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 Hususi Idareler ve Belediyeler büyük kalkınma 
savasının basarı hasılatını arttıracak vazifeler almalı, yerine 
göre tedbirler bulmalı, selahiyetlerini tam kullanmalıdırlar.
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Ülkemizde kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasına, 
hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamaya; karşılaşılan mali ve idari sorunların çözüme 
kavuşturulmasına yönelik olarak gerçekleştirilen yasal düzenlemelerin getirdiği yeniliklerden biri 
kamu idareleri için “Stratejik Plan”ın zorunlu kılınmasıdır. En genel tanımıyla stratejik planlama,  
kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı istediği durum arasındaki yolu gösterir. Çankırı İl Özel 
İdaresi Stratejik Planı da mevcut durum ile ulaşılmak istenilen düzey arasındaki yolu göstermek-
tedir.
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Çankırı, gelişmekte olan ve gelişme süreci hızlanan bir ilimizdir. Bir taraftan kamu kesiminde 
gözlenen yatırımlar, diğer taraftan özel kesimde çeşitlenen ve artan yatırımlar yarınlara umutlu 
bakmayı sağlamaktadır. 

KÖYDES uygulamalarına bağlı olarak köylerimizdeki vatandaşlarımızın talepleri önemli ölçüde 
karşılanmakta ve önümüzdeki dönem içerisinde de eksikliklerin giderilmesi sağlanacaktır. 

Bölünmüş Yol Yapım çalışmaları ana güzergâhlar itibariyle büyük ölçüde tamamlanarak 
vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Standart yükseltme, geçiş kolaylığı sağlama, trafik 
güvenliğini temin şeklindeki çalışmalar sürdürülmektedir. 

Turizm sektöründe, mevcut zenginlikler ve güzelliklerin sektöre kazandırılması için başta 
Yıldıztepe ve Doruk Mevkii olmak üzere il genelinde yatırımların gerçekleştirilmesi hedeflenmek-
tedir. Tuz Mağarası dönem içerisinde turizme kazandırılacaktır.

2004 yılından sonra 5084 sayılı Yasanın verdiği fırsatlar değerlendirilmiş, sanayileşmeye ivme 
kazandırıldı. 2009 ve 2012 yıllarında yürürlüğe giren teşvik mevzuatı kapsamında da Çankırı 
avantajlı İllerin başında gelmektedir. Önümüzdeki dönemde özel sektör yatırımlarının yoğunluk 
kazanması beklenilmektedir. Çankırı Yakın-Kent OSB önemli bir gelişme aracı olacaktır.

Tarım sektöründe çiftçilerimize buğday ve çeltik üretiminde verim ve kaliteyi artırıcı tohum 
desteği devam etmektedir. Seracılık ve suni tohumlama ile arıcılık konusunda önemli çalışmalar 
yapılmaktadır. Yatırım Programı’na alınan Hamzalı, Koyunbaba ve diğer sulama projelerinin 
gelecek yıllarda gerçekleşmesiyle, tarım alanında üretim, gelir ve istihdam artışı kaydedilecektir.

 “Çankırı Geleceğini Planlıyor” sloganıyla yarınlara yön veren bir dizi toplantı organizasyonu 
gerçekleştirildi. İlk toplantı İstanbul’da 18-19 Aralık 2011 tarihlerinde; ikinci toplantı ise 15 Ni-
san 2012’de Ankara’da düzenlendi. Çankırı’nın geleceğine Çankırı dışında yaşayan Çankırılıların 
da katkıda bulunması hedeflendi. Nihai toplantıı 20 Mayıs 2014 tarihinde “Çankırı Marka Şehir 
Toplantısı: Çankırı Geleceğini Planlıyor-3” adıyla tertip edildi ve geleceğe yönelik öngörülerin bu 
plana yansıtılması sağlandı.

İl Özel İdaresi Yasası’nın görev olarak belirlediği, gençlik ve spor, sağlık, çevre, bayındırlık, toprağın 
korunması, kültür, sanat, eğitim, yoksullara mikro kredi verilmesi, kırsal kesim altyapı, acil yardım 
gibi alanlarda hizmetlerin vatandaşlarımızı memnun edecek düzeye getirilmesi stratejik planının 
temel amacıdır. Bu amaca ulaşmak için, İl Genel Meclisi, Daire Amirleri ve her düzeydeki kamu 
personelinin özverili ve uyum içerisinde çalışmalarını sürdürmesi kaçınılmazdır.  Çankırı İli Strate-
jik Planı’nın hazırlanmasında emeği geçenleri kutluyor, uygulamanın başarılı,  planın Çankırı ve 
Ülkemiz için yararlı olmasını diliyorum. 
          
          Vahdettin ÖZCAN
               Çankırı Valisi
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I. GİRİŞ
 
 Son yıllarda toplumsal yapı ve ilişkileri farklı boyutlarda etkileyen hızlı bir değişim ve 
dönüşüm yaşanmaktadır. 20. yüzyılın son çeyreğinde başlayan ve halen devam eden bu değişim ve 
dönüşüm süreci her alanda olduğu gibi kamu yönetim düşüncesi, yapısı ve fonksiyonları üzerinde 
de derin izler bırakmış, neyi, nasıl yapması gerektiğinden hareketle, devletin görevlerinde ve 
iş yapma yöntemlerinde yeni yaklaşımlara yol açmıştır. Bu değişim ve dönüşümü, AB’ye uyum 
sürecine farklı boyut ve hız kazandırmıştır.

 Kamu tarafından üstlenilen rolün yeniden tanımlanmasına yol açan bu yaklaşımlar, 
kamu yönetiminin demokratikleşmesi istemlerini de beraberinde getirmiştir. Geleneksel 
temsil yönteminin yeterli olmadığı, daha demokratik bir kamu yönetimi için yönetim ve hizmet 
sunumunda şeffaflık, katılım, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerinin hayata geçirilmesi 
gerektiği, bu ilkelerin aynı zamanda etkin bir kamu yönetiminin zorunlu unsurları arasında olduğu 
bilinmektedir. 

 Yeni kamu yönetimi anlayışı, dünyada yaşanan bu gelişmeler ve çeşitli ülkelerde yaşanan 
tecrübeler ışığında ülkemizi 21. yüzyılda çağdaş bir yönetim anlayışına ve yapısına kavuşturmak 
amacını taşımaktadır. İyi yönetişim olarak da tarif edilebilecek bu çağdaş yönetim anlayışı ve 
yapısı;
 • Katılımcı ve paylaşımcı bir anlayışa sahiptir.
 • Pro-aktif ve gelecek yönelimli bir bakışı esas alır.
 • Girdi odaklı olmaktan çok sonuç ve hedef odaklı olmaya yönelir.
 • Kendine odaklı olmaktan vatandaş odaklı olmaya geçişi hedefler.
 Bu yeni anlayış içinde, 21. yüzyılda kamu yönetimi;
 • Şeffaf olmak
 • Katılımcı olmak,
 • Düşük maliyetle çalışmak,
 • Etkili olmak,
 • İnsan haklarına saygılı olmak,
 • Belirsizliği ve ayrımcılığı azaltacak şekilde hukuka dayanmak ve 
 • Öngörülebilir olmak zorundadır.

 Yeni kamu yönetimi anlayışı, yönetimde etkinlik ve verimliliği temel almaktadır. Geleceğin 
belirsizliklerine karşı hazırlıklı olma, hızlı karar alma , sorunlara süratle uygun çözümler bulma ve 
değişime uyum sağlamanın temel gerekleridir. Kamu yönetiminde yeniden yapılanma, mahalli 
idarelerde de bir dönüşüm ve değişimi gerekli kılmaktadır. Mahalli idarelerin teşkilat yapıları, 
görev ve yetkileri, çalışma yöntemleri ve süreçleri ile amaçları da değişimin konusu olmuştur. 
Bu idarelerde aşırı bürokratik yapıların kaldırılması, etkin çalışan esnek ve daha küçük birimlerin 
oluşturulması, çalışma yöntem ve süreçlerinin sorgulanması gerekmektedir.

  Esnek ve yatay örgütlenme yanında geleceği öngören stratejik yönetimin öne çıkması; 
kamunun girişimci ve rekabet edebilir olması gerektiğine vurgu yapılması yerinde yönetime de 
uyumlu olan bir durumdur. Kamu hizmetlerinin sunumunda mahalli idarelere daha çok görev 
ve sorumluluk verilmesi merkezi idare ile mahalli idareler arasındaki yetki ve kaynak dağılımının 
geleneksel yapısının değiştirilmesini de zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla yerel yönetimlerin daha 
fazla yetki, sorumluluk ve kaynakla desteklenmesi, bu idarelerin yönetim yapı ve anlayışlarında da 
buna uygun değişimleri gerektirmektedir. Gün geçtikçe yenilenen ve çeşitlenen toplumsal ihtiyaç 
ve beklentilerin daha iyi karşılanabilmesi, bu alandaki çağdaş değişim ve gelişmelerin yeterince 
kavranmasından geçmektedir. 
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Yerel nitelikli kamu hizmetlerinin sunumunda hizmetlerden yararlananların memnuniyetini 
artırmak, hukuka uygunluğu, etkinliği ve verimliliği sağlamak için vatandaş taleplerini temel alan 
bir anlayış yönetime hâkim kılınmalıdır. Sonuca odaklanan bir yönetimde hesap verebilirliği, 
saydamlığı, katılımı, öngörülebilirliği kapsayan mekanizmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

 Mahalli idareler temsili demokraside halkın yerel kamusal menfaatlerinin teminatıdır. Diğer 
taraftan, demokratik sistemin önemli bir unsuru olarak çoğulculuğun, katılımın sağlanmasında, 
yerel ve ulusal menfaatlerin uzlaştırılmasında, halkın tercihleri ile talep ve beklentilerinin yönetime 
yansıtılmasında mahalli idarelerin önemli rolleri bulunmaktadır. Mahalli idareler, halkın katılımını 
sağlamada merkezi idareye göre çok daha fazla imkan ve yeteneklere sahiptir ve böylece tüm 
sistemin yönetim kapasitesini de güçlendirmektedir. 

 Mahalli idareler vatandaşlara ilave seçme ve seçilme imkanı sağlamakta, sivil toplum 
örgütleri de dahil olmak üzere onlara daha fazla katılım imkanı vermektedir. Böylece adeta 
demokrasi için eğitim merkezleri işlevini görmektedir. Ayrıca, mahalli politikacılar her gün birlikte 
oldukları halka karşı daha fazla sorumluluk hissetmektedir. 

 Yeni kamu yönetimi anlayışının gereği olarak gelecek yönelimli ve katılımcı bir anlayış 
içinde “stratejik yönetim” yaklaşımı benimsenmektedir. Stratejik yönetim kapsamında;
 • Ortaya konan yeni anlayışa uygun bir şekilde geleceğe dair tasarım geliştirme,
 • Misyon ve vizyon belirleme,
 • Temel amaç politika ve öncelikleri şekillendirme,
 • Ölçülebilir başarı göstergeleri oluşturma ve önceden ilan etme,
 • İnsan kaynaklarını geliştirme,
 unsurları vurgulanmaktadır. 
 Teşkilat yapısında ise değişimin izlenmesi ve zaman geçirilmeden uyum sağlanması küçük, 
etkin ve esnek yapıların önemini artırmaktadır. Bu kapsamda, dinamik ve bilgi temelli bir anlayışın 
gereği olarak;
 • Merkezi yönetim yerine, yerinden yönetim,
 • Esnek ve yatay organizasyon yapıları,
 • Çakışmaların ve uyuşmazlıkların engellenmesi,
 • Gereksiz hizmetlerin tasfiyesi, hizmet satın alımı,
 gibi unsurlarla desteklenmektedir. 

 Yeni kamu yönetimi anlayışına uygun olarak yasallaşan 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 
temel amaçlarından biri de, il özel idarelerinde stratejik yönetim anlayışını tesis etmektir. Özel 
idareler, stratejik amaçlarını, hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirecekleri faali-
yetleri kapsayacak şekilde stratejik plan yapmaktadırlar. Yıllık çalışma programlarıyla bütçelerini 
ve performans ölçütlerini bu plana göre oluşturmaktadırlar. Böylece geleceğe dönük politikalar 
yapılarak sorunlara uzun vadeli çözümler getiren ve sonuç odaklı bir anlayışa sahip olunmaktadır.

 Yukarıda belirtilen kamu yönetimi reformu anlayışına uygun olarak, 5302 sayılı İl Özel 
İdaresi Kanunu’nun ilgili hükmü gereğince Çankırı İl Özel İdaresinin 2014-2018 yıllarını kapsayan 
(ÇİÖİ) stratejik planı (SP) hazırlanmıştır.

 ÇİÖİ’nin stratejik planı hazırlanırken, öncelikle yasada sözü edilen kuruluş ve bağlı birim-
lerin görüşlerine başvurularak geleceğe dönük faaliyetlerin ayrıntılı olarak önceliklendirilmesine; 
ulusal (10’ncu Kalkınma Planı) ve bölgesel (TR82  Bölge Planı) düzeydeki plan ve programlarla 
bağlantı kurulmasına özen gösterilmiştir.
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II. STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASINDA  
UYGULANAN YÖNTEM

II.1. Yasal Çerçeve

 Kamu Yönetimi Reformu kapsamında alınan kararlar ve yasal düzenlemeler (5018 sayılı 
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu) kamu kuruluşlarının stratejik planlarını (SP) yapmaları 
ve kuruluş bütçelerini bu plan doğrultusunda hazırlamalarını öngörmektedir. Aynı şekilde İl Özel 
İdaresi Kanunu’nun 31’nci maddesinde “Vali, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay 
içinde; kalkınma plân ve programları ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili 
olduğu yıl başından önce de yıllık performans plânı hazırlayıp il genel meclisine sunar.

 Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum                            
örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve il genel meclisinde kabul edildikten sonra yürürlüğe 
girer.

 “Stratejik plân ile performans plânı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve il genel 
meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir” şeklinde hüküm bulunmaktadır.

  Bu kapsamda İl Özel İdaresi SP 5302 Sayılı Yasa’nın 31’nci maddesi uyarınca ÇİÖİ SP 2014-
2018 dönemi içerecek şekilde hazırlanmıştır.

II.2.  Stratejik Plan Modeli

 ÇİÖİ’nin stratejik planı çalışmalarında SP Kılavuzunda yer alan model ve yaklaşım ili ÇİÖİ’ 
nin 2014-2018 dönemini SP esas alınmıştır. 

 ÇİÖİ’de uygulanan stratejik plan modelinin aşamaları sırasıyla aşağıdaki gibidir:
 • Üst yönetim desteğinin sağlanması.
 • Kamu Yönetimi Reformu çerçevesinde yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılmasını dik-
kate alan bir yaklaşımla SP’nin hazırlanmasına karar verilmesi.
 • Stratejik planlama çalışmalarının ilgili kurluşlardan faydalanılarak başlatılması.
 • Yasal yetki ve yükümlülükler çalışması.
 • Durum Analizi çalışması.
  • Paydaş Analizi,
  • Güçlü, Zayıf Yanlar- Fırsatlar Tehditler (GZFT) çalışması,
  • Öneriler çalışması,
 • Stratejik Konular çalışması,
 • Misyon,
 • Vizyon,
 • Değerler,
 • Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler çalışması,
 • İzleme ve değerlendirme.
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II.3. Stratejik Plan Modelinin Uygulaması

 Yukarıda da vurgulandığı üzere; İl Özel İdaresi Kanunu’nun 31’nci maddesinde “Vali, ma-
hallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plân ve programları ile varsa 
bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans 
plânı hazırlayıp il genel meclisine sunar.

 Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum                             
örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve il genel meclisinde kabul edildikten sonra yürürlüğe 
girer.

 “Stratejik plân ile performans plânı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve il genel 
meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir” şeklinde hüküm bulunmaktadır.

 Bu doğrultuda “Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu” çerçevesinde ve ka-
nunda sözü edilen kuruluşlar ile bağlı birimlerin de görüşleri alınarak  plan hazırlanmıştır. 

II.4.  Stratejik Planın Varsayımları

 ÇİÖİ’nin görev alanının ildeki diğer kamu kurumlarıyla çakışması ve faaliyetlerinin be-
lirli kısımlarını merkezi kuruluşların il müdürlükleri eliyle gerçekleştirilmesi SP için tanımlanan 
“kuruluş” özelliğini zayıflatan unsurlardır. Bu nedenle, ÇİÖİ’nin SP’nin yapılmasında izlenecek 
uygulama stratejisinin ve sürecinin farklı tasarlanmasına yol açmıştır.

 Bu farklılıktan yola çıkarak, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Yasası’nda belirtilen görev ve organi-
zasyon yapısı temel alınarak ÇİÖİ’nin SP uygulama stratejisi belirlenmiştir. Buna göre Kanunda 
belirtilen İl Müdürlükleri ÇİÖİ’nin içinde bir birim olarak düşünülmüştür. 

 Yeni yasal çerçevede il özel idarelerinin görev ve  yetkilerindeki artış, gerek genel idareye 
bağlı il birimleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla iyi yönetişim içerisinde olunması hususu  dikkate 
alınarak, ilgili kuruluşların da katılımıyla ÇİÖİ’nin SP’si hazırlanmıştır. Dolayısıyla, ÇİÖİ ile görev 
tanımları kesişen ilgili il müdürlüklerinin de önümüzdeki beş yıldaki stratejik amaç, hedef ve                        
faaliyetleri de belirlenmiştir.

 5302 sayılı yeni İl Özel İdaresi Kanunu bu idarelere yeni görevler ihdas etmesi ve yetkilerini 
artırması, özel idarelerin insan kaynakları ve kurumsal yapısını değiştirmesini gerektirmiştir. Bu 
durum bundan önceki iki planda da dikkate alınarak gerekli düzenlemeler yapılmış ve önemli 
deneyimler kazanılmıştır. 
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III. DURUM ANALİZİ

III.1. Kamu Yönetimi Reformu Sürecinde İl Özel İdareleri 

 Türkiye’de, İl Özel İdarenin 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 birçok değişim çabasına rağmen aynı çabalar mahallî 
idareler alanında, dolayısıyla İl Özel İdareleri konusunda da gösterilememiş, bunun sonucunda bu 
idareler kendilerinden beklenen hizmetleri başarıyla yerine getirecek yeterli bir kurumsal yapıya 
kavuşturulamamışlardır. Zaman içerisinde İl Özel İdarelerinin 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, İl Özel İdarelerine geniş 
yetkiler verilmiştir. Bunun temel sebebi, İl Özel İdarelerinin 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,  İl Özel İdareleri, sorumluluklarında bulunan hizmetleri görmek için yeterli 
kaynaklara da sahip olamamışlardır. Genel bütçe vergi gelirlerinden Mahalli İdarelere ayrılan 
payın GSMH’ya ( Gayri Safi Milli Hasılaya) oranı yüzde 1,79 iken, bunun % 0,20’si İl Özel İdareleri 
içindir. 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 
gelişmelerle birlikte, 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 Kanununun yürürlüğe girmesidir.

 Kamu Yönetimi Reformu çerçevesinde yerel yönetimlere daha çok yetki ve görev 
verilmesi hedeflenmekte, böylece yerinden yönetim ilkesi güçlendirilerek yaşama geçirilmeye 
çalışılmaktadır. 22.02.2005 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. 
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 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.

III.2. ÇİÖİ’nin 5302 sayılı Kanuna Göre Yasal Yükümlülükleri ve  Görevleri

 Kamu Yönetimi Reformu çalışmaları çerçevesinde ele alınan İl Özel İdaresi Kanunu ile 
birlikte İl Özel İdarelerinin görevleri önemli oranda artmıştır. 

  Çankırı İl Özel İdaresinin görev alanını belirlemek, yapılacak planın dolayısıyla kuruluşun 
faaliyet alanlarının sınırlarını oluşturmak açısından büyük önem taşımaktadır. Kuruluş düzeyinde 
plan yapıldığı için ve il özel idarelerinin görev alanlarının geniş kapsamlı olması nedeniyle çok 
sayıdaki yasal düzenlemeyle ilişkili olması bu kuruluşların yasal yetki ve yükümlülüklerinin 
belirlenmesini zorunlu kılmaktadır. 
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S I R A 
NO YASAL YÜKÜMLÜLÜK

YASAL DAYANAK

5302 SAYILI                           
İL ÖZEL İDARE                   

KANUNU
1 Eğitim (Fiziki altyapıyla sınırlı) x
2 Sağlık x
3 Tarım x
4 Sanayi ve Ticaret x
5 İl çevre düzeni planı x
6 Bayındırlık ve İskan x
7 Toprağın korunması x
8 Erozyonun önlenmesi x
9 Sosyal hizmet ve yardımlar x
10 Yoksullara mikro kredi verilmesi x
11 Çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları yapılması x
12 Kültür x
13 Sanat x
14 Turizm x
15 Gençlik ve Spor x
16 İmar x
17 Yol x
18 Su x
19 Kanalizasyon x
20 Katı atık x
21 Çevre x
22 Acil yardım ve kurtarma x
23 Orman köylerinin desteklenmesi x
24 Ağaçlandırma x
25 Park ve bahçe tesisi x
26 Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için izin ve ruhsat vermek x
27 Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetlerini denetlemek x

28 Yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak 
koymak, uygulamak x

29 Kanunlarda belirtilen cezaları vermek x

30 Hizmet amacıyla taşınır/taşınmaz mal almak, satmak, kiralam-
ak, kiraya vermek, takas etmek, sınırlı ayni hak tesis etmek x

31 Borç almak x
32 Bağış kabul etmek x

33 25 milyar TL’ye kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların 
anlaşmayla tasfiyesine karar vermek x
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34 İÖİ’ne ait vergi, resim, harçların tarh, tahakkuk, tahsilini yap-
mak x

35 Hizmetleri ile ilgili olarak halkın görüş ve düşüncelerini belirle-
mek  amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak x

36 Kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, mevzuata göre 
sermaye şirketleri kurmak x

37

Görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası 
teşekkül ve organizasyonlara kurucu üye ya da üye olmak, bu 
faaliyet ve organizasyonlarla ortak faaliyet ve hizmet projeleri 
gerçekleştirmek

x

38

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım 
ve taşıma  işlerini bedelli/bedelsiz üstlenmek; bu kuruluşlar 
ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirmek; bu amaçla kaynak 
aktarımında bulunmak

x

39
Merkezi idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi 
için gerekli bina ve tesisler ile ayni ihtiyaçları karşılamak, geçici 
olarak araç ve personel görevlendirmek

x

40
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler, 
vakıflar ve 507 sayılı Kanun kapsamındaki meslek odaları ile 
hizmet projeleri gerçekleştirmek

x

41
Kendisine ait taşınmazları asli görev ve hizmetlerinde 
kullanılmak üzere ve 25 yılı geçmemek üzere diğer kamu ku-
rum/kuruluşlarına tahsis etmek/kiraya vermek.

x

42
Belediye sınırları dışındaki gayrisıhhi müesseseler ile halka açık 
istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek, denetlemek ve 
açılış-kapanış saatlerini belirlemek

x

 Tablo-1’den ayrıntılı olarak görülebileceği gibi, Kanunla birlikte il özel idarelerine önemli 
görevler verilmiştir. Bu kapsamda, 5302 sayılı yasayla getirilen yeni yükümlülükler ile organlarına 
verilen yeni görevler özet olarak aşağıdaki gibidir:

 1. İl çevre düzeni planı, 
 2. Yoksullara mikro kredi verilmesi, 
 3. Orman köylerinin desteklenmesi, 
 4. Ağaçlandırma,  
 5. Hizmetleri ile ilgili olarak halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu   
 yoklaması ve araştırması yapılması, 
 6. Görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonl 
 ara kurucu üye ya da üye olmak, bu faaliyet ve organizasyonlarla ortak faaliyet ve hizmet  
 projeleri gerçekleştirmek,
 7. ÇİÖİ’nin mali işlemler dışında kalan diğer idari işlemlerinin, idarenin bütünlüğüne ve   
 kalkınma planı ve stratejilerine uygunluğu açısından denetletmek,
 8. Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını yapmak, kurumsal stratejileri,   
 oluşturmak, ÇİÖİ faaliyetlerini ve personelin performans ölçütlerini hazırlamak,                    
 uygulamak, izlemek, değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak,
 9. Stratejik plan ve performans hedeflerine göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş               
 performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen    
 sapmaların nedenlerini açıklayan faaliyet raporunu hazırlamak.
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II.3. Paydaş Analizi

 Çankırı İl Özel İdaresinin stratejik planının başarılı bir şekilde oluşturulması ve yürütülmesi 
için durum analizine temel teşkil etmek üzere ilgili tüm tarafların görüşlerinin plana dahil 
edilmesi amacıyla paydaş analizi çalışması gerçekleştirilmiştir. Paydaşlar, kuruluşun kaynakları 
veya çıktıları üzerinde hak iddia eden ya da kuruluşun çıktılarından etkilenen kişi, grup veya 
kurumlardır. Stratejik plan çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen paydaş analizi ile, iç ve dış ilgili 
tarafların belirlenmesi ve bunların önemlerinin tespiti, Çankırı İl Özel İdaresinin faaliyetlerini nasıl 
etkiledikleri analiz edilmiştir. 

