


T.c.

ANKARA İLi

GöIBAşı iıçrsi grlroivr ıışxıııı-ıĞı

2009 _ 2013

cö ı-ıışı srnnreı ix pı-ııı ı

Ekim - 2008

a



Gölbaşl Belediye Başkanhğı

stratejik Planlama Yaylnıan

Yayın No:3 (2009-2013)

Gölbaşl Belediye Başkanllğl 2009-2013 İllan Stİatejik Planl

"Gölbaşl Belediyesi Staıejik Planlama Üst Kurulu" tanflndan revize edilmiştir.

Göıbaşı Belediyesi Strateiik Planlama Üst Kurulu:

1. A. Nasır HAŞLAK Başkan

z. ismalı ÜıııRı Uye

3, Orhan KOCMĞA Üye

4. Mustafa MURAT Straıejik Planlama Danışmanı

5. Prof. Dr. Ş. Şule ERÇETiN Akademik Danışman



al4"rı ıL yrıİb tonıB o" İüIrürit , EüIu,ıhrğu4nl-ıt oe *ıgt çiçğt

lrx"* Qa&qrı- İlrırra t*lır, W Eln -n/oJn

A. ı{aslİ HAŞLAK

Gölbaşı BeIediye Başkanı



ınilzlıİ &arlrr" İ-noİt"rir"/l*

J|A.X"r-l4f-rrrİ
fuğ

/
!,

\

/ \--ı

/

/



Abdulıah GüL
Cumhurbaşkanı

al

7/

I

I

f

\

ı.

ı



Recep Tayylp ERDOĞAN
Başbakan

\
l
7

/

a

I

I

I7
I

7

7



l
Ğ-
/,€*

Ç
,/^

flffi

a l

ı
a
ı

\

v

l
\

l

7
a

a I

! L- ü.l
i. ueıiıı eörçer

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı



A.Na9lr HAŞLAK
Gölbaşl Belediye Başkanl

7l

e

7

7

i
/



2009- 2013 Gö|başı Belediyesi Stratejik Planı

BAŞKANİN SUNUŞU

Gelişen Ve değişen kamu yönetiminde şeffafllk, verimlilik, stratejik planlama, geleceği bu

günden görebilme ve benzeri hususlar ön plana çlkmlş ve yasal bir zorunluluk haline gelmiştir.

Göreve geldiğimiz günden beri insanı merkeze alan ve kurumsd gelişimi hedefleyen çahş-

ma politikamız; belediye hizmetlerinin doğru, etkili ve verimli olarak yapılmasına ve vatandaş

memnuniyetinin sağlanmasına imkan tanımıştıı Yönetim anlayışımızı destekleyen stratejik

planlama çahşmalan ile hizmet politikalanmE birleşerek performans esash bütçe|eme çalış-

malan hızlandlnlmlştr.

Gölbaşı Belediye Başkanlığı olarak ortaya koyduğumuz vizyon çerçevesinde; 'Hak Ettlğl

Kentsel Klmllğln Kazandıııla]ak Gölbaşını Yaşanabllk l(enlleı Sıralamasında Üst Sı]aya

Çlkaİtma' hedeİine ulaşmaKa lsrarllyE. Arzu ve isteğimiz, bu ısranmızı kaybettirmeyecek plan

Ve programıan en klsa sürede, en ıu maliyetle etkin ve verimlı bir şekilde Gölbaşl ve

Gölbaşlllnln hizmetino sunmaktr.

Değerll Meclls Üyısi Aıiadaşlanm;

Gölbaşı Belediye Meclisinin 02.06.2008 tarih Ve 74 saylh karan ile kabul edilen "2009-

2013 Ylllan Straıejik Planf'; vizyon, misyon ilke ve değerler değişmemek kaydryla faaliyel ve

maliyet analizi yapllarak çok yllh bütçelemeye imkan verecek şekilde 5 Temmuz 2008 tarihinde

yayımlanmış olan "Periormans Programı Hazırlama Yönetmeliği"ne uygun olarak revize

edilmesi gereklilİği ortaya çlkmlştır-

Yoğun bir çahşma süreci sonucunda yeniden hazrlanan Gölbaşl Belediyesi 'Stratejik Planı',

Vizyonumuzu gerçekleştirmeye imkan tanlyacaktlr. Strateiik Planın İlçemizi; ülkemize laylk,

dünyanln İanıdlğl bir ilçe olması arzu ve isteğimıze ulaştracak bir nitelikte olduğuna inanlyoruz.

GOlbaşı Belediyesinin 2009-2013 Yılllan Stratejik Planı' nın kabulünü, planın ve yeni çahş-

ma sürecinin Gölbaşımıza hayrlar geürmesini temenni eder, saygllar sunanm.
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GıRış

Hızla değişen ve gelişen bir dünyada ysşıyoruz. Ozellikle 'l9uncu yyln sonlarından itibaıen teknolojik, sosyal,

ekonomik ve siyasa| anlamda hı/ı bir değişim süneci yaşanmahadın Bu sürecin en büyük etkisi de devlet yapsında,

özellikle kamu yönetimi anlayışında görü|mekte olup, kamu yönetiminde, devlet-bürckrat odaklı anlayış yenne insan-

vatandaş odakh anlayış ön plana çıkmahadır.

Artık, devletin mal ve hizmet sunumunda kanar mekanizması ve öncelikleri değişmiştir. Kamu yönetıminin

demoknatikleşme süreciyle kararda ve hizmette merkezi yönetimin sahip olduğu geniş yetkiler yerel yönetimlere

devredilmeye başlanmış, bu sürece halkın ve sivil toplumun katıhmı da sağlanmıştın

Vatsnda§ odaklı kamu yönetimi anlayışıyla birlihe; kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve kaliteli bir şekilde halka

ulaştınlması, şeffaflık, katılımcıhk, sorumluluk ve hesap venlebilir|ik ilkeleri egemen olmuştun. Ülkemizde de son yıIlar-

da "Kamu Yönetimi Beformu" çerçvesinde bahse konu hususlaria ilgili olarok yasal düzenlemelere hız verilmişür.

"ilııııı ıitffiıiıi lilıiıorsılı, hiçllr pl ıırııl isteliğiııiı 1ııı $tüııııyıcıhir.' İşte yukanıda bah-

settiğimiz kamu yönetimi değişim sürecinde hayatımua giren bir kavram bu veciz sözdeki riski büyük oranda ortadan

kaldırmahadın;

Strıteill P!ın re Strıtejil Yönstim ln!ıyşı

Askeri olan strateii kdimesinden doğan bu kavram ve yönetim modeli, kurumlann etkinlik ve verimliliğini anırmak

için geliştirilmiş olup, uzunca bir süredir özel sehtir taratndan ve daha sonra da gel§miş ülkelerce uygulanmaktaydı.

Stratejik Plan; kısaca kurı.ımun bulunduğu iç ve dış çevrt şartlannı değerlendirtrek, gelecekte ulaşmak istediği

konumu belirlemek, bu konuma ulaşmak için orta ve uzun vadede takip edeceği stratejik amaç ve hedefleri tespit ediP,

bunlan gerçeUeştirecek proje ve faaliyetlerin ortaya konmasıdın

Yine 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda da; "str8tejik plan: Kamu idarelerinin ort8 ve uzun

vadeli amaçlannı, temel ilke ve politikalaıını, hedef ve önceliklerini, pe|formans ölçiitlerini, bunlaıa ulaŞmak iÇin

izlenecek yöntemler ile kaynak dağıhmlannı içren p|an" şeklinde tanımlanmışin

stratejik Planln yasalarda da belirtilmiş olan önemli esaslan vardır. Bunlardan en önemlilerinden biriSi demokratik

kamu yönetimi anlayışının bir ürünü olan katılımcılık esasıdıı. Planın hazıdonma sürecinde ve heı aşamasında sivil

toplum örgütl€rinin, üniversitenin, diğer kamu kurumlannın losaca tüm paydaşlann görüş ve düşüncelerine baŞvurul-

ması gerekmektedin

Vnk "i"!l,r}""/"n 
D"p.i 9O/kış,
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Gölbaşı Belediye Başkanl ığı

Diğen önemli bir esas da, planın doğnudan doğruya kamu idaresince ve kendi çaişanlan tanafından hazırlanmasıdın

Kurumun Stratejik Planını yapmak, o kurumda çahşan, o kurumu en iyi tanryanlann yapabileceği bir çalışmadır.

Kurumun geleceğini ilgilendiren böyle önemli bir çalışma, başkalarına havale edilemez. Kuıumun, öncelikle yetkilileri ve

çılışanları elini taşın altına koymak zoı,undadıı

Katlhmcl yöntemlede kurumca yapllan stratejik Planlama 4 aşamalı bir süreçtir:

l, ilııılıliı?: Durum Analizi olarak tsnımlanan sürtcin bu ilk aşamasında; kurumun paydaşlan, bulunduğu iç

şartlsl; m8li-varllk, personel ve yönetim yaplsı vb. ile bidihe dış çevre şartları; ilgili mevzuatı, ulusal ve uluslararası

gelişmeler vb. unsudan analiz edi|ir. Kısaca bir durum rapoıu çıkaıılıı. Harekete geçmeden önce güçlü ve zayıf yönle-

rimizi, flr§at ve tehditlerimizi tespit eder; kendimizi tanır ve tanımlarız. Bu aynı zamanda "Neredeyiz ?" sorusunun ce-

vabıdın

2. ileııle Uıımıl İstlyonı?: Kurumun öngördüğü geleceğin belirlendiği bu aşama da: kurı.ımun öncelilde mis-

yonu, vizyonu ve ilkeleri belidenin Daha sonra temel stratejik konu başhklan ve gelecekle ilgili stratejik am8çl8r belir-

lenın Tüm bunlar "Nereye Vanmak İstiyorıız?" sorusunun cevabıdın

3. ısıl llınnz?: Bir önceki aşamada belirlenen kurumun gelecek öngörüsüne nasıl vanlabileceğinin belirlendiği

aşamadır. Stratejik amaçlara ulaşmak için orta ve uzun vadedekj hedeflen ve bunlara uygun fualiyetler ve uygu|ama

proieleri tespit edilin Böylece "Nasıl Vannz?" sorusunun cevabı da verilmiş olun

ıl.ilııl İlçır re tleğerlındiririı?: stratejik amaç ve hedeflere varmak için gerçekJeştirilen faaliyet ve pnojelerin

amaçlara uygunluğunun nasıl değedendirileceğinin, hedeflere ne kadar ulaşlabildiğinin, nasıl ölçüleceğinin belir|endiği

aşamadır. Çalışmanın ve başarınln ölçüm kriter ve metodunun beliılenmesi, "Nasll Ölçer Ve Değerlendiririz?" sorr.ısu-

nun cevabıdır.

Bu son aşama Stratejik Plan kapsamında hazırlanan Performans Programı'dır. Pıriornıns Pıılıımı aynı

zamanda planın 3ncü aşamasında belirlenen hedef, faaliyet ve prtje|erin yılhk uygulama dilimini de içerin

Stmtejik Plan ve Peı,formans hognaminın hayata geçırilmesi ile Kamu Yönetimi Reformunun en önemli

unsurlanndan biri olan hesap verilebilirlik gerlekleşecektir. Böylece'testiyi taşly8n ile testiyi kıran" aylnt edilebilecek

ve testiyi taşlyanln ödüllendirilmesi, diğerinin hesap vermesi sağlanacaktın

En az 5 yıllık bir dönemi kapsayacak şekilde hazdanan Stratejik Plan, en az 2 yıl uygulandıktan sonra, ihüyaç duyu_

lursa yasalarta belir{enen şekilleıde revize edilebilmehedir.

Ülkemizde kamu yöneümi rtformu kapsamında düzenlenen mevzuat ile stratejik plan ve peı,formans prtgramı

yapılması belediyeler için de yasal bir zorunluluk haline gelmiştin

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 41nci maddesine göne beledıyeleı mahalli idartler genel seçimlerini t8kip eden

6 ay içinde stratejik planlannı ve performans planlannı haarlayıp meclise sunmak zonundadırlan Belediyelerde hazır_
20
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2009- 2013 Gölbaşı Belediyesi Stratejik Planı

lanacak Stratejik Planlann katılımcılık esası da bu maddede belirtilmektedir. Yine aynı madde de "nüfusu 50.000'in

altında olan belediyelende stroteiik plan yapılması zortnlu değildin Stıatejik plan ve perfoımans programı bütçenin

hazıı|anmasına esas teşkıl eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görılşülerek kabul edilir." şek|inde hüküm bulun-

mahadın

5018 sayılı Kamu Malı Yönetimi ve Kontrolü Kanunu'nun 9uncu maddesine göre kamu idar€leri strateiik plan

hazırlamak ve bütçe|erini de stratejik planlanna ve performans göstergelerine dayandlrınak zoıundadın

Gölbaşı Belediyesi, istenilen yasal zorlınluluklann yerine getirilmesinden de öte, kentimize ve ha|kımıza daha

kaliteli ve daha fazla hizmet üretebilmek, belediye kaynaklannln etkin Ve verimli kullanlmını sağlamak amacıyla katılım-

cı yöntemlerle, 2009-2013 yıllannı kapsayan stratejik planını hazır,lamıştın

Plan, Gölbaşı ve Gölbaşı halkına Belediyemizin hizmet amaclyla yapacağı çalışmaların qenel çerçevesini oluştur-

mahadıı Çalışmalarımzın yoğunlaşacağı alanlaı bu alanlaıda takip edilecek hizmet-yönetim ilke ve hedefleri planda

belidenmiştin Belirlenen stratejik alanlarta yapılacak fualiyetler ve bu faaliyetlerin ölçülmesi ve değedendirilmesi için

geıeken kriterjer tespit edilmiştin

Strıtejil Plınlıma Ekibi

Vok,,h,n 9,rlr"/"" DoP.; 9a/6aş,
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Gölbaşı Belediye Başkanl ığı

1. ltçE uE TARlHi

a. Gölhanı tEölbaşıl

Gölbaşı diğer adıyla "Göl Hanı" ile ilgili ilk yazılı bilgilere Macar seyyah Bela Horvathln anılanndan ulaşabiliyoruz.

'l900'lü ylların ilk çeyneğinin Ağustos ayınd8, Kışehin yolu üzerinden Ankar8'ya gelen Macar seyyah Bela Honvath,

yolculuğu esnasında ki anılannı anlatırken:

"Sabah gökyüzü daha yeni ışımaya başlarken at sırtındayt ve yola çıkmaya hazınz. A§ama Anakara'ya ancak böyle

ulaşabileceğimizi biliyonuz. Yolculuğumuzun son günündeyiz. A§am Ankara'da bizi beUeyen gazetelerimize kavuşacak,

bu kadar zaman içinde, biz bozkır{arda dolaşırken memlekette neler olduğunu öğrtneceğiz. Son 50 kilometrt heyecan

içinde geçecek. SeyahatimDe başla*en yanımızda bulunan erzak, bir peksimet ve biı şişe hardal dışında tamsmen tük-

endi. Sabah kahvaltımızda da bunları yiyoı ve yola çıkıyoruz.Yenı Han BinamIBeynaml Boğaa'nın tam girişinde bulunuy-

on eni Han günümüzde tamamen yıklmış ve sadece yeri be|Iidin Ankara - Bala karayolunun Karaali Beldesi kavşağı

üzenndedir)

Boğaz, Eimadağln güneyinden ve Kuyıukçuoğlu Dağinın da kuzeyinden batıya doğru ilerleyertk 1230 metr€ yük-

sekliğe kadar çıhyon Bazı noktalanda mükemmel denebilecek yol dağlann aı,asında lovnlarak ıler|iyor. 09.00'da boğazın

öteki ucundakı Binam(Beynam) Kiiyüne ulaşıyoruz. Daha önce Kaman Han'da, Köprü Köyü Hanı'nda ve Yeni Han'da bir-

lihe gecelediğimiz Tatar arabacılar|a bir kez daha karşılaşıyorı.ız.

Birbirimizi selamiyor ve hzh atlanmrla onlan geçiyorıız. 09.30'da Cahhal (Çakal/Oğulbey) Kiiyü yakınlanndayız.

Birden kaşımıza dağlar tanafından çevrelenmiş geniş bir Ova çıkıyor. Ovanın oıtasında Mogan Gölü ve Emir Gölü

parıldıyor.

Bu ovada bi*aç göl bir,leştiğinden, yol biı{en canlanıyon Artık büyük bir kente y8kl8$lğmEln en önemli işartü bu.

Yolculaı okullu çocuklaı; asker,ler kafileler halinde Ankara'ya doğru ilerliyorlar. Ziller, çnlar ve gürülüler içinde tren yol-

una buğday götiirtn bin deve kervanıyla da kaşılaşıyonuz. Yol Mogan Gölü'nün çıplak kıyısına iyice yaklaşryor.

Gölün civannda binlerce kaplumbağa olduğunu fark ediyonuz. Kuru ve ince başlarını güneşe doğru çeviren bu hay-

vancıklaı atlanmızın sesini duyunca göle doğru hareketleniyorlar. İncesu ve birkaç ufuk dere tarafindan beslenen gölün

kysı belki de milyonlarca kurtağa yavıusuyla kapl|. Yau8ştlğlmızı gön)nce hepsi birden suya 8tlryOr ve çlk8n yük§ek

ses den dolayı atlanmu şoha kalkıyorlar.

Binlerte ley|ek, karabstak, martı, pelikan ve diğer su kuşlan taıafrndan işgal edilen gölün geri çekilme halinde

olduğu, kyıdaki söğüt 8ğ8çl8nnın duı,umundan anlaşılabiliyon Aynca su bitkilerinden ve sazlıklardan su seviyesinın

gölün içinde de fazla yüksek olmadığı görülüyor.

Öğleye doğru gölün öbür kıyısındaki Gölbaşı Hanina ulaşıyorrız. Öğle yemeğinde kavun ve kart ekmek (somun)

yiyoruz.

Vnk ah,"P,r}"Jen Delieri 9a/kşı
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şimdi artk yolun son etabl b8şkyor. Önümtİde ortık bir tek zor boğaz kaldı. '1200 metre yükseklikteki Köpekli

(Kepekli) Boğaz. Çıplak ve kayahk dağlan arasından kuzeye doğru hvnlan yoldan iler,lerken, her virajda Ankara

karşımızo çıkacak diye heyecanlanıyoruz.

Sonunda 15.00 civannda boğazın en yüksek noktasında kentin ince minarelerini de içeren manzora ayaklarımlzln

dibinde uzanıyor; tren yolu, üç 8yn tsbaka halinde uzanan dağlar ve Ankara'nın beyaz evlennin görüntüsü muhteşem."

b. Gölbaşı ilahiyesi

Cumhuriyetin ilanındon önce, 1882 ylında "Yabanhamamı" mevkiine Haymana Hüktimet Konağı yapılır ve GöIbaşı

Köylerinin çoğunluğu Haymona kazasına bağlanın 1907 ylında Gerder tYurtbeyi) ve Virancık (ÖrtnciU köyleri, 1914

yılında da Çakal (Oğulbey) Köyü Haymana kazasından ayrılanak, Ankart Merkez, "İç" nahiyeye bağlanır. 1907 yılı

Ankara Salnamesi'ne göre Ankara Sancağı'nda dokuz kaza ve dokuz nahiye bulunmakadır: Ankara Me*ez [Çubuk ve

Zir nahiyeleri), Ayaş (Güdül nahiyesi), Beypazan (Karaşaı nahiyes , Nal|uhan, Mihalıccık, Sivrihisar [Günyüzü nahiye-

si), Haymana, Bala ffabanlı nahiyesi), Kalecik I Konur ve İnallu Balu nahiyeleri) ve Yabanabad [Şorba nahiyesi).

