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YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİNDE 

KARŞILAŞILAN YÖNETSEL VE KÜLTÜREL SORUNLAR: BURSA 

İLİ ÖRNEĞİ 

Dakiklik, çabukluk, açıklık, süreklilik, belgesellik, kesinlik gibi üstün özellikleri ile 

hiyerarşik bir düzen içinde ve son derece disiplinli bir biçimde işleyen bürokratik yönetim; 

uzmanlaşmanın alt birim çatışmaları yaratması, fonksiyonel bölüm amaçlarının örgütün 

genel amaçlarının önüne geçmesi, sabit kurallar, rutin dışıyla yüzleşmede hareketsiz kalma, 

işlemlerde gizlilik, bilgi ve enformasyon akışında kısıtlama, otonomi eksikliği, değişime 

adapte olamama, esneklik sorunu, katılımcılığı önemsememe, kırtasiyecilik gibi zayıflıkları 

da bünyesinde taşımaktadır.  

Örgütleri başarılı kılan etmenler arasında her örgütün sahip olduğu o örgüte özgü kimliğin, 

iş yapış biçiminin ve paylaşılmış değerlerin, kısaca kültürün, dahası örgüt kültürünün önemli 

bir yeri olduğu ve örgütte sadakati artırmanın yanında örgütsel bütünleşme, motivasyon, 

verimlilik, etkililik, performans, kontrol, koordinasyon, iletişim, sosyalleşme, sorun çözme 

aracı olarak da rol oynadığı anlaşılmaktadır. Kıt kaynakları nihai sonuç almada, 

önceliklendirilmiş alanlarda değerlendirmeyi amaçlayan stratejik planlama ile örgüt 

kültürünün amacı ve işlevleri ile örgütte ulaşmak istedikleri birlikte incelendiğinde, 

paralellik göstermektedir 
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Bu çalışmanın ana amacı, Türk kamu yönetiminin bir unsuru olarak yerel yönetimlerde 

stratejik planların etkinliğini etkileyen faktörleri ve bunların Bursa İl Özel İdaresi örneğinde; 

ne ölçüde etkili ve belirleyici olduğunu amaçsal örneklem yöntemi aracılığıyla seçilen nitel, 

keşfedici bir  

örnek olay çalışması çerçevesinde betimlemektir. Çalışma, bürokrasi, örgüt kültürü ve 

stratejik planlama kapsamında literatür taramasıyla oluşan kavramsal bir çerçeveye sahiptir. 

Çalışmanın analiz birimi örgütler olup; çalışmaya ilişkin temel veriler, tabakalı örneklem 

yöntemi yardımıyla seçilen 23 kamu, uzman ve sivil toplum kuruluşunun ve 3 siyasal 

partinin 42 temsilcisi ile yapılan yarı yapılandırılmış mülakatlar aracılığıyla toplanmıştır. 

 

Araştırmanın bulguları, stratejik planların etkinliğini etkileyen çevresel koşullar, örgütsel 

yapı, katılımcılık, saydamlık, hesap verilebilirlik, performans değerlendirmesi, esneklik, 

insan kaynakları yönetimi, açık iletişim, geri besleme, sonuca ve stratejilere odaklanma, 

öğrenen örgüt olma, örgütün yolunu berraklaştırma, tüketici merkezli bakış açısı, optimali 

arama anlayışı, eyleme yönelik olma, tasarruf ve verimlilik ile izleme ve değerlendirmeye 

daha fazla önem verme gibi örgüt kültürü boyutlarının, etmenlerin stratejik planlamadan 

beklenilen kamusal faydanın gerçekleştirilmesini ne ölçüde ve ne yönde etkilediklerine 

vurgu yapmaktadır. Bu çalışmanın başlıca önerisinin yerel yönetimlerde etkin ve etkili bir 

stratejik planlama yapıp uygulayabilmenin, güçlü bir örgüt kültürüne bağlı olduğunu 

vurgulamasıdır denilebilir. 

 

 

ANAHTAR SÖZCÜKLER 

 

Örgüt kültürü, stratejik planlama, bürokrasi, il özel idareleri. 
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ABSTRACT 
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Üniversite : Uludağ Üniversitesi 

Enstitü : Sosyal Bilimler Enstitüsü 
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SayfaSayısı : xx+450 
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THE MANAGEMENTAL AND CULTURAL PROBLEMS THAT ARE 

FACED DURING STRATEGIC PLANNING PROCESS IN LOCAL 

GOVERNMENTS: THE CASE OF BURSA PROVINCE 

 

Bureaucratic administration, which functions within a hierarchical systemin a highly 

disciplined manner along with its distinguished qualities such as punctuality, promptness, 

transparence, continuity, documentarism, precision; also incorporates weaknesses such as 

emergence of conflict among subunits due to specialization, coming into prominence of 

targets of functional units by overshadowing that of the organization, fixed rules, inertia of 

dealing without-of-routine situations, confidentiality of operations, restrictions to access to 

information flows, lack of autonomy, incapability to adapt changes, inflexibility, 

indifference to participation, red tape. 

It is understood that among the factors that render an organization successful, authentic 

identity of the organization itself, business manner and shared values, in short, culture, more 

precisely, organizational culture, plays a significant role and it also has a role in 

organizational coalescence, motivation, efficiency, effectiveness, control, coordination, 

communication, socialization, problem solving in addition to reinforcing loyalty to the 

organization. If the target of the strategic planning, which is using scarce resources to arrive 
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at a final outcome, and in prioritized fields, and that of the organizational culture and its 

functions and are examined together, it is observed that they coincide. 

The main target of this research is to describe the factors that determine the effectiveness of 

strategic planning in local administrations, as a component of Turkish public 

administrations, in the case of Bursa Provincial Special Administration, and their 

effectiveness and decisiveness within the framework of a qualitative, exploratory case study 

selected via purposive sampling method. The theoretical framework of this study is based 

on a literature review formed within the scope of work life, bureaucracy, organizational 

culture and strategic planning. Organizations being the unit of analysis of the study, the basic 

data are collected through semi-structured interviews with 23 public institutions, specialized 

agencies, and non-governmental organizations and 3 political parties of 42 members, which 

are selected via stratified sampling method. 

The findings of the research focus on to what extent and in what direction organizational 

culture elements and factors, such as peripheral factors that determine effectiveness, 

organizational structure, participation, transparence, accountability, performance evaluation, 

flexibility, human resource management, open communication, feedback, focusing on 

outcomes and strategies, being a learning organization, clarification of path of organization, 

consumer-centered perspective, quest for optimum, being directed towards action, saving 

and efficiency, and giving more importance to tracking and evaluation, influence realization 

of public benefit, which is what is expected from  strategic planning. The main claim of this 

study is that making and implementing an active and effective strategic planning in local 

administrations depends on a strong organizational culture.  
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Organizational culture, strategic planning, bureaucracy, local administrations 
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1.İşletmenin 

kimliği ve misyonu, 2. Örgütsel tutum, inanış ve efsaneler, 3. Örgütsel değer ve normlar, 4. 

Örgütlerde kullanılan dil, Ödüller, liderler ve kahramanlar, 6. Ritüeller ve simgeler

Örgütsel tarz ve görünüş

1.2.8. Örgüt Kültürünün Oluşumu ve Sürdürülmesi 

osyolojik

küçük birer toplum

küçük birer örneği
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tarihsel bir birikim

örgütsel bütünleşme ve performans zarar görebilmektedir Bir

örgütteki tüm bireyler, genel olarak bazı bilgi, sayıltı, inanç, değer ve sembolleri 

paylaşmamışlar ve buna bağlı olarak ortak bir kültür oluşturamamışlarsa, ortaklaşa bir iş 

yapmaları mümkün olmayabilir”

Sosyalleşme:



 
 

36 
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Örgüt Kültürünün Oluşumunu Etkileyen Faktörler:

1. Örgüt Kurucularının veya İlk Yöneticilerin Rolü

2. Yeni Elemanların Seçimi

kişi-örgüt uyumu
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olan

3. İşe Alıştırma ve Yerleştirme

kültürel aktarma

kültürleşme

4. Dış Çevrenin ve Toplum Kültürünün Etkisi
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1.2.9. Örgüt Kültürü İle İlgili Sınıflandırmalar (Tiplemeler-Modellemeler)  

güçlü ve zayıf örgüt kültürü

Güçlü Örgüt Kültürü: 
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Zayıf Örgüt Kültürü:

örgüt stratejisini

Sıkı çocuk-maço kültürü

Sıkı çalış-sıkı oyna kültürü.

İddia (şirket üzerine iddiaya gir) kültürü.



