stratejiler:
Hedef kitleye ulaşılması
Farkındalık yaratılması
Faaliyet öncesi bilimsel desteğin sağlanması
STK’larla eşgüdüm halinde çalışılması
Toplum desteğinin alınması
Etki değerlendirme çalışmalarının yapılması
Performans göstergeleri

2010

2011

2012

2013

2014

Özel gün ve tarihlerde düzenlenecek etkinlik sayısı

10

10

10

10

10

Ünlü şair, edebiyatçı, sinemacı ve tiyatroculara
yönelik düzenlenecek etkinlik sayısı

8

13

17

19

21
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HEDEF 6.4: Çankayalıların kültürel ve sanatsal gereksinimlerini karşılamak
Halkın kültürel ve güncel ihtiyaçlarının giderilmesi ve paylaşım ortamı ile birlikte tartışma süreçleri
yaratılması için, güncel konularla ilgili söyleşiler, paneller, forumlar düzenlemek. Müziğin değişik
alanlarında müzik günleri ve müzik dinletileri düzenlemek. Ünlü şairlerle ve genç şairlerle şiir günleri
düzenlemek.

Stratejiler
Hedef kitleye ulaşılması
Farkındalık yaratılması
Faaliyet öncesi bilimsel desteğin sağlanması
STK’larla eşgüdüm halinde çalışılması
Toplum desteğinin alınması
Etki değerlendirme çalışmalarının yapılması

Performans göstergeleri

2010 2011

2012

2013

2014

Politika, kültür, sanat söyleşileri

10

12

12

12

12

Edebiyat söyleşileri

6

6

6

6

6

Gençlik, çocuk, kadın hakları panel forumları

3

3

3

3

3

Kent mekânları söyleşileri

10

10

10

10

12

Sivil toplum örgütleri meslek odaları ile birlikte
düzenlenecek temalı söyleşi, panel ve forum
sayısı

10

12

12

15

15

Özgün müzik, halk müziği, klasik müzik v.d

24

24

24

28

28

Öğrenci gruplarıyla amatör müzik

12

12

12

12

12

Ankaralı ünlü şairlerin dilinden şiirler

6

8

8

10

10

Genç şairlerin dilinden şiirler

10

10

10

12

12

HEDEF 6.5: Basılı materyaller ile Çankayalıların kültür ve sanata olan ilgisini arttırmak
Stratejiler:
Hedef kitleye ulaşılması
Farkındalık yaratılması
Faaliyet öncesi bilimsel desteğin sağlanması
STK’larla eşgüdüm halinde çalışılması
Toplum desteğinin alınması
Etki değerlendirme çalışmalarının yapılması
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Performans göstergeleri

2010

2011

2012

2013

2014

Yapılan etkinliklerin basılı hale
getirilmesi

6000
adet

8000
adet

Temalı, konusu belirli alanda
hedef kitlesi belirtilerek basılı
materyal elde etmek için
yarışmalar açılması

1 yarışma
10000
adet
baskı

1 yarışma
10.000
adet
baskı

Yayınlanmış eserlerin
tıpkıbasımlarının yapılması

10.000
adet
baskı

20.000
adet
baskı

8000
adet
1
yarışma
20.000
adet
baskı
30.000
adet
baskı

10000
adet
1
yarışma
50.000
adet
baskı
40.000
adet
baskı

Sivil toplum örgütleri meslek
odaları, üniversiteler v.b ile
birlikte yayın oluşturulması

2 eser

3 eser

4 eser

5 eser

10000 adet
2
Yarışma
100.000
adet baskı
50.000
adet baskı
5 eser

HEDEF 6.6: Çankaya’da kültür ve sanat yapılarının sayısını arttırmak
2010–2014 yılları arasında halkın kullanımı için çok amaçlı bir kültür ve kongre merkezi, Kızılay bölgesi
Maltepe Yerleşkesinde kafe yapılması, Kent Müzesi ve Çankaya Kitaplığı, mahallelerde oyun atölyeleri inşa
edilmesi planlanmıştır.

Stratejiler:
Birimler arası eşgüdüm sağlanması
Performans göstergeleri

2010

Maltepe Yerleşkesinde kafe yapımı

1

Kültür ve kongre merkezi yapımı

1

2011

2012

2014

1

Kent Müzesi ve Çankaya Kitaplığı oluşturmak
Mahallelerde oyun atölyeleri yapmak

2013

1
1

3

3

5

5

HEDEF 6.7: Ülkelerarası kültürel ve sanatsal etkinlikler yapmak
Ülkemizin ve diğer ülkelerin önemli günlerinde ortak etkinlikler yapmak, Ülkelerin kültürel birikimlerini
ortaya koyan Ülkeler Bahçesi oluşturmak.

Stratejiler:
Elçiliklerle düzenli ilişki kurulması ve sürdürülmesi
Birimler arasında koordinasyon sağlanması
Performans göstergeleri
Elçiliklerin kültür ataşeleri ile
düzenli toplantı yapmak
Ülkelerin özel günlerinde ortak
etkinlikler yapmak
Türkiye’nin önemli günlerinde
elçilere resepsiyon vermek
Ülkeler bahçesi oluşturmak

2010

2011

2012

2013

2014

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

1

1

1

2

2
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HEDEF 6.8: Cumhuriyetin kültürel mirasına sahip çıkmak
ve envanterini çıkarmak
Cumhuriyetin kültürel mirasına sahip çıkarak gelecek kuşakların doğru bilgilenmesini sağlamak. Cumhuriyetin
kültürel mirasının envanterinin çıkartılmasına yönelik projeler geliştirmek.

Stratejiler:
Kentsel bellek oluşturulması
Kültür Bakanlığı ve İlgili kurumlarla işbirliği yapılması
Performans göstergeleri

2010

2011

2012

2013

2014

-

1

-

-

-

10

10

10

10

10

-

1

-

-

-

Kültürel miras haritası oluşturmak
Sivil mimarlık örneklerinin tescil
edilmesini sağlamak
Kültürel Miras web sayfası
oluşturulması

HEDEF 6.9: Çankayalıların kültürel mirasa yönelik duyarlılığını artırmak
Halkın kültürel mimari mirasa karşı duyarlılığını arttırarak geçmiş değerlerine saygılı bilinçli bir yaşam
alanı inşa etmek.

Stratejiler:
İlgili kurumlarla işbirliği yapılması
Performans göstergeleri
Düzenlenecek tarihi çevre gezileri sayısı

2010

2011 2012 2013

2014

-

1

-

-

-

10

10

10

10

10

-

-

1

-

-

Tarihi Kent rehberi oluşturmak

-

-

1

-

-

Kültürel miras sergisi düzenlemek

2

3

3

3

4

1

-

-

-

1

10

10

10

10

10

Basılacak sivil mimarlık örnekleri kitap dizisi
sayısı
Kültürel mirasının belgesel haline
dönüştürülmesi

Yabancı mimarların inşa ettiği yapılara yönelik
elçiliklerle ortak projeler başlatmak
Sokak hikâyelerinin yapılması sözlü tarih
çalışması
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HEDEF 6.10: Kültürel ve doğal mirası yaşatarak korumak
Tarihi ve kültürel miras alanlarının planlanması, kullanılmayan yapıların işlevlendirilmesi, restore edilmesi

Stratejiler:
Koruma ve geliştirme planı yapılması
Kültürel ve doğal miras yapıtlarının belirlenmesi
İlgili kurumlarla eşgüdümün sağlanması
Performans göstergeleri
Saraçoğlu Mahallesinin koruma
amaçlı imar planının yapılması
Çankaya İlçesinde kullanılmayan
endüstri yapıların yeniden
işlevlendirilmesi (sığınak, tuğla
fabrikası, çırçır fabrikası, ısı
merkezi v.b)
Kent Tarihi Ofisi’nin kurulması

2010

2011

2012

2013

2014

1

-

-

-

-

1

1

2

1

1

-

1

-

-

-
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AMAÇ
7

KATILIMCI YÖNETİM
MODELİNİ ETKİN HALE
GETİRMEK

Karar alma sürecinde kamu, özel sektör ve
sivil toplum örgütleri ile vatandaşların
görüşlerinin alınarak işbirliği yapılması
katılımcılığın gerçekleştirilmesinde ve
artırılmasında en önemli etkenlerdir.
Uluslararası ve ulusal düzeyde ilgili kurum ve
kuruluşlarla ortak projelerin hayata
geçirilmesi, deneyimlerin paylaşılması
katılımcılığın önemli unsurudur. Verimli ve
kaliteli hizmet üretimi için halkla iç içe diğer
kuruluşlarla işbirliği içinde katılımcı yönetim
modelini etkin hale getirmek zorunluluktur.
Yerel hizmetlerin etkili ve verimli biçimde
planlanması, uygulanması ve sunulmasında
zorunlu olan kurumlar arası işbirliği ve
eşgüdüm; katılımcılık, saydamlık ve
demokratik ilkeler göz önünde bulundurularak
sağlanacaktır.

HEDEF 7.1:Çankayalıların karar alma ve uygulama sürecine
etkin katılımını kolaylaştırmak
Anket, referandum, toplantı gibi yöntemlerle Çankayalıların eğilim, görüş ve önerilerini belediye
yönetimine taşımak. Çankayalılarla ve ilgili meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde
katılımcı yönetim modelini etkin hale getirmek. İlgili meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile ortak
hizmet projelerinin sayısını arttırmak.

Stratejiler:
Çeşitli toplumsal kesimlerin özgül talep ve önerilerinin belirlenmesi
Kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanması
Sürekli bilgilendirme seçenek sunumu ve geri besleme
İlgilerle fikir, görev ve sorumluluk paylaşımı

Performans göstergeleri

2010

2011

2012

2013

2014

Anket sayısı

2

2

2

2

2

Spesifik anket ve yüz yüze görüşme sayısı

2

2

2

2

2

Muhtarlarla yapılacak toplantı sayısı

4

4

4

4

4

STK ve Muhtarlara yönelik brifing sayısı

2

2

2

2

2
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Sivil toplum kuruluşları ile ortaklaşa yürütülen
projelerin sayısı

1

1

1

1

1

Meslek Odaları ile ortaklaşa yürütülen projelerin
sayısı

1

1

1

1

1

Vatandaş hizmet memnuniyet ölçümü yapılması

X

X

X

X

X

HEDEF 7.2: Kent Konseyi’ni katılımcı bir modelle aktif hale getirmek
Yerel Gündem 21 ve Kent Konseyi faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesine yardım ve destek
sağlamak. Çankayalıların belediye yönetimine katılma yollarının açılmasını sağlamak. Çankayalıları
çalışmalara katmak, birlikte çözüm üretmek ve birlikte projeler yaratmak.

Stratejiler:
Demokratik katılımcılığın sağlanması
Meclislerin oluşumunun sağlanması
Komisyonların oluşturulması
Mevzuata uygunluk sağlanması
Birimlerle eşgüdüm ve işbirliği sağlanması
Performans göstergeleri

2010 2011 2012 2013

2014

Meclislerin oluşumu (kadın, engelli, genç)

3

-

3

-

-

Oluşturulacak komisyonların sayısı

6

6

6

6

2

Projelerin oluşturulması için yapılacak iç ve
dış paydaş toplantıların sayısı

2

1

2

2

1

Hedef 7.3: Toplumsal Dayanışma Merkezlerinin örgütlülüğünü
geliştirerek yaygınlaştırmak
Toplumsal Dayanışma Merkezlerinin Çankaya ilçesindeki tüm alanlara hizmet verebilmesi ve halkın kent
yönetimine katılabilmesi için örgütlenmenin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi, toplumun öncelikli ihtiyaçlarının
belirlenerek katılımcı yönetim oluşturulmasına olanak sağlanmak.

Stratejiler:
Muhtarlarla işbirliği sağlanması
Halkın önceliklerin belirlenmesi
Alan araştırması yapılması
Gönüllülerle işbirliğinin sağlanması
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Performans göstergeleri

2011

2012

2013

25

30

38

48

58

2

3

5

8

10

2

2

2

2

2

5

8

8

10

10

5000
kişi

10.000
kişi

10.000
kişi

10.000
kişi

10.000
kişi

2

2

2

2

2

Alo TODAM Hattının Kurulması

1

-

-

-

-

TODAM-GENÇ Meclisi’nin
oluşması

2

2

2

2

2

Mahallelerde alan araştırması
yapılarak TODAM’ların
sayılarının arttırılması
TODAM’ların niteliklerine göre
sınıflandırılarak özelleşmesi
(Todam-Cafe, Todam-Etüt,
Todam-Spor v.b)
Mahalle muhtarlarıyla toplantı
yapılması
Gönüllülerle toplantılar
yapılması
Önceliklerin belirlenmesi için
değişik konularda alan anketi
yapılması
TODAM danışma kurulu
oluşturularak toplantılar
yapılması

2010

2014

HEDEF 7.4: Sağlıklı kent ilke ve politikalarını hayata geçirmek, DSÖ Sağlıklı Kentler
Projesi ve Sağlıklı Kentler Birliği’nde etkinliğimizi artırmak
İnsanların yaşanabilir, ulaşılabilir, güvenli ve nitelikli konutlarda barınarak, sağlıkta eşitsizliklerin
azaldığı, nitelik olarak kaliteli estetik ve güvenli bir kentte gelecek kaygısı olmadan, yaşamasını sağlamak.
Çankaya’nın verili durumunun açığa çıkartılarak profil ve sağlıklı kent gelişim planı ve projelerini
hazırlamak. DSÖ Sağlıklı Kentler Projesi ve Sağlıklı Kentler Birliğine etkin olarak katılmak, bilgi birikimi ve
deneyimleri paylaşmak ve ortak projeler geliştirmek.