Birinci Mec|is tarafından, 1921 yılında çıkartılan ve ilk Anayasa hükmünde olan 'Teşkilatı Esasiye Kanunu'nun bir-

inci maddesinde "Hakimiyet bila kaydü şart milletindir. İdare usulü halkın mukadderaunı bizat ve bilfiil ıdare etmesi

esasına müstenittir.'' ifadesi yaahdın Aynı kanunun 1Oncu maddesinde Tür*iye coğnaafi vaziyeWe ihisadi mün8sebet

noktai nazanndan ülayetlere, vilayetler kazalara münkasem olup, kazalarda nahiyelerden terekküb edeı." Hükmü 24

mayıs 1340t1924) tarih ve 7'l numanalı ikinci 'Teşkilau Esasiye Kanu'nun" 89ncu maddesine; 'Tür*iye vaziyet ve ikti-

sadi münasebet noha_i nazanından vilsyetler€, vilayetler kazalara, kazalar nahiyelere münkasımdır ve nahiyeler de

kasaba ve köylerden tertkküb eden" denilir. Böy|ece kanunun bu maddesine göre Cumhuniyetin ilk yllannda "liva"

teşkilatı k6ldınlın Bu tarihe kadar Ankara Vilayeti'nin birer livası olan Çorrım, Kıçehir ve Yozgat'ta , Tünkiye

Cumhuriyetinin birer Vilayeti olur. KırşehiıJe bağh Keshn ilçesi de Ankara'ya bağlanın

10 Hazinan 1926 tarihinde "Polatlı" adında yeni bir ilçe kuıulur. Dahiliye Vekaleti (İçişlen Bakanhğı)'nın 1928 yıhn-

da yayınladığı "Son Teşkilatı Mülkiyede Köylerimizin Adları" isimli neşriyatında Ankara Me*ez kazaya bağh Merkez, Zin

(Sincan) ve Asiyozgat tElmadağ) nahiyelen mevcuttur. Bu idani yapılanmaya göre:

- çakal tOğulbey), Balhkpınar, Hacılar, İncek Çiftliği, Karaoğlan, Kızılcaşa1 Koparan, Virancık tÖrencikJ TaŞpınal

Tolund6ş ouluntaş), Yavrucak, Bursal tYaylabağ), Gerder ffurtbeyi) köyleri Ankara Mertez kazasının Merkez nahiye-

sine,

_ Emirleı Cimşid, Beirhan, Zvrt (Bağiçi), Holos tGünalan), Mahmadlı ve Mohmadlıbahç köy|eri Bala kuası

Merkez nahiyesine,

_ Ahiboz, Bezirhane, Çeltik, Çayrl, Hacımunadlı, Halach (Hallaçlı), Selametli, Topaklı, Karacaviran [Karacaören).

Karagedik, Çerkezhöyük tGökçehiiyüD, Gölbek, Velihimmetli, Kınklı, Yağlıpınar köyleri Haymana kzası Yabanhamamı

nahiyesine,

- Kötek (SUb8şl) Köyü ise Pol8th kazasına bağlıdır.
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Cumhunyetin ilanı ile ekonomik alanda atılım hzi adımlar sayesinde özel|ikle tanm alanında hızh gelişmeler olun

Atatürk tarafindan çiftçileıe örnek olmak üzert Atatüık Oıman Çiftliği kurulur.

Ankara-Konya, Ankara-Adana, Ankara-Kırşehir, Ankara-Kayseri karayolunun üzeninde bulunan Göl Hanı çvrtsinde
yeni yapılaşmalar başlan Özellikle 'testicilik' ve tuğla ocaklannın çevre de gelişmesi neticesinde Göl Hanı çevresine

çevre köylerden göç başlan

Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu'da bulunan antik kültür miı8slnln korunması için çolışmalar başlatın 1933 yün-

da Atatürkün emri ile /üılatlıbel mevkiinde kazı ça|ışmalan Hamit Zübeyr Koşay tarafından başlatılıı. Mustafa Kema|

Atatürkde bu çalışmaları yerinde izlemek için Gölbaşina gelir.

1932 yılında Ankara Mlayetinin 11 ilçsi, 30 nahiyesi ve 'l065 köyü vardın Ankara me*ez kazasına Zi1 Bağlum,

Etimesut, Gölbaşı, Karalan ve Kiçük Yozgat nahiye|eri bağlanır.

9 Haziran 1936 tarihinde kabul edilen 330 sayıh kanunla, Ankart Merkez kazası Mustafa Kemal Paşa'nın otur-

duğu Çankaya Köşkü'nden dolayı "Snkaya" adını alır ve Gölbaşı nahiyesi $nkaya ilçesine bağlanır.

c. Gölbaşı Belediye Başlanhğı:

Snkaya ilçesine bağh bin nahiye merkezi olan Gölbaşı'na 1952 yıhnda i|kokul binası yapıir. Eğitam amaçlı olanak

buraya çevre köy|erten göç hızlonır. Svre köylerde modern tanmı geliştirmek omacıyla 1940 ydınd8 Gölbaşı Kiiy

Grup Başkanlığı tGölbaşı İlçe Tanım Müdünlüğü) kunulun

1955 yünda E-5 karayolunun hizmete ginmesiyle bölgenin önemi iyice artar. 1957 yıhnda da 0rtaokul açün Mülki

teşkilatlanmada yapılan değişiklikler neticesinde, kasaba durumunda olan Gölbaşı'nda 1965 yıhnda Belediye teşldlatı

kurulun Bu tarihte meriezde 3351, köyleıde ise 18177 nüfus bulunmaktadın

1964 yündan itibaren E-5 karayolu üzerinde kuı,ulmaya başlayan sanayi tesisleri ile bölge oldukça yoğun dış göç

almaya başlan Özellikle Bayburt, Arwin, Kar§ ve Kf§ehir illerinden göç ahn

1975 yılında Gölbaşı nahiyesine 29 köy baği olup, köyleı şunlardır; Ahiboz, Ballıkpınar, Bezirinne, Cimşit,

Gökçehüyük, Günalan IHoloz), Hacılar, Hacımuratlı, Hallaçh, İncek, Karagedik tBelediyelikJ, Kanaoğlan, Kırıklı,

Kızılcaşar, Koparan, Mahmati, Mahmatlıbahçe, 0ğlbey, Örtncik, Selametli, Soğulcak, Taşpınaç Tepeyunt (GenmeyiH,

Tuluntaş, Velihimmetli, Yağlıpınan Yavıucalı, Yaylabağ (Bursal), Yurtbeyi tGerdenl. 1975 yıhnda me*ezde 7197,

köylende ise 13340 niifus bulunmahadır, Bu tarihte Kaı,agedik kasabasında Belediye teşkilatı bulunmakta ve nüfusu

en kalabahk yerleşmedin

ç. Gölbaşı İlçesi

Gölbaşı nahiyesi 29.11.1983 gün ve 2963 sayılı kanunla ilçe me*ezi olun Ksa sür€de Kaymakamhğa bağh bir-

imler teşekkül eder. Mogan Gölü kıyısına resmi kamu kurtluşlannın dinlenme tesisleri yapür. 1970 yılında toplam

21633 nüfusa sahip olan nahiye, 1985 ylında 31671 niifuslu bir ilçe olun

V olroo'n, n 1}, r}" 
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22.,t0.1990 tanh ve 90/1117 sayılı Bakanlar Kurlılu kanan ile 2872 sayılı Svrt Kanununun 9ncu maddesine

dayanılarak "Gölbaşı Özel Svre Koruma Bölgesi" ilan edilir.

Askeri tesislerin ve okullann, rtsmi sağhk kuruluşlarının, resmi ve öıel eğitim kurumlannln, özel ssnayi tesis-

leıinin, hafta sonu dinlenme amaçlı sitelerin, nesmi ve özel dinlenme tesislerinin bulunduğu Gölbaşı Belediyesi 1991

yılında Ankara Büyü§ehir Belediyesi sınırlan içerisine ahnır.

2.GOĞRAFi DuRuM

Gölbaşı İlçesi Başkent Ankara'ya 20 Km. mesafede, 970 metre ıakımlı bir İçanadolu platosu üzennde bulunmak-

tadır. Etnafında Mogan ve Eymir Gölleni vardın Doğusunda Bala, Batısında Yenimahalle, Güneyinde Haymana,

Kuzeyinde Çankaya İlçeleni yer almaktadır. Yli2ölçümü 1010 Km.2'din

a. ]liifus lturumu:

İlçenin nüfusu 2000 yıh sayımına göre |lçe Mer*ezi 35.308 iken yeni bağlanan mahalleler 12.455 olmak üzert

toplam 47.763, kasaba ve köylerde 15.438 olmak üzere toplam 63.201'din

b.İdari llurumu

İlçeye 3 kasaba ve 32 köy bağlı iken, 23.07.2004 tarihinde yaymlanan 5216 saylı yasa gereğince 3 kasaba, 3

köy bağhsı ka|mış, tÇimşit Köyü, Emirler Köyü ve Gölbek Köyü) diğer 29 köyümüz mahalleye dönüştürülmüştiir. İçiş-

leri 8akanhğının 
,l0.03,2006 tsrih ve İller İdartsi Genel Müdür{üğünün 25119 ve 25120 sayh kaıarı ile Sltek ve

Karacaören köyleri Haymana İlçesinden aynlarak ilçemize bağlanmıştın Toplam köy saysı 5 din

İlçe Me*ezi, kasaba ve köylerde yer|eşim genellikle topludun İlçe me*ezinde 5, Karagedik Kasabasında 2,

Selametli Kasabasında l ve Bezinhane Kısabasında 1 Mahalle bulunmaha iken 29 köyümüzün mahalleye

dönüştünülmesi ile İlçe Mer{<ezinde 27, lGnagedik Kasabasında 5, Bearhane Kasabasından 3 ve Selametli

Kasabasında 3 olmak üzere mahalle say§ıtopl6m 38'e yükselmişir. İlçe Menkezi ile Karagedik, Selametli ve Beirhane

Kasaba|annın imar planları mevcuttur.
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4. GöREU UE sORuMtUtUKtAR

Belediyemiz; Belediye, Belediye sınır{an dahilinde aşğıdaki görev ve sorumluluklan yerine getirir. t 5393

Sayı|ı Be|ediye Kanununun '14. ve 1 5.maddesi ]

l. İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi've kent bilgi sistemleri; çevre ve çevı'e

sağl(ı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yaı,dım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve

mezarlıkjar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; küİtür ve sanat, tufizm ve tanıtım, gençlik ve spor;

sosyal hizmet ve yardım, nik6h, meslek ve beceri kazandınma; ekonomi ve ticaretin geli$irilmesi hizmet-

lerini yapar veya yaptınr.

8. Kadınlar ve çocuklar için koruma eüeri agn

G. Dev|ete ait her derecedeki okul binalarının inşatı ile bakım ve onanmını yapabİlİr veya yaptırabilin her

tüı{ü anaç, gereç ve malzeme ihtiyaçlannı kaşılayabilir; sağlıkla ilgili her türjü tesisi açabilin ve iş|etebilir:

kültür ve tabiat varhklan ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşryan mek6nlann ve işlev -

lerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onanmını yapabilir, korunması mümkün olmayanlaıı

aslına uygun olaıak yeniden inşa edebilin

D. Gerektiğinde, öğrencilere, amatön spor kulüplerine malzeme verir ve gertkli desteği sağlar, her tüdü

amaüir spor karşılaşmalan düzenleı yurt iqi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya

derece alan sporculara Beldiye Meclisi karanyla ödül verebilir.

E. Gıda bankaalığı yapabilin

t Hizmeüerin yerine getinilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate aİ-

narak belirlenir.

G. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yeıterde ve en uygun yöntemleıie sunulun

ll. Hizmet sunumunda özür.lü, yaşİ, düşkün ve dar gelir|ilerin durumuna uygun yöntemler uygulanın

V"k o -" lriiseho Da|".i 9a//rnş,
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5. YITKİ UE ıMTiVRztAR

30

-

l. Belde sakinlerinin mahalli müşterek niteliheki ihtiyaçlannı karşılamak amacıyla her tür{ü faaliyet ve gir

işimde bulunmak.

B. Kanunlann belediyeye verdiği yetki çerlevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasaklan koymak ve

uygulamak, kanunlanda belirtilen cezaları venmek.

G. Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya nuhsatı vermek.

Ç. Özel kanunlan gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylannın tarh, tahakkuk ve

tahsiliniyapmak; vergi, nesim ve haıç dışındaki özel hukuk hükümlerine göne tahsili gereken hizmet karşıhğı

alacaklann tahsilini yapmak veya yapürmak.

D. Büyükşehir kab atık yöneüm p|anına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.

E. Mahalli müşierek nite|iheki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye sınıdan içeıisinde taşınmaz

almak, kamulaştınmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, tmmpa etmek, tahsis etmek, bunlar

üzerinde sınıdı ayni hak tesis etmek.

[. Borç almak, bağış kabul etmek.

§. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazhklann anlaşmayla tasfiyesine kanaı vermek.

Ğ. Sıhhi işyer{enni, 2 ve 3ncü sınıf gayıi sıhhi müesseseleri, umuma açık istinahat ve eğlence yeılerini

ruhsatlandırmak ve denetlemek

!l. Belde de ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt alhna alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar

satlglarl faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcılann faaliyetten men edilmesi sonucu,

cezası ödenmeyenek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalanna,cezası ödenmeyerek

otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı mallan yoksullara dağıtmak.

i. Rekıam panolan ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getinmek.

J. Gecekondu kanununda belediyelert verilen yetkileri kullanmak;otopar*, spoı dinlenme ve eğlence yeı,leri

ile pa*|an yapmak;yaşhlaı, özüıiüleı kadınlaı gençlen ve çocuklara yönelik sosyal ve kültiirtl hizmetler

sunmak:mesleki eğitim ve beceri kurslan açmak;sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakm ve

onarımı ile kültür ve tabiat varlıklan ve tarihi dokuyu korumak,kent tarihi bakmından önem taşyan

mekanlann ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.

I Defn ile ilgili hizmetleri yürütmek.
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6. YAsAt ııAYANAı(ı.AB

a, l(anunlar

1. 237 sayılı Taşıt Kanunu

2. 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun

3. 442 sayıh Köy Kanunu

4. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu

5.657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu

6. 775 sayılı Gecekondu Kanunu

7. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu

8. 1593 sayıh Umumi Hıfzısıhha Kanunu

S.2464 sayilı Belediye Gelirleri Kanunu

10. 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu

11.2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu

12. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varhklarını Koruma Kanunu

13.2872 sayılı Çevre Kanunu

14. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu

15. 2918 sayıh Kanayolları Trafik Kanunu

16, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu

1t. 2s72 sayılı Mahalli İdarelen ile Mahalle Muhtar{ıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakknda Kanun

10. 298'l sayılı İmar Affı Kanunu

1g.3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

20. 3194 sayılı İmar Kanunu

21.3213 sayılı Maden Kanunu

7,:ı,'.,, ,,,.. ,"
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22. 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu

23. 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu

24.3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlanna Dair Kanunu

2E. 3621 sayılı Kıyı Kanunu

26. 3628 sayılı Mal Bildirimde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu

21 .3728 sayılı Avnupa Yertl Yönetimler Öze*lik Şartının 0naylanmasının Uygun Bulunduğuna Daiı Kanun

28.4077 saylı Tükeücinin Korunması Hakkında Kanun

29.4342 sayıh Mera Kanunu

30. 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun

31.4734 saylı Kamu ihale Kanunu

3,2.4735 sayılı Kamu İhale Siileşmeleri Kanunu

33. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

34. 5018 sayıh Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

35. 5179 sayılı Gıdalann Ürttimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair K.H.K'nin değ§tirilerek Kabulü

Haklında kanun

36. 5187 sayılı Basın Kanunu

3r. 5199 sayılı Hayvanlan Koruma Kanunu

3l. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

33. 5253 sayh Deınekler Kanunu

|0. 5302 sayılı İl Özd İdaresi Kanunu

ıl1. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu

12. 5355 sayılı Mahalli İdare Biı{ikleri Kanunu

|3. 5393 sayılı Belediye Kanunu
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q.6245 sayilı Hanorah Kanunu

|!. 6762 sayilı T0* Ticartt Kanunu

{0.6831 sayılı Orman Kanunu

|1.7126 sayılı Sivil Sawnma Kanunu

48. 7201 sayıh Tebligat Kanunu

|0. 7269 sayıh Umumi Haysta Mües§ir Afutler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlana Dair

Kanun

h. yönetmelikler

1. Devlet Memurlannın Tedavi Yardımı ve Cenaze Gidederi Yönetmeliği

2. Dev|et Memurlan Geçici Süreli Görevlendirme Yönetıneliği

l. Disiplin Kurııllan ve Disiplin Amideri Hakknda Yönetmelik

4. Kamu Kunum ve Kuruluşlannda $hşan Personelin Kılık ve Kıyafutine Dair Yönetmelik

!. Asli Devlet Memuduğuna Atananlann Yemin Merasimi Yönetmeliği

6. Devlet Memurlannın Şikayet ve Müracaatlan Hakknda Yönetmelik

7. Devlet Memunlannın Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalanna İlişkin Yönetmelik

8. Aday Memurların Yeti$irilmesine Dair Genel Yönetmelik

9. Devlet Memurlan Sicil Yönetmeliği

10. Devlet Memunlan Yiyecek Yardımı Yönetmeliği

1l. Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği

12. Kamu Kuıum ve Kuruluşlannda Görtvde Yükselme ve Unvan Değişildiği Esas|anna Dair Genel

yönetmelik

13. İl Özd İdaıeleı.i, Belediyeleı ve İl Özel İdartlerj ve Belediyelerin Kurduklan Bidik, Müessese ve

İşletmelerdeki Memurlann Göıevde Yükselme ve [Jnvan Değişikliği Esaslanna Dair Yönetmelik
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1ıl. kamu Göreüerine İlk Defa Atanacaklar İçin hpılacak sınavlar Hakkında Genel yönetmelik

't!. Özürlülerin Devlet Memuduğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Yanşma Sınavlan Hakkında Yönetmelik

l6. 775 sayılı Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği

11.2464 sayılı Belediye Gelir{en Kanununun Çeşitli Harçlarla İlgili Hllklimlerinin Uygulanmasına İlişkin

yönetmelik

1s.2464 sayıh Belediye Gelir,leri Kanunun Harcamalart Katılma Paylan ile ilgiıi Htikıimıerinin

Uygulanmasına İlişkn Yönetrnelik

1l. Katı Atıklann Kontrnlü Yönetrneliği

20. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

21. Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

22. Hafriyat Toprağı, inşaat ve Yıkıntı Atlklannln Kontrolü Yönetmeliği

23. Bitkisel Atık Yağlann Kontrolü Yönetmeliği

24. Ambalaj Atıklannın Kontrolü Yönetmeliği

25. Kanayolları Kenannda Yapılacak ve Açılacak Tesislen Hakknda Yönetmelik

2i. Plansız Alanlar İman Yönetmeliği

2?. Plan Yapımına Ait Esaslaıa Dair Yönetmelik

20. İmar Kanunun 18nci Maddesi Uyannca Yapılacak Arazi ve Arsa Düenlemesi İle İlgili Esaslar Haklmda

yönetınelik

2t. 3194 sayılı İmar Kanununa Göre Düzenlenmiş Bulunan İmar YönetmelikIerine Sığmaklaı{a İlgili Ek

yönetmelik

30. Otopark Yönetmeliği

tl. Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği

32. Hayvan Sağhğı ve Zabıtası Yönetmeİği

tt. Ö[ü ve ÖÇil Aetleri Muayene Ydnetmeliği

3ıL ölçıı ve Ö[u Aletleri Damga Yönetmeliği
34
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3!. İş Yeıi Açma ve Çalışma Ruhsatlanna llişkin Yönetmelik

3E. Kıyı Kanununun Uygulanmasna Dair Yönetmelik

37. Mal Bildiriminde Bulunulması Hakknda Yönetmelik

38. Mera Yönetmeliği

30. Yapı Denetimi Uygu|ama Yönetmeliği

|0. Hizmet Ahmlan Muayene ve Kabul Yönetmeliği

ıl1. Danışmanlık Hizmet Alımlan Muayene ve Kabul Yönetmeliği

42. Ma| Alımları Denetim, Muayene ve Kabul i$emlerine Dajr Yönetmelik

43. Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği

ıll. Mal Alım ihaleleri uygulama yönetmeliği

ıl5. Hizmet Ahm ihaleleri uyguıama yönetmeliği

/tE. yapım İşleri İhaleleri uygulama yönetmeliği

4?. Danışmanlık Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

4t. Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

ıl!. Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Ye*ileni, Denetimi ve $lışma Usul ve Esaslan

Hakknda Yönetmelik,

50. iç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ilişkin Usul ve Esaslar

51. Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi İle Çahşma Usul ve Esaslan Hakkında Yönetmelik

E2. ön Ödeme Usul ve Esaslan Hald<ında Yönetmelik

53. Strateji Geliştirme Birimlerinin Çahşma Usul ve Esaslan Hakknda Yönetmelik

E|. Mahalli İdaıeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

E5. Kamu İdarelerince Hazıılanacak Faaliyet Raporlan Hakkında Yönetmelik

!6. Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplannın Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetme|ik

E7. Kamu İdarelerinde Strateiik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
35
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58. lç Oenetçilenin Slışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

59. Dernek, Vakıf, Bidik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllert Genel Yöneüm Kapsamındaki

Kamu İdaıelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik

60. Kamu İdarelerine Ait Taşınmazlann Kaydına İlişkin Yönetmelik

61. Kamu İdaıelerine Ait Taşınmazlanna Ait Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik

i2. Kamu Zaraıiannın Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

C3. Taşınır Mal Yönetıneliği

e|. Mali Hizmetler Uzmaniğı Yönetmeliği

6i. Avrupa Birliği ve Ulusular Arası Kuruluşlann Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Kaşıhğı

Aharılan Hibe Tutarlannın Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik

6t. Hayvanlann Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği

E7. Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav Yönetmeliği

08. Mahatli İdaıeler Harcama Belgeleri Yönetmeliği

Et. Belediye Tahsilat Yönetmeliği

70. Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Ürttimi, Tahsisi, Kiralanması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik

71. Belediye Meclisi 8lışma Yönetmeliği

l2. Kent Konseyi Yönetmeliği

73. Belediye ve Bağh Kuruluşlan İle Mahalli İdart Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standaclanna Dair

yönetınelik

lı|. Belediye Zabıta Yönetmeliği

l5. Binalann Yangından Korr.ınması Haklında Yönetrnelik

c. lç Yönetmelikler

1. Hen Müdürlüğe Ait Kuruluş Görev, Yetki, Sorumluluk ve Slışma Esaslan Yönetmeliği
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2. Disiplin Amirleri Yönetrneliği

3. Sicil Amirleri Yönetmeliği

4. Aday Memuıiarın Yeti$irilmesine Dair Yönetmelik

5. Eğitim Yardım Yönetmeliği

6. Muhtaç Kimselene Yaıdım Yönetmeliği

7. Beled[e Konserıatuar Yönetmeliği

8. Perfonmans Değerlendirme Kurulunun $lışma Usul ve Esaslanna 0air Yönetmelik

7. MEUGuT ııURuM

a- Fiziksel Kaynaklar

Gölbaşı Belediyesinin fuiki kaynakları, belediyeye ait bina envanteri ile araç ve iş makinesi envanterinden oluş-

maktadır

Fiziksel Yapı

Gölbaşı Belediyesi, bir me*ez ve 6 adet ek bina da, 13.608 m2 lik biı, alanda hizmet vermektedin Belediyeye

ait binalar ve bu binalarda görev yapan Belediye ongan ve bidmleri ile Belediye şir*etinin yedeşme durumu aşağı-

da gösterilmiştir.

lelcdiyı Bışlınhl ileriıı linısı lGui 0smın Pış llıh.li

1965 Yündan beri dağınık biçimde hizmet venen belediye hizmet binalan, yeni yapılan 7840 metrekane alana

sahip 4 kath yeni hizmet binası ile Nisan 2008 tarihinde hizmete girmiştin Yeni hizmet binasında Başkanhk

Makamı, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Başkan Yardımcılıklan, Birim MüdürlüUeri ve Müdüdüklere bağlı

serüsler bulunmaktadır.

Me*ez binasının hizmete ginmesi: Faaliyetlerde verimliliğin srtırılması, iletişimin hızlı ve doğru bin şekilde

sağlanması, birimler arasında koordinasyonun en üst düzeyde gerçeUeştirilmesi, personelin daha rahat, huzudu

ve modern mekanlarda çahşması gibi olumluluklan da beraberinde getirmiştir.
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Belediye Mertez 8inasının Yerleşimi aşağıda belirtilmiştir,

1

MtRıGz Bıt{ıııtlil YİRı

Zemin Kat

1nci Kat

2nci Kat

3ncü Kat

l(uıtAttlıttl BaRiM

Meclis Toplantı Salonu ve 0topar

Genel Evrtk - Beyaz Masa

zabüta Müdüdüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Satın Ama Müdürlüğü

Basın Yayın Bırimi

Belediye Encümeni

Özel Kalem Müdür|üğü

Başkan Yardımcısı

Yapı Kontrol Müdünlüğü

İmaı, ve Şehircilik Müdür|üğü

Fen İşlen Müdür|üğü

Başkan Yardımcısı

Temizlik İşleıi Müdürlüğü

ikisat Ve Küşat Müdüf,lüğü

İnsan Kaynaklan ve Eğitim Müdür{üğü

strateji Geliştirme Müdürlüğü

Park ve Bahçe|er Müdüriüğü

Bilgi İşlem Birimi

Evlendirme Memuduğu- Kafuterya

2

3

4

5
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Belediye Ek-l l$rılıl Binası lŞaiık illıh.l:

Küttür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdür|üğü Kü|tür ve Sanat Menkezi ve Belediye

Şi*eü tarafından kullanılmaktadın

Belediye Ei-2 Binısı (Şılıl tiıh.l:

Fen İşlen Müdürlüğü ile, Pa* ve Bahçelen Müdürlüğünün bazı binmlen ve Sağlık İşlen Müdüriüğüne bağh

veteniner Birimi tarafından kullanılmahadır.

BeIediye Ek-3 Binası (Şıiıl Mah.l:

Sağlık İşleni Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Bilgi Evi tarafından kullanılmaktadıı.

Belediye E1-4 Binısı lGızi 0sman Paşı iılah.l:

Zabıta Müdürlüğü ve Zabta Karakolu bulunmaktadır.,

Belediye E1-6 Binası(Şaial Mah.l

Gölbaşı Belediye Spor Kulübüne aıt spor salonu ve futbol sahalarrna ait idari binalan bulunmaktadın

Diğer llizınet Binılın

Gölbaşı'na yeni bir qehre kazandırma faaliyetleri kapsamında yeni Belediye Hizmet binasına ilave olarak aşağı-

daki yeni hizmet binalan da planlanmış, bazılan faaliyete geçirilmiş bir bölümünde ise hizmete açılma kapsamında

son aşamaya gelinmiştin

Bu kapsamdaki tesisler aşağıdadır:

iiuhtırlıt Erleıi

Merkez mahalle muhtarlannın çalışma ortamlannı çağdaş ve bağımsız mekanlar haline getirmek ve vatan-

daşlann ihtiyaçlanna cevap veımek amacıyla 6 adet muhtarlık binası yapdmış, bilgisayar sistemleri ile donatllarak

hizmete sokulmuştur.Bu bağlamda Muhtadıktara 28 adet Bilgisayar verilmiş ve bilgisayansız muhtarlık

kalmamıştır.
39
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Zabıta Müdür,lüğü ve Zabta Karakolu bulunmaktadır..
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Kırşıyıia ue Şıiıl iültir Euleri

Her mahalleye biı" kültür evi kazandırılması hedefi kapsamında halen Şafak ve Karşıyaka mahallesi küttür

evlerinin inşaatlan devam etmehedir,'l050'şer metre karelik alanlarda planlanmış olan evler iki kathdır.Kültüı"

evlerinde internet salonu,derslikler,eğitmen ve yönetici odalan,şark odalan,özel geceler için çok amaçlı salon

bulunmahadınKü[tür ev|eri 2008 yıh içinde faaliyete geçirilecektin

Gölbaşı l(ü|tür Merlezi

Vatandaşların boş zamanlannı değer{endirmeleri amacıyla 4000 metre kanelik bir alanda planlanan kültün

mer{<ezi içennde konferans salonu,sergi salonlan,derslikleınikah salonu çok amaçh salon kafeterya ve kütüphane

bulunmaktadır.Tesis 2008 yıi sonunda hizmete açılacaktın

lile Yaşım Mer*eıi

Her tür{ü sosyal ve kültünel ahivitelerin yapılabileceği Gölbaş Belediyesi Aile Yaşam Mer{<ezinin inşaatı halen

devam etmektedir.2600 metne karelik bin alanda planlanmış olup,tesis icensınde otopark, bayanlar için fitness

salonu, kafeterya, derslikleı konfurans salonu, kütüphane ve nikah salonu bulunmaktadın 2008 yıh içerisinde

hizmete girecektin

§entetik Çim §ıhı
Genç|ere yönelik o|arak sentetik çim saha ve gençlik mer{<ezinin yapımı devam etmekediı,.'l600 metre kare-

lik kapah alana sahip tesisin yanında UEFA normlanna uygun saha gençlerin kullanımına sunulacaktınİdari bina

içeı,sinde soyunma oda|an, deıslikler ve kafeterya bulunmakta olup aynca satranç ve bilardo gibi ahiütelende

gerçekleştirilebilecehir,2008 yılı içerisinde hizmete girecektir.

ileıırlıl ldııı Binısı ue Ge§llhıne

Manevi değer|erimizin gerekJerini yeteı{i biı ortamda yerine getirmek amacıyla gasilhane ve mezaıjık idare

binası yeniden yapılarak hizmete girmiştir.

Gölbaşı Belediyesi Sığhk Ocağı

Gölbaşı Be|ediyesi Sağlık Ocağı, her tün|ü teknik donanıma ve imkanlara sahip, çeşitli branşlarda doktor ve

diş hekimlerinin görev yapüğı son denece modern şartlardaki binasıyla hizmete sunulmuştur.Belediye çaişanları

Vnf*nh,n7)iltr 
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ve bakmakla yükümlü olduklan aile bireylerinin yanı §ra muayene için gelen vatandaşlara da hizmet verilmehe-

dir.Ayrıca Emekli Sandığı i|e yapdan protokol gereği emekliye aynlmış vatandaşlarda sağhk ocağının muayene ve

tedavi hizmetlerinden yararlanmahadırlan

Bilni Eui

0kul çağındaki çoçuklann eğitimlerine yardımcı olmak amacıyla Gölbaşı Belediyesi Sağlık Ocağı binası

bünyesinde Bilgi Evi açılarak öğnencilerin hizmeüne sunulmuştur. Bilgi Evi içenisinde zengin yayınla sahip bir

kütüphane,g adet Bilgisayar bulunan internet erişim odası, satranç odası ve çok amaçlı derslik bulunmaktadır.

Halen günde yaklaşık 40 - 50 öğrenciye hizmet verilmektedir.

Aıaç ve İş makinesi filosunun son duıumu aşağıdadır;

cirsi

Binek Aı"acı

Minibüs

Otobüs

Trahör

Kamyon

Kamyonet

İş Makinesi

Tuz Senci Kamyon

fufalt Tamir ve Bak. Aracı

Anons Aı,acı

fufalt Finişeri

cı]lsı

Çekci Tıı^

Su Tankeri

Çöp Kamyonu

Süpürge Aracı

Cenaze Aı,acı

İlaçlama Anacı

Ambulans

Vinç tHiyap)

Motosıklet

lvtini Yükleyici ( Bobcat]

TOPuıl

ıDIl
15

.)

J

J

11

10

,l9

1

1

1

1

ıDII

1

2

1

1

2

1

1

1

2

1
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b. Araç ue İş Makinesi 0urumu

Yaşanabilir modern Gölbaşı hedefinden hareketle alt yapı çahşmaları kapsamında yol düzenleme, yol yapımı

ve asfaltlama gibi faaiiyetlere önem verilmiştir. Bu kapsamda bu güne kadar 260 Km. yeni yol yapılm|ş, 1 100 bin

metreküp stablize malzeme serimi gerçekleşürilmiş ve 326 bin ton asfult dökülmü$ün Aynca 40 adet araç ve

iş makinesi ahnartk araç ve iş makinesi filosu güçlendirilmiştir.
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c. Bilgi Ue Teknolo|il lhynaklar

Be|ediye Başkanlığının işlem ve karar sürecinin hızlandınlması, etkinlik ve venmliliğin aıtınlması amacıyla

hizmetlerin yürütiilmesi sırasında bilgi ve teknoloii kaynaklanndan azami ölçüde faydalanı|maktadıı, Belediye bir-

imlerinin bilgi işlem ve otomasyon ihtıyacını karşılamak, bilgisayar ve yeni teknolojileı konusunda birimlere destek

venmek üzere Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde Bilgi İşlem Birımi görev yapmahadın

Bilgi İşlem Binmi tarafindan gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

Yeni Belediye Mer{«ez Binasının hizmete girmesi ile bir|ikte fiber optik teknolojiye geçilmiş, otomasyon sistem-

lerinin alt yapısının oluştuıulması amacıyla Data Kablolaması, Kesintisiz Güç Kaynağı Kablo|aması, Te|efon

Kablolaması ve Kablo Kanallan ile Networt sistemi , sistem odasının tesisi ve bileşenlerin alt yapısı kurularak

çalışır hale getirilmiştir.

Kant R9hba.l
ooa-aı,r aatElYEill(r,ln.i
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,_- uimğı

Mevcut web sitesinin tasanmı yenilenerek görünümü değiştinlmiş, gazete site üzerinden yayınlanmaya

başlanmış, basında Gölbaşı hakknda çıkan yazı|ar bir başlık a|tında web sayfasında yayınlanmaya sağlanmıştır.

Bilgi İşlem Birimine ait sistem odasından diğer tüm belediye birimlerine ve hizmet binalanna internet hizmeti

dağıtılarak belediye birimlenine sürekli internet erişimi sağlanmıştır.
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Teknolojik gelişmelere uygun olarak 5Mbps Metro Ethernet bağlantıları kurulanak kullanıcılara güvenli inteı-

net hizmeti sağlanmştın Coğrafi Bilgi Sistemi kurulum ve eğitim aşamasından sonra kullanı|maya başlanmıştın

e-Belediye uygulamalan bağlamında: Arsa Rayiç Bede|leri, İnşaat Maliyet Bedelleri, Bina Aşınma 0ranlan, Çevne

Temizlik Tarifeleri,Kültür Faaliyetleni, Meclis ve Encümen Karadan,Sicil Aramalan, Çöp Toplama Saatleri ve Diğer

Belediyelen ahivitelen ile ilgili sorgulama işlemlen İnternet üzerinden gerçekleştirilmektedir.Aynca İnterahif

İşlemler bağlamında Şikayet Bildirim Formu,Şikayet Takip Formu,Beyan Bilgileri,Ruhsat Sorgulama,Kirt

Sözleşmesi Sorgulaması,Evrak Takip Formu,Borç Bilgileri,Tahakkuk Bilgileri ve Tahsilat Bilgileri konulannda İnter-

net üzerinden interahif işlemler yapmak mümkündün Belediye Otomasyon Sistemi kapsamında; tüm birimlerin

me*ezi bir veri tabanına bağlanarak bilgilerin tek bir merkezde toplanması ve yönetilmesi sağlanmaktadır.

Halen kullanılmaha o|an personel takip sistemi üzeninde güncellemeler yapılmış, personelin mesaiye geliş ve

gidişlerinde kullanılan bu sistem için yeni ara yüz tasarımı ve kodlar geliştirilmiştir. Personelin fotoğrafını çekme-

si nedeniyle Tü*iye genelinde ilk olma özelliğine sahip bu program sayesinde fotoğnaflaı,ın kalitesi arttınlmış, sis-

temin çalışması daha etkin hale getirilmişün

Yeni yapılan Sağhk 0cağı Binası üst katındaki Bilgi Evinde lnternet Erişim Meıkezi oluşturulmuştur. Halen söz

konusu mer,kez de 9 adet bilgisayar ve yazıcı ile öğrencilene lnteınet erişim hizmeti verilmektedir.

Kent yönetiminin daha etkin ve hızh bir biçimde sağlanması için belediye bırimlerinde kullanılmak üzere
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sunucu üzerine çizim, planlama, parselasyon, gibi teknik hizmetleri yerine getirecek Kent Bilgi Sistemi ile ilgili

yazılım kurulmuş olup geıekli modüller Serveıiara yüklenerek Eahşmaya başlanmştın

Kullanı|an mevcut İhale thomasyon Sisteminin prognamı güncellenerek hizmetin devamı sağlanmıştıı. Sürekli

güncellenebilme, mevzuat değişiklikleri ve tebliğlerden anında haberdar olma özelliği sayesinde her tür{ü ihalenin

takibinde daha doğru ve daha hızlı işlem yapılabilmekte ve aynı zamanda ödenek kontrolü ve ihaleler ile bağlan-

tılı kurum içi ve dışı yazışmalar da kolaylıklan sağlanmahadır.

Uzaktan yönetilebilen modüleı bir yapıya ve EAL4 sertifikasına sahip teknik özellikleri taşıyan firewall cihazı

ile lnternet saldınlanna karşı sistemin korunması sağlanmıştın Kullanılmaha olan mevcut Vİı'üs Önleme

Sisteminin programı güncellenerek hizmetin devamı sağlanmıştır.

Ağ Yönetimi Hizmeti çalışmaları kapsamında; İhtiyaç duyulan alanlara anten direkleri kurulartk binalar 50

Mbps Wirtles antenler ile habedeştirilmiş, netwo* yap|sı daha hulı ve karar{ı hale getirilmiş ve kaynaklann tek

bir me*ezden yönetimi sağlanmıştır.

Niobe Web Yazılım ve Destek Hizmetleı,i'nden temin edilen posta hizmetleıi, belediyenin ilgili birimlerinde kon-

figne edilerek Elektrnnik Posta Yöneüminin güvenli bir şekilde kullanılması sağlanmaktadır.

Üzerinde Veri Tabanı Yönetim Sistemi bulunan sunuculann günce|lemeled bakımlan ve yedeldeme işlemleni

yapılarak hizmetin sürekliliği sağlanmıştır.

Belediye birimleri ile çevre birimler bünyesinde bulunan bilgisayar{an için malzeme stoku yapılarak malzeme

takip ve dağıtım hizmeti verilmektedir. Bu kapsamda: belediye bünyesinde kullanılan bilgisayaıiann genel kontrol

ve bakımları yapılarak, eksiklikleri tespit edilmiş ve gerek duyulan bilgisayadann kapasite artınmlan yapılmıştır.

Belediye birimleri bünyesinde bilişim hizmetlorinden yaradanan tüm bilgisayar kullanıcılannın donanım ve işle-

tim sistemi anzalarının giderilmesi ve bilgisayarlann yenel ağ üzerinde daha güvenli ghşması için gerekli güven-

lik ayadannın ve günce||eştirmelerinin yapılması, uç kullanıcılann güvenlik ve yere| ağ kullanımı konulannda bil-

inçlendirilmesi amacıyla Teknik Destek Hizmeti çahşmalanna önem verilmektedir.

Kullanıcılann sistemlerine uzak masa üstü bağlantısı kullanılarak müdahale yapılmış ve gerekli teknik destek

verilmiştiı,.

Bilgi ve teknolojik kaynaklar kapsamında bilgisayaı donanımı, haben|eşme cihazları yazı|ım programlannın cins

ve sayılan aşağıda tablolarda gösterilmiştir.
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G6lbaşı Belediye Başkanlığı

8. MEUcuT DuRUM Atı|AtizıtuDE 0İKKATE AtıNAIu oEĞEBı.ER

a. Strateiik Planlama Süreci

5018 sayılı Kamu Ma|i Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5393 sayıh Belediye Kanunu gereğince gerçek anlam-

da demokratik katılımcı bir anlayışla Gölbaşı Belediyesine ait stratsiik planın hazıdama süreci başlatllmlştlr. ilgili

tüm kamu kurum ve kuruluşlan ve özel sektör temsilcileri, üniversiteleı sivil toplum kuruluşlan, muhtadar ve

Gölbaşı halkından oluşan dış paydaşlar ile iç paydaşlanımız olan belediye yönetici ve çalışanlannın katkısı ile

Gö|başı belediyesi stratejik planı hazıdanmıştır. Gölbaş Belediyesi stratejik planlama süıecinin ilk adımı olaı'ak

ilgili tüm paydaşların görüş ve önerileıinin bilimsel yöntemlerle tespit edildiği "Paydaş Beklenti Toplantılan"

düzenlenmiştir. 8ölbaşı Be|ediyesi stfatejik planı (2009-2013] haarlama sürecinde 28 AFAIIK - 04 0CAK 2008

tarihleri arasında paydaş beklenti toplantılan düzenlenerek atölye çalışmalan yapı|mıştır.

