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SUNU
Sadece Ankara’da veya Türkiye’mizde değil, tüm dünyada özel bir öneme sahip olan
Çankaya’mız, başta siyaset olmak üzere sosyal, kültür ve ekonomi alanında da önemli kararların
alındığı uluslar arası bir merkez konumundadır.
Bilindiği gibi son yıllarda Kamu Yönetimi alanında önemli yasal değişiklikler yapılmıştır. Bu
arada Belediyeleri ilgilendiren temel yasalar değişerek, Belediyelerin hem görev alanları hem de
çalışma usulleri yeniden belirlenmiştir. Bu yapılanmanın en önemli ayakları; 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye
Kanunu’dur. Bu kanunların getirdiği yeniliklerden biri stratejik planlamadır. 5018 sayılı yasanın 9.
maddesi tüm kamu idarelerinde, 5393 sayılı Belediye Yasasının 41. maddesi de nüfusu 50 bini
geçen belediyelerde stratejik plan yapılmasını zorunlu hale getirmiştir.
Uluslar arası bir merkez konumunda olan Çankaya’mızda çalışmalarımızın hangi önceliklerle
ve nasıl bir strateji ile yapılması gerektiği konularında uzun çalışmalar yapılarak bu taslak
hazırlanmıştır. Katılımcı bir anlayışla hazırlanan, 2006- 2010 yıllarında yapacaklarımızın bir yol
haritası olan Stratejik Plan Taslağımız yoğun bir emeğin ürünü olarak ortaya çıkmıştır.
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 belirledik.
Tüm bunları yaparken, hedefimiz sadece bir plan yapmak olmamıştır. Stratejik Planın bir
belge değil, katılımcı ve dinamik bir süreç olduğu göz önüne alınmıştır. Hesap verme
sorumluluğuna sahip kaliteli bir yönetim anlayışıyla, Belediyemizin tüm paydaşlarının görüşlerine
(gerek yazılı, gerekse anket yoluyla) başvurularak, onların önerileri doğrultusunda bir plan
hazırlanmaya çalışılmıştır
Başkentimizin başkenti konumundaki Çankaya’mızı yaşanabilir, sağlıklı, güvenli ve çağdaş
bir kent haline getirmek en temel amacımızdır. Bu Stratejik Plan Taslağının da, özlediğimiz kenti
yaratmada bir araç olacağı ve Çankaya’mızı daha da ilerilere taşıyacağı inancı içinde; Çankaya
Belediye Meclisi’ne başarılar diler, saygılar sunarım.

Prof. Dr. Muzaffer ERYILMAZ
Çankaya Belediye Başkanı
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I.
Her kentin, dahası her kent parçasının kendine özgü gelişim ve değişim
potansiyeli vardır. Geçmişten gelen birikimlerin yanı sıra yeni eklenen unsurlarla
birlikte farklı gereksinimlerin, farklı yaşam biçimlerinin şekillendirmesi içinde gelişir ve
yaygınlaşırlar.
Kent yaşamı hiçbir zaman yerleşim sınırlarına bağlı değildir. Aynı zamanda
yakın çevreleri ile yoğun ve karşılıklı bir ilişki içindedirler. Bu ilişkinin temel belirleyicisi
gereksinim alışverişidir.
Çankaya, bu ilişkilerin çok yoğun ve belirleyici bir örneği olarak çok daha
özgün nitelikler taşımaktadır. Ülkemizin başkenti Ankara’da, Ankara’nın başkenti
konumundadır. Kentsel yaşamın getirdiği tüm olumlu-olumsuz gelişmeler
Çankaya’da daha şiddetli hissedilir.
Yaşayanlarına iyi ve kaliteli bir yaşam biçimi sunabilen, ekonomik ve
toplumsal gelişmeyle birlikte daha nitelikli bir yaşam düzeyi sunabilen, katılımın ve
ilişkilerin daha gelişkin olduğu, ait olma ve insan onuruna saygılı ve kamu yararını
önde tutan bir Çankaya aynı zamanda tüm kentlere de örnek olacaktır.
Avrupa Birliği yolunda ilerleyen çağdaş ve insan onuruna yakışır bir yaşam
arzusu içinde olan ülkemizin kentsel politikalar, özellikle de yerel yönetimler
konusunda AB’nin ölçütlerini de dikkatle ele alması gerekiyor. İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi’nden Yaya Hakları Bildirgesi’ne; Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik
Şartı’ndan, Avrupa Sosyal Şartı’na kadar insanca yaşamı kurma yolunda atılan tüm
tarihsel adımlar ve kararlar da, hedef ve amaçlarımızın temel yönlendiricileri
olmaktadır.
Çankaya Belediyesi Stratejik Planı, kuruluşumuzun varlık nedenini, neyi nasıl
yaptığını ve kimin için yaptığını ortaya koymaktadır. Durum tespitinden ilkelere,
ulaşılacak hedef ve amaçlardan kullanılan yöntemlere kadar tüm aşamaları
barındıran plan aynı zamanda çağımızın gereklerini, Çankaya Halkı’nın gereksinim
ve beklentilerini de yansıtmaktadır.
Çankaya Belediyesi Stratejik Planı, yukarıda anılan unsurları hedeflemenin
yanı sıra, bu hedeflere ulaşmada Çankaya
Belediyesi olarak, bütün
çalışanlarımızla, araç-gereçlerimizle, maddi olanaklarımızla ve Çankaya Halkı ile
birlikte hangi yol ve yöntemlerin izleneceğine de yer vermektedir.
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II.
ANKARA’NIN “BAŞKENTİ” ÇANKAYA
Başkent Ankara'mızın Başkenti olan Çankaya siyaset, ekonomi ve kültür
alanlarının iç içe geçtiği, o çok yönlü yaşamıyla, Türkiye’mizin kalbidir. Çankaya, bir
yerleşim alanı olarak, parçası olduğu başkent Ankara'nın siyasal, kamusal ve sosyoekonomik,kültürel kuruluşlarının yanı sıra, Yabancı Ülke Büyükelçiliklerini de içinde
bulunduran ilçesidir.
Çankaya’mız, Ankara’nın Cumhuriyet’in Merkezi olmasından önce bağlık
bahçelik ve kırsal bir alan görünümündeydi. Bu bağlardan birinin içindeki köşkü
Atatürk’ün kullanmaya başlaması, Çankaya'nın öneminin hızla artmasına sebep
olmuştur. Bu köşk bugün bir müze olarak tasarlanarak koruma altına alınmıştır.
Bugünkü Çankaya köşkü ise, Alman Mimar Clemens Holzmeister tarafından
projelendirilerek daha sonra inşa edilmiştir.
Ankara’nın güney yönündeki bu bağlık bahçelik alan zaman içinde gelişerek
büyüdü ve 1936 yılında ilçe durumuna geldi. Daha sonraki yıllarda çok daha
büyüyerek gelişen Çankaya "başkent içinde başkent" niteliği kazandı. Günümüzün
Çankaya’sı, ülkenin en önemli kamusal karar organlarını, üniversitelerini, yabancı
ülke büyükelçiliklerini, iş ve ticaret merkezlerini, bankaları, büyük otelleri, kültür ve
sanat kuruluşlarını, restoranları, eğlence ve dinlenme yerlerini barındıran bir yerleşim
alanı olmuştur. Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundaki zor ve güç günleri
yakından yaşamış olan Çankaya’mız, sağlığında Atatürk'ün konutuna, ölümünde
de Anıtkabirine mekan olmuştur.
Yukarıda da belirtildiği gibi 1936 yılında Ankara’nın merkez ilçesi durumuna
gelen 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 metropolitan alanı içerisinde yerini almasını sağlamıştır.
Çankaya’da 108 mahalle vardır. İlçemizin bugünkü nüfusu resmi rakamlara
göre 769 bindir. Bu nüfus tamamen gece nüfusu olup, Ankara’daki Ticaret ve İş
hayatının çoğunun Çankaya’da olduğu göz önüne alınırsa, gündüz nüfusunun 2
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milyon dolaylarında olduğu tahmin edilmektedir. Buda
Belediyelere aktarılan paylarda eşitsizliğe neden olmaktadır.

iller

bankasından

Çankaya aynı zamanda, ulusal ve uluslararası kültürel ve sanatsal etkinliklerin
de merkezi durumundadır. Çoğu sinema ve tiyatro festivalleri bölgemizde yapıldığı
gibi, sanat galerileri de genellikle Çankaya sınırları içerisindedir. Bu özelliği
Çankaya’yı sadece yönetsel Başkent olmaktan çıkararak, kültür ve sanatın da
başkenti yapmaktadır. Dolayısıyla da Ankara’ya gelen tüm yerli ve yabancı
turistlerin en çok ziyaret ettiği ilçe haklı olarak Çankaya olmaktadır.
Çankaya, başkent Ankara’mızın siyasal, yönetsel, sosyo-ekonomik ve kültürel
kuruluşlarının en önemlilerini içinde bulunduran ilçesi olmasının yanında, ülkemizin
en önemli yönetsel karar organlarını, çeşitli ülkelerin büyük elçiliklerini, iş ve ticaret
merkezlerini, kültür ve sanat kuruluşları ile üniversitelerini barındıran bir yerleşim alanı
olarak yalnızca Çankaya Belediye sınırları içerisinde yaşayanların değil tüm
Ankara’mızın, ülkemizin hatta değişik ülke insanlarının farklı amaçlarla ziyaret ettiği,
konakladığı bir yerleşim yeridir. Bu anlamda da sadece ülkemizde değil, uluslararası
düzeyde de öneme sahiptir.
Çankaya Belediyesi sınırları Batıda Yenimahalle ve Etimesgut, kuzeyde
Altındağ, doğuda Mamak, güneyde Gölbaşı İlçesi ile komşu durumundadır.
Çankaya Belediyesi sınırları coğrafi olarak kuzeyde vadi tabanı düzlükleri ve alçak
şekillerden güneye doğru yüksek platolar, yamaçlar, sırtlar ve orta-yüksek
platolardan oluşmaktadır. Genel olarak Ankara şehir merkezi diye tabir
edilebilecek arazi oldukça yüksek sırt ve yamaçlardan oluşur. Çankaya arazisi de
buna paralel olarak tepe ve vadilerden oluşan oldukça engebeli bir yapıya
sahiptir.
Nüfusu beş milyona yaklaşan Ankara nüfusunun çoğu geçimini esnaflık, işçilik
ve memuriyetten sağladığı gelirle sağlamaktadır. Bu nüfus yapısı içerisinde orta ve
yüksek gelir grupları ile eğitim düzeyi yüksek olanların büyük çoğunluğu Çankaya
Belediyesi, sınırları içerisinde yaşamaktadır. Yeni ve çok çeşitli hizmet alanlarının
yoğun bir biçimde yer aldığı, sanayisinin de giderek geliştiği, ülkemizin geleceğini
tayin eden kararların alındığı, bir metropol kenti olan Ankara’nın en büyük ilçesi
Çankaya’da, özellikle yönetsel hizmet alanları ve ticaret alanları yoğun olarak yer
almaktadır. Ayrıca Ankara’nın kültürel-sanatsal etkinliklerinin büyük bir bölümü de
Çankaya’da gerçekleştirilmektedir.
Çankaya 1950’li yıllardan sonra kırsal kesimden göçlerin yoğunlaşması
nedeniyle hızlı bir nüfus artışına neden olmuş, Çankaya’nın dış mahallelerinde
imarsız gecekondulaşmadan dolayı düzensiz bir yapılaşma meydana gelmiştir.
Özellikle 1989 yılından sonra yapılan ıslah-imar planları ile bu çarpık yapılaşma
büyük ölçüde giderilerek, Çankaya çağdaş ve modern bir yapıya
kavuşturulmuştur. Çankaya’da İmar planları yapılırken depreme karşı dayanıklı
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yapılar inşa edilmektedir. Bunun için dünyanın büyük kentlerinde görülen yüzden
fazla katlı binalar Çankaya’da bulunmamaktadır.
Çankaya Belediye sınırları içerisinde Devletin en üst düzey yöneticisinden en
alt birimindeki hizmetliye kadar binlerce kişi Kamu Hizmetlerinde çalışmaktadır.
Çankaya’mızda özellikle; Dikmen ile Gazi Osman Paşa semtlerini de içine
alan bölgede eski Osmanlı mimarisinin taklidi ile başlayan akım; modern mimariye
dönüşerek şimdiki çağdaş Türk mimarisinin biçim ve stiline önderlik etmiştir.
Çankaya Cumhuriyet Döneminin kültür bileşimi ve sentezi ile ortaya çıkmıştır.
Günümüzde Kültür ve Sanat Merkezi olan Çankaya’da, yaşayan halka özgü
özellikleri göremeyiz. Çankaya halkının tek bir kültürel özelliği yoktur.Çankaya
değişik kültürlerin sentezi ile oluşmuş ve modern yaşam biçimini benimsemiş
insanların yaşadığı bir kent görünümündedir.
Ankara Kültürüne özgü, eski Ankara Efesi giysileri olan zıvga, işlik, lorta , hırka,
şal, dizlik, cimcime ve kama ile kadın giysilerinden; şalvar, patiska gömlek, salta
kuşak, fes, yemeni ve tülbent Çankaya’da yaşayanlar tarafından günlük yaşamda
artık kullanılmamaktadır. Bu kıyafetler sadece özel ve milli günlerde folklor gösterisi
sırasında giyilmektedir.
Çankaya Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Anıtkabir, Atatürk Müzesi,
Atatürk Anıtı (Zafer Anıtı-Sıhhıye), M.T.A Genel Müdürlüğü Tabiat Tarihi Müzesi,
Güvenlik Anıtı, Oyuncak Müzesi (Cebeci-Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi), Hitit
Anıtı, Atakule ve TBMM şehrimize gelen turistlerin başlıca uğrak yerleridir. Elmadağ
Kayak Tesisleri, Ahlatlıbel Spor ve Eğlence Merkezi, Eğmir Gölü (İlçemizin Güneyinde
ODTÜ arazi içerisinde)’de özellikle hafta sonu Çankaya Halkının piknik ve dinlenme
için seçtiği yerlerdir.
Çankaya’ya gelen yerli ve yabancı turist sayısı azımsanmayacak ölçüde
olup,her yıl turist sayısında da artış gözlemlenmektedir. Gelen turistin Çankaya’yı
tercih etmesinin başlıca sebebi yukarıda sayılan yerleri görmek istemelerinin
yanında; Çankaya’nın Başkent Ankara’nın en modern, en temiz ve en lüks
semtlerine sahip olması, turistik Otellerin Çankaya sınırları içerisinde olması(Hilton,
Sheraton, gibi), turizm büroları ve tur acentalarının çoğunun Çankaya’da olması,
Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Başbakanlık Konutu ve Bakanlıkların da Çankaya sınırları
içerisinde olması, yine turistin tarihi ve doğal güzelliklerin yanında yemeğini
yiyeceği, çayını içeceği güzel mekanların bulunduğu oteller, lokantalar, parklar,
çay bahçeleri, sinema ve tiyatro salonları ve eğlence merkezlerinin çoğunun
Çankaya’da olması, ticaret ve kültürel etkinliklerin yoğun olarak Çankaya’da
yapılması, en önemlisi de Çankaya halkının turiste karşı çok centilmen ve saygılı
olması yatmaktadır.
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III.
III.1. YASAL ÇERÇEVE ve DAYANAK
Kamu Yönetimi Reformu kapsamında alınan YPK kararlarında ve 5018 Sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda, kamu kuruluşlarının Stratejik Planlarını
hazırlamaları ve kuruluş bütçelerini bu plan doğrultusunda hazırlamaları
öngörülmektedir.
Ayrıca 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5216 Sayılı
Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye
Kanunu, 5436 Sayılı KMYK Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 5227 Sayılı Kamu Yönetimi
Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısı kamuda stratejik
planlamayı zorunlu hale getirmiştir.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nda stratejik plan ile ilgili olarak aşağıdaki
hükümler yer almaktadır:
Meclisin görev ve yetkileri
MADDE 18. — Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve
personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
Stratejik plân ve performans programı
MADDE 41. — Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay
içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve
ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine
sunar.
Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum
örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten
sonra yürürlüğe girer.
Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir.
Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve
belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.
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Faaliyet raporu
MADDE 56. — Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve
performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre
hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye
borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar.
Belediye bütçesi
MADDE 61. — Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak
hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini
gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir.
GEÇİCİ MADDE 4. — 41 inci maddede öngörülen stratejik plân, Kanunun yürürlüğe
girmesinden itibaren bir yıl içinde hazırlanır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasasında yer alan hükümler de
şöyledir:
Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme
MADDE 9.- Kamu idareleri; 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 katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.
Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için
bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç
ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.
Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama
sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla
ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı
Müsteşarlığı yetkilidir.
Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik
amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu
idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu
ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye
ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Üst yöneticiler
MADDE 11.– ... belediyelerde belediye başkanı üst yöneticidir. ...
Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık
programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun
olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili,
ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye
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kullanımının önlenmesinden mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi,
izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana;
mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar.
Faaliyet raporları
MADDE 41.-..... İdare faaliyet raporu, ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte;
kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların
nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların
faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan malî bilgileri; stratejik plan ve performans programı
uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde düzenlenir.

5018 sayılı yasada bütçe ve performans programları ile plan arasında bağ
kurulurken, 5393 sayılı yasa ile de nüfusu 50.000’i geçen belediyelerin 13 Temmuz
2006 tarihine kadar stratejik planlarını yaparak Meclis onayından geçirmeleri
zorunlu hale getirilmiştir. Çankaya Belediyesi Stratejik Planı da bu yasal dayanak ve
gereklilik üzerine hazırlanmıştır.

III.2. STRATEJİK PLAN MODELİ VE UYGULAMASI
Stratejik planlama, kurumun olanak ve kaynaklarına odaklanmak; tüm
çalışanlarını ortak amaçlar doğrultusunda çalışmaya yönlendirmek; varolan,
değişen ve yenilenen koşulların gereksinimlerine karşılık verecek bir yapılanmaya
ulaşmak için yapılan bir çalışmadır. Stratejik plan, yapılması hedeflenenlerin bütünü
olarak ele alınmıştır. Stratejik planlama kısaca, kurumun neler yapacağını ve bunları
neden yapacağını biçimlendiren temel kararlar ve eylemler dizisinin belirlenmesi ve
rehber olarak kullanılmasıdır.
Çankaya Belediyesi’nin stratejik plan çalışmalarında, DPT tarafından
hazırlanan Stratejik Plan Kılavuzunda yer alan model ve yaklaşım esas alınmıştır. Bu
yönteme ek olarak belediyemizin özel koşulları ve konumu da dikkate alınarak
planlama çalışmalarının yukarıdan aşağıya örgütlenerek, aşağıdan yukarıya
oluşturulmasına önem verilmiştir.
Çankaya Belediyesi stratejik plan çalışmasında 5 temel soruya yanıt
aranmıştır:
1) Şu anda, kurum olarak ne konumdayız? 2) Bu konuma nasıl geldik? 3)
Nereye doğru gidiyoruz? 4) Nereye doğru gitmeliyiz? 5) Gitmek istediğimiz
yere nasıl ulaşırız?
Bu sorulara yanıt aranırken iki farklı modeli ele alarak bütünleştiren bir planlama
modeli geliştirilmiştir:
Temel Stratejik Plan Modeli: Planlama 5 aşamadan oluşmuş ve üst yönetim
tarafından yürütülmüştür:
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1) Görevin tanımlanması: Kurumun varlık nedeni ve temel amaçlarını içerir.
2) Hedeflerinin belirlenmesi: Yerine getirilecek temel görevleri tanımlar.
3) Her hedef için stratejiler tanımlanması:Stratejiler, değişen çevre koşulları
karşısında kurumun iç ve dış koşulları analiz ederek oluşturduğu araçlardır.
4) Eylem planı yapılması: Amaçların son derece açık ve anlaşılır bir biçimde ifade
edilmesidir. Bu aşamada farklı birimlerin ayrı eylem planları olacağı göz önüne
alınmıştır.
5) İzleme ve planın güncellenmesi: Hedeflere ulaşılma düzeyi izlenerek rapor
edilecektir.
Konu-hedef Esaslı Planlama: Yukarıda tanımlanan temel stratejik plan
yaklaşımıyla başlayan planlama çalışmasının daha kapsamlı ve etkin olması için
yeni planlama araçlarının kullanılması da gerekmiştir. Özellikle Belediyemiz birimleri
çalışmalarında kullanılan bu yöntem ile:
1) Kurum içi ve dış koşullarının kurumu olumlu ve olumsuz olarak nasıl etkilediğinin
incelenmesi. Burada güçlü, zayıf yanlarla, fırsat ve tehditler analiz edilmiştir.
2) Temel işler ve hedeflerin önceliklerinin belirlenmesi için stratejik analiz yapılmıştır.
3) Hedeflere ulaşmak için programlar ve iş tanımları yapılmıştır.
4) Görev ve geleceğe bakış (ufuk) tanımları yapılmış ve güncellenmiştir.
5) Uygulama için kaynakların, görevlerin ve sorumlulukların tanımlandığı eylem
planı yapılmıştır.
6) Tüm çalışmalar birleştirilerek toplu bir doküman (Stratejik Plan) haline getirilmiştir.
DPT'nin hazırladığı Stratejik Plan Kılavuzu'nda Temel Stratejik Plan Modeli ile
Konu-hedef Esaslı Planlama birleştirilerek kullanılmıştır. Organizasyon yapısı karmaşık
ve çok birimli olan kurumlarda üst yönetim tarafından benimsenen Kurumsal
(Şemsiye) Stratejik Plan için Temel Stratejik Plan Modeli’nin daha uygun olacağı
kabul edilmiş, çalışma birimlerimizin yapacağı stratejik plan önerilerinde ise Konuhedef Esaslı Plan modeli uygulanmıştır.
Bu kapsamda Çankaya Belediyesi Stratejik Planı da 5 aşamalı Temel
Planlama tekniği üzerine kurulmuştur. Birimlerimizin çalışma stratejileri ise konu-hedef
planlama ağırlıklıdır. İşlev ve görev farklılıklarının ortak amaç çerçevesinde
bütünselleştirilmesi amacıyla bu ikili planlama yöntemi seçilmiştir.
Çankaya Belediyesi’nde
sırasıyla aşağıdaki gibidir :

hazırlanan Stratejik Plan modelinin aşamaları

1. Üst yönetim desteğinin sağlanması,
2. Stratejik Planın hazırlanmasına karar verilmesi,
3. Stratejik Planlama Üst Kurulu’nun (SPÜK) ve Stratejik Plan Ofisi’nin oluşturulması,
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4. Birim Çalışma
oluşturulması,

Grupları’nın

oluşturulması

ve

eğitilmesi,

çalışma

normlarının

5. Yasal yetki ve yükümlülükler çalışması,
6. Durum Analizi çalışması,
i. Paydaş Analizi
ii. Güçlü Yanlar, Zayıf Yanlar, Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) çalışması
iii. Öneriler çalışması
7. Stratejik Konular çalışması,
8. Misyon ve vizyon çalışması
9. Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Faaliyetler çalışması.
10. Programlar, Projeler

Çankaya Belediyesi Stratejik Planı, yukarıda anılan unsurları hedeflemenin
yanı sıra, bu hedeflere ulaşmada Çankaya
Belediyesi olarak, bütün
çalışanlarımızla, araç-gereçlerimizle, maddi olanaklarımızla ve Çankaya Halkı ile
birlikte hangi yol ve yöntemlerin izleneceğine de yer vermektedir.

