T.C.
ÇANKIRI VALİLİĞİ
İL ÖZEL İDARESİ
Genel Sekreterliği

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİNİN
2006-2010 YILLARINI KAPSAYAN
BİRİNCİ STRATEJİK PLANINA UYGUN

2006 YILI

PERFORMANS
PROGRAMI

İÇİNDEKİLER
VALİNİN SUNUŞU
GENEL SEKRETERİN SUNUŞU
I - GENEL BİLGİLER
A- Misyon ve Vizyon...................................................................1
B- İdareye İlişkin Bilgiler............................................................1
1) Tarihçe.................................................................................1
2) Mevzuat................................................................................2
3) Teşkilat Yapısı........................................................................4
4) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi.................................................5
5) Bilişim Sistemi........................................................................6
C- İnsan Kaynakları ve Fiziki Kaynaklar.........................................6
1) İnsan kaynakları.....................................................................6
2) Fiziki kaynaklar.......................................................................7
D- Temel Politika ve Öncelikler....................................................8
II - PERFORMANS BİLGİLERİ
A- Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Bilgiler.................................9
1) Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler..........................................9
2) Önceki Yıllar Hedefleri ve Sapmalar..........................................14
B- Performans Tablosu................................................................15
C- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği.......................36
III - BÜTÇE BİLGİLERİ- İZLEME, DEĞERLENDİRME
1) Bütçe....................................................................................37
2) İzleme ve Değerlendirme........................................................38

VALİNİN SUNUŞU

VALİ SUNUŞU
22.02.2005 tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31.maddesinde;
kalkınma plan ve programları ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve
ilgili yıl başından önce de yıllık performans planı hazırlanacağı hükme bağlanmıştır.
Ayrıca 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kurumlarında
stratejik yönetim ve performans yönetimine geçiş öngörerek stratejik planlama ve
performans esaslı bütçeleme kavramlarını ele almış ve 9.maddesinde bunu
düzenlemiştir.
2006-2009 Yıllarını kapsayan Özel İdaresi Stratejik Planı ve 2006 Mali Yılı
Performans Programı tüm yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının katkılarıyla
hazırlanmıştır.
Mali saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlamak üzere hazırlanan stratejik plan
ve performans programının hem İl Özel İdaresine, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına,
hem de Çankırı Halkına hayırlı olmasını dilerim.

Ali Haydar ÖNER
VALİ

GENEL SEKRETERİN
SUNUŞU

GENEL SEKRETER SUNUŞU
Veri ve bilgiye dayalı çağdaş yönetim anlayışının iki önemli aracı stratejik
planlama ve performans yönetimidir. Bu anlayışın kamu kurum ve kuruluşlarında
uygulanabilmesini sağlamaya yönelik olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanununda ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31.maddesinde Stratejik
Planlama ve Performans Programına ilişkin esaslar düzenlenmiştir.
İl Özel İdarelerinin amacı, İl halkının yol, su, eğitim, kültür, çevre, sosyal
hizmetler, tarım, spor, sağlık gibi ortak ve mahalli ihtiyaçlarını karşılamak, İl Halkının
refahına ve kalkınmasına katkıda bulunmak ve kalkınma planlarının il düzeyinde
başarısını sağlamaktır. İl Özel İdaresinin sunduğu hizmetler İlimizin çağdaş ve saygın
bir yer edinmesine önemli katkılar sağlamaya yönelik olacaktır.
Özel İdare Stratejik Planı 2006-2010 yıllarını, Performans Programı 2006 Mali
Yılını kapsamaktadır.
Stratejik Plan ve Performans Programının bir yandan İl Özel İdaresi
çalışmalarında yardımcı olmasını, bilgi birikiminin sağlanması ve deneyimlerin elde
edilmesine katkı sağlamasını, İl Özel İdaresine, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ve
Çankırı Halkına hayırlı olmasını dilerim.

Resul KIR
Vali Yardımcısı
Genel Sekreter

I - GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

1. Misyon

Çankırı İline, ildeki kişi ve kuruluşlara yönelik, başta eğitim, sağlık, tarım, kırsal
altyapı, turizm, kültür, çevre ve bayındırlık alanlarında olmak üzere yasalarla belirlenen
tüm kamu hizmetlerini,

katılımcılık, etkinlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri

çerçevesinde yürütmek; özellikle Yıldıztepe Turizm Merkezi, Tuz Mağrası

gibi

zenginlikleri de değerlendirerek, ilin kaynaklarının bir plan dahilinde, rasyonel biçimde
dağıtımını ve kullanımını sağlayarak halkın yaşam kalitesini ve ilin refah düzeyini
yükseltmektir.
2. Vizyon
Çağdaş, güvenilir, yerinden yönetim anlayışını yerleştirmiş, kır-kent arasındaki farklılıkları en
aza indiren, sorumluluk alanındaki yurttaşların müşterek ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan,
hizmet sunumunda kaliteyi esas alan;



Çalışıp üreten,



İnsan Odaklı,



Öngörülü,



İhtiyaçlara duyarlı,

bir kuruluş olmaktır.

Bu yolda ÇİÖİ;


Katılımcılık ve aktif hemşehrilik: Karar alma ve uygulamada yurttaş katılımını ön
planda tutar ve sorumluluk verir.



Saydamlık: Tüm faaliyetlerini süreç ve sonuç aşamalarında kamu oyunun bilgisine
sunar.



Hesap verebilirlik: Tüm faaliyetlerinin sonuçlarından sorumluluk duyar.



Sosyal içerme: Bütün Vatandaşlara ihtiyaçları doğrultusunda ve kır-kent
arasındaki hizmet farklılıklarının azaltan bir anlayışla hizmet sunar.



Ulaşılabilirlik: Vatandaşların hizmetlere ulaşabilirliliğini etkin olarak sağlar.

B- İdareye İlişkin Bilgiler:
Türkiye’de, il özel idarelerinin kuruluş ve görevlerine ilişkin ilk esaslı düzenlemeler 1913 yılında geçici bir kanun olarak yürürlüğe
konulan İdare-i Umumiye-i Vilayat Kanunuyla gerçekleştirilmiştir. Bu yasa, 1987 yılında 3360 sayılı kanunla İl Özel İdaresi Kanunu
olarak değiştirilmiştir.

Kamu yönetiminde gerçekleştirilen bir çok değişim çabasına rağmen aynı çabalar
mahallî idareler alanında, dolayısıyla il özel idareleri konusunda gösterilememiş, bunun
sonucunda bu idareler kendilerinden beklenen hizmetleri başarıyla yerine getirecek yeterli
bir kurumsal yapıya kavuşturulamamışlardır. Zaman içerisinde il özel idarelerinin özerk
kurumlar olmaktan ziyade eğitim, sağlık, bayındırlık, imar ve diğer mahallî hizmetleri
karşılayan ve merkezî idareye tâbi kurumlar oldukları anlayışı hakim olmuştur. Yapılan ilk
düzenlemelerde, il özel idarelerine geniş yetkiler verilmiştir. Bunun temel sebebi, il özel
idarelerinin merkezî idarenin sorumluluğundaki hizmetleri taşrada sunan ara düzey
kurumlar olarak görülmeleridir. Ancak bu görevlerin büyük bir kısmı daha sonraki süreçte
merkezî idareye aktarılmıştır.
Diğer taraftan, il özel idareleri, sorumluluklarında bulunan hizmetleri görmek için
yeterli kaynaklara da sahip olamamışlardır. GSMH’nın mahallî idareler tarafından
sarfedilen % 4,4’ünün yaklaşık olarak % 0,4’lük kısmı özel idareler tarafından
kullanılmakta, bunun da önemli bir kısmı merkezî idareden aktarılan kaynaklardan
oluşmaktadır. Kentleşme ve nüfus artışının neden olduğu yüksek beklentiyi bu kaynaklarla
karşılamak ve etkin hizmet sunmak mümkün olamamıştır. Yönetim kapasitesi zayıf ve
kurumsal gelişmesi yeterli olmayan il özel idareleri, öz kaynaklarını geliştirmede de
başarılı olamamışlardır.
Yaşanan bu sorunların ve son dönemlerde siyasal, ekonomik ve idari alanda yaşanılan
gelişmelere paralel olarak, Türkiye de sonuçları uzun soluklu olacak reform
çalışmalarına tanık olmaktadır. I. Bölümde ayrıntılı olarak belirtildiği üzere, yeni kamu
yönetimi anlayışı, yönetimde etkinlik ve verimliliği temel almaktadır. Bu çerçevede
yapılan geniş kapsamlı çalışmaların sonuçlarından biri olarak 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu yürürlüğe girmiştir.
Kamu Yönetimi Reformu çerçevesinde yerel yönetimlere daha çok yetki ve görev
verilmesi hedeflenmekte, böylece yerinden yönetim ilkesi güçlendirilerek yaşama
geçirilmeye çalışılmaktadır. Bu kapsamda hazırlanan “Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri
ve Yeniden Yapılandırılması” hakkındaki Yasa Taslağı TBMM gündeminde
bulunmaktadır. Bu Kanunun çizdiği temel çerçeve kapsamında yerel yönetimlerin yetki
ve görevlerini artıran Kanunların büyük kısmı yasalaşarak yürürlüğe girmiştir. Bunlar,
Büyükşehir Belediyesi, Belediye ve İl Özel İdarelerine yöneliktir. 22.2.2005 tarihinde
kabul edilen 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu il özel idarelerine il halkının mahalli
müşterek nitelikteki ihtiyaçlarının karşılanmasında yeni yetki ve görevler ihdas etmiştir.
Kamu yönetiminde yeniden yapılanma, mahallî idarelerde de bir dönüşüm ve
değişim gerekliliğini beraberinde getirmektedir. Bu kapsamda, geleneksel kamu yönetimi
anlayışının aksine, yerelleşme eğilimleri büyük önem kazanmakta, mahallî idarelerin