 
 

42 
 

Süreç kültürü.

güç 

kültüründe

Rol kültüründe

Görev kültürü,

Birey kültürü,
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güç mesafesi belirsizlikten kaçınma

bireysellik-kolektivizm erillik-dişiliktir

katılımcılık niteliği, çevreye karşı gösterilen faaliyetlerin özelliğine 

ilişkin boyut

Quchi’nin Z Tipi Örgüt Modeli

                                                           
5 kısa-uzun dönem oryantasyonu karşıtlığı

 



 
 

44 
 

Peters ve Waterman’ın Mükemmellik Modeli

rol, başarı, 

güç ve destek kültürü 

hiyerarşi, pazar, klan ve adhokrasi 
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1.Katılım:

2.Tutarlılık
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3.Uyum Yeteneği

4.Misyon
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1.2.10. Bürokratik Kültür ve Kamu Yönetiminde Kültürel Eğilimler
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1 2.10.1. Türk Kamu Yönetiminde Kültürel Eğilimler 
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6
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yüksek yönetici adayları, büyük kent 

merkezlidirler.
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1.2.10.2.Türk Kamu Yönetimi Örgütlenmesi

merkezi yönetim

yerel yönetimler
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1.2.10.3.Yerel Yönetimlerin Örgütlenmesi

1.2.10.4. İl Özel İdaresi



 
 

54 
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İl özel idaresinin genel karar organı olan il genel meclisinin

İl encümeni

Vali, il özel idaresinin yürütme organıdır.
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1.2.10.5.İl Özel İdarelerinde Kültürel Eğilimler



 
 

57 
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1.2.10.5.1.Mülki İdare Amirlerinin Mesleki Kültürü
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Bu iki araştırmadan çıkan sonuç için şu söylenebilir; mülki idare amirleri kendi 

rollerini yaşanan değişmelere koşut olarak güncelleme çabası içindedirler.  
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Birer yıl ara 

ile yapılan bu iki araştırma sonuçları karşılaştırıldığında halkın mülki amirlerden 

beklentilerinin sıralanmasında önemli bir farklılık göze çarpmamaktadır.  

bu görüntünün, aslında 

Türk kamu idarecisinin genel özellikleriyle de uyuşmakta 

Türk yöneticilerinin teknik yönetim 

uygulamaları ve yönetsel değerler bakımından çağcıl ve demokratik yönetsel değerleri 

benimseme yönünde net bir eğilime sahip oldukları, ancak geleneksel değerlerden de tam 

olarak vazgeçemediklerinin ortaya çıktığını ifade etmektedir. Bu ikili değer sistemini de kendi 

belleklerinde ve karakterlerinde taşıyan mülki idare amirlerinin içinde bulunduğu kültürel 

konumu yorumlayan Emre bürokratik örgütler bakımından ciddi bir çelişkinin 

göstergesi olan bu durum, Türk kamu yönetiminin bir türlü klasik bürokrasi kalıpları içine 

girememesinin nedenlerini de açıklamaktadır
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o
o
o
o
o
o
o
o

                                                           



 
 

66 
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1.2.10.5.2. İl Özel İdaresinin Yöre Halkından Olan Üst Kademe Yöneticileri ve 

Diğer Memurların Sahip Olduğu Yöre Kültürü

                                                           
13
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1.2.10.5.3. İl Özel İdarelerinde Örgütsel Kültüre Yön Veren ve/veya Örgütsel 

Kültür Üzerinde Etkili Olan Başlıca Aktörler 

Vali:

İÖİ Genel Sekreteri ve İÖİ Yönetici Kadrosu:

İl ve Bölge Müdürleri:
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Kaymakamlar:

Memurlar ve Memur Sendika ve Diğer Örgütleri:
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Tablo1: BİÖİ Memurları Sayısı ve Sendika Üyeliği Durumu 

SIRA NO BAĞLI OLDUĞU SENDİKA BAĞLI OLDUĞU 

KONFEDERASYON

SAYISI

1

11

122

TOPLAM 13414

İşçiler ve İşçi Sendikaları:
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Tablo 2: BİÖİ İşçileri Sayısı ve Sendika Üyeliği Durumu

İl Genel Meclisi:

İl Encümeni:

Köy ve Mahalle Muhtarları:
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Politik Çevreler:

İl Milletvekilleri (İktidar):
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İktidar Parti veya Partileri Yerel Örgüt veya Örgütleri:

Diğer Siyasi Partilerin Yerel Örgütleri ve Temsilcileri:

Yerel İş Çevreleri:

Yerel Sivil Toplum Kuruluşları:
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İKİNCİ BÖLÜM

YENİ KAMU İŞLETMECİLİĞİ
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yeni sağ
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yeni kamu 

yönetimi (yeni kamu işletmeciliği) anlayışının

bürokrasiden kaçınma
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-Açıklık,

-Performans değerleme, sayısal olarak ölçülebilen ve daha çok çıktılara yönelik ölçüm 

standartlarına dayalı,

-Merkeziyetçi bürokrasinin etkisinden kurtularak yerelleşmeye daha fazla önem veren,
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-Rekabet ortamı oluşturarak ve bu sayede maliyetleri azaltmak,

-İstihdam, planlama gibi alanlarda özel sektör uygulamalarını örnek almak (belli süreyle 

çalışma, stratejik plan yapma, ürün başına maaş alma vs.)

-Tasarruf ve verimliliğe daha fazla önem verme. 

girdiler ve süreçler çıktılar

hedeflerin net olması, başarı standartları, amaçlara göre yönetim ölçütleri 

Yetkilerin örgütün alt birimlerine aktarımı, yerelleşme ve 

özerk yapılar oluşturulması 
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stratejik planlama

stratejik düşünce
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,

büyüme yeteneği değişme yeteneği
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süreç

1.

2.

3.

4.

Stratejik planlar

örgüt için gerçekten neyin 

önemli olduğu
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stratejik planlama
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Katılımcılık,

Saydamlık

Hesap verme sorumluluğu

Esneklik,

Etkenlik

Yetki devri-yerelleşme,
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Öngörülebilirlik,

 

o
o
o
o

o

o

tratejik planlama süreci, bir anlamda dayanışmanın 

inşasıdır.
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90 
 

2.5.1. Hazırlık 
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katılımcılıktır.

iletişim 
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2.5.2. Stratejik Analiz  

Çevre Analizi: 
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Ortak Amaca Yönelik 

Faaliyette Bulunan Sivil 
Toplum Kuruluşları

[Belgeden 
yaptığınız 
güzel bir 
alıntıyla 

okurlarınızın 
dikkatini çekin 
veya önemli 
bir noktayı 

vurgulamak 
için bu alanı 

Hizmetten Yararlananlar Kurumdan Ruhsat 
Alan ve/veya 

Kurumun Denetimi
Altında Faaliyet 

Yürüten Kuruluşlar

Tedarikçiler

ve
Müteahhitler

Birlikte 
Çalışma 

Yürütülen 
Kamu 

Kuruluşları

1-Vali 

2-İl Encümeni 

3-İGM 

4-Genel Sekreterlik 

5-Çalışanlar 

2.5.3.Stratejik Tasarım (Gelecek Öngörüsü-Stratejik Plan Hazırlama-

Strateji Oluşturma, Planlama)
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2.5.3.1.Misyon Bildirimi
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2.5.3.2.Vizyon Bildirimi

misyondan farklı bir kavram olarak, gelecekte olmasını 

arzuladıkları durumun ifadesidir 

2.5.3.3.Temel Değerler
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2.5.3.4.Amaçlar ve Hedefler

hedefler
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2.5.3.5.Stratejiler
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2.5.3.6.Performans Göstergeleri

girdi, çıktı, verimlilik, sonuç kalite 

Girdi: 
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Çıktı: 

Verimlilik:

Sonuç:

Kalite: 

2.5.3.7.Stratejik Öncelikleri Belirleme

2.5.4.Uygulama
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Strateji veya stratejik plan uygulama aşaması

kültürü

Stratejiyi uygulayacak lider kadroların bulunması

Programların oluşturulması
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Maddi ve parasal kaynakların örgütsel birimlere dağıtımı

İş yapma süreçlerinin (prosedürlerinin) belirlenmesi

Örgütün kültürünün strateji ile uyumlu hale getirilmesi, stratejiye eriştirecek 

uygun örgüt kültürü oluşturmak.

iletişim,
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2.5.5.İzleme ve Değerlendirme

 

eylem planı
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stratejik planlama

dört temel

 

stratejik düşünme örgütsel öğrenme
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kuruluş düzeyinde stratejik 

planlama uygulamasına geçileceği
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)
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etkenlik ve etkililik. Stratejik plan tamlamasının ilk ayağı 

olan ‘strateji’ etkililik odaklı bir kavramdır. Strateji, ‘işleri doğru yapmak’tan ziyade ‘doğru işi’ 

yapmaktır.

1.

2.

3.

4.

5. S

6.

7.

8.

9.