 Komisyonca yapılan çalışmayla paydaş analizinin ilk aşaması olan iç ve dış paydaşların                  
belirlenmesi çalışması gerçekleştirilmiş bu kapsamda, Çankırı İl Özel İdaresi’nin toplam 86 paydaşı 
tespit edilmiştir.

Sıra
No  Paydaşın Adı Türü

1   Vali İç Paydaş
2   İl Genel Meclisi İç Paydaş
3   İl Encümeni İç Paydaş
4   Milli Eğitim İl Müdürlüğü İç Paydaş
5   İl Özel İdaresi Birimleri İç Paydaş
6   Sivil Toplum Örgütleri Dış Paydaş
7   İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İç Paydaş
8   İl Sağlık Müdürlüğü İç Paydaş
9   İl Halk Sağlığı Müdürlüğü İç Paydaş
10   İl Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İç Paydaş
11   Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü İç Paydaş
12   Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü İç Paydaş
13   Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İç Paydaş
14   Sayıştay Dış Paydaş
15   Kooperatifler Dış Paydaş
16   Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü İç Paydaş
17   Kaymakamlık İç Paydaş
18   Çalışanlar İç Paydaş
19   Çiftçiler Dış Paydaş
20   Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Dış Paydaş
21   Hayırseverler Dış Paydaş
22   Firmalar Dış Paydaş
23   Belediyeler (İl, İlçe,Belde) Dış Paydaş
24   Çankırı Karatekin Üniversitesi Dış Paydaş
25   Esnaf ve Sanatkarlar Odası Dış Paydaş
26   İşçi Sendikaları Dış Paydaş
27   Siyasi Partiler Dış Paydaş
28   Çankırı Ticaret  ve Sanayi Odası Dış Paydaş
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29   Yapı Denetim Firmaları Dış Paydaş
30   Müteşebbisler Dış Paydaş
31   İl Özel İdaresinin Bağlı Ortaklıkları İç Paydaş
32   Vakıflar ( 5018'e Göre ) Dış Paydaş
33   Kalkınma Bakanlığı Dış Paydaş
34   Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) İç Paydaş
35   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İl Kurumu ve Kuruluşları Dış Paydaş
36   İşsizler Dış Paydaş
37   İlgili Merkezi Kamu Kurumları Dış Paydaş
38   İçişleri Bakanlığı Dış Paydaş
39   Defterdarlık Dış Paydaş
40   Temel Altyapı (Enerjisa, TEDAŞ, Telekom, Demiyolları, Havayolları) Dış Paydaş
41   Valilik Birimleri İç Paydaş
42   Yetiştiriciler Dış Paydaş
43   Toprak Mahsulleri Dış Paydaş
44   Medya (Yazılı ve Görsel Basın) Dış Paydaş
45   Halk Kütüphaneleri İç Paydaş
46   Konaklama Tesisleri Dış Paydaş
47   Yerli ve Yabancı Turistler Dış Paydaş
48   Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Dış Paydaş
49   İş Yerleri Dış Paydaş
50   Kızılay Dış Paydaş
51   Yeşilay Dış Paydaş
52   Kanunla Kurulan Dernekler Dış Paydaş
53   Çevre Hizmetleri (Hava, Su, Görüntü Kirliliği) Dış Paydaş
54   Maliye Bakanlığı Dış Paydaş
55   Hükümet Dış Paydaş
56   İl Koordinasyon Kurulu ve Komisyonlar İç Paydaş
57   Organize Sanayi Bölgeleri Dış Paydaş
58   Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu Vakıf            Dış Paydaş
59   Engelliler Dış Paydaş
60   Yetiştirme Yurdu Dış Paydaş
61 Huzurevi Dış Paydaş
62 Kamu İhale Kurumu Dış Paydaş
63  İl İdare Kurulu İç Paydaş
64 Çankırı Çevre Hizmetleri Birliği İç Paydaş
65 Yerel Birlikler (Kalkınma Birlikleri, Köylere   Hizmet Götürme Birlikleri, Su 

Birlikleri vb.)
İç Paydaş

66 Güvenlik Hizmetleri (Emniyet, Jandarma, Kara Kuvvetleri) Dış Paydaş
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67   Din Hizmetleri Dış Paydaş
68   Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İç Paydaş
69   İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü İç Paydaş
70   Halk Eğitim Merkezi İç Paydaş
71   Müzeler İç Paydaş
72   Muhtarlar Dış Paydaş
73   Ticaret Borsası Dış Paydaş
74   Devlet Su İşleri Dış Paydaş
75   Tapu ve Kadastro Müdürlükleri Dış Paydaş
76   İller Bankası Dış Paydaş
77   Diğer İllerdeki Bölge Müdürlükleri Dış Paydaş
78   Devlet Hastanesi / İlçe Hastaneleri Dış Paydaş
79   Sağlık Evi Dış Paydaş
80   Toplum Sağlığı Merkezleri Dış Paydaş
81   Halk Sağlığı Laboratuvarı Dış Paydaş
82   Özel Hastane / Dispanser (Sağlık Kurumları) Dış Paydaş
83   Sürücü Kursları Dış Paydaş
84   İl Göç İdaresi İl müdürlüğü İç Paydaş
85   Okul Öncesi ve İlkokul Eğitim Kurumları İç Paydaş
86   Özel Okullar Dış Paydaş

 
 86 adet olarak belirlenen paydaşlardan, Çankırı İl Özel İdaresinin faaliyetlerini en fazla 
etkileyen kurum ve/veya kişilerin tespit edilmesi amacıyla bir “önceliklendirme” çalışması 
yapılmıştır. Bununla, diğerlerine göre daha fazla odaklanılması gereken paydaşların belirlenmesi 
hedeflenmiştir. Stratejik Planlama Komisyon üyelerinin verdiği oylarla aşağıdaki paydaşlar 
diğerlerine göre kurumun faaliyetlerini etkileme açısından daha önemli olduğu tespit edilmiştir.
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Tablo-2:  Öncelikli Paydaşlar Listesi

Sıra 
No Paydaş Adı

1 Vali
2 İl Genel Meclisi
3 İl Encümeni
4 İl Milli Eğitim Müdürlüğü
5 İl Özel İdaresi Birimleri
6 Kaymakam 
7 İçişleri Bakanlığı
8 İl Sağlık Müdürlüğü
9 İl Halk Sağlığı Müdürlüğü
10 Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü
11 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
12 İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
13 Sayıştay
14 Orman Teşkilatı
15 Sivil Toplum Örgütleri
16 Çalışanlar
17 Çiftçiler
18 Türkiye Cumhuriyeti Karayolları
19 Hayırseverler
20 Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
21 Muhtarlar
22 KUZKA
23 Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

 Böylece ilk başta  olarak belirlenen paydaşların sayısı önceliklendirme sonucunda 23’e 
indirilmiştir.

 Paydaş / Hizmet Matrisi: 

 Yukarıda da belirtildiği üzere, 5302 sayılı kanun ile birlikte Çankırı İl Özel İdaresi birçok 
alanda geniş yetki ve sorumluluklara sahip olmaktadır. Bu kapsamda, Kurumun sunduğu 
hizmetlerde  önemli artışlar ve çeşitlenmeler ortaya çıkmaktadır. Buradan hareketle Stratejik 
Planlama Komisyonu tarafından Çankırı İl Özel İdaresinin verdiği hizmetlerin hangi paydaşlara 
yönelik olduğunu belirlemek üzere, Paydaş/Hizmet Matrisi çalışması yapılmıştır. Bu amaçla, 
5302 sayılı Kanun ve ÇİÖİ’ye diğer kanun ve düzenlemelerle verilen görevlerin hangi paydaşlara  
yönelik olduğu tek bir tabloda (paydaş/hizmet matrisi)  gösterilmiştir. Ayrıca, aynı tabloda, her bir 
paydaşın kurumu etkileme gücü belirlenmiştir. Oluşturulan bu matris, durum analizi ve stratejik 
konuların belirlenmesi çalışmalarında kullanılmıştır.
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Tablo-3:  Paydaş/Hizmet Matrisi

PAYDAŞ ADI SIRA 
NO HİZMET ADI

ETKİLEME GÜCÜ

ZAYIF ORTA GÜÇLÜ

VA
Lİ 1

Sağlık, eğitim, bayındırlık, güvenlik, 
vb. konularda kararlar alıp hükümet 
programları ile yürütülmesini koordine 
etmek

XXXXXXX

2 Ç.İ.Ö.İ’ye başkanlık etmek

İL
 G

EN
EL

 M
EC

Lİ
Sİ

1 İl ile ilgili plan ve program kararlarını 
almak

XX XXXXX

2 Ç.İ.Ö.İ’nin bütçesini, kesin hesabını ve 
programını hazırlamak ve onaylamak

3 İlin iktisadi ve sosyal kalkınmasında 
öncü görev yapmak, yol göstermek

4

Kamu kurumlarının, ilçe, kasaba ve 
köylerin öncelikli gereksinimlerini 
belirlemek, karar almak ve uygulamaya 
konulmasını sağlamak

İL
 E

N
CÜ

M
EN

İ

1
Stratejik Plan ve yıllık çalışma programı 
ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip İl 
genel meclisine görüş bildirmek

XXX XXXX

2 Kanundaki ulaştırma kararları almak ve     
uygulamak

3 Öngörülmeyen giderler ödeneğinin      
harcama yerlerini belirlemek

4
Bütçede fonksiyonel  sıflandırmanın          
ikinci düzeyleri arasında aktarma            
yapmak

5 Kanunlarda öngürülen cezaları vermek

6

Taşınmaz mal satımına, trampa 
edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları 
uygulamak, süresi üç yılı geçmemek 
üzere kiralanmasına karar vermek,

7
Belediye sınırları dışındaki umuma 
açık  yerlerin açılış ve kapanış saatlerini 
belirlemek

8 Vali tarafından havale edilen                        
kanunlarda görüş  bildirmek.

9
Vergi,resim ve harçlar dışında kalan ve 
miktarı  beşbin Türk Lirasına kadar olan 
ihtilafların  sulhen halline karar vermek,
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1

Eğitim ve öğretim altyapısı 
oluşturulurken hayırsever katkılarını 
da alarak eğitim yatırımlarının                   
desteklenmesini sağlamak

XXX XXXX

2

Eğitimin fiziki kapasitesinin artırılması 
için yeni okul, ek derslik, pansiyon, 
çok amaçlı salon ve bahçe tanzimleri 
yapmak

3
Mevcut okulların standardının 
artırılması için onarım ve tadilat                  
yapmak

4

İlköğretim okulu arsalarının imara 
uygun hale getirilmesini sağlamak ve 
gerektiğinde hibe, kamulaştırma vb 
işlemleri yapmak

5 Faaliyetlerini sürdüren okulların cari 
harcamalarını düzenlemek

6
Halk eğitim hizmetlerini 
yaygınlaştırmaya yönelik kurs ve 
yarışmalar açmak

7 Okul öncesi eğitimin 
yaygınlaştırılmasını sağlamak

8

İlin eğitim düzeyini yükseltmeye yöne-
lik gerekli önlemleri alarak, hazırlanan 
plan, program ve projeleri uygulamak,  
izlemek ve denetlemek

İL
 Ö

ZE
L 

İD
A

RE
Sİ

1

Devlet ve il yolları dışında köylerin 
yol ağını tespit etmek, bu yollarla 
köyiçi yollarını, üzerindeki köprü ve 
sanat yapılarını yapmak, mevcutlarını 
geliştirmek,istikamet ve km. levhalarını 
düzenlemek

XXX XXXX

2 Doğal afetlerle mücadele (kar, sel, vb)

3 Tarım arazileri ve hayvanlar için gölet 
yapmak

4
Saniyede 500 lt’ye kadar olan 
suların sulama tesislerini kurmak, 
işletilmelerini sağlamak

5 Arazi toplulaştırma ve tarla içi 
geliştirme hizmetlerini yapmak

6 Tarım arazilerinin ıslahı, imarı ve toprak 
erozyonunu önleyici çalışmalar yapmak

7
Tarımsal sulama ve toprak muhafaza 
konularında proje yaparak çiftçinin 
tarımsal kredi almasını sağlamak
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8
İçmesuyu, sulama suyu tahlilleri, toprak 
analizleri, sınıflandırmaları ve toprak 
harita raporlarını yapmak ve yaptırmak

XXX XXXX

9

Köy ve bağlı yerleşme birimleriyle 
askeri garnizonlara sağlıklı ve yeterli 
içmesuyu temin etmek, sondaj kuyuları 
açmak

10
Terfili içme ve kullanma suyu 
inşaatlarının enerji nakil hatlarını (ENH) 
yapmak ve yaptırmak

11
Kanalizasyon, arıtma tesisi, sosyal 
ve ekonomik tesislerin proje, ihale, 
denetim ve yapımı

12 Konut ve tarımsal işletme kredileri ver-
mek, denetlemek

13 Serbest göçmen işlerini yürütmek, 
iskanlı göçmen kabul etmek

14

Kamulaştırmalar nedeniyle taşınmaz 
mallarını kısmen veya tamamen terk 
etmek zorunda kalanlar ile göçebe ve 
gezgincilerin iskanını sağlamak

15

Yerinde kalkındırılmayan köylerin nakli, 
dağınık mahallelerin toplulaştırılması 
amacıyla yeni yerleşim yerlerinin 
oluşturulması (2510 sayılı Kanun)

16
Köy gelişme alanlarının tespitini yap-
mak ve yerleşme planlarını hazırlamak 
(3367 sayılı Kanun)

17 Evvelce dağıtılan arazilerdeki tahsis ve 
ıslah işlemlerini yapmak

18
Özel İdareye ait her türlü bina ve te-
sislerin yapım, bakım ve onarım işlerini 
yapmak

19

Köylerde, köy yerleşik alanlarının 
tespitini yapmak, imar planının 
hazırlanmasını sağlamak. Resmi tesisler 
için imar planlarında yer ayırtmak, tadi-
lat yapmak ve bu konularda Belediyeler 
ile koordineli çalışmak

20

Belediye sınırları dışında ve köy 
yerleşik alanlarındaki yapı ve tesislerin 
imar planlarını onaylamak ve yapıları 
ruhsatlandırmak. Kaçak yapıların önlen-
mesi konusunda faaliyette bulunmak , 
belediyeleri uyarmak
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1

Özellikle çevre, kültür, turizm, sanayi, 
ticaret, sağlık, eğitim ve sosyal yardım 
gibi alanlarda hizmet vermek

X XXX XXX

2

Kent sorunlarını kuruluş amaçları 
açısından yönlendirme, bilinçlendirme 
ve sorunların çözümüne ilişkin                
alternatif düşünce ve planları gündeme 
getirip kamuoyu oluşturmak

3 Erozyonla mücadele etmek

4

Ç.İ.Ö.İ. karar organlarının kararları 
doğrultusunda yapılan faaliyetler 
hakkındaki olumlu-olumsuz eleştirileri 
ile kamuoyu oluşturarak yönlendirmek

5 Kamu kurum ve kuruluşlarının 
çalışmalarına mesleki katkı

6

Sendika, dernek ve vakıflar gibi 
kuruluşların hem kendi konularında 
hem de kamuoyu oluşturarak olumsuz 
karar ve eylemlerin önüne geçmek
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1
Sağlık hizmetlerine ilişkin yatırımların, 
tahsis edilen ödeneklerin yerinde 
kullanılması

X XXX XX

2
Kırsal ve kentsel tüm koruyucu ve 
tedavi edici sağlık hizmetlerini sunmak, 
muayene ve tedavi hizmetleri vermek

3
Sağlık hizmet birimlerinin yapımı, 
onarımı, donanımı ve faaliyet 
alanlarıyla ilgili destek sağlamak

4 Özel kuruluşların ve kamu sağlık 
kuruluşlarının denetimi ve takibi

5
Halk sağlığı ve çevre sağlığı alanlarında 
toplumu bilinçlendirmek, eğitim, 
tarama ve araştırma yapmak

6

Sağlık hizmetlerinin kalitesinin 
artırılması için yeni yatırımlarla 
desteklemek, mevcut sağlık tesislerinin 
günümüz koşullarına uygun hale 
getirilmesini sağlamak

7
Birinci basamak sağlık hizmetlerinin 
yaygınlaştırılması ve önemi hakkında 
halkı bilinçlendirmek

8
Yerel olanaklarla yapılacak sağlık 
hizmetlerinin planlanması, program- 
lanması  ve projelendirilmesi
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1
Kültür ve turizm bilincinin geliştirilmesi 
için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını 
yönlendirmek ve işbirliğinde bulunmak

XXXX XXX

2

Kültür ve Tabiat varlıklarımızı, 
arkeolojik araştırma ve kazılarla 
ortaya çıkarılmasını, korunmasını, 
değerlendirilmesini ve tanıtılmasını 
sağlamak, tahribini ve kaçırılmasını 
önleyici tedbirler almak

3 Turizm alanlarını koruyarak tanıtımını 
sağlamak

4 Halkın kültürel varlıkları koruma 
çabalarına öncülük etmek

5

Toplumun sosyal ve kültürel gelişme 
bakımından güzel sanatlara olan ilgisini 
artırmak amacıyla gerekli desteği 
sağlamak

6 Turizm işletmelerini ve turizm meslek 
kuruluşlarının faaliyetlerini denetlemek

7

Halkımıza, okuma alışkanlığı 
kazandırmak ve yaygınlaştırmak, 
kitap ve kütüphaneyi sevdirmek, 
kütüphaneyi kullanma alışkanlığı 
kazandırmak için gerekli faaliyetlerde 
bulunmak

8

İlin her alanda tanıtılmasına ilişkin 
hizmetleri, yörenin özelliğini de dikkate 
alarak planlamak, yürütmek ve tanıtıcı 
broşür, kitap, CD, belgesel film vb. 
çalışmalar yapmak

9

Halk kültürünün gelenek, görenek ve 
inançlarını, halk müziği ve oyunlarını, el 
sanatlarını, mutfağını, giyim-kuşam vb. 
bütün dallarda araştırma, derleme yap-
mak, yaptırmak ve tanıtıcı faaliyetlerde 
bulunmak

10

Bağlı birimleri olan Müze Müdürlüğü, İl 
Halk Kütüphanesi Müdürlüğü ve Güzel 
Sanatlar Galerisi çalışmalarını koordine 
etmek
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1

Kamu tarafından yapımı planlanmış 
işlerin ihale ön hazırlığını ve ihales-
ini yapmak, yaptırmak, inşa et-
tirmek, ayrıca hayırsever inşaatlarına 
danışmanlık yapmak

X XXXX XX

2

Kamu, Tüzel ve Özel kişilere ait 
yapılarda test ve deneyler yapmak 
(test çekici, karot, beton mukavemet 
ve zemin deneyleri vb.) İl genelindeki 
yatırımcı kuruluşlara teknik danışmanlık 
yapmak

3

Bakanlıklarca, Belediye ve köylere 
ayrılmış olan yardımların harcanması 
hususunda takip ve koordinasyonu 
sağlamak

4
İlimizdeki Yapı Denetim Kuruluşlarının 
faaliyetlerini denetlemek ve ihtiyaçların 
giderilmesini sağlamak

5

Çevre koruması ve çevre kirliliği ile 
ilgili ölçüm, tespit ve analizleri yap-
mak, yaptırmak ve gerekli önlemleri 
aldırmak

6 Hava, su, toprak ve gürültü kirliliğinin 
önlenmesi

7

Sürdürülebilir kalkınma ilkesi çerçeve-
sinde, çevreye olumsuz etki yapabile-
cek her tür faaliyetin incelenmesi ve 
gerekli önlemlerin alınması

8
İl genelini kapsayan 1/100.000 ölçekli 
Çevre Düzeni Planlarının hazırlanması 
veya hazırlatılması

9 Çevre Envanteri ve Çevre Durum 
Raporlarının hazırlanması

SA
YI

ŞT
AY

1 Bütçe harcamalarının hukuki ve                     
yerindelik denetiminin yapılması

XXXXXXX2
Ç.İ.Ö.İ’nin gelir, gider, kaynak kullanımı 
ile denetim, inceleme ve hükme 
bağlama işlemlerini yapmak

3 Bütçenin yasalara uygunluğunu ve 
bütçe disiplinini sağlamak

O
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1 Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü

X XXX XXX

2 Orman içinde ve bitişiğinde yaşayan 
köylülerin kalkındırılması

3 Orman yangınıyla mücadele

4

Yer altı ve yer üstü su kaynaklarının 
korunması
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1 İlçe ile ilgili tüm faaliyet, yatırım ve 
hizmetlerde bulunmak

X XXXXXX

2 Ç.İ.Ö.İ’nin ilçelere ayırdığı ödenekler ve 
yatırım programlarıyla ilgilenmek

3
İlçedeki faaliyetlerin gerçekleşmesinde 
yönlendirici, denetleyici ve uygulayıcı 
rol oynamak

4
Kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet 
kararlarının yayınlanmasını ve 
uygulanmasını sağlamak

5 İlçeyi yönetmek

ÇA
LI

ŞA
N

LA
R

1 Ç.İ.Ö.İ’nin her faaliyeti, yatırımları, 
çıktısı, vb. ile ilgilenmek

XX XXX XX

2 Sosyal yardımlar yönüyle ilgilenmek

3
Ç.İ.Ö.İ’nce İl Müdürlüklerine 
ayrılan ödenekleri gereksinimler 
doğrultusunda yönlendirmek

4

İlköğretim kurumlarının yapım, onarım, 
kalorifer, kamulaştırma, araç, gereç, 
taşıma, yakacak, vb. cari gereksin-
imlerini belirlemek ve bu doğrultuda 
planlama yaparak yatırım programını 
hazırlamak

5 Asli ve sürekli kamu hizmetleri

6
Kamu hizmetlerinin ve yatırımlarının 
projelendirilmesi, uygulanması, takibi 
ve denetimini sağlamak
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1

Ç.İ.Ö.İ’nin toplumsal alanda ve 
altyapıya verdiği destekler ile sorum-
luluk alanlarına giren faaliyetlerde 
işbirliğinde bulunmak

XXXX XXX
2

Okul, hastane, sağlık merkezi ve Ç.İ.Ö.İ. 
görevleri arasındaki kamu kurumlarına 
arsa temin etmek

3
İl Özel İdaresi ile ortaklaşa sosyal 
ve kültürel faaliyetlerde bulunmak,              
fuarlar, sergiler açmak

SO
SY

A
L 

YA
RD

IM
LA

ŞM
A

 
VE

 D
AY

A
N

IŞ
M

A
 V

A
KF

I 
BA

ŞK
A

N
LI

Ğ
I

1

Fakr-u zaruret içinde ve muhtaç du-
rumda bulunan, doğal afetlerde zarara 
uğrayan, geçici olarak küçük bir yardım 
veya eğitim ve öğretim imkanları 
sağlanması halinde topluma faydalı 
hale getirilecek, üretken duruma               
geçirilebilecek kişilere her türlü maddi 
ve manevi yardımda bulunmak

X XXXXX
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1

Gençliğin boş zamanını 
değerlendirilmesine ilişkin hizmetleri 
yürütmek, bilgi ve beceri kursları düzen-
lemek, gençlerin kötü alışkanlıklarından 
korunması için gerekli tedbirleri almak

XXX XXXX
2

Beden eğitimi, gençlik ve spor 
faaliyetleri için gerekli olan gençlik 
merkezleri, hotelleri, kamplar ile; 
saha, tesis ve malzemeleri yaptırmak, 
işletmek ve bu tesisleri vatandaşın 
istifadesine sunmak

3
Beden eğitimi ve spor faaliyetler-
ine araç, gereç ve benzeri ihtiyaçları 
sağlamak
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1

Sosyal yardım ve hizmetlerle ilgili 
esasları, sosyal hizmetler politikası 
ve hedeflerine uygun olarak tespit 
etmek, çalışma plan ve programlarını 
hazırlamak, uygulamak

XX XXXXX

2

Korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç 
çocuk, özürlü ve yaşlıların tespiti, bunların 
korunması, bakımı, yetiştirilmesi ve 
rehabilitasyonlarını sağlamak üzere gerekli 
hizmetleri yürütmek

3

Çalışan ana ve babalar ile yurt dışındaki 
isçilerin çocuklarının bakımını ve 
korunmasını sağlamak amacıyla 
gündüzlü veya yatılı kuruluşlar kurmak 
ve işletmek

4

Doğal afetler nedeniyle ortaya 
çıkabilecek sorunların çözümüne yönelik 
sosyal hizmetleri önceden planlamak, 
afetzedelerin ivedi gereksinimlerini  
karşılamaya ve afet sonrası sorunlarını 
çözümlemeye yönelik geçici veya sürekli 
hizmetleri yerine getirmek, afetle 
bağlantılı göçler ve göçmenlerle ilgili her 
türlü sosyal hizmeti gerçekleştirmek
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1 Halkı deprem ve Doğal Afetlere karşı 
bilgilendirmek

XX XXXX X

2 Savaşta ve afetlerde halkın can ve mal 
kaybını en aza indirmek

3
Yaşamsal öneme sahip resmi ve özel 
tesis ve kuruluşların korunması ile acil 
tamir  ve ıslah çalışmaları

4

Doğal afetlere karşı tedbirler almak, 
hazırlık ve organizasyon yapmak, ilgili 
teknik çalışmaları yürütmek ve afet 
konutlarının kontrol ve denetimini 
sağlamak
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1

Tarım ve hayvancılıkta birimde 
(alan, hayvan, ağaç vs.) üretim artışı 
sağlamak

XXX XXXX

2 Tarımsal sanayinin kurulmasını teşvik 
etmek

3

Çiftçi teşkilatlanması konusunda 
gerekli çalışmaları yaparak yetiştirici 
birliklerini ve tarımsal amaçlı                                      
kooperatifleri güçlendirmek

4
Gelir düzeyi düşük olan kırsal kesimin 
gelir seviyesini artırmak için projeler 
hazırlamak ve uygulamaya koymak

5

İlde optimum işletme büyüklüklerinin  
belirlenmesi, tarım ve hayvancılık 
stratejilerinin ortaya konması ve buna 
bağlı bitkisel ve hayvansal üretimde 
yeni ürün deseninin oluşturulmasını 
sağlamak

6

Hayvancılığın geliştirilmesi ve 
verimliliğin artırılması için gerekli 
tedbirleri almak. (Damızlık temini, yem 
bitkisi ekilişleri, mera ıslahı, barınakların 
iyileştirilmesi, genetik ıslahı, süt 
toplama merkezleri ve organize 
hayvancılık sanayi bölgelerinin 
oluşturulması çalışmaları gibi.)