III.3. STRATEJİK PLANIN VARSAYIMLARI
Çankaya Belediyesi’nin görev alanına giren bazı hizmetlerin beldedeki diğer
kamu kurumlarıyla çakışması ve faaliyetlerinin başta Büyükşehir belediye Başkanlığı
ve komşu belediyeler olmak üzere çeşitli kamu kuruluşları eliyle gerçekleştirilmesi,
stratejik planlama için tanımlanan ‘kuruluş’ özelliğini farklılaştıran unsurlardır. Bu
etkenler, Çankaya Belediyesi’nin
Stratejik Planının yapılmasında izlenecek
uygulama stratejisinin ve sürecinin farklı tasarlanmasına yol açmıştır. Bu farklılıktan
yola çıkarak, Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması
Hakkındaki Kanun Taslağındaki düzenlemelere ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda
belirtilen görev ve organizasyon yapısı temel alınarak Çankaya Belediyesi’nin
Stratejik Planı uygulama stratejisi belirlenmiştir.
5393 Sayılı Belediye Kanununun belediyelere yeni görevler vermesi ve
yetkilerini artırması, belediyelerin insani ve kurumsal yapısını yakın gelecekte
değiştirmesini gerektirmektedir. Bu durum, mevcut kurumsal yapı ve kuruluş
düzeyinde SP hazırlamasında ve
uygulamasında ciddi güçlüklere neden
olabilecektir. Özellikle personel sisteminde çok önemli değişiklikler getiren norm
kadronun kesinleşmemiş olması güçlüklerin başta gelenlerindendir. Stratejik
planların hayata geçirilmesinde bir diğer önemli sorun alanı ise yerel yönetimlere,
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görev alanlarının genişlemesi doğrultusunda gerekli mali kaynak sağlayacak yasal
düzenlemenin henüz tamamlanmamış olmasıdır.
Stratejik Plan ile geleceğe bakış oluşturulur. Uzun vadeli gelecek için şimdiden
kararlar almak yerine değişimler izlenir ve planlanır. Yerel yönetimlerin stratejik
planlama süreçleri, kendilerinin, kentlilerin, akademisyenlerin, meslek odalarının,
muhtarların, sivil toplum kuruluşlarının katıldığı bir süreçtir. Bu süreçte katılımcıların
görüşleri planlama çalışmalarına yön verir. Başarılı bir stratejik planlama ile ortak ilke
ve değerler (vizyon) oluşturulur. Yönetim ve personel üzerinde ortak bir duygu
yaratılır.
Çankaya Belediyesi Stratejik Planı, yukarıda anılan unsurları hedeflemenin
yanı sıra, bu hedeflere ulaşmada Çankaya
Belediyesi olarak, bütün
çalışanlarımızla, araç-gereçlerimizle, maddi olanaklarımızla ve Çankaya Halkı ile
birlikte hangi yol ve yöntemlerin izleneceğine de yer vermektedir.
Çankaya Belediyesi olarak kentsel politikamız kentsel koşulların daha çok
insan için nitelikli bir düzeye yükseltilmesini, deneyimli ve uzman kişilerden oluşan
ekiplerimizin hazırlayacağı kentsel planların kararlı bir yerel politik irade tarafından
uygulanmasını içermektedir. Kentsel politikanın, toplumu tümü ile, bireyleri ise özel
yaşamları açısından etkilediği gerçeğinden hareketle; politikamız, seçilenlerle halk
arasında durmadan yenilenen ve gelişen bir işbirliği içinde yönlendirici ve yol
gösterici bir yerel yaptırımı amaçlamaktadır.
Bu aynı zamanda demokratik kurumsallaşmanın da yansımasıdır. Kentsel
yaşamın dikkate alınması gereken çok çeşitli unsurlar içerdiği ve dikkatsiz veya
gerçekçi olmayan müdahalelerin çok olumsuz ve kimi zaman düzeltilmesi yıllar
alan sonuçlar doğurmaktadır. Bu nedenle analizlerin, belirlemelerin ve kararların
çok titiz ve ayrıntılı çalışmalar sonucu ortaya konması gerekmektedir. Kamu hizmeti
gören bir kurum olarak temel ilkemiz ve planlama politikamız; üretilen kamusal
faydanın gereksinim sahiplerine öncelik verilerek tüm toplumsal kesimlere
sunulmasıdır.

III.4.

GENEL AMAÇLAR ve İLKELER

3.4.1. Yaşanabilir, uyumlu, güzel ve sağlıklı bir Çankaya hedefliyoruz. Varolan
koşulların gözden geçirilip olumsuzlukların giderildiği, güzelliklerin çoğaltıldığı,
tüm Çankaya Halkı’nın işbirliği yaptığı bir Çankaya istiyoruz. Bizim için ideal
kent; kentli haklarının korunduğu; en iyi yaşam koşullarının sağlandığı; çalışan,
ticaret yapan, eğlence ile kültür ve bilgiyi orada arayan, eğitim gören
insanların yaşadığı; kent dokularına, yapılara, kütüphanelere, kültür-sanat
merkezlerine, kendisine ve komşusuna, geçmişine ve geleceğine sahip çıkan
insanlardan oluşan bir kenttir.

15

3.4.2 Yaş, cins, ırk, inanç, köken, ekonomik, politik, sosyal, zihinsel ya da bedensel
hiçbir ayrımın yapılmadan insan haklarına saygılı kurumsallaşmanın
gerçekleştiği; diğer kentlerle, Avrupa ve dünya ile karşılıklı işbirliği ve kardeşlik
ilişkileri içinde bir Çankaya’yı amaçlıyoruz.
3.4.3 Dinlence, spor ve diğer toplumsal etkinliklerin, kültür-sanat çalışmalarının,
eğitimin ve bilimin merkezi olan; yeşil alanların, ağaçların, doğanın
koruyuculuğunu yapan ve doğal güzellikleri çoğaltan; hayvanlara/kardeş
canlılara dost olan, sahip çıkan; yoksulluğa karşı el ele veren; engellilerini
düşünen ve gerekli donanımları sağlayan; kültür ve tarih mirasını koruyan bir
Çankaya hedefliyoruz.
3.4.4 Bu amaçlarımızı gerçekleştirmek için bilimsel düşüncenin yol göstericiliğinde,
tüm birimleri, tüm personeli aynı coşku, amaç ve hedefle çalışan; çalışanların
haklarını koruyan ve çalışma yaşamının çağdaş gereklerini sağlayan; her
kaynağımızı ve olanağımızı kaliteli ve en üst düzeyde verimle kullanan;
Çankaya Halkı’nın kararlara katılımını ve uygulamaları denetlemesini
sağlayacak araçları kullanarak her işinde halka hesap verebilecek rahatlık
ve dürüstlükte bir yönetim oluşturuyoruz. Demokratik kurallar içinde
demokrasinin kurumsallaşmasını istiyoruz.
3.4.5 Doğal ve yeşil alanlar kente kimlik kazandıran, özellik veren donanımlardır.
Kentlerin yapılaşmadan kaçan insanlara nefes alabilecekleri alanlar sunması
da gerekmektedir. Yeşil alanlar ve hayvanlar insanın kendisini geliştirmesi için
birer araçtır. Çocuklara doğayla ilişkiye girebilme olanağı sunarlar.
Önümüzdeki dönemde doğal alanları korumak ve oluşturmak için peyzaj
düzenlemeleri ve imar planları bu amaçla kullanılacaktır. Doğayı korumanın
toplumun ve bireyin yaşam beldesini tanımlamasına ve onunla gurur
duymasına katkı sağlayan önemli bir araç olduğu göz önüne alınarak yarı
açık yeşil alanların, doğal bahçelerin, okul bahçelerinin, terasların
geliştirilmesi ve düzenlenmesine öncelik verilecektir.
3.4.6 Sınırlı kaynakların ekonomik ve verimli kullanımı konusunda hassas
davranılacak, kaynakların gelecek kuşaklara miras bırakılması sağlanacaktır.
Kaynakların tahribi önlenecek, bu tahrip nedeni ile sınırlı kaynakları uzakta
arayan kent olmaktan kurtulmak için projeler uygulanacak, kentin kendi
ekosistemini oluşturması için çalışılacaktır.
3.4.7 Evsel, ticari ve trafikten kaynaklı atık ve kirlilikle mücadele edilecek, temiz
teknoloji ve alternatif yakıt kullanımı desteklenecek, atığın kaynağında
azaltılması sağlanacaktır. Çevre bilincinin yaygınlaşması için bilgi, danışma
ve eğitim servisleri kurulacaktır. Sanayi tesislerinin, enerji üretim alanlarının,
trafik ve konutların ürettiği atıkların, yerleşik kent dışına çekilmesi
sağlanacaktır.
3.4.8 Açık alanların, kaldırımların, meydan ve parkların, trafikten arındırılmış
alanların, kentin çekiciliğine ve ekonomisine katkıda bulunacak şekilde
düzenlemesi yapılacaktır. Günlük yaşamın stresinden arınmak için
oyalanacak, gezilecek, oynanacak ve bir araya gelinecek alanların
çoğaltılması ve bu alanların kentsel donatılarla desteklenmesi sağlanacaktır.
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Kültürel etkinliklerin artırılmasına çalışılacaktır. Yeni alanlar oluşturulurken
mimari karakter ve kalite ile birlikte kent sakinlerinin gereksinim ve davranış
kuralları da göz önünde bulundurulacaktır.
3.4.9 Kentin çekiciliği varolan yapıların ıslahı ve yenilerin birbiriyle ve çevreyle
çekici bir uyum içinde olmasına bağlıdır. Kentsel mimarinin özgür, ve değişik
gereksinimlere yanıt vermesi özendirilecek, yarışmalarla yeni mimari projeler
elde edilerek yeni düşüncelere olanak sağlanacaktır. Kentin fiziki yapısı
mahalle ölçeğinde konutların yapısı ve diğer sosyal donatıların artırılması ve
kalitelerinin yükseltilmesi ile oluşturulacaktır.
3.4.10 Yapılacak çalışmalarda kamu kaynaklarının yanında, kentsel çalışmalar için
ayrılan fonların; sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve özel sektörle
oluşturulacak ortaklıkların da kullanılmasına çalışılacaktır. Kentsel mirasın
korunması, sosyal donatıların çoğaltılması, kültürel-bilimsel ve eğitim amaçlı
çalışmalarda sponsorluk, bağış sistemi ve döner fonlardan da
yararlanılacaktır.
3.4.11 Kentsel düzenlemelerde sosyal bağları yenileyen, karşılıklı destek ve
ortaklıkları özendiren, suç ve şiddet olgusuna olanak vermeyen çalışmalarla
birlikte emniyet güçleri ile yerel halkın yardımlaşması sağlanacaktır.
3.4.12 Engelliler, çocuklar, yaşlılar, hastalar ve hamileler gibi günlük yaşamda uyum
sorunu çeken kesimlere temel kişilik haklarını kullanabilme olanakları (kentin
fiziki ve toplumsal yaşamında yapılacak düzenlemelerle) sağlanacaktır.
Sosyokültürel ve spor etkinlikleri için, kamu alanlarının tüm yurttaşlarımız
tarafından kullanılabilir olması hedeflenecektir.
3.4.13 Kentsel planlama ve denetimlerle kent halkının tüketim maddelerinin sunum
ve dağıtımında güvenlikli ve kaliteli bir düzeye kavuşması sağlanacaktır. Besin
kalite denetimleri artırılarak, gıda üretim yerleri ile tüketim yerlerinin
temizliğinin kesinlikle sağlanmasına çalışılacaktır.
3.4.14 Mahallelere kadar yaygınlaştırılmış sağlık hizmetleri sağlanacak, öncelikle altorta gelir gruplarının bu konudaki birinci derece sağlık hizmetinden
yararlanma hakkından yararlanma olanakları geliştirilecektir. Halk sağlığı ile
yakından ilgilenen gönüllü grup ve kuruluşlara destek verilecek, sağlıkla ilgili
eğitim olanakları araştırılıp, eğitim verilmesi sağlanacaktır. Bu konuda ulusal
ve uluslararası kuruluşlarla da işbirliği ve çalışmalar yapılacaktır.
3.4.15 Kalkınmanın yalnızca ekonomik göstergelerden oluşmadığı aynı zamanda
yaşamdaki kalite artışı ile de doğrudan bağlantılı olduğu gerçeğinden
hareketle; sağlanan hizmetlerle kentin ve kenti kullananların ekonomik
bileşkelerinin oluşmasında daha fazla rol alınacak; üretim, dağıtım, alış veriş
ve tüketimde denetleyici ve yol gösterici bir etkinlik sergilenecektir.
3.4.16 Her türlü yatırım girişimleri öncelikle tasarruf, verimlilik ve gerekirlik ölçütlerine
göre ele alınacak, yatırımların maliyetleri ve gerçekleşme süreleri kesin olarak
saptanacak, olağanüstü durumlar dışında programlardan sapmalara yol
açılmayacaktır.
3.4.17 Planlama ve proje çalışmaları, ilgili birimlerimiz ve ilgili toplumsal kesimler ile
eşgüdüm içinde, katılımcılığı artırarak yapılacaktır. Çalışmalarda sivil toplum

17

örgütleri, üniversiteler, diğer kamu kuruluşları ve bu çalışmalardan doğrudan
etkilenen Çankaya Halkı’nın karar sürecinin vazgeçilmez danışmanları
olduğu ilke olarak benimsenecek ve karar alma sürecinde bu unsurlara yer
verilecektir.
3.4.18 Denetim programları ve çalışmaları ilgili kesimlerin meslek örgütleri ile işbirliği
içinde gerçekleştirilecek, ceza yerine eğitimi ve yol göstermeyi öne çıkaran
bir anlayış içinde gerçekleştirilecektir. Bunu sağlamanın bir aracı olan ortak
denetim ekipleri çalışması daha etkin ve yaygın olarak sürdürülecektir.
3.4.19 Bütçe hazırlama ve uygulama süreci stratejik planda yer alan ilke, amaç ve
hedeflere uygun olarak yürütülecek, en fazla verim ve tasarruf temel ilke
olacaktır.
3.4.20 Birim çalışma programları ile projelerin hazırlanmasında fizibilite çalışmaları
yapılacak, ekonomiklik ve gereksinim karşılama ölçütleri mutlaka yer
alacaktır. Hazırlanan program ve projelerin uygulanabilir olması, gereksinim
ve beklentileri karşılamaya yönelik olması, aynı zamanda da yeterli kaynağa
sahip olmasına dikkat edilecektir.
3.4.21 Potansiyel mali kaynaklar ile karşılanması gereken mali yük arasında denge
kurulacak ve eşitsiz dağılımlardan kaynaklanacak etkilerin ortadan
kaldırılmasına yönelik mali eşitleme yöntemleri kullanılacaktır. Kaynak
dağılımları planlamaya uygun olarak ve tutarlı bir biçimde belirlenecektir.
Çok sayıda işe mali kaynak ayırmak yerine en gerekli olandan diğerlerine
göre sıralama yapılacaktır.

III.5. KISACA
Çankaya Belediyesi Stratejik Planı; sonuçları, değişimi, kaliteli yönetimi, hesap
verme sorumluluğunu, katılımcı yaklaşımı gerçekleştirmeye yönelik bir planlama
çalışması olarak ele alınmış, tüm aşamalarının yukarıda yer alan ilkeler, amaçlar,
hedefler ve görevlerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak şekilde yürütülmesi
tasarlanmıştır. Planın bir şablon/belge ya da yalnızca bütçeye yönelik bir çalışma
olmadığına özen gösterilmiştir.
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IV.
IV.1. DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE KAMU YÖNETİMİ ALANINDAKİ DEĞİŞİM VE
GELİŞMELER
Günümüzde küreselleşme ve bilgi toplumu süreçlerinin bütün dünyada
meydana getirdiği hızlı ve yoğun bir değişim ve yeniden yapılanma
yaşanmaktadır. İç ve dış arasındaki ayrımın göreli olarak kolay çizilebildiği bir
dünyanın yerini, sınırların gittikçe belirsizleştiği ve etkileşimin yoğunlaştığı bir ortam
almaktadır.
Dünyanın yeniden yapılanma sürecinde; özelleştirme, deregülasyon ve
liberalizasyon politikaları ile devletin yeniden yapılandırılması söz konusudur.
Kamu sektöründeki yeni yönetim anlayışının temel unsurlarından birisi olan
devletin faaliyet alanının küçültülmesi politikası, özelleştirme ve kamu
harcamalarının kısılması politikaları ile uygulamaya konulmuştur.
Doğrudan üreten bir devlet anlayışı yerine, üretme fırsatları yaratan,
toplumun ortak çıkarları için rekabet ortamını gözeten, piyasaları düzenleyen ve
denetleyen bir devlet anlayışı hakim hale getirilmektedir. Devletin politika belirleme
ve katalizör işlevi görerek yönetsel kapasitesi geliştirilmektedir.
Kamunun üretimden çekilmesi, kamunun düzenleyici işlevinin güçlendirilmesi,
kamunun özel sektör ve toplum ile paydaşlık ilişkilerinin geliştirilmesi
öngörülmektedir. Hizmet üretimi ve sunumunda 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.
Küreselleşme süreci; bir yandan uluslar üstü ve bölgesel entegrasyonları
güçlendirirken, diğer yandan yerel değerleri ve yerel farklılıkları canlandırmakta,
yerinden yönetimin önemini artırmaktadır.
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.
Küreselleşme sürecinde ulus devletin küçülmesi, egemenliğini bölgesel ve
yerel yönetimlerle paylaşma yoluna gitmesi sonucunu ortaya çıkarmakta, bu da
yerel yönetimlerin ekonomik, sosyal, kültürel ve hatta siyasal alanda temel aktörler
konumuna gelmelerini sağlamaktadır. Bu süreçte, tüm dünyada yerelin kendisi
doğrudan bir aktör olarak ortaya çıkmaya başlamıştır. Bütün metropoller, dünyanın
değişik kentleriyle ve uluslar arası kurumlarla doğrudan ilişki kurmaya başlamıştır.
Günümüzde küreselleşmeyle paralel bir gelişim gösteren yerelleşme süreci,
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bir yandan kamu hizmetlerinin en yakın yönetim birimlerince sağlanması
(subsidiyarite) ilkesinin 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 getirmektedir.
Ulaşım ve iletişim araçlarının gelişmesi ve ulusal sınırların eski önlemlerini
yitirmesi ile ülkeler arasında olduğu gibi, kentler arasında da ekonomik, sosyal ve
kültürel ilişkiler gelişmiş, ülkelerin ve kentlerin birbirlerine bağımlılığı artmıştır. Bu
durum, gerek ülke yönetimleri ve gerekse kent yönetimleri arasında işbirliğinin, ortak
çalışmanın ve karşılıklı bilgi ve deneyim alışverişinin geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır.
Günümüzde başta çevre sorunları olmak üzere kimi alanlardaki sorunların sınır
tanımaması, bu sorunların çözümünün bölgesel ve uluslar arası düzeyde kurumlar
arası işbirliği ve koordinasyon yoluyla çözümlenebilmesi de, yerel yönetimleri uluslar
arası işbirliğine yönelten bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır.
ABD, İngiltere, Kanada, İrlanda, 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.
Ülkemizde 1930’lu yıllarda başlayan kamu yönetiminin yeniden yapılanma
çabaları uzun bir geçmişe sahiptir. Ancak, tüm bu çabalar çeşitli nedenlerle
başarısız kalmış ve kamu yönetiminde istenilen kaliteye ulaşılamamıştır.
Dünya genelinde yaşanan hızlı değişim ve özellikle Ülkemizde son yıllarda
yaşanan krizler, mevcut yönetim anlayışı ve yapısının artık sürdürülemeyeceğini ve
kamuda yeniden yapılanmanın gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Ülkemizin,1980 sonrası ithal ikameci ve içe dönük bir kalkınma stratejisinden
dışa dönük bir stratejiye geçmesi ve özellikle piyasa ekonomisini geliştirmeye dönük
politikalar, kamu alanında da değişimi uyaran önemli bir faktör olmuştur.
Kamunun rolünü yeniden tanımlama ihtiyacı doğuran değişimler,
özelleştirme, sivilleştirme ve yerelleşme eğilimleri ile desteklenmektedir.Ülkemizde
kamu kuruluşları bazı alanlarını özel sektöre terk etmekte, devletin kontrolüne
bırakılan alanlar dahi, Düzenleyici Kuruluşlar kurularak, bu alanlarda da özel kesime
açılmaktadır.(Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu gibi). Yoksullukla mücadele gibi, bazı
kamu hizmetleri ise, Sivil toplum Kuruluşlarına devredilmekte, merkezi yapılar yerine,
yerinden yönetim anlayışı hakim hale getirilmektedir.
Yeniden yapılanmanın temel ilkeleri ise; “İhtiyaca uygunluk”, “Katılımcılık ve
çok ortaklılık: yönetişim”,“ Halk odaklılık”,“Stratejik yönetime geçiş”, “Performansa
dayalı oluş”,“Denetimde etkilik”, “Etik kurallar ve insana güven” ve “Hizmetlerin
yürütülmesinde yerindenlik” olarak belirlenmiştir.
Ülkemizde kamunun yeniden yapılanması kapsamındaki,yeniden yapılanma
alanları ise; merkezi idare ve yerel yönetimlerdir. Yasalaşmayan Kamu yönetimi
Temel Kanunu ve Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile; Merkezi İdarede
yeniden yapılanma öngörülmüştür.
Yerel Yönetimlerde yeniden yapılanma ise; Büyükşehir Belediyesi Kanunu ,
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Belediye Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu, Mahalli idare Birlikleri Kanunu, Kalkınma
Ajansları Kanunu ve Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yerine getirilmeye
çalışılmaktadır.
Yeni düzenlemelerle gündeme gelen
Stratejik Planlama halihazırda
Ülkemizde pek çok özel sektör kuruluşunda uygulanmaktadır. Ancak Kamuda
uygulanmasının gündeme gelmesi ise, mali sektör ve kamu yönetimine yönelik orta
vadeli reform programlarının desteklenmesi amacıyla 12 temmuz 2001 tarihinde
Dünya Bankası ile imzalanan 1. Program Amaçlı Mali ve Kamu Sektörü uyum Kredi
Anlaşması (PFPSAL-1 ) ile olmuştur.

IV.2. ÇANKAYA BELEDİYESİ KURUM İÇİ ANALİZİ
IV.2.1 Kurumsal Yapı
BELEDİYE BAŞKANI
BELEDİYE MECLİSİ
BELEDİYE ENCÜMENİ
BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI
MÜDÜRLÜKLER
BELEDİYE ŞİRKETLERİ

45 ÜYE
7 ÜYE
4 ADET
31 ADET
4 ADET

BELEDİYE ŞİRKETLERİ
ÇANKAYA BELDE
A.Ş

ÇANKAYA İMAR
AŞ

ÇANKAYA BEL-PET
LTD.ŞTİ

SAĞLIK KAYNAK SUYU
A.Ş

IV.2.1.1. KARAR ALMA SÜRECİ
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 almaktadırlar. Ayrıca bazı meclis kararlarımız 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye
Kanunun 14. maddesinde sayılan Büyükşehir Belediye Meclisi görev ve yetkilerine
ilişkin hususlara göre Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına tabidir.
IV.2.1.2. PERSONEL SAYISI
Çankaya Belediyesinde verilen hizmetler 19 Nisan 2006 tarihi itibariyle toplam
3155 kişi ile yapılmakta olup, çalışanların 1445’i Memur, 1311’i Kadrolu İşçi, 399’uda
Geçici İşçidir.
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IV.2.1.3. TEKNOLOJİK ALTYAPI
Kurumumuz çalışanlarında günümüz teknolojisine uygun Bilgisayar ve
yazıcılar bulunmaktadır. Tüm kullanıcılarımız kampus içinde Networke dahildir. Dış
birimler kademeli olarak bu yıl sonuna kadar Networke dahil edilecektir. Hemen
hemen tüm birimlerimiz hızlı internet kullanma hakkına sahiptir. Kurum içi elektronik
haberleşme sistemine de geçilmiş bulunmaktadır.
Tek röleli konvasiyonel olarak bir kanal telsiz haberleşme sistemiyle, Trunk
kanallı iki telsiz haberleşme sistemimiz ve bu sistemde telsiz cihazı kullanılmaktadır.
Trunk kanallar Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilmekte olup, Büyükşehir
Belediyesi ve tüm İlçe Belediyelerinin kullanımına da açıktır. Kanal kullanımı ve telsiz
kodu planlaması Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmaktadır.

IV.3 GÖREV VE SORUMLULUKLAR
IV.3.1. 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
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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.
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri
götürülebilir.
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
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.
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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,
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,
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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.

IV.3.2. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre; İlçe ve ilk
kademe Belediyelerin Görev ve Yetkiler:
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 dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların
ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.
e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

IV.3.3. Yeni Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi
Sınırları İçindeki İlçe ve İlk Kademe Belediyelerinin 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,
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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 Kanunun 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
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belediyelerinin bu süreçteki rollerinin hiçbir anlamı kalmayacaktır. Değiştirerek
onama ağır bir vesayet yetkisidir ve Büyükşehir 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 Kanununun 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 Kanununun 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 Kanununda 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
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denetimi yetkilerine benzer, vesayet denetimi yapma yetkileri vermektedir.
Büyükşehir belediyelerine verilen vesayet denetimi yetkileri, ilçe ve ilk kademe
belediyelerinin özerkliklerini yok edecek nitelikler taşımaktadır.