teşkilât yapıları, görev ve yetkileri, çalışma yöntemleri ve süreçleri ile amaçları da
değişimin konularından birisini oluşturmaktadır. Buradan hareketle, 5302 sayılı İl Özel
İdaresi Kanunu

kamu yönetimi reformunun önemli bir ayağını oluşturmaktadır. Yerel

yönetim reformunun temelini, kaynakların doğrudan merkez tarafından tahsis edilmesi
yerine, yerel nitelikli kamu hizmetlerinin sunumunda hizmetlerden yararlananların
memnuniyetini artırmak amacıyla, yerel otoritelerin daha fazla söz sahibi olacağı ve bu
şekilde kaynakların daha etkin dağılabileceği bir sistem oluşturmaktadır. Yerel yönetim
reformu, kamu hizmetlerinin hizmetten yararlananların ihtiyaçlarını en etkin biçimde
sağlanmasını amaçlamakta, katılım, etkinlik, saydamlık, hesap verebilme gibi değerleri
kamu yönetim sürecinde ön plana çıkarmaya çalışmaktadır.
Sonuç olarak, kamu yönetimi reformu çerçevesinde yerel yönetimlere daha çok
fazla yetki ve görev verilmesi hedeflenmekte, böylece yerinden yönetim ilkesi
güçlendirilerek yaşama geçirilmeye çalışılmaktadır. Çankırı İl Özel İdaresi stratejik
planlama çalışmaları yaşanan bu reform çalışmalarının bir sonucudur.
1)

Mevzuat:

İl Özel İdareleri; kanunların öngördüğü belli ve ortak hizmetleri
yürütmekle görevli taşınır ve taşınmaz malları ile müstakil bütçesi ve karar
organları bulunan, tüzel kişiliğe sahip birer kamu kuruluşudur. Türk
Demokrasisinin temel okulları sayılmakta, yapıları itibariyle de kökleri yüzyıl
öncesine uzanan vazgeçilmez bir idare şekli olarak bilinmektedir. Bu yönü ile
de Türkiye Cumhuriyeti’nin her dönem Anayasalarında varlıkları kabul edile
gelmiştir. Yerel yönetimlerin görev, yetki ve sorumluluklarının geliştirilmesi
doğrultusunda 21 Kasım 1988 yılında imzalanan Avrupa Birliği Yerel Yönetimler
Özerklik Şartı, Devletimiz tarafından da kabul edilmiştir.
İl Özel İdarelerinin amacı; İl halkının yol, su, eğitim, kültür, sağlık, tarım,
ekonomi gibi ortak ve mahalli ihtiyaçlarını karşılamak, Ülke ekonomisine
katkıda bulunmak ve kalkınma planlarının İl düzeyinde başarısını sağlamaktır.
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6.maddesi, il özel idaresinin görev
ve sorumluluklarını belirlerken, bu görev ve sorumlulukları iki bölümde ele
almıştır. Birinci bölümde yer alan görev ve sorumluluklar “il sınırları içinde”,
ikinci bölümde yer alan görev ve sorumluluklar “belediye sınırları dışında” il
özel idarelerine görev olarak verilmiştir. 5302 Sayılı Kanunun dışında, diğer
bazı Kanunlarla da İl Özel İdaresine verilmiş görevler mevcuttur.
3
a) İl Sınırları İçindeki Görevleri:
 Gençlik ve Spor
 Sağlık
 Tarım
 Sanayi ve Ticaret










İlin Çevre Düzeni Planı
Bayındırlık ve İskan
Toprağın Korunması, Erozyonun Önlenmesi
Kültür, Sanat, Turizm
Sosyal Hizmet ve Yardımlar
Yoksullara Mikro Kredi Verilmesi
Çocuk Yuvaları ve Yetiştirme Yurtları
İlk ve Orta Öğretim Kurumlarının Arsa Temini, Binalarının Yapım,
Bakım ve Onarımları ile Diğer İhtiyaçlarının Giderilmesi

b) Belediye Sınırları Dışındaki Görevleri:
 İmar
 Yol, Su, Kanalizasyon
 Katı Atık, Çevre
 Acil Yardım ve Kurtarma
 Orman Köylerinin Desteklenmesi
 Ağaçlandırma Park ve Bahçe Tesisi
c) Diğer Kanunlarla Verilen Görevler:
 3202 Sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun
 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
 3194 sayılı İmar Kanunu
 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu
 2872 Sayılı Çevre Kanunu
 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu
 2510 Sayılı İskan Kanunu
 7478 Sayılı Köy İçme Suları Kanunu
 3998 Sayılı Köy Mezarlıklarının Korunması Hakkında Kanun
 7402 Sayılı Sıtmanın İmhası Hakkında Kanun
 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu
 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
Ayrıca İl Özel İdaresinin 69.maddesinde, ilin özelliklerini de dikkate
alarak gerekli afet ve acil durum plânlarını yapar, ekip ve donanımı hazırlar."
Hükmü yer almıştır.
İl özel idaresine, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini
belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapma görev ve yetkisi
verilmiştir.
İl Özel İdaresi Görevleri, Devletin tüm görev ve fonksiyonlarını
(savunma, asayiş, yargı ve dışişleri) kapsar niteliktedir. Bu görevlerin fiilen,
kaynak ve teşkilatlanma açısından yerine getirilmesi ise, mümkün
olmamaktadır. İl Özel İdarelerine 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 3202
sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun ve diğer Kanunlarla verilen
görevler, o kadar geniş kapsamlıdır ki, bu görevlerin, hemen hemen tamamı
merkezi yönetim birimleri tarafından da yürütülmektedir.
10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası,
22.02.2005 tarih ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 5286 Sayılı Kanunla
değişik 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkındaki Kanun ile özel idare
mevzuatıyla ilgili köklü değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu Kanunlarla ilgili

çıkarılması zorunlu bazı Yönetmelikler henüz hazırlanarak yayınlanmamıştır.
Kamu Yönetimi Kanunu Tasarısı
ise kanunlaşma sürecindedir. İl Özel İdarelerinde, 2006 yılından itibaren
tahakkuk esaslı muhasebe ve analitik bütçe sistemine geçilmiştir.
3) Teşkilat Yapısı:
İl Özel İdaresi içinde yer alan birimler:
Ana Birimler
Encümen
Muhasebe
Bütçe
Gelir
Yardımcı Birimler
Personel
Ayniyat ve ambar
Evrak
Eğitim Kültür ve Sosyal İşler
Bağlı Birimler
Köye Yönelik Hizmetler Birimi
İlçe Özel İdare Müdürlükleri
22.02.2005 tarih ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununa göre oluşacak
olan teşkilat yapısı:
Yasada yer alan hükümden;
İl özel idaresi teşkilâtı
 Genel Sekreterlik
 Mali İşler
 Sağlık
 Tarım
 İmar
 İnsan Kaynakları
 Hukuk İşleri
Ayrıca 5302 Sayılı Kanunda; "İhtiyaca göre oluşturulacak diğer birimlerin
kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi il genel meclisinin kararıyla olur."
Hükmü yer almıştır.

4) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi:
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun dördüncü kısmı İl Özel İdarelerinin
Denetimi başlığını taşımaktadır. Madde 38'de İl özel idarelerinde iç ve dış
denetimlerin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine
göre yapılacağı belirtilmiştir. Denetimler iş ve işlemlerin hukuka uygunluğu,
mali ve performans denetimini kapsamaktadır. Adı geçen Kanunun 40.maddesi
ile özel idare hizmetlerinin aksaması halinde, aksaklığın giderilmesi hususunda

İçişleri Bakanlığına yetki verilmiştir. Ayrıca 17.madde ile İl Genel Meclisine
Denetim Komisyonu marifetiyle il özel idaresinin bir önceki yıl hesap, iş ve
işlemlerini inceleme yetkisi verilmiştir.
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39.maddesinde il özel idarelerinin
faaliyetleri ile ilgili şu ifadeler yer almıştır:
"Vali, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin
dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans hedeflerine
göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve
gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan
faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporu mart ayı toplantısında vali veya
genel sekreter tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri
Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır" denilmektedir.
İL ÖZEL İDARESİNİN ORGANLARI
İl genel meclisi:
İl genel meclisi, il özel idaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve
usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur.
Çankırı İl Genel Meclisi:
Üye Sayısı : 31
İlçelere Göre Dağılımı
Merkez
Çerkeş
Ilgaz
Kurşunlu
Şabanözü
Yapraklı
Orta
Eldivan
Atkaracalar
Kızılırmak
Bayramören
Korgun