7

Bitkisel ve hayvansal üretimin 
artırılması için hazırlanan projelerin 
hayata geçirilmesinde teknik ve mali 
destek sağlamak

8
Hayvan hareketlerini ve salgın hayvan 
hastalıklarını kontrol altında tutarak ilin 
hastalıktan ari bölge olmasını sağlamak

9

İlin bitkisel ve hayvansal üretiminde 
çiftçinin ihtiyaç duyduğu sertifikalı 
damızlık, fidan, fide gibi girdi temininde 
üreticilere ve yetiştiricilere destek 
sağlamak

10
Çiftçi eğitim ve yayım çalışmalarına 
ağırlık vererek üretici ve yetiştiricilerin 
bilinçlendirilmesini sağlamak

11
Günümüz teknik ve teknolojisine uygun 
modern tarım araç ve gereçlerini çiftçi 
ile buluşturarak kullanımını sağlamak
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Tarım alanlarının amacına uygun 
olarak korunması ve kullanımı, çayır 
ve meraların ıslahı ve tesisi için gerekli 
çalışmaları yapmak

XXX XXXX

13

Gıda güvenliği ve gıda güvenilirliği için 
bitkisel ve hayvansal üretimde sağlıklı 
ürün elde edilmesi amacıyla gerekli 
tedbirler almak, denetim hizmetlerini 
yürütmek

14

Su ve çevre kirliliğini önleyici tedbirleri 
alarak, su ürünleri ve su kaynaklarının 
temiz ve verimli şekilde kullanılmasını 
sağlamak

15 İlin tarım envanterinin çıkarılarak 
tarımsal varlıkları kayıt altına almak

16

İlin tarım ve hayvancılığının tanıtımına 
yönelik gerekli fuar ve festivaller 
düzenleyerek pazar oluşturulmasını 
sağlamak

17
Yeni çeşitlerin çiftçilere tanıtılması 
amacıyla deneme ve demonstrasyon 
çalışmalarında bulunmak

18 Gübre ve ilaç kullanımında çiftçilerin 
bilinçlendirilmesi

19

İlimizde var olan jeotermal ener-
jiden çiftçilerimizin faydalanabilm-
esi için özellikle seracılığın gelişmesi                            
konusunda faaliyetlerde bulunmak

Çİ
FT

Çİ
LE

R

1

Teknik kişi ve kuruluşlarca önerilen 
modern tarım tekniklerini kullanarak, 
kendisinin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu 
bitkisel ve hayvansal ürünleri istenen 
kalite ve standartlarda üretmek

X XXXXX X

2

Üretilen ürünlerin yurtiçinde ve 
y1urtdışında kolaylıkla pazarlana 
bilmesinde gerekli hassasiyeti 
göstermek

3
Tarım arazilerini ve sulama suyunu 
tekniğine uygun ve verimli bir şekilde 
kullanımını sağlamak

4
Çiftçi teşkilatlandırılma çalışmalarına 
iştirak etmek ve gerektiğinde yönetim 
organlarında yer almak

5
Doğanın korunmasına ve çevre 
kirliliğine dikkatli olmak; gelecek ne-
sillere yaşanabilir bir ortam bırakmak
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III.4. Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsat ve Tehditler Analizi (GZFT)

 İlgili Kuruluşların her biri faaliyetlerine yönelik ayrıntılı mevcut “durum analizi” çalışması 
gerçekleştirmiştir. 

  Bu doğrultuda güçlü, zayıf yanların, fırsat ve tehditlerin belirlenmesi çalışması 
sonuçlandırılmıştır. Yine benzer bir amaçla, Paydaş/Hizmet matrisindeki bilgiler GZFT Analizi 
çalışmasında da kullanılmıştır.

 Aşağıdaki Tablo-4’deki GZFT matrisinde, önceliklendirilen güçlü ve zayıf yanlar ile fırsat ve 
tehditler  sektörlere göre sıralandırılmıştır. 

Güçlü Yönler

 Çankırı İlinin güçlü yönleri genel olarak;

 • Doğa ve Kış Sporlarına yönelik potansiyelin varlığı
 • Nüfus artış trendinin durağandan pozitife eğrilmesi
 • Ankara’ya yakın olması,
 • Yeni teşvik yasasına göre en avantajlı illerden olması,
 • İlin içinden Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan Samsun-İstanbul ile İç Anadolu’yu Karadeniz’e  
bağlayan Ankara-İnebolu yollarının geçmesi,
 • Tarım ve hayvancılık  potansiyellerinin varlığı,
 • Tarımsal sulama imkanlarını artıran sulama projeleri,
 • Tarıma dayalı sanayinin gelişebilme olanakları,
 • Zengin maden yataklarının varlığı,
 • Orman ve termal su kaynaklarının varlığı,
 • Tarihi, kültürel ve doğal zenginlikler
 şeklinde belirtilebilir.

Zayıf Yönler

 Ancak bu güçlü yönlerin değerlendirilmesini, dolayısıyla Çankırı’nın gelişmesini engelleyen 
temel sorunlar ise;

 • Alt yapı taleplerinin mevcudiyeti,
 • İşsizlik,
 • Yerleşik genç nüfusun azalması,
 • Yeraltı ve yerüstü kaynaklarının yeterince değerlendirilememesi,
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Fırsatlar

Çankırı İlinin gelişmesi açısından en önemli fırsatlar ise;

 • Turizm açısından özellikle dağ, yayla, sağlık turizmlerinin gelişmesini sağlayacak                   
olanaklar;  Yıldıztepe Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin ilan edilmesi,
 • Organik tarım için uygun koşulların bulunması,
 • Zengin orman varlığı,
 • Sanayi alt yapısındaki gelişmeler, organize sanayi bölgelerinin kurulması,
 • Ilgaz Dağı Tüneli
 • Yeni yapılacak kamu binaları ile hizmet sunumunda yükselecek kalite,
 • Genel Teşvik ve Yatırımlara sağlanan Bölgesel Destekler, 
 • Yatırımlarda Devlet Yardımları hakkındaki kararın ilimize sunduğu fırsatlar
 • Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın varlığı
 • Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Tehditler 

 • Tarım alanlarının tam olarak kullanılmaması,
 • Sulama kaynaklarının etkin kullanımını sağlayacak kırsal nüfus yetersizliği,
 • Kentleşmediki sorunlar, içmesuyu ve kanalizasyon gibi hizmetlerdeki eksiklikler,
 • Erozyon,
 • Düşük gelir düzeyi ve yoksulluktur.
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Tablo-4 Çankırı İlinin GZFT Analizi

SEKTÖR GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER FIRSATLAR TEHDİTLER

NÜFUS Son yıllarda artan ve 
eğitimli nüfus.

Kent merkezine 
yığılma.

Ucuz işgücü 
olanakları.

İşsizlik. 

Genç nüfusun      
oransal olarak 
azlığı

Yaşlı                            
nüfus oranının                      
yükselmesi

TARIM

Tarım olanaklarını 
geliştiren projelerin 
uygulanması.

Tarımdan elde 
edilen gelirin az 
olması.

Organik tarıma 
elverişli olması.

Ekilen tarım 
alanlarının 
azalması.

Et ve süt 
hayvancılığına, bal 
üretimine uygun 
koşulların varlığı.

Tarım ürünlerinin 
çeşidinin az olması.

Et ve süt entegre 
tesislerinin varlığı.

Sermaye 
yetersizliği.

Orman varlığının 
zenginliği.

Örgütlenme ve 
çiftçi eğitiminin 
zayıf olması.

Gıda sanayinde 
yüksek potansiye-
lin varlığı.

Erozyonun 
tarım toprakları               
üzerindeki 
tahribatı.Sulama projelerin 

varlığı.
Tarımın 
küçük ölçekli 
işletmelerde 
yapılması.

Çeltik üretimindeki 
önemli ülke payı.

Yetersiz girdi 
kullanımı.

TKDK aracılığıyla 
AB fonları

Sulama yetersizliği.

SANAYİ

Genel Teşvikler ve 
Bölgeye Yönelik 
Yatırımlara sağlanan 
destekler

Çekim merkezi 
olamaması.

Ankara’ya 
yakınlığı.

Üretime              
yönelik özel sektör 
yatırımlarının 
yetersizliği.

Tarıma dayalı
sanayinin 
gelişmesine uygun 
oluşu.

-Kalifiye eleman 
teminindeki 
güçlükler

Organize sanayi 
bölgesi ve küçük 
sanayi sitelerinin 
varlığı.

Zengin maden 
yataklarına sahip 
oluşu.

Ara ve yan                       
sanayi ürünler-
ini karşılama                  
potansiyeli.Yakınkent OSB 

kuruluşu.

TURİZM

Turizm varlığının 
zengin olması

Turizm mevsiminin 
kısa olması

Doğa, kış, yayla 
ve spor turizmine 
uygun olması

İşadamlarının 
turizm konu-
sunda yatırım 
düşünmemesi
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TURİZM

Çok sayıda  tarihi 
eser bulunması.

Turizm tanıtımının 
yetersiz olması

Kaplıca ve İçmeler 
ile sağlık turizmi 
olanaklarının 
varlığı

Tarihi Çankırı 
evlerinin çarpık 
kentleşme sonucu 
yok olma tehlikesi

Yıldıztepe Turzim 
Merkezinin ilan

Tarihi ve kültürel 
mirasın yeterince 
tanıtılamaması

Yöreye özgün el 
sanatlarının varlığı

Ilgaz Kadınçayırı 
Tabiat Parkı İlanı

KUZKA Destekleri
Tuz Mağarasının 
Turizme açılması.

TEKNİK                  
ALT YAPI

Karayolu ağındaki 
asfalt yol oranının                       
Türkiye 
ortalamasının 
üstünde olması

Köy yollarında 
asfalt yol oranının 
düşük olması

Gerede-Çankırı-
Tosya hattında 
OTOYOL yapımının 
planlanması

Demiryolunda 
talep artırıcı 
gelişmelerin                    
yeterince 
olmaması

Bölünmüş Yol 
yapımıyla ulaşımdaki 
kolaylık Kırsal alanda nüfus 

azalması

Ilgaz Tüneli

Doğal gaz arzı Demiryolundaki 
iyileşme

İNSAN    
KAYNAKLARI

Ortaöğretim ve 
yükseköğretimde 
mesleki eleman 
yetiştirme imkanı

Sağlık hizmetler-
inde taşra 
teşkilatı personel 
yetersizliği

Çankırı Karatekin 
Üniversitesinin 
kurulmuş olması

Yaşlı nüfus 
oranının artması

Meslek Yüksek 
okulu’nun güçlü alt 
yapısı

Kalifiye eleman 
taleplerinde 
beklenen artış 
ve bu artışın 
karşılanamaması

AB ve KUZKA 
Destekleri

MEKANSAL          
VE                     

ÇEVRESEL YAPI

Zengin doğal 
varlıkların gezilirliği

Su kirliliği Tarım alanlarının 
ve ormanların 
plansız ve amaç 
dışı kullanılması

Tarım alanları        
üzerindeki 
yapılaşma baskısı

Çevre Düzeni Planı’ 
nın tamamlanması

Kentleşme 
oranının düşüklüğü

Kentsel dönüşüm 
imkanları

İmar 
uygulamalarındaki 
ve yapı deneti-
mindeki eksiklikler

TOKİ uygulamaları Kuzey Anadolu Fay 
Hattı

KURUMSAL 
VE YÖNETSEL 

YAPI

 İlin sorunlarını bilen 
yerel önderlerin 
varlığı

Nitelikli personel 
açığı.
Kurumsallaşmanın 
yeterli olmaması, 
iletişim ve 
eşgüdüm eksikliği

Birinci derecede 
kalkınmada önce-
likli il olması

Kamu destek 
ve yardımlarının            
yeterli olmaması

Kamu yönetiminde 
yapılacak reform-
larla hizmette 
etkinliğin artması

Devlet yardım 
ve yatırımlarına 
bağımlılık
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III.5. Öneriler

 SP Komisyon üyelerine ÇİÖİ’nin faaliyetlerini daha iyi yürütebilmesi için neler yapılması 
gerektiği sorusu sorulmuştur. Bu soru ışığında tüm ekip üyelerinin belirlenen sayıda, gerek 
çalıştıkları birim için, gerekse ÇİÖİ’nin geneline yönelik öneriler getirmesi istenmiştir. Yazılı olarak 
alınan cevaplar daha sonra tüm komisyon üyeleri tarafından incelenerek benimsenmiştir. Böylece, 
GFZT analizinden bağımsız olarak planın daha sonraki aşamalarına ışık tutacak öneriler çalışması 
tamamlanmıştır. Öneriler Tablo-5’de gösterilmiştir.

Tablo-5:  Öneriler

SIRA 
NO Öneri

1
Yıldıztepe Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin sektöre kazandırılmasına 
yönelik yatırımlara geçilmelidir.

2 Doğalgazın ısınma, sanayi, sağlık ve tarımda kullanılması.
3 Köylünün (Kırsal kesimin) sosyal yaşam düzeyini arttırıcı tedbirlerin alınması. 
4 Eğitim, sağlık, spor ve sosyal altyapı çalışmalarına ağırlık verilmesi.
  5 Su kirliliğinin çözümlenmesi.

6 Öncelikli yatırımlar belirlenerek ve bütçe ile ilişkilendirilerek yatırım programının 
yapılması.

7 Organik tarıma yer  verilmesi.

8
İlimizin birinci derece deprem bölgesi olması nedeniyle İl Afet Yönetim Biriminin 
oluşturulması; deprem öncesi uyarı sistemi ve erken müdahale olanaklarının 
sağlanması.

9 Çankırı  Çevre Düzeni Planına uyulması 

10 Yatırım öncesi ilgili kuruluşun teknik elemanları ile birlikte bilimsel  fizibilite 
çalışmalarının yapılması.

11 Kaynak tasarrufu sağlamak için tarım arazi ve ürün envanteri çıkartılarak yöreye uygun 
yeni ürünlerin yetiştirilmesini sağlamak.

12 Projesi olmayan işlere ödenek verilmemesi, maliyeti çıkmış, projesi hazırlanmış işlere 
ödenek ayrılması. 

13 Sağlık ve eğitimde kalitenin arttırılması.

14
Ekonomist, mühendis, istatistikçi, şehir plancısı ve sosyolog gibi uzman personelin 
kurumlarına naklen alınabilmesi ya da sözleşmeli olarak istihdamı için araştırma içeri-
sine girilmesi.

15 Kaçak yapılaşmaya meydan verilmemesi.
16 Personelin hizmet içi eğitime alınması.

17 İÖİ bünyesinde bulunan kurumlarla koordinasyonunun sağlanması, devamlı                                                
diyaloglarda bulunulması.

18 İÖİ’ye Genel İdareden daha fazla ödenek ayrılması.
19 Yerel Yönetimlerle mutlaka işbirliğine gidilmesi.

20 Kurumun öncelik kriterlerinin ve hizmetlerinin yeni yasaya göre gözden geçirip, analiz 
edilerek  misyonu, vizyonu, amaç ve hedeflerininin belirlenmesi.

21 Yerel istatistiki verileri toplayan yerel bilgi bankasının kurulması. (Tüm birimler ağ ile 
birbirine bağlantılı hale gelmelidir.
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22 Eğitim amaçlı başlatılan Eğitime %100 Destek Kampanyası gibi faaliyetlerin İÖİ Genel 
Sekreterliği içine alacak şekilde genişleterek İÖİ Bütçesine halk katkısı sağlanması.

23 Sulama için su kaynaklarının optimum kullanılması ve sulama göletlerinin 
yaygınlaştırılması.

24 İl genelinde eğitim seviyesinin yükseltilmesi için gerekli çalışmaların yapılması.
25 Sulama projelerinin tamamlanmasıyla ziraatle uğraşın özendirilmesi.
26 Mera ıslah çalışmalarının tamamlanması.
27 Kütüphanelerin çağdaş teknolojiye kavuşturularak, kitap arşivinin güncellenmesi.
28 Arıcılığın desteklenmesi.

29 İÖİ Genel Sekreterliği hizmet birimleri araç- gereç yönünden güçlendirilerek verimli 
çalışmayı teşvik edici ortamın oluşturulması.

30 Kontrol mekanizmasının daha sağlıklı çalışması için teknik personel sayısı, araç ve 
donanımın artırılması.

31 Mekanizasyon açığının giderilmesi.
32 Köy yerleşik alanının dışına çıkılmasının önlenmesi.

33

İl Genel Meclis üyelerine stratejik planlamanın önemi, bağlayıcılığı, hizmetlerin bu 
plandaki yol haritasına göre yürütüleceği ; Valinin de hazır bulunduğu toplantılarda 
anlatılmalı, kaymakamların görüş ve önerileriyle kendi hizmet alanlarında yürütülen 
diğer kamu ve özel sektör yatırımları da dikkate alınmalıdır.

34 Milli Eğitim Müdürlüğüne bir önceki yılın minimum %20 oranında ödenek ayrılmasında 
olduğu gibi diğer kurumlara da % ile ödenek ayrılması.

35
İlimizde hayvancılık büyük bir ivme kaybetmiş olup, bu faaliyete yeni bir hız 
kazandırmak için son yıllarda uygulamaya konulan hayvancılık ve yem bitkilerinin 
destekleme çalışmalarının artırılarak devam etmesi.

36

Saymanlık olarak; önceki yıllara ait gelirler ve ilave elde edilecek gelirler dikkate 
alınarak gerçekleşebilecek miktarda hazırlık bütçesi yapıldığında İl  Encümeni ve İl 
Genel Meclisince Yönetmelikle belirlenecek makul bir oranı aşmayacak miktarda bütçe 
yapılması sağlanmalıdır.

37 Kalecik Karası bağcılığın desteklenmesi.
38 Eğitimde ve sağlıkta özel sektör yatırımlarının özendirilmesi.
39 Proje yönetimi ve stratejik yaklaşım ile performansa dayalı bütçenin yapılması.
40 İnsan kaynakları yönetiminde liyakate dayalı bir kariyer sisteminin uygulanması.
41 İlçe,belde ve köylere semt sahası yapılması.

42 Köy yerleşik alanının dışındaki yerleşim yerlerine,hizmet götürme zorluğu 
nedeniyle,yapılaşmaya  izni verilmemesi.

43 ÇİÖİ ‘ nin yapacağı her yatırımda ve gerçekleştireceği faaliyet alanındaki STÖ’lerin 
görüş ve desteğine başvurulması.

44 ÇİÖİ’nin ortak olduğu işletmelerden uygun zamanda çekilmesi.
45 Maden Kanunu ile olan iki başlılık görevleri ÇİÖİ’ye devredilmelidir.
46 Özel İdarenin iş ve işlemleri ile ilgili plan ve programlara uyulması.

47 ÇİÖİ’nin programına aldığı yatırımlardan önemli ve öncelikli olanlarını hayata geçire-
bilmesi için karar organı olan İl Genel Meclisininin yeterince bilgilendirilmesi.

48 ÇİÖİ bağlı birimleri, hizmeti yapmaya değil, yaptırmaya ve bunların kalitesini kontrol 
etmeye yönlenmelidir.

49 İÖİ’nin gelirleri arttırılmalıdır. Taş Ocakları Nizamnamesi ve Maden Kanunu İÖİ’nin 
gelirlerini artırıcı şekilde günümüz koşullarına uyarlanmalıdır.
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50 İÖİ’ce idareci ve personel görüşü alınarak bütçe imkanlarında önceliği olan yatırımlar 
yapılmalıdır. Köy yardımları verimli olacak yatırımlara verilmelidir.

51 Teknik personel çalıştırarak kontrollük yapma yerine hizmet alımı şeklinde kontrollük 
hizmeti yapılmalıdır.

52 Mevzuatın basitleştirilebilmesi ve yenilenmesi için, çalışma alanına giren tüm işlerde, 
merkezi idareye hazır teklifler götürülmelidir.

53

Tarımda kullanılan ve çevreye olumsuz etkileri bulunan ilaç ve gübre tüketiminin kon-
trol altına alınabilmesi için zirai ilacın satışının reçeteye bağlanması, kimyevi gübrenin 
ise toprak analiz raporlarına göre satışın yapılması ve bu konuda tarım teşkilatının 
yetkili kılınması.

54 Tarımda üretim ve verimliği artıracak önlemlerin alınması

55
Büyük sulama Projelerinin (Hamzalı,Koyunbaba,Kızlaryolu) uygulama durumları talep 
edilerek;tarımda çeşitlilik ve verim konularının irdelenmesi ve alternatif Projelerin 
oluşturulması.

56 Çeltik üretiminin verimini artıracak şekilde özendirilmesi; toprağın korunmasına yöne-
lik projelerin de paralel olarak geliştirilerek uygulanması.

57 Sanayileşmenin planlı ve düzenli bir biçimde gerçekleşmesi için Organize Sanayi 
Bölgelerine desteğin sürdürülmesi.

58 Tarihi, doğal ve kültürel varlıkların restorasyonu ve korunması.
59 Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulması.
60 Mutlak Tarım arazilerinin yerleşime açılmaması.

61 Hayvancılık üretim tesisleri köylerde insan barınaklarından ayrılarak insan  ve hayvan 
sağlığı konrol altına alınması.

62 Kadınların istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik projelere öncülük edilerek destek 
olunması.

63 İnsan kaynaklarının geliştirilmesi konusunda projeler hazırlanması yada uygulanması.

64
Türkiye’ye yönelik AB fonlarının izlenerek görev ve sorumluluklar kapsamında projeler 
hazırlanması; projeler konusunda paydaş kuruluşlarla işbirliklerine gidilmesi; Kalkınma 
Ajanslarının desteklerinde yeterince yararlanılması.

65 Toplum Yararına Çalışma Programı gibi uygulamaların izlenerek idarenin 
faydalandırılması.
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III.6. Stratejik Konular

 Daha önce gerçekleştirilen Paydaş/Hizmet Matrisi, Durum Analizi, GZFT Matrisi, Öneriler 
başlıklı çalışmalar gözönünde bulundurularak, oluşturulacak stratejik amaç ve hedeflere çerçeve 
çizmesi amacıyla “stratejik konular” çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, ÇİÖİ’nin çok sayıdaki 
görev ve sorumluklarını sistematize edebilmek ve stratejik amaç ve hedeflerin oluşturulmasında 
sınıflandırma imkanı tanımak üzere stratejik konuların belirlenmesi çalışması yapılmıştır. Bu çer-
çevede, belirlenen Stratejik Konular aşağıdaki Tablo- 6 ‘da  yer almaktadır. 