IV.3.4. 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 da, yeni yasal düzenlemelerle, Çankaya
Belediyesinin, Büyükşehir İlçe Belediyesi olmaktan kaynaklanan yeni sorun alanları
ortaya çıkmıştır.
Çankaya Belediyesinin 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 Belediyesinin görev, yetki ve
sorumlulukları aşağıdadır.
ÇANKAYA BELEDİYESİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
1 İmar hizmetlerini yapar ve yaptırır.
2 Kentsel Altyapı (yol, merdiven, geçit)hizmetlerini yapar ve yaptırır.
3 Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerini kurmak ya da kurdurtmak.
4 Çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık hizmetlerini yapar veya yaptırır.
5 Zabıta hizmetlerini yerine getirir.
6 Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
7 Ağaçlandırma, park ve yeşil alanla ilişkin hizmetleri yapmak veya 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
8
kuruluşları ve bankalarla iş birliği yapmak ve gerektiğinde onlarla ortak projeler
gerçekleştirmek.
9 Kültür ve sanat, turizm ve tanıtım hizmetlerini yapar.
10 Gençlik ve spor hizmetlerini sunar.
11 Sosyal hizmet ve yardım hizmetlerini sunmak.
12 Nikah hizmetlerini yapar.
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13 Meslek ve beceri kazandırma kursları açmak
14 Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.
15 Kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açmak.
Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını
16 yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını
karşılayabilir.
17 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
18
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
19
üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla
ödül verebilir.
20 Gıda bankacılığı yapabilir.
Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak,
21 belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları
vermek, belediyelerin yetkisindedir.
Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya
22
ruhsatı vermek.
Özel kanunlar gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç katkı ve katılma
23 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
24
aktarma istasyonuna taşınması ile ilgili hizmetleri yapmak veya yaptırmak.
Sıhhi işyerlerini, 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve
25
eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
Belde de ekonomi ve ticaretin geliştirilesi ve kayıt altına alınması amacıyla
izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan
26 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.
27 Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
Hafriyat ve molozların Büyükşehir Belediyesince belirlenen yerlere taşınmasında,
28
çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
Belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek
29
amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
Kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında ilgili mevzuatta belirtilen usullere
30
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
31
donatılar oluşturmak, deprem riskine karşı tedbirler almak veya kentin tarihi ve
kültürel dokusunu korumak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri
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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.
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.
Mahalli idareler ile merkezi idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine
getirilmesi amacıyla gerekli ayni ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve
personel temin edebilir.
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.
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.
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.
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.
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.

IV.4. PAYDAŞ ANALİZİ
IV.4.1. Paydaşların Belirlenmesi
Belediye kanunun ”stratejik plan ve performans programı başlıklı” 41.
maddesinde, “stratejik planın, üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil
toplum kuruluşlarının görüşleri alınarak hazırlanır” biçimindedir.
Bu madde de göz önüne alınarak; Çankaya Belediyesinin stratejik planın
başarılı 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.
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Paydaş sözcüğü, belediyenin kaynakları ve hizmetleri üzerinde hak iddia
eden yada belediyenin faaliyetlerini, hizmetlerini doğrudan veya dolaylı, maddi
veya manevi, olumlu veya olumsuz yönde etkileyen veya etkilenen yada
belediyenin ürettiği hizmetleri ve/veya malları kullanan veya yararlanan kişi, grup
veya kurumları ifade etmektedir. Stratejik Planlama çalışmaları kapsamında yapılan
paydaş analizi ile iç ve dış ilgili taraftar belirlenmiş, bunların önemlileri tespit edilmiş,
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 beyaz masaya yapılan başvuruları göz
önüne alınarak tespit edilmiştir. Paydaşlardan stratejik plana baz teşkil edecek,
görüş,öneri, talep, değerlendirme ve beklentileri; yazışma, görüşme, anket ve
beyaz masaya yapılan başvuruları değerlendirme yoluyla alınmıştır.
Tüm yapılacakların 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.
Muhtarlar, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, kamu kuruluşları ve meslek
örgütlerine birer bilgilendirme yazısı gönderilmiştir. Söz konusu birimlerden
belediyemiz çalışmaları hakkında görüş, öneri ve beklentileri istenmiştir. Bunun
dışında bu kuruluşlarla konuya ilişkin görüşmeler yapılmıştır.
Çankaya Belediyesi’nin Stratejik Planı’nın başarılı bir şekilde oluşturulması için,
ilgili tüm paydaşların görüşleri alınmış ve bu amaçla paydaş analizi çalışması
yapılmıştır. Paydaş analizi ile belediyemizin kaynakları veya çıktıları üzerinde hak
iddia eden, belediyemizin çalışmalarını etkileyen veya çalışmalarından etkilenen
kişi, grup veya kurumları belirlenmiştir. Aynı zamanda iç ve dış ilgili tarafların
belirlenmesi, bunların önemlerinin belirlenmesi ve Belediyemiz çalışmalarını nasıl
etkiledikleri analiz edilmiştir.
Yapılan çalışmayla paydaş analizinin ilk aşaması olan iç ve dış paydaşların
belirlenmesi çalışması gerçekleştirilmiş bu kapsamda, Çankaya Belediyesi’nin
toplam 194 paydaşı belirlenmiştir.

31

Tablo-1: Çankaya Belediyesi’nin Paydaş Listesi
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

ÇANKAYA BELEDİYESİNİN PAYDAŞ LİSTESİ
Belediye Başkanı
Belediye Başkan Yardımcıları
Belediye Meclisi
Belediye Encümeni
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
Engelliler Hizmet Müdürlüğü
Eğitim Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Dış İlişkiler Müdürlüğü
Sağlık İşleri Müdürlüğü
Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
İmar Müdürlüğü
İdari İşler Müdürlüğü
İktisadi Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Sivil Savunma Müdürlüğü
Çevre Müdürlüğü
Satınalma Müdürlüğü
Personel Müdürlüğü
İşçi ve İş İlişkileri Müdürlüğü
Yazı İşleri Kararlar Müdürlüğü
Küşat Müdürlüğü
Veteriner İşleri Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürlüğü
Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü
Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Hesap İşleri Müdürlüğü
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
Evlendirme Müdürlüğü
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Bakım Onarım İkmal Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Çankaya İmar A.Ş
Çankaya Bel-Pet Ltd. Şti.
Çankaya Belde Gıda A.Ş.

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
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39
40
41
42
43
44
45
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

Belediye Çalışanları
Belediye Spor Kulübü
Beyaz Masa
TODAM
AÇEV
Adalet Bakanlığı
AKUT
Altı Nokta Körler Derneği
Anaçev Vakfı
Ankara Hukuk Bürosu
Ankara Merkez Komutanlığı
Ankara Amatör Spor Kulüpleri Derneği
Ankara Tabipler Odası
Ankara Eczacılar Odası
Ankara Veterinerler Odası
Ankara LİONS Kulübü Derneği
Ankara Rotary Kulübü Derneği
Ankaram Platformu
Ankaralılar Vakfı
Atatürk Düşünce Derneği
Bankalar
Barolar
Basın İlan Kurumu
Basın Yayın Kuruluşları
Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı
BEDAŞ
Belgesel Sinemacılar Birliği
Bilgisayar Şirketleri
Büyükşehir Belediyesi
Çağdaş Hukukçular Derneği
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
ÇAĞ-SAV
Çankaya Askerlik Şubesi Başkanlığı
Çankaya Filatelik Araştırmalar Derneği
Çankaya Halkı
Çankaya İlçe Jandarma Komutanlığı
Çankaya Tapu Kadastro Müdürlüğü
Çankaya Tapu Sicil Müdürlüğü
Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü
Çankaya Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı
Çayyolu Platformu

İç Paydaş
İç Paydaş
İç Paydaş
İç Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
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80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
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

ÇEVKO
Çevre ve Orman Bakanlığı
Çiğdemim Derneği
Çocuk Müzeleri Kurma Derneği
Danıştay
Doğa ve Çevreyi Koruma Yaşatma Derneği
(DOĞÇEV)
Dershaneler
Diğer Belediyeler
DİE
DPT
Dünya Sağlık Örgütü
Edebiyatçılar Derneği
Emekliler
Emekli Sandığı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Engelliler
Engelli Dernekleri
Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Gayri Sıhhi İşyerleri
Gençlik Federasyonu
Gönüllüler
Halk Eğitim Merkezleri
Hazine Müsteşarlığı
Hitit Güneşi Sanat ve Gösteri Derneği
İbadet Yerleri
İcra Müdürlükleri
İç Anadolu Belediyeler Birliği
İç İşleri Bakanlığı
İlçe Emniyet Müdürlüğü
İl Sağlık Müdürlüğü
İl Özel İdaresi
İlköğretim Okulları
İller Bankası
İŞKUR
İşsizler
Kadın Dayanışma Derneği
Kamu İhale Kurumu
Kardeş Kentler
Kaymakamlık
Kavaklıderem Derneği

Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
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120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
131
132
133
134
135
136
137
137
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

KESK
Kızılay Derneği
Komşu İlçe Belediyeleri
Koordinasyon Kurulları
Kooperatifler
Kültür Sanat Kurumları
LÖSEV
Mahkemeler
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
Maliye Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Meslek Odaları
Muhtarlar
Müftülük
Mülkiyeliler Birliği
Müteahhitler
Nüfus Müdürlüğü
Orta öğretim Okulları
ODTÜ Mezunları Derneği
Pazarcılar
Pazarcılar Odası
PTT
Petrol Ofisi
Proje Büroları
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Grup Başkanlığı
Sağlık Kuruluşları
Sanayi Odası
Sayıştay
Sendikalar
Seyyar Satıcılar
Sevda Cenap And Vakfı
Sıhhi İşyerleri
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü
Siyasi Partiler
Sokakta Yaşayanlar
Spor Kulüpleri
SSK
Şoförler Odası
Tarım İl Müdürlüğü

Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
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162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194

TELEKOM
TEMA
Temizlik Şirketleri
TESK
Ticaret Odası
TMMOB ve Bağlı Odalar
TODAİE
TOBB.ETÜ
Tüm Bel-Sen
Tüketici Hakları Derneği
Türk Diyanet Vakfı
Türk Eczacılar Birliği Merkez Heyeti
Türk Gençlik Birliği Derneği
Türk Kültür Sanat Eğitim Vakfı
Türkiye Sakatlar Federasyonu
Türk Tabipler Birliği
Türkiye Ziraatçılar Derneği
TÜRMOB
Uğur Mumcu Vakfı
Uluslararası Engelliler Vakfı
Uygar Görme Engelliler Derneği
Umuma Açık Eğlence Yerleri
UNİCEF
Üniversiteler
Valilik
Vergi Daireleri
Vergi Mükellefleri
Veteriner Hekimler Derneği
Yapı Denetim Firmaları
Yedek Parça Firmaları
Yerel Yönetim Dernekleri
Yöre Dernekleri
Yüksel İdeal Platformu Yolcuları

Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş

IV.4.2. Paydaşların Önceliklendirilmesi
194 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. Bununla,
diğerlerine göre daha fazla odaklanılması gereken paydaşların belirlenmesi
hedeflenmiştir. Bu arada da Çankaya Belediyesinin iç paydaşlarından olan,
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Belediye teşkilat şemasında yer alan Müdürlükler” Belediye Hizmet Birimleri”;
Belediyemize Bağlı Şirketler; ”Belediye Şirketleri” adı altında toplulaştırılmıştır. Diğer
taraftan, dış paydaşlardan, merkezi idarenin çeşitli kademelerdeki birimleri; “ Kamu
Kurum ve Kuruluşları”, “çeşitli dernek, vakıf ve yerel inisiyatifler;” Sivil Toplum
Kuruluşları”, çeşitli meslek birlikleri, odaları ve kuruluşları da; “Kamu Kurum
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 Üst Kurulu üyelerinin vermiş olduğu oylarla aşağıdaki paydaşların
diğerlerine göre Belediyenin hizmet ve faaliyetlerini etkileme veya bunlardan
etkilenme açısından daha önemli olduğu tespit edilmiştir.
Tablo-2: Paydaşların Önceliklendirilmesi
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Tablo: Çankaya Belediyesi’nin Öncelikli Paydaş Listesi
Paydaş Adı
Belediye Başkanı
Belediye Meclisi
Belediye Encümeni
Belediye Hizmet Birimleri
Belediye Çalışanları
TODAM
Belediye Şirketleri
Büyükşehir Belediyesi
Hemşehriler
İç İşleri Bakanlığı
Vali
Kaymakam
Danıştay
Muhtarlar
Sivil Toplum Kuruluşları
Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
Kamu Kurum ve Kuruluşları

Böylece ilk başta 194 olarak belirlenen paydaşların sayısı sıralama sonucunda
17’ye inmiştir.

37

IV.4.3. Paydaş / Hizmet Matrisi:
Yukarıda da belirtildiği üzere, 5393 Sayılı Yasa ile Çankaya Belediyesinin
görev yetki alanı genişletilmiş ve sorumlulukları artmıştır. Bu kapsamda Belediyemizin
verdiği hizmetlerde genişlemeler ve çeşitlemeler ortaya çıkmıştır. Bazı paydaşların
etkileri artmıştır. Bu noktadan hareketle, Çankaya Belediyesinin verdiği hizmetlerin
hangi paydaşlara yönelik olduğunu ve paydaşların hangi hizmetleri verdiği, nasıl
etkilediği ve etkilendiğini belirlemek üzere, Paydaş/Hizmet Matrisi çalışması
yapılmıştır.
Bu amaçla 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanun ve düzenlemelerle
Çankaya Belediyesince verilen hizmetlerin hangi öncelikli paydaşlara yönelik
olduğu ve bu öncelikli paydaşların Belediyeyi etkileme gücü belirlenmiştir. Bunlar
tek bir tabloda birleştirilerek paydaş/hizmet matrisi oluşturulmuştur. Oluşturulan bu
matris stratejik konuların belirlenmesi çalışmalarında kullanılmıştır
Tablo-3: Paydaş Hizmet Matrisi

ÇANKAYA BELEDİYESİ PAYDAŞ/HİZMET MATRİSİ

Belediye Başkanı

PAYDAŞ
ADI

HİZMET ADI

ETKİLEME GÜCÜ
Zayıf

1.Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve
mutluluğu için gereken önlemleri almak
2.Meclis ve Encümene başkanlık etmek.
3.Belediye personelini atamak.
4.Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını
idare etmek
5.Bütçede yoksul ve muhtaçlar için
ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere
yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler
merkezi oluşturmak.

Orta Güçlü

***
* ***
*
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Belediye Meclisi

1.Belde ile ilgili stratejik plan ile yatırım ve
çalışma programı kararlarını almak.
2.Çankaya Belediyesi bütçesi ve kesin
hesabı kararlarını almak, bütçede
aktarma yapmak.
3.İmar planlarını görüşüp onaylamak.
4.Taşınmaz
mal
alımına,
takasına,
tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine
veya tahsisin kaldırılmasına, üç yıldan
fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı
geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde
sınırlı ayni hak tesisine karar vermek.
5.Yurt
içindeki
ve
yurt
dışındaki
belediyeler ve mahalli idare birlikleriyle
karşılıklı işbirliği yapılmasına; kardeş kent
ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal
ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat
ve spor gibi alanlarda faaliyet ve proje
gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa,
bina ve benzeri tesisleri yapma,
yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye
karar vermek.

***
***
**
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Belediye Encümeni

1.Yıllık çalışma programına alınan işlerle
ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve
uygulamak.
2.Kanunlarda
öngörülen
cezaları
vermek.
3.Vergi, resim ve harçlar dışında kalan
dava
konusu
olan
belediye
uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine
karar vermek.
4.Taşınmaz mal satımına, trampasına ve
tahsisine
ilişkin
meclis
kararlarını
uygulamak; süresi üç yılı geçmemek
üzere kiralanmasına karar vermek.
5.Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış
saatlerini belirlemek.

*** *** **
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Hizmet Birimleri

1.Toplum ve çevre sağlığını korunması ve
geliştirmesi hizmetlerini yerine getirmek
2.Engellilere
ve
ailelerine
yönelik
korunma,
bakım,
rehabilitasyon,
danışmanlık, yönlendirme, kişisel gelişim,
ve destek hizmetlerini yürütmek.
3.Çevre koruma konusunda denetim
çalışmaları,
halkımızın eğitimi ve
bilinçlendirmesine yönelik çevre bilincini
aşılamak.
4:Çankaya İlçesi sınırlarındaki sıhhi
işyerlerini 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi
müesseseler ile umuma açık eğlence
yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
5.İmarlı yerlerdeki planlama sorunları ile
plansız durumdaki yerlerin imar planlarını
yapmak ve yaptırmak.
6.Kaçak ve ruhsatsız yapıları önlemek ve
caydırıcı tedbirler almak.
7.Belediye sınırları ve mücavir sahalar
içindeki gecekonduların ıslah ve tasfiyesi
ile
yeniden
gecekondu
yapımını
önlemek.
8.Mevcut ve yapılacak park, oyun,spor
ve rekreasyon alanlarında bütün yaş
gruplarına hitap edecek düzenlemeleri
sağlamak, onların güvenli, rahat ve
ferah bir ortamda zaman geçirmelerine
olanak sunmak, özürlü vatandaşlarımız
için gerekli düzenlemeleri yapmak.
9.İnanç , sosyal statü, dil, ırk, zihinsel ve
bedelsel hiçbir ayrımın yapılmadığını
hissettirmek.

***
**
***
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Büyükşehir Belediyesi

1.Büyükşehir’in bütünlüğüne hizmet eden
hayvan barınaklarını yapma, yaptırma,
işletme veya işlettirmek.
2.Her türlü akaryakıt ile sıvılaştırılmış petrol
gazı(LPG) ve (NPG) istasyonları ile
otoparklara çalışma ruhsatı vermek.
3.Toplu taşım hizmetlerini yürütmek.
4.30.000 m2 den büyük açık ve yeşil
alanlara bakmak.
5.Ana
cadde
ve
bulvarları
ağaçlandırmak.
6.Ana arterler ve caddeleri temizlemek.
7.Su
ve
kanalizasyon
hizmetlerini
yürütmek.
8.Genişliği 12 metrenin üzerinde olan
cadde ve sokaklara bakmak.
9.Bulvar ve caddelerin tüm bakım,
onarım, asfaltlama çalışmaları, ve karbuz çalışmaları yapmak.
10.Kapı numaraları, sokak numaraları ve
mahalle isimlendirmelerini yapmak.
11.Mezarlık alanlarını tespit etmek,
mezarlıklar tesis etmek, işletmek ve
işlettirmek.
12.İtfaiye ve acil yardım hizmetlerini
yürütmek.
13.Nazım
İmar
Planını
yapmak,
yaptırmak, onaylamak ve uygulamak.
14.İlçe Belediyelerinin Nazım Planına
uygun olarak hazırlayacakları; Uygulama
İmar Planları, İmar Plan Değişiklikleri,
Parselasyon Planlarını ve İmar ıslah
Planlarını aynen veya değiştirerek
onaylamak
ve
uygulamasını
denetlemek.
15.İlçe
Belediyelerinin
imar
uygulamalarını denetlemek
16.Ruhsatsız veya ruhsata aykırılıkları 3 ay
içinde ilçe belediyesi gidermez ise,
ruhsatsız hususları gidermek.
17.İlçe belediye meclisinin imara ilişkin
kararlarını
Büyükşehir
Belediye
Meclisinde aynen ve değiştirerek kabul
etmek.

***
***
**
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Hemşehriler
Muhtarlar
Sivil Toplum Kuruluşları

1.Belediyemizin ürettiği hizmetlerden
yararlanmak.
2.Belediyemizin hizmet ve kararlarına
katılmak.
3.Belediye
faaliyetleri
hakkında
bilgilenmek.
4.Belediyenin
yardımlarından
yararlanmak.
5.Belediyenin
kanunlara
dayanan
kararlarına, emirlerine ve duyurularına
uymak.
6.Belediye vergi, resim, harç, katkı ve
katılma paylarını ödemek.
1.Mahalle
sakinlerinin
gönüllü
katılımlarıyla ortak ihtiyaçları belirlemek.
2.Mahallenin yaşam kalitesini geliştirmek.
3.Mahallenin Belediye ile ilişkilerini
yürütmek.
4.Mahalle ile ilgili konularda görüş
bildirmek.
5.Diğer kurumlarla işbirliği yapmak.
6.Kent konseyine katılmak.
1.Hemşehriler arasında sosyal ve kültürel
ilişkileri geliştirmek.
2.Sosyal ve kültürel değerleri korumak.
3.Belediyenin çalışmalarına katılmak.
4.Belediye ile ortak hizmet projeleri
gerçekleştirmek.
5.Kent vizyonu ve kentlilik bilincinin
geliştirilmesi için çalışmalar yapmak.
6.Kentin hak ve hukukunun korunması
konusunda çalışmalar yapmak.
7.Sürdürülebilir
kalkınmanın
gerçekleşmesi için çalışmalar yapmak.
8.Çevre ve çevre duyarlılığını artırma
konularında çalışmalar yapmak.
9.Sosyal yardımlaşma ve dayanışma
konularında çalışmalar yapmak.
10.Kent Konseyine katılmak.
11.Yönetişim ilkelerini hayata geçirmek.

***
*
**
**

***
**
*
**

***
*
**
**
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Çalışanlar

Kamu Kurumu Niteliğindeki
Meslek Odaları

1.Kültürel değerleri korumak.
2.Belediyenin çalışmalarına katılmak.
3.Belediye ile ortak hizmet projeleri
gerçekleştirmek.
4.Kent vizyonu ve kentlilik bilincinin
geliştirilmesi için çalışmalar yapmak.
5.Kentin hak ve hukukunun korunması
konusunda çalışmalar yapmak.
6.Sürdürülebilir
kalkınmanın
gerçekleşmesi için çalışmalar yapmak.
7.Çevre ve çevre duyarlılığını artırma
konularında çeşitli çalışmalar yapmak.
8.Meslektaşlar
arasında
sosyal
yardımlaşma ve dayanışma sağlamak.
9.Kent Konseyine katılmak.
10.Yönetişim ilkelerini hayata geçirmek
1.Belediye hizmetlerinin ve yatırımlarının
projelendirilmesi, uygulanması, takip ve
denetimini sağlamak.
2.Belde de esenlik, sağlık, huzur ve
düzeni sağlamak.
3.Asli ve sürekli kamu hizmetlerini
yapmak.
4.Belediyenin her türlü iş ve işlemlerini
yürütmek denetlemek.
5.Hizmet
birimlerine
tahsis
edilen
ödenekleri gereksinimler doğrultusunda
harcamak.

***
***
**

***
*
***

*
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TODAM
Belediye Şirketleri

1.Hemşehriler arasında sosyal ve kültürel
ilişkileri geliştirmek.
2.Belediyenin hemşehrilerine yapacağı
yardımları koordine etmek ve yardımları
insan onurunu zedelemeyecek şekilde
dağıtmak.
3.Hemşehriler
arasında
sosyal
yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak.
4.Belediyenin
katılım
ve
yerinden
yönetim ilkelerini hayata geçirmek.
5.Belediyenin sağlık, spor, sosyal hizmet
ve
yardım,
kütüphane,
kültür
hizmetleriyle, kadın ve çocuklara,
özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik
hizmetlerinin
yapılmasında
gönüllü
kişilerin katılımını sağlamak.
6.Kadın ve çocuklar için sığınma evi
açmak.
7.Devlete ait her derecedeki okul
binalarının bakım ve onarımını yapmak.
8.Devlete ait her dereceli okulun her
türlü
araç,
gereç
ve
malzeme
ihtiyaçlarını karşılamak.
9.Öğrencilere malzeme vermek ve
gerekli desteği sağlamak.
10.Meslek
ve
beceri
kazandırma
hizmetlerini yürütmek.
11.Meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar
ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirmek.
1.Belediyeye ait Kokteyl salonu, kafe,
kafeterya ve otoparkları işletmek.
2.Belediyeye ait spor kompleksi ve
dükkanları kiralamak.
3.Tankerle toptan kaynak suyu satmak.
4.Kokteyl ve düğün organizasyonu,
yemek ve sosyal kültürel amaçlı toplantı
düzenlemek.
5.Gazete, meşrubat ve çiçek büfelerini
kiralama işlemlerini yapmak.
6.Toptan akaryakıt ve madeni yağ satışı
yapmak.

*

***
***
*

** *** ***
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İç İşleri Bakanlığı
Vali

1.Belediyenin yurtdışı ilişkilerine izin vermek
2.Belediyelerin
norm
kadro
ilke
ve
standartlarını belirlemek
3.Belediyenin işletme tesisi kurmasına izin
vermek
4.Belediye
kanununda
öngörülen
yönetmelikleri çıkartmak
5.Belediyenin iç borçlanmasına onay
vermek
6.Hakkında soruşturma ve kovuşturma
açılan belediye organları veya bu
organların üyeleri kesin hükme kadar İç İşleri
Bakanı tarafından görevden uzaklaştırma
yetkisi
7.Belediye başkanının başkanlık sıfatının
düşmesini
gerektiren
durumlarda
Danıştay’a başvurmak
8.Belediye başkanlığının boşalması halinde,
bir kamu görevlisini görevlendirmek
9.Gerektiğinde belediye meclisinin feshi için
Danıştay’a başvurmak
10.Belediyenin, sağlık, eğitim, sosyal hizmet
ve turizmi geliştirme amacına yönelik
ücretsiz veya düşük ücretli arsa tahsisi için
onay vermek
11.Belediye bütçe tahminlerini konsolide
etmek
12.Belediye
hizmetlerinin
aksaması
durumunda,
bu
hizmetlerin
yerine
getirilmesini isteme yetkisi
1.Belediye hizmetlerinin ciddi biçimde
aksaması durumunda, hizmetleri yerine
getirmek
2.Belediye başkanlığının boşalması halinde
görevlendirme yapmak
3.Belediye
sınırları
içinde
mahalle
kurulmasına onay vermek
4.Belediye
sınırlarının
kesinleşmesini
sağlamak
5.Belediye başkanı hakkındaki gensoru
önergesini Danıştay’a göndermek

*

**
* **
**

**
* ** **
*
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Danıştay
Kaymakam

1.Belediye başkanını görevden düşürme
yetkisi
2.Meclis üyelerinin düşmesine karar verme
yetkisi
3.Meclisin feshine karar vermek
4.Belediye meclis toplantılarını feshi veya
ertelenmesine karar vermek
5.Faaliyet raporlarının yetersizlik kararı ile
belediye
başkanının
başkanlıktan
düşmesine karar vermek

1.Mahalle
kurulması,
kaldırılması,
birleştirilmesi ve değiştirilmesi, bölünmesi,
adlarıyla sınırlarının tespiti konusunda görüş
vermek
2.Belediye sınırları hakkında görüş vermek
3.Kaymakamlığa gönderilmeyen meclis
kararlarının yürürlüğe girmemesi
4.Meclis kararlarını idari yargıya götürme
yetkisi
5.İlçe ile ilgili tüm faaliyet,yatırım ve
hizmetlerde bulunmak.
6.İlçedeki faaliyetlerin gerçekleşmesinde
yönlendirici,denetleyici ve uygulayıcı rol
oynamak.
7.Kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet
kararlarının
yayınlanmasını
ve
uygulanmasını sağlamak.
8.İlçeyi yönetmek.