SWOT analizi ve paydaş analizleri yoluyla elde edilen veriler ışğında hazır{anmış olan ve Gölbaşı Belediye

Meclisinin 02.06.2008 tarih ve 74 sayılı kaı,arı ile kabul edilen'2009-2013 Yıllan Stıateiik Plani': vizyon, mis-

yon ilke ve değenlen değişmemek kaydıyla faaliyet ve maliyet analizi yapılarak çok yıllı biitçelemeye imkan vere-

cek şekilde 5 Temmuz 2008 tarihinde yayımlanmış olan "Performans Programı Hazııiama Yönetmeliği"ne uygun

olarak rtvize edilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştın

Makam onayı ile kunulan Stratejik Planlama Üst Kurulu tarafından yapılan ekip çalışması sonucu 2009 bütçe

yılı performans prognamı hazıdanmış ve bu süıeç içersinde stratejik pianda gerekli revizelen yapılarak meclis

onayına hazır hale getirilmiştir.

Stratejik Planın kurumsal gelişimin sağlanmasında üstlendiği misyonun furkında olan belediyemiz üst yöneti-

mi doğru, etkili, şeffaf ve yerinde yönetim için stratejik planlama danışmanhk hizmetinden yarar|anarak, üniver-

sitelerle işbirliği içeıisinde stratejik yönetim faaliyetlerini yürütmüştür.

b. Strateiit Plan|ama Üst !funılu

Stratejik planlama çafuşması, belediyemiz üst düzey yönetimi tarafından oluşturulan ekip önderliğinde, tüm

belediye çalışanlarının katılımı ile hazıı,lanmıştır. Gö|başı Belediyesi Stratejik Plan|ama Üst Kurulu 26.06.2008

tarihli Makam 0nayı iie aşağıda isimleri bulunan personelden oluşturulmuştun

Stnteİii Plan!ımı Üst f,unılu:

1. Abdulnasıı HAŞI.AK

2. İsmail ÜNAL

3. Orhan KOCAAĞA

4. Mustafa MUHAT

Başkan

üy.

üy.

Stratejik Planlama Danışmanı

Akademik Danışman5. Pıof. Dn Ş. Şule ERÇEIİN
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2009- 2013 Gölbaşı Belediyesi Stratejik Planı

9. TEşK|tAI şEMASı

stl.ateja Geliştirme l/üdüdüğü

I

ihisat ve Küşat l/üdürlüğü

İmar ve Şehirtilik Miidürlüğü

I

Fen İşleni Müdüdüğü

I

Pa* ve Bahçeler Müdürlüğü

I

Sağhk işleri Müdünlüğü

I

Temizlik işleri Müdürıüğ(]

I

saün alma Müdüdüğü

I

\hpı Kontnol Müdürlüğü

I

Kültür ve sosyal lşler Müdüdüğü

Ozel Kalem l\ılüdürlüğü

I

Teftış Kuıulu Müdüdüğü

I

Mali Hzmetler Müdüdüğü

I

Zabrta Müdüriüğü

I

insan Kaynaklaıı ve Eğitim Müdürlüğü

I

Yazı İşleri Müdüı{üğü

BEıtılivt Bışı(ı]uuĞı
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Gölbaşı Belediye Başkanlığı

10. ıtusAN ıOYIuAKı.ARı

Mahalli idarelen halka en yakın yerel yönetim birimleridin Bu nedenle yerel yönetimleri; belediye hizmetlerinin

vatandaş nezdinde doğrudan yansımalannın görüldüğü yeder olarak da değedendirmek mümkündür.

Bu bağlamda belediyeler ancak yetedi bir teşkilatlanma ve profusyonel personel kadrtlan ile yatınm plan

ve programlarında etkınlik ve verimlik sağlayabilir, dolaysıyla vatandaşa ulaşabilider.

Belediyelerin bu doğrultuda, idari yapılannı değiştirebilmeleri ve yetedi kadrolar kurabilmelerj konusunda

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 5393 Sayıh Belediye Kanunu ile İçişleri Bakanhğı tanafın-

dan hazır,|anan ve 22 Şubat 2007 tanih ue 26442 sayıh resmi gazetede yaymlanan "Norm Kadro İlke ve

standartlanna Dain yönetmelik "önem arz etmehediı.

Gölbaşı Belediyesi temel politika ve önceliklerinin ilk üç maddesini insan kaynaklan ve teşkilat yapısında

öngöndüğü hususlara ayırarak bu konuya ne kadar önem verdiğini gösteımiştir

Söz konusu hususlar hayata geçirilerek, teşkilat yapsında gertkli değişikliğe gidilmiş, yeteı{i normlara haiz

fonksiyonel bir teşkilat yapısının kuıulmasmın yanı sıra etkin ve rasyonel bir istihdam sağlanması da

öngöıulmüştiir.

Bu değişikliklenin yanı sıra; kurumda stratejik planlama anlayışına gegilmesi buna daya|ı olarak peı,formans

programı uygulamasının başlaülması ve profusyone| personel istihdamına gerekli özenin gösterilerek idariyapının

desteklenmesi, 8ölbaşı belediyesini çok daha iyi noktalara taşıyacak hususlar mahiyetindedin

Bakanlar Kurulunca belir{enen Norm Kadro İlke ve Standartlanna İlişkin Esasların uygulanması ile birlikte

Gölbaşı Beldiye personelinin mevcut kadro durumu aşağıda tabloda gösterilmiştir.

ıiİycırt §IıTÜ

Memur

Kadrtlu İşçi

Sözleşmeli Personel

npııil

ırııa
131

66

7

204

titucUI

117

160

6

283

iloım f,adıo Uygulamısı ile Dıısonglin I(adıo lieucut Ourumu
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2009- 20|3 Gölbaşı Belediyesi Stratejik Planı

2008 yılında Gölbaşı Belediye teşkilatı içerisinde yer alan Müdüdüklerde 1 'l 7 memuı 160 kadrolu işçi ve 6

sözleşmeli pensone| olmak üzere toplam 283 personel görev yapmahadır.

04.04.2007 tanhli ve 5620 Sayıh Kamuda Geçici İş pozısyonlannda Slışanlann Sürekli İşçi Kadrolanna

veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçinlmeleri, Geçici İşçi Çahştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik

Yapılması Hakkında ki kanun 2'l Nisan 2007 tarihli ve 26500 sayıh resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe gir-

miştir. Be|ediyemizde çalışan 120 adet geçici işçi statüsünde çalışan personelin 1'l9 adeti sürekli işçi kadro-

suna, 'l adet personel ise sözleşmeli peısonel statiisüne geçirilmişÜr.

5393 Saylı Belediye Kanununun 49.maddesine istinaden Norm Kadro uygulaması çerçevesinde Gölbaşı

Belediyesin de boş bulunan 4 adet Teknik Hizmet Sınıfı ve 2 adet Sağlık Hizmet Sınıfı kadrosu karşıhğı sözleşmeli

personel görevlendirilmiştin

Gölbaşı Belediye Teşkilatı içerisinde bulunan Müdüıjüklerde görevlendirilen memuı kadrolu işçi, geçici işçi

ve sözleşmeli olarak çalışan personelin yıllar itiban ile sayı|anna ilişkin bilgiler aşağıda tabloda gösterilmiştir.

Yıılıı

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Iı5ı
111

114

116

1,19

120

,l14

110

117

mrııI

320

315

314

310

30s

293

287

283

İı!ıOılı Gtcici işçi siı işi
121

1,19

121

1?2

128

124

işçi
88

82

77

69

61

55

112

160

5

6

YılIır ltibarille Mulıyeseli Peısonol §tıtü ue Sayılan
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Norm Kadro kapsamına dahil olmayan kadrolaıda görev yapan peısonelin kadrolan ise dondurulmuştur.
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G6lbaşı Belediye Başkanlığıı

Tabloda da görüldüğü gibi; 200'l yılından itibaren memur kadrolannda kayda değeı, bin değişiklik

görülmezken, buna kaşın 2006 yılında çıkartılan yeni kanunlara istinaden yapılan uygulamalar kapsamında

kadrolu işçi sayısında önemli oranda artış meydana gelmiş, geçici işçi statüsündekj peısonel sayısı ise önemli

oranda azalmştır. Gölbaşı Belediye Başkanhğında göıev yapan personelin gönev yerleı"i esas alınarak staüilerine

göne sayısal dağı|ımı aşağıda tabloda gösterilmiştir

ııRıu ı!ı
Özel Kalem Müdürjüğü

İnsan Kaynaklan ve Eğitım Md.

Eğıt.Kh. Bs.Y Sos.İşler Md.lüğü

Yaa İşlen Müdürlüğü

Teft§ Kurulu Müdüdüğü

Strateji Geligrme Müdüdüğü

\bpl Kontrcl Müdüflüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

Ma|i Humetler Müdüdüğü

İmar ve Şehirtilik Müdüıiüğü

ihisat ve Küşat Müdürlüğü

Part ve Bahçeler Müdüdüğü

Sağlık İşlen Müdüf,lüğü

Satın alma Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdür|üğü

zabta Müdüdüğü

lDPttt

tlıilun
6

9

3

10

1

2

5

16

18

6

5

1

6

3

2

24

11,

ıııııu lşçi

12

89

18

7

2

5

2

tE0

s6ıtEşutli
pn§Otİ] mDuıl

18

9

9

1

3

11

106

l6

14

5

19

15

5

7

26

283

6

2

1

6

üJ

5

5

1

2

6

Gölbışı Bılediye Peısonılinin Biıimler Bızındı §tıüilerine Görı llığılımı
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2oO9- 2Ol3 Gölbaşı Belediyesi Stratejik Planı

Gö|başı Belediye personelinin 0/o 41,34 'ü memur, %56,54'u kadrolu işçi 0/o2,12'si sözleşmeli personel

statüsünde gönev yapmaktadır. Toplam personelin %91,5'i ana hizmet birimlerinde, %2,8'i danışma ve deneüm

birimlerinde, %5,7'si ise yardımcı birimde çahşmaktadır.

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0
MEMUR KADROLU işçi SOZLEşMEtl

PEBsONEL

Gölbaşı Belediye personelinin yaş gruplanna göre dağılımı aşğıda gösterilmiştir. Toplam personelin büyük

bölümünün 3'1-50 yaş analığında bulunduğu görülmektedir.

Peısonılin §tati ue Sınıflanna göre 0ığılımı

r

117

fl

Peısonelin Yış §nıplınna §öre Saysal llığılımı
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Gölbaşı Belediye Başkanhğı

Personelin hizmet yıllanna göre sayısal ve oransal dağıhma ilişkin bilgiler aşağıda detaylandınlmıştır, Gölbaşı

Belediye personelinin 0h 54,4? 'lik kısmının 10 yıldan fazla kamu hizmeti tecrübesinin bulunması, yürütülen çaiş-

malann kalitesinde ve gerekliliğin sağlanmasında önemli rol oynamahadır.

129 130

140

120

,l00

80

60

40

20

0

24

0 _ 10 11 -n

Başta cinsiyet aynmcüğı olmak üzere her tüdü aynmcılığın önlenenek fırsat eşitliğinin sağlanmas, Gölbaşı

Belediye Başkanlığının personel yönetiminin temel ilkelerinden birisidin Bu çerçevede halen %9,19 olan Bayan

personel oranının daha üst düzeylere çıkartılması hedeflenmehedin

128

126

124

122

120

118

1 
,l6

,l14

112

Pırsonelin llizmet hlı !lağılını

Personelin Ginsiyet llağılımı
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2009- 2Ol3 Gölbaşı Belediyesi Stratejik Planı

Gölbaş Belediyesi personel yapısının zaman içerisinde saysal olarak daha az fakat alanında uzmanlaşmış ve

tamamıyla nitelik]i kadrolardan oluşması hedeflenmektediı Yıllan itibaıiyle Gölbaşı Belediyesi personelinde sayısal

olarak azalma olmasına kaşın kalitesinde ve buna paralel olarak da eğitim durumunda sünekli bir iyileşme sağlan-

maktadın

Gölbaşı Belediyesi personelinin eğitim durumu ise sayısal ve oransa| olarak aşağıda gnafihe yer almahadır.

Personelin Eğitim llurumu

120

100

80

60

40

?0

0
0K. YAZ. DEĞ|L ixöĞnniı,ı L|SE UNlVERSlTE

Grtfihe de görüldüğü gibi lise düzeyinin altında 117 personel bulunmakta olup bunlar genel olarak işçi

statüsündeki kadrolarda istihdam edilen ve emeklilik aşamasına gelmiş olan pensoneldir. Gölbaşı Belediyesi per-

sonel alımı politikasında yetkin insan gücünün önem vermektedin Mevcut pe.§onelin mesleki ve kişisel nitelik-

lerinin gelişmesi için hizmet içi eğitimlerine önem verilmesinin yanı sına yeni ahnan personel için oryantasyon

çahşmalan yapılmaktadıı,.

Devlet Personel Başkanlığı ile işbir|iği içeısinde norm kadro çalışmalarına hassasiyetle uyulmaha ve yeni

aramıza katılacak olan personelin iş analizleri ile göıev tanımlanna uygun kişiler olmasına özen gösterilmektedin

Yeni alınacak personelin üniversite mezunlan arasından temin edilmesine önem verilmehedir.

l-
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Gölbaşı Belediye Başkanl ığıı

01.0S. 2008 TarihIi taaliyet Bilgileri

1. Belediyeciliğin bir ekip ve gönül işi olduğu ilkesi doğrultusunda, bir bütün olarak Gölbaşı'na hizmet ve-

rilmiştir. Eksikler tespit edip çözümler üretilmiştir. Gölbaşı'nda yapılması gereken temel hizmetlerin tamamı

gençek|eştirilmiştir. Belediye Bütçesinin yüde 60'ı yatınma aynlm§br.

2. §okak ve caddelerin tamamlnln alt yapı çalışmalan tamamlanmlştln Atyapısı, kaldlnmı ve asfalb tamam-

lanmış yollar yapılartk modern bir Gölbaşı için çahşmalara hız verilmiştir.

3. İlçe menkezindeki cadde ve sokaklara 47.500 m2 andelt taşından tretuar ve kaldnm yapılmış, çağdaş

Gölbaşı tesis edilmiştir.

ıl. Toplam 211 bin metre yeni yol açılmış, 832 bin 760 m3 stabilize malzeme çaişması gerpkleştirilmiştin

Cadde ve sokaklara 226 bin ton asfalt serilmiştir. Köy statüsünden mahalle statüsüne geçen 22 mahallenin ilçe

mer*ezine olan 85 kilometrelik bağlanu yollannda Ankara Büyü§ehir Belediyesi tarafından 'l'l6 bin ton asfalt

kullanılmıştır. Asfultsz köy (mahalle] yolu kalmamıştın Asfaltlanan bu yollann zemin çalışmalaı,ı ise belediyemiz

tarafından yapılmıştır. 2008 yılı sonuna kadar asfaltsu sokak, cadde ve yol kalmayacaktın

5, Belediye hizmetlerinde kullanılan mevcut 41 adet aı"aç ve iş makinesi filosuna, 40 adet yeni iş makine-

si ve araç satın ahnarak anaç paı*ı zenginleştirilmiştir. Satın alınan yeni araçlarla toplam aıaç sayısı 8'1'e

ulaşmıştır.

6. Tescil harici Haine arazisi üzerinde yapılaşma ile oluşan Çil Mehmet yedeşim yerindeki sorunlar

çözülerek, hak sahibi 127 kişinin tapulannın verilmesi sağlanmıştır.

7. llçe me*ezinde Mogan Gölü kenannda hissedadann elinde mevcut anui metrekaresinin tapu

metrekarcsinden az olduğu "74 nolu kadastro parseli" diye bilinen, uzun sünen yıllar boyunca çözülemeyen ve biı

sorun olarak bekleyen bölgede, yapılan imar uygulaması ile 190 hissdara 158 imar tapusu verilmişün

8. Köy statüsünden mahalle statüsüne dönüşen 22 mahalledeki mahalle yedeşim ve gelişme alanlannda

imar planı yapım çlışmalan başlatılmıştın

3. İmar planı eksik olan 4 adet mahallede imaı planı yapım çalışmasının 2008 yılı sonuna kadar tamamlan-

ması planlanmıştır,

10. Örencikte 179 hektar|ık bir bölgenin planlaması ve parselasyon işlemleri tamamlanarak İlgemize 76 hek-

tariık yeni konut alanı kazandınlmıştın

Vn}ru« hro l)ti""/"n Değe.i 9o/k ş,
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2009- 2013 Gölbaşı Belediyesi Stratejik P|anı

1'l. Toplam 37.665m2 büyüklüğünde, 33 park açılarak ilçe halkının hizmetine sunulmuştun Gelinen noktada

Gölbaşı; 4 yıl öncesine göre % 400 daha fuzla yeşi| alana sahip bir yerleşim yeri olmuştur.

12. Başkenüin önemli bir doğal mirtsı ve şehrimizin simgesi olan Mogan Gölü kenannda Atatürk Sahil Yolu

2. etap aşamasında 25 bin metı"ekanelik bir alan içerisinde, birçok ahivitelerin yer alacağı ıekneasyon alanı

düzenleme çahşmalarını gerqekleştirilmiştir.

13. Atatürt Sahil Yürüyüş Yolu, Mogan Parktan başlayarak, Vilayetler Evi'ne kadar 8,5 km'lik bir uzunluğa

ulaştınlmışhn

1ll. Şehir içi traflğini düzenlemek amacıyla, ana ulaşım aıtedeıine yeni kavşk düzenlemeleri yapılmıştır. Bu

kapsamda ASKİ, Hükümet Konağı önü, Baldudak İlköğretim 0ku|u önü, Karanfil Caddesi ve Şehit Selami Atabey

Caddesi'nin kesişimlerinde dört adet kavşağın düzenlenmesi gerqekleştirilmişür. Kavşaklann ışıklandırma ve

aydınlatma çalışmalan tamamlanmış, anıtsal ve fıskiyeli havuzlar yapılmış, şehrin görsel mimarisine yeni boyut-

lar kazandırılmıştıı".

15. Okul çağındaki çocuk|arın eğitimlerine yardımcı olmak amacıyla Gölbaşı Belediyesi Sağlık Ocağı binası

bünyesinde "Bilgi Evi" oluşurulmuş ve öğrencilerin kullanımına açılmı$ır. Bilgi evinde bilgisayar donanımh ders

odaları ile zengin yayına sahip biı de kütüphane bulunmaktadır.

1E. 2008 yıh sonuna kadan, Gölbaşı Kültür Me*ezi ile vatandaşların dinlenebilecekleıi, 4000 m2lik bir alana

sahip, içinde her tür{ü sosyal ahivitelerin yapılabileceği bir sosyal tesis hizmete sunulacaktır.

17. 1050'şer metnekarelik alanlarda inşa edilen Kaşıyaka ve Şafak Kültüı Evlerinin yapımı devam etmekte-

din Kültür evleri ikişen kattan oluşmakta ve içinde internet salonu, yönetici odas, derslikler, eğitmen odalan,

şa* odalan, özel gecelere yönelik çok amaçh salon bulunmahadın İnsanlanmızın rahatça kullanabileceği bu

sosyal tesisler 2008 yılı sonuna kadar hizmete sunulacaktır.

18. 2600 m2 alana sahip ve inşaatı hızla devam Gölbaşı Belediyesi Aile Yaşam Merkezi, otopa*, bayan|ar

için fitnes salonu, kafeterya, derslikler, konferans salonu, kütüphane, nikah salonu şeklinde kullanılabilecek salon

ve teraslyla hizmete girtcektir.

19. Her türlü teknik donanıma ve imk6nlaıa sahip, çeşitli branşlarda doktor{arın, diş hekimleıinin görev yap-

tığı son derece modern şartlardaki Gölbaşı Belediyesi Sağlık Ocağı, yapılarak hizmetine sunulmuştur.