Stratejiler:
Çankaya’nın sağlıklı kent profili ve kent sağlık gelişim planın çıkartılması
Kongrelere katılımın sağlanması
İç ve dış paydaşların bilgilendirilmesinin sağlanması
Sağlıklı kent ağı üyeleri ile ortak projeler geliştirilmesi
Sağlıklı kent uygulamalarını paylaşmak için yerinde inceleme gezilerinin yapılması
Performans göstergeleri
Çankaya Sağlıklı Kent Profili ve Kent Sağlık
Gelişim Planı’nın hazırlanarak yayına
dönüştürülmesi
Sağlıklı Kent Ağı üyeleri ile geliştirilen ortak
projeler

2010

2011 2012 2013

2014

1000’er
adet

-

-

-

-

1

1

1

2

2

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 93

HEDEF 7.5: Kardeş Belediyelerle ilişkileri geliştirmek
Kardeş belediyelerin sayısını arttırmak, deneyimleri paylaşmak ve ortak projeler yürütmek.

Stratejiler:
Yerel yönetim alanındaki uluslararası gelişmelerin izlenmesi
Diğer ülkelerin yerel yönetim alanındaki deneyimlerinin paylaşımı
Performans göstergeleri
Kardeş belediyelerin sayısının
arttırılması
Kardeş belediyelerle deneyim
paylaşımı teknik gezileri
düzenlenmesi
Kardeş belediyelerle birlikte
uluslararası ortak projeler
yürütülmesi

2010

2011

2012

2013

2014

2

3

3

3

5

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

HEDEF 7.6: AB, Uluslararası ve Ulusal fonlarından etkin bir şekilde yararlanmak
AB ve diğer uluslar arası kuruluşlar ile ulusal kuruluşların programları yakından izlenecek. Programlardan
etkin bir şekilde yararlanmak üzere kurumsal kapasite güçlendirilecektir.Verilecek eğitimlerle proje
hazırlama, izleme ve değerlendirme alanlarında kurumsal kapasite geliştirilecektir. AB tarafından
geliştirilen politikalar ve AB müktesebatı düzenli bir şekilde izlenecektir. AB’ye katılım sürecinden en üst
düzeyde yarar sağlanması için gerekli politika ve stratejiler geliştirilecek ve koordine edilecektir. Ortak
projelerle AB ve diğer uluslar arası kuruluşlar aracılığı ile verilen mali yardımlardan etkin bir biçimde
yararlanılarak, bu kuruluşlarla ilişkiler geliştirilecektir.

Stratejiler:
İlgili uluslar arası ve ulusal kurumlarla işbirliğine gidilmesi
Proje hazırlama, izleme ve değerlendirme alanlarındaki kapasitenin geliştirilmesi
Proje geliştirilmesi ve projelerde yer alınmasına yönelik çalışmaların yapılması ve
çalışmaların koordine edilmesi
Sağlanacak mali kaynakların etkin kullanımının geliştirilmesi
Performans göstergeleri

2010

2011

2012

2013

2014

İzlenen, incelenen proje sayısı

3

3

3

3

3

Sürdürülebilirliği sağlanan proje sayısı

1

1

1

1

1

X

X

X

X

X

AB’deki yerel yönetimlerle ilgili gelişmelerin,
müktesebatın, projelerin ve fonların takip
edilmesi
Kapasite geliştirme çalışmaları kapsamında
alınan eğitim ve eğitilen kişi sayısı
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AMAÇ
8

Vatandaşlarımızın kaliteli, hızlı, şeffaf, etkin
ve güvenilir hizmet almasını sağlamak.

BELEDİYE HİZMETLERİNİN
HER ALANINDA BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİNİ ETKİN
KILMAK

HEDEF 8.1: KBS (Kent Bilgi Sistemi) Sistem ve
Acil Durum Merkezinin kurulması
KBS (Kent Bilgi Sistemi) sistem ve acil durum merkezinin donanım ve yazılım alt yapısının, kesintisiz ve
hızlı bir şekilde hizmet verebilmesi için, iş yükü ve günün teknolojik gelişmelerin de gözetilerek kurulması.

Stratejiler:
Çalışma grupları oluşturmak
İyi uygulama örneklerini izlemeleri için olanak sağlamak
Piyasa araştırması yapmak
Uygulama araçlarını ve ilkelerini oluşturmak
Yazılım ve donanım araştırmasının yapılması, yazılım ve donanım işinin satın alma
yöntemini belirlenmek

Performans Göstergeleri
KBS Sistem ve Acil Durum Merkezi kurulması
KBS Performans Test Sistemi kurulması
KBS Uygulama Test Sisteminin kurulması
KBS Eğitim Test Sisteminin kurulup, kullanıma
açılması
Sistem ve Acil Durum Merkezinde Belediye
hizmetlerinin kesintisiz ve süratli bir şekilde
yapılmasını sağlayacak çalışmalar yapılması
KBS Sistem ve Acil Durum Merkezinde kullanılacak
olan hazır yazılımların lisansları kullanıcı sayısına
paralel olarak güncellenmesi

2010

2011

X

X

X

X

X

X

X

X

2012

2013

2014

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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HEDEF 8.2: İletişim Ağı Altyapısının kurulması
KBS iletişim alt yapısının, kesintisiz ve hızlı bir şekilde hizmet verebilmesi için, iş yükü ve günün teknolojik
gelişmeleri gözetilerek kurulması ve yedekliliğinin sağlaması.

Stratejiler:
KBS iletişim alt yapısının kurulması 2011 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır
KBS iletişim alt yapısının yedekliliği 2012 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır
2014 yılına kadar ihtiyaç durumuna göre birimler arasındaki iletişim alt yapısı fiber
ağ yapısına kavuşturulacaktır
Etki Alanı (Domain) Yönetim Sunucuları kurulacaktır

Performans Göstergeleri

2010 2011 2012 2013

2014

KBS iletişim alt yapısı tamamlanacaktır

X

X

KBS iletişim alt yapısının yedekliliği
tamamlanacaktır

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

İhtiyaç durumuna göre birimler arasındaki
iletişim alt yapısı fiber ağ yapısına
kavuşturulacaktır
Etki Alanı (Domain) Yönetim Sunucuları.
günün teknolojileri ve KBS’nin alt yapısı
gözetilerek kullanıcıların işlem
performanslarını arttırabilmek, network
trafiğini ve sistem yükünü azaltabilmek için
Etki Alanı (Domain) Yönetim Sunucuları
kurulacaktır

HEDEF 8.3: Bilgisayar ve Yan Donanımların yenilenmesi
KBS kapsamında Belediyemizde kullanıcı bilgisayarlar ve yan donanımları ile aktif ağ cihazların ekonomik
ömürleri, artan iş yükü ve kadro durumu gözetilerek güncel teknolojiye uygun olarak yenilenmesi,
eksikliklerin giderilmesi.

Stratejiler:
Kullanım ve ekonomik ömürleri dolan bilgisayar ve yan donanımları 2012 yılı sonuna
kadar güncel teknolojiye uygun olarak yenilenecektir
Aktif ağ cihazları güncel teknolojiye uygun olarak kullanım ve ekonomik ömürleri
dikkate alınarak yenilenecektir
Bilgisayarların yenilenmesi ya da yeni bilgisayar alınması durumunda yeni hazır
yazılımların lisans alımları yapılacak ve gerektiğinde güncellenecektir
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Performans Göstergeleri
Kullanım ve ekonomik ömürleri dolan
bilgisayar ve yan donanımları 2012 yılına
kadar güncel teknolojiye uygun olarak
yenilenecektir
Aktif ağ cihazları güncel teknolojiye uygun
olarak kullanım ve ekonomik ömürleri dikkate
alınarak yenilenecektir
Bilgisayarların yenilenmesi ya da yeni
bilgisayar alınması durumunda yeni hazır
yazılımların lisans alımları yapılacak ve
gerektiğinde güncellenecektir

2010 2011 2012 2013 2014
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

HEDEF 8.4: Kent Bilgi Sistemi (KBS) projesinin uygulamaya geçirilmesi
KBS kapsamında kullanılacak uygulama yazılımlarının kullanıcı dostu ve günün teknolojilerine uygun olarak
WEB tabanlı geliştirilmesi.

Stratejiler:
KBS yazılımları 2011 yılına kadar tamamlanacak ve 2014 yılına kadar sürekli
geliştirilerek yeni sürümleri çıkarılacaktır
KBS yazılımlarının 2011–2014 yılları arasında fonksiyonları artırılacak ve yeni
ekranlar veya modüller geliştirilecektir
2014 yılına kadar e-belediye altyapısı tamamlanacak ve yazılımların e-imza
altyapısı ile bütünleşmiş çalışması sağlanacaktır
Performans Göstergeleri
KBS yazılımlarının tamamlanması
KBS yazılımları fonksiyonlarının artırılması ve
yeni ekranlar veya modüllerin geliştirilmesi ve
yeni sürümler çıkartılması
e-belediye altyapısının tamamlanması ve
yazılımların e-imza altyapısı ile bütünleşmiş
çalışmasının sağlanması

2010 2011 2012 2013
X

X

2014

X

X

X

X

X

X

X

X

HEDEF 8.5: GIS - Coğrafi Bilgi Sistemi ve
KBS entegrasyonunun sağlanması
Kentsel verileri kullanarak harita üzerinden vatandaşa bilgi sunmak ve KBS ile entegrasyonunu sağlayarak
Yönetim Bilgi Sistemini oluşturmak. (MIS)
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Stratejiler:
2010-2011yılları içinde saha çalışması yapılarak Coğrafi Bilgi Sistemi veri tabanı
oluşturmak amacıyla arşivin sayısallaştırılması yapılacak
Sisteme ait bilgilerin güncelleştirilmesi için uydu fotoğrafları satın alınacak ve
arazide yerinde tespitler yapılacak
GIS ve diğer belediye uygulamalarının entegrasyonu sağlanacak, MIS altyapısı
tamamlanacak
GIS ve MIS uygulamaları 2011–2014 yılları arasında fonksiyonları artırılacak,
güncellenecek ve yeni ekranlar veya modüller geliştirilecektir
Performans Göstergeleri
Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) oluşturulması
amacıyla arşiv sayılaştırılması ve Saha çalışması
yapılacak
Sistemin harita ve diğer verilere ilişkin alt
bilgilerinin güncellenmesi için gerekli
çalışmalar yapılacak

2010 2011 2012 2013
X

X

X

X

X

X

X

GIS ve MIS uygulamalarının entegrasyonu
sağlanacak.
GIS ve MIS uygulamalarını fonksiyonları
artırılacak, güncellenecek ve yeni ekranlar
veya modüller geliştirilecektir.

X

X

2014

X

HEDEF 8.6: Doküman Yönetim Sistemi (DYS)’nin kurulması
Belediye içerisindeki yazışmaların Doküman Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yapılarak kağıt israfının
önüne geçmek, onay süreçlerini hızlandırmak amacıyla DYS kurmak.

Stratejiler:
2012 yılına kadar Belediyede kâğıtsız ofis ortamına geçmek için DYS kurulacak
DYS, 2013 yılı sonuna kadar Belediyenin tüm birimlerinde ve bağlı kuruluşlarında
kullanılması sağlanacak
Performans Göstergeleri

2010 2011 2012 2013

Belediyede kâğıtsız ofis ortamına geçmek için
DYS kurulacak

X

X

X

DYS, Belediyenin tüm birimlerinde ve bağlı
kuruluşlarında kullanılması sağlanacak.

X

X

X

2014

X
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HEDEF 8.7: Arşiv Yönetim Sisteminin kurulması
Belediye arşivi elektronik ortama aktarılacak.

Stratejiler:
2014 yılına kadar Belediyede arşivi dijital ortama aktarılacak
2014 yılına kadar GİS ve DYS entegrasyonunun sağlanacak

Performans Göstergeleri

2010 2011 2012 2013

2014

Belediyede arşivi dijital ortama aktarılacak

X

X

X

X

DYS, Belediyenin tüm birimlerinde ve bağlı
kuruluşlarında kullanılması sağlanacak

X

X

X

X

HEDEF 8.8: e-İmza altyapısının kurulması
Elektronik imza altyapısı kurulacak, KBS ve DYS entegrasyonu sağlanacak.

Stratejiler:
2013 yılı sonuna kadar Belediye birimleri ile tüm bağlı kuruluşlarında günlük olarak
yapılan tüm iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılması sağlanacaktır
Performans Göstergeleri
Belediye birimleri ile tüm bağlı kuruluşlarında
günlük olarak yapılan tüm iş ve işlemlerin
elektronik ortamda yapılması sağlanacaktır

2010 2011 2012 2013
X

X

X

2014

X

HEDEF 8.9: Belediyeye Daha Kolay Erişim Projesi
Belediye hizmetlerinden yararlananlar bilgilendirilecek. Belediye hizmetlerinin elektronik ortamda
vatandaşa sunulacak. Vergi ödemeleri elektronik ortamda yapılacak, Vatandaşın erişimi kolaylaştırılacak,
belediye hizmetlerinde şeffaflık sağlanacak ve tüm bu hizmetlerle belediyeye güvenin artırılması
sağlanacaktır.