5
3
3
3
2
2
3
2
2
2
2
2

İl encümeni:
İl encümeni valinin başkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl
için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim
amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur.
Vali:
Vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.
5) Bilişim Sistemi
İl Özel İdareleri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası
hükümleri uyarınca, Tahakkuk Esaslı Muhasebe ve Analitik Bütçe Sistemine
geçmiştir. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, e-Devlet
uygulamalarına paralel olarak mahalli idarelerin mali iş ve işlemlerini yürütmek
üzere internet üzerinden kullanıma sunulan bir program geliştirmiştir. Bütçe ve
muhasebe işlemleri bu program kullanılarak yürütülecektir. Uygulamanın yeni

olması ve yeni bir mali sisteme girilmesi nedeniyle birtakım aksaklıklarla
karşılaşılması muhtemeldir.
C- İnsan Kaynakları ve Fiziki Kaynaklar
1) İnsan Kaynakları:
İl Özel İdare Müdürlüğü
Memur:
Toplam Kadro Sayısı: 122
Dolu Kadro Sayısı : 58
Münhal Kadro Sayısı: 64
Memurların İlçelere Göre Dağılımı:
Merkez
: 35
Beş İlçe
: 23
Geçici İşçiler
: 20
Köye Yönelik Hizmetler Birimi:
Memur
: 34
2) Fiziki kaynaklar
Bina durumu:
İl Özel İdare Hizmet Binası...........................................1
Köye Yönelik Hizmetler Birimi Hizmet Binası...................1
Özel İdare Eski Hizmet Binası........................................1
Vali Konağı.................................................................1
Eski Halk Bankası Binası………………………...........................1
Sülün Resturant Binası…………………………………………………………1
Kaymakam Lojmanı.....................................................6
İlçe Özel İdare Hizmet Binası........................................8
Diğer Binalar (Mobilya Fabrikası,Halı Okulu,
Kadınçayırı, Sarigöl Tesisi)……………………………..................4
Yapraklı Öğretmenevi-BetaşA.Ş.Binası............................1
Köye yönelik Hizmetler Misafirhane,Yemekhane,Lojman....1
Bakımevleri……............................................................9
TOPLAM.....................................................................35
Araç-Makine Parkı ve Teçhizat Durumu:
İl Özel İdare Müdürlüğünde:
1 adet Kartal SLX Station Wagon Tipi Hizmet Otomobili
1 adet 1996 Model Chryler Grand Choroke Marka Jeep
1 adet Renault 19 Megan marka araçlar bunmaktadır
Köye Yönelik Hizmetler Biriminde:
25 adet binek aracı
138 adet iş makinesi
Toplam 163 adet araç bulunmaktadır.

22.02.2005 tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile 5286 sayılı
Kanunla değişik, 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanunun
yürürlüğe girmesinden sonra, İl Özel İdaresinin görev ve sorumlulukları
artmıştır. Bu nedenle, özel idare hizmet binası, iş makinesi, taşıt, makine
teçhizat ile teknik ve idari personele olan ihtiyacın artacağı öngörülmektedir.
D- Temel Politika ve Öncelikler
İl Özel İdaresi Stratejik Planı ve 2006 Yılı Performans Programı,
Başbakanlık DPT Müsteşarlığının 2003 yılında kamu kurum ve kuruluşları için
hazırladığı, "Stratejik Planlama Kılavuzu" ve Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali
Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan " Pilot Bölgeler İçin Performans
Esaslı Bütçeleme Rehberinde" yer alan yöntem, teknik ve önerilere uygun
olarak hazırlanmıştır. Stratejik Plan ve 2006 Yılı Performans Programı,
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı,
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel
İhtisas Komisyon Raporları, 59.Cumhuriyet Hükümeti Programı, e-Dönüşüm
Planı, 30.11.2004 tarih ve 2004/92 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile
yürürlüğe giren, "Tarım Stratejisinde" yer alan, amaç, hedef ve öngörüler esas
alınarak hazırlanmıştır. Bununla beraber, Türkiye Avrupa Birliği Mali İşbirliği
Kapsamındaki Bölgesel Kalkınma Programları, Türkiye -AB Ön Ulusal Kalkınma
Planında yer alan politika ve öncelikler, Özel İdare Stratejik Planı ve 2006 Yılı
Performans Programında yer almıştır.

II - PERFORMANS BİLGİLERİ
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A- Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Bilgiler
1) Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Bilgiler:
Stratejik amaçlar, belirli bir zaman diliminde kuruluşun ulaşmayı hedeflediği kavramsal
sonuçlardır. Stratejik amaçlar varsayımlar bölümünde yer alan 2.Alternatifin gerçekleşeceği
varsayımından hareketle hazırlanmıştır. Misyonda bildiriminde bulunan unsurlar dikkate alınarak,
İl Özel İdaresi Kanununda yer alan görevler bazında, stratejik amaçlar şu şekilde belirlenmiştir.

İL SINIRLARI İÇİNDEKİ GÖREVLER:
Gençlik ve Spor
Sağlıklı ve başarılı bir gençliğin yetişmesi için, yeni spor tesisleri hizmete açılarak ve
gençliğin spora ilgisi arttırılarak, ilimizin spor alanındaki başarı grafiği yükseltmektir. Kış sporları
geliştirilerek, ilimize bir kayak merkezi tesisi hazırlanmaktadır.
Sağlık
İlimizde yaşayan insanların, sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için, halk sağlığı ve
koruyucu hekimlik çalışmalarını desteklemek, sağlık kurumlarının sayısı ve tıbbi araç-gereç
miktarını arttırarak halkın sağlık hizmetleri konusundaki memnuniyet düzeyini arttırmaktır.
Tarım
İlimizde tarımsal Kalkınmanın sağlanabilmesi için, çevreye duyarlı sürdürülebilir tarımı
desteklemek ve tarımsal verimlilik ve tarımsal geliri arttırmaktır.
Sanayi ve Ticaret
İşsizliği önlenmek ve göç olgusunu ortadan kaldırmak için yöresel el sanatları ve tarıma
dayalı, istihdamı artırıcı yatırımları arttırmaktır.

İlin Çevre Düzeni Planı
Çevre düzeni planı, kirliliği kontrol altında tutacak ve doğal çevreyi koruyacak şekilde
hazırlamaktır.
Bayındırlık ve İskan
(İl Özel İdaresi Kanununda yer almakla beraber, Kamu Yönetimi Reformu henüz
tamamlanmadığından, bayındırlık ve iskan, afet sırasında, afet öncesi ve afet sonrası yapılacak
işler ile imarla ilgili görevler, halen Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve onun İllerdeki teşkilatı olan
Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğünce yerine getirilmektedir. Kamu kurumlarının çakışan yetki ve
sorumluluklarının ortadan kaldırılacağı öngörüsüyle, bayındırlık ve iskan ile ilgili stratejimiz şu
şekilde belirlenmiştir.)
Yerleşim birimlerine kamu hizmeti götürülmesinde maliyet etkinliği ve erişimi sağlayacak
alternatif modeller geliştirmek, çevresindeki yerleşim birimlerine hizmet verme ve gelişme
potansiyeli olan merkezi yerleşmelere öncelik vererek, bu yerleşmelerin alt yapılarını iyileştirmek
ve böylece kırsal kesimde refah arttırmaktır. Kır-kent arasındaki gelişmişlik farkları azaltmak,
doğal afet, kamulaştırma gibi zorunlu nedenlerle yaşadıkları yerlerden ayrılan vatandaşlara, kendi
istekleri doğrultusunda, eski veya yeni yerleşim yerlerinde sürdürülebilir yaşam koşullarını
oluşturmak temel amaçtır.

Toprağın Korunması, Erozyonun Önlenmesi
Toprak ve su kaynaklarının korunmasına ve etkin kullanımına yönelik yöntem ve araçlar
geliştirmek temel amaçtır.
Kültür, Sanat, Turizm
Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikleri arttırmaktır.