2.7.1.Kamu Kurumları İçin Stratejik Planlamanın Esasları

 

stratejik 

planların
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stratejik plan yıllık performans programı faaliyet raporu

kurumların misyon, vizyon, temel değerler, amaç, hedef, stratejiler ile 

ölçülebilir olmayan hedeflerine ilişkin performans göstergelerinden oluşmaktadır.

alan planla-uygula-kontrol et aşamaları

planla uygula

kontrol et 

2.7.2.Stratejik Planlamanın Kamu Kurumları Açısından Yararları
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liderliğin tek ve esas 

fonksiyonu örgüt kültürünü yaratmak ve yönetmektir

“
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2.9.1.Çevresel Koşullar (Değişme Uyum)

2.9.2.Değişime Karşı Uygun Davranış Geliştirilmesi

,

Strateji
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2.9.3.Vatandaş Yerine Tüketici (Müşteri) Merkezli Bakış Açısı

2.9.4.Öğrenen Örgüt Olma



 
 

118 
 

2.9.5. Saydamlık (Şeffaflık) 

İşletmelerde sistemli bir şekilde bilgi toplanması, bu bilgilerin her 

çalışanın kullanımına sunulması ve öğrenme kültürünün geliştirilmesi ile ilgili hususlar 

Açıklık,
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2.9.6. Karar Verme Kolaylığı

 

2.9.7.Ortak Aklı-Zekâyı Harekete Geçirme

örgütte katılım ve katkı koymak için uygun bir ortam sağlar, 

örgütün misyonunu başarması ve vizyonuna erişmesi için “ortak zekâ-ortak aklı” harekete 

geçirir.

 

2.9.8. Açık İletişim
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uygun bir iletişim sistemi

2.9.9. Geri Besleme (Geri Bildirim)

geri besleme
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2.9.10. Esneklik

2.9.11.Örgütsel Yapı (Yetki Dağılımı)
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2.9.12. Katılımcılık
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2.9.13.İnsan Kaynakları Yönetimi Anlayışı 

yeni kültürel 

değerlerin çalışanlara benimsetilmesi
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2.9.14. Stratejilere Odaklanma

2.9.15. Örgütün Yolunu Berraklaştırma

örgütün gelecekte izleyeceği yolu 

berraklaştırarak çekişmeleri azalttığını ve ortak amaçlar doğrultusunda kaynakların etkili 

kullanılmasına yardım ettiğini belirtirler

2.9.16. Tarihsel Perspektiften Bakma
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2.9.17. Optimali Arama (Değer Zinciri) Anlayışı

2.9.18.Tasarruf ve Verimliliğe Daha Fazla Önem Verme

tasarrufa ve verimliliğe daha çok önem vermeyi
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2.9.19.Sonuca Odaklanma (Etkinliği Sağlama)

stratejik planlama sonuç göstergesi

etkililiği

hedeflerin net olması, başarı standartları, amaçlara yönelik yönetim ölçütleri 
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2.9.20.Eyleme Yönelik Olma

2.9.21.Performans Değerlendirmesi
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"hukuka devlet" "yasalara uyulduğu takdirde işler 

düzgün gider düşüncesi

"hukuka uygunluk denetimi"nin 

girdi, çıktı,

verimlilik, sonuç ve kalite 

2.9.22.Hesap Verilebilirlik
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2.9.23. Üst Yönetimin Örgütün Performansından Sorumlu Tutulması
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2.9.24.İzleme ve Değerlendirmeye Önem Verme
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİNDE 

KARŞILAŞILAN YÖNETSEL VE KÜLTÜREL SORUNLARA YÖNELİK 

BİR ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

3.1.1.Araştırmanın Amacı
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3.1.2. Araştırma Sorusu

Tablo 3: Araştırma Soruları18

Temel Araştırma Soruları Alt Araştırma Soruları

                                                           

Intergovermental Collective Action in 
Complex Enviroments: Towards A Self-Adaptive Turkish Disaster Management System
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değişime adapte olma düzeyi

örgütsel tutarlılık 

düzeyi

katılım anlayışının

örgütün 

misyonunu gerçekleştirebilmesi

örgütsel 

etkinliği gerçekleştirmeye
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örgütsel 

performansı ortaya koyabilme

3.1.3.Analiz ve Gözlem Birimi

3.1.4.Araştırmanın Evren ve Örneklemi
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Tablo 4: Mülakat Yapılan Örgütlerin Türü ve Sayısı

Tüm Kamu Kurumları 13 28

Toplam Sivil Toplum ve 

Uzman Kuruluşlar

11 14

Mülakat Yapılan 

Toplam Örgüt 

Temsilcisi Sayısı

24 42
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Tablo 5: Mülakat Yapılan Örgütler Listesi 

1.Kamu Kurumları

a. Merkezi İdarenin Taşra Kuruluşları

b. Yerel Yönetim Kuruluşları

Atanmışlar

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Seçilmişler
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o
o
o
o
o

2. Sivil Toplum ve Uzman Kuruluşlar

a. Sivil Toplum Kuruluşları

b. Uzman Kuruluşlar
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3.1.5.Verilerin Toplanması

.  
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Tablo 6: Detaylı Araştırma Soruları ve Bilgi Toplama Yöntemi20

Ayrıntılı Araştırma Soruları Bilgi Kaynakları İhtiyaç Duyulan Bilgi

                                                           
20 IntergovermentalCollective Action in Complex
Enviroments: Towards A Self-Adaptive Turkish Disaster Management System
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3.1.6.Araştırmanın Sınırlılıkları
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3.1.7.Verilerin Analizi ve Yorumlanması

3.1.8.Varsayımlar
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İl özel idarelerinin bir yönetsel araç olarak uygulamakla 

yasal yönden zorunlu oldukları stratejik planlamanın etkinliği üzerine il özel idarelerinin 

sahip oldukları örgüt kültürünün olumsuz yansımaları önlenerek, stratejik planlar başarıyla 

uygulanır ve beklenilen örgütsel değişim -kamusal fayda- nasıl sağlanabilir?

stratejik planlamanın 

başarıyla hayata geçirilebilmesi için gerekli olan örgüt kültürü özelliklerini kapsayan

3.2.1.İstatistiksel Deneme Sonuçları
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Tablo 7: Güvenirlilik Testi

H0:

H1:

Bursa İl Özel İdaresi’nce 2006 yılından 

itibaren stratejik planlamaya geçilmesiyle Kurumun, dış çevresindeki gelişmelere ve Kurum 

içindeki değişim ve oluşumlara karşı olan ilgisinde belirgin bir artış olmuştur

Tablo 8: Değişim’e Duyarlılık Gruplar T-Testi 
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Bursa İl Özel İdaresi’nde stratejik planlama 

uygulamasına geçilmesinden sonra, yöneticilere genel bir bütçe tahsisi yapılarak, harcama ve 

yatırım önceliklerinin yöneticilere bırakılması sistemine geçildiği ve böylece yöneticilerin 

otonomilerinin “inisiyatif genişliğinin-özerkliğinin” sağlandığı söylenebilir.
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Tablo 9: Katılım’a Duyarlılık Gruplar T-Testi
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Bursa İl Özel İdaresi’nde stratejik planlamaya 

geçişle birlikte izleme ve değerlendirmeyi kolaylaştırmak için örgütte plan amaç ve

hedeflerini gerçekleştirmeye dönük proje ve faaliyetlerin uygulanabilmesi için eylem planı 

hazırlanması ve uygulanması alışkanlığı yerleştirilmiştir Bursa İl Özel 

İdaresi’nde stratejik planlamaya geçişle birlikte amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine 

ilişkin gelişmelerin belirli bir sıklıkla raporlanması ve ilgili taraflar ile kurum içi ve kurum 

dışı mercilerin değerlendirmesine sunulması için uygun bir izleme ve değerlendirme 

mekanizması geliştirilmiştir.

Tablo 10: Performans’a Duyarlılık Gruplar T-Testi
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H0:

H1:

parametrik olmayan verilere sahip, ikiden fazla grubun

örgütsel değişimi

örgütsel tutarlılığı örgütsel katılımı örgütsel misyonu

örgütsel etkinliği örgütsel performans ölçümünü

Stratejik planlama uygulamasına geçilmesiyle 

birlikte Bursa İl Özel İdaresi’nde hukuka uygunluğa ve insan haklarına daha fazla önem 

verilmesinin kural haline geldiği
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Tablo 11: Örgüt Türüne Göre Katılım’a Duyarlılık NPar Kruskal-Wallis Testi

Descriptive Statistics

Test Statistics

Ranks
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sağlıklı bir şekilde

Tablo 12: Örgüt Türüne Göre Misyon’a Duyarlılık NPar Kruskal-Wallis Testi

Descriptive Statistics

 

Test Statistics

 

Ranks
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3.2.2.Alt Araştırma Sorusu 1’i İl özel idareleri için yeni bir yönetsel araç olan 

stratejik planlamanın) gerektirdiği çevresel değişime tepki; vatandaş yerine tüketici (müşteri) 

merkezli bakış açısı ya da halkın talep ve ihtiyaçlarına duyarlılık ile hataları doğuran 

faktörlerin ortadan kaldırılması veya etkilerinin azaltılması, kısaca Kurumun değişime 

adapte olma düzeyi, stratejik planlamanın etkinliği üzerine ne kadar etkili olmaktadır

Açıklamaya Yönelik Bulgular

3.2.2.1.Değişime Adapte Olma (Uyum) Yeteneği

3.2.2.1.1.Çevresel Koşullardaki Değişimlere Karşı Duyarlılık Düzeyi

3.2.2.1.1.1.Çevreye Olan İlgi
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Çevresel Koşullarda Meydana Gelen Değişimlere Duyarlılık

Tablo 13: Çevresel Koşullardaki Değişimlere Karşı Duyarlılık Düzeyi
Soru1:

TOPLAM

Soru1a:

Sekiz numaralı mülakat veren (M8) “İletişimin gelişmesi bunda etkili oldu. Stratejik

planlama ekibinin çalışanları etkilemesiyle arttı.”22

Dokuz numaralı mülakat veren (M9) “BİÖİ’nin diğer kurumlarla olan iş hacminde ve 

meslek örgütleri ile olan ilişkilerinde artışlar oldu. Ama bu ilginin stratejik planların 
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uygulanmasında olumlu bir etkisi olmadı, sonuca ulaşamadı, kâğıt üzerinde kaldı.”23

Oniki numaralı mülakat veren (M12) “Stratejik plan ve yıllık programların uygulanması 

çerçevesinde ilgili birimler nezdinde yapılan faaliyetlerin takip edilmeleri, 

sorgulanmaları sonucunda Kurumun çevreye olan ilgisi artmıştır.”24

Otuzsekiz numaralı mülakat veren (M38) “Kurumun daire başkanlığı biçiminde 

örgütlenmesi örgüt yapısını geliştirdi ve bu suretle de kamu kurumlarıyla daha fazla 

ilgilendiler. Çevreyi daire başkanlıkları ve İGM vasıtasıyla daha iyi öğrenmeye 

çalıştılar. Kurumun yasal olarak yetkileri genişlediği için çevresine olan ilgisi de arttı.25

Altı numaralı mülakat veren (M6) “Hem bürokratlar hem de İGM üyeleri yoluyla 

çevrenin ihtiyaçlarının belirlenmesine çalışıldı.”26
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Onbir numaralı mülakat veren (M11) “Bursa’nın sulama, jeotermal ve kültürel 

değerleriyle daha fazla ilgilenilmesi.”27

Otuzdokuz numaralı mülakat veren (M39) “BİÖİ’nin (ve diğer il özel idarelerinin) yasal 

açıdan toplumsal görevleri arttığı için çevreyle olan ilgisinde de stratejik planlamadan 

bağımsız olarak bir artışın olması.”28 Bir numaralı mülakat verici (M1) “5302 sayılı İl 

Özel İdaresi Kanununda belirtilen görev tanımları ile zorunlu kılınan görevleri yerine 

getirirken, çevreye gereken ilgiyi göstermek durumunda bulunulması.”29

Ondört numaralı mülakat veren (M14) “Eskiden beri sahada (köy, kasaba ve şehirlerde) 

çalışan bir kurum olduğu için zaten çevreyle ilgilenmek durumuna olması, stratejik 

planlamaya geçtiğinden buyana da bu ilgisinde ciddi bir artışın olması.”30

Soru 1b: 

Üç numaralı mülakat veren (M3) “İç çevreyle (iç paydaşlar-çalışanlar, İGM üyeleri, 

birimler) eskiden olduğu kadar ilgilenilmesi; yeni bir bakış getirilmemesi ve yoğun ilgi 

gösterilmemesi.”31 Onaltı numaralı mülakat veren(M16) “Çevre etüdüne ve herhangi bir 
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çalışmaya tanık olunamaması.”32

Yedi numaralı mülakat veren (M7) “Çevreyi önemsemekten, analiz etmekten ziyade, 

siyasi davranılarak çevreye olan ilginin bir sonuca ulaştırılamaması.”33

On numaralı mülakat veren (M10) “Stratejik planların hazırlanma tekniği açısından dış 

kurumların, dış paydaşların görüşlerinin alınması, ama uygulanma anlamında 

belirlenen misyon ve vizyona uygun hedeflerin gerçekleştirilememesi, planlamalar 

yapılamaması ve bu yüzden de çevreyle 

fazla ilgilenilmemesi.”34

Yirmibir numaralı mülakat veren (M21) “Kurumun stratejik planlamaya geçişle birlikte 

çevresine olan ilgisine dair elimizde bir veri, bir analiz olmaması; sağlık alanında bile 

ilgi artışının olmaması, bu ilgiye yönelik raporların yayınlanmaması.”35

Kırk numaralı mülakat veren(M40) “Stratejik planlamaya geçilmesine rağmen personelin 

bu yeni araca, imkâna göre uyarlanamaması, motive edilememesi; çevre analizi için ekip 

oluşturulmaması, sistematik bir çalışma yapılmaması.”36
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17 numaralı mülakat verenin(M17) Bürokratların bakış açışı bir 

kanunla nasıl değişecek ”37

On numaralı mülakat veren (M10) “Örgütün çevreyi incelemeye yeterince istekli 

olmadığına dair kanaatini açıklayan bir katılımcının38 da ifadesinde dile getirdiği gibi; 

“Karar alınmasında siyasi yaklaşımın önceliği olduğu için, çevreyi gözlemlemede bir 

gelişme olma[ması].” 

Yirmidokuz numaralı mülakat veren (M29)

“BİÖİ’nin stratejik planlamanın bir gereği olarak değil, örgüt yapısı 

büyüdüğü, faaliyet alanı genişlediği için çevresiyle daha fazla ilgilenmeye başlamıştır.”
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Çevresel Özellikleri Dikkate Alma

Tablo 14: Çevresel Özellikleri Dikkate Alma Düzeyi

Soru 2a:
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Altı numaralı mülakat veren (M6) “Nüfus ve ekonomiye katkısına ilişkin verilerin 

dikkate alınması.”41 Yedi numaralı mülakat veren (M7) “Sosyo-ekonomik verilerin 

kısmen kullanılması, yeterince kullanılmaması; kültürel özelliklerin de dikkate 

alınması.42 Sekiz numaralı mülakat verici (M8) “Tarımsal, kültürel faaliyetler ile ilgili 

özelliklerin belli ölçüde dikkate alınması, ama bilimsel, sistematik bir bilgi toplama, 

tasnif, işleme ve değerlendirme (kullanma) düzeneğinin bulunmaması.”43

Bir numaralı mülakat veren (M1) “Yasal düzenleme ile kurumun görev tanımları içine 

stratejik planlama, çevre ve kültür ve turizm konularının yer almasının gündeme 

gelmesinin etkili olması.”44

Onbir numaralı mülakat verici (M11) “Bursa’nın jeotermal kaynaklarının 

değerlendirilmesi ve tarihi yapıların onarımı için çalışmalar yapılması.”45

Yirmibeş numaralı mülakat verici (M25) Bursa’nın sosyo-ekonomik verileri ve kültürel 

(tarihi) özelliklerinin dikkate alınması.47Onüç numaralı mülakat verici (M13) “SWOT 

analizi yapılması gerektiği için ekonomik verilerin, kültürel özelliklerin dikkate 

alınması, stratejik planın altyapısında kullanılmak üzere sosyo-ekonomik verilerin göz 

önünde bulundurulması.”48
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Yirmialtı numaralı mülakat verici (M26) İlçeler ve köylerin nüfus özelliklerinin dikkate 

alınması.”49

Soru 2b:

Beş numaralı mülakat verici (M5) “Kurumun ulaşabildiği verilerin dikkate alınması, 

ama kamu kurumları ile diğer kuruluşlardan yeterince veri sunulamadığı için, 

ulaşamadığı veri oranın da yüksek olması.50

Dokuz numaralı mülakat verici (M9) Bursa’nın sosyal, ekonomik ve kültürel 

özelliklerinin dikkate alınmaması, bazı güç odaklarının istekleri doğrultusunda 

yatırımların planlanması.51

Ondört numaralı mülakat verici (M14) Stratejik planların altyapısında Bursa’nın sosyo-

ekonomik yapısıyla ilgili bir araştırmanın (istatistikî verinin)  görülmemesi.52 Onbeş 

numaralı mülakat verici (M15) Çok fazla veri kullanılmaması, sadece el yordamıyla 

yapılmaya çalışılması, mevcut sosyo-ekonomik verilerin dikkate alınmaması.53 Otuzaltı 

numaralı mülakat verici (M36) Yörelerin kültürel özelliklerinin dikkate alınmaması, 

Bursa ile ilgili verilerin toplanıp stratejik planlamada kullanıldığına dair kanıtlar 

olmaması.54 Yirmialtı numaralı mülakat verici (M26) Yörelerin farklılıklarının ve 

kültürel özelliklerinin dikkate alınmaması.55
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Yirmiüç numaralı mülakat verici (M23) Kısmen alınması, ama nitelikli elemanları 

olmadığı için verilerin yorumlanıp yeterince kullanılamaması.56

“[BİÖİ, çevreyi] dikkate almadı, alsaydı Bursa’nın şeftalisi yok 

olmazdı, Bursa Ovası’nı da[Ulu]dağı da dikkate almadılar.”57
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3.2.2.1.1.2.Değişime Karşı Uygun Davranış Geliştirme Yeteneği

Tablo 15: Değişime Karşı Uygun Davranış Geliştirme Düzeyi

Soru 3a:

Bir numaralı mülakat veren (M1) “Özellikle yol yapımı ile köy, kırsal kesimdeki 

hizmetler bakımından geleneksel olan faaliyetlerin daha ileri düzeye götürülmesi, aynı 
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zamanda imar planları yapılması, okul inşaatları, kültür hizmetleri ile ilgili inşaatlar58

gibi yatırımlarda daha bir gelişme sağlandığı için bunların stratejik planlara 

yansıtılmasının gerçekleşmesi.”59

Yedi numaralı mülakat veren (M7) “Köylere hizmet götürme birlikleri noktasındaki 

çalışmalarda yansıtması, yani köylerin ihtiyacı olan yol, gölet, su ihtiyaçlarını giderme 

noktasında yansıtması.”60

Yirmiiki numaralı mülakat veren (M22) “Eski başarısız üretim yöntemlerinin terk 

edilmesi, tecrübelerden ders alınması, taşranın (kırsal alanın) altyapı çalışmalarına ve 

eğitim sektörüne önem ve ağırlık verilmesi, bu alanlardaki yetkinliklerini61

kullanması.62
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Soru 3b:

Üç numaralı mülakat veren (M3) İşin doğrusu söylenecekse rutin faaliyetlerin 

sürdürülmesi, programa konulan işlere ödenek verilmemesi, İGM’nin önceliklerinin 

farklı olması, program dışı iş yapılması.65 Beş numaralı mülakat veren (M5) Böyle bir 

çalışma yapılmaması, çok yazılı olmayan bir çalışma ve “biz şunları çok iyi yaparız” 

mantığı, yazılı ve teknik bir şeye dayanmayan, çok gerçekçi olmayan iş yürütme 

yönteminin uygulanması.66 On numaralı mülakat veren (M10) Örgütün sahip olduğu 

becerilerini stratejik plana yansıtamaması; Örgütte değişime açık bir yapının yokluğu, 

kurumlaşmayı kısa sürede gerçekleştirememesi, kurumsal yapıyı tamamlayamaması, o 

nedenle Örgütün sahip olduğu becerilerin kısmen planlara yansıması.67
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Onbir numaralı mülakat veren (M11) Örgütün sahip olduğu becerilerini kullanamaması, 

çünkü il özel idarelerinde siyasetin müdahalesinin olması, yani parti il başkanı, ilçe 

başkanlarının işlere karışması; muhtarların BİÖİ’ne bir işi takip etmek için ilçe 

başkanını veya bir İl Genel Meclisi üyesini alıp gelmek zorunda olmaları, çok az 

muhtarın kendi bağımsız müracaat etse de verim alamaması, siyasetin desteğini 

almadan; ilçeden, ilçe yönetiminden yahut İGM üyelerinden biri olmadan verim 

alınamaması, sonuç olarak sübjektif-siyasi kanaatlere göre davranıldığı için 

yetkinliklerin stratejik planlara yansıtılamaması.68 Otuzbir numaralı mülakat veren 

(M31) Yansıtamaması, geri kalması; stratejik planlamanın BİÖİ uygulaması konusunda 

siyasetin ön planda olduğu bir dönem olması, siyasetin yine de bu planlamanın önüne 

geçmesi, siyasette güçlü olanların planlamayı istediği tarafa yönlendirmesi.69

Yirmidokuz numaralı mülakat veren (M29) Yetkinliklere dayalı önceliklerin belirlenip 

stratejik planlara yansıtılmaması, bütçelerin siyasi olarak hazırlanması nedeniyle bilgi 

ve birikimin önemli olmaması, bilgi ve birikimin bütçe yapılıp kararlar verildikten 

sonra kullanılmaya çalışılması, Kurumun neleri bildiği, nerelerde başarılı olduğu, 

nerelerde üstün olduğu yönlerini belirleyip stratejik planlamanın yapılmaması.70

Otuzsekiz numaralı mülakat veren (M38) Başarılı olamamaları, özellikle yönetici 

kadronun işinde ehil olmaması sebebiyle yetkinliklerini stratejik planlara yansıtmada 

başarılı olamamaları.71
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Kırkiki numaralı mülakat veren (M42) Çalışanlar tedirgin olduğu için planlama 

çalışmalarının başarılı olamaması, aslında İl Özel İdaresi’nin becerikli olduğu, yetkin 

olduğu işlerin de yokluğu.72

Değişmek ve Değişime Uyum Sağlamak Gerektiğini Anlama Düzeyi

Tablo 16: Değişmek ve Değişime Adapte Olmak Gerektiğini Anlama Düzeyi
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Soru 4a:

İki numaralı mülakat veren (M2) Değişim demek olduğunu kısmen anlamaları, fakat 

önceden sahip oldukları Kuruma (teşkilat bürokrasisine) ve İGM üyelerine ait 

alışkanlıkların da devam ettirilmesi.73

Üç numaralı mülakat veren (M3) Üst yönetimin konu üzerinde çok durması, değişmek 

gerektiğini özümsemesi, eğitim çalışmaları yoluyla değişmek gerektiğini anlamaları.74

Otuzdört numaralı mülakat veren (M34) Stratejik planlamanın Kurum teşkilatı içerisinde bir 

değişim fikrini birimlere empoze etmesi, seçilmiş ve atanmışların değişmeleri gerektiğine 

inanmaya başlaması.75 Beş numaralı mülakat veren (M5) Stratejik planlamayla birlikte 

yöneticiler ve karar vericilerin bunun çok çağdaş, modern, iyi bir uygulama olduğunu, 

İdareye belli bir kriter ve kalite getireceğini anlamaları, değişmek gerektiğini 

anlamaları.76 Oniki numaralı mülakat veren (M12) Stratejik plan yapıldıktan sonra İl 

Özel İdaresinin bazı hizmet içi eğitim programları düzenlemesi, Kurumda büyük 

değişimler olması ve planlamanın örgütte değişim demek olduğunu anlamaları.77
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Otuzsekiz numaralı mülakat veren (M38) Değişmeyi getirmeleri, artık stratejik 

planlamayla değişmeye başlamaları; değişmek gerektiğini ister istemez 

kabullenmeleri.78

“[Seçilmişler ve atanmışlar] 

zaman içinde stratejik plan yapmanın değişim demek olduğunu anladılar

Soru 4b:

Dört numaralı mülakat veren (M4) Stratejik planlamanın yeni bir sistem olmasına 

rağmen herkesin var olan sistemle devam etmek istemesi, değişime direnmesi ama süreç 

içinde bu direncin azalarak sürmesi ama sonuçta değişim demek olduğunu 

kavrayamadılar.80 Yedi numaralı mülakat veren (M7) Eski norm ve anlayışlarda 

değişiklik yapmak gerektiğini özümsemediler, planlama ilkelerinin hiçbirine 

uymamaları ve planın göstermelik kalması.81 Sekiz numaralı mülakat veren (M8)

Seçilmişlerin değişmek gerektiğini özümsememeleri, eski yöntemlerle idareye devam 

etmeleri, planları hayata geçirmede sıkıntıların varlığı.82
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On numaralı mülakat veren (M10) Seçilmişlerin değişmek gerektiğini özümsememeleri, 

eskiden olduğu gibi kendi seçim bölgelerine daha fazla hizmet götürmenin peşinde 

olmaları, stratejik planları göz ardı etmeleri; stratejik planlamanın kural, norm ve 

yaklaşımlarını hep ötelemeleri, planların sadece bir doküman olarak kalması.83

Otuzbeş numaralı mülakat veren (M35) Stratejik planın genel ilkelerini ortaya 

koymaları, çerçevesini çizmeleri ama içinin doldurulmasında yapılacak faaliyetler, 

projeler vesairenin yine bilindik, alışılmış, eski usulde yürütülmesi.84

Kırk numaralı mülakat veren (M40) Yönetim ve seçilmişlerin yetkin ve bilgili 

olmamaları; günlük işlere boğuldukları için değişimin gerekli olup olmadığını 

bilmemeleri, çevredeki değişimleri fark edememeleri; dar düşünmeleri ve özellikle İGM 

üyelerinin meselelere seçim dönemi nedeniyle kısa vadeli bakıyor olmaları, global 

bakamamaları, kendi seçim bölgeleri açısından bakmaları.85
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“Eski alışkanlıkları bütünüyle devam ediyordu, eski bürokratik anlayışı [kültürü] 

sürdürdüler.”

büyüme yeteneği değişme yeteneği’

3.2.2.2.Müşteri 
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Vatandaşların (Tüketicilerin) İstek ve Beklentilerini Önemseme Düzeyi

Tablo 17: Vatandaşların (Tüketicilerin) İstek ve Beklentilerini Önemseme Düzeyi

Soru 5a:

Üç numaralı mülakat veren (M3) Vatandaşın isteklerini Kuruma iletmede bir sorun 

olmaması, çünkü İGM üyelerinin genellikle köylerin88 içerisinde olmaları, vatandaşın 