Tablo-6: Çankırı İl Özel İdaresi Stratejik Konuları

SIRA 
NO Stratejik Konular

1 Yıldıztepe  Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi
2 Tuz Mağarası Projesi
3 Çavundur Termal tesislerinin ve Jeotermal Kaynağın daha ekonomik değerlendirilmesi
4 Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi
5 Kültürel Yaşamın Zenginleştirilmesi

a. Kültür ve Turizm Alanları
b. Doğal Varlıklar
c. Yaran Meclisi Kültür Merkezi

6 Kırsal Kesimde Yaşam Kalitesinin Artırılması
7 Tarımsal Teşkilatlanmanın Güçlendirilmesi
8 Tarımsal Envanter
9 Mikro Yatırımlar
10 Halk Eğitimi ve Halkın Bilinçlendirilmesi
11 Aile, Sosyal Politikalr ve Yardımlar
12 Eğitim ve Sağlıkta Kalitenin Artırılması
13 Kurumlararası İşbirliğinin Güçlendirilmesi
14 Kurumsal ve Yönetsel Gelişme
15 Yerel Bilgi Bankası
16 Sulama ve İçme Suyu
17 Su Kirliliği ve Katı Atık
18 Çevresel ve Mekansal Gelişme
19 Fiziki Altyapı 
20 Doğal Afetler
21 Fiziki Planlama

 Belirlenen 21  adet Stratejik Konu ilgili alanlarına uygun olarak toplulaştırılarak altı ana 
başlığa ayrılmıştır. Bu altı grup için oluşturulan altı çalışma grupları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
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Tablo-7:  ÇİÖİ Stratejik Konularına İlişkin Oluşturulan Çalışma Grupları

SIRA 
NO

Temel                                               
Stratejik Konular Alt Başlıklar Sorumlu Kuruluşlar

1

KIRSAL KESİMDE 
KALKINMA 
VE YAŞAM 

KALİTESİNİN             
ARTIRILMASI

1.1 - Kırsal Kalkınma 
ve Yaşam Kalitesinin 
Artırılması

İl Özel İdaresi,  İl Gıda Tarım ve Hayvancılık  
Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 
İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü,               
Orman ve Su İşleri Müdürlüğü, DSİ

1.2 - Tarımsal 
Teşkilatlanmanın 
Güçlendirilmesi

İl Gıda Tarım ve Haycancılık Müdürlüğü, İl Özel 
İdaresi, DSİ

1.3 - Tarımsal Envanter İl Gıda Tarım ve Haycancılık Müdürlüğü, İl Özel 
İdaresi, DSİ

1.4 -  Sulama ve İçme 
Suyu

İl Gıda Tarım ve Haycancılık Müdürlüğü, İl Özel 
İdaresi, Sağlık İl Müdürlüğü, DSİ

1.5 - Fiziki Altyapı
İl Özel İdaresi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 
İl Gıda Tarım ve Haycancılık  Müdürlüğü, İl Sağlık  
Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, DSİ

2
TOPLUMSAL                        

REFAH 
DÜZEYİNİN 

YÜKSELTİLMESİ

2.1 - Kültürel Yaşamın 
Zenginleştirilmesi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm  
Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

2.2 - Mikro Yatırımlar

İl Gıda Tarım ve Haycancılık Müdürlüğü, İl Özel 
İdaresi,  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Orman 
Teşkilatı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, 
SYDV

2.3 - Halk Eğitimi ve 
Halkın Bilinçlendirilmesi

Orman ve Su İşleri  Müdürlüğü, İl Sağlık  
Müdürlüğü, İl Milli Eğitm Müdürlüğü, İl Gıda Tarım 
ve Haycancılık Müdürlüğü,   İl Özel İdaresi, Aile ve 
Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

2.4 - Sosyal Hizmetler ve 
Yardımlar

Aile ve SosyalPolitikalar İl Müdürlüğü, İl Planlama 
Müdürlüğü,SYDV, İl Özel İdaresi

2.5 - Hayırseverler İl Genel Meclisi, İl Encümeni, İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

2.6 - Eğitim ve Sağlıkta 
Kalitenin Artırılması; 
Kurulan Üniversitenin 
geliştirilmesi,Nitelikli 
İnsan Gücünün 
oluşturulması

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık 
Müdürlüğü,KHK,Halk Sağlığı,Çankırı Karatekin 
Üniversitesi, İl Özel İdaresi, KUZKA

3 TURİZMİN 
GELİŞTİRİLMESİ 

3.1 - Yıldıztepe Doğa 
Sporları Turizm Merkezi

İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Orman 
ve Su İşleri İl Müdürlüğü, Ilgaz Kaymakamlığı

3.2 - Turizmin 
Geliştirilmesi , 
Çeşitlendirilmesi 
ve kaynakların 
değerlendirilmesi

İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 
Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü, Çankırı Turizm 
Derneği 

3.3 - Jeotermal Kaynak
İl Özel İdaresi, Orman Teşkilatı,  İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü
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4
SÜRDÜRÜLEBİLİR 

ÇEVRE  VE                                     
MEKANSAL GELİŞME

4.1 - Su Kirliliği ve Katı 
Atık

İl Özel İdaresi, Orman Teşkilatı, İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğü, Çevre Hizmetleri 
Birliği, İl Sağlık Müdürlüğü, DSİ

4.2 - Çevresel ve 
Mekansal Gelişme, 
Sürdürülebilir çevre, 
Yaşanabilir mekanlar

Orman Teşkilatı, Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Haycancılık  
Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, İl Sağlık  
Müdürlüğü, DSİ

4.3 - Doğal Afetler

İl Kriz Merkezi, Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü
 Afet ve Acil Durum il Müdürlüğü, İl Sağlık  
Müdürlüğü, Kaymakamlıklar, Belediyeler

4.4 - Fiziki Planlama
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Orman 
Teşkilatı, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü, İl Özel İdaresi

5

KURUMSAL YENİDEN 
YAPIL ANMA; 

NİTELİKLİ İNSAN VE              
KURUMSAL YAPININ 

GELİŞTİRİLMESİ

5.1 - Çalışanların Özlük 
Haklarının Güçlendirilm-
esi

İl Özel İdaresi

5.2 - Kurumlararası 
İşbirliğinin Güçlendirilm-
esi

İl Özel İdaresi , İl Planlama Müdürlüğü, 
Çankırı Karatekin Üniversitesi,                                    
Çankırı Belediye Başkanlığı

5.3 - Kurumsal ve Yönet-
sel Gelişme İl Planlama Müdürlüğü,  İl Özel İdaresi

5.4 - Yerel Bilgi Bankası İl Özel İdaresi, İl Planlama Müdürlüğü,  İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü

6

SANAYİLEŞMENİN 
PLANLI – DÜZENLİ 

BİR ŞEKİLDE 
GELİŞMESİ VE 

İSTİKRARLI BÜYÜME

6.1 - Yeni Teşvik 
Yasası’nın sağladığı 
Desteklerin İzlenmesi, 
Yenilikçi Büyüme

Defterdarlık, Bilim Sanayi ve Tek. İl.Md, 
Yatırım Takip Ofisi,KUZKA YDO, Tic.ve San.
Odası Bşkanlığı

6.2 - OSB’lerin yatırım ve 
işletme süreçlerinin etin 
takibi

İl Özel İdaresi, Bilim Sanayi ve Tek. İl.Md, İlgili 
Belediyeler, Tic.ve San.Odası Başkanlığı

6.3 - Küçük sanayi 
sitelerinin kurulması

KSS Yapı Koop., Tic. Ve San. Odası Başkanlığı, 
Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
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IV. MİSYON-VİZYON

IV.1. Misyon 
ÇİÖİ’nin  Misyonu

 Çankırı İline, ildeki kişi ve kuruluşlara yönelik, başta eğitim, sağlık, tarım, kırsal altyapı, tu-
rizm, kültür, çevre ve bayındırlık alanlarında olmak üzere yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetler-
ini,  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.   

IV.2. Vizyon
ÇİÖİ’nin  Vizyonu

 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.

Değerler

 • Katılımcılık ve aktif hemşehrilik: Karar alma ve uygulamada yurttaş katılımını ön planda  
tutar ve sorumluluk verir.
 • Saydamlık: Tüm faaliyetlerini süreç ve sonuç aşamalarında kamuoyunun bilgisine sunar.
 • Hesap verebilirlik: Tüm faaliyetlerinin sonuçlarından sorumluluk duyar.
 • Sosyal içerme: Bütün Vatandaşlara ihtiyaçları doğrultusunda ve kır-kent arasındaki   
hizmet farklılıklarını azaltan bir anlayışla hizmet sunar.
 • Ulaşılabilirlik: Vatandaşların hizmetlere ulaşabilirliliğini etkin olarak sağlar.
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V. STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER VE FAALİYETLER

 ÇİÖİ’nin stratejik amaç, hedef ve faaliyetlerinin belirlenmesi,  SP’nin bu aşamaya kadar 
hazırlanma sürecine eşit bir zaman süresinde tamamlanmıştır. Daha önce yapılan paydaş ve 
GZFT analizlerinden,  kurumlara 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.

 ÇİÖİ’nin stratejik planı kuruluş düzeyinde hazırlanan bir plan olduğundan stratejik amaç 
ve hedefler de kuruluşun faaliyetleri bazında  önceliklendirilerek belirlenmiştir.

STRATEJİK AMAÇ HEDEF VE FAALİYETLER

V.1. KIRSAL KESİMDE KALKINMA VE YAŞAM KALİTESİNİN ARTIRILMASI

STRATEJİK AMAÇ  1 : Ulusal  tarım  politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda                  
tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan; 
ihracatı ön planda tutan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi 
amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmektir.

 
HEDEF 1.1:  Çiftçilerin mahallinde bilinçlendirilmesi sağlanarak, kırsal alanda yeni ve ileri tarım 
teknik ve teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırıcı tedbirleri alarak, kırsal kesimin gelir seviyesi 
artırılacaktır.

Faaliyet 1.1.1: İlgili kurum ve kuruluşların yanı sıra, temelde çiftçilerin mahallinde                                                                                
bilinçlendirilmesi amacını taşıyan ve ilk olarak 2004 yılında başlatılan Köy Merkezli Tarımsal                   
Üretime Destek Projesinin kapsam ve içeriğinin genişletilerek, daha geniş bir kitleye hitap etmesi 
sağlanacaktır.

HEDEF 1.2: Tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini artırabilmek için, sulama suyu bulunan                       
bölgelerde sulanabilir arazilerin sulamaya açılması sağlanacaktır.  

Faaliyet 1.2.1: Sulama suyu iletimi dağıtımı ile bitki kök bölgesine ihtiyaç duyulan suyun aktarımının 
sağlanması.
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İLİMİZ 2014-2018 YILLARI ARASI SULAMA 5 YILLIK YATIRIM PROGRAMI

SIRA 
NO SEKTÖRÜ YILI PROJE ADI YERİ

1 TARIM

2014

Sulama Suyu Tesisi 
Bakım ve  Onarımı

Bayramören Merkez

2 TARIM Sulama Havuzu Çerkeş Dağçukurören

3 TARIM Sulama Suyu Tesisi 
Tamamlama Eldivan Çiftlik

4 TARIM Sulama Suyu Tesisi 
Tamamlama Eldivan Büyük Hacıbey

5 TARIM Sulama Suyu Tesisi 
Tamamlama Ilgaz İki Kavak

6 TARIM Sulama Suyu Tesisi 
Tamamlama Ilgaz

Yeni Demiciler-                              
Süleyman Hacılar-

Eskice

7 TARIM Sulama Suyu Tesisi 
Tamamlama Ilgaz Yerkuyu

8 TARIM Sulama Suyu Tesisi 
Bakım Onarımı Kurşunlu Eskihisar

9 TARIM Sulama Suyu Tesisi 
Bakım Onarımı Kurşunlu Çukurca

10 TARIM Sulama Suyu Tesisi 
Tamamlama Kızılırmak Hallaçlı

11 TARIM Sulama Suyu Tesisi 
Bakım Onarımı Kızılırmak Saraycık

12 TARIM Sulama Suyu Tesisi 
Bakım Onarımı Şabanözü Mart

13 TARIM Sulama Suyu Tesisi 
Bakım Onarımı Yapraklı Sazcağız

1 TARIM

2015

Sulama Suyu Tesisi 
Bakım Onarımı Korgun Kayıçivi

2 TARIM Sulama Suyu Tesisi 
Bakım Onarımı Ilgaz Kale

3 TARIM Sulama Suyu Tesisi 
Bakım Onarımı Kurşunlu Sumurcak
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 İLİMİZ 2014-2018 YILLARI ARASI SULAMA 5 YILLIK YATIRIM PROGRAMI         

SIRA 
NO SEKTÖRÜ YILI PROJE ADI YERİ

1 TARIM

2016

Sulama Suyu Tesisi 
Bakım ve  Onarımı Şabanözü Gümerdiğin

2 TARIM Sulama Suyu Tesisi 
Bakım ve  Onarımı Merkez İçyenice

3 TARIM Sulama Suyu Tesisi 
Bakım ve  Onarımı Ilgaz Sazak

4 TARIM

2017

Sulama Suyu Tesisi 
Bakım ve  Onarımı Korgun Alpsarı

5 TARIM Sulama Suyu Tesisi 
Bakım ve  Onarımı Ilgaz Kırışlar

6 TARIM Sulama Suyu Tesisi 
Bakım ve  Onarımı Merkez Ayan

7 İÇMESUYU

2018

Sulama Suyu Tesisi 
Bakım ve  Onarımı Çerkeş Bozoğlu

8 İÇMESUYU
Sulama Suyu Tesisi 
Bakım Onarımı Merkez Germece

9 İÇMESUYU
Sulama Suyu Tesisi 
Bakım Onarımı Ilgaz Satılar                                           

Kurmalar

Faaliyet 1.2.2: DSİ tarafından planlanan Kızılırmak Hamzalı barajı, Koyunbaba      
Barajı gibi projelerin takip edilerek ürün planlaması yapılacaktır.

Faaliyet 1.2.3: Plan dönemi içinde 10 adet hayvan içme suyu göleti idare imkânları ile yapılacaktır.

Strateji: Taşkın önleme ve toprak koruma amacına da hizmet eden projelere, depolama yapısı 
tamamlanmış projelere ve DSİ gibi diğer kurumların yatırımlarına destek amaçlı yürütülen projelere 
öncelik verilecektir.

HEDEF 1.3: Tarımsal verimliliğin arttırılması sağlanacaktır.

Faaliyet 1.3.1 Üreticilerimize meyve fidanı alımlarında %50 destek sağlanması benimsenmiş olup; 
Çiftçilere önemli girdilerin dağıtımına devam edilecektir.

Faaliyet 1.3.2: 2014 yılından başlayarak 5 yıllık dönemde 1.000 ha.alanda drenaj çalışması yapılacak, 
bakım onarım ihtiyacı nedeniyle düşük kapasite ile çalışan sulama tesislerinden her yıl 2’sinin 
bakım-onarımı yapılacaktır.

Faaliyet 1.3.3: Basınçlı sulama sistemeleme tesisleri sulama suyunun verimli kullanılması amacıyla 
imkân ölçüsünde destek verilecektir.
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Strateji: Arazi kullanımında sulama tesisinden azami faydanın sağlanabilmesi ve en düşük maliyetle 
tamamlanabilmesi için, arazi toplulaştırmasına muvafakat veren köylerin tesisleri öncelikli olarak 
yatırım programına alınacaktır.

Strateji: Sulama projelerinin arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile birlikte yürütül-
mesine özen gösterilecek, projelerde çiftçi desteğinin sağlanmasına yönelik modeller geliştirilmesine 
çalışılacaktır.

Strateji: Mutlak tarım arazilerinin tarım dışı kullanımlarına izin verilmeyecektir.

HEDEF 1.4: Erozyon tehlikesi altındaki arazilerde erozyonu önleyici, toprak ve su dengesini 
sağlayan tedbirleri alarak, toprak muhafaza çalışmalarında bulunulacaktır.

Faaliyet 1.4.1: Toprak derinliğinin uygun olduğu ve çiftçi muvafakatinin alındığı alanlarda toprak 
muhafaza çalışması yapılacaktır.

Strateji: Toprak muhafaza çalışmalarında çiftçilerin desteğini sağlayacak teşvik mekanizmaları 
geliştirilecektir.

HEDEF 1.5: Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köylerin tamamı stratejik plan döneminde 
içme suyuna kavuşturulacak, çevre sağlığı açısından risk taşıyan yörelerde kırsal kanalizasyon 
şebekeleri ile atık su tesislerinin yaygınlaştırılması çalışmalarına hız verilecektir.   

Faaliyet 1.5.1: Suyu olmayan veya yetersiz olan  ünitelere içme suyu getirilmesi ve mevcut içme 
sularının tamir, bakım ve onarımı ile içmesuyu enerjinakil hattı yapımı sürdürülecektir.

Strateji: Plan döneminde yeterli içmesuyuna kavuşturulacaktır. Köylerin Altyapısının Desteklenmesi 
Projesi (KÖYDES) kapsamında ayrılan ödeneklerle bu çalışmalar bitirilecektir.

Faaliyet 1.5.2: İnşaat programlarında bulunmayan fakat sonradan aciliyetine binaen yapımına ger-
ek duyulan yenileme, geliştirme, yeniden suya kavuşturma ve su araştırması gibi limit dâhilindeki 
işlerden her yıl 20 adedi gerçekleştirilecektir. 

Faaliyet 1.5.3: Susuz 6 mahallenin içme suyu inşaatı 2015 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.Grup 
içmesuyu kapsamında yer alan projeler ayrıca değerlendirilecektir.
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İLİMİZ 2014 - 2018 YILLARI ARASI İÇME SULARI 5 YILLIK YATIRIM PROGRAMI

Sıra 
No Sektor Yılı Proje Adı İş Adedi Ünite Sayısı

1 İçme Suları

2014

Limit Onarım 50 50

2 İçme Suları Limit Yeni İş 25 25

3 İçme Suları E.N. Hattı 10 10

4 İçme Suları

2015

Limit Onarım 50 50

5 İçme Suları Limit Yeni İş 28 28

6 İçme Suları E.N. Hattı 12 12

7 İçme Suları

2016

Limit Onarım 50 50

8 İçme Suları Limit Yeni İş 30 30

9 İçme Suları E.N. Hattı 14 14

10 İçme Suları

2017

Limit Onarım 50 50

11 İçme Suları Limit Yeni İş 32 32

12 İçme Suları E.N. Hattı 15 15

13 İçme Suları

2018

Limit Onarım 50 50

14 İçme Suları Limit Yeni İş 35 35

15 İçme Suları E.N. Hattı 16 16

Faaliyet 1.5.4: İçme suyu bulunan ve topografik yapısı uygun olan köylerden her yıl 15’inde                           
kanalizasyon şebekesi çalışmalarına başlanacak, 2014 yılından başlayarak 5 yıllık dönem sonunda 
75 köyün kanalizasyon şebekesi bitirilecektir.

Faaliyet 1.5.5: Plan döneminde bu köylerde atık su tesisi de yapılacaktır (fosseptik).

Strateji : Bakım ve onarım ihtiyacı nedeniyle geçici olarak hizmet dışı kalmış içmesuyu tesislerinin 
hizmete açılmasına yönelik yatırımlara öncelik verilecektir.
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Sıra 
No PROJENİN ADI YER İLÇE/KÖY BAŞLAMA 

BİTİŞ

1 Kanalizasyon Şebeke ve foseptik inş. Bayramören Feriz 2014-2014

2 Kanalizasyon Şebeke ve foseptik inş. Bayramören Sarıkaya 2014-2014

3 Kanalizasyon Şebeke ve fosseptik inş. Bayramören Üçgazi 2014-2014

4 Kanalizasyon Şebeke ve foseptik inş. Çerkeş Dodurga 2015-2015

5 Kanalizasyon Şebeke ve foseptik inş. Çerkeş Fındıcak 2015-2015

6 Kanalizasyon Şebeke ve foseptik inş. Çerkeş Gökçeler 2015-2015

7 Kanalizasyon Şebeke ve foseptik inş. Çerkeş                                          
Kadıköy-Çömlekçi-Yalnızca mh. 2016-2016

8 Kanalizasyon Şebeke ve foseptik inş. Çerkeş Karacahöyük 2016-2016

9 Kanalizasyon Şebeke ve foseptik inş. Çerkeş Karaşar 2016-2016

10 Kanalizasyon Şebeke ve foseptik inş. Çerkeş Kuzören 2017-2017

11 Kanalizasyon Şebeke ve foseptik inş. Çerkeş Uluköy 2017-2017

12 Kanalizasyon Şebeke ve foseptik inş. Çerkeş Örenli-Ahılar mh. 2017-2017

13 Kanalizasyon Şebeke ve foseptik inş. Ilgaz M.Yenice 2018-2018

14 Kanalizasyon Şebeke ve foseptik inş. Ilgaz Yuvademirciler 2018-2018

Strateji: Kırsal Kalkınmayı hızlandırabilmek için Avrupa Birliği ve Dünya Bankası kaynaklı gelir                
getirici ve istihdam yaratıcı projelerin hayata geçirilmesi için mali destek sağlanmasına yönelik                   
gerekli tedbirler alınacaktır.

Strateji: Kanalizasyon ve içme suyu inşaatlarında mahalli katkılara önem verilerek, Devlet-Millet 
işbirliğiyle   hizmetlerin daha ucuza ve kısa zamanda yapılması sağlanacaktır.
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STRATEJİK AMAÇ  2  : Kent-kır ve  sosyo-ekonomik  gruplar  arasındaki hizmet 
farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın 
ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı 
çalışmaları yürütülecektir.

HEDEF 2.1: Tüm köy yolları her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen, köy yolu standardına 
uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlılarının ulaşım sorunu çözüme kavuşturulacaktır. 

Faaliyet 2.1.1: Mevcut asfalt yolların korunabilmesi için her yıl 100-120 km. 2. kat asfalt kaplama 
yapılacaktır.

Faaliyet 2.1.2: 5 yıl içinde toplam 200 km. I. Kat asfalt ; 400 km. II. Kat asfalt yapılacaktır.

Faaliyet 2.1.3: Plan dönemi içinde her yıl ortalama 75 km. stabilize çalışması yapılacaktır.

Faaliyet 2.1.4:  10 km. tesviyeli yolun stabilize kaplaması yapılacaktır.

Faaliyet 2.1.5: Mevcut köy yollarımızı afetlerden korumak, standardını yükseltmek ve sanat yapısı 
eksikliklerini tamamlamak için 2000 metre büz / boru  işi yapılacaktır.

Faaliyet 2.1.6: Asfalt ve stabilize kaplı yolların trafik levhaları 3 yıl içinde tamamlanacak ve trafik 
levhası tamamlanan yolların trafik levhası bakımları yapılacaktır.  

Faaliyet 2.1.7: Plan dönemi içinde köy yolu ile demiryolunun kesiştiği yerlerde gerekli yapılar  (üst 
geçit, alt geçit, bariyer ve flaşör) yapılarak, DDY ile hemzemin geçit sorunu çözülecektir.

Faaliyet 2.1.8: Toplam 2612 km olan köy yolu ağından her yıl;
 • 1980 km.sinin greyderli bakımı,
 • 1100 km. asfalt yolun yama işleri,
 • 100 km.sinin malzemeli bakımı,
 • 2612 km.sinin kar mücadelesi yapılacaktır.

Faaliyet 2.1.9: Köy yollarının 1., 2. kat asfaltı ve stabilizesi ihtiyaç ve bütçe imkanları doğrultusunda, 
ilgili yılın yatırım programı doğrultusunda artırılacaktır. 

Strateji:  KÖYDES kapsamında yeterli ödenek temini halinde faaliyetlerde belirtilen rakamlar     
artırılacaktır.

Strateji: Köy yollarının yapımında yol kalitesinin artırılmasına ve yol onarımına öncelik tanınacaktır. 

Strateji : Zaruri olmadığı sürece yeni köy yolu güzergahı açılmayacaktır.

Strateji: Çalışmalarda halkın katkısına ve işlerin idare tarafından yapılmasına önem verilecektir.

Strateji: Köy yolları yapımına veya iyileştirilmesine, merkezi yerleşmelere ve bölgesel yerel ana 
ulaşım akslarına yakın köylerden ve köy bağlısı yerleşim birimlerinden başlanacaktır.    

Strateji: Taşımalı eğitim ihtiyacı ve turizm potansiyeli yüksek olan yerleşimlerin yollarının yapımına 
veya iyileştirilmesi ve standartlarının yükseltilmesine öncelik verilecektir. Asfalt yol yapımında 
tarımsal üretim potansiyeli yüksek yörelere öncelik verilecektir. 
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HEDEF 2.2: Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin yerine getirilebilmesi için ihtiyaç                        
duyulan araç, gereç, makine ve ekipmanlar temin edilerek bunların bakım - onarım ve ikmalleri 
yapılacaktır.

Faaliyet 2.2.1: Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin planlanan sürede tamamlanabilme-
si için ihtiyaç duyulan iş makinelerinin, tarımsal mekanizasyon alet, makine ve ekipmanlarının, 
hizmet araçlarının, büro, arazi ve laboratuar çalışmalarında kullanılacak olan malzemelerin 
yatırım programlarına bağlı olarak alımları ile ihtiyaç duyulması halinde bakımları ve onarımları 
gerçekleştirilecektir.

HEDEF 2.3: Gıda güvenliği ve gıda güvenirliği, kullanma ve sulama suları konularında tahlil ve 
analiz laboratuarlarının alet ve ekipmanlarının günümüz şartlarına göre yenilenerek referans 
laboratuar haline getirilmeleri sağlanacaktır.