Turizm sektöründe, pazarlama kanalları ve turizm yatırımları çeşitlendirilerek, üst gelir
guruplarını hedef alan, doğal sermayeyi koruyan ve sürdürülebilir kılan, bir yapı oluşturularak turist
sayısı ve turist başına düşen geliri arttırmaktır.
Sosyal Hizmet ve Yardımlar, Yoksullara Mikro Kredi Verilmesi
Sosyal hizmet ve yardımları, ihtiyaç sahiplerine daha etkili bir şekilde sunmak, yoksulluk
kültürünün oluşmasını engellemek, muhtaç durumda olanları, üretici, istihdam edilebilir ve kendi
hayatını kazanabilir duruma getirmektir.
Çocuk Yuvaları ve Yetiştirme Yurtları
Zor koşullar altında yaşayan çocukların durumlarını iyileştirmek, risk altındaki çocukları
toplumla bütünleştirmek, korunmaya muhtaç çocuklar için, aile yanında bakım modelini
desteklemek, kurumsal bakım gerektiren durumlarda hizmet kalitesini arttırmaktır.
İlk ve Orta Öğretim Kurumlarının Arsa Temini, Binalarının Yapım, Bakım ve
Onarımları ile Diğer İhtiyaçlarının Giderilmesi
İl Özel İdarelerine verilen inisiyatif ve görevler çerçevesinde, eğitimde niteliği geliştirmek,
fiziki mekan ve donanım ihtiyacını kısa sürede gidermektir.
BELEDİYE SINIRLARI DIŞINDAKİ GÖREVLER:
İmar
(İl Özel İdaresi Kanunda yer almakla beraber, Kamu Yönetimi Reformu henüz
tamamlanmadığından, bayındırlık ve iskan, afet sırasında, afet öncesi ve afet sonrası yapılacak
işler ile imarla ilgili görevler, halen Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve onun İllerdeki teşkilatı olan
Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğünce yerine getirilmektedir. Kamu kurumlarının çakışan yetki ve
sorumlulukları giderildiği takdirde, imar sektörü ile ilgili stratejik amaç şu şekilde belirlenmiştir.)
İnsan sağlığını, doğal ve tarihi mirası ve estetik değerleri korumak suretiyle, belediye
sınırları dışındaki kırsal yerleşimlerin temiz, deprem ve doğal afetler yönünden güvenli ve yaşam
kalitesi yüksek yerler haline getirilmesidir.
Yol, Su, Kanalizasyon ve Köye Yönelik Hizmetler Hakkındaki Görevleri:
13.01.2005 tarih ve 5286 sayılı Kanunla değişik 3202 sayılı "Köye Yönelik Hizmetler
Hakkındaki Kanunda "Köye Yönelik Hizmetler 24 madde halinde sayılmıştır. Bunlardan hemen
hemen tamamı yukarıda İl Özel İdare Kanununda da sayılan görevleri içermektedir. Yukarıda
sayılanların dışında Köye Yönelik Hizmetler Kanunu ile verilen diğer görevler:
Tarım alanlarının gayesine uygun olarak kullanılmasını denetlemek, içme suyu, ve sulama
suyu sağlanmasına yönelik gölet ve diğer tesisleri yapmak ve yatırmak, toprak ıslahı ve muhafazası
ve sulama gibi faaliyetleri yerine getirmek, gerektiğinde sulama birlikleri döner sermaye işletmeleri
kurmak, küçük akarsular ile güneş , rüzgar ve diğer enerji kaynaklarından faydalanılarak, köylerin
elektriklenmesi için tesisler yapmak, kiraya verilecek hazine arazisinin genişliğini, kira bedelini ve
kiralayacak olan topraksız ve toprağı yetersiz çiftçileri tespit etmek, hizmet için lüzumlu her türlü
harita, araştırma etüt, proje istatistik ve envanterleri yapmak ve yaptırmak, atölye, bakımevi,
laboratuar, araştırma istasyonu işletmek, içme suyu tahlilleri ile toprak ve bitim tahlilleri yapmak,
toprak etüdü ve her türlü toprak analizleri sınıflandırmaları ve toprak harita raporları yapmak ve
yaptırmaktır.
Fayda-maliyet kriterleri ile bütçe imkanları doğrultusunda;
Yol:
Köylerin ihtiyaç duyduğu, yol hizmetlerini ekonomik ve güvenli bir şekilde karşılamak, can
ve mal güvenliğinin yanı sıra çevreye verilen zararın en aza indirilmesi, bilgi ve iletişim
teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanılması temel amaçtır.
İçme suyu ve Kanalizasyon:

Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köyleri içme suyuna kavuşturmak, kırsal
kanalizasyon şebekelerini, çevre sağlığı açısından risk taşıyan yöreler ile turistik yörelere öncelik
tanıyarak yaygınlaştırmaktır.
Sulama
İhtiyaç duyulan alanlarda, sulama hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde faydalananların
katılımını sağlamak, doğal ve ekonomik kaynakların israfına yol açmamak, katılımcı ve
sürdürülebilir sulama yönetimleri kurmak ve geliştirmektir.
Katı Atık ve Çevre
Temiz, sağlıklı ve cazip bir çevre oluşturulması için kirlilik ve çöp miktarını azaltarak İl'de
yaşam kalitesini yükseltmektir.
Doğal kaynakları ve estetik değerleri korumak, çevre ile ilgili veri ve bilgi erişim
sistemlerini oluşturmak, çevre izleme ve ölçüm altyapısını geliştirmek, çevre envanterleri ve
istatistiklere yönelik ihtiyaçları gidermek, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını teşvik
etmek, çevresel riskleri en aza indirmek ve biyolojik çeşitliliğin korunmasını ve sürdürülebilirliğini
sağlamaktır.
Acil Yardım ve Kurtarma
Yangın, kazalar, deprem ve diğer afetlerden korunmak, bunların zararlarını en aza indirmek,
bu amaçla Çankırı İlinin özellikleri de dikkate alınarak gerekli afet ve acil durum planlarını
yapmak, ekip ve donanımı hazırlamaktır.
Orman Köylerinin Desteklenmesi
Orman Köylerinin kalkındırılması amacıyla ayni ve nakdi destek sağlamak, üretkenliklerini
arttırmak, sosyal ve ekonomik refah seviyelerini iyileştirmektir.
Ağaçlandırma Park ve Bahçe Tesisi
Mevcut ağaç türleri ve ormanların korunması amacıyla toplumu eğitmek, çölleşme ve
erozyonla etkili mücadele amacıyla yeni orman alanları veya koruluklar oluşturmak, çınar, kavak,
kestane ve ceviz ağacı yetiştiriciliği ile özel ormancılığı geliştirmek, tatlı su havzalarında kültür
balıkçılığını desteklemek ve geliştirmek, orman ürünlerine dayalı küçük ölçekli işletmeleri
desteklemek, nüfusu fazla ve merkezi durumdaki köyler ile turistik niteliğe haiz yörelerde park ve
bahçeler tesis ederek yaşam kalitesini arttırmak.
HEDEFLER

Ana Hedef
2023 yılında tüm alt yapı sorunlarının çözümlendiği, doğanın ve çevrenin doğru
kullanıldığı, gelişmiş bir tarımsal üretime ve ondan güç alan bir sanayiye dayalı, iç
turizmde doğa ve kış sporları açısından önde gelen, çağdaş kentleşme ve yerleşmelerin
bulunduğu, sosyal ve kültürel yönlerden bütünüyle gelişmiş, ulaştığı gelir ve refah düzeyi
ile dışa göç vermeyen, insanını mutlu yaşatan bir Çankırı ana hedeftir.
Bu ana hedef için kişi başına gelirin en az 15 bin dolar olması, en az yüzde 5-7 oranında
bir kalkınma hızı gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
Bu ana hedeflerin gerçekleştirilmesi için izlenecek ana strateji ise;
1. 2015 yılına kadar temel alt yapının tamamlanması, kentleşme ve kırsal
yerleşmelerde çağdaş yaşam kalitesi için planlı yapılaşmanın sağlanması,

2. Yatırımların gelişme potansiyeli olan merkezlerde yoğunlaştırılması, kırdan kente
ve il dışına göçün önlenmesi için kırsal gelişme odaklarının belirlenmesi, buralarda
yerleşmeyi özendirici, istihdamı ve yaşam kalitesini artırıcı önlemlerin alınması,
3. Tarımsal üretimin verimlilik ve ürün niteliklerinin geliştirilmesi meyvecilik, bağcılık,
arıcılık, küçük ve büyükbaş hayvancılığın geliştirilmesi,
4. Tarıma dayalı sanayileşmeye öncelik verilmesi ve ilin ürünlerinin yerinde
değerlendirilmesinin sağlanması, organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi
sitelerinin kurulması, maden kaynaklarının değerlendirilmesi,
5. Turizmde kış sporlarına yönelik bir merkezin oluşturulmasına öncelik verilmesi ve
Çankırı’nın sahip olduğu doğal, tarihi, kültürel değerlerin etkin bir şekilde tanıtılması
6. Tüm kuruluşların etkin ve verimli yönetim, sürekli planlama ve planlı çalışma
anlayışı içinde, işbirliği ve eşgüdüm için de hareket etmesi, yerel yönetimlerin
kaynak ve personel yönünden güçlendirilmesi olarak saptanmıştır.

Sektörel Gelişme Stratejileri
Sosyal Gelişme Stratejileri
Nüfus
* Çankırı İlinden göçün önlenmesini sağlayacak tedbirler öncelikle alınmalıdır.
* Genç nüfusun gelişmenin en önemli güç kaynaklarından biri olduğu sürekli gözönünde
tutulmalı ve sektörlerin gereksinmeleri dikkate alınarak planlı bir biçimde eğitilmelidir.
Eğitim
* Çankırı Üniversitesinin açılması için gerekli atılımlar gerçekleştirilmelidir.
* Okul öncesi eğitim hariç okullaşma oranı yükseltilmeli, ana sınıfları yaygınlaştırılmalı,
yoksul aile çocukları için ücretsiz eğitim ve taşıma olanakları sağlanmalıdır.
* Eğitim kalitesinin arttırılması için öğretmenlerin ücretleri ve kendilerini geliştirme
olanakları artırılmalı, lisansüstü eğitim yapmaya yönlendirilmelidir. Yönetici, öğretmen
ve veliler sürekli eğitime tabi tutulmalıdır.
* Bilgisayarlı eğitim ve internet kullanımı hızla yaygınlaştırılmalıdır.
* Öğrencilerin araştırmacı bir nitelik kazanmaları, sosyal ve kültürel yönlerini geliştirici
etkinliklerde bulunabilmeleri sağlanmalıdır.
* Özürlü öğrenciler için gerekli donanım sağlanmalıdır.
* Kız çocuklarının eğitimi tam olarak sağlanmalı, bu amaçla gerekli durumlarda halkı
bilinçlendirmeye yönelik halk eğitimi faaliyetleri yaygınlaştırılmalı ve yoğunlaştırılmalıdır.
* Mesleki ve teknik liselere olan talebin arttırılması için mesleki ve teknik eğitimi
geliştirme bilinci yerleştirilmeli, bu okulların mezunları iş yerleri tarafından öncelikle
tercih edilmeli, bu öğrencilerin yükseköğrenim yapma olanakları geliştirilmelidir.
* Çankırı İlinin ihtiyaç duyduğu ara kademe teknik insan gücü belirlenmeli ve buna
yönelik bir insan gücü planlaması yapılmalıdır.