Stratejiler:
e-belediye 2014 yılı sonuna kadar vatandaşlarca etkin kullanılması sağlanacaktır
Performans Göstergeleri
E-belediye portalının 2014 yılı sonuna kadar
vatandaşlarca etkin kullanılması sağlanacaktır

2010 2011 2012 2013
X

X

X

X

2014
X
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HEDEF 8.10: Bilişim sistemlerinde yeterliliğin sağlaması
Bilişim sistemlerinin etkin bir şekilde kullanılması için kullanıcılara gerekli eğitimler verilecek.

Stratejiler:
2011 yılı sonuna kadar tüm birimlere bilişim sistemlerinin kullanılmasıyla ilgili
gerekli eğitimler verilecektir
2014 yılı sonuna kadar her yıl uygulama eğitimleri yenilenecektir

Performans Göstergeleri

2010 2011 2012 2013

Tüm birimlere bilişim sistemlerinin
kullanılmasıyla ilgili gerekli eğitimler
verilecektir

X

2014

X

Her yıl uygulama eğitimleri tekrar edilecektir

X

X

X

HEDEF 8.11: Bilgi Güvenliği Yönetimi Sisteminin kurulması
Kent Bilgi Sistemi kapsamında Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması.

Stratejiler:
2011 yılı sonuna kadar belediye içinde ISO/TSE 27001 standart gereklilikler
sağlanacaktır
2012 yılı sonuna kadar ISO/TSE 27001 standardı belgesi alınacaktır
2014 yılı sonuna kadar ISO/TSE 27001 standardı uygulaması sağlanacaktır
Performans Göstergeleri

2010

2011

Belediye içinde ISO/TSE 27001 standart
gereklilikler sağlanacaktır

X

X

ISO/TSE 27001 standardı belgesi alınacaktır

X

X

ISO/TSE 27001 standardı uygulaması
sağlanacaktır

2012

2013

2014

X

X

X
X
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AMAÇ
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BELEDİYENİN MALİ YAPISINI
GÜÇLENDİRMEK VE
KAYNAKLARI ETKİN VE
ETKİLİ KULLANMAK

Kurumun tutarlı ve sürdürülebilir bir mali
politika çerçevesi sağlamak amacıyla;
birimler ve kurumlar arası eşgüdümünün
daha fazla güçlendirilmesi, mali
olanaklardan daha fazla yararlanmak amacı
ile kaynakların belirlenmesi, akılcı ve
bilimsel yöntemlerin kullanılması, kayıt dışı
ekonomiyle mücadele araçlarının
belirlenerek uygulanması, denetlenebilirlik
ilkesi çerçevesinde Kamu İç Mali Kontrol
mevzuatının uygulanması etkin ve etkili bir
mali yönetimin uygulanmasını olanaklı
kılacaktır.

HEDEF 9.1: Mevcut gelirlerin tahsilat oranlarını 5 yıl içerisinde
% 90 seviyesine çıkartmak
Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde finansal kaynak sağlamak amacı ile gelirlerin düzenli ve zamanında
tahsilatının yapılarak gelir artışının sağlanması.

Stratejiler:
Belediye alacaklarının envanterinin çıkarılması
Alacakların tahsilatının hızlandırılması
Performans göstergeleri

2010

Tahsilat servisinde çalışan personel sayısı

94

Tahsilatın Toplam Maliyeti

VY

Kişi başına tahsilat miktarı

VY

Tahsilat maliyetinin kişi başı maliyeti

VY

Mükelleflerin şikayet oranı

VY

2011

2012

2013

2014

HEDEF 9.2: Vergi kaybını önlemek için denetimleri artırmak
Denetimleri arttırarak, belediye vergilerinde kaçakların önlenmesi, vergi mükellef sayısının arttırılması,
Belediyemiz sınırları içerisinde tam mükellefiyete yakın oranların 5 yıl içerisinde sağlanması.

Stratejiler:
Denetim ekiplerinin personel ve donanım olarak desteklenmesi
Mükellef envanterinin oluşturulması
Kayıt dışılığı önlemek için denetimleri artırmak
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Performans göstergeleri

2010

Denetime çıkan personel sayısı

40

Denetimin Toplam Maliyeti

VY

Denetim sonucu arttırılan tahsilat yüzdesi

VY

Denetim sonucu arttırılan mükellef sayısı

VY

Denetim miktarının kişi başı maliyeti
Her bir denetim elemanını yıl içerisinde
denetlediği mükellef sayısı

VY

2011

2012

2013

2014

VY

HEDEF 9.3: Asfalt Katılım Paylarının süresinde ve eksiksiz tahsilatını sağlayarak,
tahsilat oranını 5 yıl içinde % 90’a çıkarmak
İlgili birimlerle eşgüdüm sağlanarak asfalt katılım paylarının yasal süresinde güncelleştirilmesi ve tahsilat
oranının artırılması.

Stratejiler:
Geçmiş yıllara ait bilgiler güncellenecektir
Personelin sayısal artışı ve verimliliği artırılacaktır
Diğer birimlerle eşgüdüm sağlanacaktır
Performans göstergeleri

2010

Asfalt Katılım Payı servisinde çalışan personel
sayısı

30

Asfalt Katılım Payı Servisi Toplam Maliyeti

VY

Asfalt Katılım Payı Artış oranı

VY

Asfalt Katılım Payı Servisinde çalışanların
maliyetinin kişi başı maliyeti

VY

Asfalt Katılım Payı Servisinde çalışanların kişi
başı tahsilat oranı

VY

2011

2012

2013

2014

HEDEF 9.4: Bütçe gerçekleştirme oranını 5 yıl içerisinde optimum seviyeye çıkartmak
ve ödemeler dengesini sağlamak
Kurum içi kapasite ve kaynak araştırmalarının yapılması, stratejik plan ve performans programı ile uyumlu
bütçenin hazırlanmasının sağlanması. Belediyenin yıllık bütçeleri, mali boyutu hesap edilmiş somut
önlemler ve değerlendirmeler içerecek şekilde, önümüzdeki dönemde tüm hizmetlerin gerçekleşme
oranının yükselmesi amacına uygun olarak ve katılımcı bir anlayışla hazırlanması.
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Stratejiler:
Bütçe hazırlık sürecinin etkinliği arttırılacaktır.
Bütçeler belirlenecek öncelikli alanlarda katılımcı bir anlayışla hazırlanacaktır
Bütçelerin Belediyenin stratejik plan ve performans programı ile uyumlu olacaktır
Bütçeler iletişim ve bilgilendirme boyutunu da içerecektir
Geçmiş yıllara ilişkin bilgi güncellemeleri ve kayıt dışılığı önlemek için bilgi
güncellemeleri ile denetimler yapılacaktır
Belediye bütçesinin gerçeğe yakın olması için harcama birimleri ile koordineli
çalışılacaktır
Performans göstergeleri

2010 2011 2012 2013

Mali Hizmetler ve Gider Servisinde çalışan
toplam personel sayısı
Yıl içerisinde Mali Hizmetler ve Gider Servisinin
toplam maliyeti
Mali Hizmetler ve Gider Servisinde çalışan
personelin azalış – artış oranı

VY

Kişi başına maliyet oranı

VY

Bütçe gerçekleşme oranı

VY

Kurum içi kapasite ve kaynak araştırmalarının
yapılması

X

2014

40

VY

X

X

X

X

HEDEF 9.5: Belediyemize ait taşınmazların etkin kullanılmasını ve değerlendirilmesini
sağlamak
Stratejiler:
Belediyemiz taşınmazlarının envanterinin çıkartılması
Belediye mülklerinin rayiç bedel üzerinden kiralanmasının sağlanması
Belediye mülklerinin rayiç bedel üzerinden satılmasının sağlanması
Belediyemize gelir getirecek yeni kiralık yerlerin tespit edilmesi
Performans göstergeleri
Belediyemizin taşınmazlarına ait bir yazılım
programı hazırlanması

2010 2011 2012 2013

2014

X

Kira bedellerindeki artış oranı

VY

Kiralanan yerlerin sayısındaki artış

VY

Tespit edilen yeni kiralık yerler

VY
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AMAÇ
10
KURUMUN
KAYNAKLARINI
GELİŞTİRMEK VE
KURUMSALLAŞMAYI
SAĞLAMAK

Kurumun kaynaklarının en üst düzeyde
değerlendirilmesi hizmet verimini
artıracak, bunun yanında motivasyon ve
memnuniyet artışı sağlayacaktır. İş akış
süreçlerinin tanımlanması, ödüllendirme
ve eğitim çalışmaları insan kaynaklarını
geliştirmenin araçları olarak
kullanılacaktır. Çalışanların performans,
kariyer ve liyakatine göre istihdamı
sağlanarak, özlük hakları iyileştirilerek ve
teşvik mekanizmaları geliştirmek suretiyle
iş verimliliği ile çalışma ve yaşam
standartları yükseltilecektir.Yeniden
yapılandırma ve yeni bir hizmet anlayışı
ile kurumsallaşma sağlanacaktır.

HEDEF 10.1: 2011 yılına kadar Belediyemizin “İnsan Kaynakları
Yönetim Sistemi”ni kurmak ve uygulamaya geçmek
İnsan kaynaklarının optimum dağılımı sağlanacak ve insan kaynağı ihtiyaç analizi yapılacaktır. İş tanımları
yapılarak belediye personelinin bu tanımlanmış işin niteliğine göre istihdam edilmesi sağlanacaktır. Mesleki
yeterlilik kriterleri belirlenerek eğitimler verilecektir. Personel atama ve görevde yükselme yönergesi
hazırlanacaktır.

Stratejiler:
Etkin ve verimli hizmet sağlamaya yönelik hizmet içi eğitim verilmesi
Hizmet içi eğitimde süreklilik sağlanması
Tüm personele bilgisayar, halkla ilişkiler konusunda eğitim verilmesi
İlgili kuruluşların ve üniversitelerin düzenledikleri eğitim programlarına ilgili
personelin katılımının sağlanması
Gereksinim analizi, görev ve nitelik tanımlaması yapılması
Performans göstergeleri
İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi”nin
kurulması
Personel giderlerinin bütçeye oranı
Düzenlenen eğitim/seminer sayısı
Hizmet içi eğitim programlarına katılan
personel sayısı
Personel atama ve görevde yükselme yönergesi
hazırlanması
İlgili kuruluşların ve üniversitelerin
düzenledikleri eğitim programlarına katılan
personel sayısı

2010 2011 2012 2013

2014

X
VY
VY
VY
X
VY
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HEDEF 10.2: Çankaya Belediyesi’ni etkin, verimli ve etkili hizmet üretimi için
işlevsel, akılcı ve çağdaş bir yönetsel yapıya kavuşturmak
Yeniden yapılandırma sürecinde tüm müdürlüklerin organizasyon yapısı ve görev tanımları yapılarak
müdürlük yönetmelikleri hazırlanacak ve belediyenin örgütlenme şeması tamamlanacaktır. Tüm birimlerde
iş süreç ve gereksinim analizleri yapılarak hizmet üretiminin nitelik ve kapasitesi geliştirilecektir. Belediye
şirket ve işletmeleri ile etkin bir eşgüdüm sağlanacaktır. Belediye Meclisi ve Encümenin çalışmalarını etkin
bir biçimde sürdürmelerini sağlayacak, iş ve işlemlerini kolaylaştıracak çalışmalar yapılacaktır.

Stratejiler:
İş süreç analizlerinin yapılması
Gereksinim analizi, görev ve nitelik tanımlaması yapılması
Birim yönetmeliklerinin hazırlanması
Birim yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi
Tüm iş süreçlerinin etkinlik ve verimlilik açısından incelenmesi
Birimler arası eşgüdümün sağlanması
Belediye şirket ve işletmeleri ile eşgüdümün sağlanması
Performans göstergeleri
İş Süreç analizi
Gereksinim analizi, görev ve nitelik tanımlama
çalışması yapılması
İş süreçlerinin etkinlik ve verimlilik açısından
incelenmesi

2010

2011

X

X

X

X

X

X

2012

2013

2014

X

X

X

X

X

X

Hazırlanan birim yönetmelik sayısı
İncelenen yönetmelik sayısı
Müdürlüklerin organizasyon yapısı ve görev
tanımlarının tamamlanması
Belediyenin örgütlenme şemasının
tamamlanması
Belediye şirket ve işletmeleri ile eşgüdüm
sağlanması
Meclis karar sayısı

X
X
X

X

VY

Encümen karar sayısı

VY

Belediye Başkanın randevu sayısı

VY

Ortalama randevu alma süresi

VY

Başkanın ziyaretçi sayısı

VY

HEDEF 10.3: Belediyenin bilgi sistemlerinin sürekliliğini
ve güvenirliğini sağlamak
Stratejiler:
Bilgi sistemleri envanteri çıkartılması
Kontrol mekanizmalarının yazılı olarak belirlenmesi Bilgi Sistemleri Uygulama
Kılavuzu çıkartılması
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Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda sorumlu olan yetkili
kişilerin belirlenmesi
Bilişim yönetişimini sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesi için bir çalışma
programı hazırlanması
Veri toplama, ölçme ve ölçüt belirlenme çalışmaları yapılması
Performans göstergeleri

2010

Bilgi sistemleri Envanteri çıkartılması

X

Bilgi Sistemleri Uygulama Kılavuzu çıkartılması

X

2011

Sorumlu olan yetkililerin belirlenmesi

X

Çalışma programı hazırlanması

X

2012

2013

2014

HEDEF 10.4: Hukuka uygun ve etkili yönetim sağlamak
Hukuka uygun ve etkili yönetimin sağlanmasına yönelik olarak 3 yıllık periyotlarda her birimin en az bir kez
denetlenmesi sağlanacaktır. Hesap verme sorumluluğu, kaynakların etkili ve verimli kullanımı ve kamu
yararı ilkeleri doğrultusunda yapılan inceleme, araştırma soruşturma ve teftiş faaliyetleri olabildiğince
çabuk sonuçlandırılacak ve bunlara ilişkin raporlarda tespit edilen sorunlar için öneriler geliştirilecektir.