İGM üyelerinin yanına gelmeden İGM üyelerinin köylülerin ayağına gitmeleri, ayrıca 

sürekli toplantıların söz konusu olması ve bu toplantılarda İGM üyelerinin bulunması 

ve böylece vatandaşların her türlü isteklerini almaları; vatandaşların istekleri ve 

ihtiyaçlarının ne olabileceği hususlarında bir birikim ve bilgi (ön çalışma-etüt) sahibi 

olmaları, bu nedenle vatandaşların bire bir [doğrudan] Kuruma başvurmaktan, istemini 

iletebilmekten ziyade siyasetçiye gidiyor olması.89
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Yedi numaralı mülakat veren (M7) Muhtarların, İGM üyeleri vasıtasıyla bu taleplerini 

rahatlıkla iletebiliyor olmaları, başka bir etkili yöntem geliştirilememesi, eski sistemin 

devam ettirilmesi.91

Yirmidokuz numaralı mülakat veren (M29) Dilekçe, şifahi görüşme ve internetin 

(BİMER) kullanılması.92

Yirmidört numaralı mülakat veren (M24) Yapılan ihalelerin hem gazetelerde hem de 

Kurumun kendi web sitesinde internet aracılığıyla sürekli yayınlanıyor olması; 

vatandaşın müracaatlarının kayda alınıp ilgili birime aktarılması, vatandaşa rahat 

cevap da verilmesi, vatandaşın dileğini rahat bir şekilde ulaştırabilmesi.93

Otuzdokuz numaralı mülakat veren (M39) İl Genel Meclisinin yıl boyu çalışması (eskiden 

yılda iki kere olağan toplanırken, 5302 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesiyle her ay 

toplanması) ile vatandaşlarca kendilerine iletilen sorunları sürekli olarak Meclis’e 

getirmelerine yol açıyor olması; vatandaşın istek ve tercihlerini rahatlıkla Kuruma 

iletebilmesine bir engel olmaması.94
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Soru 5b:

Dört numaralı mülakat veren (M4) Özel İdarenin bir ayağı siyasi olduğu için stratejik 

planın sağladığı olanakların pek yansıtılamaması, vatandaşın istek ve şikâyetlerini 

Kuruma iletmede ‘siyasi ayağın’ kullanılması, tam anlamıyla uygun araç ve yöntemler, 

etkin bir mekanizma geliştirilip hizmete sunulamaması, İGM üyelerinin aracılığının 

yeterli bulunması.95

Beş numaralı mülakat veren (M5) “Vatandaş ayağı”nın eksik kalması; sadece normal 

şikâyeti olan veya isteği olan vatandaşların dilekçe yöntemi dışında etkili bir 

mekanizmanın olmaması, geliştirilememesi; web sitesinin yeterli işlevselliğe sahip 

olmaması, BİMER’in daha iyi çalışması, şikâyete özel bir kanalın yokluğu.96

On numaralı mülakat veren (M10) Örgütün gelişmeye açık olmayan bir yapısının varlığı, 

bu tür uygun araç ve yöntemlerin düşünülmemesi; vatandaşın etkili bir biçimde 

Kuruma tercihlerini, isteklerini ulaştıramaması; vatandaşların tercihlerinin ne 

olduğunu öğrenmek bakımından uygun araçların hizmete sunulamaması, böyle 

çalışmaların yapılmaması; yani kurumsallaşma olmadığından, tamamlanmadığından 

gerek elektronik ortamda, gerek yazılı ortamlarında çok hızlı bir bilgi alışverişinin 

sağlanamaması, iyi bir mekanizmaya, bir sistematiğe bağlayamamaları ile bu konuda 

bir sistem ve kültür yokluğu.97
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Yirmibeş numaralı mülakat veren (M25) Dilekçe dışında 444’lü bir telefon hattı, ALO 

Özel İdare veya internet üzerinden (web sitesi ile) bir iletişim imkânının yokluğu.98

Yirmialtı numaralı mülakat veren (M26) Yeni araç ve yöntemlerin geliştirilememesi, 

eskiden olduğu gibi köylünün muhtara, muhtarın da İGM üyelerine söylemesi veya 

dilekçe vermesi usulünün iletişimde geçerli yol olması, Bilgi Edinme Kanunu 

çerçevesinde yazılı iletişim sağlanmasına rağmen işlevsel olamaması, internet üzerinden 

iletişim sağlanamaması.99

Otuzüç numaralı mülakat veren (M33) “Büyük işlerin” siyasi kanaldan, “küçük işlerin” de 

muhtarlar vasıtasıyla Kuruma iletiliyor olması; siyasilerin haberi olmadan büyük işlerin 

programa alınamaması, küçük işlerin alınabilmesi, muhtarın bilgisi olmadan köye bir 

hizmetin gelememesi, hizmet için ya muhtar ya da siyasinin devrede olmasının 

gerekmesi.100

Otuzyedi numaralı mülakat veren (M37) Yeni yol ve yöntemlerin geliştirememesi, siyasi 

erkân (İGM üyesi, köy muhtarı, mahalle muhtarı ve belediyeler) aracılığıyla iletişimin 

sağlanması.101
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Tüketicilerin İstek ve Beklentilerini Karşılama Düzeyi

Tablo 18: Tüketicilerin İstek ve Beklentilerini Karşılama Düzeyi

Soru 6a:

Bir numaralı mülakat veren (M1) Doğal yollarla arıtma yapan Türkiye’de tekniğine 

uygun tek ve ilk doğal arıtma tesisinin Eskikaraağaç Köyü’nde yapılması,  Yenişehir 

Akbüyük Köyü’ne rüzgâr enerjisinden elde edilen, yani vatandaşın para vermeden su 

pompasıyla içme suyu sağlanması, artan suyun da sulamada kullanması, keza, köy 

yolları yapımında ilk defa sıcak karışım asfalt (beton asfalt) kullanılması.103 Üç numaralı 
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mülakat veren (M3) Zemini su tutmayan yerler için membran –bir çeşit su geçirmez 

plastik esaslı madde– kaplı gölet yapılması.104

Yedi numaralı mülakat veren (M7) Dağyenice Turizm ve Jeotermal Projesi [hedefine ve 

bir sonuca ulaşamamış bir termal köy kurma projesi] girişimleri.105

Yirmidört numaralı mülakat veren (M24) Damlama sulama işleri, tarihi eserlerin 

restorasyonu, muhtarlıklara bilgisayar dağıtımı dışında yörelere özgü ve farklı 

hizmetlerin yapılmaması.106

Yirmiyedi numaralı mülakat veren (M27) Cumalıkızık’ın107restorasyonu ve ekonomisinin 

kalkındırılması gibi yeni hizmetler için projeler hazırlanması.108
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Beş numaralı mülakat veren (M5) Köy derneklerine yardım eden faaliyetler 

yürütülmesi.109

Otuzyedi numaralı mülakat veren (M37) Korunmaya muhtaç çocukların koruyucu 

ailelerine ek ödenek (koruyucu aile ücret desteği) verilmesi gibi yeni bir sosyal projeye 

katkı konulması, bazı sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa yapılan projeler gibi yeni 

projeler gerçekleştirilmesi.110

Soru 6b:

Dokuz numaralı mülakat veren (M9) Yeni bir hizmet türü geliştirilememesi, klasik 

hizmetlerle yetinilmesi.111 Kırk numaralı mülakat veren (M40) Yol, okul gibi geleneksel 

hizmetlerle yetinilmesi.112 .

Oniki numaralı mülakat veren (M12) Yörelerin özelliklerine, onlara özgü neler 

yapılabileceği konusunda bir çalışma ve yatırım yapılmaması.113

Yirmibir numaralı mülakat veren (M21) Sağlık turizminin sanki bu kent için çok önemli 

bir araçmış gibi kamunun da içine girebileceği bir alan olarak tanımlanması, ama bu 

yaklaşımın kamunun bu Kentte yaşayan insanlarına doğru düzgün sağlık hizmeti 

sunamamasından bağımsız bir şekilde ele alınması temeline oturması, oysa kamunun 

kaynaklara önce kendi insanlarımıza yeterlilik kapasite testi, araştırmaları yaparak 
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yaklaşması gerekirken, bunları yeterince yapmadan114 politika oluşturmaya çalışması, 

sonuçta da yöre için yeni hizmetleri uygulamaya geçirememesi.115

3.2.2.3.Öğrenme (
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Örgütsel Değişime Uyarlanma Düzeyi

Tablo 19: Örgütsel Değişime Uyarlanma Düzeyi

Soru 7a:

Üç numaralı mülakat veren (M3) Bütçeye konulan ödeneği başka yere harcayamamak, 

ödenek nereye konulmuşsa oraya harcamak zorunda olması; konu takip (Strateji 

Biriminin izlemesi ve uyarıları) edildiği ve yasal yönden mecbur olunduğu [stratejik 

plan ve yıllık programlar bağlayıcı olduğu] için değişime zorlanması.116 Altı numaralı 

mülakat veren (M6) Faaliyet ve yatırımları programa alma işlerine daha bir ciddiyet 

gelmesi.117
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Onüç numaralı mülakat veren (M13) Kurumun şöyle bir silkinmesi, elemanların 

silkinmesi, plan neymiş öğrenmeleri, eğitim alıp uyum yeteneklerinin gelişmesi.118

Soru 7b:

Dört numaralı mülakat veren (M4) Bursa İl Özel İdaresi kapanana kadar iki stratejik 

plan hazırladığı, ilkinin rafta kalması, uygulamaya hiç geçirilememesi; planda ve 

bütçelerde, programlarda yazılı miktarlara uyulsa da, uygulamada siyasi ayağın 

ağırlığının varlığı, oradan gelen talepler doğrultusunda işlerin yürütülmesi ve onun için 

iş yapma biçiminin değişmemesi, eskisi gibi yapılmaya devam edilmesi.119 Yedi numaralı 

mülakat veren (M7) İGM’deki demokratik usullerle farklı partilerden, farklı bölgelerden 

gelmiş Meclis üyelerini, grupları dinlemeden; görüşlerini, önerilerini almadan bir iktidar 

partisinin il başkanlığında alınan kararın stratejik plana yansıtılması ve stratejik 

plandan da uygulamaya geçilmesi ve özetle Kurumun iş yapma biçiminin 

değişmemesi.120 Sekiz numaralı mülakat veren (M8) Kayda değer bir değişme ve gelişme 

olmaması, eski yöntemlere, aynı şeylere devam edilmesi.121

Dokuz numaralı mülakat veren (M9) Olumlu bir değişme gözlemlenememesi, yasaların 

değişmesine rağmen Kurumun yönetim biçiminde bir değişiklik olmaması, işleyişin 

değişmemesi, vatandaşın iş takibi için her gün Kurumun koridorlarını doldurmasının 

değişmemesi.122
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Yirmibir numaralı mülakat veren (M21) Paydaşları yönetim sürecine katmamaları, 

katılımcı yönetimi önemsememeleri, bunun da Kurumun iş yapma biçiminde değişiklik 

olmadığı anlamına geldiği, katılımı bile sağlayamayanın değişimi sağlayamaz olması.123

Yirmidört numaralı mülakat veren (M24) Yasa değişikliği ile Köy Hizmetlerinin [İl 

Müdürlüğünün], Bursa İl Özel İdaresine katılması, Ankara’ya bağlılıktan kurtulması, 

daha etkin hale gelmesi, ihalelerin daha şeffaf hale gelmesi ama taşeronlardan temizlik 

hizmeti için alınan elemanlar masada oturtulur olması, siyasilerin etkisi ile haksızlıklar 

yapılmaya devam etmesi, eski alışkanlıkların düzeltilmemesi.124

Yirmialtı numaralı mülakat veren (M26) Yine eski sisteme göre tanıdıklar, aracılar 

yoluyla iş görülmeye devam edilmesi, stratejik planı fazla dikkate almama; performans 

bütçenin ilk günden itibaren değiştirilmesi, bütçeyi ilk günden delmeler [olması], isabetsiz 

bütçe yapma.125

Yirmisekiz numaralı mülakat veren (M28) İşlerin yine anlık kararlarla yürütüyor olması, 

stratejik plana kendilerini bağlı hissetmemeleri, gelişen şartlara göre hareket edilmesi 

(tutarlı olmamaları), eski alışkanlıkların sürdürülmesi.126
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İGM başkanı İÖİ yöneticisidir, istediği bürokrata istediği emri verir. İÖİ’ni 

fiilen İGM yönetir, nelerin yapılacağını İGM üyeleri belirler, ilgili ilçe İGM üyesi ile. Biz 

[İGM üyeleri- çoğunluk grubu] devrede olduğumuz için işler hızlanıyordu; biz takip ediyor, 

baskı yapıyorduk. (…) Biz de yöneticiyiz, biz inisiyatif kullandık (…) Şimdi bana köy muhtarı

bir daire başkanına benim acil ihtiyacım şu dese, daire başkanı da yapalım deyip benim 

haberim olursa, o iş olmaz! Kusura bakmasın o muhtar; çünkü orada seçilmişler [İGM] var, 
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yarın bunun faturasını seçilmişler ödeyecek veya ödemeyecek.

örgütsel iklimini

Öğrenen Örgüt Olma Düzeyi

Tablo 20: Öğrenen Örgüt Olma Düzeyi
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Soru 8a:

Bir numaralı mülakat veren (M1) Eskiden plansız bütçe yapılırken şimdi planlı ve 

gerçekçi bütçe yapmaya başlanılması; “daha büyük bütçe yapalım, daha fazla yatırım 

yaparız” şeklindeki gerçekçi olmayan bütçeleme yaklaşımından vazgeçilmesi.128

Yirmiiki numaralı mülakat veren (M22) Geçmişteki hataların tekrarlanmaması, 

hatalardan ders alınması.129 Otuzyedi numaralı mülakat veren (M37) Hatalardan ders 

çıkarılması.130 Oniki numaralı mülakat veren (M12) Hatalardan ders alınması, hatayı 

doğuran nedenlerin analiz ediliyor olması. 

Otuzüç numaralı mülakat veren (M33) Hatalı davranan elemanın görev yerini 

değiştirilmesi;131 çok sayıda yer değişimi yapılması.132

Soru 8b:
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Dört numaralı mülakat veren (M4) İş yapma süreçleri gözden geçirilerek hataları 

doğuran sebeplerin ortadan kaldırılması için bir çalışma yapılmaması.133 Beş numaralı 

mülakat veren (M5) Sorunları doğuran nedenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik bir 

çalışma yapılmaması.134 Onaltı numaralı mülakat veren (M16) Sorunları kökten çözme 

anlayışının hiçbir zaman geliştirilmemiş olması.135 Yirmiyedi numaralı mülakat veren 

(M27) İşlerin bir parça el yordamıyla yapılıyor olması.136 Otuzyedi numaralı mülakat 

veren (M37) Zaten stratejik planı dikkate almadıkları (önemsemedikleri) için 

hatalardan ders çıkarmak diye bir sorunlarının da yokluğu.137 On numaralı mülakat 

veren (M10) Hataları ortadan kaldırıcı çalışmalar, yani bir iş ve işlemler sürecinde 

hataları doğuran sebepler tespit edilip ondan sonra bunlardan hataları doğuran asıl 

neden şudur deyip de onu ortadan kaldırıcı bir takım çalışmalar üzerinde 

yoğunlaşılmaması, öyle bir şeye tanık olunmaması. 

Onbeş numaralı mülakat veren (M15) Yatırım yeri seçmede yapılan yanlışlıklar, ihtiyaç 

duyulmayan yatırımların yapılması stratejik bir davranış değil; bu da hatalardan ders 

çıkarılmadığı, hataları doğuran nedenlerin ortadan kaldırılmadığının bir göstergesi 

olması, İGM’nin oy potansiyeli yüksek yerlere hesapsız yatırım yapması.138 Yirmidört 

numaralı mülakat veren (M24) Gereken çabaların sarf edilmemesi, hataları doğuran 

nedenleri ortadan kaldırmak için çaba harcanmaması, çünkü siyasetçilerin rol oynadığı 

bir kurum olduğu için. 
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3.2.3.Alt Araştırma Sorusu 2’yi İl özel idarelerindeki mevcut saydamlık anlayışı ve 

uygulamaları; uzlaşma -ortak aklı harekete geçirme- kültürü; örgüt içi ve paydaşlarla işbirliği ve 

koordinasyon sağlanmasında açık iletişim uygulamaları ile geri besleme kültürü, kısaca örgütsel

tutarlılık düzeyi, stratejik planlamanın etkinliği üzerinde ne ölçüde etkili olmaktadır? Yanıtlamaya 

Yönelik Bulgular 

3.2.3.1.Tutarlılık

3.2.3.1.1.Değer

3.2.3.1.1.1.Saydamlık
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Örgütsel Saydamlık Düzeyi

Tablo 21: Örgütsel Saydamlık Düzeyi (Bilgiye Erişebilme Düzeyi)

Soru 9a:

Bir numaralı mülakat veren (M1) Kurumca yapılan faaliyetler web sayfasında ilan 

edildiği için ulaşılamayan bir bilgi olmaması; sadece kanuni sınırlama nedeniyle 

korunması gereken bilgilerin saklanması, yürütülen faaliyetlerle ilgili kitapçıkların 

yayınlanması, Encümen ve İl Genel Meclisinin aldığı kararların yayınlanması, yapılan 

faaliyetlerde hem ilçe kaymakamları hem de oradaki yerel idareciler tarafından halka 

bildirimde bulunulması, bu hususta genel bir sıkıntı bulunmaması.141 Dört numaralı 

mülakat veren (M4) Stratejik planların açıklanması, o yıl yapılan işlerin hepsinin faaliyet 

raporlarında gösterilmesi, kamuya açıklanması, BİÖİ’nin web sitesinde de bu bilgilerin 

yayınlanması, harcama bilgilerine de rahatlıkla ulaşılması, kime ne ihale verilmiş, kime 
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ne kaç para verilmiş bunlara ait bilgilerin faaliyet raporlarında kalem kalem yazıyor 

olması.142 Otuzdokuz numaralı mülakat veren (M39) İnternet sitesinin tesis edilmesi; bu 

sitede personel yapısı, örgüt yapısı, görevler, yıl içinde yapılan faaliyetler, programlar, 

bütçeler ve Kuruma ait her şeyin orada yayınlanıyor olması; bu siteyi isteyen herkesin 

rahatlıkla izleyebilmesi ve oradan bilgi alması ya da vatandaş bilgi talep ettiğinde 