HEDEF 2.4: Meyve üretiminde, hastalık ve zararlılarla zamanında ve daha etkili mücadele              
edebilmek amacıyla gerekli alt yapının oluşturulması sağlanacaktır.

Faaliyet 2.4.1: Üretim miktarının yoğunluğu dikkate alınarak; Meyve üretiminde hastalık ve 
zararlılarla etkili mücadele edilecek. Geç ve erken donmalara karşı  2 adet olan elektronik tahmin 
ve uyarı istasyonlarına ilave istasyonlar kurulması sağlanacaktır.

STRATEJİK AMAÇ  3 : Bitkisel üretimi,  insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini 
en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirler 
alarak yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmektir.

HEDEF 3.1: Tarım işletmelerinde optimum büyüklükte işletmeler oluşturulması teşvik edilecek 
ve Çankırı Tarım Master Planı çalışmaların oluşturularak alt bölgeler arazi yapısı dikkate alınarak 
ürün planlaması çalışmalarında bulunulacaktır.

Proje 
No Proje Adı Yer İlçe / Köy

1

Bitkisel Üretim

Malçlı Çilek Üretimini Geliştirme Projesi Merkez ve ilçeler

2 Seracılığı Geliştirme Projesi Merkez ve ilçeler

3 Sebzeciliği Geliştirme Projesi Merkez ve ilçeler

4 Meyveciliği Geliştirme Projesi Merkez ve ilçeler

5 Yem. Bit. Yetiş. Geliştirme ve Yaygın. Projesi Merkez ve ilçeler

6 Hizmet Aracı Alım Projesi Merkez ve ilçeler

7 Çekirge İle Biyolojik Mücadele Projesi Merkez ve ilçeler

8 Hayvan Hastalıkları İle Mücadele, Hayvan Sağlığı ve Irk Islahı 
Projesi Merkez ve ilçeler



Çankırı İl Özel İdaresi 2014 - 2018 Stratejik Planı

Çankırı İl Özel İdaresi52

HEDEF 3.2: Bitkisel üretimde birim alandan daha fazla ürün elde edilebilmesi için sulu tarım ve 
entansif tarıma teşvik edilecektir. 

Faaliyet 3.2.1: Turfanda sebze yetiştiriciliğinde jeotermal enerjiden yararlanmak amacıyla organize 
sera alanlarının oluşturulması plan dönemi içerisinde araştırılarak olabilirliği irdelenecektir.

HEDEF 3.3: Tarımsal üretimde kullanılan girdilerin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz 
etkilerini denetim hizmetleri ile azaltmak , bu kapsamda alınacak önlemlere ilave olarak 
gübre, ilaç ve sulama gibi girdilerde doğal kaynaklar ve çevre ile uyumlu teknoloji kullanımının 
yaygınlaştırılması sağlanacak ve bitkisel üretimde sertifikalı tohumluk ve fidan kullanımı 
yaygınlaştırılacaktır. Bütçe imkanları ölçüsünde destek verilecektir.

Faaliyet 3.3.1: Bitkisel ve hayvansal üretime girdi sağlamaya yönelik faaliyette bulunan işletmelerin 
(gübre-ilaç-yem bayi ve fabrikaları, sertifikalı tohum - fide - fidan üreticiler vb.) her yıl mutat 
denetimleri yapılacaktır.  
 
Faaliyet 3.3.2: Sertifikalı hububat tohumluğu ekilişinin yaygınlaştırılması amacıyla hububat ekim 
sezonunda üreticilerce ihtiyaç duyulan yeteri miktarda sertifikalı hububat tohumu temin edilerek 
üreticilere dağıtılacaktır. 

Faaliyet 3.3.3:  Kontrollü ve sertifikalı üretim şekli olan iyi tarım uygulamalarına Stratejik Plan 
dönemi içerisinde başlanacaktır.

Faaliyet 3.3.4: Bitkisel Üretimde hastalık ve zararlılarla entegre mücadele kapsamında meyve 
bahçelerinde (kiraz, elma,vs.) entegre mücadele çalışmaları yapılacaktır.

Faaliyet 3.3.5: Toprak ve su kaynaklarının etkin kullanımına yönelik en uygun yöntem ve araçlar 
tespit edilecektir.

HEDEF 3.4: Ekolojik şartları uygun olan İlçelerde başlatılacak olan organik tarım üretimi           
özendirilecek ve desteklenecektir.

Faaliyet 3.4.1: Organik tarımla ilgili pilot projeler geliştirilerek uygulamaya konulacaktır.

Strateji: Organik tarım üretiminde bulunan çiftçilere ayni ve nakdi destek sağlanarak, yaygınlaştırıcı 
ve özendirici tedbirler alınacaktır.

HEDEF 3.5: Gıda üretim ve tüketim yerlerinde gıda güvenliği ve güvenirliliğinin temini için           
gerekli tedbirler alınacaktır.

Faaliyet 3.5.1: Gıdaların üretim ve satış yerleri ile toplu tüketim yerlerinde gerekli olan denetim 
hizmetlerine ağırlık verilecektir. 

HEDEF 3.6: Üretimi yöresel önem arz eden bitkisel ürünlerin tescilinin yapılması sağlanarak gen 
kaynakları korunacaktır.
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Faaliyet 3.6.1: Kızılırmak İlçesinde üretilen Çeltik’in tescil işlemleri plan dönemi sonuna kadar 
tamamlanacaktır. 

Faaliyet 3.6.2: Yöresel önemi olan ve sadece o yöreye adapte olmuş ürünlerin tespit ve tesciline 
yönelik çalışmalara  başlanılacaktır. 

Strateji: Bitkisel üretimde gen kaynaklarının korunması ve tescili ile ilgili yönetmelik kapsamında 
Araştırma Enstitüleri ve diğer ilgili kurumlarla koordineli olarak çalışılacaktır. 

STRATEJİK AMAÇ  4 : Hayvancılığı ve hayvansal ürünler üretimini geliştirerek, 
yetiştiricinin gelir seviyesini yükseltmektir.

HEDEF 4.1: Hayvancılığın geliştirilmesi için kültür melezi sığır sayısı her yıl suni tohumlama ile  
artırılarak, yerli ırkların ıslahı tamamlanacaktır.

Faaliyet 4.1.1: Hayvancılığın geliştirilmesi projesi kapsamında, suni tohumlama uygulaması 
artırılacak, embriyo transferi yönünde çalışmalar yapılacak ve soy kütüğü ve ön soy kütüğü 
kayıtlarının tutulması sağlanacaktır.

HEDEF 4.2: Hayvansal üretimde gerekli olan tüm hijyenik tedbirler alınarak hastalık ve 
zararlılarıyla mücadele edilerek, sağlıklı üretimin artması gerçekleştirilecektir.

Faaliyet 4.2.1: Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele kapsamında büyükbaş hayvanlarda şap, 
brucella, antrax, tüberküloz, kuduz, küçükbaş hayvanlarda; şap, brucella, mavidil, antrax, koyun 
keçi vebası (ppr), kuduz, tek tırnaklılarda; ruam  kedi, köpekler gibi evcil hayvanlarda; kuduz, vb. 
aşıların yapılması ile kanatlılarda hastalık taraması her yıl yapılacaktır. Kuş gribi olarak bilinen ve 
kanatlı hayvanlarda görülen (Avian İnfluenza) hastalığına yönelik ön tedbirler sürekli alınacaktır.

HEDEF 4.3: Kaliteli kaba yem açığının giderilebilmesi için, yem bitkileri ekim alanlarının artırılması 
için yapılan projeler desteklenerek, yem bitkileri üretiminin artırılması ve geliştirilmesi ile mera 
ıslah çalışmalarına ağırlık verilecektir. 

Faaliyet 4.3.1: Kaliteli  kaba yem açığının giderilmesi için, kaba yem üretimi 2014 yılına itibaren   
113.000 tondan 120.000 tona çıkarılacaktır.

Faaliyet 4.3.2: Çayır Mera ve Yem Bitkilerini Geliştirme Projesi kapsamında mera, yaylak, kışlak ve 
otlak alanlarından azami istifadenin sağlanması için mera ıslah çalışmaları yapılacaktır.

HEDEF 4.4: İl genelinde küçük kapasiteli işletmeler bazında yapılan kültür hayvancılığı alanında 
uygun teknikle çalışan, kontrollü üretim yapan, hastalıktan ari ve optimum büyüklükte 
hayvancılık işletmelerinin oluşturulması teşvik edilecektir.

Faaliyet 4.4.1: Organize hayvancılık bölgelerinin oluşturulması çalışmaları kapsamında, süt ve besi 
sığırcılığıyla uğraşan çiftçiler desteklenecektir.
 
Strateji: İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları kaynakları ve mikro krediler yoluyla 
destekleme yapılacaktır.
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HEDEF 4.5: Sağlıklı arı ve arı ürünleri üretilmesi için arıcılık yapan üreticilerin üretimle ilgili faali-
yetleri desteklenerek arıcılığın geliştirilmesi sağlanacaktır.  

STRATEJİK AMAÇ  5 : Kırsal  kesimin ekonomik yönden  güçlendirilmesi için tarımsal 
amaçlı kooperatifler ve şirketler, üretici birlikleri ve kooperatif üst 
birlikleri kurulmasını özendirmek ve kooperatifleri teknik ve mali 
yönden desteklemektir.

HEDEF 5.1: Kooperatiflere mali destek sağlayarak ve bitkisel ve hayvansal üretime ve pazar-
lamaya yönelik makro ve mikro ölçekli projeler uygulayarak ortaklarının gelir seviyelerini artırıcı 
destek sağlanacaktır.

Faaliyet 5.1.1: İlimizden geçen akarsu havzalarında kalan taban arazilerde yaşlı meyveli ve meyve-
siz ağaçlar kesilerek yerine meyve bahçeleri tesis edilmeli.

V.2.  TOPLUMSAL REFAH DÜZEYİNİN YÜKSELTİLMESİ

STRATEJİK AMAÇ  6 : Sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak ve sağlıklı 
hayat tarzını teşvik etmek, birey ve topluma erişilebilir, uygun, 
etkili ve etkin sağlık hizmetleri sunmak, insan merkezli ve bütüncül 
yaklaşımla bireylerin sağlık ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap 
vermek

HEDEF 6.1: Sağlıkta İnsan Kaynaklarının dağılımını, yetkinliğini ve motivasyonunu iyileştirme, 
devam etmek ve sağlıkta  İnsan Kaynaklarının sürdürebilirliğini sağlamak.

Faaliyet 6.1.1: Sağlık insan kaynağı dağılımı iyileştirilecek ve sağlıkta insan gücünün yetkinliği 
artırılarak, motivasyonu iyileştirilecektir. 

Faaliyet 6.1.2: İlde personel istihdamında hakaniyeti gözeten model sürdürülecektir.

Faaliyet 6.1.3: Sağlık çalışanlarına yönelik kişisel gelişim ve mesleki eğitimler sürdürülecektir.

Faaliyet 6.1.4: Sağlık çalışanlarının motivasyonunu artırmaya yönelik planlamalar yapılacaktır.

Faaliyet 6.1.5: Sağlık yöneticilerinin bilgi ve deneyimlerini artırıcı planlamalar yapılacaktır.

Faaliyet 6.1.6: Sağlık personelinin saygınlığını artıracak eğitim ve bilgilendirme programları düzen-
lenecektir.

HEDEF 6.2: Sağlıklı beslenme alışkanlıklarını geliştirmek, fizisel aktivite düzeyini artırmak ve 
obeziteyi azaltmak.

Faaliyet 6.2.1: Bireysel beslenme ve fiziksel aktivite davranışlarını değiştirmek için sağlığı geliştirme 
programları yürütülecektir.
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Faaliyet 6.2.2: Sağlıklı beslenme ve hareketli hayat konularında vatandaşın bilgi ve bilinçlendi-
rilmesini yönelik çalışmalar ve eğitim programları yapmak, Sağlıklı Beslenme, Obezite ve Fiziksel 
Aktivite ( Hizmet içi ve Halk Eğitimi) Okul çağı çocuklarında Sağlıklı Beslenme, Obezite ve Fiziksel 
Aktivite konulu etkinlikler düzenlenecektir.

Faaliyet 6.2.3 : Daha sağlıklı yiyecek seçimlerini kolaylaştırmak için planlamalar yapılacaktır.

Strateji:  Sağlıklı Yaşam Merkezi kurulması ve Beslenme dostu okul sayısı artırılması planlanmaktadır.

HEDEF 6.3: Tütün ile mücadeleyi sürdürmek ve bağımlılık yapıcı madde kullanımını azaltmak.

Faaliyet 6.3.1: Tütün ve bağımlılık yapan madde kullanımını engellemek amacıyla sağlığı geliştirme 
programları yürütülecektir.

Faaliyet 6.3.2: Tütün ve bağımlılık yapan maddelerle mücadele konusundaki yönetişim 
iyileştirilecektir.

HEDEF 6.4: Bireylerin kendi sağlığı üzerindeki sorumluluğunu artırmak için sağlık okuryazarlığını 
geliştirmek.

Faaliyet 6.4.1: Halk arasında sağlık okuryazarlığı düzeyini artırmaya yönelik çalışma yapılacak,      
toplumda sağlık okuryazarlığını artırmak için iletişim faaliyetlerini güçlendirilecektir.

HEDEF 6.5: Halkın sağlığını etkileyen acil durumların ve afetlerin sağlık üzerindeki etkisini                     
azaltmak.

Faaliyet 6.5.1: Birey ve topluma erişilebilir, uygun, etkili ve etkin acil sağlık hizmetleri sunulacaktır.

Faaliyet 6.5.2: Acil sağlık hizmetleri ilimizde meydana gelebilecek olası afet durumlarına hazır 
hale getirilecektir.

HEDEF 6.6: Bulaşıcı hastalıklar ve risk faktörleri ile mücadele etmek ve bunları izlemek.

Faaliyet 6.6.1: Aşı ile önlenebilir hastalıklar ile mücadele etmek, bunları izlemek ve önlemek 
amacıyla gerekli çalışmaları yürütülecektir.

Faaliyet 6.6.2: İlimizde aşı lojistiğine yönelik çalışmalar düzenli olarak takip edilerek eksiklikler 
konusunda gerekli tedbirleri alınacaktır.

Faaliyet 6.6.3: Bulaşıcı hastalıklar ve risk faktörleri ile mücadele edilerek, bunları izlemek ve önle-
mek amacıyla gerekli çalışmalar yürütülecektir.

HEDEF 6.7: Sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini iyileştirmek.

Faaliyet 6.7.1: Sağlık hizmetlerinin idari, yapısal ve fonsiyonel olarak geliştirmeye devam edilecek-
tir.

Faaliyet 6.7.2: Birinci basamak sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini iyileştirmeye devam 
edilecektir.



Çankırı İl Özel İdaresi 2014 - 2018 Stratejik Planı

Çankırı İl Özel İdaresi56

Faaliyet 6.7.3: Teşhis ve tedavi hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini iyileştirmeye devam                                
edilecektir.

HEDEF 6.8: Anne, çocuk ve ergen sağlığını korumak ve geliştirmek.

Faaliyet 6.8.1: Anne sağlığı korunacak ve geliştirilecektir.

Faaliyet 6.8.2: Yenidoğan ve bebek sağlığı korunacak ve geliştirilecektir.

Faaliyet 6.8.3: Çocuk ve ergen sağlığı korunacak ve geliştirilecektir.

HEDEF 6.9: Koruyucu ve temel sağlık hizmetlerinin etkili kullanımını sağlamak, birinci basamak 
sağlık hizmetlerinin rolünü güçlendirerek hizmet entegrasyonu ve devamlılığını iyileştirmek.

Faaliyet 6.9.1: Sağlığın teşviki ve sağlıklı hayat programının kullanımı yaygınlaştırılacaktır.

Faaliyet 6.9.2: Birinci basamak sağlık hizmetlerine erişim artırılacaktır.

Faaliyet 6.9.3 : Koruyucu diş sağlığı hizmetlerinin kullanımını artırıcı planlamalar yapılacaktır.

Faaliyet 6.9.4 : Koruyucu ruh sağlığı hizmeti iyileştirilecektir.

Faaliyet 6.9.5 : Kanser tarama programları iyileştirilerek tüm müracaatlar içerisinde aile hekimliğine 
müracaat oranını artırmak.

HEDEF 6.10: Acil sağlık hizmetlerine uygun ve zamanında erişimi sürdürmek.

Faaliyet 6.10.1: Acil çağrı hizmetlerinin uygun kullanımını artırmak.

Faalityet 6.10.2: Acil müdahale sistemini iyileştirerek vakaya ulaşım süresini azaltmak.

Faaliyet 6.10.3: Hastanelerin acil servis hizmetlerini iyileştirmek.

HEDEF 6.11: Sağlık hizmet sunumunu izlemek, bilgi sistemlerini geliştirmek ve kullanımının 
yaygınlaşmasını sağlamak

Faaliyet 6.11.1:  İlimiz Devlet Hastanesini digital hastane sistemine geçişi planlanmaktadır.

HEDEF 6.12 : Bedensel, zihinsel sosyal ya da ekonomik şartları sebebiyle özel ihtiyacı olan kişilerin 
uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlayarak ihtiyaçlarına daha iyi yanıt vermek.

Faaliyet 6.12.1:  Engellilere verilen sağlık hizmetleri, evde sağlık hizmet sunumu ve yaşlı bireyler 
için sağlık hizmetleri iyileştirilecektir.

HEDEF 6.13 : Sağlık altyapısının ve teknolojilerinin kapasitesini, kalitesini ve dağılımını iyileştirmek 
ve sürdürülebilirliğini sağlamak.
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Faaliyet 6.13.1: Sağlık kurumlarının altyapısı, kapasitesi, kalitesi ve dağılımı geliştirilecektir.

Faaliyet 6.13.2: Sağlık teknolojisinin kapasitesi, kalitesi ve dağılımı geliştirilecektir.

STRATEJİK AMAÇ 7 : Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak;  temel ve   ortaöğretimde eğitimin 
kalitesini yükseltmek; Çankırı Karatekin Üniversitesinin gelişmesi  
için gerekli desteği vermek ve   altyapı yatırımlarını artırmaktır.

HEDEF 7.1:  Okuma yazma oranını %100 seviyelerine çıkarmak, okul öncesi ve ilk okullarda 
okullaşma oranını yüksetmek amacıyla çalışmalar yoğunlaştırılacaktır.

Faaliyet 7.1.1: Bir önceki plan  döneminde yapılması plananlanan ya da yapımı devam eden 
ilköğretimde; 2 ilkokul,  3 orta okul ile  6 lise, 4 yurt, 1 spor salonunun yapım aşamaları takip                     
edilecektir.

Faaliyet 7.1.2: Plan döneminde yılda Temel Eğitim ve Ortaöğretimde en az 40 okulun onarımı 
yapılması sağlanacaktır. 

Faaliyet 7.1.3:  Plan dönemi boyunca ilköğretimde; 2 ilkokul, 1 ortaokul, ortaöğretimde 6 lise 
yapılacaktır.

Faaliyet 7.1.4:  12 yıllık zorunlu eğitime katılımın artması ve kırsal kesimde eğitim kalitesinin yük-
seltilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Faaliyet 7.1.5: Plan döneminde öğrenci sayısı ve ihtiyaçlar dikkate alınarak 5 spor salonu hizmete 
sunulacaktır.

Faaliyet 7.1.6: Plan dönemi sonuna kadar ihtiyaç duyulan okullarda onarım yapılarak; ısınma 
şeklinin İl Merkezinde doğal gaza dönüştürülerek hizmet verilmesi sağlanacaktır.

Faaliyet 7.1.7: 2018  yılına kadar, özellikle kız ve erkek öğrencilerin ortaöğretime devamlarının 
arttırılması için İl Merkezinde 6 tane yurt yapılacaktır.

Faaliyet 7.1.8: Eğitim-öğretim kurumlarına ait binaların depreme dayanıklılığı tespit edilerek, yılda 
en az 2 okula güçlendirme çalışmaları yapılacaktır.

Faaliyet 7.1.9: Okullarda engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla “Engelsiz Okullar Projesi” 
kapsamında Çankırı Merkez  ve 5 ilçede toplam 17 okulda 1 rampa, 10 asansör, 10 platform, 12 
engelli WC’si inşa edilecektir.
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Milli Eğitim Müdürlüğü

Yer          
İlçe - Köy

Başlama 
Bitiş

Proje 
Tutarı

2014 Yılı 
Yatırım

2015 Yılı 
Yatırım

2016 Yılı 
Yatırım

2017 Yılı 
Yatırım

2018 Yılı 
Yatırım Açıklama

Merkez 2013-2015 4.521.760 4.000.000 521.760 2013 yılında ihalesi yapıldı 
çalışmalar devam ediyor

Orta 2013-2014 1.367.440 1.367.440 2013 yılında ihalesi yapıldı 
çalışmalar devam ediyor

Merkez 2014-2015 16.222.640 6.489.056 7300.188 2.433.396 2014 yılında ihalesi yapıldı 
sözleşme aşamasında.

Merkez 2014-2015 2.000.000 1.500.000 500.000 Yaklaşık maliyet 
çalışmaları devam ediyor.

Merkez 2014-2015 8.000.000 3.500.000 4.500.000 Yaklaşık maliyet 
çalışmaları devam ediyor.

Merkez 2014-2015 3.000.000 1.500.000 1.500.000 Yaklaşık maliyet 
çalışmaları devam ediyor.

Orta 2014-2015 11.000.000 5.000.000 6.000.000 2014 yılında ihalesi yapıldı 
sözleşme aşamasında.

Merkez 2014-2015 5.000.000 2.000.000 3.000.000 Yaklaşık maliyet 
çalışmaları devam ediyor.

Merkez 2014-2016 16.000.000 6.000.000 6.000.000 5.000.000 Yaklaşık maliyet 
çalışmaları devam ediyor.

Şabanözü 2014-2016 5.750.000 1.000.000 3.000.000 1.750.000 Proje aşamasında

Ilgaz 2016-2017 3.000.000 1.500.000 1.500.000 Yapımı planlanmaktadır.

Eldivan 2016-2017 2.000.000 1.000.000 1.000.000 Yapımı planlanmaktadır.

Korgun 2016-2017 2.000.000 1.000.000 1.000.000 Yapımı planlanmaktadır.

Ilgaz 2017-2018 2.000.000 1.000.000 1.000.000 Yapımı planlanmaktadır.

Merkez 2015-2017 11.000.000 5.000.000 6.000.000
Temel Eğitim Yatırım 
Programına alınması 
planlanmaktadır.

Merkez 2015-2017 4.500.000 1.500.000 3.000.000
Temel Eğitim Yatırım 
Programına alınması 
planlanmaktadır.

Kurşunlu 2016-2017 4.500.000 1.500.000 3.000.000
Temel Eğitim Yatırım 
Programına alınması 
planlanmaktadır.

Merkez 2016-2018 8.000.000 3.500.000 4.500.000 Yapımı planlanmaktadır.

Orta 2017-2018 2.000.000 1.000.000 1.000.000 Yapımı planlanmaktadır.

Eldivan 2017-2018 9.500.000 4.500.000 5.000.000 Yapımı planlanmaktadır.

Kurşunlu 2016-2017 1.026.887 Güçlendirme Yapımı 
planlanmaktadır.

Ilgaz 2016-2017 866,362 Güçlendirme Yapımı 
planlanmaktadır.

Kızılırmak 2016-2017 960.000 Güçlendirme Yapımı 
planlanmaktadır.

Merkez 
ve İçeler 2015-2018 20 18 22 25 Rakamları yazılı okulların 

onarımları planlanmıştır.
Merkez 
ve İlçeler 2015-2018 12 14 17 13 Rakamları yazılı okulların 

onarımları planlanmıştır.
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Strateji: Kırsal kesimde yapılacak okulların maliyetini azaltmak amacıyla estetik düzeyi yüksek pre-
fabrik bina yapımı dikkate alınacaktır.

HEDEF 7.2: Okul yapılması amacıyla, il ve ilçe merkezlerinde bulunan, özel ve tüzel kişiliklere ait 
gereken miktardaki arazilerin bir program dâhilinde kamulaştırılması yapılacaktır.

Faaliyet 7.2.1:  Eğitim hizmetlerine sunulmak amacıyla yatırm planı dahilinde ihtiyaç duyulan 
eğitim arazısının kamulaştırılması yapılacaktır.

Faaliyet 7.2.2: İhtiyaç duyulan arazilerin temininde hayırsever desteğinin sağlanmasına yönelik 
çalışmalar yapılacaktır.

HEDEF 7.3: Çocukların  eğitim sürecine hazırlanabilmesi ve sosyal gelişmesini sağlamak amacıyla 
okul öncesi eğitime yönelik okul yapımına hız verilecektir.

Faaliyet 7.3.1: Plan dönemi sonuna kadar ihtiyaç olan ilçemizde 1 anaokulu yapılarak hizmete 
sunulacaktır. 

Faaliyet 7.3.2: Plan döneminin sonuna kadar 3-5 yaş çağ nüfusu dikkate alınarak ihtiyacı olan en az 
1 okula anasınıfı açılarak hizmete sunulacaktır.