**
** **
**

**
* ** **
*
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Kamu Kurum ve Kuruluşları

1.Merkezi idareye ait kendi faaliyet alanları
ile ilgili sağlık, eğitim, bayındırlık, güvenlik,
çevre, kültür, turizm, sanayi, sosyal yardım,
spor, sosyal hizmet, tarım ve hayvancılık gibi
alanlarda hizmetleri vermek.
2.Kent konseyine katılmalı.
3.Belediye, kamu kurum ve kuruluşlarına ait
yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini
bedelli veya bedelsiz üstlenebilir.
4.Belediye, kamu kurum ve kuruluşları ile
ortak hizmet projesi gerçekleştirebilir ve bu
amaçla
gerekli
kaynak
aktarımında
bulunabilir.
5.Belediye, merkezi idareye ait asli görev ve
hizmetlerin yerine getirebilmesi amacıyla
gerekli ayni ihtiyaçları karşılayabilir.
6.Belediye, merkezi idare kuruluşlarına
geçici olarak araç ve personel temin
edebilir.
7.Belediye, kendisine ait taşınmazları asli
görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere
bedelli veya bedelsiz olarak kamu kurum ve
kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi
beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir.

** **
**
* *

IV.5. GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER FIRSATLAR TEHDİTLER (GZFT) ANALİZİ
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
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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.
IV.5.1 Güçlü ve Zayıf Yönlerin Belirlenmesi
Belediyemizin üst ve orta kademe yöneticileri ve stratejik planlama ekibinin
katıldığı atölye çalışmaları, birim raporları, paydaş görüşleri ve web sayfamızda
yayınlanan anket ile Belediyemizin güçlü ve zayıf yanları belirlenmiş, tartışılmış ve
önceliklendirilmiştir.
IV.5.2 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.
IV.5.3. 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.
Tablo-4 ve 5’te (GZFT matrisinde), güçlü ve zayıf yanlar ile fırsat ve tehditler
önceliklendirilme sırasına göre yer almıştır.
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Tablo-4: Güçlü Yönler/Zayıf Yönler

GÜÇLÜ YÖNLER

ZAYIF YÖNLER

Belediyemiz gayri menkullerinin çok değerli olması.

Tüm birimlerimizin bir arada olduğu bir hizmet binasının
olmaması.

İlçemizdeki imar sorununun tamamına yakınının çözülmüş
olması.

İnisiyatif ve yetki kullanımında sorunların varlığı.

Eğitim-Kültür, Spor ve Sağlık altyapısının yeterliliği.

Görevlendirilmelerde liyakat ölçeğinin tam olarak göz
önüne alınmaması.

Yeterli sayıda uzman ve deneyimli personelin olması.

Yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya iletişim ve
eşgüdüm eksikliği.

Belediyemizin asfalt plentine sahip tek ilçe olması.

Çalışanların motivasyonunun yukarıdan aşağıya inildikçe
zayıflaması.

Beton imalatların üretimini kendimizin yapması.

Personelin sayı ve nitelik olarak birimler arası dağılımının
dengesiz olması.

Finansal kaynak imkanlarının çeşitliliği ve yeterliliği.

Finansal kaynak imkanlarından yeterince
faydalanılamaması.

Kişi başına düşen yeşil alan miktarı bakımından oldukça yüksek
oranda olmamız.

Birimlerde bilgi işlem sisteminin gereksinimleri tam
karşılayamaması.

Belediyemizin malzeme ocaklarının ve çalışma alanlarının
üretim yerlerine yakınlığı.

Araç-Gereç ve Donanımın birimler arası dağılımının
dengesiz olması ve eski model olmaları.

Araç-Gereç ve Donanımın sayısal olarak yeterli olması.

Birimlerin arşiv ve dokümantasyon olanaklarının yetersizliği.

Belediyenin halkla ilişkiler sisteminin iyi olması.

Hizmet içi eğitiminin tüm çalışanlara yaygınlaştırılamaması.

Mevzuat değişikliklerinin anında izlenebilmesi olanaklarının
varlığı.

Çalışma yerlerinin yetersiz ve iyi düzenlenmemiş olması.
Belediyemiz hizmetlerinin tanıtımında iletişim olanaklarından
yeterli düzeyde yararlanılamaması.
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Tablo-5: Fırsatlar/Tehditler

FIRSATLAR

TEHDİTLER

Kamu kuruluşlarınca yapılması gereken altyapı hizmetleri ile
kentsel planların tamamına yakınının yapılmış olması.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Belediyemize karşı olumsuz
önyargıları ve buna bağlı yaptırımları.

Bölgemizin kültür, sanat ve eğitim merkezi olması.

Gece nüfusu ile gündüz nüfusu arasındaki aşırı farklılıklardan
dolayı hizmet yükündeki artışa karşılık bu yükün Belediyemize
ayrılan paylarda hesaba dahil edilmemesi.

Üst düzey kamu kuruluşları, büyükelçilikler ve üniversitelerin
ile meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin bölgemizde
bulunması.

Komşu Belediyelerin hizmetlerinin yetersizliğinden kaynaklanan
sorunları Belediyemiz sınırlarına taşınması.

Bölgemizin ticari ve idari merkez olması.

Merkezi ve diğer yerel yönetimlerle olan anlayış farklılığından
doğan sorunlar, altyapı çalışmalarındaki uyumsuzluklar.

Dünyadaki teknolojik gelişmenin getirdiği yeni olanaklar.

Çankaya Halkının olumsuzluklar karşısındaki duyarlılığının
yüksekliği.

Çankaya Halkının ekonomik-sosyal ve kültürel düzeyinin
yüksekliği, buna bağlı olarak Belediye hizmetlerine olan
duyarlılığı.

Ülkemizdeki kamu yönetim sisteminin değişim sürecinde
olmasının getirdiği belirsizlikler.

Genel ve Yerel Yönetim mevzuatındaki değişikliklerin yerel
yönetimlere getirdiği yeni olanaklar.

Eski yerleşim yerlerindeki altyapıların yeterli hale getirilememesi.

Ülkemizin AB üyelik sürecinde olmasından dolayı AB Fonları
ile yeni projeleri uygulama olanağının doğması.

İşsizlik ve buna bağlı oluşan seyyar satıcıların fazlalığı.

İller Bankasının kesinti oranlarının %40 dan % 20 ye indirilmiş
olması.
Dünya Sağlık Örgütü-Sağlıklı Kentler Ağında yer almamız.

Belediye borçlarının ve icra yükünün ağırlığı.
Genel ve Yerel Yönetim mevzuatındaki değişikliklerin yerel
yönetimlere getirdiği aleyhte oluşumlar.

Borçların Uzlaşma Kurullarınca sabitlenmesi ve eşit taksitlere
bağlanması.
Basın Yayın Kuruluşlarının büyük çoğunluğunun ilçemiz
sınırları içerisinde olması ve bu kuruluşlarla iletişim
olanaklarının kolaylığı.
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IV.6. İLKELER
Belediyemizin temel değerlerinin ifadesi olan ilkelerimiz;
*Engelleyici, cezalandırıcı değil, düzenleyici, eğitici, yol
gösterici uyarıcı denetim faaliyetlerimizi eksiksiz uygulamaktan
taviz vermeyiz.
*Katılımcı ve demokratik bir yönetim temel prensibimizdir.
*Hizmetlerimizi yürütürken insana ve çevreye duyarlılık esastır.
*Atamalarda deneyim ve liyakat ön plandadır.
*Çalışanların çalışma koşullarını ve sosyal yaşam standartlarını
yükseltmek anlayışı esastır.
*Plan , program ve öncelikleri göz önüne alarak, kaynakları etkin
ve verimli kullanmak ve hedefleri tutturmak esastır.
*Hizmetlerimiz yerine getirirken kamu yararını ön plandadır.
*Demokratiklik, laiklik ve çağdaşlık temel prensibimizdir.

IV.7. ÖNERİLER
Çalışmanın bu bölümünde, Çankaya Belediyesi’nin faaliyetlerini daha iyi
yürütebilmesi için neler yapılması gerektiği araştırılmıştır. Bu kapsamda, iç ve dış
paydaşlara, Çankaya Belediyesinin 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 İnternet ortamında düzenlenen Çankaya
Belediyesi Stratejik Planı Anketi verileri ve dış paydaşların, yazılarımıza verdikleri
cevaplar değerlendirilmiştir. Alınan yanıtlar önceliklendirilmiştir. Böylece, GZFT
analizinden bağımsız olarak, planın daha sonraki aşamalarına ışık tutacak öneriler
çalışması tamamlanmıştır.
Tablo-6: Önceliklendirilen Paydaş Önerileri
1. Muhtarlarla ilişkiler geliştirilmeli
2. Mahallelerin sorunlarını tespit etmek üzere, mahallelerde periyodik

olarak

toplantılar düzenlenmeli
3. Belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalar yapılmalı
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4. Belediyenin ve hizmetlerinin tanıtımına ağırlık verilmeli
5. Bütün birimlerin bir arada hizmet vereceği Belediye Hizmet binası yapılmalı
6. Çalışanların örgütleriyle, işçi ve memur sendikaları ile yönetim arasındaki
ilişkiler geliştirilmeli
7. Belediye üst yönetimi ve çalışanların bir araya geleceği periyodik toplantılar
yapılmalı
8. Hizmet içi eğitim faaliyetleri yaygınlaştırılmalı
9. Sivil toplum örgütleriyle ilişkiler geliştirilerek, genişletilmeli
10. Yol yapımı, bakım, onarımı ve asfaltlama çalışmaları planlanmalı, bu plan
çerçevesinde yapılmalı ve bu plan önceden halka ilan edilmeli
11. Belediyenin yeni proje ve fikir üretme kapasitesi arttırılmalı
12. Halk, Büyükşehir belediyesi , diğer kamu kurumu ve kuruluşları ve ilçe
belediyesinin görevleri konusunda bilgilendirilmeli
13. Kültür sanat merkezlerinin sayısı arttırtmalı
14. Eğitim kurumlarına verilecek destekler belli bir plan çerçevesinde yapılmalı ve
bu plan eğitim yılı başından önce ilan edilmeli
15. Belediye düzenlediği faaliyetlerde ses, gürültü kirliliği yaratmamaya ve çevre
korumasına özen göstererek diğer kurumlara örnek olmalı
16. Belediyenin hizmet binalarının girişlerindeki, Danışma Faaliyetleri ve Hizmetleri
geliştirilmeli
17. Belediye hizmetlerinin planlanmasında kadınlara, çocuk ve gençlere gereken
önem ve öncelik verilmeli
18. Belediye hizmetlerinde çocuklara ve gençlere yönelik hizmetler
yaygınlaştırılmalı ve niteliğinin yükseltilmeli
19. Belediyeden, konutlara özellikle yazılı bültenle ulaşılmalı ve etkili bir iletişim
mekanizması kurulmalı
20. Engelliler toplumsal yaşama dahil edilmeli ve engellilere yönelik projelere
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ağırlık verilmeli
21. Belediyenin eğitim, kültür ve sağlık hizmetlerinde çocuk ve gençlere yönelik
özel uygulamalar planlanmalı
22. Büyük çöp kutuları olmayan yada yetersiz olan yerlere büyük çöp kutuları
yerleştirilmeli
23. Başıboş köpekler ile ilgili önlem alınmalı
24. Belediye üniversitelerle ortak etkinlikler düzenlemeli
25. Belediye yöneticileri halkla daha sık buluşmalı.
26 .Belediye yöneticilerine ulaşma süreci kolaylaştırılmalı, yetkililere rahatça
ulaşabilme olanağı sağlanmalı
27. Maltepe pazarı kaldırılmalı ve burası yeniden düzenlenmeli
28. Daha çok yeşil alan ve piknik yeri yapılmalı
29. Çankaya’daki Muhtarların rutin bir biçimde bir araya gelmesi sağlanmalı
30. Yenilikçi bir anlayışla projeler yapılmalı
31. Evlendirme ücretleri diğer belediyelere göre oldukça yüksek olduğundan,
yeniden belirlenmeli
32. Sağlık hizmetleri arttırılmalı
33. Çankaya Belediyesi çalışanlarına motive edici olanaklar sağlanmalı
34.Eğitim, sağlık, spor ve sosyal altyapı çalışmalarına ağırlık verilmelidir.
35.Coğrafi bilgi sistemi (CBS) oluşturulmalı
36. Kent Konseyi kurulmalı.
37. Birimler arası eşgüdüm sağlanmalı, periyodik iletişimlerle birimlerin gereksinim
ve sorunları belirlenmeli.
38. Belediye arşiv ve dokümantasyon merkezi kurulmalı.
39. Hizmet birimleri araç gereç yönünden güçlendirilerek verimli çalışmayı teşvik
edici ortam oluşturulmalı.
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40.Denetim mekanizmasının daha sağlıklı çalışması için teknik personel sayısı, araç
ve donanım artırılmalı.
41.Çankaya Belediyesi yeni yasaya göre yeniden örgütlenmeli.
42.Belediyenin teknolojik donanım açığı giderilmeli.
43. İnsan kaynakları yönetiminde liyakate dayalı bir kariyer sistemi uygulanmalı.
44.Kaynak tasarrufu sağlamak için gerekli çalışmalar yapılmalı.
45. Öncelikli yatırımlar belirlenmeli ve bütçe ile ilişkilendirilerek yatırım programı
yapılmalı.
46.Projesi olmayan işlere ödenek verilmemeli, maliyeti çıkmış projesi hazırlanmış
işlere ödenek ayrılmalı
47.Proje yönetimi ve stratejik yaklaşım ile performansa dayalı analitik bütçe
yapılmalı.
48. Vatandaşlarla daha sıkı bir iletişim içinde olunmalı
49. AB Projeleri’ni gerçekleştirmeye yönelik araştırmalar ve çalışmalar yapılmalı.
50. Kültür ve sanat etkinliklerinden öğrenciler ve öğretmenler öncelikli olarak
yararlandırılmalı
51.Beyaz Masaya yapılan şikayetlere zamanında cevap verilmeli
52. Ekonomik hayatın canlanması için ara sokakların onarılmasına öncelik verilmeli
53. Dar gelirli ve ekonomik açıdan yetersiz öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması
programı daha da yaygınlaştırılmalı
54. Yoksullara dönük yardım programları geliştirilerek, arttırılmalı

IV.8. STRATEJİK KONULAR
Daha önce gerçekleştirilen Paydaş/Hizmet Matrisi, Durum Analizi, GZFT Matrisi
ve Öneriler çalışmaları ile Çankaya Belediyesi Stratejik Planı Anketi verileri göz
önünde bulundurularak, stratejik amaç ve hedeflere çerçeve olması amacıyla
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“stratejik konular” çalışması gerçekleştirilmiştir.
Stratejik konular çalışması Çankaya Belediyesi’nin çok sayıdaki görev ve
sorumluklarını sistematik olarak ortaya koymak ve stratejik amaç ve hedeflerin
oluşturulmasında sınıflandırma olanağı tanımak açısından önem taşımaktadır. Bu
çerçevede, Çankaya Belediyesi Stratejik Planlama Üst kurulu tarafından alfabetik
sıra ile belirlenen stratejik konular aşağıdaki Tabloda yer almaktadır.
Tablo-7: Stratejik Konular
ÇANKAYA BELEDİYESİ’NİN STRATEJİK KONULARI
1 ALTYAPI
2 BELEDİYE FAALİYETLERİNİN TANITIMI
3 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN ETKİN VE VERİMLİ YARARLANMA
4 ÇEVRE BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ
5 DENETİM FAALİYETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ
6 DİĞER KURUMLARLA, HALKLA İLİŞKİLER VE KATILIMCI YÖNETİM
7 EVLENDİRME HİZMETLERİ
8 HAYVANLARIN KORUNMASI
9 İMAR VE PLANLAMA
10 İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ
11

KENTSEL EKONOMİK HAYATIN DÜZENLENMESİ, KAYIT VE KONTROL ALTINA
ALINMASI

12 KORUYUCU SAĞLIK
13 KURUM KÜLTÜRÜ VE KURUMSAL İLETİŞİM
14 KÜLTÜREL ALTYAPI VE KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİK
15 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ
16 SAĞLIK HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI
17 SAĞLIKLI VE TEMİZ ÇEVRE
18 TOPLUMSAL DAYANIŞMA VE HİZMETLER
19 TOPLUMSAL HİZMETLER
20 ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER
21 YEŞİL ALANLARIN GELİŞTİRİLMESİ
22 YÖNETSEL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ
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Belirlenen 22 adet stratejik konu, ilgili oldukları alanlara uygun biçimde
toplulaştırılmış ve stratejik amaç, hedef ve faaliyetlerin belirlenmesinde daha
kapsamlı katkı sağlanması için, SPÜK tarafından altı ayrı ana grup belirlenmiştir. Altı
ana grup daha sonra sorumluluklara göre alt başlıklara bölünmüştür.
Tablo-8: Stratejik Konuların Gruplandırılması

ÇANKAYA BELEDİYESİNİN STRATEJİK KONULARI,
ALT BAŞLIKLAR,İLİŞKİLİ VE SORUMLU BİRİMLER
No

1

Temel Stratejik
Konular

Alt Başlıklar

KENTSEL ALTYAPI 1.1 Altyapı Hizmetleri
İLE KENTSEL
MEKANIN
DÜZENLENMESİ
1.2 İmar ve Planlama
VE
Hizmetleri
DENETLENMESİ

2.1. Sağlık Hizmetlerinin
Yaygınlaştırılması

2

3

SAĞLIĞIN
GELİŞTİRİLMESİ
2.2. Koruyucu Sağlık
VE TOPLUMSAL
DAYANIŞMANIN
2.3. Toplumsal Dayanışma
ARTTIRILMASI
ve Hizmetler

ÇEVRESEL
GELİŞMENİN
SAĞLANMASI,
ÇEVRENİN
KORUNMASI VE
DENETLENMESİ

Sorumlu Birimler
*Fen İşleri Müdürlüğü
*Bakım ve Onarım
Md. lüğü
*İmar Müdürlüğü
*Emlak ve İstimlak Md.
*Gec. ve Sos. Kont. Md.

* Sağlık Müdürlüğü
*Sağlık Müdürlüğü
*Dış İlişkiler Md.lüğü

*Sağlık Müdürlüğü
*TODAM
*Engelliler Hizm. Md.lüğü
*Park ve Bahçeler
3.1. Yeşil Alanların
Md.lüğü
Geliştirilmesi
*Fen İşleri Müdürlüğü
3.2. Sağlıklı ve Temiz Bir
*Çevre Müdürlüğü
Çevre
*Temizlik İşleri Müdürlüğü
*Zabıta Müdürlüğü
*Sağlık İşleri Müdürlüğü
*Veteriner İşleri
3.3. Hayvanların Korunması
Müdürlüğü
*Çevre Müdürlüğü
3.4. Çevre Bilincinin
*Park ve Bahçeler Md.
Geliştirilmesi
*Veteriner İşleri
Müdürlüğü
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4

5

6

KENTSEL
EKONOMİK
HAYATIN
DÜZENLENMESİ
VE
DENETLENMESİ

4.1. Kentsel Ekonomik
Hayatın Düzenlenmesi,
Kayıt ve Kontrol Altına
Alınması

*Küşat Müdürlüğü
*Zabıta Müdürlüğü
*İmar Müdürlüğü
*İktisadi Teftiş Kurulu
Müd.
*İşletme ve İştirakler Md.
*Fen İşleri Müdürlüğü
4.2. Denetim Faaliyetlerinin *Zabıta Müdürlüğü
Etkinleştirilmesi
*Küşat Müdürlüğü
*Veteriner İşleri
Müdürlüğü
*Sağlık İşleri Müdürlüğü
*İktisadi Teftiş Kurulu
Müd.
5.1. Kültürel Altyapı ve
Kültürel Çeşitlilik

*Eğitim Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü
*TODAM

SOSYAL
YAŞAMIN
GELİŞTİRİLMESİ

5.2. Evlendirme Hizmetleri

*Evlendirme Müdürlüğü

5.3. Toplumsal Hizmetler

*Eğitim Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü
*TODAM
*Spor Kulübü

KURUMSAL
YAPININ
GELİŞTİRİLMESİ
VE
KURUMUN
TANITILMASI

6.1Yönetsel Yapının
Geliştirilmesi
6.2 Kurum Kültürü ve
Kurumsal İletişim
6.3 İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi
6.4 Mali Yapının
Güçlendirilmesi
6.5 Bilişim Teknolojilerinden *Tüm Müdürlükler
Etkin ve Verimli
Yararlanma
6.6 Uluslararası İlişkiler
6.7 Diğer Kurumlarla
Koordinasyon, Halkla
İlişkiler ve Katılımcı
Yönetim
6.8 Belediye Faaliyetlerinin
Tanıtımı
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V.
Belediyemizin vizyon ve misyon bildirimlerine ilişkin çerçevenin oluşturulması;
üst yönetim önceliklerinin tespit edilmesi ve bu önceliklerle birimlerle gerçekleştirilen
çalışma sonuçlarının birlikte değerlendirilerek kilit performans alanlarının (KPA)
belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla misyon ve vizyon bildirimlerinin çerçevesinin
oluşturulması, önceliklerin belirlenmesi, taslak kilit performans alanları ve stratejik
amaçların oluşturulması ve değerlendirmeler yapılarak sonuçlar oluşturulmuştur.

V.1. MİSYONUMUZ
Çankaya’nın Başkentimizin başkenti kimliğini ön planda tutarak, ilçe halkına,
yerel ortak nitelikte olan ve yasalarla verilmiş olan tüm hizmetleri, kamu yararı,
katılımcılık ve şeffaflık ilkelerini göz önüne alarak sunmak.
Çalışmalarda sivil toplum örgütleri, üniversiteler, kamu kuruluşları ve bu
çalışmalardan doğrudan etkilenen Çankaya Halkı’nın karar sürecinin vazgeçilmez
unsurları olduğu temel ilkesinden hareketle, karar alma süreçlerine etkin katılımlarını
sağlamak, bunun için de, gerekli olan tüm mekanizmaları oluşturmak ve hayata
geçirmek.
Sınırlı kaynakların ekonomik ve verimli kullanımı konusunda hassas
davranmak, kamu kaynaklarının yanında, kentsel çalışmalar için ayrılan tüm ulusal
ve uluslar arası fon imkanlarından yararlanmak.
Doğaya ve çevreye saygılı bir yaklaşım ile kentimizin doğal mirasını, tarihi ve
kültürel dokusunu korumak, buna uygun yeni projeler üretmek, kaçak ve ruhsatsız
yapılaşmayı önleyerek sağlıklı bir kent çevresi yaratmak.
Yaya ve taşıt yollarını çağdaş bir tasarımla yaparak, engellilerinde kentin her
noktasına kolay ve güvenli ulaşabileceği olanakları sağlamak.
Açık alanların, parkların, okul bahçelerinin geliştirilmesi ve düzenlenmesine
öncelik vererek , kişi başına düşen yeşil miktarını artırmak, spor alanları ile yeşil
alanların etkili ve rasyonel kullanımını sağlamak.
Sağlıklı bir kent için çevre bilincini geliştirmek, her türlü atık ve kirlilikle
mücadele etmek, atığın kaynağında azaltılmasını sağlamak.
Kültür ve sanat etkinliklerini zenginleştirip, yaygınlaştırmak, kentte kültürler
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arası dayanışmayı sağlamak, bunun yanında da kent kültürünü her kesime
kazandırmak.
Toplumsal dayanışmayı, sosyal yardımlaşmayı artırmak, ekonomi, sosyal ve
sağlık yönünden yoksunluk içinde bulunan dezavantajlı kişi ve grupları, korumak,
desteklemek ve sivil toplum örgütleri ile birlikte yapabilirlik kapasitelerini geliştirerek,
refah seviyelerini yükseltmek, kentsel hizmetler ile eğitim ve sağlıktan eşit olarak
yararlanmalarına yönelik önlemleri almak, bunun için gerekli düzenlemeleri
yapmak.
Engelleyici, cezalandırıcı değil, bilgilendirici, yol gösterici bir denetim
anlayışıyla, kent ekonomisinin gelişmesine katkı koymak.