* Mesleki ve teknik programların Çankırı İlinin ihtiyaçlarına uygun bir biçimde zaman
içinde geliştirilmesi sürekli gözönünde tutulmalıdır.
* Mesleki eğitimle, beceri kazandırma kurslarına özel önem verilmelidir. Çıraklık eğitim
merkezleri, halk eğitim merkezleri başta donanım olmak üzere hızla geliştirilmelidir.
* Özellikle bilgisayar, elektronik, iş idaresi ve büro yönetimi, yerel yönetimler konularında
mesleki ve teknik eğitim yaygınlaştırılmalıdır.
* Kamu ve özel tüm işyerlerinde hizmetiçi eğitim programları sürekli olarak düzenlemeli,
personelin bu konudaki bilinç ve duyarlılığı artırılmalıdır.
* Gönüllü kuruluşların halk eğitimi konusundaki çabaları desteklenmelidir.
* Kadın eğitimine önem verilip yaygınlaştırılmalı, kadınlara yönelik kültürel ve beceri
ağırlıklı kurslar düzenlenmelidir. Özellikle el sanatları teşvik edilmelidir.
* Kadınların iş hayatına katılımları artırılmalıdır. Kadın girişimcilere gerekli finansman
desteği sağlanmalıdır.
* Okuma-yazma oranının yüzde yüze ulaşması için her türlü önlem ivedilikle uygulamaya
konulmalıdır.
* Eğitimli insan gücünün Çankırı’da kalması sağlanmalıdır.
* Eğitim ve sağlık hizmetlerinden toplumun her kesimi yararlandırılmalıdır.

Sağlık
* Çağdaş sağlık politikalarının seçilip uygulanmasına özen gösterilmelidir.
* Aile planlaması çalışmaları etkin bir biçimde, özellikle yoksul kesimlere öncelik
verilerek, yürütülmelidir.
* Fiziksel ve ruhsal hastalıkların envanteri çıkarılmalıdır.
* Sağlık kurumlarının kapasite, personel ve donanım yönlerinden yetersizlikleri
giderilmelidir.
* Özellikle kırsal alandaki gelişme odaklarındaki sağlık hizmetlerinin etkin bir düzeye
çıkarılması sağlanmalıdır.
* Sosyal hizmetler niteliksel ve niceliksel olarak artırılmalıdır.

Kültür
* Kültür ve sanat etkinliklerinin geliştirilmesi sağlanmalı, yerel sanatçılar desteklenmeli,
özellikle uluslararası nitelikte etkinlikler düzenlenmelidir.
* İlin sahip olduğu tarihi ve kültürel çevreye ilişkin değerler hassasiyetle korunmalı ve ilin
gelişmesine katkıda bulunacak zenginlikler olarak görülmelidir.
* Merkez İlçede bulunan kale ve çevresi yeniden planlanmalı koruma alanındaki binaların
bina sakinleriyle birlikte ekonomik faaliyetlerle uyumlu biçimde korunması
hedeflenmelidir.

* Merkez İlçede ve ilin çeşitli ilçelerinde bulunan sivil mimari örnekleri korunmalı, restore
edilmeli ve turizm faaliyetlerinin bir parçası olarak değerlendirilmelidir.
Ekonomik Gelişme Stratejileri
Genel
* Rant ekonomisi yerine üretimin yaşamsallığı bilinci yaratılmalıdır.
* Üretim ve tüketim dengesi kurulmalı, tasarruf anlayışı geliştirilerek ekonominin
canlanması için kaynakların arttırılması sağlanmalıdır.
* Çankırı’nın gelişmesini uzun dönemde sürdürebilmesi için kaynaklar tüketimden çok
üretime yönlendirilmelidir. Ekonomiye kazandırılmamış ve atıl halde bulunan
kaynakların üretime dönüştürülmesi sağlanmalıdır.
* Optimal büyüklükteki ve sürdürülebilir kazanç getirici uygun yatırım alanlarında küçük
ve orta büyüklükteki tesislerin oluşturulması desteklenmelidir.
* Tarım, Sanayi ve Turizm sektörlerindeki kuruluşlar arasında işbirliği ve dayanışma
sağlanmalı, bazı büyük projelere güç birliği yaparak girişilmelidir.
* Çankırı İlinde kaynakların verimli kullanılması sağlanmalıdır. Bu amaçla kaynak
envanteri oluşturulmalı, verimlilik konusunda halkı ve tüm çalışanları bilinçlendirmek için
geniş bir kampanya açılmalı, basın-yayın kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve meslek
odalarının sürekli katkısı sağlanmalıdır.
Tarım
* Hayvansal üretimde verimliliğin artırılması için; Yerli ırktan kültür ırkına geçişin
sağlanmalı, yem, bakım ve beslenme şartları iyileştirilmeli, etkin pazarlama ve
örgütlenme sistemi oluşturulmalı, tarıma dayalı sanayi geliştirilmelidir.
* Bitkisel üretimde verimliliğin artırılması için; Yöreye uygun sertifikalı tohumluk kullanımı
sağlanmalı, bilinçli girdi kullanımına önem verilmeli, sulanabilir alanlar sulamaya
açılmalı ve drenaj problemi olan alanlar rehabilite edilmeli, nadas alanları daraltılmalı,
tarıma elverişli kullanılmayan arazilerin değerlendirilmeli, arazilerin parçalanması
engellenmelidir.
* Su ürünleri üretiminde verimliliğin artırılması için; yem maliyetleri düşürülmeli, yer üstü
su kaynakları su ürünleri üretiminde kullanılmalı, su ürünleri kooperatifleri kurulmalıdır.
* Tarımsal Gelirin Artırılması için; Pazarlama sistemi ve örgütlenmesi iyileştirilmeli,
katma değeri yüksek ve il için avantajlı ürünlerin üretimi sağlanmalı, üretim maliyetleri
düşürülmeli, girişimcilik ruhu geliştirilmelidir.
* Gıda Güvenliğinin Sağlanması için; kaliteli ve standartlara uygun ürün üretimi
sağlanmalı, kontrol ve denetim hizmetleri güçlendirilmelidir.
* Sürdürülebilir Tarım için; arazilerin kullanım kabiliyet ve sınıfları dikkate alınarak
kullanımı sağlanmalı, erozyonla mücadele edilmeli,
doğal kaynakların bilinçli
kullanımına özel bir önem verilmeli, sertifikalı fidan üretimi teşvik edilmelidir.
* Ekolojik tarıma önem verilmeli, verimli tarım toprakları korunmalıdır.
* Ekonomik olarak sulanabilecek alanların tümünün sulanabilmesi en öncelikli yatırım
alanı olarak kabul edilmeli ve orta vadede gerçekleştirilmelidir.

* Gereken yerlerde arazi toplulaştırması yapılmalıdır.
* Çankırı İli için katılımcı bir üretim planlaması yapılmalıdır.
* Tarımda modern üretim yöntemleri uygulanmalıdır.
* Tarımsal yayım hizmetleri yoğunlaştırılmalıdır.
* Ürün geliştirme çalışmaları öncelikle ele alınmalıdır.
* Tarım desteklenmeli ve üreticilerin örgütlenmesi sağlanmalıdır. Üretici kooperatifleri,
sulama ve üretici birliklerinin kurulması ve güçlendirilmesi sağlanmalı ve kredi ve
teşviklerde kooperatif ve birlik üyelerine öncelik verilerek desteklenmelidir.
* Soğuk depolama tesislerine öncelik verilmelidir.
* Ovalık kesimlerde ahır, dağlık kesimlerde mer’a hayvancılığı geliştirilmelidir. Bu amaçla
odak gelişme merkezlerinde pilot projeler uygulanmalıdır.
* Besicilik teşvik edilmelidir.
* Çayır-mer’aya dönüştürülecek potansiyel alanlar saptanmalı, verimi düşük alanlar
dağlık kesimlerde çayır-mer’aya dönüştürülmelidir.
* Yem bitkilerinin üretimi üzerinde öncelikle durulmalıdır.
* Etkin süt sağma sistemleri uygulanmalı, et ve süt işleme fabrikaları kurulmalı,
üreticilerle bütünleşme sağlanmalıdır.
* Uygun yörelerde arıcılık geliştirilmeli ve desteklenmelidir.
* Aşılamalar etkin hale getirilmeli, hayvan hareketleri kontrol edilmelidir.
* Tavukçuluk ve yumurta
yaygınlaştırılmalıdır.

üretimi konusunda modern

yöntemlerin

uygulanması

* Su ürünleri konusunda ilde mevcut olan potansiyel değerlendirilmeli, balıkçılığın
geliştirilmesine yönelik önlemler alınmalıdır.
* Balık türleri zenginleştirilmeli, akarsu ve göletlerde yapılacak kültür balıkçılığında yeni
balık türlerinin, yerli balık türleriyle uyumu dikkate alınmalıdır.
* Orman varlığının korunması ve geliştirilmesi için amenajman planlarına önem verilmeli,
özellikle türler belirlenerek ağaçlandırma planları yapılmalı ve uygulanmalıdır.Özellikle
ilin kuzeyindeki orman alanlarının Kastamonu iliyle birlikte bir plan dahilinde yönetilmesi
sağlanmalıdır.
* Koruma ve rekreasyon alanları yaygınlaştırılmalıdır.Özellikle
bölgelerinde hızlı bir ağaçlandırma faaliyeti sürdürülmelidir.

yoğun

erozyon

* Orman içi dinlenme tesisleri artırılmalıdır.
* Orman köylerinde alternatif gelir kaynakları yaratılmalı, bu yolla köylünün orman varlığı
üzerinde yarattığı baskı giderilmelidir. Bu amaçla köy toplulaştırılma çalışmaları
öncelikle orman içindeki köylerde gerçekleştirilmelidir.
* Sürdürülebilir kaynak kullanım planlaması çerçevesinde doğadan kontrollü toplama
yapılmalı, bu amaçla orman köylüsü eğitilmelidir.
* Orman ürünlerini değerlendirme tesisleri kurulmalıdır.