Faaliyet 7.3.3: Ekonomik durumu yetersiz olan ve çocuğunu okul öncesi eğitime gönderemeyen 
ailelere yönelik destek faaliyetleri yapılacaktır. 

HEDEF 7.4: Çankırı Karatekin Üniversitesi kampus alanı çalışmaları tamamlanmış, eğitim ve 
öğretimin hizmetine sunulmuştur. Özel İdare ve diğer genel idare birimlerinden beklenen 
katkılar sürdürülecektir.

Faaliyet 7.4.1: Fakülte ya da Yüksek Okullar için gerekli destekler sağlanmaya devam edilecektir.
  
Strateji: Rektörlük, Çankırı Üniversite Vakfı, Sivil Toplum Kuruluşları ve hayırsever yurttaşlarla 
sürekli dialog içinde olunacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 8 : Spor alt yapısını il genelinde dengeli dağılımını sağlayarak, halka, 
özellikle gençlere yönelik spor hizmetlerini yaygınlaştırmak, sporu 
halkın vazgeçilmez tutkusu ve yaşam biçimi haline getirmektir.

HEDEF 8.1: Kentte ya da kırsalda yaşayan tüm yaş gruplarından, profesyonel ve amatör insanların 
rahat spor yapmasını sağlamak için gerekli alt yapı çalışmaları yapılacaktır.

Faaliyet 8.1.1: İlimizin merkez, ilçe, belde, köy ve mahallelerindeki mevcut tesislerin fiziki durumları, 
donanımları ve personel envanterleri Plan dönemi  sonuna kadar çıkartılacaktır.

Faaliyet 8.1.2: 2500 kişilik seyirci kapasiteli spor salonu yapımı tamamlanacaktır.

Faaliyet 8.1.3:  İlçelerde basketbol, voleybol ve futbol branşlarında semt spor tesisleri yapılacaktır.
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HEDEF 8.2: İlimizde başarılı sporcuların yetişmesi, sporun yaygınlaşması için her türlü destek 
sağlanacaktır.

Faaliyet 8.2.1:  Bütün branşlarda başarı-derece elde eden gençler desteklenecektir.

Faaliyet 8.2.2: İlimizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine malzeme yardımında 
bulunulacaktır.

Faaliyet 8.2.3: Federasyonların ulusal ve uluslar arası organizasyonlarına talip olunacak, ilimizin 
imkanları dahilinde gerçekleştirebilecek olanların  ilimizde organize edilmesine çalışılacaktır. 

Strateji: Yerel yönetimler, amatör spor kulüpleri, Yüksek öğretim okulları ve federasyonlarla 
işbirliğine gidilecektir.

V.2.2.  MİKRO YATIRIMLAR

STRATEJİK AMAÇ  9 : Gelirleri  ve/veya   sermaye   birikimleri  yetersiz küçük  girişimcilerin  
ve dezavantajlı grupların; mesleki, sanatsal birikimlerini ve 
yeteneklerini gelirlerini artırıcı faaliyetlere kanalize etmek amacıyla 
mikro kredilerle desteklenmesini sağlamak ve işsizliğin azaltılmasına 
katkıda bulunmaktır. 

HEDEF 9.1: Hedef kitlenin gelirlerini artırmak ve işsizliği azaltmak için yöresel potansiyeli                            
bulunan tarım, el sanatları, hayvancılık, dokumacılık, turizm ve halıcılık gibi alanlardaki girişimler 
desteklenecektir.

Faaliyet 9.1.1: El sanatları alanında tarihsel birikimi olan yöredeki aileler belirlenerek                                            
desteklenecektir.

Faaliyet 9.1.2: Mikro kredilerle üretilen ürünlerin pazarlanabilmesi için kooperatif ve üretici                      
birlikleri oluşturulacaktır.

Faaliyet 9.1.3: Kırsal kesimde ve özellikle orman köylerinde süt sığırcılığı, motorlu dokuma, fenni 
arıcılık, süt koyunculuğu, meyvecilik gibi projelere ilişkin, her yıl 40 aileye olmak üzere, 5 yılda  
toplam 200 aileye kredi verilmesi değerlendirilecektir.

Faaliyet 9.1.4: Özel idareye bağlı birimler tarafından ilin tarım potansiyeli göz önüne alınarak,                 
proje ekipleri kurulması ve kırsal alandaki projelerin ÇİÖİ tarafından mikro kredilerle desteklenmesi 
sağlanacaktır.

Faaliyet 9.1.5: Günümüz teknik ve teknolojisine uygun yeni tarım araç ve gereçlerini, düşük bir 
bedel karşılığında çiftçilerin kullanımına sunularak, üretim faaliyetlerine katkıda bulunulacaktır. 

HEDEF 9.2: Hedef kitlenin küçük sermaye gerektiren gelir artırıcı faaliyetlerini desteklemek 
amacıyla projeler üretilecek, gerçekleştirilmesi istenen projelerin tanıtımı yapılacaktır.

Strateji: İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, KOSGEB, STK’lar, AB, KUZKA ve özel 
girişimcilerle işbirliğine gidilecektir.
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V.2.3.  AİLE, SOYAL POLİTİKALAR VE YARDIMLAR

STRATEJİK AMAÇ 10 : Sosyal devlet olmanın temel sorumluluklarını yerine getirmekte 
vazgeçilmez bir öneme sahip olan Yetiştirme Yurdu Kurumu 
korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç aile, çocuk, genç ,kadın, 
özürlü ve yaşlılarımıza 24 saat sürekli koruma ve bakım hizmetini yatılı 
ve gündüzlü olarak hizmet vermektir. Sosyal Hizmet Merkezleri, Aile, 
Gençlik ve Yaşlı danışma merkezleri, evlat edinme, koruyucu aile, 
sosyal yardım uygulamaları, sokakta yaşayan ve çalışan çocuklara 
yönelik hizmetleri ile tüm alanlarda gönüllü katkı ve katılımların 
organizasyonu gibi koruyucu, önleyici ve eğitici çalışmaların yanında 
uluslar arası sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek; 
Yoksulluğun  azaltılması  ve  muhtaç durumda bulunan kişi ve 
gruplara etkin sosyal koruma sağlanması amacıyla, ilgili uluslar 
arası kuruluşların; proje, finansman yardımı gibi olanaklarından da 
yararlanarak, sosyal hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine, yaygın, etkili 
ve sürekli bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak, değişen toplum 
yapısı ile oluşabilecek sosyal sorunlara karşı yeni hizmet modelleri 
geliştirmektir.

HEDEF 10.1: Ekonomik, sosyal ve sağlık yönünden yoksunluk içinde bulunan dezavantajlı kişi ve 
grupların (yoksullar, yaşlılar, zihinsel ve bedensel engelliler, kimsesizler ve sokakta yaşayan-
çalışan çocuklar) kimlik bilgileri, adresleri, dezavantaj durumları ve gereksinimleri belirlenerek, 
gerekli yardımlar yapılacaktır.

Faaliyet 10.1.1: Dezavantajlı kişi ve gruplara ilişkin bilgiler 2015 yılının ilk yarısına kadar belirlenerek, 
kayıt altına alınacaktır.

Faaliyet 10.1.2: Dezavantajlı kişi ve grupların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kaynaklar ve 
kriterler 2015 yılının ikinci yarısında belirlenecektir.

Faaliyet 10.1.3: Sosyol-ekonomik yardım gerektiren sahiplerine etkili ve etkin bir şekilde 
ulaştırılabilmesi için çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlarca dağınık halde yapılan ayni ve nakdi yardımlar 
2015 yılına kadar tek çatı bir altında toplanarak, fonksiyonelliği ve miktarları arttırılacaktır.

Faaliyet 10.1.4: Diğer bireylere oranla dezavantajlı durumda olan yaşlı ve engellilerin bulundukları 
sosyal çevrede sorunlarının çözülebilmesi ve sosyal yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilme-
leri amacıyla kurumsal bakım hizmetinin yerini alacak şekilde evde bakım modeline geçiş, plan 
dönemi içinde tamamlanacaktır.  

Faaliyet 10.1.5: Dezavantajlı kişi ve grupların gereksinimlerinin karşılanmasına, kaynaklara 
ve belirlenen kriterlere göre önceliklendirmenin ve takvimlendirmenin de yer aldığı bir plan 
çerçevesinde çalışmalara başlanacaktır.

Faaliyet 10.1.6: Ilgaz ilçesine yeni açılan Hacı Mustafa Akbak Huzurevinin tefrişat ve çevre                        
düzenlemesine yönelik katkı ve destekler 2014-2015 yılında sürdürülecektir.
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Faaliyet 10.1.7: Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü engelli, yaşlı, çocuk, kadın ve aile hizmetlerinde 
kullanılmak üzere ücretli olarak Öğretmen, Sosyolog ve Sosyal Çalışmacı personel alımı için katkı 
ve destekler 2014-2015 yılında sürdürülecektir.

Strateji: Dezavantajlı kişi ve gruplara yönelik çalışmalar muhtarlıklar, kaymakamlıklar, İlçe Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, belediyeler, milli eğitim ve sağlık birimleri, sivil toplum 
kuruluşları ve hayırseverlerle işbirliği içinde gerçekleştirilecektir.

HEDEF 10.2: Ekonomik yoksulluk içinde bulunan kişi ve ailelerin çocuklarının çocuk yuvası ve 
yetiştirme yurdu gibi kurumsal bakım hizmeti alarak ailelerinden ayrılmaları yerine, aileleri ile 
birlikte yaşayabilmelerini sağlayıcı alternatif koruyucu-önleyici tedbirler alınacaktır.

Faaliyet 10.2.1: İl Merkezinde bulunan 14 mahalle muhtarı 2015 yılı içerisinde  psiko-sosyal ve 
ekonomik yoksunluk içinde bulunan insanların ihtiyaçları doğrultusunda başvurabilecekleri 
kurum ve kuruluşlar hakkında bilgilendirilecektir. 

Faaliyet 10.2.2: Kuruluş Bakımından kalan çocuklarımızın ev sıcaklığını hissedebilecekleri, ev 
ortamının oluşturulduğu apartman daireleri kiralamak suretiyle Çocuk evleri oluşturulması 
çalışmaları 2014-2015 yıllarında yapılacaktır.

HEDEF 10.3: Yaşadıkları psiko-sosyal travmalar sonucu hakkında korunma kararı alınarak, ku-
rum bakımında olan korunmaya muhtaç çocuklar için kurum bakımı yerine alternatif bakım 
hizmetlerinin işlevselliği arttırılacaktır.

Faaliyet 10.3.1: Medya kullanılarak etkin bir tanıtım faaliyeti ile ilimizde profesyonel koruyucu 
aileler belirlenecektir.

Faaliyet 10.3.2: İlimizde bulunan yetiştirme yurdunda  devlet koruması altında olan çocuklarımızın 
2014 yılı sonuna kadar %50’ si taranarak durumu uygun  görülenlerin korunma kararları (eve 
dönüş projesi, ayni-nakdi yardım karşılığı gibi) hizmet modelleriyle kaldırılıp, bu çocukların aileleri 
yanında bakılmaları sağlanacaktır.

Faaliyet 10.3.3: Ailelere aile danışmanlığı, rehabilitasyon gibi sosyal hizmetler verilerek, çocukların 
sağlıklı ve mutlu ortamlarda yetişmeleri sağlanacaktır. 

HEDEF 10.4: Sokakta yaşayan ve/veya çalışan çocukların; işçi çocukların korunma ve 
rehabilitasyon süreçleri tamamlanarak içinde bulundukları topluma yeniden entegrasyonlarının 
sağlanması ile ilgili önlemler alınacaktır.

Faaliyet 10.4.1: Sosyal tehlikelerle karşı karşıya olan sokakta yaşayan/çalıştırılan gençlerin 
rehabilitasyon ve topluma yeniden kazandırılmalarını sağlamak amacıyla, 2015 yılında Çocuk ve 
Gençlik Merkezleri açılması sağlanacaktır.

Faaliyet 10.4.2: 5395 Sayılı Kanun kapsamında korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen 
çocukların korunmasına, koruyucu ve destekleyici tedbirler ile çocuğun aile ortamında korunmasını 
sağlamaya yönelik danışmanlık bakım ve barınma konularında çalışmalar sürdürülecektir.

Strateji: Bu faaliyetler Belediyeler,  Sağlık Birimleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve STK’lar ile işbirliği 
içinde yapılacaktır. 
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HEDEF 10.5: Engellilere yönelik hizmetlerin etkili ve daha işlevsel planlanması sağlanarak,                         
toplumla entegrasyonlarını kolaylaştırıcı önlemler alınacaktır.

Faaliyet 10.5.1: Engellilerin bilgi becerilerinin geliştirilmesine ve toplumla uyumlaşmalarına yönelik 
eğitim, sosyal ve sportif amaçlı tesisler ile rehabilitasyon merkezlerinin kurulması ve açılması 
teşvik edilecektir. Eldivan İlçesinde “Engelsiz Yaşam Merkezi” yapımı desteklenecektir.

Faaliyet 10.5.2: Engellilerin şehir içinde yaşamalarını kolaylaştırmaya yönelik fiziki düzenlemelerin 
yapılmasını sağlayıcı tedbirler alınması için belediyeler ve resmi kuruluşlar ile işbirliğine devam 
edilecektir. 

Faaliyet 10.5.3:  5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerle Değişiklik yapılması 
hakkındaki kanunla verilen görevleri yerine getirerek, engellinin akrabası tarafından evde bakım 
hizmeti sunumunda bir aylık net asgari ücret tutarındaki ödeme engelliye bakan kişiye yapılması 
devam edecektir.

Faaliyet 10.5.4: Bakıma muhtaç engelinin ailesi yanında bakımının mümkün olmaması halinde ise 
bakım hizmeti kurum bakım veya özel kuruluşlarda verilebilecektir.

HEDEF 10.6: Eğitim ve sağlık alanlarının yanı sıra, 2018 yılına kadar hayırseverlerin yardım yapabi-
lecekleri diğer alanların tespitine yönelik bir çalışma yapılarak yardım alanlarının çeşitlendirilmesi 
sağlanacaktır.

Faaliyet 10.6.1: Hayırseverlerin yaptıkları yardımları duyuran yayınlar yapılacak ve Hayırseverlerin 
toplumda sosyal statü kazandırılması için resmi törenlerde ve kamuya açık toplantılarda onore 
edilmesi sağlanacaktır.

Strateji: Karşılıksız yardımlar yerine mümkün olduğunca kişilerin üretkenliklerini artırıcı politika 
uygulamaları tercih edilecektir. 
 
Strateji: Yaşlılara, çocuklara, engellilere,  yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında ilde 
gönüllü kişilerin dayanışma ve katılımı artırılacaktır.

Strateji: Vatandaş ile Sosyal Hizmetler Kurumları arasında hızlı, etkin ve sürekli bir iletişim süreci 
politika ve önceliklerimiz olacak, işbirliğine açık, tarafsız ve şeffaf olunacaktır.Tüm hizmet verilen 
kesimlerin ve çalışanların memnuniyeti sağlanacaktır.

Strateji: E-devlet kapsamında teknolojik alt yapıyı oluşturmak suretiyle vatandaşlarımızın sosyal 
hizmetlerden en iyi şekilde faydalanmaları sağlanacaktır.

V.2.4.  KÜLTÜREL YAŞAMIN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ

STRATEJİK AMAÇ 11 : Her türlü kültürel değeri yaşatmak, geliştirmek, yaymak, tanıtmak, 
değerlendirmek ve benimsetmek, tarihi ve kültürel varlıkların 
tahribini ve yok edilmesini önlemektir.

HEDEF 11.1: Milli, manevi, tarihi ve kültürel değerlerin araştırılması, geliştirilmesi, korunması, 
yaşatılması, değerlendirmesi, yayılması, tanıtılması, benimsetilmesi suretiyle milli bütünlüğün 
güçlenmesi ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunulması sağlanacaktır .
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Faaliyet 11.1.1: İlimizin sosyo-kültürel yapısında önemli bir değer olan Yâran’ın tanıtılması, 
yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için her türlü katkı sağlanacaktır.  İldeki taşınır ve 
taşınmaz kültürel varlıkların tespiti, tescili, envanterlenmesi, korunması, bilimsel kazı, yayın, 
inceleme-araştırma konusu olması, tanıtılması sağlanacaktır.

Faaliyet 11.1.2: Taşınmaz kültür varlıklarının korunması amacıyla kamulaştırma ile önem ve öncelik 
arz eden eserlerin rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerinin hazırlanması ve uygulanmasına 
çalışılacak, özel mülkiyete sahip taşınmaz kültür varlıklarının onarımı için mal sahiplerine yapılan 
hibe yardımlardan alınan payın artırılması için gerekli girişimlerde bulunulacaktır.

Faaliyet 11.1.3: Halk kültürü, gelenek-görenek ve inançlar, halk müziği ve oyunları, el sanatları, 
mutfağı, giyim-kuşam gibi dallarda araştırma ve derlemeler yapılacaktır.  

HEDEF 11.2: İl Kültür ve sanat konularında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak 
yönlendirilecek, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişime geliştirilerek 
işbirliği yapılacak, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından kurulan, asıl amacı 
kültür ve sanat faaliyeti olan dernek ve vakıflar ile özel tiyatrolar tarafından gerçekleştirilecek 
projelere nakdi yardımda bulunulmasına katkı sağlanacaktır.

Faaliyet 11.2.1: Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı tiyatro, opera, bale, koro, topluluk vb. kültür 
ve sanat gruplarının ilimizde gösteri yapmaları için girişimde bulunulacak, halkımızın bilinenden 
farklı sanatları tanıması sağlanacaktır.

Faaliyet 11.2.2: Asıl amacı kültür ve sanat faaliyeti olan dernek ve vakıflar ile özel tiyatrolar 
özendirilerek hazırladıkları projeleri için nakdi yardım almaları sağlanacaktır.

Faaliyet 11.2.3: Toplumun kültür seviyesinin yükseltilmesi amacıyla okuma alışkanlığının 
kazandırılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik olarak güncel, klasik ve kaynak ve süreli yayınların 
koleksiyona kazandırılması, ortamın iyileştirilmesi, donanımının yenilenmesi, kütüphanesi 
bulunmayan yerleşim yerlerine gezici kütüphane hizmeti sunulması sağlanacaktır.

Faaliyet 11.2.4 : İl için önem arz eden kaynak niteliğindeki yayınların yeniden basımı yapılacak, 
koleksiyonda bulunmasında yarar görülen yayınların alımı ile ilimizi ilgilendiren eserlerin yazımı 
teşvik edilecek ve basımı gerçekleştirilecektir.

Strateji: İl, ilçe belediyeleri, köyler ve ilgili STK’lar ile koordineli çalışılacaktır.

HEDEF 11.3: Kültür ve sanat ilgi duyulması için iletişim ve her türlü gelişim potansiyeli yönlendi-
rilecektir.

Faaliyet 11.3.1: Plastik sanatlar ile geleneksel el sanatlarının tanıtılması, geliştirilmesi ve sergilenmesi 
amacıyla kurslar ve sergiler düzenlenecektir.

Faaliyet 11.3.2: Amatör kişi, koro ve topluluklar teşvik edilerek geleneksel ve çağdaş kültür ve 
sanat gösterileri için gerekli ortam sağlanacaktır.

HEDEF 11.4: Kültür ve sanat yatırımları için gerekli taşınmazlar temin edilecek, gerektiğinde 
kamulaştırma ile bunların etüt, proje ve inşaat işleri yürütülecektir.



Stratejik Plan 2014 - 2018   

Çankırı İl Özel İdaresi 2014 - 2018 Stratejik Planı

65

Faaliyet 11.4.1: Her türlü kültür ve sanat etkinliği ile bilimsel faaliyetin gerçekleştirilebileceği 
çok amaçlı “Yâran Kültür Merkezi” yapımının gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalara ağırlık 
verilecektir.

Strateji: Tarihi yapıların korunabilmesi amacıyla yerel yöneticilerin belirli periyotlarda tarih birifingi 
alması sağlanmalıdır. Seyyar tarih ve kültür okullarının oluşturulması ve bunların kullanıma sokulması 
bu konuda önemli bir çözüm yolu olabilir.

Strateji: Tarihsel yapıların bulunduğu il ve ilçelerde film çalışmaları yapılmasının, tanıtım açısından 
önemli katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Canlı tanıkların bulunması halinde sözlü tarih çalışmalarının 
yapılarak kitaplaştırılmasıda önem taşımaktadır. Şehrin yemek kültürü, modern yerleşim bölgeleri 
ve tarih bölgeleri gibi çeşitli filmler hazırlanarak çeşitli kanallarda tanıtımı gerçekleştirilmelidir.

Strateji: Yurt dışında yaşayan hemşeriler birer kültür elçisi olarak kabul edilerek kendilerinin şehri 
tanıtmalarına destek olunması, yurt dışı tanıtım açısından önem taşımaktadır. Şehre dair tanıtım 
materyallerinin kendilerine ulaştırılması ve kullanılmasının teşvik edilmesi gerekmektedir.

V.2.5.  HALK EĞİTİMİ VE HALKIN BİLİNÇLENDİRİLMESİ

STRATEJİK AMAÇ 12 : Halk eğitiminde toplumun tüm kesimlerini beceri, yaş, öğrenim 
düzeyi ve ihtiyaçlarına uygun biçimde eğitim, rehberlik ve uygulama 
faaliyetleri yoluyla eğitmek ve bilinçlendirmektir.

HEDEF 12.1: Doğal afetlerden korunma konusundaki eğitim programlarının sayısı ve programlara 
halkın katılımı sağlanarak ilimizdeki doğal afet bilinci arttırılacaktır.

Faaliyet 12.1.1: Yerel, görsel, işitsel ve yazılı basında halkı bilinçlendirici haber ve 
programlara yer verilmesi sağlanacaktır.

Faaliyet 12.1.2: Depreme dayanıklı yapılaşma ve deprem anındaki korunma yöntemleri ile ilgili 
olarak, her eğitim düzeyinde vatandaşın anlayabileceği özellikte broşürler basılarak dağıtılacaktır.

Faaliyet 12.1.3: Temel ve ortaöğretim kurumlarında öğrencilere depremle yaşama bilincini aşılamak 
amacıyla etkinlikler düzenlenecektir.

Strateji: Medya ile işbirliği içinde hareket edilecektir.

HEDEF 12.2: Acil durumların ve afetlerin sağlık üzerindeki etkisini azaltmak, acil sağlık hizmetlerini 
ilimizde meydana gelebilecek olası afet durumlarına hazır hale getirmek.

Faaliyet 12.2.1: Acil sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli olabilmesi için sürekli eğitim programları 
düzenlenecektir

Faaliyet 12.2.2: Okul, askeri birlikler, cezaevi gibi toplu yaşanan yerlerde afet konusunda eğitim 
seminer, konferans düzenlenecektir.

Faaliyet 12.2.3: Basın yayın yolu ile halka afet durumlarında yapılması gerekenler hakkında bilgi 
notları hazırlanacaktır.
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HEDEF 12.3: Çevrenin ve orman alanlarının korunması ve geliştirilmesine yönelik eğitim ve                            
bilinçlendirme çalışmaları hızlandırılacaktır.

Faaliyet 12.3.1: Köy korulukları oluşturulması için köyde eğitim çalışması yapılarak köy koruluğu 
kurulacaktır.

Faaliyet 12.3.2: Her Yıl kutlanan 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri, tüm haftaya yayılacaktır.

HEDEF 12.4: Köylerdeki yapıların ve tarımsal tesislerin yapı tekniğine uygun olarak yapılması için 
rehberlik eğitimi verilecektir.

Faaliyet 12.4.1: Her yıl yatırım programı uygulamaları sonucu sulamaya açılan sahalardaki arazi 
sahipleri sulu tarım konusunda bilgilendirilecektir.

HEDEF 12.5: Tüm köylerde, nakil ve arazi toplulaştırma projelerine ilişkin geniş katılımlı                                    
bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir.

HEDEF 12.6: Madde bağımlılığı, üreme sağlığı, iş sağlığı, çevre sağlığı, bulaşıcı hastalıklar, bulaşıcı 
olmayan hastalıklar ve aile hekimliği konularında halk eğitimleri daha etkin hale getirilecektir.

Faaliyet 12.6.1: Tütün ve tütün ürünleri kullanımını azaltmak ya da bilinçlendirmek amaçlı öğrenci, 
öğretmen, kamu personelleri, gebelere ve halka gerekli eğitimler düzenlenecektir.

Faaliyet 12.6.2: Üreme sağlığı konusundaki farkındalığı artırmak ve sağlıklı davranışları teşvik 
etmek amacıyla eğitimler düzenlenecektir.

Faaliyet 12.6.3: Üreme sağlığı konusundaki farkındalığı artırmak ve sağlıklı davranışları teşvik 
etmek amacıyla özel gün ve haftalarda etkinlikler düzenlenecektir.