V.2. VİZYONUMUZ
Çalışanları ortak değer ve amaçlar etrafında kenetlenmiş; teknolojinin tüm
olanaklarından yararlanarak, kaliteli, verimli
ve erişilebilir hizmet üretebilen;
Çankayalı Hemşehrilerinin ve ilgili tüm kurum ve kuruluşların eleştiri, önerileri ve
katkıları ile beslenen, demokratik ve laik ilkeleri rehber edinmiş, rasyonel bir kent
yönetimi ile; siyasetin olduğu gibi, eğitimin, kültürün, sanatın başkenti olan; her
canlıya yaşam hakkının tanındığı, eşitsizliklerin giderildiği, yaşanabilir, sağlıklı,
güvenli, çağdaş bir kent; Başkentin Aydınlık Yüzü : Burası Çankaya

60

VI.
Çankaya Belediyesi’nin stratejik amaç, hedef ve faaliyetlerinin belirlenmesi,
Stratejik Planın bu aşamaya kadar ki hazırlanma sürecine eşit bir zaman süresinde
tamamlanmıştır. Daha önce yapılan paydaş ve GZFT analizlerinden, Belediyemizin
web sitesinde yayınlanan anketten, SPÜK’nun kuruma yönelik önerilerinden ve
kurumun faaliyetlerinin toplulaştırılması ve önceliklendirilmesi ile oluşturulan stratejik
konulardan yararlanılarak stratejik amaçlar belirlenmiştir. Her bir stratejik amaca
yönelik hedefler ve her bir hedefe yönelik faaliyetler oluşturulmuştur. Bu süreçte altı
ayrı stratejik konu için hazırlanan ayrıntılı raporlardan geniş ölçüde yararlanılmıştır.
Çankaya Belediyesi’nin Stratejik Planı kuruluş düzeyinde hazırlanan bir plan
olduğundan, stratejik amaç, ve hedefler de kuruluşun faaliyetleri bazında
önceliklendirilerek belirlenmiştir.

I. KENTSEL ALTYAPI İLE KENTSEL MEKANIN
DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİ
1.1. ALTYAPI HİZMETLERİ
Amaç 1: İlçe sınırları içerisinde imar planları doğrultusunda,
belediyemiz sorumluluğundaki altyapı hizmetlerini çağdaş yaşamın
gerekleriyle uyumlu, Çankayalıların ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir
anlayışla yürütmek.
Hedef 1: İmar planları tamamlanmış bölgelerde yapılaşma başlamadan önce
yasa gereği Belediyemiz görev sorumluluk alanına giren 12 metre altında olan
yollardan imar planı ve profillerine uygun şekilde yıllık 15 km yeni yol açmak.
Sıra
No:

Faaliyet

1

Açılacak yolların arazi üzerinde tespiti yapılarak, köşe kazıklarının
çakılması.

61

2

Açılacak yollara dökülecek dolgu malzemesinin temin edilmesi.
Açılacak yollar üzerinde kazı, dolgu, tesviye ve sıkıştırma gibi makine
çalışmalarının yapılması.

3

Hedef 2: Yeni açılan ve aşırı deforme olan yolları asfalt ile tam kaplama yapmak,
noktasal boyut alanlarda yama çalışması yapmak, her yıl 175 bin ton asfalt
kullanarak sorunları gidermek.
Sıra No:

Faaliyet

1

Ham yolların asfalt serilecek hale getirilmesi.

2

Asfalt plentinin çalışır duruma getirilmesi.

3

Yeterli malzeme stokunun sağlanması.

4

Makinaların hazır halde bulundurulması.

Hedef 3: İlçemiz sınırları içerisinde yeni açılan ve asfaltlanan yollar ile yıpranan
tretuvarların yerine, 2006 yılı itibari ile her yıl 215 bin m2 tretuvar ve yine her yıl 107
Km bordür yapmak.
Sıra
No:

Faaliyet

1

Sokak bazında tretuvar ve bordür çalışma planlarının eski ve yeni yol
durumlarına göre değerlendirilmesi.

2

Tespit edilen yolların ihale işlemlerinin yapılması.

3

İnşaat sırasında altyapı
(AYKOME ve UKOME))

4

Kaldırım ve tretuvar yapımı sırasında, engelli rampaları, otopark
girişleri, ağaçlandırma için boşluklar ve gerekli yerlere mantar taşları
koyulması.

kuruluşlarıyla

koordinasyon

sağlanması

Hedef 4: Çankayalıların kentin her noktasına engelsiz ulaşmasını sağlamak için
2006 yılı itibaren her yıl 2 bin m/tül merdivenli yol ve 3 bin m/tül istinat duvarı
yapmak.
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Sıra
No:

Faaliyet

1

İhtiyaç olan yerlerin belirlenmesi.

2

Planların hazırlanması.

3

İhale hazırlıklarının yapılması ve ihale komisyonunun kurulması.

4

Kontrollük teşkilatının oluşturulması ve kontrollük hizmetlerinin yapılması.

Hedef 5: 2006 yılı içerisinde toplam 10 bin m2 ‘lik yapısal alan inşa ettirmek.
Sıra
No:
1
2
3
4

Faaliyet
İlçemiz sınırları içerisinde ihtiyaç duyulan pazar yeri, eğitim, kültür ve
sosyal amaçlı binalar ile spor tesislerinin yer tespitlerinin yapılması,
İmar planlarına uygun olarak projelendirilmesi, yaklaşık maliyetlerinin
hesaplanarak ihaleye çıkılması.
Yapı Denetim elemanlarınca
yapım aşamasında
denetiminin
yapılması
Yapılan tesislerin hizmete açılmasının sağlanması

Hedef 6: Mevcut hizmet binalarının bakım ve onarımları ile ihtiyaç duyulan
mobilya ve aksesuarların yapım ve alım işlemlerini zamanında yerine getirmek.
Hedef 7: Sel ve toprak kaymalarına zamanında müdahale ile ilçe sınırları
içerisinde kış aylarında kar ve buzla etkin mücadele etmek.
Sıra
No:
1
2
3
4

Faaliyet

Yeterli tuz ve kimyasal maddelerin zamanında temin edilmesi.
İlgili müdürlüklerle koordinasyonu sağlayarak yeterli sayıda araç, iş
makinesi ve personelin hazır bulundurulması.
Yoğun yağış ve sel durumunda, toprak kayması yaşanabilecek yerlerin
önceden belirlenmesi için çalışma yapılması.
Tespit edilen yerlere anında müdahale edilebilecek araç, gereç,
makine donanımının hazır bulundurulması.
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Hedef 8: 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.
Sıra
No:

Faaliyet

1

Araç ve iş makinelerimizin her an kullanıma hazır halde tutulması, tüm
müdürlüklerin araç ve iş makinelerinin periyodik bakımlarının yapılması.

2
3

Arızalı araç ve gereçlerin bakım ve onarımlarını en kısa sürede yapılarak
çalışır hale getirilmesi.
Yeterli sayıda yedek parça stoku bulundurulması.

1.2. İMAR VE PLANLAMA HİZMETLERİ
Amaç 2: Tarihi ve doğal çevreyle uyumlu, planlı sağlıklı ve güvenli bir
kent oluşturmak için üst planlara uygun planların yapılması ve
uygulamasını sağlayarak Çankayalıların yaşam kalitesini yükseltmek.
Hedef 1: Üst ölçekli planlara uygun imar planları üretmek, bu imar planlarına
uygun yapılaşmaya yönelik talepleri yasal süresi içinde karşılamak
Sıra No:

Faaliyet

1

650 adet konut üretilmesi düşünülen, “Büyükesat Vadi Projesi”nin
yapılarak, Büyükşehir Belediyesinin onayına sunulması

2

Halihazır mülkiyet bilgilerinin temin edilerek, “Dikmen Vadisi Köy İçi İmar
Planı” çalışmalarına başlanması.

3

Orta Doğu Teknik Üniversitesi teklif planlarının incelenerek hayata
geçirilmesinin sağlanması

Hedef 2: Coğrafi Kent Bilgi Sistemi kurmak.
Sıra No:
1
2

Faaliyet
Coğrafi Kent Bilgi Sistemi ile evrak takip sistemine yönelik grup kurulması ve
çalışma ortamının temin edilmesi.
Yazılım ve donanım araştırmasının yapılması, yazılım ve donanım işinin ihale
veya satın alma yönteminin belirlenmesi.
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3
4
5
6

Sistemin kurulması ve gerekli personelin temin edilmesi.
Saha çalışması yapılarak Coğrafi Kent Bilgi Sistemi veri tabanı oluşturmak
amacıyla arşivin sayısallaştırılması.
Sisteme ait bilgilerin güncelleştirilmesi için uydu fotoğraflarının satın
alınması ve arazide yerinde tespitlerinin yapılması.
GİS ve MİS (Müdürlüklerin uygulama programları) entegrasyonunun
sağlanması.

Hedef 3: Çankayalıların yaşam kalitesini yükseltmek için rekreasyon alanı projeleri
üretmek. “Bademlidere Rekreasyon Alanı” projesini gerçekleştirmek.
Sıra No:

Faaliyet

1

Finansman analizlerinin yapılması

2

Finansman analizleri doğrultusunda, Bademlidere Rekreasyon Alanının
projelendirilmesi

Hedef 4: Yapılaşma açısından sorunlu alanların önceliklerinin tespiti ve
uygulanabilir kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştirmek. Öncelikle 1200 adet konut
üretilmesi öngörülen “Zafertepe Kentsel Dönüşüm Projesi”ni hayata geçirmek.
Sıra No:

Faaliyet

1

Terasevler imar parselleri hissedarlarının örgütlenmesi

2

Projenin Büyükşehir Belediyesinin onayına sunulması

3

Projenin Büyükşehir Belediyesince onaylanması halinde projenin hayata
geçirilmesi

Hedef 5: Mücavir alan sınırları içinde mevcut gecekonduların tasfiyesi ve yeniden
gecekondu yapımının önlenmesi ile kaçak ve ruhsatsız yapılaşmayı önlemek için
gerekli tedbirleri almak.
Sıra
No:
1
2
3

Faaliyet
2981/3290/3366 Sayılı Yasa hükümlerine göre tahsis sahibi gecekondulara
tapularının biran önce verilerek, en kısa sürede imara uygun
yapılaşmalarının sağlanması.
Yapı Denetim Ekip sayısı ile araç ve gereç sayısını artırarak, etkin denetim
yapılması.
Güncel uydu fotoğrafları alarak bölgemizin bilgisayar ortamında sürekli
izlenmesi.
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4

Yapılacak yıkımlar sırasında; gerek emniyetin sağlanması için kolluk güçleri,
gerek ASKİ ve BEDAŞ ile gerekli koordinasyon sağlanarak yıkım işleminin bir
an önce yapılması veya yaptırılması .

Hedef 6: İmar planlarına uygun yapılaşmayı hızlandırmak ve kamu alanlarının
amacına uygun faaliyete geçirilmesi için gerekli tedbirleri almak.
Sıra
No:

Faaliyet

1

Yapılaşma sürecini hızlandırmak için Belediyemize ait hisseli taşınmazlar
içerisindeki hisselerimizin hissedarlara satışının sağlaması.

2

Okul, ibadet alanı, yol, park, yeşil alan ile kültür ve spor tesisleri (kamuya ait
alanlar) üzerindeki gecekonduların tasfiyesinin sağlanması.

Hedef 7: Kentte barınmayı her kesim için uygun ve ulaşılabilir hale getirmek için
yoksul ve dar gelirli vatandaşlar ile belediyemiz personeline yönelik sosyal
konutlar üretmek.
Sıra
No:
1
2
3

Faaliyet
En az 1500 konut için arsa üretilmesi. Bu amaçla kamulaştırma yapılması
veya varsa Maliye’den arsa temini.
İlk 500 konutun proje ve maliyet hesaplarının ve 2007 yılında da ihalesinin
yapılması.
1500 konutluk inşaatın 1. etabı olarak ilk 500 konutun yapımına 2008 yılında
başlanması.

2. TOPLUMSAL DAYANIŞMANIN ARTIRILMASI VE
SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
2.1. SAĞLIK HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI
Stratejik Amaç 1: Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, kolay
ulaşılabilir ve kaliteli birinci basamak sağlık hizmetini yaygınlaştırarak
sunmak.
Hedef 1: Birinci basamak sağlık hizmetlerinden yararlanma oranını yükseltmek.
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Sıra
No:
1

Faaliyet
Poliklinik hizmetlerinin 150.000 kişi/yıl düzeyine çıkarılması.

Hedef 2: Yürüyüş mesafesinde sağlık hizmeti sunmak amacı ile semt polikliniği
sayısını artırmak.
Sıra
No:

1

Faaliyet
2006 yılı sonuna kadar Oran, İlkadım, Bahçelievler, Maltepe, 100.Yıl,
Çiğdem, Yukarı Öveçler, Kırkkonaklar, Ehlibeyt, Mustafa Kemal, Mühye,
Karataş, G.O.P, Y.Ayrancı, Aydınlar, Yakupabdal, Göktürk, Mürsel Uluç,
Ş.Cengiz Karaca, Cevizlidere, Söğütözü, Balgat, Ertuğrul Gazi ve Bilkent
Mahallelerine Poliklinikler açılması.

Hedef 3: Semt Polikliniklerimizin ve kreşlerimizin fiziki alt yapı donanım ve diğer
gereksinimlerini karşılamak.
Sıra
No:

Faaliyet

1

Polikliniklerimizin fiziki altyapı donanım envanterinin çıkarılması.

2
3

Polikliniklerimizin personel envanterinin çıkarılması.
Her polikliniğimizde Laboratuar açılması.
Tüm kreşlerin web cam sistemi ile 24 saat İnternet üzerinden izlenmesinin
sağlanması.

4
5

Kreşlerde oyun eğitim alanları ile malzeme çeşitliliğinin artırılması.

6

Tüm kreşlerimizdeki personele yönelik hizmet içi pedagojik eğitim
seminerleri düzenlemesi.

Hedef 4: Tüm polikliniklerimizin bağlı olarak çalışacakları Belediye Hastanesi
kurmak ya da mevcut bir hastanenin işletmesini almak.
Sıra
No:
1

Faaliyet
Belediye hastanesi kurmak için gerekli fizibilite çalışmalarının yapılması.
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2

İşletmesi alınabilecek mevcut hastanelerin değerlendirilmesi.

Hedef 5: Genel sağlık hizmetlerimizde kalite ve verim artışı sağlamak,
sürecini hızlandırmak.

iş akış

Sıra
No:

Faaliyet

1

İş akış süreçlerinin gözden geçirilerek verim ve kalite artışı için gerekli
düzenlemelerin yapılması.

2

Cenaze işlemlerini haftanın 7 günü 24 saat kesintisiz sürdürerek,
başvurulara 45 dakika içinde müdahale edilmesi.

3
4

Nüfus Müdürlüğü ve Karşıyaka mezarlığı ile Cenaze servisimiz arasında online bağlantının kurulması.
Cenaze evlerinde doktor ve cenaze sahiplerine psikolojik destek
sağlayacak psikolog istihdam edilmesi.

2.2. KORUYUCU SAĞLIK
Stratejik Amaç 2: Koruyucu sağlık hizmetlerinde sürekliliği ve etkinliği
sağlamak.
Hedef 1: Halk sağlığı konusunda halkı bilgilendirmek ve sağlık envanterini
oluşturmak.
Sıra
No:
1
2
3

Faaliyet
Poliklinik hizmetleri için arşiv oluşturulması.
Halk sağlığı konusunda bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yapılması.
Periyodik sağlık taramaları yaparak Çankaya Halkı’nın sağlık envanterinin
oluşturulması.

Hedef 2: Ana çocuk ve yaşlı sağlığı, salgın hastalıklarla mücadele, sağlıklı
beslenme konularında eğitim vermek; her semtte kreş, etüt ve kadın sağlığı
merkezleri oluşturmak.
Sıra
No:
1

Faaliyet
Kadın sağlık merkezi açılması.
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2
3
4

Yaşlılar konusunda uzmanlaşmış bir birim oluşturulması, hastane ve taşıma
hizmeti verilmesi.
Cevizlidere Mahallesinde Kreş ve Etüt, Emek Mahallesinde ve Koza
Sokakta Kreş açılması.
Geriatri ünitesi içeren huzurevi kurulması.

Hedef 3: DSÖ Sağlıklı Şehirler Projesinin sürdürülebilirliğini sağlamak.
Sıra
No:

Faaliyet

1

DSÖ 4. fazda belirtilen hedeflerin
değerlendirmeleri,
sağlıklı
şehir
gerçekleştirilebilmesi.

(sağlıklı yaşlanma, sağlık etki
planlama,
fiziksel
aktivite)

2

Sağlık Gelişim Planının revize edilmesi

3

DSÖ Sağlıklı Şehirler Projesi 4. faz için sağlıklı şehir göstergelerinin
güncellenmesi.

2.3. TOPLUMSAL DAYANIŞMA ve HİZMETLER
Stratejik Amaç 3: Toplumsal hizmet kapasitesini geliştirerek toplumsal
refah düzeyini yükseltmek.
Hedef 1: Toplumsal riskleri azaltarak başta engelliler olmak üzere kurum dışı
kaynaklardan da yararlanarak dezavantajlı kesimlerin eğitim ve refah düzeylerini
yükseltmek.
Sıra
No:

Faaliyet

1

Engelli örgütleriyle iletişim ve işbirliği kurulması; bilgisayar, yabancı dil, evde
bakım gibi alanlarda mesleki eğitim kursları açılması ve açılmış olanların
kapsamları genişletilerek sürdürülmesi.

2

Engellilere yönelik özel günlerde kapsamlı ve katılımcı programlar
uygulanması.

3

Yerel Gündem 21 Engelliler Meclisi ve Kadın Meclisinin kurulması.

4

Görme engellilere yönelik kurs açılması
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5

İlçemiz sınırları içinde bulunan görme engellilere yönelik özel okullar ile
işbirliği yapılması

Hedef 2: Başta engelliler olmak üzere dezavantajlı kesimlerin çalışma yaşamına
kazandırılmasını ve toplumsal desteklerden daha fazla yararlanmalarını sağlamak.
Sıra
No:
1
2
3

Faaliyet
Engelliler için galoş atölyesi, seramik atölyesi gibi iş mekanları açılması
Ürünlerin pazarlanması için satış yerleri açılması.
Gıda bankasının kurulması.

Hedef 3: Engelsiz mekanlar oluşturmak.
Sıra
No:

Faaliyet

1

Üniversitelerin ilgili bölümleriyle engelsiz mekan için pilot bölgelerin seçimi
(park, sokak vs.)

2
3
4

Projenin pilot bölgeye uyarlanması
Pilot bölge sakinleri ile anket uygulanması
Proje duyurusunun yapılması

Hedef 4: Aile, yetişkin ve çocuklara yönelik hizmetleri kurum dışı kaynakları da
kullanarak yaygınlaştırmak.
Sıra
No:
1
2
3

Faaliyet
2010 yılına kadar bir adet Kadın Sığınma Evi açılması.
2010 yılına kadar madde bağımlısı çocukları barındıracak bir adet 50
yataklı Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi açılması
Eğitim verecek ve çalışmaları sürdürecek uzman personel tedarik edilmesi.

Hedef 5: Yoksul ve yardıma muhtaç kişi ve ailelere ekonomik destek sağlamak.
Sıra
No:

Faaliyet

1

Her yıl yardıma muhtaç ve Çankaya ilçe sınırları içinde bulunan 10.000
kişiye gıda yardımı yapılması
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2
3

Her yıl yardıma muhtaç ve Çankaya ilçe sınırları içinde bulunan 10.000
kişiye giyim yardımı yapılması
Ekonomik yetersizlik nedeni ile yakacak alamayan ailelere odun ve kömür
yardımı yapılması

3. ÇEVRESEL GELİŞMENİN SAĞLANMASI,
ÇEVRENİN KORUNMASI VE DENETLENMESİ
3.1. YEŞİL ALANLAR GELİŞTİRİLMESİ
Amaç 1: Mevcut yeşil alanları geliştirerek ve yeni alanlar oluşturarak
kişi başına düşen yeşil alan miktarını kentsel standartlar düzeyine
çıkartmak, aynı zamanda açık ve yeşil alanların rasyonel kullanımını
da sağlayarak yeşil ve sağlıklı bir kent çevresi oluşturmak.
Hedef 1: Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için yeni yeşil alanlar
oluşturmak.
Sıra
No:
1
2
3
4
5
6
7
8

Faaliyet
Mevcut yeşil alan miktarının sağlıklı bir biçimde saptanması.
Park ve yeşil alan yapılmasında herhangi bir problem olmayan alanların
tespit edilmesi.
Her yıl yapılacak olan park ve yeşil alanların; peyzaj, elektrik ve su tesisat
projelerinin ve
keşif metrajlarının bir önceki yılın sonuna kadar
tamamlanmasının sağlanması.
Bu alanlardan ihale usulüyle yapılacak olanların, ihale dosyalarının
hazırlanmasının sağlanması ve ihaleye çıkarılması.
İhale usulüyle yapılacakların kontrollüğünün yürütülmesi.
İmara yeni açılmış ve altyapısı tamamlanmış bütün sokakların aynı yıl içinde
ağaçlandırılması.
2006 yılı sonuna kadar ilçemiz sınırları içinde uygun koruluk alanlarının tespit
edilmesi ve koruluk oluşturulması çalışmalarına başlanması.
Okul, kreş, huzur evi, askeri kuruluşlar gibi kamu kurum ve kuruluşlarının
bahçelerinin bitkilendirilmesi.
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Hedef 2: Park ve yeşil alanların bakımını ve korunmasını sağlamak.
Sıra
No:
1
2
3
4
5
6
7

Faaliyet
Parklardaki kırık ve bozuk olan çocuk oyun elemanları, bankları, çöp
kovaları, elektrik ve sulama elemanlarının tespit edilerek onarımlarının
gerçekleştirilmesi, onarımları mümkün olmayanların yenileri ile değiştirilmesi.
Parkların temizlenmesi, zamanında sulanması ve korunması hizmetlerinin
yapılması veya hizmet ihalesi yoluyla yaptırılması.
Park, yeşil alanlar ve sokaklardaki çalı ve ağaçların rutin budama ve
ilaçlama işlemlerinin yapılması veya yaptırılması.
Mevsimlik çiçek ihtiyaçlarını karşılamak için 2007 yılı içinde yeni bir sera
yapılması.
Ağaç, çalı, mevsimlik çiçek, çim tohumu ve gübre ihtiyacını, ihale yoluyla
zamanında karşılanması.
Bakım ve koruma hizmetleri, hizmet alımı yoluyla yapılan parkların,
kontrollüğünün yapılması.
Belediyemiz sınırları içinde bulunan, okul, kreş, huzur evi gibi kamu kurum ve
kuruluşların bahçelerinin bakım ve onarım işleri için gerekli yardım ve
desteğin sağlanması.

Hedef 3: İlçemiz sınırları içindeki parkları bulundukları bölgelere ve kullanım
özelliklerine göre yeniden düzenlemek, çeşitli nedenlerle amaç ve işlevleri
kaybolmuş veya yetersiz kalmış parklar ile yeşil alanları günümüz koşullarına ve
mevcut kentsel kullanım özelliklerine göre yeniden düzenlemek, park ve yeşil
alanların rasyonel kullanımını sağlamak. Yeşil alanları ve parkları tüm
Çankayalıların yararlanabileceği, spor yapabileceği yaşam alanlarına
dönüştürmek.
Sıra
No:

Faaliyet

1

Park ve yeşil alanlarda; yaşlılar ve semt sakinleri için dinlenme ve oturma
alanlarının oluşturulması

2

Park ve yeşil alanlarda; spor tesisi inşa edilmesi

3

Park ve yeşil alanlarda; çocuklar için oyun alanları oluşturulması

4

Park ve yeşil alanlarda; yürüyüş ve koşu yolları yapılması

5

Park ve yeşil alanlarda; sosyal ve kültürel olanakları sunan alanların
yaratılması; Semt Evlerinin – Merkezlerin açılması
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3.2. SAĞLIKLI VE TEMİZ BİR ÇEVRE
Amaç 2: İyileştirici ve koruyucu önlemleri alarak, yaşanabilir, temiz ve
sağlıklı bir kent çevresi oluşturmak.
Hedef 1: Geri kazanılabilir ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek şekilde alıcı
ortama verilmesini önlemek ve geri dönüşüm ile ekonomiye yeniden kazandırmak
için, ÇEVKO ile birlikte yürütülen “ambalaj atıklarının geri kazanım uygulama
projesinin” şu anda 25 000 bin olan ulaştığı konut sayısını 2006 yılı sonuna kadar
50.000’e çıkartmak , 2008 yılı sonunda ise; Çankaya’daki tüm konutları
kapsayacak biçimde yaygınlaştırmak.
Sıra
No:
1
2

3
4
5

Faaliyet
Projeyi yaygınlaştırmak için projenin uygulanacağı yeni bölgelerin tespit
edilmesi.
Proje kapsamında eğitilen çalışma gruplarındaki uzmanların,
bu
bölgelerdeki apartman ve site yöneticilerini ambalaj atıklarının biriktirilmesi
ve toplanması konusunda eğitmesi.
Cam metal plastik kağıt- karton gibi geri kazanılabilir atıkların kaynağında
ayrı toplanmasının sağlanmak
için, apartman yöneticilerine ve
görevlilerine farklı renklerde çöp poşetlerinin dağıtılması.
Çankaya sınırları içindeki tüm okullara geri kazanılabilir ambalaj atıkları
için geri dönüşüm kutuları ve kumbaraların konulması
Biriken geri kazanılabilir atıkların haftada üç kez toplanması ve geri
kazandırılacak noktalara ulaştırılması.