Stratejiler:
Birimlerin denetlenmesi
Danışma amaçlı kurulan komisyonlara katkı sunulması
Sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin sunulması
Önerilerin gerçekleşme oranlarının izlenmesi
Cevaplı raporlar ile katılımcı ve hesap veren denetimin gerçekleştirilmesi
Birim denetim rehberi hazırlanması
Performans göstergeleri

2010

2011

2012

2013

2014

Denetlenen birim sayısı

7

7

7

7

7

Denetimi yapacak müfettiş sayısı

10

9

9

8

8

2 ay

2 ay

2 ay

2 ay

2 ay

Ortalama denetim süresi
Hazırlanan Rapor sayısı
İşlem yapılan rapor sayısı
Denetim rehberi hazırlanması

X

HEDEF 10.5: Belediyemizin açtığı veya belediyemize karşı açılan davaları hukuka
uygun ve lehimize sonuçlandırmak
Belediyemizde hukuka aykırı işlemlerin yapılmasının önlenmesi ve daha az dava açılması için gerekli
çalışmalar yapılacaktır. Dava açılmak üzere gelen taleplerin hukuka ve yasalara uygun olması
sağlanacaktır. Belediyemizin icra takibi yoluyla tahsil edeceği ya da kamu alacağı niteliğindeki alacakları
yazılı olarak vatandaşlara önceden bildirilerek icra masraflarından ve doğacak faizden vatandaşların
korunması sağlanacaktır.
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Stratejiler:
Ulusal Yargı Ağı Projesi’ne (UYAP) bağlantının sağlanması
Yargı kararlarının uzlaşma yolu ile tahsilinin sağlanması
Birimlerle eşgüdüm sağlanması
Elektronik ortamda davaların takibinin sağlanması
Performans göstergeleri

2010

2011

2012

2013

2014

Karara çıkacak dosyalar

748

822

904

994

1084

Lehe sonuçlanacak dosyalar

450

580

670

725

890

Aleyhe sonuçlanacak dosyalar

298

242

234

269

194

Verilecek mütalaa sayısı

69

75

81

87

93

İcra dosya sayısı

HEDEF 10.6:İç kontrol sistemi ve iç denetimin sağlıklı, amacına uygun olarak
yürütülmesini ve uygulanmasını sağlamak
Mali ve genel yönetimin araçları olan iç kontrol ve iç denetimin kurumsallaşması sağlanacaktır. İç kontrol
sisteminin kurulması, iç kontrol standartların oluşturulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi
konularında çalışmalar yapılacaktır.Onaylanması sağlanan üç yıllık denetim planına ve yıllık denetim
programlarına göre iç denetimin yapılması sağlanacaktır.

Stratejiler:
İç kontrol standartları eylem planın uygulanışının her yıl denetlenmesi
İş, risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin gözden geçirilmesi
Her müdürlüğün en az bir defa incelenmesi
İyi uygulama örneklerinin takip edilmesi
Performans göstergeleri

2010

2011

2012

2013

2014

İç kontrol sisteminin kurulması, iç kontrol
standartlarının oluşturulması ve yıllık
revizyonu
Üç yıllık iç denetim planının ve yıllık
programların hazırlanması onaylanması

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3
Müdürlük

3
Müdürlük

İncelenen Müdürlük ve süreç sayısı
Yapılan bilgilendirme ve verilen danışmanlık
hizmeti sayısı
Mutabık kalınan ve aksiyon planına bağlanan
önerilerin izlenme sayısı
Rapor sayısı
Öneri Sayısı
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HEDEF 10.7: Belediyenin iş ve işlemleri ile hizmetlerini mevzuat,verimlilik ve
performans ölçütlerine göre denetlemek,değerlendirmek ve uygunluk sağlamak
Belediyenin stratejik planı, performans programı ve faaliyet raporu katılımcı yöntemlerle hazırlanacaktır.
Belediyenin stratejik planına uygun olarak çalışmalar ve projeler gözden geçirilecektir. Belediyenin
hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmesi sağlanacaktır. Periyodik dönemlerde kontroller
yapılacak, iş ve işlemlerin belirlenen standartlara uygunluğu takip edilecektir. Sunulan hizmetler paydaş
beklentileri yönünde geliştirilecektir. Plan ve programlara ilişkin izleme ve değerlendirme çalışmaları
yapılacak, sonuçlar ve raporlar ilgililer ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.Belediye şirket ve işletmelerinin her
türlü iş ve işlemleri hesap verilebilirlik,şeffaflık ve açıklık yönlerinden izlenecektir.

Stratejiler:
Politika ve stratejilerin tüm ilgili tarafların katılımı ile oluşturulması
Birim faaliyet raporlarını esas alarak belediyenin faaliyet raporunun hazırlanması
Performans ve kalite ölçütlerinin belirlenmesi
Stratejik plan çerçevesinde yıllık performans programlarının hazırlanması
Performans değerlendirme bilgi sisteminin kurulması
Hizmetlerin etkililiğinin analiz edilmesi
Faaliyetlerin, iş ve işlemlerin stratejik plan ve performans programına
uygunluğunun denetlenmesi
Stratejik plan ve performans programına uygun bütçenin hazırlanması
Gerekli görülen her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartların
hazırlanması
İzleme ve raporlama mekanizmalarının oluşturulması
Belediye şirket ve işletmelerinin izlenmesi
Performans göstergeleri

2010

2011

Stratejik planın güncelleştirilmesi

2012

2013

2014

X

Performans programının hazırlanması

X

X

X

X

X

Bütçenin hazırlanması

X

X

X

X

X

Faaliyet raporunun hazırlanması

X

X

X

X

X

Performans ve kalite ölçütlerinin belirlenmesi

X

X

X

X

X

Birimlerin performans denetiminin yapılması
Sunulan hizmetlerin verimliliğinin ölçümünün
yapılması

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Hazırlanan standart sayısı

1

1

1

1

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Plan ve program izleme ve raporlama
mekanizmalarının oluşturulması ve geliştirilmesi
Belediye şirket ve işletmelerinin izlenmesi

HEDEF 10.8: Belediye Hizmet Binasının temin edilmesini sağlamak
Belediye birimlerinin bir arada olacağı, çalışanların daha etkin ve verimli hizmet üretebileceği ve
vatandaşların hizmetlere çabuk ve rahat ulaşabileceği bir hizmet binasının 2010 yılı içinde temin edilmesi,
ihtiyacı olan semtlere hizmet binalarının ve sosyal tesislerin yapım ile bakım onarımlarının yapılması.
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Stratejiler:
İlgili kurumlar ile ilişkiye geçilmesi
Gerekli eşgüdümün sağlanması
Bina temin yönteminin belirlenmesi
Performans göstergeleri

2010

Hizmet binası temini

2011

2012

2013 2014

X

Yapılacak hizmet binaları ve sosyal tesislerin sayısı
Onarım ve bakım işleri yapılacak hizmet binalarının
sayısı
Onarım ve bakım işleri yapılacak sosyal tesislerin
sayısı

1

HEDEF 10.9: Yeterli, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı
ve donanımı sağlamak
Çalışma mekânlarının gereksinime göre düzenlenmesi, iyileştirilmesi, teknolojik olanakların artırılması,
teknik donanım eksiklerinin giderilmesi, arşiv sisteminin yeniden düzenlenmesi ve dosya arşiv işlemlerinin
bilgisayar ortamında yapılması sağlanacaktır.Güvenlik sistemi kurarak veya ihale yoluyla kiralanarak bina
güvenlikleri sağlanacaktır. Sivil savunma planlarının güncellenmesi, çalışanlara, Çankayalılara ve okullara
sivil savunma eğitimi verilmesi sağlanacaktır.

Stratejiler:
Mekân gereksiniminin belirlenmesi
Teknik donanım gereksiniminin belirlenmesi
Güvenlik gereksiniminin belirlenmesi
Performans göstergeleri
Müdürlüklerin hizmet yerlerinin ve alt yapısının
tamamlanması
Çalışma mekânlarının iyileşme oranı
Teknolojik olanakların artırılma, teknik donanım
eksikliklerinin giderilme oranı
Güvenlik sistemi kurarak veya ihale yolu ile
kiralanarak binaların güvenliğinin sağlanması
Sivil savunma planlarının güncellenmesi
Çalışanlara, Çankayalılara ve okullara sivil
savunma ile ilgili eğitim verilmesi
Belediye Meclisi salonuna görüntülü ses düzeni
yaptırılması
Yemekhanenin yeniden düzenlenmesi

2010

2011

2012

2013

2014

X

X

X

X
X
X

X

X

X
X

HEDEF 10.10: Personelin performansını ve motivasyonunu arttırmaya yönelik teşvik
mekanizmalarını geliştirmek
Çalışanların performans, kariyer ve liyakatine göre istihdamı sağlanarak, özlük haklarını iyileştirmek ve
teşvik mekanizmaları geliştirmek suretiyle iş verimliliği ile çalışma ve yaşam standartlarını yükseltmek.
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Stratejiler:
Performans odaklı değerlendirme çalışmaları yapılması
Gereksinim analizi, görev ve nitelik tanımı yapılması
Sürekli bilgilendirme
Performans göstergeleri

2010

Belediye personelinin her yıl %10’una
performansına göre ödül verilmesi
Çalışanlara yönelik spor etkinlikleri, gece ve
gezi gibi etkinlikler düzenlenmesi

2011

2012

2013

2014

140

140

140

140

140

3

3

3

3

3

Bireysel öneri sisteminin kurulması

X

X

X

X

X

Görüş ve önerilerini almak üzere çalışanlara
yönelik anket düzenlenmesi

2

2

2

2

2

Çalışanlara yönelik memnuniyet anketi
düzenlenmesi

1

1

1

1

1

Üst yöneticilerin çalışanlarla birlikte toplantı
yapması

2

2

2

2

2

HEDEF 10.11: Çankaya Belediyesi’nin hizmetlerini ve hizmet anlayışını tüm kanallarını
etkin biçimde kullanarak tanıtmak
Yazılı, görsel ve sessel medya ile yakın ilişkiler kurulacaktır. Haber, röportaj, özel programlar ve basın
toplantıları ile belediyemiz faaliyetlerinin doğru bir biçimde duyurulacaktır. Belediyemizin hizmetleri,
yaklaşımları ve gerçekleşen etkinlikleri, yayınlar, tanıtıcı ve görsel malzemeler ile duyurup, tanıtılacaktır.

Stratejiler:
Çankaya Belediyesi Faaliyet Raporu ile Stratejik Planı ve Performans Programının
basılı doküman haline getirilmesi ve kamuoyunun bilgisine sunulması
Dışa yönelik yayınlar çıkartılması
Kamuoyunda belediyemizle ilgili yanlış bilgi veya ön yargıların düzeltilmesi
Duyuru panoları aracılığıyla belediyemizin faaliyet ve yaklaşımlarının aktarılması
Basın kuruluşları ile ilişkilerin geliştirilmesi
Web sayfasının yenilenmesi
Performans
göstergeleri

2010

2011

2012

2013

2014

Görsel basında yer
alan haber ve
yorum sayısı

20

20

20

20

20

Yazılı basında
çıkan haber sayısı

300

300

300

300

300

Televizyon
programı sayısı

10

10

10

10

10
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Basın toplantısı
sayısı

30

30

30

30

30

Radyo programı
sayısı

50

50

50

50

50

Röportaj sayısı

3

3

3

3

3

Gerçekleşen
etkinliklerin belirli
periyotlarda
gazete halinde
çıkartılması

50.000
baskı/ay

100.000
baskı/ay

150.000
baskı/ay

200.000
baskı/ay

300.000
baskı/ay

Etkinlikler için el
ilanı, broşür, afiş,
pankart, bilboard
v.b basılması

1000 er adet,
el ilanı,
broşür,
afiş/etkinlik
50’şer adet
pankart/
etkinlik
50’şer adet
bilborad/
etkinlik

1000 er adet,
el ilanı, broşür,
afiş/etkinlik
50’şer adet
pankart/etkinlik
50’şer adet
bilborad/
etkinlik

2000 er adet,
el ilanı, broşür,
afiş/etkinlik
100 er adet
pankart/
etkinlik
100’er adet
bilborad/
etkinlik

2000 er adet,
el ilanı,
broşür,
afiş/etkinlik
100’er adet
pankart/etkin
lik 100’er
adet
bilborad/
etkinlik

2000 er adet,
el ilanı,
broşür,
afiş/etkinlik
100’er adet
pankart/
etkinlik
100’er adet
bilborad/
etkinlik