Faaliyet 12.2.4: İş sağlığının geliştirilmesi, korunması ve farkındalığın artırılması için eğitim ve 
etkinler düzenlenecektir.

Faaliyet 12.6.5: Çevresel tehlikelerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve 
karbonmonoksit zehirlenmelerini engellemek için eğitimler düzenlenecektir.

Faaliyet 12.6.6: Genel hijyen ve el yıkama alışkanlığını teşvik etmek ve solunum yolu ile bulaşan 
hastalıkların yayılmasını engellemek amacıyla tüm ilköğretim okullarında eğitim faaliyetleri 
düzenlenecektir.

Faaliyet 12.6.7: Aşı haftası kapsamında halka yönelik bilgilendirme ve eğitim çalışmalarını 
sürdürerek aşılama oranlarındaki hedeflerimize katkı sağlanması planlanmaktadır.

Faaliyet 12.6.8: Sigara bırakma polikliniği ile ilgili halka yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır.

Faaliyet 12.6.9: Aşırı tuz tüketiminin zararları hakkında halka yönelik bilgilendirme çalışmaları 
yapılacaktır.

Faaliyet 12.6.10: Kanserin erken teşhisinin önemi konusunda farkındalık oluşturmak için özel gün 
ve haftalarda etkinlikler düzenlenecektir.



Stratejik Plan 2014 - 2018   

Çankırı İl Özel İdaresi 2014 - 2018 Stratejik Planı

67

Faaliyet 12.6.11: Aile hekimliği hizmetlerinin önemi konusunda farkındalığı artırmak için eğitim ve 
destek programları düzenlenecektir.

HEDEF 12.7: Acil çağrı hizmetlerinin uygun kullanımını artırmak, kaza, yaralanma ve zehirlen-
menin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak

Faaliyet 12.7.1: Acil çağrı hizmetlerinin uygun kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak için 
okul çağındaki çocuklara yönelik eğitim programları düzenlenecektir.

Faaliyet 12.7.2: İlk yardım eğitimi konusunda farkındalık oluşturacak eğitim ve etkinlikler düzen-
lenecektir.

Faaliyet 12.7.3: Toplumda ilk yardım bilgi ve becerisi kazandıracak eğitim programları ilimizde 
uygulanacaktır.

HEDEF 12.8: Bireyin kendi sağlığı üzerindeki sorumluluğu artırmak için sağlık okur yazarlığı 
geliştirilecektir.

Faaliyet 12.8.1: İnsanların sağlıkları konusunda daha çok sorumluluk almaları, sağlık okuryazarlığının 
artırılması ve halkı, doğru sağlık bilgisine nasıl erişecekleri konusunda bilgilendirmek amacıyla 
eğitimler düzenlenecektir.

HEDEF 12.9: Bitkisel üretim ve hayvancılığın geliştirilmesi ve verimliliğin artırılması amacıyla 
günümüz teknik ve teknolojisine uygun modern tarım araç ve gereçlerinin yararları ve 
kullanımına yönelik çiftçilere sağlanan uygulamalı eğitim imkânları artırılacaktır.

Faaliyet 12.9.1: Yeni geliştirilen tohumluk çeşitlerinin çiftçilere tanıtımı amacına yönelik ekim 
alanları belirlenerek buğday, arpa, çeltik, kiraz, kızılcık  konularında her yıl yeterli sayıda                              
demonstrasyon çalışması yapılacaktır.

Faaliyet 12.9.2: Günümüzün teknik ve teknolojilerinin çiftçilere tanıtımını sağlamak için fuar or-
ganizasyon çalışmalarına öncülük edilecek ve çiftçilerin üretmiş oldukları yeni ürünler, düzenle-
necek olan festivallerle tanıtılacaktır.  

Faaliyet 12.9.3: Süt ve besi sığırcılığı, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, arıcılık, su ürünleri, organik 
tarım, bağcılık, seracılık ve tarımsal mekanizasyon konularında her yıl eğitim ve bilgilendirme 
çalışmalarında bulunulacak, talep olması halinde de kurslar düzenlenecektir.

Faaliyet 12.9.4: Ev ekonomisi kapsamında gıda muhafaza konularına yönelik kışlık salamura, turşu, 
zeytin, reçel, marmelât, peynir, yoğurt yapımı ve gıdaların dondurularak saklanmaları konularında 
her yıl 55 köyde 55 toplantı ile 550 kadın çiftçiye eğitim çalışmaları yapılacaktır. 

Faaliyet 12.9.5: Kırsal Kalkınma Kadın Çiftçileri projesi kapsamında, istekli ve ihtiyaç duyulan 
köylerde çiftçi kadınların süt sığırcılığı, meyvecilik, sebzecilik ve bağcılık konularında eğitiminin 
sağlanması amacına yönelik çalışmalar sürdürülecektir. 

HEDEF 12.10: Halk Eğitim Merkezlerinde gerçekleştirilen beceri edinme kurslarının sayısı 
artırılacak ve kurslar çeşitlendirilecektir.
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V.3. TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ VE JEOTERMAL    
KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

V.3.1.  TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ

STRATEJİK AMAÇ 13 : İlin turizime elverişli bütün imkanlarının ülke ekonomisine olumlu 
katkı sağlayacak şekilde değerlendirmek, turizmin geliştirilmesi, 
pazarlanması, teşvik ve desteklenmesi için gerekli önlemleri almak, 
kültür ve turizm konularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını 
yönlendirmek ve bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunulmasını 
sağlamaktır.

HEDEF 13.1: Turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, 
yaymak, tanıtmak, benimsetmek ve bu suretle millî bütünlüğün güçlenmesine ve ekonomik 
gelişmeye katkıda bulunmak.

Faaliyet 13.1.1:  İlin her türlü turizm değerinin tespiti yapılarak envanterlenmesi sağlanacaktır.

Faaliyet 13.1.2: Çankırı Ilgaz Kadınçayırı Yıldıztepe adıyla Bakanlar Kurulunca Kültür ve Turizm 
Koruma ve Gelişim Bölgesi  ilan edilen, telesiyej hattı, kayak pistleri, futbol sahaları faal olarak 
kullanılan alanda il imkanlarıyla yapımına başlanan tesisler faaliyete geçirilecektir.
Gelişim Bölgesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Turizm Yatırımcıları için 150 ve 170 yataklı iki 
otel ile Günübirlik tesisler yapılmak üzere tahsis edilen alanlara belirtilen yatırımların bir an önce 
yapılabilmesi için gerekli çalışmalar sürdürülecektir. Çankırı ve Kastamonu il sınırları içerisinde yer 
alan Kastamonu-Ilgaz Kış Sporları ve Turizm Merkezi Doruk Mevkiindeki mevcut pist uzatılarak 
alana telesiyej hattı kurulacak, böylelikle alanın cazibesi daha da artırılacaktır.

Faaliyet 13.1.3: İl turizmi açısından önemli bir değer olan ve Maden İşletmesi statüsünde tuz üreti-
mi yapılan  Tuz Mağarasında, üretimi tamamlanmış galerilerin turizmin hizmetine sunulabilmesi 
amacıyla hazırlanan “Çankırı Tuz Mağarasının Turizme Kazandırılması Projesi” hayata geçirilecek, 
ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğünce  “Turistik Yol Ağı”na dahil edilen tuz mağarası yolunun 
hizmete açılması, böylelikle  ziyaretçilerin konforlu bir yol ile mağaraya ulaşmaları sağlanacaktır.

Faaliyet 13.1.4:  Coğrafi yapısı itibariyle Yamaç Paraşütü uçuşları için ideal bir yer olduğu                       
bilinen  Bayramören ilçemizdeki Yamaç Paraşütü Şampiyonalarının daha da artan katılımlarla 
gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.
        
Faaliyet 13.1.5: Sağlık turizmi potansiyeli yüksek olan termal kaynaklardan yararlanarak ilimize 
gelen turistlerin konaklama sürelerini artırıp, turizm gelirlerinden daha fazla pay alabilmek için 
Kurşunlu Çavundur’da bulunan mevcut tesislerin sayısı artırılacak, Tuz Mağarası yakınında yapılan 
sondaj neticesinde açığa çıkarılan, ancak henüz kullanılmayan termal alanda yeni tesislerin inşa 
edilmesi teşvik edilecektir.

Faaliyet 13.1.6: İnanç Turizmi açısından önem arzeden,  Eldivan İlçemizdeki  Hacı Murad-ı Veli, 
Çerkeş İlçemizdeki Pir-i Sani türbeleri ile Atkaracalar İlçemizdeki Hoş İslamlar Türbelerinin tanıtım, 
bakım, onarım ve çevre düzenlemeleri yapılarak ziyaretçi sayısında artış sağlanacaktır. 
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Faaliyet 13.1.7: Turizm değerlerinin korunarak kullanıma açılmasına yönelik olarak Ilgaz Kırkpınar 
Yaylası, Yapraklı Büyükyayla, Çerkeş Işık Dağı, Orta Aydos Dağı, Atkaracalar Ilıpınar Köyü Gazi 
Balıkları vb. önem ve öncelikli alanların planlı gelişimi sağlanacaktır.

Faaliyet 13.1.8: İl Merkezinde tarihi doku niteliği taşıyan kentsel sit alanı ve tescilli konutların 
yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklar ile  Selçuklu dönemine ait tek yapı olan Taş Mescid, 
Kanuni Sultan Süleyman Camii, Buğdaypazarı ve Çivitcioğlu Medreseleri, Bayramören İlçesindeki 
Tarihi Ahşap Köprü, Yapraklı Karacaözü köyünde bulunan Anıt Ağaç  (Koca Meşe) gibi doğal ve 
kültürel varlıkların korunarak yaşatılması sağlanacaktır.

Faaliyet 13.1.9: Alternatif turizm türleri özendirilecek, ilin coğrafi yapısının uygunluğu göz önüne 
alınarak sportif turizm türleri ile uluslararası nitelikteki yarışmaların (Dağcılık, yamaç paraşütü, at 
biniciliği, bisiklet, kayaklı koşu vb.) geliştirilmesine çalışılacak, belirlenecek yeni yürüyüş rotaları 
ve pistler ile gerekli tanıtım ve etkinlikler yapılarak daha fazla sporcunun ilimizi ziyaret etmesi 
sağlanacaktır. Bu çerçevede Milli Mücadelede cephane ve insan naklinde kullanılan ve İstiklal Yolu 
adıyla Tarihi Sit olarak tescil edilen 25 km.lik eski Kastamonu Yolunda son beş yıldır Valiliğimizce 
gerçekleştirilen Yürüyüş ve etkinliklerin ulusal çapta tanıtım ve katılım sağlanarak geliştirilmesi 
sağlanacaktır.

Faaliyet 13.1.10: Tuz ürünleri ile birlikte turizme yönelik ticari ürün çeşitliliği artırılacak, böylelikle 
turizm ekonomisinden herkesin pay alması sağlanacaktır.
     
HEDEF 13.2: Turizm ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek, bu kuruluşlarla işbirliğinde 
bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek 
ve işbirliği yapmak, asıl amacı turizm ve tanıtım faaliyeti olan dernek ve vakıflar tarafından 
gerçekleştirilecek projelere nakdi yardımda bulunulmasını sağlamak. 

Faaliyet 13.2.1: Turizm potansiyeli arz eden ve farklı kurum ve kuruluşların sorumluluk alanında ka-
lan alanların korunması amacıyla işbirliği yapılacak ve söz konusu alanlarda turizm amaçlı yatırımlar 
özendirilecektir. Bu çerçevede merkez ilçede kentsel turizmin geliştirilmesi amacıyla Valiliğimiz, 
Belediye ve Üniversite ile ilgili diğer kuruluşların da desteğiyle tarihi alışveriş merkezi olan Büyük 
Camii ve Çivitçioğlu Medresesi ile Buğday Pazarı ve İmaret Medreselerinin oluşturduğu üçgenin 
içerisinde kalan çarşı bölgesinin hareketlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Faaliyet 13.2.2: Asıl amacı turizm ve tanıtım faaliyeti olan dernek ve vakıflar tarafından 
gerçekleştirilecek projelere nakdi yardımda bulunulması sağlanacaktır.

HEDEF 13.3: Turizm yatırımları ile ilgili taşınmazları temin etmek, gerektiğinde kamulaştırmak, 
bunların etüt, proje ve inşaatını yapmak, yaptırmak.

 
Faaliyet 13.3.1: Yıldıztepe’de Turizm yatırımı yapılmak üzere tahsis edilen alanlara yatırımcıların 
gelebilmesi için girişimlerde bulunulacaktır. 

Faaliyet 13.3.2: Tuz Mağarasının il, bölge ve ülke turizmine kazandırılması için çalışmalar                      
sürdürülecektir. 

HEDEF 13.4: Her türlü imkân, araç ve alandan faydalanarak ilin turistik değerlerini ülke ve dünya 
genelinde tanıtma hizmetlerini yürütmek.
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Faaliyet 13.4.1: Elektronik, dijital ve görsel araçlardan yararlanılarak ilin tanıtılması sağlanacak, bu 
amaçla internet ve bilgisayar teknolojisinin yanı sıra afiş, broşür, envanter, harita ve kent planı, 
depliyan vb. baskı ve yayın araçlarından yararlanılacaktır. 

Faaliyet 13.4.2: Ankara ve İstanbul’da tanıtım günleri gerçekleştirilecek, yurt içi ve yurt dışı fuar ve 
sergilere katılınarak ilin turizm değerlerinin tanıtımı sağlanacaktır.

HEDEF 13.5: Alternatif turizm alanlarından turizm amaçlı sportif faaliyetlere öncelik verilecek, bu 
kapsamda kayak sporu, trekking, kamp turizmi, kongre turizmi vb.alanların altyapı çalışmaları 
hızla sürdürülecektir.

 
Faaliyet 13.5.1:  Yıldıztepe’de Telesiyej tesisi çalışmaları 2011 yılı sonunda tamamlanmış olup Resmi 
Kurum Binası yapım çalışmaları plan döneminin ilk yılında bitirilecektir.

Faaliyet 13.5.2:  Doruk Mevkiine telesiyej yapımı 2014 yılında ihale edilmiş olup uzunluğu 900                  
metre olan telesiyej yapımının 2015-2016 kış sezonunda hizmete sunulması öngörülmektedir.

HEDEF 13.6: Yayla turizmini geliştirmek amacıyla, Yapraklı Büyük Yayla; Ilgaz Kırkpınar Yaylası’nın 
tanıtımları yapılacaktır.

Strateji: İlgili belediyelerle işbirliği ve koordinasyon sağlanarak, altyapılarının belediyelerince 
yapılması teşvik edilecektir.

Proje Adı
Yıllar

2014 2015 2016 2017 2018
Yıldıztepe Kış ve Doğa Sporları Turizm Merkezi 
Altyapı Giderleri (Elektrifikasyon, İletişim, Yol, Resmi 
Kurum Binası, Kanalizasyon ve İçme Suyu vb.)

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Ilgaz Dağı Doruk Mevkii Kış Turizmi Altyapı Giderleri 
(Mekanik Hat & Pist Yapımı)

1.000.000 500.000 200.000 - -

Turizm Amaçlı Mevzi Planlama ve Altyapı Yapılması 115.000 120.0000 125.000 130.000 140.000
Yokolma Tehlikesi Bulunan Taşınmaz Kültür 
Varlıklarının Kamulaştırılması

100.000 125.000 150.000 150.000 150.000

Taşınmaz Kültür Varlıkları Restorasyon Giderleri 250.000 275.000 300.000 325.000 350.000
Kurtarma Kazısı ve Temizlik Çalışmaları Giderleri 150.000 160.000 175.000 185.000 200.000
Halk Kütüphaneleri Yayın Alımı 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000
Çok Amaçlı Kültür Merkezi Yapımı 250.000 500.000 500.000 1.000.000 1.000.000
Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımı 25.000 25.000 25.000 30.000 30.000
Büro ve İşyeri Mefruşat Alım 25.000 25.000 25.000 30.000 30.000
Eski Hükümet Konağı&Müze Restorasyon-Teşhir ve 
Tanzimi 

7.525.000 - - - -

TOPLAM 10.517.000 2.765.000 2.540.000 2.395.000 2.450.000

Strateji: Gerekli tanıtım levhalarının şehrin gerekli noktalarına konulması hem şehre kimlik 
kazandırmak hem de turistlerin ulaşımını kolaylaştırmak açısından önemlidir. Bu levhalar hiçbir 
şekilde plastik değil, pirinç malzemeden üretilmelidir. Bu levhalarda tarihsel olayların gerçekleştiği 
yerler için bilgilendirme notları yer almalıdır. 

Strateji: Şehrin hafıza merkezini oluşturacak ve tüm görsel, işitsel ve yazılı kaynakların derlendiği bir 
merkez ve ayrıca bir kent müzesi oluşturulmalıdır. 
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Diğer yandan tarih ve kültür dayananışma merkezleri oluşturulmalı ve bünyelerinde yabancı dil 
bilen, konusunda uzman ve şehri iyi tanıyan personel istihdam edilmelidir. 

STRATEJİK AMAÇ  14 : İlimizdeki doğal ve kültürel değerleri korumak, geliştirmek ve 
gelecek kuşaklara aktarmaktır.

HEDEF 14.1: Merkez Taşmescid, Bayramören Tarihi Ahşap Köprü, Yapraklı Karacaözü “ Koca 
Meşe” ; Kaya Mezarları; Çankırı Kaya Tuzu mağarası; Korgun Alpsarı Göleti gibi doğal ve tarihi  
varlıklar korunarak yaşatılacaktır.

        
Faaliyet 14.1.1: Korgun Apsarı Göletinin halkın mesire ve eğlence yeri olarak düzenlenmesi 
amacıyla KUZKA destekli proje uygulanarak 2013 yılının Mayıs ayında vatandaşlarımızın hizme-
tine açılmıştır. Tuz Mağarası  da KUZKA destekli olarak plan döneminde turizme kazandırılacaktır.

Faaliyet 14.1.2: Yıldıztepe bölgesinde Kadınçayırı Tabiat Parkı ilan edilmiş olup turizm için önemli 
bir mekân olması desteklenecektir.

Faaliyet 14.1.3 : Yamaç paraşütüne uygun bir yer olduğu belirlenen Bayramören ilçesinde her yıl 
yamaç paraşütü şampiyonası düzenlenecektir. Gereken destek verilecektir.

HEDEF 14.2: Çankırı Merkez Çorakyerler Mevkiinde gerçekleştirilen kazıda 8 milyon yıl                            
öncesine ait fosiller bulunmuştur. Fil, gergedan, koyun, keçi, domuz, zürafa, geyik ve primatların 
atalarına ait fosil buluntuları Çankırı Müzesi’nde sergilenmekte olup, iyi bir tanıtımla turizme 
kazandırılacaktır.

Faaliyet 14.2.1 : Eski Hükümet Konağı’nın (en son Adliye Binası) müzeye dönüştürülmesi çalışmaları 
2013 yılı sonunda başlanılmış olup 2015 yılında Çankırı Müzesi 2.katta değil artık yeni ve uygun bir 
mekanda olacaktır.

Faaliyet 14.2.2 : Müzenin ziyaretleri öğrenciler arasında yaygınlaştırılacaktır.

HEDEF 14.3: Arkeolojik eserlerin sergileneceği, turistlerin, market, kafe, dinlenme vb. 
ihtiyaçlarının karşılanabileceği ve yöresel ürünlerin sergilenebileceği ve satılabileceği alanları 
da kapsayan modern bir kent müzesinin yapım çalışmaları değerlendirilecektir.

 
HEDEF 14.4: İlimizdeki tarihsel mirasımızı temsil eden yapıların envanterlerinin çıkarılarak, ilgili 
kurumlarla işbirliği içerisinde, onarım ve tanıtımları yapılacaktır. 

V.3.2.  JEOTERMAL KAYNAK
STRATEJİK AMAÇ  15 : Jeotermal  enerji  kaynaklarını  enerji, ısınma, seracılık, sağlık turizmi, 

CO2 üretimi gibi alanlarda, çevreyle uyumlu ve sürdürülebilir entegre 
işletme yönetimi ilkesi çerçevesinde kullanılmasını sağlamaktır.

HEDEF 15.1: İlimizdeki Jeotermal enerji kaynaklarının enerji, ısınma, seracılık, sağlık turizmi, 
CO2 üretimi gibi alanlarda, çevreyle uyumlu ve sürdürülebilir entegre işletme yönetimi ilkesi 
çerçevesinde kullanılması amacıyla, jeotermal su potansiyeli, efektif kullanım alanları ve yerleri 
ile alternatif enerjiyle karşılaştırmalı maliyet-yarar hesaplarını içeren tespitler  hazırlanacaktır.
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Faaliyet 15.1.1: İlimizdeki ticari amaçla kullanılabilecek sular belirlenerek bunların hem ilimizde is-
tihdam oluşturmasına hemde özel idareye gelir getirmesine çalışılacaktır.

V.4.  SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE  MEKANSAL GELİŞME

V.4.1. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE

STRATEJİK AMAÇ 16 : Çevre ile ilgili  veri ve bilgi iletişim sistemleri oluşturmak, çevrenin 
korunması ve iyileştirilmesine yönelik tedbirleri almak ve uygulamak 
suretiyle ilin çevre ve yaşam standartlarını yükseltmektir.

HEDEF 16.1: Çevreye ilişkin veri ve bilgi işletim sistemleri oluşturulacak, çevre izleme ve ölçüm 
altyapısı geliştirilecek, ilin çevre envanteri ve istatistik bilgilerini içeren veri tabanı 2015 yılı 
sonuna kadar hazırlanacaktır.

HEDEF 16.2: İçme ve kullanma sularının ve kalitesinin tespit edilmesi ve su kirliliğinin önlenmesi 
amacıyla, yeraltı ve yerüstü içme suyu kaynakları ile sulama suyu olarak kullanılacak akarsu ve 
göllerde gerekli ölçüm ve analizlere başlanarak plan döneminde bitirilecektir.

Faaliyet 16.2.1: ÇİÖİ yetki alanı içerisindeki yerleşim birimlerinin içme ve kullanma su kaynakları 
tespit edilecektir

Faaliyet 16.2.2: İlgili yerleşim birim yöneticileri ile işbirliği yapılarak içme ve kullanma su 
kaynaklarının korunması sağlanacaktır.

HEDEF 16.3: Nehir ve göller ile sulama suyu, yeraltı ve yer üstü sulama suyundaki kirlenmenin 
önlenmesi ve su kalitesinin artırılması için gerekli önlemler alınacak, projeler geliştirilecek ve 
uygulanan projelerin devamı sağlanacaktır.

Faaliyet 16.3.1: Kızılırmak, Devrez, Melan, Tatlıçay gibi akarsu ve derelerde koruma projeleri 
desteklenecektir.

HEDEF 16.4: ÇİÖİ yetki alanları içerisindeki yerleşim yerlerinin Katı Atık Depolama Alanlarının 
yerleri, katı atık miktarları ve özellikleri Çankırı Çevre Hizmet Birliğinin çalışmalarına göre              
belirlenecektir.

Faaliyet 16.4.1: ÇİÖİ yetki alanı içerisindeki yerleşim birimlerinin katı atık miktarları ve özellikleri 
tespit edilecektir. Ilgaz, Çerkeş ve Şabanözü kırsalında başlatılan çöp toplama uygulamaları 
diğer ilçelerede de yaygınlaştırılacaktır.

Faaliyet 16.4.2: Belirlenen Katı Atık Depolama Alanlarının yapımı sağlanacaktır.
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HEDEF 16.5: Toprağın korunması ve erozyonun önlenmesi amacıyla ağaçlandırma, erozyon 
kontrolü ve rehabilitasyon çalışmaları yapılacak ve ağaçlandırma çalışmaları yapılırken ekonomik 
gelir getirebilecek türlerin dikimine öncelik verilecek, yerleşim birimlerinin ihtiyacı olan mesire 
alanı ve aktif yeşil alanların miktarı arttırılacaktır.

Faaliyet 16.5.1: Erozyona uğrayan alanlarda    ağaçlandırma çalışmaları yapılacaktır. 

Faaliyet 16.5.2:  Her yıl   ağaçlandırma yapılacak ve  diğer kurumların ağaçlandırma projeleri 
desteklenecektir.

Faaliyet 16.5.3: Projesi tamamlanan sahalara uygun ağaç türlerinin dikilmesine devam edilecektir.

Faaliyet 16.5.4: Kırsal kesimde yaşayan kişilere güneş enerjili su ısıtma sisteminin desteklenmesi 
sağlanacaktır.

Faaliyet 16.5.5: Kırkpınar Mesire yerinin gelişmesine katkı sağlanacaktır.

Strateji: Ağaçlandırma çalışmalarında, ekonomik gelir getirebilecek türlerin dikimine öncelik veri-
lecektir.