20. Aıaç ve yayalann güvenli ve daha kolay ulaşımı için Seğmenler Mahallesi 75.nci sokaktakj dik yokuşta

yol düzenlemesi ile Cumhuriyet Caddesine bağlantılı dik yokuşlarda yayalar için yaya merdiven|eni yapılmıştın

21. Muhtarlann çahşma ortamları çağdaş ve bağımsz mek6nlar halinde inşa edilmiştin
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22. Şehir Mezariığı'nda bulunan Gasil hane içerisindeki morg ve yıkama yerleı"i ile İdare Binası'nı yeniden

yapanak hizmete sunulmuştuı,. Mezarhğa ses dlizeni kunularak, aydınlatma tesisat döşenmiştin

23. Şehir mertezinde bulunan elektrik dağıİm trafo binalannın dlş cephelerini restore edilmiştin

24. Gölbaşı Belediyesi Kültür Me*ezi'ni kurulmuş ve Belediye Konseı,vatuan'nda eğitime başlanmıştın

Kurslarda müzik ve gösteri sanat dallannda eğiüm verilmehedir.

25. Gençlenmize istihdam imkanı sağlayan "Pazariama ve Satış Elemanı Yetiştirme" ve'Taş İşletmeciliğinde

Son Teknolojilenin Öğrenilmesi" konularındah toplam bütçesi 199 bin euro olan Avrupa Bir{iği pı,oielerini başan

ile tamam|anmış ve Başbakanımız Sayın Becep Tayyip ERDOĞN dan ödül ahnmıŞın Pazar{ama ve satış elemanı

yetiştinme projesinde 160 gence sertifikalannı verilmiştin Mezun olan gençlerden 135'i sehöı kuru|uşlannda

isühdam edilmiştir. Ayrıca Taş işlemeciliği konusunda sektörel gelişmeleri yakından takip edebilmeleri için 16

genç Almanya!a gönderilmiştin

26. Gölbaşı Belediye Başkanlığı olaı,ak çocuk ve gençlerimize yönelik; o Mahalli olarak ödü|lü ha|k müziği, halk

oyunları ve ıesim yanşmalan, çocuk ve gençlik şölenlen, geleneksel Sünnet şölenleri ve asker uğur{ama geceleri

düzenlenerek sosyal ve kültüre| hayatın canh tutulması amaçlanmıştır.

27. "U|uslarası Gölbaşı Göller-Andezit ve Sevgi Çiçeği Festivali"nin 2004 yılından bu ayna gelenelsel olarak

uygulanması sağlanmıştır.

28. Her yıl Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Tü* Tasawuf Müziği eşliğinde, semazen gösterileri, tiyatro

ve benzeri diğer göstenileı, düzenlenmiş, çocukların eğlenmeleri için de seyyar lunapark kurulmuştur.

2t. Her yl onsekizbin kişiye hizmet veren "Geleneksel İftar Çadırı" halkın hizmetine açılmı$ın

30. Kaışıyaka Mahallesi'nde bir aşevi binası yaptınlmahadır. Bu bina, Gölbaşı Belediyesi tanafrndan "Meziyet

Yılmazer Aşevi" olarak hizmete açılacaktır.

31. Her yıl eğitim ve öğnetim yıh başında ihtiyaç sahibi öğrencilere çanta ve kııtasiye malzemesi yardımı

yapılmıştır. Tüm öğrencilere okuma, ÖSS ve OKS hazır,lık kıtaplan dağıtılmışbn

32. Devlete ait okulların temizlik, bakım ve onanmlannı yapılmış ve bu kapsamda 4,5 ton boya yardımında

bulunulmuştur.

33. "Çanakkale Geçilmez" destanını yazan şehit ve gazilerimizin aziz hatırası, her yıl kutladığımız anma

geceleri ve "Çanakkale Gelibolu Türk ŞehitliUeni Tarih ve Kültür Gezileni" düzenlenenek yad edilmiştir. Gölbaşı

Belediye Başkanlığı olarak tespit edilen öğrenciler her yıl ücı,etsiz olarak Snakkale, Konya ve Sakarya Savaşının

geçtiği mekanlara götürülmüştür. "Çanakkale Gezi Rehberi" yayınlanmıştır.
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34. 'Tarih İçinde Gölbaşı" isimli bu yayınla Gö|başı İlçesinin tanıtımı sağlanmışür.

35. Yaz taüllerinde Gölbaşı Belediye Spor bünyesinde değişik bnanşlanda yaz spor okulları açılmıştın

Bayanlanmızın Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu'nda değişik branşlannda sportif çalışmalan yapmalan temin

edilmiştin

36. İki adet çok amaçlı semt sahası yapı|arak hizmete sunulmuştur.

37. Gençlere yönelik 1600 m2 kapalı alana sahip tesis UEFA nonmlanna uygun sentetik çim saha ve Gençlik

Mertezi yapımına devam edilmehedir.

38. İhtiyaç sahibi ailelere toplam 16 bin adet "gıda paketi", 400 aileye hane başna 500 kg olmak üzere

toplam 200 ton kömür yardımı yapılmış ve böylece sosyal belediyeciliğe önem verilmiştir.

39. Belediye bünyesinde "Beyaz Masa" hizmete açılmış, vatandaş-belediye koondinasyonunu kolay-

laştırılmıştır.

40. Hızla gelişen teknolojiye paralel olarak, hizmetlerin en iyi şekilde planlanması, yönetilmesi, denetlenmesi

ve gelir|erin artınlması amacıyla kent bilgi sisteminin kurulumuna yönelik alt yapı çalışmalan tamamlanmıştır,

41. "Sosyal Hizmet Mağazası" ile, 5.200 ihtiyaç sahibi vatandaşa giyim-kuşam yardımı yapılmıştın

42. Hen yıl Dünya Svre Gününde düzenlenen ve temizlik kampanyaları ile desteklediğimiz temizlik hizmeti;

özel sektöre ihale edilmiş ve daha etkin bin temizlik hizmetinin yürütülmesini hedeflenmiştir.

|3. İlçenin daha temiz ve modern bir görünüme kavuşması için gerekli yedere çöp kovası ile çöp konteynın-

lan yedeştirilmiştir.

ıl4. Her hafta düzenli olarak "Mahalle ve Halk Günü" toplantıları yapılmış, şehrin sorunlan ve çözümleri

konusunda beyin fırünası gerçekleştirilmiştir.

ı|5. Ahif yEi| alan miktarı 64 bin metıekareden 26'l bin metnekartlik biı alana çıkartılmıştır. Bu çalışmalar

kapsamında 59 bin adet ağaç ve fidan dikilmiştir.

46. İlçemizin iki önemli simgesi olan Andezit taşı v e Sevgi Çiçeği'ni tanıtmak amacıyla, Gölbaşı Belediyesi ve

Hacettepe Üniversitesi işbidiği ile "Sevgi Çiçeği ve Uluslananası Taş Heykel Sempozyumu" düzenlenmiştir.

Katılımcı sanatqların esederi Cumhuriyet Parkı'nda sengilenmiştir. Aynca "Andezit Taş Heykel Açık Hava

Müzesi"ni düzenlenenek, külüir ve sanata katkıda bulunulmuştur.

47. Konya-Ankara kaıayolunun yer altına ahnarak, Gölbaşı'ndaki ikiye bölünmüşlüğü ortadan kaldıracak pro-

jesi hayata geçirilecehir, Mayıs 2009 yılı içerisinde ihalesi yapılacak projeyle Gölbaşı hem görsel yönden çok

daha güzel bir görünüme kavuşturulacahın
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ıl8. TEDAŞ ile ortaklaşa yürütülen yeniden yapılanma çalışmalanyla, elehrik kesintilerinın ilçenin günde-

minden çıkaıtılması hedefl enmiştir.

|t. Onbin metrtkart büyüklüğünde bir alanı, ür ve araç park o|arak düzenlenmiş ilçe mer*elndeki tıafik

akışına kolaykk getirilmiştin

50. Uygulama çahşmaları ile yeni alanlar şehideşmeye aglmıştır, Andezit taşı ocaklaıına yakın olan Yurtbey

bölgesinde, Milli Emlak Genel Müdüdüğü'nden ainan arai üzerine, imaı ve parselasyon planları hazırlanmış, imar

uygulamalan sonucu paısellerin satışını yapılarak hak sahiplerine tapulan verilmiş ve "Andezh Taşı lmalatçıları

Sanayi Sitesi" kurulmuştur.

51. Eymir Gölü yatağında taş imalatçılannın kullandığı eski alanın ise, Ankara Büyü§ehir Belediyesi taratn-

dan spor ağırlıklı rekreasyon alanı olarak değedendirilmesi planlanmştın

E2. Mogan Gölü'nün daha temiz, daha nezih bir görünüme kavuşması için AB kaynaklı 25 milyon Avnoluk

kaşılılsız kredi için temaslar sürdürülmektedir.

!t. Mogan'|a, Şahin Tepesi arasında teleferik inşası düşünülmüş ve hazır|ık çalışmalanna başlanılmıştır. 2009

yılında Şahin Tepesi'nde yapılacak pa* ve yeşil alan ile Mogan'ın seyrinin, eşiz bir gönselliğe kavu$urulması plan-

lanm§tln

Eı|. Daha etkin ve daha iyi hizmetin sunulacağı Mogan Gölü kenannda 7.840 metr*are kapalı alanı olan, 4

katlı belediye hizmet binası hizmete açılmıştın

55. Strateiik planlamaya geçilmiş, /ıkademik destek sağlanarak doğru, etkili ve sürekli kurumsal gelişime

zemin hazırlanmıştır,

EE. Gölbaşı'nın mer*ez mahallelerine 20.000 m2 yaya kaldınmının yapılması planlanmıştıı.

57. Eski belediye hizmet binalan yerine içeıisinde birçok ihtiyaç duyulan mek5nlan ihtiva eden yeni bir iş

meı*ezinin yapımı planlanmıştır.
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1. MAliIABıOıAB

2007 ilıli Yılı Bütç uı Gerçlleşmeleri ilTl l

llarcama Birimi ldı
Özel Kalem lvlüdürlüğü

stı,ateji Geliştiı,me lVüdürlüğü

insan Kayn. Eğt. lvüdüdüğü

Kültür ve Sosyal i. vo.ııgı:

Yazı İşleı,i Müdürlüğü

Teftiş Kurulu Müdüdüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

l\ılali Hizmetler Müdüı,lüğü

iktisat ve Küşat Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik lVüdüriüğü

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Sağhk İşleı,i [Iüdürlüğü

Satın Alma Müdür|üğü

Temiz|ik İşleri Müdürlüğü

zablta Müdürlüğü

Yapı Kontrol Müdüdüğü

mPuil

rn i:ı:ıIou l

1,192,036.00

176,060.00

960,464.00

1,327,958.00

451,700.00

105,940.00

17.151.193.00

4,704,583.00

139,927.00

2,053,807.00

5,023,043.00

1"174,931.00

318,238.00

7,9s7,940.00

502,567.00

1,315,660.00

ıı4,1s,04r.00

Yıısılı{u ılARDıilıt{

651,646 76

108,696,44

647,023 00

875,067,78

265,063.36

71 ,186.00

15,040,756.91

1,413,812 10

93,859.63

6,16,i85 96

4,801,579,23

844,035.22

205,108,,l6

6,614,376.4s

391,056.61

351,279 59

32,991,32g.05

GIıçtııI§ılİ
oııill ( %)

%54 66

%61.73

%67.36

%65.89

%58.68

%67 19

%87.69

%30.05

%67,07

0/o30.03

%95.59

Vo71.B3

%64,45

Vo82.70

%77 81

%26.69

%r3.97
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03 l\,lal vo Hlım6lAlm oideieıı 11.062,457,60 %85 14 974,5l0,m 25-721-2g7 ,ü 27.650 395,00 n7241ü ü
0a Faüz cibılen 346 sm,m ü.1l2,§ %0,08 254 0m m 154450,m 166oy.m 178,ı87m

05 can Tnns'6.1ğ (Payla.) 2.0701y.m l 232 91{,94 %59 2,045.0a,00 2.931 894,00 3151,780,00 3,380.175,m
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Fin bbd ıüd, 2892,39300 44304300 5 085 581 00 1.00000 46 000 00 10,946,000 00 6 200,000,00 25614 017 00
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9,004,00

?,262.00
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sTnırıJİı( AMı$ıAR - çılı( Yıtll lnYilıı( İilTİYAcı ffill

sTRATEJlK AiiAçLAR YlLLAR
2009 20,10 20,|1 20,11 2013

1
Gölbaşlnln konbelg€lişm€sinihızlandllarak,§osyaldonatlalanlan vg kent§€laltyaplslile
bütünl€ş€n düzonli,r€ sağİkh yapülaşmasın ı saolamak

2.980172 43 3.203.685,37 3.443.96,|,77

uhş|mda k€nE€l an yapm|n bmaürılanırıas|n| 4anaİ w yo§aı üzyoıl pfoi€loıi hayda
g09rınoİ

29,610.130,00 31.830 889.75 34.218.206,48 36.784.57,| ,97 39.543.414.86

3
Gölbaşlnda kışi başlna düş6n yeşilalanlan arlllarak,yaşanabilaü bir ç€vrenin oluşmaslnı
§4lam*

11.730.004 99 12,609,755,36
,!3,555,487,01

4 Halkln loıItiz ve sağl|kh tir çovığd6 yaşam6|nl sağlanaı 13.289,945,68 14.286.691,60 15.358.193,47 16,510,057,98 17.748.312,33

5 Mod6m,hlzll v9 yayoln bil sağllİ hizmgti sunmal 1.407,3$,m 1,512.399 35 1.625.829,30 1,747,766 50 1878.848,98

6
Gölbaşlnda işy€rlsrinin ruhsatland|rl|masl surgtiyl8 9korıomi ve ücai hayalın düzonli v6 sağllkh

olarak golişürilmesini §ağlamaİ
173.428,35 186.435,47 2m.418,13 215,449,49 231 608,20

1 .7,11 .431 ,27 1,839.788,61 1,9n.772.76 2.126.105,72

8
Davdara s€bobiy€i v€üsn işloml€rl azdtnak Vodavalann b€|sdiy€ lehin€ sonuçlandlfllmaslnl
sağlamak

533.166,65 573.1g.14 616.140,70 662,351,25 712,027,60

9 Afel ve acildürum danlnln uygulanmas|nl sağlamaı 194,724.00 209 328 30 225.027,92 241.905,01

10
Eğiüm,sosyd-İüliüBl vo lrihi konulİda g€|işim sağlamd(tanıtlm ve sosyaly8rdm 

'aaliyeliııd€bulunmak
3,077,456,,l6 3.309.340 37 3.557.540,89 3.824.356,46 4, 1 

,1 ,1 
,1 83.19

11 Bilgil€ndirm€ hizmgİ sunmak v6 katlİmcı yönstimi sağlamaİ 835,382,00 895.885 65 963,077,07 1,035 307,85

12 Qilba belodiyosinin insan kaynaklannln gslişlirilrne§irıe katkı §ağlanak 855.944,20 920.14001 989,150.51 1.063,336,80 1.143.087,06

l3 Gölbaşı 8€l€dlye§inin maliyaplslnl güçleMirm€k w be|ediyenin çoşitli ihıiyaçlannl k4şılamaı ,|0.748.629,00
11 .554 .776 1l 12,421 ,3u ,38 l3.352,988,21 14 354 462 32

11 Bilgi tgknolojile.inden azami d8ıacode faydalanarak bilişim sisl6ml9rinihalkln hizmolin€ sunmak 731.197,60 786.037 42 BM,990,22 908.364,49 976.491,82
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2.772.455,43 3.702,258,91

19,912,263,00 14.572.148,54

1 Qilbaşnda düz6n vs €6snlik,jmö,sağllk,lra'ik ve yaüd|m korıulannda zabda hizmoli v€r.n* 2,285.563,65

260 M7,89

1.112.955,94
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Gölbaşı Belediye Başkanlığıı

1. GZFT AtuAtızı

A. Güçlü YönIer

Vatandaşla diyalog ve ilişki kunma kapasitesinin yüksek olması,

Halkın beklenti ve katılımına önem venen yöneüm anlayışının olması,

Stratejik yönetim anlayışının benimsenmiş olması,

Belediye başkanının belediye hizmetine katkı sağlayan projelene desteğinin olması,

Mali kaynaklan yeteıli ve borçsuz bir belediye olması,

Mali konularda yapılan mevzuat değişikliklerinin belediye birimlerinin karar verme ve uygu|ama

yetkilerini aıtırmış olması,

Köy stattisünden mahalle statüsüne dönüşen yer|eşim yerlerinden devrainan gayrimenkullerin

belediyenin mali imkanlannı artırmış olması,

Halka hizmetin tek merkezden sunulduğu belediye hizmet binasının olması,

Belediye çahşmalannı yapacak teknik yetediliğe sahip personelin bulunması,

Tekno|ojik donanımın yete.{i olma$,

Makine pa*ındaki araçların yeni ve yetedi olması,

Hizmet ihtiyacı lojistik desteklerin sağlanıyor olması,

İmar yollannın, pa* alanlannın hula açılması ve düzenleme çalışmalannın yapılması,

Yer{eşim alanı dşında sanayi bölgesinin oluşturulması,

Özelleştirilen temiz|ik hizmeti ile uygun fiyat ve kaliteli hizmetin sağlanmış olması,

Belediye kültür ve sanat meıiıezinin kurulmuş olması.

B. Zayıi Yönler

Bazı birimlerde nitelikli pensonelin eksik olması,

Faridı statülerdeki pensonelin ücnetleri arasındaki dengesizliğin peı,formansı olumsuz yönde etkilemesi,

Personele yönelik eğitim faaliyet|eri ile çaişanları motive edecek yetedi sayıda kültürtl ve sportif

faaliyetlerin düzenlenmemiş olması,
70
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2009- 2013 Gölbaşı Belediyesi Stratejik Planı

Beldiye birimlerinde proje üretecek yeteıli e|emanın bu|unmaması ve Ar-ge çahşmalarının eksik oiması,

Belediye sının içerisinde imar planı yapılabilecek alanlarda planlann tamamlanmamış olması,

İmar p|anlannın hali hazır ve kadastral paftalann tamamının sayısa| ortama ahanlmamış olması,

İman plan ve plan notlannda sürekli değişikliklerin yapılması,

Yurt dışındaki belediyeleıle ve kardeş kentler,le yeterli düzeyde ilişki kurıılamaması,

Arşiv sisteminin yetersiz olması,

Belediye çalışanlannın sosyal tesis ve lojmanlannın bulunmaması,

Bina cephelerinde görsel estetik olmaması,

Zabıta hizmet karakollannın yetedi olmaması,

Hayvan sağlığı klinik hizmet binasının olmaması,

Kent meydanının bulunmamag,

Kadın ve çocuk sığınma eünin olmaması.