Hedef 2: Kentte çevresel kirliliklerin önlenmesi ve azaltılmasını sağlamak.
Sıra
No:
1
2
3
4

Faaliyet
Pil akü, elektrik ve elektronik atıklarının toplanmasını ve bertarafını
sağlayacak bir sistemin 2006 yılı sonuna kadar oluşturulması ve 2007 yılında
da uygulamaya geçilmesi
Bitkisel ve hayvansal atık yağların toplatılmasına ilişkin bir sistemin 2007 yılı
içinde oluşturulması
”Çevre Denetim Ekiplerinin” sayısının arttırılması ve araç gereç ve
donanım eksikliğinin giderilmesi
İnsan sağlığını tehdit eden gürültü, hava, su kirliliğini minimuma indirmek
için gerekli önlemlerin alınması.
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5
6
7

Hafriyat ve tadilat atıklarını kontrol altında tutarak, çevre kirliliğine yol
açmadan belirlenen yerlere dökülmesinin sağlanması.
Açık ve kapalı alanlarda ilaçlama yapılarak, haşerelerle mücadele
edilmesi.
Görsel kirliliği önlemek için, Reklam Panoları ve Tanıtıcı Tabelalara ilişkin
düzenlemelerin yapılması, 2007 yılı içerisinde konuya ilişkin bir yönetmeliğin
çıkartılması.

Hedef 3: Çankayalıların daha temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşamalarını
sürdürebilmelerini sağlamak.
Sıra
No:
1
2
3
4

Faaliyet
Evsel atıkların zamanında toplanması ve imha sahasına nakledilmesinin
sağlanması.
Çankaya İlçe sınırları içerisinde bulunan 4.000’ e yakın cadde ve sokağın
zamanında temizlenerek, çöplerin kaldırılması ve süpürülmesi.
Pazar yerleri, İbadet yerleri ile cadde ve sokakların periyodik olarak
yıkanması.
Kanalizasyon şebekesinin olmadığı yerlerde fosseptik çekme çalışmalarının
yapılması.

3.3. HAYVANLARIN KORUNMASI
Amaç 3: Doğaya saygılı bir yaklaşım çerçevesinde hayvanlara duyarlı
davranmak. Sahipli ve sahipsiz hayvanların bakımı, barınması ve
sağlıklarının korunmasını sağlamak. Hayvanların üremesini kontrol
altına almak ve zoonoz hastalıklarının insanlara geçişini önlemek.
Hedef 1: Barınak kapasitemizi geliştirerek ve sahiplendirme
hayvanlar ile ilgili sorunları çözmek.
Sıra
No:
1
2
3
4

yoluyla sahipsiz

Faaliyet
Şehir dışında 6.000 hayvan kapasiteli bir alanın 2007 yılı sonuna kadar
bulunması.
Bulunan bu alana 2009 yılı sonuna kadar 6.000 hayvan kapasiteli barınak
yapılması.
Yapılması
planlanan bu barınağın içerisine her bölmesi 50 köpek
alabilecek padokların 2009 yılı sonuna kadar oluşturulması.
2009 yılı sonuna kadar hizmet binası ve operasyon odalarını son teknoloji
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5
6
7
8

ile inşa edilmesi.
Yavru hayvanları bulaşıcı hastalıklardan korumak için özel alanların
oluşturulması.
Sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesini cazip hale getirilmesi ve bunları
eğiterek faydalı alanlarda kullanılması yönünde çalışmalar yapılması.
Veteriner hekim sayısının artırılarak kısırlaştırma ve aşılama işlemlerinin
hızlandırılması ve kuduz aşılarının rutin olarak yapılması.
Barınaklarda bulunan yaklaşık 5.500 sahipsiz hayvanın bakımı, beslenmesi,
tedavisi, kısırlaştırılması için hizmet satın alınması.

Hedef 2: Sahipli hayvanların kayıt işlemlerini takip ederek, bu kayıtları tek elde
toplamak.
Sıra
No:
1
2
3

Faaliyet
Veteriner Hekimler Odası ile işbirliği içerisinde Ankara’daki 146 klinik
kayıtlarını temin edilmesi
Sahipli hayvanların elektronik ortamda takibini sağlayacak çalışmaların
tamamlanması
Ortak bir kulak çipi sistemi oluşturarak, en az 1.000 hayvana, 2008 yılı
sonuna kadar çip takılmasının sağlanması.

Hedef 3: Kısırlaştırma ve aşılama işlemlerini hızlandırmak ve yaygınlaştırmak.
Sıra
No:

Faaliyet

1

Veteriner Hekim potansiyelinin artırılması.

2

Kısırlaştırma aracının çalışma potansiyelinin artırılması.
Gecekondu bölgelerindeki sahiplenilmiş hayvanları yerinde kısırlaştırılarak,
sorunun kaynağında çözülmesi.
Sahipli-sahipsiz tüm hayvanların kuduz aşılarının zamanında ve eksiksiz
yapılmasının sağlanması.
Sahipli hayvanların kuduz aşılarının elektronik ortamda takibinin
sağlanması.

3
4
5

3.4. ÇEVRE BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Amaç 4: Çevreye, doğaya sahip çıkmak, çevresel değerleri
iyileştirmek, korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak için çevre
bilincini geliştirmek.
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Hedef 1: Çevre bilinci ve duyarlılığını artırmak, doğa ve hayvan sevgisi aşılamak.
Sıra
No:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Faaliyet
Orta öğrenim düzeyinde, güncel çevre kılavuzu ve el broşürü çıkartılması.
Üniversitelerle, meslek odalarıyla ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği
yaparak, çevre konusunda toplantı, panel ve seminer gibi bilgilendirici ve
eğitici faaliyetler düzenlenmesi.
Çevreye duyarlı sivil toplum kuruluşlarını örgütleyerek, duyarlı kesimlerin etki
ve etkilerinin arttırılması.
Her yıl çevre gününde şenlik düzenlenmesi.
Çevre temalı kompozisyon, şiir ve resim yarışması düzenlenmesi.
Hayvan sevgisini yaygınlaştırmak için, ilgili kurumlarla işbirliği yaparak, yılda
en az 2 kez şenlik, panel veya seminer düzenlenmesi.
Okullarda hayvanları tanıtmaya ve hayvan sevgisini aşılamaya yönelik
eğitimler verilmesi.
Parklarda belli alanların hayvanların kullanımına açılması ve hayvan köşesi
yapılması.
Her yıl, balkon/ pencere bezeme, bahçe/ teras-çatı düzenleme
yarışmaları yapılması.
Temiz yakıt kullanımını özendirmek için çalışmalar yapılması.
2006 yılı sonuna kadar çok amaçlı bir Çevre Eğitim ve Kültür Merkezi’nin
açılması.

Hedef 2: Ankara’nın değerleri olan Ankara Kedisi, Ankara Tavşanı, Ankara Keçisi
ve Ankara Armudunu korumak ve bu değerleri gelecek nesillere aktarmak.
Sıra
No:

Faaliyet

1

Bu değerlerin bir arada olacağı mekanların oluşturulması.

2

Çankaya Yıldız’da 2008 yılı sonuna kadar bir bina yapılması.

3

Burada anılan hayvan ve bitkilerin üretilmesi,

4

Bu değerlerin sergilenerek, ulusal ve uluslar arası ziyarete açılması.
Bu değerlerle ilgili ulusal ve uluslar arası panel ve sempozyumlar
düzenlemesi.

5

Hedef 3: Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılmış, kültürel kalıt özelliği taşıyan yeşil
alanların etnografik özelliklerini ön plana çıkartarak, iyileştirmek ve korumak,
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çevre değerlerini gelecek kuşaklara aktarmak için 2010 yılına kadar park ve yeşil
alanlara ilişkin tüm verileri toplamak.
Sıra
No:

Faaliyet

1

Mevcut parkların ve yeşil alanların röleve projelerinin çıkarılması.

2
3

Bu projelere tüm varlıkların işlenmesi.
Bu verilerin toplanarak bir arşiv oluşturulması.

4. KENTSEL EKONOMİK HAYATIN DÜZENLENMESİ
VE DENETLENMESİ
4.1. KENTSEL EKONOMİK HAYATIN DÜZENLENMESİ, KAYIT VE KONTROL
ALTINA ALINMASI
Amaç 1: Halkın ihtiyaçlarını ucuz ve sağlıklı bir biçimde karşılaması,
haksız rekabetin önlenmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak.
Beldedeki tüm işyerlerini ruhsatlandırmak, kayıt ve kontrol altına
alarak ekonomi ve ticaretin gelişmesini sağlamak.
Hedef 1: Belde halkına organik gıdaların sağlıklı, ekonomik biçimde sunulacağı
mekanları açmak ve işletmek.
Sıra No:
1
2
3

Faaliyet
Organik gıda satışı için, donanımlı 2 adet aracın alınması ve mülkiyeti
belediyemize ait 2 ayrı yerde satış mağazasının belirlenmesi.
Organik gıda tespitini yapabilecek, konusunda uzman komisyonun
oluşturulması.
Organik gıda satışı için, konusunda deneyimli olan her satış
mağazasında 3 adet olmak üzere 6 adet, seyyar satış araçlarında her
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4

araç için 2 adet olmak üzere 4 adet, toplam 10 adet eleman temin
edilmesi.
2007 yılında organik gıda satışı için belirlenen araç ve satış yerlerinde
satış işlemine başlanılması.

Hedef 2: Belde halkının ucuz , sağlıklı, güvenilir, taze yaş sebze ve meyve
ihtiyacını sağlamak için, belediyemiz sınırları içinde kurulan 18 pazar yerinin
fiziki altyapısını iyileştirmek, üstü açık olan pazar yerlerinden 4 adetini 2007 yılı
içerisinde uzay kafes sistemi ile kapatmak.
Sıra No:

Faaliyet

1

13 adet Pazar yerinde zabıta noktası ve tuvaletlerin yapılması.

2

6 adet Pazar yerinde zemin ve mazgalların yenilenmesi.
İncesu Pazar yerinin konumu itibari ile Pazar yerine uygun olmadığından
küçültülerek daha uygun hale getirilmesi.

3

Hedef 3: Sınırlarımız dahilindeki tüm işyerlerini İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
Alma ile İlgili Yönetmelik’in verdiği yetkilere dayanarak ruhsatlandırmak
suretiyle kayıt ve kontrol altına almak.
Sıra No:
1

2

3

Faaliyet
İlçemizi bölgelere ayırmak suretiyle ilgili birimlerin ortak hareketiyle,
denetimleri sıklaştırarak ruhsatsız faaliyet gösteren iş yerlerinin tespit
edilerek ruhsatlandırılmasını sağlamak.
Ruhsat almak üzere müracaat eden işyerlerinin projelerine uygun olup
olmadıklarını belirlemek, projesine aykırı hususları olan işyerlerini
projelerine uygun hale getirilmesini sağlamak.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile işyerlerinin yangın
önlemleri
açısından
uygun
olup
olmadığının
denetlenmesini
sağlamak,inceleme ve raporlama süreçlerini hızlandırmak.

Hedef 4: Hafta Tatili ruhsatı alma işini cazip hale getirerek, ruhsatlandırdığımız
işyerlerine Hafta Tatili ruhsatı vermek suretiyle haksız rekabeti önlemek.
Sıra
No:

Faaliyet

78

1

2

3

Hafta
tatili
olmayan
işyerlerini
tespit
ederek
Belediyemize
yönlendirilmesini sağlamak.
Hafta tatili ruhsatlarını almış olan mükelleflerin ruhsatını değiştirmeden,
eski belgeleri üzerinden iş yaparak işlemleri hızlandırarak, prosedür
azaltılıp belge üzerinde tasdik, onay vb. işlemler yenilemeye gidilmeden
yapılarak vatandaşın bekleme süresinin azaltılması.
Denetimleri sıklaştırarak, daha önce hafta tatili alan işyerlerinin yenileme
yapıp yapmadıklarını ve yeni ruhsat alan işyerlerinin hafta tatili belgesi
alıp almadıklarını denetlemek suretiyle eski ve yeni ruhsat sahipleri
arasında haksız rekabet oluşmasını engellemek.

Hedef 5: Mükelleflere daha kaliteli ve hızlı hizmet verebilmek için Küşat
Heyetlerinin sağlıklı denetim yapabilmesini sağlayacak düzenlemeleri yapmak,
personeli eğitmek, araç gereç ve teknik eleman sayısını artırmak.

4.2. DENETİM FAALİYETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ
Amaç 2: Vatandaşlarımızın sağlık ve huzurunu tehdit eden unsurları
ortadan kaldırmak ve kentin esenlik ve düzenin korunmasını
sağlamak, vatandaşların şikayetlerine çözümler bulmak ve kayıt dışı
ekonomik faaliyetleri önlemek için düzenli, sistemli ve etkin bir
biçimde denetim yapmak.
Hedef 1: Cezacı değil-öğretici-eğitici, yönlendirici bir anlayışla belediyenin
başlattığı “Haberli ve Ortak Denetim” sürecinin etkinliğinin sağlanarak 1 yıllık
periyotta sınırlarımız içindeki işyerlerinin %90’ını denetlemek.
Sıra
No:
1
2
3
4

Faaliyet
Belediyemiz kontrolünde, ilgili esnaf, oda ve tüketici dernek
temsilcilerinden oluşan ekiplerce denetlenmesinin sürdürülmesi.
Üçer aylık dönemler halinde denetim yapılacak semtlerin programının
belediyemizce belirlenmesi.
Belirlenen programın, ilgili oda ve dernekler ile denetim yapılacak yerlerin
mahalle muhtarları ve zabıta karakolları aracılığı ile, esnafa en az bir ay
önceden duyurulması.
Duyurunun ardından yapılacak denetimde kesinlikle resmi işlem
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5
6

yapılmaması, sadece eksikliklerin esnaf ile birlikte tespit edilmesi, eksiklikleri
tamamlanmasına kadar bir süre verilmek sureti ile ortak bir tutanağa
bağlanması.
Verilen sürenin sonunda ekiplerin yapacağı ikinci ziyarette eksikliklerin
giderilmemesi durumunda resmi işlemin yapılması.
Denetim elemanlarının güncel bilgilerle donanımının sağlanması.

Hedef 2: Pazarcı esnafını kayıt altına almak, eğitmek ve Pazar yeri ve pazarcı
esnafına ilişkin gerekli kuralları oluşturmak.
Sıra
No:

Faaliyet

1

Pazarcı esnafı sicil sistemi oluşturarak bilgisayar kaydı altına alınması.

2
3

Sicil kaydına uygun kimliklerin çıkartılması.
Pazarcılar Odası ile işbirliği yaparak, pazarcı esnafına eğitim vermek.
Esnafın temiz, bakımlı olması ve tek tip iş gömleklerini giymelerinin
sağlanması.
Pazar yerleri yönetmeliğinin çıkartılması için 2006 yılında çalışmalara
başlanılması ve 2007 yılı içerisinde de Belediye Meclisine sunulması.

4
5

Hedef 3: Belde de izinsiz satış yapan her türlü seyyar satıcıların faaliyetlerinin
sona erdirilerek, hem sokaklardaki görsel kirliliğin önlenmesi, hem de kayıt dışı
ekonominin önüne geçilmesini sağlamak.
Sıra
No:
1
2
3

Faaliyet
Seyyar satıcılarla mücadelede görev yapan personelin motivasyonunu
arttıracak önlemlerin alınması.
Zabıta noktaları ve depoların yeniden düzenlenmesi, çalışma mekanlarını
iyileştirilmesi.
Seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesine yönelik gerekli personel
takviyesi yapılması,görevli araç sayısının arttırılması ve haberleşme
cihazlarının yenilenmesi.

Hedef 4: Çankayalıların sağlık koşullarına ve standartlarına uygun gıda temin
etmesini sağlamak için gıda ve balık kontrollerini eksiksiz olarak, etkin bir
biçimde yerine getirmek.
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Sıra
No:
1
2
3

Faaliyet
Gıda ve balık kontrollerinde görevlendirilecek yeterli sayıda veteriner
hekim temin edilmesi ve eğitimlerinin sağlanması.
Uygun aralıklarla gıda numunesi alınmasının sağlanması.
Gıda denetimi ile ilgili hukuki alt yapının oluşturulması için çalışmalar
yapılması.

Hedef 5: Kurbanlık ve adak hayvanlarının mezbaha dışı kesimi ile belirlenen
yerler dışında kurban kesimini önlemek.
Sıra
No:

Faaliyet

1

Kurban bayramlarında denetim ve kontrol işlemlerinin sıkılaştırılması.

2

Hayvan satış yerleri ve kesim yerlerinin düzenlenmesi ve geliştirilmesinin
sağlanması.

Hedef 6: Esnaf, esnaf odaları ve tüketici dernekleriyle olan ilişkileri derinleştirmek
ve geliştirmek.
Sıra
No:

Faaliyet

3

Çankaya sınırları içindeki tüm işyerlerinin Belediye çalışmaları konusunda
bilgilendirilmesi, taleplerin ve şikayetlerin dinlenilmesi, çözüm yollarının
gösterilmesi ve takip etmek üzere periyodik esnaf ziyaretlerinin yapılması.
Esnafa ve işyeri açma başvurusu yapanlara , tüketici dernekleri ve esnaf
odaları ile birlikte kursların verilmesi.
Esnafın adres ve faaliyet alanlarına göre envanterinin çıkarılması

4

Esnafın sıhhi takibinin sürekli yapılması,

5

Portör muayenesi yaptırmakla yükümlü esnafın vize işlemlerinin yapılması
Tüketici Hakları Derneği ve odalarla birlikte broşür, el ilanı ve çeşitli
kampanyalarla bilinçli tüketici ve bilinçli esnafın oluşması için çalışma
yapılması.

1
2

6
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5. KÜLTÜREL ve TOPLUMSAL YAŞAMIN
GELİŞTİRİLMESİ, KÜLTÜREL ALTYAPI
5.1. KÜLTÜREL ALTYAPI VE KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİK
Stratejik Amaç 1: Ulusal ve uluslar arası gereksinimleri karşılayan kültür
sanat zenginliğine ve çeşitliliğine ulaşmak
Hedef 1: Uluslararası standartlarda kültür ve sanat etkinliklerini düzenleyecek
altyapıyı oluşturmak ve tanıtmak.
Sıra
No:

Faaliyet

1

2010 yılına kadar uluslararası ölçekte bir kültür ve kongre merkezi yapılması.

2

2010 yılına kadar bir Belediye Konservatuarı yapılması.

3

2010 yılına kadar bahar evlerimizden 3 tanesinin kültür ve sanat
kompleksine dönüştürülmesi.

4

Çankaya’yı kültür, sanat ve turizm açısından tanıtıcı yayınların hazırlanması
ve toplantılar düzenlenmesi.

Hedef 2: Kültür ve sanat yaşamının sürekliliğini sağlamak ve çeşitliğini artırmak.
Sıra
No:

Faaliyet

1

Rutin olarak kutlanan gün ve haftalara ilişkin kültür ve sanat etkinliklerinin
daha kapsamlı olarak sürdürülmesi.

2

Geleneksel olarak düzenlenen festival, şenlik ve kutlamaların daha
kapsamlı olarak sürdürülmesi.

3

Kültür ve sanat alanında çeşitli yarışmalar düzenlenmesi.

4

Elçiliklerle kısa süreli kültürel, sosyal ve sportif etkinlikler düzenlenmesi.

Hedef 3: Vatandaşlarımızın kültürel etkinliklere ulaşımını kolaylaştırmak.
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Sıra
No:

Faaliyet

1

2006 yılı içinde 5.000 kişinin ücretsiz olarak sinema ve tiyatroya götürülmesi

2

2007 yılı içinde 5.000 kişinin ücretsiz olarak sinema ve tiyatroya götürülmesi

5.2. EVLENDİRME HİZMETLERİ
Stratejik Amaç 2: Toplumsal yaşamın gereklerinin çağdaş düzeyde
karşılanmasını sağlamak
Hedef 1: Evlendirme hizmetlerinde memnuniyeti en üst düzeye çıkarmak.
Sıra
No:

Faaliyet

1

Vedat Dalokay Nikah Salonu’nun çevre düzenlemesini yapmak, ışık ve ses
sistemini yenilenmesi.

2

Vedat Dalokay Nikah Salonunu için bir otopark yapılması.

3

Vedat Dalokay Nikah Salonunda güvenlik sistemi kurulması.

4

Yeni bir nikah salonu açılması.

5

Mutluluk Ormanı kampanyasının genişletilmesi.

6

Gelinlik Bizden kampanyasının yaygınlaştırılması.

5.3. TOPLUMSAL HİZMETLER
Stratejik Amaç3: Toplumsal dayanışmayı yaygınlaştırmak
Hedef 1: 14 olan TODAM merkezi sayısını 25’e çıkarmak.
Sıra
No:

Faaliyet

1

Akpınar, Anıttepe, Bahçelievler, Balgat, Beşevler, Çayyolu, Çiğdem, Emek,
Maltepe, Or-An ve Sokulluda 11 adet TODAM Merkezi açılması
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Hedef 2: Yaz okulları açmak.
Sıra
No:

Faaliyet

1

Basketbol, futbol, hentbol, masa tenisi, voleybol ve yüzme dallarında yaz
okulu açılması

Hedef 3: Süt dağıtımı kampanyasını yaygınlaştırarak sürdürmek.
Sıra
No:
1
2

Faaliyet
2006 yılında 18 ilköğretim okulunda 180.000 adet süt dağıtımı yapılması
2007 yılında 107 ilköğretim okulunda 360.000 adet süt dağıtımı yapılması

Hedef 4: İlçemizdeki
düzenlemek.

ilköğretim,

anaokulu

ve

liselerde

eğitim

seminerleri

Sıra
No:

Faaliyet

1

Müzik, resim, tiyatro, dans, spor, sağlık, doğal afetler, silahsızlanma, aile içi
şiddet, çocuk gelişimi ve madde bağımlılığı konularında eğitim semineri
düzenlenmesi

Hedef 5: El emeği ürünlerini değerlendirmek.
Sıra
No:

Faaliyet

1

TODAM kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserlerinin yıl sonunda 14 TODAM
Merkezi ve 28 mahallede şenliklerle sergilenmesi

Hedef 6: Sünnet Kampanyası düzenlemek.
Sıra
No:

Faaliyet

1

14 adet TODAM Merkezinde sünnet kayıtlarının yapılması

2

Kampanyadan yararlanacak çocukların yol ve kıyafetlerinin sağlanması

3

Her yıl 1000 çocuğun sünnet ettirilmesi
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Hedef 7: TODAM ve Halk Eğitim Müdürlüğü ile ortak kurslar açmak ve salon
kütüphanelerini yaygınlaştırmak.
Sıra
No:

Faaliyet

1

62 dalda kurslar açılması

2

165 adet taksi durağında kütüphane yapılması

Hedef 8: Eğitime desteği yaygınlaştırarak sürdürmek.
Sıra
No:

Faaliyet

1

İlçemizdeki başarılı ve ekonomik yetersizlik içinde bulunan ilköğretim,
anaokulu, lise ve üniversitelilere defter, kalem, kitap, silgi ve burs desteği
sağlanması

2

Belediyemiz tarafından basılan veya dağıtımı yapılan roman, öykü vb.
kitapların sayısının artırılarak başta tüm okullar olmak üzere TODAM
Merkezlerinde bütün halka ücretsiz olarak dağıtılması

3

Dar gelirli kesimin eğitim araçlarından daha fazla ve ücretsiz
yararlanmalarının sağlanması için ÖSS, OKS ve diğer sınavlara hazırlık ve
yardımcı kitaplar dağıtılması, eğitim araçları sağlanması.