500’er adet,
şapka, çanta
v.b/ 5 etkinlik

500’er adet,
şapka, çanta
v.b/ 7 etkinlik

500’er adet,
şapka, çanta
v.b/ 8 etkinlik

500’er adet,
şapka, çanta
v.b/ 8 etkinlik

500’er adet,
şapka, çanta
v.b/ 10 etkinlik

50.000
baskı/ay

50.000 baskı/ay

50.000 baskı/ay

50.000
baskı/ay

50.000
baskı/ay

1000 adet/yıl

1000 adet/yıl

1000 adet/yıl

1000 adet/yıl

1000 adet/yıl

1000 adet/yıl

1000 adet/yıl

1000 adet/yıl

1000 adet/yıl

1000 adet/yıl

Gelenekselleşen
etkinliklerde,
önemli
organizasyonlarda,
tanıtıcı, thşirt
şapka, çanta vb.
malzemeler
basılması
Yeni Toplumcu
Çankaya Dergisi
çıkartılması
Büyükşehir
Belediyesi /İlçe
Belediyesi görev
ve yetkilerini
içeren broşür
basılması
Çankaya
Belediyesinin
Faaliyet
Raporunun basılı
hale
getirilerek
kamuoyunun
bilgisine sunulması
Çankaya
Belediyesinin
Stratejik Planı ve
Performans
Programlarının
basılı
doküman
haline getirilerek
kamuoyunun
bilgilendirilmesi

50.000 adet
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MALİYETLENDİRME
ÇANKAYA BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİN 2010 YILI BÜTÇE TEKLİFLERİ

MÜDÜRLÜK
Özel Kalem Müdürlüğü
Sivil Savunma Uzmanlığı
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İşletme Müdürlüğü
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Veteriner İşleri Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü
Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü
Yapı Kontrol Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
TOPLAM:

2010 BÜTÇESİ
4.837.000,00TL
339.650,00 TL
42.815.370,00 TL
8.132.650,00 TL
16.346.300,00 TL
10.547.000,00 TL
14.460.500,00 TL
360.000,00 TL
16.427.039,00 TL
5.231.393,00 TL
1.063.300,00 TL
1.545.451,00 TL
959.700,00 TL
1.101.369,00 TL
2.874.200,00 TL
3.031.000,00 TL
1.190.850,00 TL
30.851.000,00 TL
81.232.803,00 TL
2.026.394,00 TL
9.206.706,00 TL
42.000.000,00 TL
68.762.000,00 TL
14.658.325,00 TL
380.000.000,00 TL
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EKLER
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ÇANKAYA BELEDİYESİ 2009 MALİ YILI MÜDÜRLÜK BÜTÇELERİ
MÜDÜRLÜK
Özel Kalem Müdürlüğü
Sivil Savunma Uzmanlığı
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Yazı ve Kararlar Müdürlüğü
Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
İç Denetim Birimi
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
TOPLAM :

2009 BÜTÇESİ
3.746.357,96 TL
202.402,60 TL
50.246.032,13 TL
4.925.747,86 TL
20.417.834,04 TL
14.767.203,73 TL
22.904.571,02 TL
1.118.962,88 TL
1.322.202,68 TL
895.620,44 TL
447.000,00 TL
2.196.625,20 TL
2.317.845,43 TL
1.224.737,50 TL
10.431.347,71 TL
98.555.261,85 TL
9.609.378,67 TL
67.995.119,92 TL
16.675.748,38 TL
330.000.000,00 TL
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FİZİKSEL KAYNAKLAR
ARAÇ-GEREÇ –TEÇHİZAT VE MAKİNE PARKI DURUMU
BİLGİSAYAR

ADET

Foklift

6 adet

Masaüstü Bilgisayar
Diz üstü Bilgisayar
Yazıcı

598
104
285

Jeneratör

1 adet

Jen.Kaynak Mak.

3 adet

Yükl.Traktör

4 adet

Hid.Kır.Tabanca

2 adet

BÜRO MAKİNE/EKİPMANLAR
Fotokopi Makinesi

38 adet

Ekskavatör

1 adet

Projeksiyon Makinesi

3 adet

Dozer

4 adet

Telsiz

420 adet

Kepçe

3 adet

Tekrarlayıcı Telsiz

2 adet

İlaçlama Aracı

2 adet

İmalat Aracı

1 adet

ARAÇ VE MAKİNE
Pikap

30 adet

Budama Aracı

18 adet

Çöp Kamyonu

34 adet

Çapa işleri Aracı

2 adet

Su Tankeri

7 adet

Beton asfalt kırma

1 adet

Vinç(hiyap)

3 adet

Çim biçmek

20 adet

Tazikli Kanal Temizleme Aracı

2 adet

Panel Van

2 adet

Vidanjör

2 adet

Minibüs

14 adet

Süpürge Aracı

13 adet

Ambulans

3 adet

Çimento Silosu

2 adet

Kar küreme aracı

4 adet

Mikser

4 adet

Otobüs

3 adet

Asfalt Yol Bakım Aracı

1 adet

Cenaze aracı ( 1 adet hurda )

8 adet

Asfalt Dispiritör

1 adet

Damperli kamyon ( 2 adet hurda )

52 adet

Su Tankeri

3 adet

Kamyonet

11 adet

İmpeks(ağaç budama)

8 adet

R. Kamyonet

10 adet

Ağaç Sökme Dikme Aracı

1 adet

Çift Kabinli kamyonet

9 adet

Low-Bed

2 adet

Binek ( 8 adet hurda )

37 adet

Akaryakıt Tankeri

2 adet

Çekici(TIR)

2 adet

Kurtarıcı

2 adet

Loder

8 adet

Greyder

9 adet

Finişher

4 adet

Vibr.Silindir

5 adet

Freze Mak.

1 adet

Silindir

5 adet
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BİNA, LOJMAN ve ÇEŞİTLİ SOSYAL TESİSLERİN DURUMU

Türü
HİZMET BİNALARI
Hizmet Binası
Lale sk. No:5/ Neatibey
Hizmet Binası
Maltepe pazarı karşısı
Hizmet Binası
Hüseyin Onat Sk Ayrancı
Hizmet Binası
Fen İşleri Kahire Cad.No:3
Hizmet Binası-Fen İşleri Asfalt Şb.
Kahire Cad.No:3
Hizmet Binası-Fen İşleri Yol Şb.
Kahire Cad.No:3
Hizmet Binası-Fen İşleri Atölye
Kahire Cad.No:3
Hizmet Binası-Bakım Onarım idare
Kahire Cad.No:3
Hizmet Binası-Bakım Onarım ambar
Kahire Cad.No:3
Hizmet Binası-Bakım On.yemekhane
Kahire Cad.No:3
Hizmet Binası-Bakım On.B.şoförlük
Kahire Cad.No:3
Hizmet Binası-Bakım On. Torna hane
Kahire Cad.No:3
Hizmet Binası-Bakım On. İşmakina
Kahire Cad.No:3
Hizmet Binası-Bakım On. Akü-boya
Kahire Cad.No:3
Hizmet Binası-Bakım On.Dizelhane
Kahire Cad.No:3
Hizmet Binası-Fen İşl.Tuz-Kum Depo
Natoyolu Cad.
Hizmet Binası-Fen İşl. Depo idare
Natoyolu Cad.
Hizmet Binası-Fen İşl. Yapı San.şant.
Natoyolu Cad.

Mevkii

Metrekare

Adet

1158 ada 47 parsel

1977 m²

1 Adet

1176 ada 2 parsel

3605 m²

1 Adet

2867 ada 10 parsel

852 m²

1 Adet

7346 m²

1 Adet

800 m²

1 Adet

300 m²

1 Adet

675 m²

1 Adet

450 m²

1 Adet

180 m²

1 Adet

225 m²

1 Adet

225 m²

1 Adet

350 m²

1 Adet

600 m²

1 Adet

180 m²

1 Adet

750 m²

1 Adet

1800 m²

1 Adet

200 m²

1 Adet

400 m²

1 Adet

28453 ada 2 parsel
28453 ada 2 parsel
28453 ada 2 parsel
28453 ada 2 parsel
28452 ada 2 parsel
28452 ada 2 parsel
28452 ada 2 parsel
28452 ada 2 parsel
28452 ada 2 parsel
28452 ada 2 parsel
28452 ada 2 parsel
28452 ada 2 parsel
39952 ada 1 parsel
39952 ada 1 parsel
39952 ada 1 parsel

LOJMAN
Şen Sok.No:9 Cebeci

2976 ada 5 parsel

102 m²-163 m²

8 Adet

Dr. Sadık Ahmet Cad. No:57 Balgat

7237 ada 12 parsel

98 m²-168 m²

4 Adet

Sokullu Ninni Sokak No:4 Dikmen

7473 ada 4 parsel

50 m²-95 m²

14 Adet

S.M.Paşa Cad. No:105 Harbiye

7940 ada 16 parsel

100 m²-129 m²

10Adet

T.Güneş Bulvarı 2.Blok No:171/19
Öveçler 8. Cad. No: 27

16135 ada 2 parsel
7532 ada 19 parsel

200 m²
118 m²-193 m²

1 Adet
6 Adet
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Yıldız Bölgesi

Huzur Mah. Pazar içi
Balgat Pazarı içi-Zabıta
Karakolu altı
İşçi Blokları36.Cad.41.Sok. Pazar yeri
H.Suphi Tanrıöver Sok.
No:29
Pazar içi-Zabıta Karakolu
altı
Tiflis Cad. Sancak
Muhtarlık yanı

Çankaya Bölgesi

Kırlangıç Sok. Yeşil Vadi içi

Karapınar Bölgesi
Balgat Bölgesi
100.Yıl Bölgesi
Oran Bölgesi
Emek Bölgesi

Seyran Bölgesi
Esat Bölgesi
Ayrancı Bölgesi
İncesu Bölgesi
Cebeci Bölgesi
Bahçelievler Bölgesi

1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet

Bülbülderesi Cad. Kapalı
semt hali arkası
Bekar Sokak No:9 Zabıta
Karakolu altı
Mesnevi Sokak-Turizm
Taksi bitişiği
İncesu Cad. İncesu parkı
içi
Eceabat Sok. Cebeci
pazarı yanı
Akdeniz Cad.15.sokak
Eser Park içi

HAYVAN BARINAĞI
Mühye
Mühye 895-410-3215
(Maliye Bakanlığından Süresiz Tahsis) parseller arası

1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet

80000 m2

1 Adet

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 124

SUNULAN HİZMETLER
Belediyemizin sunduğu hizmetler; Kent Planlama Hizmetleri, Çevre Hizmetleri,
Toplumsal ve Sosyal Hizmetler, Kentsel Ekonomik Hayatı Düzenleme ve Denetleme
Hizmetleri, Kültürel ve Sanatsal Hizmetler, Kırsal Kalkınma ve Doğal Kaynaklar,
Kurumsal Yapı ve Yönetim gibi ana hizmet alanları olarak gruplandırılabilir.
Kent Planlama Hizmetleri

















1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları doğrultusunda 1/1000 ölçekli İmar ve
Islah Planlarıyla Parselasyon Planları yapmak
Doğal, kültürel ve diğer kaynakların toplum yararına akılcı kullanımını
planlamak Kent estetiğine uygun yapılaşmayı sağlamak
Parselasyon planlarını tescil edilmek suretiyle Tapu kadastro Müdürlüğüne
bildirmek
Mimari ve mühendislik projelerini incelemek ve onaylamak
İmar planlarında değişiklik yapmak
Yasalara uygun yapılaşmaya hazır imarlı alanlar üretmek
Parselasyon planlarıyla mahalli müşterek alanların tüm hak sahiplerinden eşit
olarak alınarak sosyal adaleti ve dengeyi sağlamak
İnşaat izni ve inşaatın bitiminde yapı kullanım izin belgesi vermek
İmar planına aykırı ve kaçak yapılaşmayı önlemek ve aykırı inşaatları yıkmak
İmar planlarına uygun yapılaşmayı hızlandıracak tedbirler almak
Yapı Denetim Firmalarının yasa ve yönetmeliklerden doğan iş ve işlemlerini
yapmak
Belediyeye ait taşınmaz malların kayıtlarını düzenli olarak tutmak, alanda
takip ve kontrol etmek
Kamuya ayrılmış alanların kamuya terkini ya da kamulaştırma işlemini
yapmak
İlgili yasalar çerçevesinde hazineye ait gecekondulara tapu vermek ve
bedellerini tahsil etmek
Belediyemiz ile hisseli parsellerin izale-i şüyu çalışmaları yapmak
Kamu yararı gerektiği hallerde gerçek ve tüzel kişilere ait malların
kamulaştırma işlerini yapmak

Altyapı ve Yapım








İlçe sınırları içindeki imarlı-imarsız bölgelerde yeni yollar açmak
Tüm yol ve sokaklar ile sanat yapılarının, bakım ve onarımı ve asfaltlama
işlerini yapmak
Yaya yolları, merdivenli yol ile bu yollar için bordür, plaktaş, kilittaş, mantar
taşı gibi elemanlar üretmek
Yaya bölgesi olarak düzenlenen alanları kent mobilyalarıyla donatmak
Belediyeye ait iş makineleriyle diğer tüm makine, araç ve gereçlerin bakımonarım, Yedek parça ve sarf malzemelerini temin etmek
Tehlikeli bölgelerde istinat duvarları yapmak
Yol ve sokakların kar-buz çalışmasını yapmak
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Belediyeye ait bina, park, bahçe, çocuk oyun alanları, spor tesisleri ile diğer
kültürel ve sosyal tesislerin projelendirilmesini ve organizasyonu yapmak
Belediyeye ait sosyal tesislerin bakım ve onarım işlerini yapmak
İhale yöntemlerine göre yapılacak inşaat işleri için ihale dosyası hazırlamak
hizmet