C. Fırsatlar

Gölbaşı'nda Mogan ve Eymir göllerinin bulunması,

Andezit taş ocak, taş kesme ve işleme fabrikalarının Gölbaşı'nda bulunması,

Endemik sevgi çiçeğinin Gölbaş{nda yetişiyor olması,

Gölbaşinın tanıbmına katkı sağlayan "Uluslar arası Gölbaşı Göller Andezit ve Sevgi Çiçeği" festivalinin

yapılması,

Bölgemizde rekreasyon, mesire ve piknik alan|annın bulunması,

Belediye yönetiminin Hükümet ve Ankara Büyü§ehir Belediye yönetimi ile aynı siyasi partiden olması ve

uyum içerisinde çalışması,

Me*ezi yönetim kapsamındaki kamu idaıelerine yakın olunması,

Devletin üst düzeyinde görtv yapan yönetici ve bürokratlann ilçemizde ikamet etmderi,

Bölgemizin coğrafi yapısının imar plan ve uygulamalan ile kentsel gelişim projelerinin uygulanmasına

müsait olmasl,

Mogan ve Eymir Gölü ve havzasının özel çaıre koruma bölgesi içerisinde koruma altında bulunması,

İstihdam kapasitesi yül«sek fabrika ve işyeıierinin Gölbaşinda olmas,
71
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Gölbaşı Belediye Başkanl ığıı

Bölgemizde çok sayıda kamu ve kurıım kuruluşunun bulunması,

Ankara,Gazı ve Aülım üniversitelerinin eğitim yeıieşkelerinin Gölbaşı'nda bulunması,

Bölgemizde TOKİ tarafından toplu konut proielerinin uygulanmış olması,

Gölbaşı niifusundaki artışın ticari hayatı canlandırmış olması,

22 köyün belediyemize bağlanmasıyla bidihe belediye sınıdan dahilinde önemli oranda bulunan hazine

arazilennin plan ve parselasyon işlemlerini kolaylaştırması,

Tapu kayıtlannın paylaşılmasını sağlayan TAKBİS proiesinin uygulanıyor olması,

Diğen kurum ve kunuluşların yapacaklan hizmetlerde belediyemizce verilen yap kullanma iin belgesini

anamalan,

Ankara-Konya devlet karayolu ve çevne yo|unun Gölbaşı'ndan geçmesi,

Gölbaşinın Mamak çöp toplama ve birihirme alanına yakn olması.

ll.Tehditler

Norm kadro yönetmeliği ile mevcut peısonel kadrolarının azaltılmış, bazı unvanlı kadnolann ise yeteıli

sayıda tahsis edilmemiş olması,

Gölbaşinın hafta sonu nüfusunun hafta içine gört fuzla olması,

Kentlilik kültürü ve çevre bilincinin zayıflığı nedeniyle bölgede yapılan hizmetlerin kullanıcılar tarafından

yeter ince sahiplenilmeyertk zarar verilmesi ve Kabahatler Kanunu ile ilgili yapılacak işlemlerde

zoduklar yaşanması,

Gölbaşı halkının belediye faaliyetlerine yeterince i|gi duymaması,

İlçe merkezinden geçen ve yer altına ahnmamış Ankara - Konya devlet karayolunun Gölbaşı'nı ikiye

bölmesi,

Alt yapı yatınmlan far*lı kuruluşlarca yapılıyor olması nedeniyle yetedi koordinasyonun sağlanamaması,

Genel bütçe geliıieri tahsilab üzerinden aynlan payın dağıtımında sadece "ikamet nüfus kriteıi" nin esas

ainması nedeniyle Gölbaşı Belediyes'nin gelir kaybına uğraması,

Gölbaşı göllerini çok başlı|ıhan kurtaracak bir idari yapılanmanın oluşturulamaması,

lsınmada kiimün gibi kirletici özelliği olan yahtlann kullanılması,

Belediye sınııian dahilindeki özel çevre koruma bölgesinde imaı, planı yapma ve onaylama yetkisinin

belediyemizde olmaması,

V niaı,a h ı n !) ıl İ s eh o !) e ğeı:i 9,;/6«. y
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2OO9- 2013 Gölbaşı Belediyesi Stratejik Planı

Bölgemizde Ankara Büyükşehir Belediyesince yürihülecek olan kentsel dönüşüm proielerinin uygulama

süıeçlerinin belli olmaması,

Arsa değederinin yüksek olması nedeniyle kamulaştııma maliyetlerinin yüksek çıkması,

Kadastro parsellerinin çok hisseli olması,

İmar planlannın tadiIatlarında donatı alanlarını azaltmaya yönelik taleplerin bulunması,

Gölbaşinda yetedi otopa* alanlarının bulunmaması, pa* ve trafik sorununun olması,

İlçemizdeki toprak yapısının bitki yetiştirilmesine ve gelişimine elveişsiz olması,

Yer altı ve yeı üstü su kaynaklannın kürtsel ısınma ve bilinçsiz kullanım nedeniyle azalması,

Hayvan rehabilitasyon me*ezinin şehir merkezinde, göl havzasında bulunması ve bu mer{<ezde ki köpek

sayısının fazla olması,

Göl havzasında sivrisinek popülasyonunun fazla olması,

Arıtma sistemi yeterli o|mayan sanayi kuruluşlannın göl ve çevnesini kirletmesi,

Köy statiisünden mahalle st8tüsüne dönüşen yerleşim yeı,lerinin, ilçe me*eİne uzak olması ve hizmet

sunumunu gecikmesi

2. MısYONuMUz

Katılımcı bir yönetim an|ayışı ile Gölbaşı halkının,

mahalli müşterck nitelikteh ihtiyaçlonnı karşılamak üzere,

ulaşımda ah yapı, yapısal üzyon ve rekreasyon alanı

uygulama projeleri ile

yaşanabilir bir çevre oluşumunu soğlamak-

Sosyal belediyecilik konulannda

etkin bir belediyecilik hizmeti vermek.
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1. Vatsndaş memnuniyetini sağlamak,

2. Sürtkli gelişim, katıhmcıhk, saydamlık, hesap verebilidik, öngörülebilir,|ik, beyana güven ile hizmenen

yaradananlann ihüyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklık

3. Her türlü kaynağın etkili ve verimli şekilde kullanımı için gerekli tedbideri almsk,

4. Kalitede verim|iliği artırmak,

5. Vatandaş odaklı, gelişime açlk, adil Ve tutarll bir yerel kamu yönetimi politikaslnl izlemek,

6. Eük bin anlayşa sahip olmak ve eşitlik ilkesini gözetmek,

7. İnsan hak ve özgürlüklerini kısıtlayıcı düzenleme ve uygulamalara yer vermemek esastır.

5. DIGEBttRlMız

1. Vatandaş odaklı hizmet vermek.

2. Hesap verebiliriik

3. Hoşgörü ve eşitlik

4. Demokratik yaklaşım

5. zamanında ve verimli hizmet

6. Öngöfülebilidik

7. Katılımcı esaslı kurumsal yap

Değeri 9Jkş,
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Gölbaşı Belediye Başkanlığı

3. Uizyotı|uMuz

Gölbaşı'na hak eniği kentsel kimliği kuandıran,

imar ve şehircilik kurallarına uygun yaşanabilir bir kent dokusu oluşturan,

sosyal ve kiltiirel prtle uygulamaları ıle

yaygın biı hizmet sunan örnek bir belediye olmak.

q. iıxrııniıııiz



6. pAYDAşLAR

Gölbaşı Belediyesinin yapılan analiz neticesinde paydaşlan belirienmiş olup belirlenen paydaş listesi aşağıya

çıkanlmıştır

a. Dış Paydaşlar

l. Kaymakamlık

2. İlçe Kamu Kurumlan

3. Muhtarlıklaı

4. Mal ve Hizmet Ainan Firma ve Kuruluşlar

5. SiviI Toplum Kuruluşlan

6. Meslek ve Sanayi Odalan

l. Çevre Belediye Başkanlıklan

8. Büyü§ehir Belediye Başkanhğı

9. İçişleri Bakanlığı

10. Diğer Bokanhklar

11. Başbakanlık

12. Çağdaş Dünya Belediye Başkanlıklan

13. Üniversiteler

1{. Eğitim Kurumlan

b. İç PaydaşIar

l. Belediye Biıimleri

Vnlo"nhrn !rrtr""/"n 9bl6rrş,
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Gölbaşı Belediye Başkanl ığı

STRITEJll( liıllÇ:1

Gölbaşının kentsel gelişmesini hızlandınanak,sosyal donatı alanlan ve kentsel altyapısı ile bütünleşen

düzenli ve sağlıklı yapılaşmasını sağlamak.

STRATEJiı( AMlÇı2

Ulaşımda kentsel alt yapının tamamlanmasını sağlamak ve yapısal vizyon projeleri hayata geçirmek.

STRITUll( [MlÇ:3

Gölbaşında kişi başına düşen yeşil alanları artırarak,yaşanabilir bir çevrtnin oluşmasını sağlamak.

sI[ıTtJiı( AMAÇ:4

Halkın temiz ve sağlıklı bir çevnede yaşamasını sağlamak.

STBıTEJiı( ltitÇ:5
Modern, hızlı ve yaygın bir sağlık hizmeti sunmak.

STRlTEJll( lMAÇ: 6

Gölbaşında işyerlerinin ruhsatlandırılması suretiyle ekonomi ve ticari hayatın düzenli ve sağhklı olarak

geliştirilmesini sağ|amak.

SIEATEJll( AMAÇ:

STllTUll( till$: 8

76

Davalara sebebiyet veren işlemleri azaltmak ve davalann be|ediye lehine sonuçlandınlmasını sağla-

mak,

7. STBATEJİK AMAçıAn

7

Gölbaşında düzen ve esenlik, iman, sağllk, tıafik ve yardım konulannda zabıta hizmeti vermek.

V"tr uo h- Çtikehn Değeri 9;/kı§ı .



2009- 20l-3 Gölbaşı Belediyesi Stratejik Planı

sTnıTEJıI ıMrc.9

Afet ve acil duı,um planının uygulanmasını sağlamak.

SInilEJll( lMAÇ:l0

Eğitim,sosyal-kültürel ve tarihi konularda gelişim sağlamak, tanıtım ve sosyal yardım fualiyetinde

bulunmak.

STnlTUll( lMtC: 11

Bilgilendiı"me hizmeti sunmak ve katılımcı yönetimi sağlamak

STnATEJix tulG:l2
Gölbaşı belediyesinin insan kaynaklannın geliştirilmesine katkı sağlamak

§TRiTUiı( lulG:l3
Gölbaşı Belediyesinin mali yapısını güçlendirmek ve belediyenin çeşitli ihtiyaçlannı kaşılamak

STnATEJll( lMlG:l4

Bilgi teknolojilerinden azami derecede faydalanarak bilişim sistemlenini halkın hizmetine sunmak.

vnlrıra nın uıl}şehı Değeri 9blkışı



Gölbaşı Belediye Başkanl ığı

Plan sürecinde Gölbaşı belediyesi sınır{an dahilinde üst ölçek planlan ile yapılaşmaya açılmış tüm

alanların imar planlannı tamamlamak..

iaaliyot lllo: iaaliyet Adı sorumlu Birim
perlormıns

Göstergısi
l(aynağı

Iaaliyet ,l
Tüm imar planı verilerini bilgisayan oıtamı-

na aktanlması ve güncelleştrilmesi.

imar ve Şehircilik

Mudğrlüğü
Bütçe Gelideri

iaaliyet
Ozel çevre konuma bölgesi i$ndek konut

alanlannln jman planlannın hazıılanması

imar ve Şehircilik

Müdürlüğü

İmaı planın hazınlan-

mış olması
Bütçe Gelirleri

Iaaliyet 3.
1nci Dertce doğal sit alanlannda koruma

amaçlı imar p|anının haarlanması

İmaı ve Şehircilik

Müdürlüğü

lmar planın hazıdan-

mış olması

[aaliyet
Ağaçlandınlacak alanlarda imar planının

hazldanmasl

imar ve Şehircilik

Müdürlüğü

İmar planın hazıdan-

mış olması
Bütçe Gelideri

iaaliyet 5.
Hallagll Mahallesi kıısal yedEme ve

gelişme alanı imar planının hazt{anması

imar ve Şehircilik

Müdürlüğü

imaı planın haadan-

mış olması
Butçe Gelirleri

iaaliyet 6.
Hacı Murath mahallesi kırsal yedeşme ve

gelişme alanı iman planının hazıılanması

İmar ve Şehircilik

Müdüdüğü

lmar planın hazıdan-

mlş olmasl

faaliyet l İmarsz alanlann imar planının hazüdanması
İmar ve Şehiıcilik

l\,4üdüdüğü

lmal planln haaılan-

mış olması

[aaliyet 8. lmaı planl r€vizyonlannın yapllmasl Bütçe Gelirıeri

Iealiyet 9.
Planlar ıçın altlık hali hazr haritalann alın-

mas

İmar ve Şehircilik

lvlüdürlüğü
Haıitanın alınması Bütçe Gelirleıi

8. STRATEJiK çAı|şMA plAtılı

slTlrunililÇ:l
Gölbaşının kentsel gelişmesini hızlandırarak, sosyal donatı alanlan ve kentsel altyapısı ile bütünleşen

düzenli ve sağlıklı yapılaşmasını sağlamak.

HEıılf_1.

Venilerin aktanlmış

o|ması

2.

Bütçe Gelirleri

4.

Bütçe Gelirlen

Bütçe Geliden

İmar ve $hirtilik
Müdüıiüğü

Revuyonun yapılma

diizeyi

78
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Plan sürecinde düzenli yapılaşmanın sağlanması amacıyla, imar planı bulunan tüm alanların

parselasyon p|anlannı tamamlamak.

faaliyet llo: [ıaliyet ldı
pgffonnans

Göstırgesi
lhynağı

iaaliyet 1
Tüm imaı uygulaması, ihaz-tevhit veri-

lerinin bilgisayar oıtamına aktarılması

lmar ve Şehirtilik

Müdürlüğü

Ve.ilerin aktanlm§

olması

Bütçe Gelinleritaaliyet
İmar alanlannın panselasyon planlaıının

yaplmasl

lmar ve Şehlrcilik

[,tüdünlüğü

Parselasyon planı-

nln ha2ldanm§

olması

tıaliyet 3. Bütçe Geljrleni

fıaliyet 4.
Paıselaslon planr

nın hazıdanmış

olmasl

Bütçe Gelinlera

lmar ve Şehircilik

l\,4üdürlüğü
Bütçe Gelirlerı

faaIiyet 6.
İmar ve Şehirtilik

Müdür|üğii
Bütçe Gelirleri

iaıliyıt l İmar ve Şehircilik

Müdül.lüğü

Paü§elasJon planr

nın hazıı,lanmış

olmas
Bütçe Gelirleri

iaaliyet 8.
Oğul Bey Mahallesi kırsal yerieşme ve

gelişme alanı par§elasyon planının hazıdan-

masl

İmar ve Şehir,cilik

Müdüdüğü

Parselasyon planı-

nın hazıı{anmış

olması

Bütçe 6elirleri

[aaliyet
\bli Himnndi Mahallesi lmd yefleşne ve 9e

l§me ahnı panselasyon planınm haadanması

İmar ve Şehirtilik

Müdürlüğü

Parselasyon pIanı-

nln haıılanm§
olması

Bütçe Geliderl

fıaliyet
Hallaçlı Mahallesi kıısal yerleşme ve geliş-

me alanl parselasyon planlnın haar]anmasl

İmar ve Şehirtilak

i,4üdürlüğü

Parselasyon planı-

nın hazıdanmış

olması

Bütçe Gelirlerl

iaalilet 11.
Hacı Muradı lılahaIlesı krsal yedeşme ve ge-

lişme alanı parselasyon planının hazdanması

imar ve Şehircilik

Müdürlüğü

Paıselasyon planı-

nın hazıı{anmış

olmasl

BütQe Geliıleri

[ıaligıt 12.
Rekreasyon alanlan paıseIasyon planının

haznlanması

İmar ve Şehirtilik

Müdüılüğü

Parselasyon Planü-

nın hazııianmış

olmas
Bütçe Geliıleri

79

ılEıltt_2.

sorumlu 8irim

Bütçe Gelanleni

2.

Ağaçlandınlacak alanlaıda paıselasyon

planının hazırlanması

İmar ve Şehirtilik

MüdüdüğU

Parselasyon planF

nın hazıdanmış

olması

Topaklı Mahallesi kırsal yerleşme ve gelişi

me alanı parselasyon planının hazı,lanması

İman ve Şehircilik

Müdürlüğü

[aaliyet 5.
Çayııi Mahallesi kırsal yedeşme ve gelişme

alanı parselasyon planını hazrlamak.

PalTelasfon planF

nın hazıdanmış

olması

subaşl Mahallesi krsal yedeşme ve geliş-

me alanı paıselaslon planının hazdanması

Parselasfon planr

nın hazır{anmış

olmasl

Yurt Beyi Mahallesi krssl yedeşme ve geliş-

me alanı parsdaslon plannın hanrlanmag

9.

10.

Vnk ro -"7)rü""/"n D"ğ".i ()a/kE,



Golbaşı Belediye Başkanlığı

Gölbaşı'nda inşa edilen yaşam alanlan için sağhk, güvenlik ve estetik normlann oluşturulması ve

uygulanmasını sağlamak.

Gölbaşı Belediyesine ait gayrimenkulleri en iyi şekilde değedendinmek ve kamulaştırma yapmak.

iaaliyet Adı sorumlu Birim
pıriormans

Gistergesi
l(aynağı

fıaliyet
Yol kotu ve zemin etüt tespit|enini yapmak,

mimari ve betonarme Pmjelerini, etüt
rapodannın 0naylanmasü

onaylanan etüd

..po.u rry,r,( $
taaliyet 2 Kent estetiğinin sağlanması

lJygulanan pr,oje

say§l
Bi]tçe Gelided

iaıliyet 3.
P|an ye luhsat€ uygun yapllaşmanln sağlanmasl

çln denetimlerin yap ma§, inşaatlann ruhsat-
landnlmas| ve mmd viuelefinin vefil[Esi

Yapü Kontnol

Müdür]üğü

vel^ilen nuhsat

say6l

[aaliyet 4. Binalara iskan ruhsab vefilmesi
verilen ıuhsat

say§I
Bütçe 6elir,|en

faaliyet 5.
Kaçak yapılaşma için deneüm faaliyethnnin

artlnlması

Yapl Kontrc|

Müdürlüğü
Yapılan İşlem Sayısı Bütçe Gelideni

Iaaliyet Dosyalann ar§ivinin düzenlenmesi
Yapl Kontml

i,4üdüdüğü

Arşiv Olu$unma

Düzeyi
Bütçe Geljden

iaaliyet llo: taaliyet ldı sorumlu Birim
peıformans

Göstırgesi
l(ayn.ğı

8elediye mülkiyetindeki gayrimenkullerinin

hra yoluyla değedendirilmesi

İmar ve Shircilik
Müdüdüğü

Aınan kira Miktan Bütçe Gelideri

faaliyet
Belediye mülkıyetindeki gayrimenkulleıinin

satış yoluy|a değedendirilmesi

İmar ve Shirtilik
Müdürlüğü

Bütce Geliden

[aaliyet 3
|maı ve Shircilik
Müdüdüğü

Kamulaşİrma

Niiktanı
Bütçe Gelir]eri

iaalilot /ı. Katılma işlemi uygulanması Uygulama Süresi

HtOtt_3-

HtııtI_4.

80

iaıliyet ilo:

Yapı Kontnol

lü,4üdür]üğü
8ütçe Geliden1.

Yapı Kontrol

Müdürlüğü

8ütçe Gelinlen

Yapı Kontml

Mududüğü

6.

faaliyet 1.

2.
Yapılan &tış

Miktın

kamulaşurma yapılmasl

İmar ve Şehirtilik

Müdürlüğü
Bütçe Geliı{eri

Vntror., irn 1),rAr"h" Değeri 9C;/kş,.



?0o9- 20ı3 Gölbaşı Belediyesi Stratejik Planı

Gölbaşı ulaşımında kentsel alt yapının tamamlanmasını sağlamak.

faıliyet lllo: taıIiyet ldı sorumlu Birim
Dor{ormıns

Göstoınosi

[aaliyet 1
Güncelle$irme

slkllğl
Bütçe Geliclefi

[aaliyei 2 Kent Behberinin hayata ge$rilmesi
lmar ve Şeh

Md.ıüğü

Rehberin uygula-

maya konulması
Bütçe Gelirleri

iaaliyet 3
Yöndim bilgi sistımi uygulamalannın
sağlanması

Bilgi İşlem Servisi Uygulama 0ıanı Bütçe Gelirlerı

faaliyet 4. E-Belediye uygulamalannın sağlanması Bilgi lşlem Servisi LJygulama 0ıanı Bütçe Gelirleri

[ıaliyet T-8elediye uygulamalannln sağlanmasl Bilgi İşlem Senvisi tJygulama 0ıanı Bütçe Gelirleri

[ıaliyet 6 Yaıllm konusunda destek sağlanması Bilgi lşlem Servisi lJygulama 0.anl Bütçe Gelirlerı

faaliyet llo: Iııliyet ldı soıumlu 8irim
porformıns

Gösterlesi
Kaynağı

faaliyet t Yol açımı yapılması
hn lşleni

Müdünlüğü
Açılan Yol Mihan Bütçe Gelirleri

Iaaliyet 2 Asfalt kaplama ve onanm hümeti veıiımesi
Fen lşleni

Müdürlüğü

fufalt kaplama ve

onanm miharı
Bütçe Belirleri

[ıaliyet a Kaldlrlm ve trduvar yapllmasl
Fen İşleıi

Müdünlüğü
Bütçe Gelirle.a

[aaliyet 4. Araç ve iş makjnesi ahnması
Fen İşleri

Müdüılüğü

Alınan Araç ve lş

Makinesi Sayısı
Bütçe Geliıleri

81

Coğrafi ve kent bilgi sistemi uygulamalannın geflekleşmesini sağlamak.HEDt;-5.