6. KURUMSAL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ ve
KURUMUN TANITILMASI
6.1. YÖNETSEL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ
Amaç 1: Çankaya Belediyesi’ni, kamunun yeniden yapılandırılması
kapsamında

yer

alan

mevzuata

uygun

biçimde

yeniden

yapılandırmak; etkin, verimli ve etkili hizmet üretimi için işlevsel,
rasyonel ve çağdaş bir yönetsel yapıya kavuşturmak.

85

Hedef 1: 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Reformu Kontrol
Kanununda öngörülen faaliyetler ve görevler ile diğer yasal mevzuatla
belediyemize verilen görevler göz önüne alınarak kurumsal yapıyı yeniden
örgütlemek.
Sıra
No:

Faaliyet

1

Birbirleriyle etkileşim içinde olan birimlerin etkin ve verimli çalışarak iş ve
işlemlerin daha hızlı yapılması için bir araya getirilmesi, etkin olmayan
birimlerin tasfiyesi, küçültülmesi suretiyle organizasyon şemasının 2006 yılı
sonuna kadar tamamlanması.

2

2006 yılı sonuna kadar tüm birimlerin yönetmeliklerinin hazırlanarak,
meclise sunulması.

Hedef 2: 2009 yılı sonuna kadar iş süreçlerini iyileştirilmek.
Sıra
No:

Faaliyet

1

İş Süreç Analizlerinin yapılması,

2

Belediyedeki tüm süreçlerin etkin ve verimli hale getirilmesi

Hedef 3: Belediyenin hukuka uygun ve sistemli çalışmasını sağlamak.
Sıra
No:

Faaliyet

1

Dava sayısının azaltılması

2

Dava dosyalarını zamanında tamamlanması,

3

Açılacak olan davalarda vatandaşı yazılı olarak önceden uyarılması,

4

Mevzuatın elverdiği ölçüde anlaşma suretiyle ihtilafın ortadan
kaldırılmasının sağlanması

Hedef 4: Belediyenin iş ve işlemlerini mevcut mevzuata, verimlilik ve performans
ölçütlerine göre denetlemek ve uygunluğunu sağlamak.
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Sıra
No:

Faaliyet

1

Bütün müdürlükleri 3 yıl içinde denetleyebilecek bir programın
oluşturulması.

2

2006 yılı sonuna kadar “İç Denetim” ile ilgili çalışmaların tamamlanması.

Hedef 5: Yeniden yapılanan Belediye birimlerinin bir arada olacağı, çalışanların
daha etkin ve verimli hizmet üretebileceği ve vatandaşın da hizmetlere çabuk
ve rahat ulaşabileceği bir hizmet binası yapmak.
Sıra
No:

Faaliyet

1

Bina yapılması planlanan alan üzerindeki, Büyükşehir Belediyesine ait
hacizlerin kalkması için gerekli girişimlerde bulunulması ve çalışmaların
yapılması

2

Büyükşehir Belediyesine ait hacizlerin kalkması halinde, Başkanlık Binası
Projesi’nin hayata geçirilmesi için çalışmalara başlanması.

6.2. KURUM KÜLTÜRÜ VE KURUMSAL İLETİŞİM
Amaç 2: Kurum kültürünü oluşturmak ve iletişim kanallarını açarak,
katılımcı yönetim anlayışını geliştirmek.
Hedef 1: Yeniden yapılandırılarak yeni bir anlayışla hizmetlerini yürütecek olan
Çankaya Belediyesi’nde kurumsallaşmanın sağlanması amacıyla katılımcı bir
anlayışla yeni bir kurum kültürü oluşturmak.
Sıra
No:
1
2
3

Faaliyet
Tüm birimlerden personelin katılımı ile seminer, atölye çalışması, beyin
fırtınası gibi yöntemlerle belediyenin amaçları, varsayımları, felsefeleri,
değerleri ve ilkeleri ortaya konulup, kurum kültürünün oluşturulması.
Belediye Hizmetleri
sunulurken kurum kültürünün dikkate alınmasına
yönelik çalışmaların yapılması.
Kurum kültürüne ilişkin değerlerin, Çankaya Belediyesi’nin web sitesinde,
kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık olarak yer alması, bu
görüş ve değerlendirmeler ışığında gerekirse yenilenmesi amacıyla yeni
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çalışmaların başlatılması.
4

Belediyenin faaliyetlerini etkin ve daha hızlı bir şekilde yürütebilmek ve
kurum içi iletişimi güçlendirmek amacıyla Çankaya Belediyesi’nin
bilgisayar altyapısının güçlendirilmesi ve “İntranet” ağının oluşturulması.

Hedef 2: Kurum içi iletişimi geliştirerek, birimler arası ve birim içinde
koordinasyon sağlamak ve iletişimsizliği gidererek çalışanların memnuniyetini
arttırmak.
Sıra
No:
1
2

Faaliyet
Birimlerde çözülmesi gereken problemler, iyileşmesi gereken konularda
yapılacak çalışmalarda tüm personelin ve çalışanların örgütlerinin
işyerindeki sendikaların katılımının sağlanması.
2007 yılı içinde tüm birimlerde bireysel öneri sisteminin kurulması ve
yaygınlaştırılması.

3

Personelin görüş ve önerilerini almak üzere personele yönelik yılda iki kez
anket düzenlenmesi.

4

Her yıl çalışanlara yönelik memnuniyet anketi düzenlenmesi.

5

Çalışanlarla üst yöneticilerin bir araya geleceği periyodik toplantılar
yapılması.

6.3. İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ
Amaç

3:

Personelin

norm

kadro

çalışmaları

çerçevesinde

performans, kariyer ve liyakatine göre istihdamı sağlanarak, özlük
haklarını iyileştirmek ve teşvik mekanizmaları geliştirmek suretiyle iş
verimliliği ile çalışma ve yaşam standartlarını yükseltmektir.
Hedef 1: Norm kadro esaslarına göre, birimlerin ihtiyacı olan kalifiye personel
ihtiyacını göz önüne alan ve belediyemizin özelliklerini de gözeten personel
planlamasını 2007 yılına kadar tamamlamak.
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Sıra
No:
1
2
3

Faaliyet
İş tanımları yapılarak belediye personelinin bu tanımlanmış işin niteliğine
göre istihdam edilmesi.
Birimler arasında koordinasyonun sağlanması, çalışanların niteliklerini
belirlemeye
yönelik
çalışmaların
tamamlanarak,
doğru
yerde
istihdamlarının sağlanması.
Personelin eğitim ve kıdem durumuna göre hak kaybına uğramayacak bir
şekilde kadro düzenlemelerinin yapılması.

Hedef 2: Personelin performansını ve motivasyonunu arttırmaya yönelik teşvik
mekanizmalarını geliştirmek.
Sıra
No:
1
2
3

Faaliyet
Belediye personelinin her yıl %10’una performansına göre ödül verilmesi.
2007 yılına kadar belediye personelinin yararlanacağı bir lokal ve sosyal
tesisin açılması.
Her yıl personele yönelik spor etkinlikleri, gece ve gezi gibi etkinlikler
düzenlenmesi.

Hedef 3: Çankaya Belediyesi çalışanlarına, oluşturulacak yeni kurumsal yapının
etkinliğini güçlendirme ve etkin verimli hizmet sağlamaya yönelik hizmet içi
eğitim verilecek ve hizmet içi eğitimde süreklilik sağlanacaktır.
Sıra
No:

Faaliyet

1

İlgili tüm personele 2006 yılı içerisinde
düzenlemelerle ilgili eğitim verilmesi.

yasal

mevzuat

ve

yeni

2

İlgili tüm personele bilgisayar, halkla ilişkiler konusunda eğitim verilmesi.

3

Deneyimli ve ilgili kuruluşların ve üniversitelerin düzenledikleri eğitim
programlarına ilgili personelin katılımının sağlanması.

4

Personelin yurtdışındaki eğitim programlarına katılımının sağlanması.

Hedef 4: 2008 yılına kadar Belediye çalışanlarının ve karar organlarının çalışma
koşullarının iyileştirilmesine ve sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamına sahip
olmalarına yönelik mekansal ve teknik donanım sağlanacaktır.
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Sıra
No:
1
2
3
4
5
6
7

Faaliyet
Belediye Meclisi ve Encümenin çalışma mekanlarının iyileştirilmesi,
teknolojik imkanların arttırılması, Meclis ve Encümen salonlarının
yenilenmesi.
2006 yılı sonunda tüm birimlerin teknik donanım ihtiyaçlarının tespit
edilerek eksikliklerin giderilmesi.
Çalışma mekanlarının ihtiyaca göre yeniden düzenlenmesi.
Arşiv olanaklarının arttırılması, arşiv sisteminin yeniden düzenlenmesi ve
dosya arşiv işlemlerinin bilgisayar ortamında yapılmasının sağlanması.
2007 yılı sonuna kadar elektronik ortamda ulaşılabilir Dokümantasyon
merkezinin kurulması.
Tüm birimleri kapsayacak şekilde, Güvenlik Sistemi kurarak veya ihale
yoluyla kiralanarak binaların güvenliğinin sağlanması.
Belediyenin, sivil savunma planlarının güncellenmesi
ve Belediye
çalışanlarına, Çankayalılara ve okullara sivil savunma ile ilgili eğitim
verilmesi.

6.4. MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ
Amaç 4: Belediye hizmetlerinin daha etkin sunulabilmesi için,
mevcut kaynaklar geliştirilerek, ek kaynakların oluşturulması için
tahakkuk ve tahsilat arttırıcı çalışmalar yapılmasının yanı sıra,
tasarruf politikalarına da önem verilerek, belediyenin güçlü bir mali
yapıya kavuşması ve bunun devamlılığı sağlanacaktır.
Hedef 1: Mevcut gelirlerin tahsilat oranlarını yılda %26 arttırarak %100 seviyesine
çıkartmak.
Sıra
No:
1
2
3

Faaliyet
Mevcut gelirlerinin arttırılması ve zamanında tahsilat yapılması için
gereken önlemlerin alınması.
2007 yılından itibaren mükelleflerin vergilerinin internet aracılığıyla
ödenmesini sağlamak için gerekli çalışmaların yapılması.
Gerekli araç ve donanım sağlanarak ve gerekli çalışmalar yapılarak mobil
araçlarla vatandaşın ayağına gidilerek tahsilatlarının yapılması.
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Hedef 2: Mükellef denetimlerini arttırarak, belediye vergilerinde kaçakları
önleyerek, belediye vergi mükellef sayısının 2006 yılında %5, 2007 yılında %3 ve
2008 yılında %1 oranında arttırmak ve Belediyemiz sınırları içerisinde tam
mükellefiyeti sağlamak.
Sıra
No:

Faaliyet

1

Birimler arası koordinasyonun sağlanması.

2

Mükellef kayıtlarının güncellenmesi.

3

Denetimlerin artırılması.

Hedef 3: İlgili birimlerle koordinasyon sağlanarak asfalt katılım paylarını yasal
süresinde güncelleştirmek ve tahsilat oranını % 100’e çıkartmak.

Sıra
No:

Faaliyet

1

Birimler arası koordinasyonun sağlanması.

2

Asfalt katılım kayıtlarının güncellenmesi.

3

Tebliğlerin yapılması.

Hedef 4: Belediyedeki tüm kaynakları etkin, verimli ve tasarruflu kullanmak.
Sıra
No:

Faaliyet

1

Yatırım programında bulunmayan veya bütçede ödeneği olmayan işler
için ihale, satın alma ve harcama yapılmamasının sağlanması.

2

Belediye mülklerinin rayiç bedelleri üzerinden kiralanmasının sağlanması.

3
4

Tüketim mallarını tasarruflu şekilde kullanımının sağlanması için gerekli
önlemlerin alınması.
Belediye hizmetlerinin günümüz teknolojik gelişmelerine adapte edilmesi
için alınacak demirbaşlar dışında demirbaş eşya alınmaması.

Hedef 5: Bütçeyi %100 oranında gerçekleştirmek.
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Sıra
No:
1

Faaliyet
Stratejik plan ve performans planları ile uyumlu bütçenin hazırlanmasının
sağlanması.

6.5. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN ETKİN VE VERİMLİ YARARLANMA
Amaç 5: Belediye hizmet ve faaliyetlerini bilişim teknolojisiyle
buluşturarak,

bilişim

teknolojilerinden

yararlanarak

vatandaşın

kaliteli, hızlı, şeffaf, etkin ve güvenilir hizmet almasını sağlamak.
Hedef 1: 2006-2007 yılları arasında bilişim teknolojilerinin alt yapısını yenileyerek
geliştirmek ve yeni projeler üretmek.
Sıra
No:

Faaliyet

1

Belediyenin tüm müdürlüklerinin uygulama programları (MİS) satın
alınması.

2

Müdürlükler arası entegrasyonun sağlanması.

3

Coğrafi bilgi sistemi (GİS) kurulması.

4

GİS ve MİS’ in entegrasyonunun sağlanması.

Hedef 2: e- dönüşümü yakalayabilmek için 2006-2009 yılları arasında ebelediye uygulaması kurulup çalışır hale getirilecek.
Sıra
No:
1

Faaliyet
Çankaya Portalının kurulması için gerekli hizmet ve programların satın
alınması.

Hedef 3: Çankayalılara evinden yada işyerinden belediyeye gelmeden,
internet üzerinden hizmet sunmak.
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Sıra
No:

Faaliyet

1

Vatandaşın vergi tahakkuklarını ve cezalarını internet üzerinden ödeme
yapabilmesinin sağlanması.

2

Vatandaşın iş yeri açıp kapatırken gerekli işlemleri internet üzerinden
yapabilmesinin sağlanması.

3

Vatandaşın imarla ilgili işlemlerini internetten öğrenebilmesinin sağlanması.

4

Çankaya halkının bilgi ve taleplerinin İnternet aracılığıyla alınıp cevap
verilmesinin sağlanması.

5

Dilekçelerin
sağlanması.

internet

aracılığıyla

kabul

edilip,

cevap

verilmesinin

Hedef 4: 2009 yılına kadar ilgililer için sertifika alınması ve dijital imzaya geçiş
sağlamak.
Sıra
No:

Faaliyet

1

Sertifika alımı için gerekli çalışmanın yapılması.

2

Sertifika başvurusu yapılması.

Hedef 5: 2008-2009 yılları arasında ilgili kurum ve kuruluşlarla sayısal ortamda
bilgi paylaşımı sağlamak.
Sıra
No:

Faaliyet

1

Bilgi paylaşımı yapılacak kurumların belirlenmesi.

2

Koordinasyonun sağlanması.

6.6. ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Amaç 6: Belediyenin uluslar arası ilişkilerinin altyapısını oluşturmak,
ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini güçlendirmek, ortak projeler
oluşturmak, uluslar arası Fonlardan üst düzeyde yararlanmak.
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Hedef 1: Belediyemiz sınırları içinde bulunan ülkelerin büyükelçilikleri ile ortak
etkinlikler düzenlemek ve sorunlarının çözümlenmesine yardımcı olmak.
Sıra
No:
1
2
3
4

Hedef

Faaliyet
Ülkelerin ulusal günlerinde ortak etkinlikler düzenlemek, sergi, panel gibi
etkinlikleri için mekan sağlamak, bu etkinlikler halka duyurmak.
Büyükelçiliklerin temizlik, çöp, bahçe bakımı, kaldırım onarımı gibi
çevresel sorunlarının çözümünün sağlanması.
Vatandaşların elçiliklerde olan işlemlerde karşılaştığı sorunların
çözümlerine yardımcı olmak.
Elçiliklerle ortak düzenlenecek sportif, kültürel ve sosyal etkinlikler için
mekan tahsis edilmesi ve bu etkinliklerin halka duyurulmasının
sağlanması.
2: Kardeş olduğumuz şehirlerle ilişkileri etkinleştirmek ve yeni kardeş

şehir ilişkileri kurmak.

Sıra
No:

Faaliyet

1

Geçmiş dönemlerde kurulan kardeş belediye ilişkilerinin yeniden
canlandırılması.

2

Yeni kardeş belediyeler tespit edilerek ilişki kurulması.

3

Kardeş belediyelerle, bilgi ve deneyim paylaşımı için yılda en az bir kez
karşılıklı ziyaretler gerçekleştirilmesi.

4

Periyodik olarak
düzenlenmesi.

Kardeş

Şehirler

“kültür,

sanat

festivalleri”nin

Hedef 3: Yerel Gündem 21 projesinin sürdürülebilirliğini sağlamak.

Sıra
No:
1

Hedef

Faaliyet
Yerel Gündem 21 web sayfasındaki Çankaya Belediyesi bölümünün
güncellenmesi.
4: AB ile ilişkilerin güçlendirilmesi ve uluslar arası fonlardan etkin bir

şekilde yararlanmak, AB projelerinin sürdürülebilirliğini sağlamak.
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Sıra
No:

Faaliyet

1

AB’nin yerel yönetimler alanındaki uygulamalarının araştırılması, takip
edilmesi.

2

Türkiye-AB uyum sürecinde yerel yönetimlerle ilgili gelişmelerin ve
projelerin takip edilmesi.

3

AB fonlarıyla ilgili örgütlerle ilişkiye geçerek bu fonların kullanımı
konusunda eğitim çalışmalarının planlanması.

4

Ulusal planda İŞKUR’la işbirliğine geçerek bu fonlardan yararlanılması.

5

İlgili STK’ larla Belediyeyi ilgilendiren projelerin yapılması.

6.7. DİĞER KURUMLARLA KOORDİNASYON, HALKLA İLİŞKİLER VE
KATILIMCI YÖNETİM
Amaç 7: Verimli ve kaliteli hizmet üretimi için halkla iç içe ve diğer
kurumlarla işbirliği içinde katılımcı yönetim modelini etkin hale
getirmek.
Hedef 1: Beldemizdeki yerel hizmetlerin etkili ve verimli biçimde planlanması,
uygulanması ve sunulmasında zorunlu olan kurumlar arası işbirliği ve
koordinasyon, katılımcılık, saydamlık ve demokratik ilkeler göz önünde
bulundurularak güçlendirilecektir.
Sıra
No:
1
2
3
4

Faaliyet
Ankara Büyükşehir Belediyesi ile olan ilişkilerin düzenlenmesi.
Meslek kuruluşları, dernekler, özürlü dernek ve vakıfları ile ortak hizmet
projelerinin sayısının arttırılması.
Projelerde koordinasyonu sağlamak amacıyla komşu belediyelerle
işbirliğinin geliştirilmesi.
Kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım onarım ve taşıma işlerinin
yapılması.
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5
6

Diğer belediyeler ile kamu kurum ve kuruluşları ile ortak projelerin
oluşturulması.
Üyesi olduğumuz İç Anadolu Belediyeler Birliğinin faaliyetlerinin
etkinleştirilmesinin sağlanması.

Hedef

2: Çankayalıların, belediyenin karar ve hizmetlerine katılma yollarını

açmak.
Sıra
No:
1
2
3
4

5

Faaliyet
“Kent Konseyi” nin faaliyetlerinin verimli ve etkili yürütülmesi konusunda
yardım ve destek sağlanması.
Belediye hizmetlerine gönüllü kişilerin katılımına yönelik programların
geliştirilmesi.
Çankayalıların belediye hizmetleri ile ilgili görüş ve düşüncelerini tespit
etmek için her yıl kamuoyu yoklaması ve anket çalışması yapılması.
Mahalle muhtarları ve mahallenin ihtiyaç ve sorunları tespit etmek ve
çözüm üretmek üzere mahalle muhtarları ile periyodik toplantıların
düzenlenmesi.
Belediye hizmetlerinin mahallenin ihtiyaçlarına uygun bir biçimde
yürütmek için mahallenin ihtiyaç ve sorunlarını tespit etmek üzere
mahalle toplantılarının yapılması.

Hedef 3: Yurttaşlarımızın bilgilenme haklarının yolunu açmak ve belediyemizle
ilgili talep, öneri ve şikayetlerini en kısa sürede çözmek.
Sıra
No:
1
2
3
4

Faaliyet
Vatandaşlardan e-mail, telefon ve faks yoluyla gelen şikayet, öneri ve
talepleri, ilgili müdürlüklerle temasa geçerek değerlendirilmesi ve
sonuçlarının takip edilmesi.
Mail, telefon ve faks ile gelen şikayet ve talepleri ilgili müdürlüklerle
bağlantıya geçerek azami hız ve ölçüde çözüme kavuşturulması.
“Beyaz Masa” ve bina girişindeki “Danışma” birimlerinin faaliyetlerini
daha etkin hale getirilmesi ve geliştirilmesi.
Bilgi Edinme Yasası çerçevesinde yapılan başvuruların yasanın
öngördüğü süre ve şekil şartları içinde düzenli olarak yanıtlanması.
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6.8. BELEDİYE FAALİYETLERİNİN TANITIMI
Amaç 8: Belediye faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulması ve
tanıtılması için hedef kitlelerle etkin ve sağlıklı iletişim sağlamak.
Hedef 1: Gazete, televizyon, radyo ve ajanslar gibi medya organlarıyla iyi
ilişkilerin geliştirilerek, iletişim kanallarından etkin biçimde yararlanmak.
Sıra
No:
1
2
3
4
5
6
7

Hedef

Faaliyet
Belediyemizin çalışmalarıyla ilgili çeşitli konularda makaleler, röportaj ve
bilgi notları hazırlayarak basında yer almasının sağlanması.
Belediyemizin çalışmalarını haber haline getirip, düzenli bir şekilde yazılı
ve görsel basın kuruluşlarına ileterek tanıtımımızın yapılması.
Basın kuruluşlarında özellikle Çankaya Belediyesi ile ilgili haberlerden
sorumlu muhabirlere özel haber yaptırılması.
Basın kuruluşları ile ilişkilerimizi geliştirmek amacıyla gazetecilere yönelik
özel toplantılar organize edilmesi.
Gazetecilere, Çankaya Belediyesi ile ilgili haberlerini ve çalışmalarını
yaparken fiziksel ve sosyal açıdan daha rahat bir ortam sağlanması.
Basında belediyemiz ile ilgili çıkan haberlerin düzenli olarak takip edilerek,
hakkımızda yapılan yanlış haberlerin düzeltilmesi.
Basında çıkan görüntülü ve yazılı haberlerimizin, ileriye dönük kullanımını
kolaylaştırmak amacıyla, düzenli şekilde arşivlenmesi.
2: Belediye hizmet ve etkinliklerini en geniş kesimlere duyurmak ve

tanıtmak.
Sıra
No:
1

2

3

Faaliyet
Belediyemizin çalışmalarını kamuoyuna ve Çankayalılara daha etkin
biçimde duyurabilmek için her ay “Burası Çankaya” isimli bültenin
hazırlaması.
İnternet ağı üzerinden vatandaşların belediye faaliyetlerini öğrenmesi ve
denetlemesi amacıyla oluşturulan web sayfasını düzenli olarak
güncellenmesi.
Belediyemizin hizmetlerini tanıtan ve bu hizmetlerden Çankayalıların etkin
bir biçimde yararlanabilmeleri ve bu hizmetlere kolayca ulaşabilmelerinin
yol ve yöntemlerini gösteren “Çankaya Kılavuzu” nun 2006 yılı sonuna
kadar yayınlanarak, en geniş biçimde dağıtımının sağlanması.
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4
5
6