Açık Alanlar













Belediyemizin sorumluluk alanı içindeki mevcut parklar, yürüme yolları,
dinlenme alanları, çocuk oyun alanları, sokak ağaçları, refüj yeşil alanlar ile
spor alanları ve diğer yeşil ve rekreasyon alanlarının günlük/aylık /mevsimlik
tüm bakım, onarım, sulama çimlendirme vb. gibi işlerini yapmak
İmar planlarında yeşil alan, park, bahçe, çocuk bahçesi, spor tesisi, yaya
bölgesi ve rekreasyon alanı olarak tanımlanan alanların mülkiyetini
araştırarak bu alanların etüt proje uygulamalarını yapmak
Revize peyzaj mimari projelerinin planları ile uzun ve orta erimli park
alanlarının master planlarını yapmak
Park ve yeşil alanların ihtiyacı olan bitkisel materyal, toprak, gübre, çiçek,
çalı ve ağaçları üretmek
Park mobilyaları, oyun aletleri, basket potası, çöp kovası ve aydınlatma
elemanlarını yapmak ve yerleştirmek
İmara yeni açılan ve altyapı çalışması tamamlanmış sokakların
ağaçlandırılmasını yapmak
Mevcut Sokak ağaçlarının budanması ve bakımını yapmak
Park ve yeşil alanlar için sera ve fidanlıklar kurmak ve işletmek
Park ve bahçelerin bakımıyla ilgili olarak halka yönelik kurslar açmak,
bilgilendirici kitap, broşür hazırlamak
Belediye sınırları içindeki kamu kurum ve kuruluşlarına, okullar, kreşler,
huzurevleri vb. kurumlara bank, çöp kovası, yeşil alan, spor alanı vs.
konularında yardım etmek
Halkın huzur ve güven içinde soluklanabileceği yeni yeşil alanlar üretmek

Çevre Koruma Hizmetleri









Sağlıklı bir toplum ve sağlıklı bir kent için gerekli olan çevre bilincini
geliştirecek önlemler almak ve bu doğrultuda hizmet üretmek
Ambalaj atıkları geri kazanımını sağlamak
ÇED Yönetmeliği kapsamında alınan izin, ruhsat ve yatırımların inşaat
başlangıcında, işletme aşamasında gözlemek, kontrol etmek ve sonrasında da
denetlemek
Kömür depolarıyla, katı yakıt kullanan veya kirli duman çıkartarak havayı ve
çevreyi kirleten konut ve işyerlerini denetlemek
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği gereğince kullanılmış kızartmalık
yağların geri kazanımını sağlamak
Görünüm ve ses kirliliğini önleyici tedbirler almak
Konut, işyeri ve açık alanları ilaçlamak
Çevre konusunda halkı bilinçlendirmek

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 126

Temizlik Hizmetleri





Ev ve işyeri atıklarının toplayarak depolama alanlarına nakletmek
İlçe sınırları içinde ki bulvar, cadde ve sokakları temizlemek ve çöplerini
almak Semt pazarlarının, ibadet yerlerini, cadde ve sokakları yıkamak ve
temizlemek
Kanalizasyonu olmayan bölgelerde ev ve işyeri fosseptik kuyularını boşaltmak
Park, bahçe ve oyun alanlarını temizlemek

Toplumsal ve Sosyal Hizmetler

















Koruyucu sağlık önlemleri alarak toplum sağlığına katkıda bulunmak
Birinci basamak sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak ve kalitesini arttırmak
Dar gelirli toplum kesimlerine parasız sağlık hizmeti sunmak
Acil yardım ve ambulans hizmetlerini geliştirmek
Cenaze hizmetlerini yapmak
Sıhhi ve gayri sıhhi işyeri ile konutların ve halkın toplu kullanımına açık olan
alanların yasal çerçevede ve sağlığa uygun koşullarda çalışmasını ve
kullanmasını sağlayıcı denetimler yapmak
Esnafın rutin vize işlemleri ile portör muayenesini yapmak
Sahipli-sahipsiz tüm hayvanların bakımını, barınmasını ve sağlıklarının
korunmasını sağlamak ve üremesini kontrol altına almak
Toplumu bulaşıcı hayvan hastalıklarından koruyucu önlemleri almak
Zoonoz hastalıkların ortaya çıkmasını ve yayılmasını engelleyici tedbirler
almak Okul, yurt, huzurevi vb. gibi toplu yaşam ve barınma mekânlarında
rutin sağlık taramaları yapmak
Gündüz çocuk bakım ve etüt merkezlerini nitelik ve nicelik olarak arttırmak
Kadınları çocukları ve yaşlıları koruyacak önlemleri almak
Yoksul ve dar gelirli yurttaşlara yardım ederek sosyal eşitsizliği gidermek
Mesleki eğitim projeleriyle işsizliği önleyici tedbirler almak
Sivil toplum örgütleri, toplum gönüllülerini ve semt sakinlerinin enerjilerini
birleştirerek toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı yaygınlaştırmak,
alandaki örgütlerle işbirliği yapmak
Engelli yurttaşlara iş ve eğitim olanakları sağlamak, danışmanlık hizmeti
vermek
Engellilerin kent yaşamına katılımını kolaylaştırıcı projeler geliştirmek,
Hemşerilerimizin evlendirme iş ve işlemlerini yapmak

Kentsel Ekonomik Hayatın Düzenlenmesi ve Denetlenmesi








İlçemiz sınırları içindeki halka açık dinlenme, çalışma ve eğlenme yerleri
dahil, tüm işyerlerine işyeri açma, çalışma izni, gıda, sicil belgesi, hafta
tatili izin belgesi vermek
İşyerlerinde kullanılan ölçü ve tartı aletlerini kontrol etmek, kira rayiç
bedellerini tespit etmek
Esnaf ve çevre denetimi ile pazaryeri denetimi yapmak
İşportacılığı önlemek
Üretici ve tüketici haklarını korumak
Kayıt dışı ve merdiven altı üretimleri kayıt altına almak
Üretici ve tüketiciyi buluşturacak projeler geliştirmek
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Ekonomik hayatı canlandıracak alternatif hizmetler üretmek
Belli merkezlerde trafikten arındırılmış yeni yaya alanları düzenleyerek bu
alanlarda sosyo-ekonomik canlılığı arttırmak

Kültür Sanat Hizmetleri









Kültürel hizmetler
Sanatsal hizmetler
Semtlerde çok amaçlı kültür sanat merkezlerini yaygınlaştırmak
Tarihi yapıları ve alanları korumak,
Panel, konferans, sergi festival, sanat atölyeleri v.b etkinlikler düzenlemek
Amatör sporcu ve kulüplere destek vermek,
Ulusal ve uluslar arası çeşitli yerel örgütlerle ilişki kurmak ve ye ortak
faaliyetlerde bulunmak
Yerel Gündem 21 ve Kent Konseyi çalışmalarını sürdürmek

Kırsal Kalkınma ve Doğal Kaynaklar





Belediyemiz sınırları içinde bulunan köy ve diğer kırsal anlardaki doğal
kaynakları koruyucu önlemler almak
Bu bölgelerin ve dolayısıyla ilçemizin ekonomik kalkınmasına katkı
sağlayacak organik tarım projelerini destekleyerek uygulanmasına yardımcı
olmak
Bu bölgelerin kalkınması için ulaşım sorununu çözmek
Organik tarım ve buna bağlı olarak organik tarım turizminin ve hayvancılığın
gelişmesine yönelik projeleri hayata geçirmek üzere çalışmalar yapmak

Kurumsal Yapı ve Yönetim








Belediye Başkanın; ağırlama, temsil, ziyaret, tören vb protokol ve
koordinasyonu ile hizmet birimleri ve personelle ilişkiler gibi Özel Kalem
hizmetleri
Belediye hizmetlerinin tanıtımı, halkın bilgilendirilmesi, halk ve belediye
arasında iletişimin sağlanması ve çeşitli yayınlarla belediye yaklaşımını
anlatmak gibi Basın ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım hizmetleri
Belediyemizin genel olarak dış paydaşlarımızı doğrudan ilgilendirmeyen özel
olarak kurumun kendi iç hizmetleri kapsamında belediye birimlerinin teftiş,
denetim ve soruşturmaları, adli ve idari yargıda Belediyemiz aleyhine açılan
davaları izlemek ve sonuçlandırma
Belediyemizin ana hizmet binasıyla, diğer hizmet birimlerinin temizlik,
aydınlatma, ısınma, ulaşım, güvenlik ve personelin yemek vb ihtiyaçlarını
karşılama
657 ve 4857 sayılı yasalara bağlı olarak Belediye personelinin atama, kadro,
sicil, emeklilik, izin gibi özlük hakları ile hizmet içi eğitim ile maaş, ikramiye
vb tahakkuk işlerini yapma
Belediye Meclisi ile Belediye Encümeninin çalışmalarına ilişkin tüm iş ve
işlemleri yapma, alınan kararları ilgili birime göndererek gerçekleşmesini
sağlama, kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapma, gelen-giden evrak
akışını düzenleme
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Belediye hizmetlerinin ve iş süreçlerinin şeffaf, katılımcı bir ortamda
topluma sunulmasını( e-belediye ) sağlama
 Belediyemize bağlı şirketlerin verimliliğini arttırmak, iş akışını koordine
etmek, Belediyemizin beş yıllık stratejik planı ile kurumsal stratejilerini
hazırlama
 Belediye bütçesini hazırlama
 Belediye faaliyetleri ile çalışanların performans ölçütlerini hazırlama
 Vergi, gelir-gider, taşınır malların kayıt ve kontrolü gibi mali ve idari
hizmetler ile
 Savaş, deprem, sel ve yangın gibi çeşitli yıkımlar öncesinde ve sonrasında
savunma planları hazırlamak, ekipler oluşturmak, eğitim ve tatbikat yapmak
gibi sivil savunma hizmetleri
Belediyemizin kendi iç kurumsal yapısının destek hizmetleridir.
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29 AĞUSTOS 2009 TARİHİNDE YAPILAN
TOPLANTIDA BİLDİRİLEN ÖNCELİKLENDİRİLMİŞ PAYDAŞ ÖNERİLERİ
Kentsel altyapı donatı ve kent planlama, Çevre ve halk sağlığı, Sosyal hizmet ve
yardımlar, Kültür sanat ve spor, Belediye hizmetleri, Belediye gelirleri ve ekonomi
temaları başlıkları altında toparlanan paydaş görüş ve önerileri aşağıdaki gibidir.

1. KENTSEL ALTYAPI VE DONATI, KENT PLANLAMA
KENTSEL TEKNİK ALTYAPI SORUNLARI
Uygun ve yeterli otopark sağlanmalı
AÇIK VE YEŞİL ALANLARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER
Yeni yeşil alan çalışması yapılmalı ve mevcut yeşil alanlar iyileştirilmeli
İMAR VE FİZİKSEL PLANLAMA
Görüntü kirliliği yaratan büfe, seyyar satıcı vs eklentiler kaldırılmalı
İlçedeki önemli ticari kültürel tarihi bölgelerin özel proje alanı olarak
tanımlanmalı ve paydaşlarla birlikte tasarlanmalı
Kızılay’ın yayaların kullanabileceği bir meydan olması için hukuki ve teknik
çalışmalar yapılmalı.
Planlamaya esas tüm teknik etütlerin doğru ve nitelikli şekilde yapılmalı ve
güncellenmeli
Doğal, kültürel ve beşeri kaynak ve varlıkların nitelik ve değerlerine uygun
olarak akılcı kullanımı ve planlanması yapılmalı
Önemli planlama kararlarının yarışmalar yoluyla alınmalı
Çankaya’nın “Yayalar için planlı kent” anlayışı ile tüm belediyelere örnek
olması, ticari kaygılardan uzak meydan ve yaya bölgelerinin oluşturulması, yaya
yolları ve yaya alanları rehabilite edilerek yeniden düzenlenmeli
Eymir Gölünü tehdit eden yapılaşma engellenmeli
Rant değil insan ve toplum yararına bir planlama yapılmalı. Kentsel ranta
dönüşen “Kentsel Dönüşüm Projeleri”nden vazgeçilmeli
Kent planlama ve durum tespitinde teknik uzmanlıklardan yararlanılmalı, yetki
ve sorumluluklara uyulmalı
İşlevsel bir kent bilgi sistemi oluşturulmalı ve verilerin kurumlarla paylaşımı
gerçekleştirilmeli.
Enerji verimli ve tasarruflu estetik yapılaşmada öncülük edilmeli
Bütün sokak ve caddelerin güneş pilli lambalarla aydınlatılmasına öncülük
yapılmalı.
Merkezi bölgelerde kent mobilyaları ve tabela ve vb.lerde peyzaj bütünlüğü
sağlanmalı.
Kapalı Pazar yerleri Çağdaş semt merkezlerine dönüştürülmeli.
Zemin etüdleri Çankaya Belediyesi tarafından yapılmalı.
DOĞAL KAYNAK YÖNETİMİ VE PLANLAMASI
Mevcut su kaynaklarının etkin kullanılması ve uzun erimli planlanması yapılmalı
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2.