Sanayi
* Sürdürülebilirlik açısından ana sanayileşme stratejisi yerel hammaddelere, özellikle
tarıma dayalı olmalıdır.Tarıma dayalı sanayi özendirilmeli ve organize sanayi bölgeleri
içinde geliştirilmelidir.
* Çankırı’nın gelişmiş illere yakınlığı nedeniyle (Ankara, Bolu gibi), bu illerdeki sanayiinin
ara ve yan sanayi ürünleri ihtiyacını karşılama potansiyeli değerlendirilmelidir.
* Tarım ve turizmin gelişmesi için gerekli olan konularda sınai yatırım yapılmalıdır.
* Yatırım yapmak isteyen sanayicilere gerekli kolaylıklar sağlanmalıdır.
* Sanayiinin gelişmesine destek olacak yerel kurumsallaşma sağlanmalıdır.
* AR-GE çalışmalarına önem verilmelidir. Özellikle ihracatta üstünlük sağlayacak nitelikte
üretim sağlanmalıdır.
* Örgün eğitim yanısıra sanayiinin gereksinimlerine yönelik eğitim veren kurumlar ve
programlar geliştirilmelidir.
* Girişimciler arası etkileşimi sağlayacak bir
girişimcilerin öncülük etmesi gerçekleştirilmelidir.

sosyal

atmosferin

yaratılmasında

* Yerel yönetimlerin (il özel idaresi ve belediyeler) sanayi altyapısı ve gerekli hizmetleri
sağlamada doğrudan ve dolaylı olarak daha çok rol almaları sağlanmalıdır.
* Organize sanayi bölgeleri ve
tamamlanmalıdır.

küçük sanayi sitelerinin inşaatları bir an önce

Madencilik
* Maden rezervlerinin ve işletilmesinin ekonomik olup olmadığı saptanmalı, elde edilecek
sonuca göre özel sektörün üretime teşvik edilmesi, halen kapalı bulunan maden
yatakları sahalarının açılması sağlanmalıdır.
* İlin kaya tuzu üretimi ve potansiyeli açısından ülke ekonomisinde önemli bir rezerve
sahip olması nedeniyle, bu madenden yemek tuzu üretimi yanında sodyum sülfat ve
tıbbi tuz üretimi yapacak işletmeler faaliyete geçirilmelidir.
* Tuğla-Kiremit fabrikalarında hammadde sorunuyla karşılaşılmaması için yeni toprak
alma alanları belirlenmelidir.
* İlde hammadde veya yarı mamul olarak üretilen madenlerin (bakır, krom, demir, barit)
mamul haline getirilmeli ve bununla ilgili sanayi kuruluşların tesis edilmelidir.
Turizm
* Çankırı İlinin
turizm
potansiyeli
değerlendirilebilecekleri belirlenmelidir.

ayrıntılı

olarak

saptanmalı

ve

nasıl

* Gerek en önemli tarihi eser olan Taşmescid gerekse diğer tarihi eserler Anıtlar Yüksek
Kurulunun da uygun göreceği çerçevede restore edilmeli ve bakımı yapılmalıdır.
* Kaplıca, dağ ve yayla turizmini geliştirebilmek için, Çavundur kaplıcaları, Yapraklı ve
Ilgaz yaylalarının tanıtımı yapılmalıdır.
* Kadın Çayırı, Kırkpınar Yaylası gibi yerler kış turizmi için kullanılır hale getirilmelidir.

* Turizm açısından bölgenin ve ilin özellikleri ve rekabet gücü incelenmelidir.
* Turizm altyapısı geliştirilmeli, turizme yönelik yüksek nitelikli tesisler yapılmalı, yatak
kapasitesi artırılmalıdır.
* Yol üstü tesisleri geliştirilmeli, turistik yerlerin yolları amaca uygun hale getirilmelidir.
* Kültürel yapılar rehabilite edilmeli, tarihi yerler yeniden düzenlenmelidir.
* Yurt içi ve dışı tanıtıma özel bir önem verilmelidir.
* Turistik bölgelerdeki halkın turiste karşı olumlu davranışlar içinde olması, turizm
açısından yaşamsal olan temizlik konusunda yüksek standarda ulaşılması için halkın
etkin bir biçimde eğitilmesi sağlanmalıdır.

Ticaret
* Tarım ve tarımsal sanayi ürünleri için iç ve dış pazar araştırmaları yapılmalı ve
desteklenmelidir.
* Yerel markaların geliştirilmesine önem verilmelidir.
Mekansal Gelişme Stratejileri
Kentsel ve Kırsal Gelişme
* Çankırı İlinin arazi kullanım yapısı ayrıntılı olarak belirlenmeli ve tarım arazilerinin
sanayileşme ya da konut amacıyla elden çıkarılması önlenmelidir.
* Tarım alanları kaybının önlenmesi için imar planları gözden geçirilmeli, gerekirse
yenilenmeli, eksik olanlar öncelikle yapılmalıdır.
* Çarpık ve bilinçsiz kentleşme denetim altına alınarak önlenmeli, bu amaçla belediyeler
ve diğer yerel yönetim birimleri arasında işbirliği sağlanmalı, tarım arazileri üzerindeki
mevcut çarpık yapılaşmanın zaman içerisinde değiştirilmesi özendirilmeli, gerekli mali
kaynaklar ve soruna çözüm yolları araştırılmalı ve geliştirilmelidir.
* Aynı olgunun yaylalarda oluşmaması için gerekli önlemler alınmalı, çarpık yapılaşma ve
tarım ve orman alanlarının tahribi önlenmelidir. Endemik tür çeşitliliğini bozacak
yoğunlukta yerleşimlere izin verilmemelidir.
* Kentsel altyapının kısa sürede tamamlanması öncelikle ele alınmalıdır.
* Atıksu ve arıtma tesislerine önem verilmelidir.
* Yöreye özgü arsa ve sosyal konut üretim projeleri oluşturulmalıdır.
* Yapılaşmanın denetimi için yerel yönetimlerce etkin önlemler alınmalıdır.
* Kaçak yapılaşmalara izin verilmemelidir.
* Kent kültürünün oluşması ve gelişmesi için gerekli önlemler alınmalı, çok boyutlu
etkinliklerle desteklenmelidir.
* Kırsal alandaki nüfus azalmalarının ve kırdan kente göçün önlenmesi için kırsal gelişme
odakları belirlenmeli ve buralarda yerleşmeyi özendirici, istihdamı ve yaşam kalitesini
artırıcı önlemler alınmalıdır.

* Kırsal kesimdeki işsizliğin giderilmesine ve tarımsal verimin arttırılmasına yönelik
faaliyetler desteklenmelidir.
* Dağınık köylerin birleştirilme ve toplulaştırma olanakları araştırılmalıdır.
* Merkez köyler irdelenerek kırsal yerleşimin düzenlenmesi ve toplulaştırma açısından
yeniden değerlendirilmeli, gerçek gelişme odakları oluşturulmalıdır. Merkez köyler
işlevlerine uygun projelerle desteklenmelidir.
* Merkez köylere tüm kuruluşlar eşgüdüm ve işbirliği içinde öncelikle yatırım ve hizmet
götürmelidir.
* Merkez köylere İller Bankasından pay ayrılması için gerekli yasal düzenlemeler
yapılmalıdır. Merkez köy konumunda olan belediyelerin ve merkez köylerin payları
hesaplanırken kendilerine bağlı olan köylerin nüfusları gözönünde tutulmalıdır.
* İl Özel İdaresi kaynaklarının planlanması ve kullanımında merkez köylere öncelik
verilmelidir.
* Köy konutlarının kalitesi ve sağlık koşullarını iyileştirici projeler uygulanmalıdır.
Altyapı
* Yeterli içme ve kullanma suyu sağlanmalıdır.
* Kanalizasyon sorununun çözümü için özel önlemler alınmalı , orta vadede bu sorun
gündemden çıkarılmalıdır.
* Doğal drenaj sistemlerine bağlanan kanalizasyonların yeraltı sularını kirletmesi
önlenmelidir.
* İşletme ve bakım iyileştirmeleriyle altyapının daha verimli kullanımı sağlanmalıdır.
Ulaşım
* Turistik yörelerin ve yaylaların yollarının kalitesi yükseltilmelidir.
* Kırsal yerleşim alanlarındaki yolların asfaltlanmasına öncelik verilmeli ve bir an önce
tamamlanmalıdır.
* Demiryolu ulaşımının geliştirilmesi üzerinde önemle durulmalıdır.
Enerji
* Çankırı, halen yapım çalışmaları devam eden Samsun-Ankara doğal gaz boru hattının
Çorum veya Kırıkkale istasyonlarına eklenebilecek boru hatları ile doğal gaza
kavuşturulmalıdır.
Haberleşme
* Kamu işlemlerinde hızla elektronik ortama geçiş tamamlanmalıdır.
* Kamu bilgi sistemleri oluşturulmalıdır.
* Elektronik ticaretin yaygınlaşması için başta eğitim olmak üzere gereken önlemler
alınmalıdır.
Su Kaynakları