Sivil Toplum Örgütlerine yönelik periyodik Brifingler ve Tanıtım
Toplantıları’nın yapılması.
Çankaya Belediyesi’nin faaliyetleriyle ilgili her yıl için hazırlanan faaliyet
raporunun, izleyen yılın ilk üç ayında, web sitesinde yayınlanması ve basılı
doküman halinde kamuoyunun bilgisine sunulması.
Çankaya Belediyesi’nin Stratejik Planı’nın web sitesinde yayınlanarak,
kamuoyunun bilgisine sunulması.
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EK-1 : Yönetmelik
YÖNETMELİK
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından:
KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN
USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu idarelerinin ve
stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespiti ile stratejik planların kalkınma planı ve
programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi
ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerini ve mahallî
idareleri kapsar.
(2) Yerine getirmekle yükümlü oldukları hizmetlerin hassasiyeti nedeniyle Millî Savunma
Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Millî İstihbarat
Teşkilatı Müsteşarlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının stratejik
plan hazırlaması zorunlu değildir.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve
Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Kılavuz: Müsteşarlıkça yayımlanan, stratejik planlama kavramlarını ve stratejik
planlama sürecine ilişkin usul ve esasları ortaya koyan, ihtiyaç ve gelişmelere göre
güncelleştirilen belgeyi,
b) Mahallî İdare: Yetkileri belirli bir coğrafî alan ve hizmetlerle sınırlı olarak kamusal
faaliyet gösteren belediye, il özel idaresi ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye
oldukları birlik ve idareleri,
c) Müsteşarlık: Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığını,
ç) Strateji Geliştirme Birimleri: Strateji geliştirme başkanlıkları ve strateji geliştirme daire
başkanlıkları ile strateji geliştirme ve malî hizmetlerin yerine getirildiği müdürlükleri,
d) Stratejik Plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve
politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek
yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren planı,
e) Üst Yönetici: Bakanlıklarda müsteşarı, diğer kamu idarelerinde en üst yöneticiyi, il özel
idarelerinde valiyi ve belediyelerde belediye başkanını,
ifade eder.
Genel ilkeler
MADDE 5 – (1) Stratejik planlama sürecinde;
a) Kamu idaresinin hizmetinden yararlananların, kamu idaresi çalışanlarının, sivil toplum
kuruluşlarının, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili diğer tarafların katılımları sağlanır ve
katkıları alınır.
b) Çalışmalar, strateji geliştirme biriminin koordinatörlüğünde tüm birimlerin katılım ve
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katkılarıyla yürütülür.
c) Stratejik planların doğrudan doğruya kamu idarelerince ve idarelerin kendi çalışanları
tarafından hazırlanması zorunludur. İhtiyaç duyulması hâlinde idare dışından temin edilecek
danışmanlık hizmetleri sadece yöntem ve süreç danışmanlığı ile eğitim hizmetleri konularıyla
sınırlıdır.
ç) İlgili tüm kamu idareleri birbirleri ile uyum, işbirliği ve eşgüdüm içinde; hesap verme
sorumluluğunun gereklerini dikkate alarak çalışır.
İKİNCİ BÖLÜM
Stratejik Plan Hazırlamakla Yükümlü Kamu İdareleri
Geçiş takvimi
MADDE 6 – (1) Stratejik planlama çalışmalarının bu Yönetmelik kapsamındaki tüm kamu
idarelerine yaygınlaştırılması ekteki aşamalı geçiş takvimi dâhilinde yürütülecektir. Kapsamdaki
kamu idareleri ilk stratejik planlarını geçiş takvimine uygun olarak en geç 31/1/2009 tarihine
kadar hazırlamakla yükümlüdür. Kamu idareleri hazırlık döneminde kaydettikleri gelişmeye
bağlı olarak, geçiş takviminde belirtilen tarihten önce de ilk stratejik planlarını hazırlayabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Stratejik Planlama Sürecine İlişkin Takvim
Stratejik planların süresi, güncelleştirilmesi ve yenilenmesi
MADDE 7 – (1) Stratejik planlar beş yıllık dönemi kapsar.
(2) Stratejik planlar en az iki yıl uygulandıktan sonra stratejik planın kalan süresi için
güncelleştirilebilir. Güncelleştirme, stratejik planın misyon, vizyon ve amaçları değiştirilmeden,
hedeflerde yapılan nicel değişikliklerdir.
(3) Ayrıca;
a) Görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen mevzuatta değişiklik olması hâlinde ilgili
kamu idaresinin,
b) Hükümetin değişmesi halinde mahalli idareler hariç diğer kamu idarelerinin,
c) Bakanın değişmesi halinde ilgili bakanlık ile bağlı ve ilgili kamu idarelerinin,
ç) Mahalli idarelerde üst yöneticinin değişmesi halinde ilgili mahalli idarenin,
d) Doğal afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalımların vuku bulması
hallerinde ilgili kamu idarelerinin,
stratejik planları yenilenebilir.
(4) Yenileme, stratejik planın beş yıllık bir dönem için yeniden hazırlanmasıdır. Stratejik
planın yenilenmesi kararı, yukarıdaki şartların oluşmasını müteakip en geç üç ay içinde alınır.
Bu kararı takip eden altı ay içinde stratejik plan yenilenir.
(5) Stratejik planların yenilenmesinde bu Yönetmelik hükümlerine uyulur.
Güncelleştirilme durumunda ise Müsteşarlığa ve Maliye Bakanlığına bilgi verilir.
Hazırlık dönemi ve programı
MADDE 8 – (1) Kamu idarelerinin stratejik planlama süreci hazırlık dönemi ile başlar.
Üst yönetici tarafından bir iç genelge ile çalışmaların başlatıldığı duyurulur.
(2) Çalışmaların sevk ve idaresini yürütmek üzere strateji geliştirme biriminin
koordinatörlüğünde bir stratejik planlama ekibi kurulur. Stratejik planlama ekibi hazırlık
dönemine ilişkin faaliyetleri ve zaman çizelgesini içeren bir hazırlık programı oluşturur.
(3) Hazırlık programında aşağıdaki hususlara yer verilir.
a) Stratejik planlama sürecinin aşamaları,
b) Bu aşamalarda gerçekleştirilecek faaliyetler,
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c) Aşama ve faaliyetlerin tamamlanacağı tarihleri gösteren zaman çizelgesi,
ç) Sorumlu birim ve kişiler,
d) Eğitim ihtiyacı,
e) Gerek duyulması hâlinde danışmanlık hizmeti ihtiyacı,
f) Planlama sürecinin gerektirdiği masraflar ile beşerî ve teknik kaynak ihtiyacı.
(4) İdareler, hazırlık programını oluştururken, geçiş takviminde bulundukları yeri, beşerî
kaynaklarını, organizasyon yapısını, teknik donanımlarını, idare ölçeğini ve benzeri hususları
dikkate alır.
(5) Kamu idareleri stratejik planlarını hazırlamaya başlamadan önce hazırlık programında
yer alan tüm hususları gerçekleştirmek zorundadır.
Stratejik planların hazırlanması
MADDE 9 – (1) Hazırlık dönemini tamamlayan kamu idareleri, stratejik planlarını, 5018
sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa, bu Yönetmeliğe, Kılavuza ve Müsteşarlıkça
yayımlanan stratejik planlamaya ilişkin diğer rehberlere uygun olarak hazırlar.
Bakanların sorumluluğu
MADDE 10 – (1) Bakanlar, bakanlıklarının ve bakanlıklarına bağlı ve ilgili kamu
idarelerinin stratejik planlarının kalkınma planlarına ve programlara uygun olarak
hazırlanmasından ve uygulanmasından sorumludur. Bu sorumluluk, Yükseköğretim Kurulu,
üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri için Millî Eğitim Bakanına; mahallî idareler için
İçişleri Bakanına aittir.
Üst yöneticilerin sorumluluğu
MADDE 11 – (1) Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının hazırlanmasından ve
uygulanmasından Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Stratejik Planların Kalkınma Planı ve Programlarla İlişkilendirilmesi
Plan ve programlarla ilişki
MADDE 12 – (1) Kamu idarelerinin stratejik planları, kalkınma planı, orta vadeli program
ve faaliyet alanı ile ilgili diğer ulusal, bölgesel ve sektörel plan ve programlara uygun olarak
hazırlanır.
(2) Kamu idareleri, stratejik planlarını hazırlarken orta vadeli programda yer alan amaç,
politikalar ve makro büyüklükler ile orta vadeli malî planda belirlenen teklif tavanlarını dikkate
alarak yıllar itibarıyla amaç ve hedefler bazında kaynak dağılım tahmininde bulunur.
Planın değerlendirilmesi
MADDE 13 – (1) Mahallî idareler dışındaki kamu idareleri, stratejik planlarını
değerlendirilmek üzere stratejik planın kapsadığı dönemin ilk yılından önceki yılın ocak ayında
Müsteşarlığa gönderir.
(2) Müsteşarlık, stratejik planları;
a) Kalkınma planı, orta vadeli program ve faaliyet alanı ile ilgili diğer ulusal, bölgesel ve
sektörel plan ve programlara uygunluk,
b) Bu Yönetmelikte, Kılavuzda ve stratejik planlamaya ilişkin diğer rehberlerde belirtilen
usul ve esaslara uygunluk,
c) Stratejik planda yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerin birbirleri ile bağlantıları ve
kavramsal tutarlılık,
ç) Diğer idarelerin stratejik planları ile uyum ve tutarlılık,
hususları açısından inceler.
(3) İnceleme sonucunda gerek görülen durumlarda hazırlanan değerlendirme raporu ilgili
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idareye üç ay içinde gönderilir.
Stratejik planlara son şeklinin verilmesi
MADDE 14 – (1) Müsteşarlıkça kamu idarelerine değerlendirme raporu gönderilmesi
hâlinde, ilgili idare söz konusu değerlendirme raporunu dikkate alarak stratejik plana son şeklini
verir ve sunulmaya hazır hâle getirir.
Stratejik planların sunulması
MADDE 15 – (1) Stratejik planlar, bakanlıklar ile bakanlıkların bağlı ve ilgili
kuruluşlarında Bakanın, diğer kamu idarelerinde en üst yöneticinin onayını müteakip performans
programı ve bütçe hazırlıklarında esas alınmak üzere Maliye Bakanlığına ve Müsteşarlığa
gönderilir.
(2) Stratejik planların birer nüshası, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve Sayıştaya da
gönderilir.
(3) Mahallî idareler ilgili meclis tarafından kabulünü müteakip stratejik planlarını İçişleri
Bakanlığına ve Müsteşarlığa gönderir.
(4) Stratejik planlar kamuoyuna duyurulur ve kamu idarelerinin internet sitelerinde
yayınlanır.
Performans programı
MADDE 16 – (1) Performans programları, stratejik planların yıllık uygulama dilimlerini
oluşturur. Kamu idareleri performans programlarını stratejik planlarına uygun olarak Maliye
Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlar.
(2) Bütçeler performans programına uygun olarak hazırlanır.
(3) Performans programları Maliye Bakanlığına ve Müsteşarlığa gönderilir.
Performans göstergeleri
MADDE 17 – (1) Performans göstergeleri stratejik planlarda yer alır. Performans
göstergelerinin tespitine ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlık ile Maliye
Bakanlığı tarafından birlikte belirlenir. Kamu idareleri, performans göstergelerini bu usul ve
esaslar çerçevesinde oluşturur.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Tebliğler
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte düzenlenen hususlarla ilgili olarak gerektiğinde
tebliğler çıkarmaya Müsteşarlık yetkilidir.
İlk hazırlık programı
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Hazırlık programı, mahallî idareler ile Ek-1’deki geçiş
takviminde I. Grupta yer alan idareler hariç olmak üzere, ilk stratejik planlar için bu
Yönetmeliğin yayımını takip eden altı ay içinde bilgi için Müsteşarlığa gönderilir ve uygulamaya
konulur.
Geçiş takvimi
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) İlk stratejik planların değerlendirilmek üzere Müsteşarlığa
gönderileceği tarih ve kapsayacağı dönem için Ek-1’deki geçiş takviminde belirtilen tarihler
geçerlidir.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının
bağlı olduğu Bakan yürütür.
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EK-2: Str. Plan Genelgesi

T.C
ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Stratejik Planlama Üst Kurulu
SAYI :
KONU: Str.Plan. Hzrl. Hk.

TARİH: 15/03/2006
GENELGE /2006/14

Belediyemizin Stratejik Planını hazırlama çalışmalarına başlanıldığı, 23.09.2005 tarih ve 2004/952 sayılı OLUR’umuzda belirtilerek, Planlamanın ön hazırlığını oluşturulan Çankaya
Belediyesi stratejik planı ilkeler-hedefler, Çankaya Belediyesi stratejik planı hazırlama
esasları ve yöntemi ile Çankaya Belediyesi stratejik plan hazırlama formatı tüm
müdürlüklere gönderilerek, bu konudaki görüş ve önerilerinin bildirilmesi de istenilmiştir.
Daha sonra Stratejik Planlama çalışmalarını yürütmek üzere Belediyemiz Stratejik Planlama
üst kurulu da 01.03.2006 tarih ve 05-06/467-1030 sayılı olurumuzla oluşturulmuş olup, bu kurul
çalışmalarını Başkan Yardımcımız İsa VARLI başkanlığında Belediyemizin SSK işhanında
bulunan hizmet binasının 8. katında Stratejik Planlama Ofisinde sürdürecektir.
Stratejik Planlama üst kurulumuz, paydaşlar olan Çankaya Bölgesinde faaliyet gösteren sivil
toplum örgütleri,Üniversiteler, dernekler, ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan planlama
konusunda görüş ve önerilerini alacak, belediyemiz birimleri de planlama çalışmalarına
kendileri açısından katkı koyacaklardır. Ayrıca tüm müdürlüklerimiz stratejik planlama üst
kurulu ile koordine halinde çalışabilecek , kendi alt birim planlama grubunu
oluşturacaklardır.
Stratejik Planlama; Kuruluşların mevcut durum, misyon ve temel ilkelerinden hareketle
geleceğe dair bir vizyon oluşturmaları; bu vizyona uygun amaçlar ile bunlara ulaşmayı
sağlayacak hedefler ve stratejiler belirlemeleri; ayrıca ölçülebilir kriterler geliştirerek
performanslarını izleme ve değerlendirme sürecini ifade eden katılımcı, esnek bir yönetim
yaklaşımıdır. Daha basit bir ifadeyle stratejik planlama; kuruluşların “neredeyiz”, “nereye
ulaşmak istiyoruz”, “ulaşmak istediğimiz noktaya nasıl gideriz” ve “başarımızı nasıl ölçeriz”
şeklinde ifade edilecek dört temel soruya cevap arama sürecidir.
Stratejik planlama sürecinin ilk adımı, kuruluşun “neredeyiz?” sorusuna cevap vermesidir. Bu
da kapsamlı bir durum analizinin yapılmasını gerektirmektedir. Temel amaç, kuruluşun
mevcut performansını ve sorunlarını dikkate alarak potansiyellerini belirlemektir. Durum
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analizi kapsamında kullanılacak temel yöntem SWOT veya GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf
Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) analizidir.
GZFT analizi, incelenen kuruluşun, tekniğin, sürecin veya durumun güçlü ve zayıf yönlerini
belirlemek ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamakta kullanılan bir
tekniktir. Amaç, iç ve dış etkenleri dikkate alarak, var olan güçlü yönler ve fırsatlardan en
üst düzeyde yararlanmak, tehditlerin ve zayıf yönlerin etkisini en aza indirecek plan ve
stratejiler geliştirmektir. Belirlenecek güçlü yönler kuruluşun gelecekte yöneleceği hedeflere
ışık tutacak, zayıf yönler ise kuruluşun alacağı tedbirlere baz teşkil edecektir.
Güçlü ve zayıf yönler belediyenin iç yapısından kaynaklanan faktörlerdir. Güçlü yönler;
örneğin belediye olarak üstünlükleriniz nelerdir, neleri iyi yaparsınız, başkaları güçlü
yanlarınız olarak neleri görürler sorularına vb. gerçekçi olarak verilecek cevaplardır.
Örneğin İyi ve yetenekli yöneticilere sahip olma, yeni ve etkin teknolojileri kullanabilme,
bilgi ve becerisi yüksek çalışanlara sahip olma, çalışanların motivasyonlarının yüksek olması,
çalışanların katılımının sağlanması, çalışanları geliştiren eğitim programlarının varlığı, işini
geliştirebilme, teknolojik düzey (bilgisayar, araç, gereç ve diğer donanım), , yerleşim ve
çalışma alanının uygunluğu ve yeterliliği, personel ihtiyacı veya fazlalığı vb. faktörler
başlıca içsel sağlamlık ve güçlülük faktörleridir.
Zayıf veya güçsüz yönler; neleri yeterince iyi yapamamaktasınız, neleri iyileştirmeye
gereksiniminiz var, diğer belediyeler hangi konuda sizden daha iyidirler, başkalarının
gözüyle ne gibi zayıflıklarınız ortaya çıkmakta vb. sorularına gerçekçi olarak verilecek
cevaplardır. Örneğin stratejik bir hedefin mevcut olmaması, yetenekli yönetici ve
çalışanların bulunmaması, araştırma ve geliştirmeye önem verilmemesi, kurum kültürünün
oluşmamış olması, teknolojik araç gereç yetersizliği, birimler arası işbirliği yetersizliği, iletişim
sorunları, kalite ve verimliliğin düşük olması, yetersiz istihdam, geleceğe yönelik belirsizlikler,
motivasyon eksikliği vb. faktörler başlıca zayıflık ve güçsüzlük faktörleridir.
Fırsatlar ve tehditler ise belediyenin dışından gelen ve kuruluşun çalışmalarına olumlu veya
olumsuz etkiler yapabilen dışsal faktörlerdir. Fırsatlar; önünüzde duran fırsatlar nelerdir ve
çevrede ne gibi değişiklikler yaşanmakta sorularına verilecek cevaplardır. Fırsat yaratan
kaynaklar; hükümet politikaları, değişen kanunlar, gelişen teknoloji, sosyo-kültürel yapıdaki
değişiklikler, yerel olaylar vb. Örneğin bilgiye erişimin kolaylaşması, iş ve işlemleri
kolaylaştırıcı düzenlemeler, yeni kanunlar, ürün ve hizmet arzının genişletilmesi fırsatı, yeni
hizmet üretme fırsatı, hizmetlerden yararlananların desteği vb fırsat oluşturan faktörlerdir.
Tehditler; görev yapılırken belediye dışındaki çevreden kaynaklanan ne gibi engellerle
karşılaşmaktasınız, rakipleriniz ne yapmaktalar, iş veya hizmet standartları değişmekte mi,
değişen teknoloji konumunuzu tehdit ediyor mu, finansman konusunda sorunlarınız var mı
sorularına verilecek cevaplardır. Örneğin kanun ve kuralların sık değişmesi, mevcut
düzenlemelerin çalışmaları engellemesi, yapılan işlerin paydaşlarca benimsenmemesi,
devletin müdahalelerinin artması, enflasyon tehlikesi, yeni buluşların ve teknolojik yeniliklerin
çok süratli olması, rekabet, vb faktörler tehdit oluşturan başlıca faktörlerdir.
Yukarıda açıklanan hususlar çerçevesinde biriminizin planlama grubunu oluşturarak, bu
grup tarafından hazırlanacak biriminizin görev ve yetkilerini, yapılan iş ve hizmetleri, insan
kaynaklarını, teknolojik düzeyini, çalışılan ortamı, performansını, beklentilerini plan ve
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projelerini göz önüne alarak, yine biriminizin Güçlü Yönler, Zayıf yönler, Fırsatlar ve
Tehditlerinin belirlenmesi ile tesbit edilen bu yönleri önem sırasına göre 1-10’arası
sıralanarak 10.04.2006 tarihine kadar Stratejik Planlama üst kurulu’na iletilmesi, ayrıca
devam eden projeler, uygulamaya konulacak projeler ve önümüzdeki 3 yıl içerisinde
yapılması düşünülen projelerin maliyetleri de hesaplanmış olarak yine Stratejik Planlama üst
kurulu’na gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Muzaffer ERYILMAZ
Belediye Başkanı
DAĞITIM
Bilgi İçin:
Başkan Yardımcıları
Gereği İçin:
Tüm Müdürlükler
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EK- 3: Paydaşlara Gönderilen Yazı
T.C
ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Stratejik Planlama Üst Kurulu
SAYI:Başkanlık/02
KONU:

……………

15/03/2006

…………….

Ülkemizde kamu harcama yönetiminin iyileştirilmesi ve bütçe sürecinin etkinliğinin artırılması
amacıyla başlatılan reform çalışmaları devam etmektedir. Bu doğrultuda Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu, Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
Mahalli İdare Birlikleri Kanunu vb. kanunlar çıkarılarak kamu yönetimi ve yerel yönetimler
alanında önemli yasal düzenlemeler getirilmiştir. Bu düzenlemelerle Belediyelere Stratejik Plan
hazırlama görev ve sorumluluğu verilmiştir. Belediyemiz de hizmetlerinden yararlananların,
Üniversiteler, meslek odaları, ilgili tüm kamu ve özel sektör temsilcileri ve sivil toplum örgütlerinin
görüşlerini alarak şeffaflığa, demokratik katılımcılığa ve hesap verebilirliğe dayalı olarak stratejik
plan hazırlama sürecini başlatmıştır.
Stratejik Planlama ile kuruluşların politika oluşturma kapasitelerinin artırılması, bütçe sürecinde
mali disiplin sağlanması, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılması ve etkin kullanılıp
kullanılmadıklarının; kısaca performansın izlenmesi ve bu çerçevede hesap verme sorumluluğunun
geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Stratejik planlama; kuruluşların “neredeyiz”, “nereye ulaşmak istiyoruz”, “ulaşmak istediğimiz
noktaya nasıl gideriz” ve “başarımızı nasıl ölçeriz” şeklinde ifade edilecek dört temel soruya
katılımcı bir biçimde cevap arama sürecidir.
Bu bağlamda, Çankaya Belediyesi olarak belediye çalışmalarının değerlendirilmesinde,
vatandaşların, belediyenin ilişkide bulunduğu kurum ve kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin diğer
bir ifadeyle paydaşların yapılan hizmetlere bakışına büyük önem vermekteyiz. Paydaşlar,
belediyemizin kaynakları veya hizmetleri üzerinde hak iddia eden ya da belediyemizin
hizmetlerinden etkilenen kişi, grup, kuruluş veya kurumlardır. Bu durumda paydaşların
belediyemizden beklentileri, hizmetlerimiz hakkındaki görüş, öneri ve değerlendirmeleri de stratejik
planlamada göz önüne alınacaktır.
Bu amaçla vatandaşların, kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin belediye hizmetlerine
bakışının belirlenebilmesi için:
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- Belediyemizin hizmet alanları hakkında vatandaşın, kurum ve kuruluşların beğeni düzeyi
- Belediyemizin hizmetlerin vatandaş, kurum ve kuruluşlara göre önem düzeyi
- Belediyemizin genel durumu hakkında vatandaş, kurum ve kuruluşların beğeni düzeyi
- Belediyemizin genel durumu ile ilgili kriterlerin vatandaş, kurum ve kuruluşlara göre önem düzeyi
hakkında düşüncelerin bilinmesinde büyük yarar görülmektedir.
Yukarıda açıklamalar çerçevesinde Belediyemizin şimdiye kadar gerçekleştirdiği ve hayata
geçireceği projelerini göz önüne alarak Çankaya Belediyesi hizmetleri konusundaki görüş ve
önerilerinizi 01.04.2006 tarihine kadar iletilmesi hususunda gereğini arz/rica ederim.

Prof.Dr.Muzaffer ERYILMAZ
Belediye Başkanı
Dağıtım:
Muhtarlar
Sivil Toplum Örgütleri
Üniversiteler
Yabancı Ülke Temsilcileri
Meslek Örgütleri
İlgili Kamu ve Özel Kuruluşlar
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EK-4 : Yönetsel Şema

Prof. Dr. Muzaffer ERYILMAZ
Çankaya Belediye Başkanı
BAŞKAN'A BAĞLI MÜDÜRLÜKLER
Teftiş Kurulu Müdürlüğü - Özel Kalem Müdürlüğü

Duran YÖNEL
Başkan Yrd.

İsa VARLI
Başkan Yrd.

•

Zabıta Müdürlüğü

•

•

Sağlık İşleri
Müdürlüğü

İdari İşler
Müdürlüğü

•

•

Veteriner
Müdürlüğü

Evlendirme
Müdürlüğü

•

İktisadi Teftiş
Kurulu Müdürlüğü

•

İşletme ve İştirakler
Müdürlüğü

•

Çevre Müdürlüğü

•
•

Hesap İşleri
Müdürlüğü
Eğitim Kültür ve
Sosyal İşler
Müdürlüğü

•

Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler
Müdürlüğü

•

Bilgi İşlem
Müdürlüğü

Aysun ESENGİL
Başkan Yrd.
•

İmar Müdürlüğü

•

Satınalma
Müdürlüğü

•

Emlak ve İstimlak
Müdürlüğü

•

Hukuk İşleri
Müdürlüğü

•

Küşat Müdürlüğü

•

Temizlik İşleri
Müdürlüğü

•

Fen İşleri
Müdürlüğü

•

Bakım Onarım
İkmal Müdürlüğü

•

Park ve Bahçeler
Müdürlüğü

•

Gecekondu ve
Sosyal Konutlar
Müdürlüğü

Bedia SÖYLEMEZ
Başkan Yrd.
•

Yazı İşleri ve
Kararlar
Müdürlüğü

•

Sivil Savunma
Müdürlüğü

•

Personel
Müdürlüğü

•

İşçi ve İş
İlişkileri
Müdürlüğü

•

Araştırma
Planlama ve
Koordinasyon
Müdürlüğü

•

Engelliler
Hizmet
Müdürlüğü

•

Dış İlişkiler
Müdürlüğü
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EK – 5 : Stratejik Planlama Kurulu Üyeleri

ÇANKAYA BELEDİYESİ
STRATEJİK PLANLAMA ÜST KURULU
İsa VARLI
Şenol YILMAZ
Ferit KORKUSUZ
Yüksel Çiftçi
R. Hüsnü ÜNSAL
Dr. Necla YIKILMAZ
İlhami ILIMAN

- Belediye Başkan Yardımcısı / SPÜK Başkanı
- APK Müdürü
- Fen İşleri Müdürü
- Hesap İşleri Müdürü
- İmar Müdürü
- Mühendis
- Memur

STRATEJİK PLAN OFİSİ
Şenol YILMAZ
Dr. Necla YIKILMAZ
İlhami ILIMAN
İlhami TÜRKER

- APK Müdürü (SPÜK Üyesi)
- Mühendis (SPÜK Üyesi)
- Memur (SPÜK Üyesi)
- Raportör
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