KÜLTÜR SANAT SPOR
İŞBİRLİKLER OLUŞTURULMASI
Kültür Sanat faaliyetlerinde ilgili kurumlarla koordinasyon geliştirilmeli.
Sivil toplum örgütlerinin birikimlerinden belediye daha fazla yararlanmalı
ADD ile ortak çalışılmalar yapılmalı
İmar ve planlama çalışmalarında meslek örgütlerinin mesleki denetim
uygulamaları konusunda işbirliği sağlanmalı
İLETİŞİM ETKİNLİĞİNİN VE KATILIMIN ARTIRILMASI
Halk ve gençlik için bilgi iletişim merkezleri oluşturulmalı
Belediye ile STK’ların çalışmalarında iletişimin sağlanmalı
Sivil toplum örgütlerinin bilgilerinin paylaşılması için ortam yaratılmalı.
Kültür ve Sanat etkinliklerinde özellikle üniversite gençliğinin katılımı
sağlanmalı ve kitle örgütlerinin daha etkin olmasına çalışılmalı.
Belediye Başkanına ve Müdürlüklere ulaşım kolaylığına önem verilmeli
Toplantılar yeterli olarak duyurulmalı.
Ankara halkının aydınlanmasına yönelik kitap ve dergi yayınlanmalı
STK’ların katılımı mutlaka sağlanmalı.
Yayınlar çok sayıda bastırılıp dağıtılmalı
Mümkünse her eve Çankaya Gazetesi gönderilmeli
Müzik spor tiyatro konularında gençlerle iletişim sağlanmalı
SPOR ETKİNLİKLERİ SPOR MEKÂNLARI
Ticari amaçlı spor tesisleri mahalle dışına taşınmalı ve bu alanların kültür sanat
ve spor etkinlikleri yapılacak halka açık tesisler haline getirilmeli.
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramında 1 haftalık gençlik günleri düzenlenmeli
Doğa yürüyüşleri düzenlenmeli.
Amatör spor haftası (yılda bir kez) düzenlenmeli
Amatör spor kulüplerine tesis, sağlık, malzeme ve kaynak yaratılması hususunda
katkı sağlanmalı (öncelikle ilçede hiç olmayan bir futbol sahasının yapılmalı)
Her yıl amatör spor haftası düzenlenmeli ( bireysel ve takım yarışmaları)
KÜLTÜR – SANAT ETKİNLİK VE ALAN DÜZENLEMELERİ
Kongre ve Konferans salonları yapılmalı
Çankaya ilçesi sınırları içinde ki halk kütüphanesi sayısı artırılmalı. Mahalle
kütüphaneleri oluşturulmalı
Çocuk ve gençlerin sanat etkinliklerini yapabileceği daha fazla alan ve salonlar
oluşturulmalı
Menekşe sokaktan başlayarak zafer parkına kadar olan bölge açık alan olarak
belirlenmeli, burada gösteri ve sanatsal etkinlikler yapılmalı
Yıldız TODAM’da kütüphane kurulmalı ve takviye ders verilmeli söyleşiler
yapılmalı, gönüllülerin sayısı artırılmalı, mekânlar geliştirilmeli.
Evrensel ve yerel çalgılar için eğitim düzenlenmeli
Halka yönelik çok amaçlı salonlar açılmalı
Tarihi binalar korunmalı, amaç dışı kullanılmamalı
Halk oyunları ekipleri oluşturulmalı.
İlçe okullarında öykü şiir yazma festivalleri düzenlenmeli
Yaşlılara da okuma ve toplanma odaları yapılmalı
Kavaklıdere sineması yeniden kazandırılmalı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramında 1 haftalık gençlik günleri düzenlenmeli
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Sanat Gençliğine ilişkin meslek edindirme Kursları düzenlenmeli
Yılda bir kez edebiyat şenliği düzenlenmeli (1 haftalık)
Kitle Örgütlerinin yayınlarının bastırılmasına yardımcı olunmalı
DİĞER KONULAR
Tabelalarda Türkçe isimlerin kullanımının sağlanması, uluslararası marka
kullanımlarında bunların tabelalarda küçük puntolarla yazılması sağlanmalı
Cumhuriyet evindeki ürünlerin satışı sağlanmalı
Okulların rant olarak görülmesi önlenmeli
Hacı Bektaş Eğitim Derneğinin salona ihtiyacı
Gençlik meclisi oluşturulmalı
Düzenlenen Kurslarda sertifika verilmeli
Yasaya aykırı otoparklar engellenmeli
Kadınlara ilişkin yasal vb. konularda birlikte söyleşiler yapılmalı

3. CEVRE VE HALK SAĞLIĞI
ÇEVRE KİRLİLİĞİ
Baz istasyonları ile ilgili sorunlar merkezi-yerel yönetim ilişkisi içerisinde
çözümlenmeli
Kent merkezinde ki çöp kokusunun giderilmesi için çalışma yapılmalı
Çevresel gürültünün dikkate alınarak yasal kuralların uygulanmalı
Duvarlara, direklere, kaldırım üzerlerine reklâm amaçlı konulan tabela afiş
pankartlar vb. engellenmeli
Alışveriş merkezlerindeki geri dönüşümlü malzemeler toplanmalı ve
değerlendirilmeli
Görüntü ve ses kirliliğinin önlenmesi için projeler geliştirilmeli.
Odun ateşi ile çalışan pideci fırınları doğalgaza çevrilmeli
ÇEVRE KONUSUNDA BİLGİLENDİRME
İlçedeki bitki ve ağaçların bilgi amaçlı tanıtımı yapılmalı
Çevre eğitiminde ilgili STK’lar ile işbirliği arttırılmalı
Güneş enerjisi ve alternatif enerjilerin tanıtımı ve uygulama örneklerinin
yapılmalı
Semt sahalarında yeşillendirme çalışması yapılmalı kamu malının korunması fikri
verilmeli.
Pazar yerleri mahalle halkının sağlık hizmetleri için düzenlenmeli
Bölgeler arası çevre duyarlılığı yarışmaları organize edilmeli.
Oyun alanları ve parkların bakımlarının düzenli yapılmalı ve çoğaltılmasına
çalışılmalı
Atık yönetim sistemi kurulmalı ve yaygınlaştırılmalı
Çöp toplayan çalışanlar tehlikeli atıklar konusunda eğitilmeli
Çevre bilinci için eğitim amaçlı çevre el kitabı hazırlanmalı ve okullara eğitim
verilmeli
ATIKLAR
Yağmur ve atık suları değerlendirilmeli
Belli saatlerde lokanta ve evlerden yemek artıklarının toplanıp hayvan
barınaklara kaynak oluşturulmalı
Geri dönüşüm atıklarının toplanmasında mahalli merkezler oluşturulmalı
Tehlikeli atıklar konusunda yetki ve ödenek artırılmalı
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Her türlü ev ve endüstriyel atıkların en üst düzeyde değerlendirilmesine
çalışılmalı
Çöp öğütme sisteminin evlerde yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar yapılmalı
ÇEVRE DÜZENİ VE HALK SAĞLIĞI
İlçede mevcut endemik bitkiler tespit edilmeli, korunmalı
İlaçlama hizmetleri zamanında yapılmalı
İşletmeler hijyen yönünden gerçek anlamda denetlenmeli
Çöp toplama merkezleri arttırılmalı
Cadde ve kaldırımların temizliği sağlıklı bir şekilde yapılmalı
Okullara temizlik hizmet alımında destek sağlanmalı
Sokak hayvanları ile ilgili kısırlaştırma ve aşılama işlemlerine daha ciddi
yaklaşılmalı

4. SOSYAL HİZMETLER VE YARDIMLAR
ENGELLİLERİN YAŞAM KALİTESİNİN ARTTIRILMASI
Belediyemizde Engelli Koordinasyon Merkezi açılmalı ve bu merkezlerde
STK’ların yer alması sağlanmalı
İmar planlarının yapılış ve uygulamaya konulmasında engellilere ilişkin
standartlar konulmalı ve denetlenmeli
Engelli ailelerine yönelik sosyal hizmet ve eğitim danışmanlık hizmetlerinin
sürekli olarak sunulması sağlanmalı
Engellilere hizmet veren öncü toplum örgütleri ile işbirliği yapılarak engellilerin
eğitim ve istihdamına katkı sağlanmalı
Engelli sayısı ve ihtiyaçları sağlıklı bir biçimde tespit edilmeli
Yardım hizmetleri tek elden, denetimli ve objektif kriterlere göre yapılmalı
Engellilerinin belediyeye kolayca ulaşımını sağlamak üzere düzenleme yapılmalı
İlçemizde mimari engeller yok edilerek engellilerin ulaşımında kolaylık
sağlanmalı
Sosyal hizmet ve yardımlarda engelli örgütlerinin söz ve karar sahibi olması
sağlanmalı
Engellilere spor yapma olanağı sağlanmalı
TOPLUMSAL DAYANIŞMA
Kullanılmayan ev ve giyim eşyalarının ihtiyacı olan kişilere ulaştırılmasına
çalışılmalı
SOSYAL YARDIMLAR
Dar gelirli öğrencilere yardım yapılmalı
Üniversite öğrencilerine barınma, yemek ve internet gibi olanaklar sağlanmalı
İhtiyacı olanlara yemek desteği verilmesi
Yurt sayısı arttırılmalı
İhtiyaç sahiplerine ücretsiz bakım hizmeti sunulmalı
Ücretsiz etüt merkezleri oluşturulmalı gönüllü eğitmen ve okutmanlar ile
ihtiyacı olan çocuklara eğitim desteği verilmeli
Belediye ilköğretim okullarına ağız ve diş sağlığı eğitimleri vermeli ve
sponsorluklar aracılığıyla diş fırçası ve macun dağıtılmalı
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5. BELEDİYE HİZMETLERİ
HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM
Mahalleler için planlanan ve yapılacak olan işlerden muhtarlar haberdar edilmeli
Hizmetlerin etkin denetimi yapılmalı v e kamuoyu ile paylaşılmalı
İletişim ve tanıtıma önem verilmeli
Hizmete katılımın etkinleştirilmesi için mahalle konseyleri oluşturulmalı
Üretici ve tüketiciyi buluşturma projeleri geliştirilmeli
Belediye sınırları içerisinde halkla ilişkiler noktaları kurulmalı ve paydaşlara geri
dönüşümün sağlanabilmesi için bir sistemin oluşturulmalı
Vatandaş memnuniyetine yönelik anket yapılmalı
Bölgede vatandaşa gönüllülük temelinde yetki ve sorumluluk verilmeli belediye
hizmetlerinin belediye etkinlikleri sürekli halka duyurulmalı
Hizmetlere katılımın daha çok demokratik kitle örgütleri ile yaygınlaştırılmalı
Halkla ilişkiler birimi güçlendirilmeli
E-hizmetlerin yaygınlaştırılmasına önem verilmeli
Birimler arası etkin koordinasyon ve işbirliğinin sağlanmalı
Kent içinde açık hava konserleri, açık hava tiyatroları düzenleyebilecek şekilde
açık hava kültür merkezleri yapılmalı
Tematik alanlara tüketici hakları konulu altıncı bir alan eklenmeli
YÖNETİŞİM
Paydaşlar belediyenin demokratik ve çoğulcu yönetimi açısından fayda
sağlayabilecek önemdedir. Dikkate alınmalı
Belediye birimlerinin merkezi yerde ve bir arada olması sağlanmalı
Muhtarlık büroları Çankaya ya yakışır ve örnek olabilecek konuma kavuşturulmalı
Belediye işçi alırken muhtarlara en az bir kontenjan vermeli
Muhtarlar iç paydaş olarak kabul edilmeli, sorun tespiti ve çözümünde sürece
dahil edilmeli
Muhtarlar sorunlarını görüşmek için müdür veya ilgili yerlerin kapılarında
bekletilmemeli
Her mahalleye bir kültür evi projesi hayata geçirilmeli
Sokak sorumlusu seçilmeli
Belediye birimleri arasında etkin koordinasyon ve işbirliği sağlanmalı (Takım
çalışması)
Belediye hizmetlerinin eşit olarak tabana yayılmasını sağlayıcı yöntemler
belirlenmeli
Personelin verimli kullanılması, esnek çalışma saatlerini tespit edilmeli ve
uygulanmalı
Tüm planlamalarda vatandaşın istek ve beklentilerinin alınması (gerektiğinde
referanduma gidilmesi) ve çözümlere katılımcı olması sağlanmalı
Şeffaf bir belediyecilik esas alınmalı
HİZMET İÇİ EĞİTİM
Etkin, kaliteli ve hızlı hizmet için İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve takım
çalışması kültürünün yerleştirilmesi sağlanmalı
Belediye tarafından verilen cezaların ödenmesi hususunda halk bilinçlendirilmeli
ve çalışmalar yapılmalı.
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Sorunu erteleyen değil sorunu hızlı çözen bir insan kaynakları yapısı
oluşturulmalı
Teknoloji kullanımın yaygınlaştırılması ve bilinçlendirilmesi amacı ile hizmet içi
eğitimler düzenlenmeli
Belediye acil çözüm merkezlerinde görevlendirilenlerin yeterli donanıma sahip
olmaları sağlanmalı
Ceza takibini gerektiren yasal düzenlemelerin farkındalığını sağlamak amacıyla
hizmet içi ve paydaş eğitimleri planlanmalı
Çankaya Belediyesine telefonla ulaşmada telefona bakan sekreter arkadaşlar
çok duyarsız zaman zaman kaba olabiliyorlar. Geri arama sözlerini tutmuyorlar.
Bunun için gerekli önlemler alınmalı
Tüketiciler için eğitimler düzenlenmeli
Hizmet üretim süreçlerinin iyileştirilmesi için STK’lar ile işbirliği yapılmalı