* Su kaynaklarının korunmasına ve değerlendirilmesine ilişkin önlemler için ilgili
kuruluşlar arasında işbirliği sağlanmalıdır.
* Su kaynakları çevresinde koruma alanları ve önlemleri belirlenmelidir. Sulama amaçlı
projelerde havzanın ekosistem olarak bütünlüğü dikkate alınmalıdır.
* Su kullanımı konusunda çiftçiler bilgilendirilmelidir.
* Sulama alanları artırılmalı, sulama amaçlı gölet yapımlarına hız ve öncelik verilmelidir.
* Sulama birlikleri ve kooperatifleri kurularak çiftçi katılımı sağlanmalıdır.
* Sulama projeleri ile birlikte yüzey ve yüzeyaltı drenaj sistemleri uygulanmalıdır.
* Nehir ve dere yatakları ıslah edilerek sel, su baskını gibi afetlerin oluşumu önlenmelidir.
* Su kaynaklarından yararlanarak yerel enerji üretim birimleri oluşturulmalıdır.
* Doğalgaz boru hattı gerçekleştirilmelidir.
Çevre
* İl merkezinde, özellikle kış aylarında görülen yoğun hava kirliliği uzun dönemli kentsel
planlama çalışmaları yanında, yüksek kaliteli yakıt tüketimi ve ekzost emisyon
kontrolleriyle azaltılmalıdır.Özellikle yeşil kuşak projelerine önem verilmelidir.
* Düşük gelirli fakat çevre üzerinde önemli bir baskı oluşturan ekonomik faaliyetler
caydırılmalı, arıcılık, organik tarım gibi çevreyle uyumlu ve yüksek gelirli kırsal
ekonomik etkinlikler ikame edilmelidir.
* İldeki ekonomik etkinliklerin uzun dönemli çevresel etkileriyle birlikte ve sürdürülebilirlik
ilkesi çerçevesinde, planlanıp uygulanması gözetilmelidir.
* Doğal ve kültürel kaynaklar özenle korunmalıdır.
* Çankırı İlinin çevresel sorunlarının ayrıntılı bir envanteri çıkarılmalıdır.
* Çevre bilinci oluşturulmalıdır.
* Çevre sorunları yerel yönetimlerin ortak ve eşgüdüm içindeki çalışmaları ile ele
alınmalı, katı atıkların değerlendirilmesi, arıtma tesisleri yapılması konusunda projeler
geliştirilmeli ve uygulanmalıdır.
* Sanayi tesislerinin yarattığı kirliliği önleyici tüm önlemler alınmalıdır. Sanayide az atıklı
ve az gürültülü teknolojiler teşvik edilmelidir.
* Periyodik kirlilik ölçümleri yapılmalı, kirlilik kaynakları saptanmalıdır.
* ÇED raporları uygulamasına özen gösterilmelidir.
* Yöredeki ekolojik değerlerin korunması ve ekonomik açıdan değerlendirilmesine yönelik
özel projeler hazırlanmalıdır.
* Arıtma, park, yeşil alan, yapılaşma, kent mobilyası gibi konularda evrensel standartlara
ulaşılmalıdır.
* Ortak arıtma tesisleri teşvik edilmelidir.
* Erozyonu önleyici önlemler alınmalı, çayır-mer’alar ıslah edilmeli, ağaçlandırma
çalışmaları gereken yerlerde öncelikle gerçekleştirilmelidir.

Kurumsal Gelişme Stratejileri
* Tüm kuruluşlar yönetimi geliştirme çalışmalarına önem vermeli, kalkınmanın gerektirdiği
yapı ve işleyiş düzeninin oluşturulmasına yönelik önlemler alınmalıdır.
* Tüm kuruluşlar sürekli planlama ve planlı çalışma anlayışı doğrultusunda hareket
etmelidir.
* Temel anlayış, kişisel kaygılarla ve rant sağlamak düşüncesiyle hareket değil, kurumsal
ve profesyonelce hareket olmalıdır.
* Katılımcı yönetim anlayışı her düzeyde egemen kılınmalı, kamu ve özel kesim
kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin iş ve güç birliği içinde çalışacakları eşgüdümsel
örgütlenmeler gerçekleştirilmelidir.
* Sorunlara tüm ilgililerin katılımıyla çözüm üretilmesine özen gösterilmelidir.
* Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi, Çankırı için belirlenen gelişme strateji ve
politikalarının yaşama geçirilebilmesi için Çankırı İl Kalkınma Kurumu kurulmalıdır.
* Yöresel kalkınmayı
sağlanmalıdır.

destekleyecek

Çankırı

Kalkınma

Bankası

oluşturulması

* Girişimcileri biraraya getirip, ortak yatırım yapmalarını sağlayacak örgütler kurulmalıdır.
* Yerel yönetimlerin çalışmalarına halkın katılımını sağlayıcı önlemler alınmalı,
düzenlemeler yapılmalıdır.
* Sivil toplum örgütlerinin kalkınma, gelişme çabalarına katkılarının arttırılmasını
sağlayacak önlemler alınmalıdır.
* Bu bağlamda Yerel Gündem 21 Kent Konseyleri etkin bir çalışma düzenine
kavuşturulmalıdır.
* Kamu kuruluşlarının kaynak sorunlarını çözecek önlemler alınmalıdır.
* Yerel yönetimler görev, yetki, kaynak ve örgütsel yeterlilik açılarından güçlendirilmelidir.
* İlgili mevzuatta kalkınmayı özendirecek değişiklikler yapılmalı, her konuda bürokrasi
azaltılmalı, kamu görevlileri yol gösterici ve yardım edici bir yaklaşım içinde
davranmalıdır.
* Yerel yönetimlerin seçilmiş ve atanmış personeli için sürekli hizmetiçi eğitim programları
uygulanmalıdır.
* Yerel yönetimler için meslek personelinin yetiştirilmesine yönelik kurumsallaşma
sağlanmalıdır.

IV. UYGULAMA STRATEJİSİ
STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ GERÇEKLEŞTİRECEK FAALİYET VE PROJELER:
Gençlik ve Spor
1- Atatürk Stadının drenaj ve alt yapı ıslahının yapılması projesi
2- İlimize nizami bir tartar atletizm pisti yapılması projesi
3- 2500 Kişilik seyirci kapasiteli spor salonu yapılması projesi
4- İlçelere semt spor sahası yapılması projesi
5- Hizmet Binası yapımı projesi
6- Merkez ve İlçeler spor tesisleri bakım ve onarım projesi
7- Amatör spor kulüplerine malzeme yardımı Projesi
Sağlık
1-Çankırı Merkez 150 Yataklı Devlet Hastanesi İnşaatının hizmete açılması projesi
2-Şabanözü Devlet Hastanesinin hizmete açılması projesi
3-Bayramören Devlet Hastanesinin hizmete açılması projesi
4-Ilgaz Devlet Hastanesi Acil Servis Polikliniğinin hizmete açılması projesi
5-Mevcut Hastane, Sağlık Ocağı ve Sağlık evlerinin onarımı, tıbbı cihaz, makine, teçhizat
olarak güçlendirilmesi projesi
6-Mevcut Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının uzman hekim, hekim ve yardımcı sağlık
personeli eksikliklerinin tamamlanması projesi
7-112 Acil Yardım ve Kurtarma hizmetleri, ambulans takviyesi ile daha verimli hale
getirilmesi projesi
8-Sağlık Bakanlığının planlamasına göre ihtiyaç duyulan binalara, depreme karşı
güçlendirme projesi
9-Halk sağlığı ve sağlık eğitimi projesi
Tarım
2006 ve 2010 Yıllarını kapsayan dönemde;
1-Koyunculuğu geliştirme Projesi
2-Süt Sığırcılığını geliştirme projesi
3-Ankara Keçisini geliştirme projesi
4-Hindiciliği geliştirme projesi
5-Hayvan hastalıkları ile mücadele projesi
6-Yumurta tavukçuluğunu geliştirme projesi
7-Arıcılığı geliştirme projesi
8-Örtüaltı sebzeciliği geliştirme projesi
9-Sebzeciliği geliştirme projesi
10-Meyveciliği geliştirme projesi
11-Sertifikalı tohumluk projesi
12-Yem Bitki üretimi geliştirme projesi
13-Çiftçi kadınlarının eğitimi projesi
14-Zirai Mücadele projesi
15-Tohum temizleme projesi
16-Tahmin ve erken uyarı sistemi kurulması projesi
17-Araç – gereç ve ekipman alımı projesi
18-Toprak-yaprak ve su tahlil Lab.kurulması projesi
19-Süt toplama merkezi kurulması projesi