ılEıltİ-1

STııTEJİ[ ilıllÇ:2
Ulaşımda kentsel alt yapının tamamlanmasını sağlamak ve yapısal viryon projeleri hayata geçirmek.

lhynığı

Kent bilgi sist€minin süEkli güncelle$i-
rilmesi

İmar ve Şeh.

Md.lüğü

5.

Uygulama Oranl

Vnk ro'nrn \lrli"./"n De,iri 9alkEı...
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Kentsel yapılaşma konusunda vizyon pı"ojelen uygulamak.

STnlTEJll( tiltÇ:3
Gölbaşında kişi başına düşen yeşil alanlanı aıtırarak, yaşanabilin bir çevı,enin oluşmasını sağlamak

Gölbaşında ağaçlandırma, park ve rekreasyon alanlan tesis etmek, bu alanlann bakım ve güven-

liğini sağlamak.

faaliyet i|o: fıaliyet ldı sorumlu Birim
periormans

Göstergesi
l(aynağı

iaaliyet 1 Kültüı evlerİ yapllmasl
Ftn lşleni

Müdür,lüğü

Kultür evinin açılmış

olması

fıaliyet 2,
Fen lşleri

Müdüdüğü

Binanın yapılmış

olması

[ııliyet Hayvan pazar yeri yapllması
Fen İşleıi

Müdğrlüğü

Pazar yerinin

açılmış olması
8ütçe Geliıieri

faıliyet 4
Fen lşleri

Müdürlüğü

iş me*eznin yapü

ma§l
Kat kan§ülğl

iaaliyet
Fen lşleri

Müdürlüğü

Salonun yapılmış

olması
8ütçe Geliderj

iııliyet ilo: [aaliyet Idı §orumlu Birim
performıns

Eöstergesi
lhlnığı

faıliyet 1
Pa* ve Bahçeler

Müdürlüğü

Rektaslon alanının

açılmış olması
Bütçe Gelarlen

Iaaliyet 2 Oinlenme ve çocuk park yapılması
Park ve Bahçeler

Müdüdüğü

Panhn yapılmış

olmasl
Bütçe 6elideri

[aaliyet 3.
Mevcut pa* ve yeşil alanlann bahm ve
güvenliliğini sağlanması

Güvenliğin ve bakl-

mın yapılmış olması
Bütçe Gelidefl

Gölbaşı Belediye Başkanlığı

llEDıt_2.

HEııEt-ı.

82

Bütçe Gelideri

Bütçe GelirleriHızmet binası yapülması ve onarılması

3.

İş me*ezi yaptırdması

5. Düğün salonu yapl|masl

Şahin tepesi rtkreasyon alan| düzen-

leme§inin yapllmasl,

Pa* ve Bahçeler

Müdürlüğü

V ni-,o h, 
" lrr}.rehn DeEerı -9Jkg



2009- 20L3 Gölbaşı Belediyesi Stratejik Planı

STRATEJIl( AMAÇ:4

Halkın temiz ve sağlıklı bir çevnede yaşamasını sağlamak

Atıklanın toplanması, taşınması, ekonomiye kazandınlması ve bazı alanlarda temizleme çahş-
malannı yünitmek,

fııliyet llo: faaliyet ldı sorumlu Birim
periormıns

Göstorgesi
lhynığı

faa!iyet 1
l\ılevsimlik temidik uygulamalan, konteynır

allm ve dağtlmlannın yapllmasü

'temizlik 
İşlen

Müdürlüğü

İşlemin yapılmış

olması
Bütçe Gelirleri

fealiyet
sokaklsnn temizlenmesi, evsel kah aüklaıın
toplanma$ ve taşlnmasının sağlanması ve
temizlik hizmeünin özelle$irilmesa

Temizlik işleri

Müdüdüğü

Ozelleştirmenin

yapılmış olması
Bütçe Gelirleri

fııliyet 3.
Ambalaj atıUannın toplanmasının sağlan-

masl

Temizlik İşleni

Müdürlüğü

İşlemin yapılmış

olması
Bütçe Gelirlenı

Iaıliyet 4.
Temizlik lşleri

Müdürlüğü

İşlemin yapılmış

olması
Bütçe Geliden

iıaliyet 5. Atİk yağlann kOntrolünün yapllmasl
Temizlik İşleri

Müdüılüğü
Bütçe Gelirlerı

iaaliyet 6.
Sokak, okul, cami, pazar yeıleri, spoı

tesisleni gibi yer{enin temizliğinin yapülmasl

Temiılik İşleri

Müdüılüğü

Temızliğin yapılmış

0lmasl
8ütçe Gelirler

iaalilet
Temizlik lşleni

Müdüdrğü

Temidiğin yapılmış

olmasl
Bütçe Gelirler

iaıliyet 8. Temiziik kampanyası d(izenlenmesi
Temizlik İşlen

inüdürlüğü

Kampanyanın

düzenlenmiş olması
Bütçe 6elirleri

83

Hlııtf-1.

I

2.

Bitkisel atık yağ ve pillerin top|anmasnın

sağlanmas

İşlemin yapılmış

olmas|

Gol yüzeyi ve ky temizliği çaişması yapıl-

masl
l.

Vnk.o -n !}ril""/"o Dui".i 9r;//roş,



Gölbaşı Belediye Başkanl ığı

Hayvan sağlığını korumak, bulaşıcı ve zoonoz hastalıklan önlemek ve kurtan hizmeti vermek.

iııliyot llo: fıaliyet ldı sorumlu 8irim
perlormans

6östornosi
l(aynığı

faaliyet 1 Muayene ve tedavi hizmeti veıilmesa
İşlemin yapılmış

olması
Bütçe 6eliden

faıliyet 2 sağlık]a ilgili destek hl2meti vefİlmesi
venlen 0estek

Miktarı
Bütçe Gelirjeri

Iaaliyet
Sağhk İşleri

Müdürlüğü

Hizmetten yaradan-

ma miktın
BOtçe Gelideri

[aaliyet 4. cenaze ve mezaılık hlzmeti verilmesi
Sağlık İşleri

Müdüdüğü

Hizmetten yarar{an-

ma mikanü
Bütçe Gelirlen

5.
Sağik İşlen

l\,4üdüdüğü

Yapılan mücadele

sürtsi
Bütçe Gelideni

[ııliyet ilo: fıaliyet ldı sorumlu Birim
perlormans

Göstırgesi
l(aynağı

[ıaliyet Başıboş hayvanlann yakilanarak müşahede

altına alınması ve kaydedilmeti

sağlük lşleri

Müdürlüğü

Maişahede ahna

ainan hayvan sayısı
8ütçe Gelideri

iaaliyet
Kipeklerin bakım, beslenme ve tedaüleıinin

yapdmasl

sağhk lşlen

i,4üdüdüğü

Baklan hayvan

say§l
Bütçe Gelideri

faaliyet 3.
Başıboş hayvanlann ürcmelerinin kontrol
altına alınması

Sağlık İşleri

lv,lüdüdüğü

Kısıdaşnhn hay-

van saysl
Bütçe Gelar]en

Iaaliyet 4.
sahapli hayvanlann kayt ahna aİnma$ ve

h.ılaşnı hastaİklara kaşı aşılannın yapılması

Sağİk lşleri

Müdüdüğü

Aşılanan hayvan

sayIsİ
Bütçe Gelir]eni

[aaliyet 5
0ünya hayvanlarl korUma gününde çeşitla

etkinliklerin düzenlenmesl

Düzenlenen etiinlik

sayEl
Bütçe Gelıı,leri

faıliyet 5 kurban hizmetl venlmesi
Hizmetin verilmiş

olmasl
Butçe Gellden

84

srnıTEJiı( tulÇ:5
Modenn, hızlı ve yaygın bin sağlık hizmeti sunmak.

ılEıltt-l.

HlDEt-2.

Halkın sağlığı için önlem almak, tedavi ve cenaze hizmeti vermek.

Sağik İşleri

Müdüdüğü

Sağlık İşlen

lilüdürlüğü

3. Laboratua. hizmetj venlmesi

sivıisineklere kaışı mücadele edilmesıfaıliyet

1.

2.

Sağlık İşleıi

Müdürlüğü

Sağlık İşleri

i,4üdüdüğü

V".l*,a hrn !,:ii""/"n D*V.i 9"/&rşı.



2009- ?0|3 Gölbaşı Belediyesi Stratejik Planı

STBITEJll( liıtlÇ:6
Gölbaşında işyederinin ı,uhsatlandınlması suıetiyle ekonomi ve ticaı,i hayatın düzenli ve sağlıklı olaı,ak

geliştinilmesini sağlamak.

lşyederinin ruhsatlandınlması için kontıol ve denetim yapmak ve gıda sicili vermek.

faaliyet ilo: laaliyet Adı
performans

8Östel!osi
lhynağı

iıaIiyet t işyedennin rthsatlandlnlmaslnda kontnol

ve denetim yapllmasl

lhisat ve Küşat,
sağhk lşlerl, zablta
ve Yapl Kontrol
l\i!üd

\tpılan kontrcl

sayEl

Iaallyet 2.
Sıhhi ve umuma aEk işyedeinin ruhsat-

landınlması

lktisat ve Küşat

Müdürlüğü
Bütçe Gelirleri

Iaaliyet Gayri sıhhi müesseselerin rı,:hsatlandınl
mas]

lktisat ve Kiişat

Müdüılüğü

verilen nJhsat

sayEl

iaaliyet 4.
lhisat ve Kişat

Müdüdüğü
Bütçe Gelirlerı

[ıaliyet 5
Ölçü ve tartı aletlerinin muayene ve

damgalama işleminin yapılması

\hpllan muayene

sayEl
Bütçe Gelinleri

faaliyıt 6.
iktisat ve Kjşat

Müdürlüğü

verilen Gıda §cili

Sayımı
Bütçe Gelirlera

85

Htııtf_1.

§orumlu 8irim

L

80tçe Gelirleıı

verilen r,uhsat

saysl

a. Bütçe Gelirlerl

işyedenne hafta taüli r1ıhsaİ verilmesi
veıilen rı.ıhsat

say§l

ihisat Ve Küşat

Müdürlüğü

Glda ürtümi yapan gayn sıhhi işyerlerine

gıda scili verilmesi

V "k*'"- PlikJ" " 7) oP ri 9a/ky.



Gölbaşı Belediye Başkanl ığı

STRITEJİI ilil$: 7

Gölbaşında düzen ve esenlik, imaı,, sağlık, tı^afik ve yardım konulannda zabıta hizmeti vermek

Gölbaşında düzen ve esenlik ve sağlık konulannda zabıta hizmeti vermek.

iıaliyet ilo: taaliyet Adı sorumlu 8irim
poriormans

Göstorgesi
Kıynağl

[aaiiyet 1
Göruntii ve gürrlltü kirliliği ile müodele

edilmesi

yazılan ceza miktaıı Bütçe Gelirleri

faaliyet 2. Korsan yayınlada mücadele edilmesi Zabıta Müdüdüğü Bütçe Geliden

iıaliyet 3.
Zabıta ve Sağlık

işbn Müdürlüğü
Denetim say6l Bütçe Gelideni

fıaliyet
İşyeıleıinin denetimi ve ruhsatsız çal§an

işlederinin tespit edalmesi
Tespit saylsl Bütçe Gelirleri

faaliyet Doğal afetlerde tedbır alınması
zabüta Md.lüğü ve

Sivil Sav. Uzmaniğı

Tedbiderin ahnmlş

olması
Bütçe Gelideri

[aaliyot Zabıta l\,'lüdürlüğü Bütce Geliden

iaaliyet
Eiplerin düzenli ve zamanında çıkanl-

masının sağ|anması

zabıta ve Temizlik

İşleri Müdüılüğü

Temizliğin yapılmış

olmasl
Bütçe Gelirleri

laaliyet 8.
Kaçak kesimi ve izinsiz canlı hayvan naklı-

nin ğnl€nmesi

Zabıta ve Sağlık

İşleri Müdüdüğü
Yapılan işlem sayısı Bütçe Gelir]eni

86

ılEOEt_1.

zabıta Müdüdüğü

lbkalan korsan

yayln sayEı

İşyerleri ve işletmelerin periyodik genel

denetiminan yapülmasl

zabıta Müdürlüğaj4.

5.

6.
&lediye alacaklannın ahsilatında yaıdımo

olUnmasl

Tahsilat amacryla

gidilme sayısı

l.

Vnkun Lrn \titr""/.n Değeıi 9t;/kşı



2009- 20l-3 Gölbaşı Belediyesi Stratejik Planı

Gö|başında imar, trafik ve yardımlar konusunda zabta hizmeti vermek.

fıaliyet ldı sorumlu Birim
poı,formıns

Göstıınesi
lhynağı

[aaliyet inşaatlann çaırt kont.olleİinin yapllmasl
Zahta ve Yapı

Kontrol Müdürlüğü
Kontrol sayEı

iealiyet 2 Ylhmlarda göfev ahnmasl
zablta, Fen işl. ve

Yapı Kont- Md.l0ğü
Yapllan işIem s3ylsl Bütçe Gelirleıi

iaaliyet 3
Hafriyat dökümlerinin kontrolleıinın yapıl-

masl
Denetim say§l Bütçe Geliılen

FOseptik ahntllannln önlenmes] Tespit sayısı Bütçe Gelirleıi

iaaliyet 5 Yol ve kaldınm işgallennin 6nlenmesi Bütçe Gellrlerü

iaaliyet 6 Zabıta Md Yapılan işlem sayısı Bütçe Gelirleri

Alt yapı çalışmalannda trafik önlemlenin

ahnması
Yapılan işlem sayısı Bütçe GeIirleri

iaaliyet 8
zabıta, kjltür ve

Sos. lşler Md,lüğü
Yapılan işlem sayısı Bütçe Geliıleıi

87

ıltOEf-ı.

[aaliyet lllo:

1. Bütçe Gelirlerl

zabıta ve iman ve

Şehircilik Müd.

iııliyet 4.
Zabıta ve Sağlık İşl.

Md-

Zablta Md
Tedbiderin ahnmş

olması

Kamunun ontak kullanlmına açık alanlan işgal

eden araç ve işlerlerine mani olunması

iııliyet l,
Zabıta ve Fen İş.

Md.lüğü

Sosyal yaıdımlann yapılmasının sağlanması

Vnkuo k" ! riln/"n'L)e,jeri 9cl//ı<ışı



Gölbaşı Belediye Başkanl ığıı

Belediyenin taraf olduğu dava, takip ve hukuksal işlemlerde belediye menfaatlerini korumak.

Afet ve acil durum planı eğitim ve tatbikatlarını yapmak.

iaıliyet ilo: [aaliyet ldı sorumlu Binim
performans

6östergosi
l(aynağı

1
Değişen mevzuat ve içtlhat blgilerinin ta-

kibi ve ilgili birimlene iletilmesi
Yapılan işlem sayısı Bütçe Gelideri

8inimlerden talep edilen hukuki görüşlere
cwap veıilmesi

Hukuk lşleri Birimi/

Müdüdüğü
YapıIan iş|em sayısı

faaliyet
Dava konusu olan idaıi işlemlerin ilgili bi-

ıimlerle koordinasyon içeıisinde
düzehilmesinin sağlanmas

Hukuk lşleıi Binmı/

Müdüdüğü
Yapılan işlem sayısı Bütçe Gelirleri

faalilet 4.
8elediyenin yangı yerleıinde davao ve

davall olarak vekaleten müdafaa edilmesl

Hukuk İşleri Binimiı

Mudüı{üğü
Yapılan işlem sayısı 8ütçe Gelideni

faaliyet 5.
Hukuk işleri Birimi/

Müdürlüğü
Yapıian işlem sayısı 8ütçe Gelirleri

[ıalilet ilo: [ııliyet ldı §orumlu Biıim
performans

Göstergesi
l(aynığı

faaliyet 1
Afet ve acil durüm Canı eğiüminin ııenilme-

si

sivil savunma

Uzmanlığı

iıaliyet 2 Afet ve acil yadım ekiplerine eğitim ve
tatbilit yaPbnlması

savil sawnma

lJzmanlığı

Yapllan tatbikat

say§l
Bütçe Gelidefi
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sTnıTEJiı( liilÇ: 8

Davalara sebebiyet veren işlemleni azaltmak ve davalann belediye lehine sonuçlandınılmasını sağla-

mak.

HElı[t-1

sI[ıTEJiı( liıllÇ: 9

Afet ve acil durum planının uygulanmasını sağlamak.

llEııt;_1.

Hukuk lşleri Birimy'

Müdürlüğü
iaaliyet

Bütçe Gelidefi2.[aaIiyet

3.

Mahkemece veıilen emsal kafErlar, neüce
lenen adli ve idan dava karadannın ilgili

biıimlere iletilmesi

Eğitim sayısı 8ütçe Gelırleri

V"tro.o nrn l),r}"J"" Değeri 9Jkşı.



?oo9- 20l-3 Gölbaşı Belediyesi Stratejik Planı

STİlruil AMlÇ: 10

Eğitim, sosyal-kültürel ve tarihi konularda gelişim sağlamak, tantım ve sosyal yaı^dım faaliyetinde

bulunmak.

Kültüı sanat, turizm, tantım ve sosyal konularında hizmet vermek.

[ıaliyet lllo: tıaliyet Adı sorıımlu iirim
peı,formıns

Eöstıınesi
f,aynağı

faaliyet 1

Ettinlik ve kutlama pmgramlafl düzenlen-
mesi ve tiyatr,o oyunlannln sahneye konul-
masl

Kültür Ve sosyal

iş|er [/üdürlüğü
Etkanlik say6ı Bütçe Gelirleri

Iııliyet 2 Gezi programları düzenlenmesi
Kübüı ve Sosyal

§ler ve 0zel Kalem
Müdüılüğü

Düzenlenen gezi

sayEl
Bütçe 6elirlen

iaıliyet 3. fostival düzenlenmesı
Kültür ve Sosyal

İşler Müdüdüğü
Etkinlik sayEı Bütçe Gelirle.l

lıaliyet 4,
Gazete, küpüı ve fuüğraflann bilgi

bankaslnln oluştuıulmasl

Kültür ve Sosyal
lşler ve Ozel Kalem
Müdürlüğü

İşlemin yapılmış

olmasl
Bütçe Gelinleı,ı

Bütçe Belil.lerlfaaliyet Basılı yayn hazıdanması ve yayınlanması
İşlemin yapılmış

olmasl

faıliyet 6. Belediye faaljyetlerinin tanlt|mlnln yapllması
Küttür ve Sosyal
lşler ve 0zel lGlem
Müdünlüğü

İşlemin yapılmış

olması
Bütçe Geliılerı

[aaliyet Evlendirme hizmeti verilmesi
Yaı İşleri

Müdürlüğü
Nakah Saylsl Bütçe Gelinleni

ılEııtf-1.

I

Kiltür ve sosyal
lşler ve Ozel Kalem
Müdürlüğü

l.

5.

89
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Gölbaşı Belediye Başkanlığıı

Meslek ve beceri kazandırma, eğitim ve spon konulaıında kuıslar düzenlemek.

laaliyet l{o: sorumlu Birim
performıns

Göstongesi
l(atnağı

Iaıliyet 1 Makine dikiş kursu düzenlenmesi
Kühür ve Sosyal

İşler lıılüdürlüğü
Kabhmcı say§l Bütçe Gelirleri

iaaliyet Ale iE eğatim kursu düzenlenmesi
Kültür ve Sosyal

İşler Müdüılüğü
Katlllmcl saylsü 8ütçe Gelideri

3.
Müak, sahne ve gösteüi sanatlanna ilişkin

kurslar diıenlenmesi

Kültür ve sosyal

İşleı Müdürlüğü
Bütçe Gelir{eri

4. Bılqı evi hızmeü sunulması
Kültür ve sosyal

İşleı Müdürlüğü

Bilgi winden yarar-

lanma sayısı

fıaliyet
Kühüı ve sosyal
lşler i/d. ve Beledi-
ye Spor Kulübü

Kabhmcl say6l Bütçe Gelideri

iaaliyet lllo: iaaliyet ldı sorumlu Birim
performıns

Eöstırgasi
l(aynağı

faıliyet 1

Kültür.ve sosyal
lşleı Ozel Kalem ve
zabüta Müdürlükleri

Kitlllmcl saylsl Bütçe 6elideri

[aaliyet 2. Yalccak yardlml yapllmasl

Kültür.ve Sosyal
lşler. Ozel Kalem ve
zabta Müdüılükleri

yardım Miktan Bütçe Gelideri

faaliyet 3. Eğitim yadlml yapllması
Kültür Ve s6yal

İşlen Müdüdüğü
Yandım l\4ikt:n Bütçe Geliden

iaaliyet 4. Giyecek yardımı yapılması yardım Miharı Bütçe Geliden

faıliyet Spon Kutübüne malıeme Verilmesi ve
ger€kli dest4 jn sağlanmasl

Küttür ve Sosyal
lşler l\4d ve 8eledi-
ye Spor Kulübü

yardlm Mihan Bütçe Geliıieri

90

fıaliyet ldı

2.