HEDEF 16.6: Kum ve taş ocaklarının yer seçimi ve işletilmesinde bilimsel ölçütlere göre hazırlanmış 
çevresel etki değerlendirme raporları esas alınarak, gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

HEDEF 16.7: ÇİÖİ yetki alanları içerisinde çevreye olumsuz etki yapabilecek mevcut tesis ve 
işletmelerin faaliyetleri incelenecek ve tespit edilen olumsuzlukları giderici gerekli önlemlerin 
alınması sağlanacaktır.

Faaliyet 16.7.1: Çevreye olumsuz etkisi olan mevcut tesis ve işletmelerin tespit çalışmaları 
tamamlanacaktır.

Faaliyet 16.7.2: Yeni kurulacak tesis ve işletmelerin çevreye olan etkilerinin değerlendirilmesine 
ilişkin çalışmalar sürekli yapılacaktır.

Faaliyet 16.7.3: Çevreye olumsuz etkisi muhtemel olan mevcut tesis ve işletmelerin denetimi etkin 
biçimde yapılacaktır.

Strateji: Çevre sorunlarının çözümü ile doğrudan ve dolaylı ilgisi olan kurum ve kuruluşlar arasında 
özellikle belediyeler ve köy muhtarlıkları ile işbölümü ve işbirliği sağlanmasına yönelik mekanizma-
lar geliştirilecek; çevre sorunlarının giderilmesinde eğitim öğretim birimleri ve STK’ların katılımı 
sağlanarak toplumsal uzlaşma ve katılıma önem verilecektir.

V.4.2.  MEKÂNSAL GELİŞME VE FİZİKİ PLANLAMA

STRATEJİK  AMAÇ 17 : İl   genelinde  mekânsal gelişmeyi yönlendirecek, yaşam kalitesini 
yükseltecek ve uygulanabilir üst ve alt ölçekli planların yapılması ve 
uygulanmasını sağlamaktır.
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HEDEF 17.1: Üst ölçekli planlara uygun biçimde nakil ve toplulaştırmaları da kapsayacak                          
uygulama imar planları hazırlanarak, yapılaşmanın planlı olarak gerçekleşmesi sağlanacaktır. 

Faaliyet 17.1.1: Çevre Düzeni Planına uygun olarak, öncelik sırasına göre her köyün imar planı 
hazırlanacaktır.

Faaliyet 17.1.2: Nakil ve toplulaştırma yapılacak köylerimize arsa ve proje üretimi konusunda 
destek verilecektir.

Strateji: İmar planı yapımı öncelik sırası belirlenirken, köylerin nakil-toplulaştırma talepleri ve 
gelişme eğilimleri ile Çevre Düzeni Planı dikkate alınacaktır.

Strateji: Şehirdeki tüm levha ve ticari panoların bir örnek haline getirilmesi ya da birbiriyle  uyumlu 
bir görüntü sağlayacak ve görüntü kirliliğini ortadan kaldıracak şekilde düzenlenmesi gerekmekte-
dir. 

Strateji: Şehre ait envanter çalışmaları titizlikle ve acilen tamamlanmalıdır. Daha sonrasında 
gerçekleştirilecek tüm kent ve imar planlarında bu envarter dikkate alınmalı ve buna uygun 
davranılmalıdır. 

HEDEF 17.2: Dağınık ve kaçak yapılaşmaların engellenmesi ile yapılaşmada mimari estetiğe ve 
yerel mimari özelliklere özen gösterilmesi sağlanacaktır. Bu konuda gerekli yol gösterme ve 
kaçak yapı ile mücadele titizlikle sürdürülecek.

V.4.3.  DOĞAL AFETLER

STRATEJİK AMAÇ  18 : İlimizde   meydana  gelebilecek  olası doğal afetlerin yol açacağı can ve 
mal kayıplarını en aza indirmek için afet bilinci, teknik bilgi, donanım ve 
koordinasyonun kent kültüründe altyapısını hazırlamaktır.

HEDEF 18.1: Afet öncesinde, sırasında ve sonrasındaki tüm çalışmaları ve uygulamaları planlayan, 
uygulanabilir afet yönetim sistemi oluşturularak, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğini 
sağlayacak İl Afet Yönetim Merkezi  kurulacaktır.

HEDEF 18.2:  Çankırı il genelinde afet riski taşıyan yerlerin ve afet türlerinin tespiti  yapılarak, 
doğal afet risk haritası oluşturulacaktır.

Faaliyet 18.2.1:  Yerel Sismik Ağlar Kurulması ile ilgili  sismik istasyonu kurulmuş olup gerekli olacak 
makina ve alet tedariki sağlanacaktır.

Faaliyet 18.2.2: Afet anında kullanılmak üzere taşınabilir, tekerlekli araç arkasına takılabilen seyyar 
mutfak, tuvalet ve duş konteynırı ve bunları çekmek ve malmeze taşımak için kapalı kasa kamyon 
ve  depreme yönelik olarak alet ve ekipman alımı yapılacaktır.

Faaliyet 18.2.3: Depremden korunma yöntemleri ile ilgili halkın  bilinçlendirilmesi için gerekli 
eğitim ve öğretim materyalleri hazırlanacaktır.

Faaliyet 18.2.4: Plan dönemi içerisinde afiş ve broşür bastırılacak ve halkımıza dağıtılacaktır. Bu 
işlemlerin sürekli olması nedeniyle plan döneminin her yılında yapılacaktır.



Stratejik Plan 2014 - 2018   

Çankırı İl Özel İdaresi 2014 - 2018 Stratejik Planı

75

Faaliyet 18.2.5: Her yıl ilköğretim okullarında Deprem öncesi ve sonrası yapılması gereken 
davranışlar hakkında bilgi verilecektir.

Faaliyet 18.2.6: Deprem sonrasında halkımızın barınma, yemek gibi zorunlu ihtiyaçları 
karşılanacaktır. Bu ihtiyaçları karşılamak üzere faaliyetlerdeki alımlar gerçekteştirilecektir. 
Bunların yanında ihtiyaçların tespit ve giderlerine ilişkin bütün planlar yapılıp her yıl                                                                                     
güncellenecektir.

Faaliyet 18.2.7: Doğal Afetlerle baş edebilme ve en az zararla bertaraf edebilmek için gerekli olan 
eğitim ve bilinci topluma kazandırmaya çalışmak, İlin afet ve acil durum planlaması yapılarak 
bununla ilgili gerekli hazırlıkları, önlemleri tedbirleri almak, İlimizde sivil savunma, seferberlik 
ve savaş hali hazırlarını en üst seviyeye yükseltmek, dünya satandartlarında teknolojik araç ve 
gereçlerle donatılmış zamanında ve daha kaliteli hizmet veren eğitimli, nitelikli Arama ve kurtarma 
personeli yetiştirilmesini sağlamak.

HEDEF 18.3: ÇİÖİ’nin görev alanına giren kamu binalarının yeterli afet güvenliğine kavuşturulması 
için gerekli çalışmalar stratejik plan dönemi içinde tamamlanacaktır.

 
Faaliyet 18.3.1: ÇİÖİ görev alanındaki bölgeye ait tüm kamu binalarının jeolojik alt yapı ve inşaat 
yapı envanteri çıkarılacaktır.

V.5. KURUMSAL YENİDEN YAPILANMA; 
NİTELİKLİ İNSAN VE KURUMSAL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ

STRATEJİK AMAÇ  19 : Mevzuata uygun biçimde yeniden yapılanmak ve bu doğrultuda, ilin 
ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve kaynak kullanımında diğer resmi ve 
özel kurumlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde, toplumun görüş 
ve katkılarına açık, katılımcı, saydam ve hesap verebilir bir anlayışla 
hizmet sunmayı özümsemiş, işlevsel, rasyonel ve çağdaş bir yönetsel 
yapı oluşturmak yönünde ilk 2 planda önemli adımlar atılmıştır. Plan 
döneminde özellikle nitelikli insan ve güçlü toplum hedefli yapılanma 
ve çalışmalara ağırlık verilecektir.

HEDEF 19.1: ÇİÖİ çalışanlarına, öncelikle, oluşturulan yeni kurumsal yapının etkinliğini ve yerin-
den yönetim anlayışının güçlendirilmesini sağlamaya yönelik olmak üzere hizmet  içi eğitimde 
süreklilik sağlanacaktır.

Faaliyet 19.1.1: İlgili tüm personele Plan dönemi içerisinde her yıl yasal mevzuat ve yeni 
düzenlemelerle ilgili hizmet içi eğitim verilecektir.

Strateji: Hizmet içi eğitim, Kurum Stratejik Planı ile uyumlu ve yıllık hedeflere göre programlanıp 
yürütülecektir.

HEDEF 19.2: 5302 Sayılı İl Özel İdare Kanununda öngörülen faaliyetler ve kurumsal yapı dik-
kate alınarak, ÇİÖİ’nin organizasyon yapısı ana hizmet, danışma ve denetim ile yardımcı hizmet 
birimlerinden oluşmaktadır. Yapı güçlendirilecektir.
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Strateji: Stratejik plan anlayışının yerleştirilmesi ve bu anlayışın Kurum çalışmalarının ayrılmaz bir 
parçası haline getirilmesi yönündeki çabalar sürdürülecektir.

HEDEF 19.3: Yeniden yapılandırılarak faaliyetleri ve personel sayısı önemli ölçüde artan ÇİÖİ’de 
kurumsallaşmanın sağlanması amacıyla katılımcı bir anlayışla sürekli yenilenen ve kalite kazanan 
bir kurum kültürü oluşturulacaktır.

Faaliyet 19.3.1: Değişik birimlerden personelin katılımı ile seminer, atölye çalışması, beyin fırtınası 
gibi yöntemlerle kurumun amaçları, varsayımları, felsefeleri, değerleri ve ilkeleri ortaya konulup, 
kurum kültürü oluşturulacaktır.  Kurumsal hizmet sunmada tüm bunlar dikkate alınacaktır.
 
Faaliyet 19.3.2: Kurum kültürüne ilişkin değerler ÇİÖİ’nin web sitesinde, kamuoyunun görüş ve 
değerlendirmelerine açık olarak yer alacak, bu görüş ve değerlendirmeler ışığında gerekirse 
yenilenmesi amacıyla yeni çalışmalar yapılacaktır.

HEDEF 19.4: İldeki yerel hizmetlerin etkili ve verimli biçimde planlanması, uygulanması ve 
sunulmasında zorunlu olan kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon katılımcılık, saydamlık ve 
hesap verebilirlik ilkeleri göz önünde bulundurularak güçlendirilecektir.

Faaliyet 19.4.1: Çankırı Belediyesi ile ortak çalışmaların yürütülebilmesi amacıyla bir “ortak çalışma, 
izleme ve değerlendirme komitesi” oluşturulması için girişimlerde bulunularak, kentleşme ve 
kent hizmetlerinin sunumunda bütünlük sağlanacaktır. Bu komite,  faaliyetlerine ilişkin gerekirse 
yılda 1 kez rapor yayımlayarak kamuoyunun bilgisine sunacaktır.

Faaliyet 19.4.2: İlin gelişimi ile ilgili genel idare kuruluşları, mahalli idare kuruluşları, STK’lar ile 
koordinenin sağlanması için gerekli hallerde toplantı yapılacak, toplantılarda alınan kararlar ve 
sonuçları web sitesinde güncel olarak yer alacaktır.

Faaliyet 19.4.3: ÇİÖİ web sitesi kurulmuş olup, tüm kentte yaşayanların güncel bilgilere ulaşması 
sağlanarak gerekli güncellemeler yapılacaktır.

Faaliyet 19.4.4: ÇİÖİ’nin faaliyetleriyle ilgili her yıl için hazırlanan faaliyet raporu, izleyen yılın ilk üç 
ayında, web sitesinde yayımlanarak ve basılı doküman halinde kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

Strateji: İl’e yönelik yapılan Bölgesel planlar ve Belediyelerin stratejik planları ile Kurumun stratejik 
planı arasında işbirliği ve bilgi alışverişi sağlanacaktır.

Strateji: Genel idarenin yerel birimleri, yerel idareler, STK’lar ve meslek kuruluşları ile işbirliğine özel 
önem verilecektir.

Strateji: Kurum faaliyetleri ve sunulan hizmetler hakkında İldeki tüm kurum, kuruluşların ve kamuo-
yunun yeterince bilgilenmesini sağlayan ve onların ihtiyaçlarını ve eğilimlerini belirlemeye yarayan 
mekanizmalar oluşturulacaktır.

HEDEF 19.5:  İl  hizmetlerinin yürütülmesinde etkinliği sağlamak için ilin tüm envanter ve bilgilerinin 
toplanacağı ve bu verilerin analizinin yapılacağı bir merkezin oluşturulması değerlendirilecektir.
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STRATEJİK  AMAÇ  20 : Personelin, norm kadro çalışmaları çerçevesinde performans, kariyer 
ve liyakatine göre istihdamı sağlanarak, özlük hakları iyileştirilmek 
suretiyle iş verimliliği ile çalışma ve yaşama standartlarını 
yükseltmektir.

HEDEF 20.1: Norm kadro esaslarına göre, ilin yerel özelliklerini de gözeten, personel planlaması 
imkanlar dahilinde tamamlanacaktır.

HEDEF 20.2: Personelin verimliliğini artırmaya ve çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik 
mekânsal ve teknik donanıma sahip olmaları sağlanacaktır.

Strateji: İş tanımları yapılarak, Özel İdare Personelinin bu tanımlanmış işin niteliğine göre istihdam 
edilmesine özen gösterilecektir.

HEDEF 20.3: Personelin performansını arttırmaya yönelik teşvik mekanizmaları geliştirilecektir.

Faaliyet 20.3.1: Özel İdare personelinin her yıl % 10’una performansına göre ödül verilecektir. 
(5302 sayılı Yasa, madde: 36 çerçevesinde).

Strateji: İnsan Kaynakları Yönetimi oluşturulması yönünde gerekli adımlar atılacaktır.

V.6 SANAYİLEŞMENİN PLANLI – DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE                                                                                                      
GELİŞMESİ VE İSTİKRARLI BÜYÜME

STRATEJİK  AMAÇ  21 : İlimizde sanayileşmenin planlı,düzenli ve hızlı bir şekilde 
gerçekleşmesi için kurulmuş ve kurulacak olan Organize Sanayi 
Bölgelerinin ve Küçük Sanayi Sitelerinin kurulmasına ve gelişmesine 
destek olmaktadır.

HEDEF 21.1 : “Yakın-Kent OSB”  kurulması yönündeki çalışmalar 2012 yılında tamamlanmıştır. 
2013 yılı yatırım programında 81 Milyon 834 bin TL  bedelle yer almıştır. 2014 yılı programına 
göre ise proje bedeli 87,9 Milyon TL’dir. Altyapı hazırlıkları ve çevre düzenlemelerinde azami 
destek sağlanmış olup Özel İdarenin azami desteği devam edecektir.

HEDEF 21.2: Özel Sektör yatırımlarının özendirilmesine yönelik ilimizde sağlanan devlet 
yardımları  konusundaki bilgilendirmeler sürdürülecektir. 

Strateji: İlimizde özel sektör yatırımlarına yönelik uygulanan, bölgesel teşvikler,büyük ölçekli 
yatırım destekleri, KOBİ teşvikleri, AB hibeleri ve yatırımlarda devlet yardımları yaygın olarak 
tanıtılacaktır.

Strateji:  Yakın-Kent OSB, Çerkeş, Kurşunlu, Şabanözü gibi sanayileşmeye dayalı gelişmeler ışığında 
yöredeki eğitim-sağlık , konut, sosyal tesis ve kamu hizmet  gibi kurumların güçlendirilmesi 
planlanacaktır. Mevcut OSB’lerin tam doluluğa ulaşması yolunda desteklenmesi sürdürülecektir.

Strateji: Küçük Sanayi sitelerinin kurulması için destek sağlanacaktır.
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İZLEME VE DEĞERLENDİRME

VI.1. İzleme :

 Stratejik planın izlenmesi ile ilgili genel yaklaşım ve yöntemler şu şekilde belirlenmiştir: 

 a. Çankırı İli  Özel İdare stratejik planında ortaya konulan hedeflere ilişkin gerçekleşmeler 
sistematik olarak takip edilerek raporlanır. 

 b. Stratejik planın uygulama aşamasında plan gerçekleşmeleri yıllık ya da ihtiyaç duyulması 
halinde 6 aylık ve 3 aylık olarak rapor edilir.

 c. Stratejik planın izlenmesi ve raporlanması, İl Özel İdare Genel Sekreterliği bünyesindeki 
Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılır. 

 d. Stratejik planın gözden geçirilmesi, hedeflenen ve ulaşılan sonuçların karşılaştırılmasını 
içerir.

 e. Plan gerçekleşmeleri zamanlama ve hedeflere uygunluk bakımından incelenir. Bu incel-
eme ve değerlendirme sonucunda;

 • Stratejiler, eylem planları ve faaliyetler planlandığı gibi gerçekleşiyorsa;
 • Stratejik amaçlar ve hedeflere ulaşma yolundaki ilerleme beklentilerine uygunsa;
Plan teyit edilmiş olur ve uygulamaya devam olunur.

 f. Beklenmeyen ve arzu edilmeyen sonuçlar ortaya çıkıyorsa veya mevcut stratejik amaçlar 
ve hedefler yeterli ve gerçekçi değilse, plan gözden geçirilir ve ilgili merciler tarafından yeniden 
ele alınarak güncellenmiş şekliyle uygulamaya devam edilir.

 g. İzleme Raporu aşağıdaki unsurları içerir:

 • Stratejik amaçlar,
 • Hedefler,
 • Faaliyet ve Projeler,
 • Gerçekleşmeler konusunda açıklama ve yorumlar,
 • Mevcut durum hakkında bilgiler.

VI.2.  Değerlendirme
 
Stratejik planın değerlendirilmesi ile ilgili genel yaklaşım ve yöntemler şu başlıklarda  belirlenmiştir:

a. Performans ölçümü ve değerlendirmesi:

 1. Performans ölçümü, performans göstergelerinin oluşturulması ve verilerin toplanması 
ile mümkündür. 
 2. Bir performans göstergesi, ölçülebilirliğin sağlanması bakımından miktar, zaman, kalite 
veya maliyet cinsinden ifade edilir.
 3. Performans göstergeleri girdi, çıktı, verimlilik, sonuç ve kalite göstergeleri olarak   
 sınıflandırılır.
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b. Performans göstergeleri :

 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Stratejik Planlamaya İlişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te "Performans göstergelerinin tespitine, kontrolüne ve 
değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlık ve Maliye Bakanlığınca belirlenir. Kamu 
idareleri performans göstergelerini bu usul ve esaslar çerçevesinde oluşturur" ifadesi yer almıştır. 
Bu nedenle, stratejik planın bir parçası olan ve aşağıdaki şekilde belirlenmiş olan performans 
göstergelerinin, DPT Müsteşarlığı ile Maliye Bakanlığınca çıkarılacak usul ve esaslar çerçevesinde 
yeniden gözden geçirilmesi gerekebilecektir.
 Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan "Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzu" 
doğrultusunda, stratejik amaç ve hedeflere kıyasla hazırlanan performans göstergeleri şu şekilde 
belirlenmiştir
  
(İ) Girdi göstergeleri

 1. Yapım bakım ve onarımda kullanılan asfalt ve akaryakıt miktarı,
 2. Spor kulüplerine temin edilen sportif malzeme miktarı,
 3. Sağlık binalarında kullanılan tıbbi malzeme miktarı,
 4. Ağaçlandırma faaliyetlerinde kullanılan araç-gereç ve fidanlar,
 5. Kullanılan eğitim araç ve gereçleri,
 6. İçme suyu, sulama, sanat yapıları ve kanalizasyon projelerinde kullanılan boru, çimento, 
demir malzemeleri,
 7. Tarımsal projelerde kullanılan, tohum, fidan, kolonili kovan miktarı,
 8. Çevre kirliliği ölçümünde kullanılan malzeme ve araçlar,
 9. Orman köylüsüne sağlanan yardım malzemeleri ve miktarı,
          10.Turizm tanıtımda kullanılan, broşür CD vb. malzemeler. 
 
(İİ) Çıktı göstergeleri:

 1. Asfalt ve stabilize yapılan yol uzunluğu,
 2. İlde gerçekleştirilen içme ve sulama suyu ile kanalizasyon hattı uzunluğu,
 3.Yapımı ve bakım-onarımı yapılan ilk ve orta öğretim kurumları, kamulaştırması yapılan 
arsaların toplam alanı,
 6. Yapımı ve bakım-onarımı yapılan sağlık ocağı ve sağlık evi sayısı,
 7. Tarımsal projelerin uygulanmasında elde edilen artı  gelir,
 8. Turizme kazandırılan tarihi ve doğal varlıkların sayısı ve kapasitesi,  
 9. Yapımı, bakım ve onarımı gerçekleştirilen kütüphane sayısı,
          10. Yapımı, bakım ve onarımı gerçekleştirilen spor tesisi miktarı ve kapasitesi,
     11. Ulaşılan ve sosyal yardım götürülen yoksul aile sayısı,
 12. Ağaçlandırılan toplam alan ve tabiatı koruma alanı,
 13.Yapımı, bakım ve onarımı gerçekleştirilen Yetiştirme Yurdu ve Çocuk Yuvası sayısı.
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(İİİ) Verimlilik Göstergeleri: Birim çıktı başına girdi veya maliyettir.
  
 1. Birim köy yolu başına bakım onarım ve yapım maliyeti(Maliyet/Çıktı),
 2.İçme ve sulama suyu ile kanalizasyon inşaatlarının birim maliyeti(Maliyet/Çıktı),
 3. Öğrenci başına ilk ve orta öğretim kurumları kamulaştırması, yapım bakım ve onarım 
maliyeti, (maliyet/çıktı), inşaatların tamamlanma süresi (zaman/çıktı),
 4.Hasta başına sağlık tesisi yapım, bakım ve onarım maliyeti(maliyet/çıktı), inşaatların 
tamamlanma süresi (zaman/çıktı),
 5.Tarımsal projelerden, elde edilen gelir başına uygulama maliyeti(maliyet/sonuç) ,
 6. Turizme kazandırılan tarihi ve doğal varlıklardan elde edilen gelir başına tanıtım ve 
uygulama maliyeti (maliyet/sonuç),
 7. Yararlanan kişi başına, kütüphane yapım, bakım ve onarım maliyeti (maliyet/çıktı),
 8. Yararlanan kişi başına, spor tesisi yapım, bakım ve onarım maliyeti (maliyet/çıktı),
 9. Ulaşılan ve sosyal yardım götürülen yoksul aile sayısı başına maliyet(maliyet/çıktı),
          10. Ağaçlandırılan toplam alan ve tabiatı koruma alanından yararlanan kişi başına 
maliyet(maliyet/çıktı),
         11.Yararlanan çocuk başına yetiştirme yurdu ve çocuk yuvası yapım, bakım ve onarım 
maliyeti(maliyet/çıktı).

(İV) Sonuç Göstergeleri:

Sonuç göstergeleri, elde edilen çıktıların, stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleşmesinde nasıl ve 
ne ölçüde başarılı olduklarını gösterirler:
 1. Yapım, bakım ve onarımı yapılan köy yollarında ulaşım hizmetlerindeki iyileşme (zaman 
tasarrufu, kaza sayılarında azalma vs.),
 2. İlde gerçekleştirilen içme ve sulama suyu ile kanalizasyon hizmetlerinde iyileşme 
(sağlıksız içme suyu nedeniyle hastalanan insan sayısının azalması, ekonomik ve sosyal hayattaki 
gelişmeler ) , 
 3. İlk ve Orta öğretimde okullaşma oranı, 
 4. Sağlık hizmetlerine ulaşan insan sayısındaki gelişme,
 5. Hastaneye baş vuran hasta sayısındaki değişme, 
 6.Tarımsal projelerin uygulanması ile elde edilen ekonomik ve sosyal gelişmeler,
 7. Turizmde elde edilen gelir ve turist sayısındaki artışlar,
 8. Kültür, spor ve sanat faaliyetleri ile kazandırılan spor tesisleri sonucu, gençlerin İl ve 
Ülke düzeyindeki başarılarında gözlenen gelişme,
 9.Yoksulluk ve yoksul aile sayısındaki azalma,
 10. Ağaçlandırılan toplam alan ve tabiatı koruma alanındaki artış nedeniyle orman 
alanlarına olan baskının azalmasında sağlanan başarı,
 11. Koruyucu aile sayısındaki gelişme.
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 (V) Kalite Göstergeleri:

Hizmetten yararlananların ve ilgililerin beklentilerinin karşılanmasında ulaşılan düzeydir:

 1. Sağlık hizmetlerinden yararlananlardan, memnun olanlarının oranı,
 2. Yapımı, bakım ve onarımı yapılan köy yollarında, öngörülen süre içinde tekrar bakım ve 
onarım  ihtiyacı göstermeyenlerin oranı,
 3. Turizm hizmetlerinden yararlananlardan, memnun olanlarının oranı,
 4. Özel idare hizmetlerinden faydalanan vatandaşlardan, memnun olanlarının oranı,
 5. Sosyal yardım ve hizmetlerden yararlananlardan memnun olanlarının oranı.
 
 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…
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