20-Büro ve işyeri malzeme alımı projesi
21-Arıcı Lab.bal Paket Kek ve Petek Yap.Tesisi Projesi
22-Hizmet Tesisi Atölye Binası Tesisi Projesi
23-Uzaktan algılama ve Coğrafya bilgi sistemi projesi
Sanayi ve Ticaret
1-Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi Alt ve Üst Yapı Projesi
2-Şabanözü Organize Sanayi Bölgesi Alt ve Üst Yapı projesi
3- Çavundur Organize Sanayi Bölgesi gözlemsel etüt raporunun hazırlanması
sonucunda kesinleşecek yer seçimini müteakip müteşebbis heyet kuruluşu yapılması projesi
İlin Çevre Düzeni Planı
Toprağın Korunması, Erozyonun Önlenmesi
Katı Atık ve Çevre (Belediye sınırları dışında)
Orman Köylerinin Desteklenmesi(Belediye sınırları dışında)
Ağaçlandırma Park ve Bahçe Tesisi(Belediye sınırları dışında)
1-Çevre düzeni ve planı yaptırılması projesi
2-Kembağ mesire yeri tesisi projesi
3-İl Özel İdare ormanının ihatası ve bakımı projesi
4-Işıkdağı mesire yeri onarımı projesi
5-Çerkeş fidanlık mesire yerinin onarımı projesi
6-Ağaçlandırma projesi
7-Orman köylülerinin desteklenmesi projesi
8-Çevre eğitimi projesi
9-Köy kanalizasyon atıklarının doğal arıtması projesi
10-Kent Ormanı tesisi projesi
Kültür, Sanat, Turizm
1- Ilgaz Kırkpınar yaylası İmar planı projesi
2- Ilgaz kadınçayırı kayak ve kış sporları merkezi projesi
3- Aydos kayak ve kış sporları merkezi projesi
4- Ilgaz doruk kayak pisti projesi
5- Işıkdağı kayak ve kış sporları merkezi projesi
6- Büyükyayla kayak ve kış sporları merkezi projesi
7- Tuz mağarası kristal art galerisi projesi
8- Tarihi ve Turistik yol yapımı projesi
9- Kültür Varlığı Korunması projesi
10-Arkeolojik kazı projesi
11-Eski Eser Alım ve Onarımı projesi
12-Tarihi Konak onarımı projesi
13-Taşmescit Restorasyonu projesi
14-Çankırı yarenevi yapımı projesi
15-Hizmet Binası onarımı projesi

Sosyal Hizmet ve Yardımlar,
Yoksullara Mikro Kredi Verilmesi
Çocuk Yuvaları ve Yetiştirme Yurtları

1-Yoksullara mikro kredi verilmesi projesi
2-Çocuk yuvası yapımı projesi
3-Eldivan Zihinsel özürlüler Rehabilitasyon Merkezi yapımı projesi
4-Eldivan ilçesine 7+12 yaş grubu çocuk yuvası yapımı projesi
5-Şabanözü Özürlü Yaşam merkezi yapımı projesi
6-100.yıl Yetiştirme Yurdu ek bina ve spor tesisi yapımı projesi
7-İ. Özdemir Huzurevi ek binasının hizmete açılması projesi
8-Aile Danışma merkezi projesi
9- Yaşlı Danışma merkezi projesi
10-İ. Özdemir Huzurevi binasının çevre düzenlemesi ve yaşlı parkı yapılması projesi

İlk ve Orta Öğretim Kurumlarının Arsa Temini, Binalarının Yapım, Bakım ve
Onarımları ile Diğer İhtiyaçlarının Giderilmesi
1)İlk ve orta öğretim kurumları bina yapım, bakım ve onarımları projesi
2)İlk ve orta öğretim kurumlarının donanım ihtiyaçlarının giderilmesi projesi
3)Yaygın eğitim projesi
42)Özel eğitim ve okul öncesi eğitimi geliştirme projesi
İmar(Belediye sınırları dışında):
1)Coğrafi bilgi sistemlerine dayalı bir veri tabanı oluşturma projesi
2)Kırsal yerleşim alanlarını geliştirme projesi(İnsan sağlığını, doğal ve tarihi mirası ve
estetik değerlerin korunması, temiz, deprem ve doğal afetler yönünden güvenli hale getirilmesi
yönünden)
3)İl halkının doğal afetler yönünden sürekli ve sistemli eğitimi projesi
Yol, Su, Kanalizasyon ve Köye Yönelik Hizmetler Hakkındaki Görevleri:
YOL:
1)Merkez ve İlçe köy yolları ve sanat yapımları, bakım ve onarımları projesi
İÇME SUYU VE KANALİZASYON:
2)Merkez ve ilçe köy içme suları yapım, bakım ve onarımları
3)Kırsal kanalizasyon şebekeleri yapım bakım ve onarımları,
4)Dere yataklarının ıslahı projesi
SULAMA
7)Merkez ve ilçe köy içme suları projesi,
Acil Yardım ve Kurtarma
1)Afet ve acil durum planlarının hazırlanması
2)Acil yardım ve kurtarma ekip ve donanımlarının hazırlanması projesi

2) Önceki Yıl Hedefleri ve Sapmalar
İl Özel İdaresinin ilk performans programı olması nedeniyle önceki yıllar
hedefler ile sapmalarına ilişkin bilgi bulunmamaktadır.

B - PERFORMANS TABLOLARI

C- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği
Performans verileri İdaremizin bilgisayar verileri ve aşağıda dökümü
yapılan İl Özel İdaresi ile ilişkili yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının
verilerinden elde edilmiştir.

Performans Programı ve Stratejik Plan uygulamasının ilk yılları olması
dolayısıyla memnuniyet anketi sonuçları olmayıp, 2006 yılında başta sivil
toplum örgütleri olmak üzere memnuniyet anketleri düzenlenecektir.
a)Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü
b)Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı
c)İl Milli Eğitim Müdürlüğü
d)Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü
e)Tarım İl Müdürlüğü
f)Çevre ve Orman İl Müdürlüğü
g)Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü
h)Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
j)Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
k)İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
l)Diğer Sivil Toplum Örgütleri (Dernekler, Sendikalar Vakıflar, Basın
Yayın Kuruluşları vb.)

III- BÜTÇE BİLGİLERİ
İZLEME VE DEĞERLENDİRME
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GÖREV ALANLARI
Genel Kamu Hizmetleri

2006 MALİ YILI BÜTÇESİ
7.121.266,00 YTL

Savunma Hizmetleri
Kamu
Düzeni
Hizmetleri

139.004,00 YTL
ve

Güvenlik

Ekonomik İşler ve Hizmetler

İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri

7,00 YTL

330.019,00 YTL

2.973.545,00 YTL
105.004,00 YTL

Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri
174.514,00 YTL
Eğitim Hizmetleri

1.077.434,00 YTL

Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım
TOPLAM

79.207,00 YTL
12.000.000,00 YTL

İZLEME VE DEĞERLENDİRME
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İzleme:
Performans programının izlenmesi ile ilgili genel yaklaşım ve yöntemler şu
şekilde belirlenmiştir.
1)Çankırı İli Özel İdare stratejik planı ve performans planında ortaya konulan
hedeflere ilişkin gerçekleşmeler sistematik olarak takip edilerek raporlanır.

2)Stratejik planı ve performans programı uygulama aşamasında plan
gerçekleşmeleri yıllık ya da ihtiyaç duyulması halinde 6 aylık ve 3 aylık olarak
raporlanır.
3)Stratejik planın ve performans programının izlenmesi ve raporlanması, İl Özel
İdare Genel Sekreterliği bünyesindeki bütçe birim tarafından yapılır.
4) Plan ve performans programı gerçekleşmeleri zamanlama ve hedeflere
uygunluk bakımından incelenir.Bu inceleme ve değerlendirme sonucunda;
 Stratejiler, eylem planları ve faaliyetler planlandığı gibi gerçekleşiyorsa;
 Stratejik amaçlar ve hedeflere ulaşma yolundaki ilerleme beklentilerine
uygunsa;
Program hedeflerine ulaşılmış olur. Faaliyet Raporunda bu bilgilere yer verilir.
7)İzleme Raporu aşağıdaki unsurları içerir:
 Stratejik amaçlar
 Hedefler
 Faaliyet ve Projeler
 Gerçekleşmeler konusunda açıklama ve yorumlar
 Mevcut durum hakkında bilgiler
Değerlendirme:
Stratejik plan ve performans programının değerlendirilmesi ile ilgili genel
yaklaşım ve yöntemler şu şekilde belirlenmiştir.
1)Uygulama sonuçlarının stratejik amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz
konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğu analiz edilir.
2)Bu süreçte esas olan performans ölçümü ve değerlendirmesidir.
Performans ölçümü ve değerlendirmesi:
1)Performans ölçümü, performans göstergelerinin oluşturulması ve verilerin
toplanabilme ilkesi dikkate alınmıştır.
2)Bir performans göstergesi, ölçülebilirliğin sağlanması bakımından miktar,
zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifade edilmiştir.
3)Performans göstergeleri , sonuç ve kalite göstergeleri olarak sınıflandırılır.
Performans göstergelerinin geliştirilmesi devamlı ve gelişen bir süreçtir.
Performans göstergelerini gözden geçirmek ve güncellemek için şu değerlendirmeler
yapılır.
 Geçen yıl meydana gelen hangi gelişmelerin mevcut performans
ölçülerini ne şekilde etkileyeceği,
 Performansın ölçülmesinde geçen yıl yaşanan sorunlar
 Veri toplama ve analizinde ne tür değişiklikler yapılması gerektiği,
 Ölçüm bilgilerinin birimler açısından faydalı olup-olmadığı,
 Raporların yetkili mercilere sunumu,
 İlave göstergelere ihtiyaç olup-olmadığı,