Katlllmcl saytslfııliyet

Btitçe Gelideıifaaliyet

5. Yaz spor okullan ve sportif konulaı{a
kuıslar düzenlenmesi

ılEDEt-2.

llEııİt_3. Sosyal güçsüz|ere yardım yapmak ve Gölbaşı belediye spor kulübüne gerck|i desteği sağlamak.

Glda yardımı ve iftar yemeği venlmesi

Kültür ve scyal

işler Müdüriüğü

5.

Votr*,o h,n 7),ü""hn DeEerl 9Jkş,



2009- 2073 Gölbaşı Belediyesi Stratejik Planı

STllTEJli tiıllÇ: 11

Bilgilendinme hizmeti sunmak ve katılımcı yönetimi sağlamak

Belediye Başkanının çahşma takvimini düzenlemek. Bilgilendirme hizmeti sunmak ve katılımcı

yönetimi sağlamak ve geliştirmek.

iaaliyet llo: taaliyet Adı sorıımlu Birim
pırformıns

Göstoınosi
lhynağı

[aaliyet t Görüşme programl oluştunulması ve
Başkanın çahşma takviminin d(ienlenmesi

Hizmetin verilmiş

olması
8ütçe Gelirleri

[ıaliyet 2. Başkanhk giderleninin kanşılanması
Ozel kalem
Müdürlüğü

Hi2metin verilmiş

olmasl
Bütçe Geliı,leni

faaliyet 3.
Belediye medisine aıt gündem, komisyon

raporu ve kesinlqen kar"r 6zetlerinin ilan

edilmesi

ılan edilen kaıar

saysl
8ütçe Geliü,leri

0.
Bilgilendirme talepleri, resmi yaılı

dilekçeleıin cevaplandırılması

Yaa lşlen
Müdüdüğü

Veıilen cevap saylsl 8ütçe Gelirleıi

faaliyıt 5
Beledrye medis toplanülannln yapllması ve
ihtisas komisyonlannln toplanmasının
sağlanması

Yaa İşlen
Müdüı,lüğü

Hizmetin veıilmiş

olması
Bütçe Geliıleri

faaliyet 6.
Belediye encümen toplantılaıının yapıl-

masının sağlanması

Yaz İşleri
Müdürlüğü

8ütçe Gelirlerü

iaaliyet l
Kent konseyi genel kurul toplant annln
yapılması ve çlışma grup|annln toplan-
masının sağlanması

Yaz işleri

Müdüdüğü

Htmetin veıilmiş

olması
Bütçe Gelirleri

iııliyet 8. Halk güni] toplantısl düzenlenmesi Toplanb saylsl Bütçe Gelirleri

iaaliyet 9. Mahalle toplantlsl düzenienmesi
özel kalem

Müdurlüğü
Toplantl saylsl Bütçe GeIinlerı

fıeliyet 1 0. Beyaz masa faaliyeti yürütülmesi
özel kalem

Müdüdüğü
Başvuıu sayısı Bütçe Gelirleni

Iaaliyet 11. Kamuoyu araştlü,masl yapllmasl
öıel kalem

Müdüılüğü

Hizmetin verilmiş

olmasl
Bütçe Geliıleni
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İltııff_1.

özel kalem

Müdüılüğü

Yaz İşleri

Müdürlüğü

taaliyet

Hizmetin venlmiş

olması

Özel Ka|em

Mijdürlüğü

Vnk n'-" lrrtr"J"n DaPri 9;/k ş,



Gölbaşı Belediye Başkan|ığıı

snıruiİ ilitÇ: 12

Gölbaşı belediyesinin insan kaynaklannın geliştirilmesine katkı sağlamak

Personelin özlük işlemlerinin yapılması,özlük ve sosyal haklannın korunmasını sağlamak.

Personelin hizmet içi eğiümlerle gelişimini sağlamak.

iaaliyet ilo: iaaliyet ldı soıumlu Birim
pırformans

Göstergosi
l(aynağı

laaliyet 1
Memuı, işçi ve söde§meli peısonel ücret

işlemlerinin yarlmasl
Yapİlan işlem miktan Bütçe Gelirleri

tıaliyet İş$ personelin ikramıye ve eğitim ya,tm
işlemlerinin düzenlenmesi

insan K. Eğitim Md Yapılan işlem mihan

iııliyet 3. Yapllan işlem mihan Bütçe Gelinleri

faıliyet 4.
Y llk izin ve rapo. işlemledni diizenlenmesa

ve takıp edilmesi
Yapllan işlem mihin Bütçe Gelirleri

5. Yapllan işlem mjktan Bütçe Beliı.|eri

laaliyet lllo: iıaliyet ldı sorumlu Birim
pııiormıns

8östergesi
l(aynağı

[aaliyet
İmaı ve şehircilik konulannda seminer

verdiıi|mesi

insan K. Eğitim,
İmar ve Şehirtilik
ve Yapl Kontrcl Md

lGtllımcl saylsl Bütçe Gelideni

taaliyet 2
İnsan kaynaklan ve eğiüm konulannda se,

miner verdi.ilmesi.
insan K. Eğitim Md Katlllmcl saylsl Bütçe Gelideri

lıaliyet
Mali hizmetlef ve bütçe uygulamalan konu-

lannda seminef verdi.ilmesa
Katlllmcı sayısl 8ütçe Gelirleri

[ıaliyet /ı.
Zabtanın göpev ve yetkjleıi konulannda

seminer veıtiıilmesi.

insan K. Eğitım ve

Zabta Md.
Katılımcı saylsı Bütçe Gelirleri

iaalilet 5
Halkla ilişki|er ve iletişim konulu konferans

düzenlenmesi

insan K. Eğitim ve
Tüm Md.

Katıllmcı sayısı Bütçe Gelideri

92

H$lr-1.

HEııtt_2.

insan K. Eğitim Md-

Bütçe Gelideıi2.

insan K. Eğitim Md.
Atama, yükselme ve terf işlemlerinin

yünjtülmesa

İnsan K. Eğiüm Md.

Emeklilik, nakjl gelenliden ve hizmet

değerlendirmesi işlemlerinin yürütülmesi
insan K. Eğitim Md.faaliyet

1.

3.
İnsan K. Eğıtim ve

Mali Hizmetler Md.

Vnk* i, o 7),ll""/"n Değeı,i 9O/6«şı



2009- 20l-3 Gölbaşı Belediyesi Stratejik Planı

Gölbaşı Belediyesinin mali yapısını güçlendirmek. Belediye pı,ojeleri ve performans pnogramını

hazırlamak.

8ölbaşı Belediyesinin ihtiyacı olan her tüı{ü mal, hizmet ve yapım işinin kaşılanmasını sağlamak.

faaliyet ilo: [aaliyet ldı Sor-ıımlu Birim
paı,formıns

Göst.r{osi

1
YaPılan tahsilat mik-

tan
Bütçe Geliı,lerı

faaliyet
Mali Hiznetler

Müdürlüğü

Hizmetin verilmiş

olmasl
Bütçe 6elirleri

iıal-yet 3.
Belediye bütçesinin haarlanmasının sağlan-
ma§ ve uygulamasınln takip dilmesi

Mali Hizmetler

Müdürlüğü

Hizmetin Verilmiş

olması
Bütçe Gelirled

tıaliyet 4.
Belediye alaoklannın icna yo|uyla tahsil

edilmesi

Mali Hizınetler

Müdürlüğü
Tahsilat i/iharl Bütçe Gelirler

fıaIiyet Taşının mallann kayüt ve kontrclünün yapll-

mas]

Mali Hinetler
Müdüılüğü

Hizmeün Venlmiş

olmasl

8üt4e Geliılerifaaliyet 6. 8elediye projeleıİ ve hibe pıoieleri
ünetilmesi ve uygulanmaslnln sağlanması

Mali Hizmetler
Müdüdiiğü

Hazırlanan proje

miktan

faaliyet 1
Yllllk faaliet raporu ve peı,formans pr,og-

ramının hazıdanması

Hizmetin verilmiş

olması
Bütçe Gelirlerı

iaıliyet ilo: iıaliyet ldı Soruın|u Birim
porformıns

Gösteılosi
XaInığı

faaliyet 1
Belediyenin mal, hi2met ve yaplm ışi gibi

ihtiyaçlannln ihale usulü ile kaşılanması

&tın alma
Müdürlüğü

YaplIan işlem saysl Bütçe Geliıleıi

iıeliyet 2.
satın alma

Müdürlüğü
Yapılan ışlem sayısı Bütçe Gelirlerl

taıliyet Belediyenin ihtiyacı olan oıtak kullanım

malzemelednjn temin edilmesi

satın atma

Müdüdüğü
Bütçe Gelirleri

93

sTRıItJİı( lMrÇ: 13

Gölbaşı Belediyesinin mali yapısını güçlendirmek ve belediyenin çeşitli ihtiyaçlannı karşılamak

ılEıltı-1,

HtOEr-2,

Kaynağı

iv'lali Hizmetler

Müdürlüğü
fıaliyet Gelirlefin tahakkuk ve tahsilinin yapılması

2.
Ödemelefi g€r!€ue§tirmesi ve muhasebe
kaytlannl tutulmasl, yedek ödenek ve
kanuni paylada ilgili faalryederin yünilülme§

Bütçe Gelirleri5.

Mali Hizmetler
Müdüılüğii

Belediyenin mal ve hizmet ahmlannln
doğrudan temin usulü ile kaEllanmasl

YaPlIan işlem sayEl3.

Vnkrn -, I),ll"e/en De,ğeri 9a/kE,...



Gö|başı Belediye Başkanlığıı

Bilişim teknolojileri hjzmeti vermek

[ııliyet llo: faaliyet Adı sorumlu Binim
Deriormans
Göstorgesi

Kaynağı

Iaaliyet 1 Veri tabanl yönetjm hizmeti sağlanmasl Bilgi İşlem Servisi
Hi2metten yararlan-

ma onanl
Bütçe Gelideri

[aaliyet ft omasyon hizmeti verilmesi Bilgi İşlem Servisi
Hi2metten yar€r{an-

ma oranl
8ütçe Gelideri

faaliyet 3. Donanım konusunda destek sağlanması
Hizmetten yaraü,lan-

ma oranl
Bütçe Gelideıi

4. $hb portal hizmeta veıilmesi Bilgi lşlem Servisi
Hi2metten yanarlan-

ma oranl
Bütçe Gelideri

iaaliyet 5. internet erişiminin sağlanmasl Bilgi İşlem Servisı
HizıIEtten yarar{an-

ma oran|
8ütçe Gelideri

faaliyet 6. Bilgi işlem Servisi
Hizmetten yarar|an-

ma ofEnl
Bütçe Gelinleri

fıaliyet 1
ilçe giivenliği konusunda destek hizneti
verilmesi

Bilgi işlem &rvisi
Hzmetln yapılmış

olması
Bütçe Gelidefi

94

sTRıTUiı( liitÇ: 1{

Bilgi teknoloiileninden azami derecede fuydalanarak bilişim sistemlerini halkın hizmetine sunmak.

ıltııtr_1.

2.

Bilgi İşlem Servisi

[ıaliyet

Telefon ile habedeşme hi2meti verilmesi

Vn}ora hrn I),ik"hn Değeıı 92;/6«şı .



2009- 2013 Gölbaşı Belediyesi Stratejik Planı

1. Belediye hizmetlerinin yürütiilmesinde etkinlik ve verimlilik esas ahnacak ve ölçülebilir peı'formans

hedefl eri konulacaktır.

2. Faaliyetlerin yürüttilmesinde bilgisayar teknolojilerinden azami onanda yarar|anılacahın

3. İletişim araç ve geı"eçleni modernize edilenek, inteınet teknolojilerinden üst düeyde faydalanılacahır.

4. "e_devlet, e-belediye ve t-belediye" anlayışı esas ahnacak ve hizmetlerde süratlilik sağlanacahır.

5. Hizmeüerin yürütülmesinde vatandaş memnuniyeti esas alınacahır.

6. Paydaşlar anasında gereldi koordinasyon yapılarak gereksiz gecikmelerin önlenmesi sağlanacahır.

7. TEDAŞ, PTT, Ooğatgaz, ASKİ vb kurumlarla işbirliği yapılacak ve hizmet|erin uygulanmasında birliktelik

sağlanacaktır.

8. Çok yıllı stratejik plan uygulamasına gegilecek, kurumsal gelişim ilkeleri uygulanacahır.

9. Yeşi| alan miktan arunlacak, çevrt kirliliğinin önlenmesine ilişkin etkinliklere önem venilecehir.

10. Belediye hizmetlerinin i|k seferde doğru olanak verilmesi temin edilecektir.

11. Kentsel gelişim planlanna öncelik verilecek, uygulamalar hızlandırılacaktır.

12. Yeni yedeşim alanlanna ait alt ve üst yapı çalışmalanna önem verilecektir.

13. Her yaş ve seviyedeh vatandaşlann yaradanabileceği bilimsel, sosyal ve kültürtl fualiyetler düzen-

lenecehir.

14. Milli kültürümüzü ve geleneklerimizi yaşotacak etkinliklere önem verilecektin

1 5. Vatandaş-Belediye diya|oğu özendirilecek ve güçlendirilecektin

16. Kentsel mimariye önem verilecek, estetik ve ergonomik şehir mobilya|arı temin edilecektin

17. Zabıta hizmetleni etkinleştirilecek halk sağhğlnın korunmasına dönük faaliyetler arürılacaktlr.

18. Bilimsel, sanatsal, edebi ve süreli yayınlann yapılması sağlanacahır.

19. Sanata ve sanatçıya önem verilecehir.

Vrı,/* 
"o'run \l,i/r"u/on Değ,ri 9ti/kaı
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Gölbaşı Belediye Başkanl ığıı

20. Amatön spor kulüpleri ile okul müsabakalan desteklenecekir.

21. Eğitim kurıımlannın bakım ve onanmları ile bahçe düzenlemelerine destek verilecektir.

22. İlk, orta ve yüksek öğrenim öğrtncilerine eğitim ve öğretim desteği sağlanacak, kırtasiye, önlük, kitap

vb yardımlar yapılacahır.

23. Yardıma muhtaç ailelert genekli gıda ve yakacak yardımlan sağlanacaktır.

24. Planh gelişime önem verilecek, çağdaş şehircilik anlayışı tüm uygulamalarda esas ahnacaktır.

25. Aıaç ve gereç filosu güçlendirilecek eskiyen araç ve gereçler maliyet yarar hesabı yapılarak tasfye

edilecektir.

26. Doğal afetlere yönelik tedbiıieı ahnacak, şehrin değişik yederine deprem konteynıdarı yedEtirilecek-

tir.

27. İnsan ve hayvan sağlığına önem verilecek, başıboş hayvanlann nehabilitasyonu xğlanacaktın

28. Maıcut sosyal tesislerin bakımı yaplacak, yapımı devam eden sosyal tesislenin hızla hizmete girmesi

sağlanacak ve yeni sosyal tesislerin yapımına önem verilecektiı.

29, Büyü§ehir Belediyesi ve Bakanlıklar ve diğer belediyeler ile olan ilişkiler geliştirilecek ve kamu kurum-

lannın desteğinin ainması sağlanacaktır.

30. Çalışanların mesleki ve kişisel niteliklerinin artınlmasını temin edecek hizmetiçi fualiyetleri diizen-

lenecehin

3'l. İnsan kaynaklannın yetkjnleştirilmesine önem verilecektin

32. Belediye organizaslon yapısının gelişen ve d{işen durumlara cevap vertbilecek şekilde düzenlenme_

sine devam edilecek, norm kadro esasları hassasiyetle uygulanacaktır.

33. Temizlik ve kaü atıklann toplanması modern usullede gerçekleştirilecek, atıklann çevrtye duyarlı şek-
ilde imha edilmesi sağlanacaktır.

34. Her konuda seminer, panel ve yanşmalar düzenlemek üzer,e ilgili kurumlada işbirliği yapilacak öğren-

cilere ve mahalle sakinlerine yöne|ik bilinçlendirme çalışmalan düzenlenecektir.

35. Belediye bütçesinin oluşturulmasında gelir ve gider dengesi har zaman göz önünde bulundunulacak,

gelirlerin zamanında tahsiline dönük tedbider uygulanacaktır,
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Gölbaşı Belediyesinin misyonu, durum analizi ve GZff çalışmalan göz önünde bulundurularak, kurumsal viz-

yonumuz ve belirlenmiş ilkelerimiz doğnultusunda gönev ve sorumluluklanmız 8 faaliyet alanında (yetki ve sorum-

luluk alanında] uygulanacak olan faa|iyetlene ilişkin 14 stratejik amaç aşağıdaki şekilde tespit edilmi$ir.

Strete|ik lmıçlırSıra l{o faıliyet llınları

1.GöIbaşn|n Kentsel G€li§mani Hdandlrarak sosyal Donaü Alanlan ve Kentsel

Atyapl$ ile Butjjnleşen Düzenli Ve sağİkll Yapllaşmasın sağlamak.ımar - planlama,l

2.tJlaşlıııda Kent§el 

'ı|tyapının 

Taınamhnmasnı Sağlamaİ ve \hp§€l Vlzyon

Projdedni Hayata oeçirmek2. AltyapI

4.Halkın Temiz ye SağlıH! Bir Fwede \bşamasını Sağbmak

Çevre3

s.i/odefn, Hdl ve Yaygtn Bir sağllk Hi2meti sunmakSağllk Hizmetled

6-Gölbaşnda İşyerlerinin Ruhs€üandnlmag Suıet$e &onomi ve Tıcaıi Hayahn

oüzerüh ve sağllldl olaıak Gdişti.ilme§ni sağlamaksağhk Hizmetleıi

7.Giihaşlnda Diizen ve tsenlik, imar, sağhk, T.afik ve hrdtm Konulannda zahta

Hi2meti Vermek

8,D€valaıa sebebiyet Veren işlemleri Aıahmak ve [hval6nn Belediye Lehine

sonuçlanünlmasnı sağlamak

g.Afut ve Acil Durum Plannln uygulanmasü sağlamak

6.

1o.Eğitim, sosyal-Kültürel ve Tarihi Konuhrdaki Gelişimi sağlamak- Tanüm ve

sosyal Yardm Faalietinde BulunmakKultür ve TUrizm

1 1 - Bilgilendirrn€ Hiımeti sunmak ve Kat ımo Yönetimi s6ğlamak,

12.Göhaşı Bdediyesinin ins8n KaynaİjEnn|n G€l§tlri|ınesine (a& sağlsmsk

13.Giilbaşı Belediyesinin Mali Yaplsını Güçlendirınek ve Belediyenin $şitli
ihtiaçlan K,al.ş amak

14.Bilgi Teholoiilerinden fu ami Der"cede Faydalanarak Bilişim Sistemlerini

Halhn Hıznıetine sunınak

Yönetim ve 8ilişim8.

\

(

10. YtTKi, sORUMtuı.Uı( UE STRATEJiı( AMA$ iıişxisi

3.&ha§mdr K§i 8şna Dişn Yeşil Aanlan Aıtraı*. tbşnab{in 8iı Çaııenin
0luşürrasnl srglamaı

4.

5.

Kamu Düzeni ve Esenlik Hizmetleri

7.

V"k""k" l),i,l["e/"n Değe.i 9a15oş,-
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