6. BELEDİYE GELİRLERİ VE EKONOMİ
Belediye bütçesinin bilimsel olarak yapılması ve kaynaklarının yerinde ve
zamanında kullanılmasına çalışılmalı
Belediye hizmetleri arasında yeni üretim alanlarının eklenmesi ve gelirlerin
arttırılması için yeni gelir kaynakları yaratılmasına çalışılmalı
İlçemizdeki okulların her yıl %10’unun büyük ve küçük onarımlarına destek
sağlamalı
Belediye kaynaklarının arttırılarak etkin kullanılması için güneş enerjisi vb.
kaynakların kullanılması geliştirilmesine çalışılmalı
Fide, fidan üretimi sözleşmeli üretim modeli ile çoğaltılmalı
Organik tarımsal ürünlerin uygun fiyatlarla tüketiciye ulaştırılması için organik
ürün pazarlarının arttırılmasına çalışılmalı
Belediye gelirlerinin takip edilmesine yönelik politikalar geliştirilerek yeni bilgi
sistemi geliştirilmeli
TEKNOLOJİ
Gelişen bilgi ve eğitim teknolojisinin belediyenin tüm hizmet alanlarına
taşınarak iyi yönetimin gerçekleşmesine katlı sağlamalı
Belediye hizmetlerinin etkin olarak sunulması amacı ile teknolojik ortamlardan
yararlanılmalı
İş süreçlerinin şeffaf ve katılımcı olması için bilişim teknolojilerinin etkili
kullanımı sağlanmalı
e-belediye sistemi ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmeli
Hizmet sunumlarının Web tabanlı olarak gerçekleştirilmeli
DENETİM
Semt pazarları etkili bir şekilde denetlenmeli
Beyaz bayrak uygulaması ve bunun etkinliği için sürekli denetim yapılmalı
2.000.000 insana hizmet veren bir ilçede gıda güvenliği için etkin denetim ve
eğitimler yapılmalı
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YAZILI OLARAK BİLDİRİLEN ÖNCELİKLENDİRİLMİŞ
PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ
Belediyenin yol, asfalt yapımı gibi altyapı iyileştirilmesi ve geliştirilmesine
yönelik çalışmaların arttırılması
Yeşil ve açık alanlara dair standartların geliştirilmesi
Kentin doğal, tarihi ve kentsel sit özelliği taşıyan alanlarında yapılan planlama
çalışmalarının koruma amacının ön planda olması
Güvenlik nedeniyle Avusturya Büyükelçiliği’nin yakın çevresine yüksek katlı bina
inşa edilmemesi
Güvenpark ve civarında bulunan otopark alanlarının kaldırılarak tekrar park
alanına dönüştürülmesi
Doğal afetlere yönelik planlar yapılması
Yaya üstgeçitlerinin kaldırılması yayaların engelsiz ulaşımları ile ilgili çalışmalar
yapılması
Kızılay Bölgesinde tramvay hattı kurularak Kuğulu Park- Kızılay arası, Kızılay ile
Ulus arası bağlanması
Yeşil alanların ve spor alanlarının arttırılması, bakım ve onarım çalışmalarının
yapılması
Çevre temizliği ve çöp toplama konusunda daha titiz davranılması
Atık yönetimi konusunda çalışmalara devam edilmesi, bu konuda halkın
eğitilmesi ve düzenli bilgilendirilmesi
Bitkisel atık yağların kontrolü kapsamında atık kızartmalık yağların evlerden
toplatılması
Gürültü kirliliğine engel olmak için gece belli saatlerden sonra önlem alınması
Kent merkezinde bulunan yaya yollarında temizliğin sağlanması
Çöplerin ayrıştırılarak toplanması işinde uygun yerlere konteynerler konması
Temiz havanın korunması için kapalı alanlarda özellikle sigara konusunda gerekli
önlemlerin alınması
Başıboş sokak hayvanları için önlemler alınması
Halkla ilişkiler düzeyinde teknolojik olanakların daha çok kullanılması
Endemik bitkilerin ve biyolojik varlıkların tanıtılması projesinin Çankaya
Belediyesi tarafından başlatılması
Engelli gruplara yönelik çalışmalar yapılması
Halk sağlığı çalışmalarına önem verilmeli
Kültür ve sanat hizmetlerine ağırlık verilmeli
Sebze, meyve pazarlarında fiyat denetimlerinin yapılması
Sokak çocuklarının eğitimi ve topluma kazandırılması ile ilgili proje
gerçekleştirilmesi
Emniyet Genel Müdürlüğü ile ortak çalışarak Çankaya’da suç oranının
düşürülerek önlemler alınması
Basınla daha iyi ilişkiler kurarak Belediyenin faaliyetlerinin halka daha iyi
duyurulması
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Büyükşehir Belediyesi ile ilişkilerde yaşanan sorunların giderilmesi, işbirliği
yapılması
Kadınların güvenliğinin sağlanması açısından gerekli çalışmaların yapılması
(sokak ve park aydınlatılması vb)
Meslek edindirici kurslar açarak istihdam ve meslek edindirme olanağı sağlaması
Kent panolarında kente ve çevreye duyarlı kentlilik bilinci oluşturmaya dönük
bilgilendirme afişleri asılması
Meclis, Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar gibi önemli binalara imza atan Avusturyalı
mimar Clemens Holzmeister’in adının bir parka verilmesi
Belediye hizmetlerinin yerine getirilme sürecinde gerçekleştirilecek ihale,
sözleşme vb. işlemlerin yapılması esnasında şeffaflığın uygulanması
Belediye çalışanlarının özlük, kıdem ve terfileri ile ilgili işlemlerinin
aksatılmadan sürdürülmesi
Belediye memurlarına toplu sözleşme hakkının tanınması ve uygulamaya
konulması
Belediye çalışanlarının, banka promosyonları, performans ödemeleri ile ilgili
çalışmaların hızlandırılması
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ÇANKAYA BELEDİYESİ
PAYDAŞ ANALİZİ ANKET SONUÇLARI

1. YAŞ DAĞILIMI:

7-18

YAŞ GRUPLARI

19-28
29-39
40+
Y anıt Y ok

Katılımcıların % 74’ü 29 ve üzeri yaş
grubunda yer almaktadır.

2%

36%

6%

18%

38%

2. CİNSİYET DAĞILIMI:

CİNSİYET DAĞILIMI

KA DIN
ERKEK
Y A NIT Y OK

Katılımcıların %30’u kadın , % 66’sı
erkektir. %4’ü bu soruyu
yanıtlamamıştır.

4%
30%

66%

3. EĞİTİM DURUMU:

EĞİTİM DAĞILIMI

İLKOKUL
ORTA OKUL
LİSE
ÜNİVERSİTE
L.ÜSTÜ

Katılımcıların yarıya yakınını
üniversite mezunları oluşturmaktadır.

4%

2%

YANIT YOK

4%

20%

22%

48%

SERB. MESL.
MEMUR
İŞÇİ
EMEKLİ
ÖĞRENCİ
İŞSİZ
DİĞER
YANIT YOK

MESLEK DAĞILIMI

4. MESLEK DURUMU:

16%

4%

16%

4%

12%

16%

16%

16%
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Meslek grupları dağılımı birbirine yakın gruplardan oluşmaktadır.
5. ÇANKAYA’NIN İMAJI:

ÇANKAYA'NIN İMAJI (%)
35

Çankayalılar % 32 oranında Çankaya’yı
kültür ve sanat kenti olarak
görmektedirler. Bunu sırasıyla ticaret
(%24) ve eğitim (%20) izlemektedir.

32

30
25

24

20

20

10
5

4

0

KÜLTÜR
SANAT

6. HİZMET KALİTESİ VE HIZI:

TURİZM

2
SAĞLIK

TİCARET

38

40
30
20
6

4

10
0

ÇOK
HIZLI

7. GENEL BAŞARI DÜZEYİ:

ORTALA MA

ÇOK
YAVAŞ

FİKRİM
Y OK

BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ (%)

40

40

35

36

30
25
20
18

15
10
5
0

6
BAŞARILI

KISMEN

8. BAŞARILI ALANLAR:

BAŞARILI

FİKRİM YOK

BAŞARILI ALANLAR (%)

46

50

Katılımcılar Çankaya Belediyesini
kültür sanat (% 46), Sosyal
belediyecilik ile ilgili projeler (% 26)
ve çevre temizlik (% 18) alanlarında

DİĞER

52

50

Çankayalıların % 18’i Çankaya
Belediyesini genel olarak çok başarılı
bulurken % 40’ı kısmen başarılı, %
36’sı da başarısız olarak
değerlendirmektedir.

EĞİTİM

HİZMET HIZI VE KALİTESİ (%)
60

Çankayalılar Belediye hizmetlerini %
52 oranında çok yavaş ve kalitesiz
bulurken % 38’i de ortalama hiz ve
kalitede değerlendirmektedir.

18

15

45
40
35
30

26

25

18

20

8

15

6

10

2

5
0

SOSYAL
BELEDİYE

İMAR VE
ŞEHİRCİLİK

KÜLTÜR
SANAT

ÇEVRE
TEMİZLİK

GELİR
KAYNAKLARI

DENETİM
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başarılı olarak değerlendirmektedirler.
9. GÜLERYÜZLÜ HİZMET:
ÇOK MEMN.

GÜLERYÜZLÜ HİZM ET

MEMNUN
MEMN. DEĞ.

Çankayalıların üçte ikiden fazlası
Çankaya Belediyesinin güler yüzlü
hizmetleri konusunda çok
memnun/memnundur.

10. İŞ VE İŞLEMLER
HAKKINDA YETERLİ BİLGİ:

7%
32%
61%

İŞLEM DEĞERLENDİRMESİ

MEMNUN
MEMN. DEĞ.

Çankayalılar iş ve işlemler konusunda
kendilerine verilen bilgiler
konusundaki düşüncelerini % 48
oranında çok memnun/memnun olarak
belirtmektedirler.

11. SORU VE TALEPLERİ
DOĞRU ANLAMA:

2%

52%

İLETİŞİM:

46%

ÇOK MEMN.

DOĞRU ANLAMA

MEMNUN
MEMN. DEĞ.

Bu konuda Çankayalılar % 48 oranında
çok memnun ve memnun olduklarını
belirtmektedirler.

12.

ÇOK MEMN.

8%
52%

40%

ÇOK MEMN.

İLETİŞİM

MEMNUN
MEMN. DEĞ.

Çankayalılar Çankaya Belediyesi ile
olan iletişimlerinde % 45 oranında
memnun, % 5 oranında çok memnun
iken % 50 oranında da
memnuniyetsizliklerini
belirtmektedirler.

5%
50%

45%
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13. GÖRÜŞMEYİ
SONLANDIRMA:

MEMNUN
MEMN. DEĞ.

Bu konuda Çankayalıların % 54’ü
memnun olmadıklarını belirtirken % 5’i
çok memnun, % 41’i de memnun
olduklarını ifade etmişlerdir.

14.

ÇOK MEMN.

GÖRÜŞM EYİ SONLANDIRM A

5%
41%

54%

GENEL DEĞERLENDİRME:

GENEL DEĞERLENDİRME

ÇOK MEMN.
MEMNUN
MEMN. DEĞ.

Belediyemiz çalışanlarının Çankayalılara
karşı yaklaşımı konusundaki genel
değerlendirme sonucunda vatandaşların
% 57’si memnun olmadığını belirtirken,
% 2’si çok memnun ve % 41’i de
memnun olduklarını belirtmişlerdir.

15.

2%

41%

57%

ÖNCELİKLİ HİZMET BEKLENTİLERİ:

Çankayalıların önümüzdeki 5 yıl içinde öncelikli olarak kalitesinin artmasını
istedikleri hizmetler sırası ile yol-asfalt-kaldırım hizmetleri, imar ve planlama
hizmetleri, temizlik, toplumsal dayanışma ve yardım, çevre denetimi, kültür ve
sanat hizmetleridir.
ÖNCELİKLİ HİZMET BEKLENTİLERİ

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

İMAR VE
PLANLAMA

TEMİZLİK

PARK VE
YEŞİL ALAN

ZABITA
DENETİMİ

ÇEVRE
DENETİMİ

SAĞLIK

YOL ASFALT
KALDIRIM

KÜLTÜR
SANAT

SPORTİF
ETKİNLİKLER

TOPL. DA.
SOSY.
YARDIM

DİĞER
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ÇANKAYA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANLAMA KURULU

ESER ATAK

BAŞKAN YARDIMCISI

HAYATİ SOYLU

BAŞKAN YARDIMCISI

ALİ ULUSOY

BAŞKAN YARDIMCISI

SAVAŞ YORGANCI

BAŞKAN YARDIMCISI

FUNDA ERKAL ÖZTÜRK ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ
ERDAL KURTTAŞ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ

Dr. NECLA YIKILMAZ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ

İLHAMİ ILIMAN

STRATEJİ GELİŞTİRME MDL. ÜST SORUMLUSU
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