Kurumdan rahatlıkla verilmesi; yani hiçbir şeyin gizli-saklı yapılması gibi bir hedefinin 

olmaması, dolayısıyla yurttaşların anında bilgilere ulaşabilmesi için önündeki gereksiz 

engellerin temizlenmesi.143

Soru 9b:

Beş numaralı mülakat veren (M5) Birden çok hizmet binasıyla birlikte doküman 

yönetiminin çok etkili olmaması, elektronik doküman yönetimine yeterince yatırım 

yapılmaması; hem fiziki şartlar hem de alt yapısı bulunmamasının de bilginin 

paylaşımını olumsuz etkilemesi, bu yüzden herkesin rahatlıkla bilgiye ulaşamaması; 

personelin tutum ve davranışı, üst yönetimin tutum ve davranışı engelleyici değilse de 

bilgi paylaşımı ile ilgili bir çalışma yapılmadığı için kimsenin bir şeye ulaşamaması.144
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Yedi numaralı mülakat veren (M7) Zaman zaman çeşitli konularda bilgi istenildiğinde 

çok zorluk çekilmesi, İGM üyelerinin dahi bilgiye erişmenin çok kolay olmaması, bilgi

paylaşımından kaçınılması.145

Onüç numaralı mülakat veren (M13) Stratejik planlama bunu gerektirse de BİÖİ’nin 

bilginin rahatlıkla paylaşılmasını, örgütsel bilgiye erişimi sağlayamaması; mesela, 

bütçenin, faaliyet raporunun, stratejik planının çok net görülememesi, web sayfasının 

çok etkin olmaması.146

Onbeş numaralı mülakat veren (M15) Bir İGM üyesinin dahi memurdan bir şeyi 

almasının, bir dosyayı almasının bile birçok formalite gerektirmesi, bunun için önce 

yazılı müracaat edilmesi, sonra Meclis Başkanının ilgili memura dilekçeyi havale etmesi, 

sonra memurun bilgiyi, belgeyi vermesi, yani İl Genel Meclisi üyesinin İGM Başkanının 

izni olmadan Kurumdan bir belgeyi alamaması, daha sonra kendi kafalarına göre yazıp 

cevap vermeleri, sonuçta Kurumda bilgiye ulaşabilmenin kolay olmaması, bilginin 

paylaşımı önündeki gereksiz engellerin temizlenmemesi, tam tersi daha da engelli hale 

gelmesi.147
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Otuziki numaralı mülakat veren (M32) Öyle bir paylaşımın hala var edilememesi, 

stratejik planlamada kullanılan verilerin kendi depolarında saklanması, onlara 

ulaşılamaması, hatta planlamayı yapanların bile zaman zaman ulaşamaması.148

                                                           



 
 

200 
 

Karar Alma Süreçlerinde Saydamlık Düzeyi

Tablo 22: Karar Alma Süreçlerindeki Saydamlık Düzeyi

Soru 10a:

Bir numaralı görüşmeci (M1) Siyasetin baskı yaptığı, bunun siyasetin doğasında var 

olduğu, ancak buna rağmen Örgütte stratejik planlamaya geçilmesinden sonra 

azaldığının bir vakıa olması, çünkü stratejik planda [planlanma sürecinde], bütçe ve 

performans bütçesi hazırlandığı için İGM üyelerinin bilgi sahibi olmaları ve ilgililerle de 

bu bilgileri paylaşmaları; ‘şunu yapabiliriz, şunu yapamayız, şu hususta baskı yapmaya 

hiç de gerek yok, baskı yapsak da zaten alamayız, çünkü durum bu’, diye izah yaptıkları 

için işlerin de eskiye oranla daha fazla kamuoyunun gözü önünde yürütülmesine yol 
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açması, yine eskiden İGM toplantı sayısının çok az; faaliyetleri ve görevleri nispeten az 

olması sebebiyle vatandaşla olan iletişiminin de çok az olması sonucunu doğurduğu, ama 

hem Özel İdare Yasasının ve hem 5018 sayılı Kanunun stratejik planlama yapma 

zorunluluğu getirmesi ile denetlenebilirlik, sürdürülebilirlik ve şeffaflığın ön plana 

çıkarılması, hem de yerel katılım daha fazla sağlandığı için mecburen bu tip denetimler 

ve şeffaflığın ister istemez artması.150

İki numaralı görüşmeci (M2) Siyasi baskıların azaldığı, yapılacak işlerin, ihalelerin 

olduğu gibi açıklanması; planlar, projeler yerine göre stratejik planın da basılarak 

halka dağıtılabilmesi, ilçelerde, köylerde gerekli açıklamaların yapılabiliyor olması, 

alım-satımların denetime açık yapılması.151

Üç numaralı görüşmeci (M3) Siyasi baskıların hissedilir şekilde azalması, stratejik plana 

İGM üyelerinin de uymaları gerektiğini öğrenmeleri, çünkü İGM’deki görüşmelerden 

dolayı stratejik planla ilgili bilgi sahibi olmaları, o konudaki çalışmalara katılıyor 

olmaları, yani politik makam olan Meclisin bunun farkında olması, dolayısıyla içinde 

oldukları ve onayladıkları bir stratejik planın hayata geçirilmesinde bunu uygulamayın 

diye bir yaklaşımda bulunamayacakları; öncelikleri belirlerken de bunun faydasının 

olması, bu süreçte siyasi baskıların da azalmasıyla işlerin, zaten şeffaf, daha bir 

kamuoyunun gözü önünde yürütülüyor olmasına özen gösterilmesi, buna çaba 

harcanması.152

Altı numaralı görüşmeci (M6) Politik baskıların azalması; bu durumun da İGM’ndeki 

çoğunluğun tek partide153 olmasından kaynaklanması, İGM’nin ‘en güzel dönemini 

                                                           



 
 

202 
 

geçirmesi’, çoğunluk grubundan gelen talepler doğrultusunda bürokrasi de hareket 

ettiği, “İGM tek başlı olduğu” [siyasi organın her türlü talebi karşılandığı] için sorun 

yaşanmaması; çalışanlar üzerinde, birimler üzerinde politik baskı azalmasa da işlerin 

kamuoyunun gözleri önünde yürütülmesi alışkanlığının kazanılması, çünkü herkesin 

rahat çalışabildiği huzurlu bir ortamın yaratılması ve vatandaşların işlerinin rahatlıkla 

görülmesi 154

Onyedi numaralı görüşmeci (M17) Siyasi baskı yapılmaması, herkesin İÖİ’den talep 

etme hakkının olduğu, ama isteğin yerine getirilip getirilememesinin yasalar 

çerçevesinde düşünülmesi gerektiği, İGM Başkanının bir bürokratı arayarak; ‘Çetrefilli 

bir işse incele, kanuna uygunsa yapmaya gayret et; uygunsuzsa ne benim başımı ne 

kendi başını belaya sok.’ şeklinde bir yaklaşım sergilemesinde bir mahzur 

bulunmaması, son on yıl içinde siyasi baskı yapılmasının söz konusu olmaması, BİÖİ’de

hukuksuz işlerin hiç yapılmaması.155

Yirmibeş numaralı görüşmeci (M25) Politik baskıların çok temel alınmaması, hatta 

inşaatlarla ilgili kontrol mühendislerinin dahi siyasilerle takışabilmeleri, onların 

dediklerini yapmamaları, doğru bildiklerini yapmaları.156

Yirmidokuz numaralı görüşmeci (M29) Siyasi baskıların hiç olmaması; siyasi kulislerde 

yapılmış olsa bile, kamuoyundan da gelmiş olsa, programların ihtiyaca göre yapılması, 
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yatırımların ihtiyaca göre dağıtılması; gereksiz ama politik tercihlerle yatırım programı 

yapılmaması, yani sırf siyasi gücü var diye bir baskının söz konusu olmaması, işlerin 

daha fazla kamuoyunun gözü önünde yürütülmesi.157 Otuzüç numaralı görüşmeci (M33)

2006’dan beri giderek azalmak üzere ama genelde siyasi baskı olmaması, işlerin 

kamuoyunun önünde yürütülmesi, resmi işler için direk ilgili birime gidilebilmesi, 

kapılarının daima açık olması, siyasi baskıya gerek duyulmaması.158 Otuzbeş numaralı 

görüşmeci (M35) İşlerin göz önünde yürütülmesi usulüne daha fazla devam edilmesi ve 

gün geçtikçe de İGM ile birlikte ve Valilik Makamıyla birlikte kararların yürütülmesi, 

kamuoyuna açık şekilde yürütülmesine dikkat edilmesi.159 Otuzaltı numaralı görüşmeci 

(M36) Kendi yaptığımız işle ilgili gizliliğin ortadan kaldırılması, ancak bazı personelin 

gereğinden fazla ‘kraldan çok kralcı’ olmaları, çok titizlenir hale gelmeleri, bir 

yerlerden gelebilecek bir tepkiden dolayı daha titiz ve tedirgin şekilde çalışılması; ancak 

kendilerine başvurulduğunda da her şeyin rahatlıkla sorulduğunda, ellerindeki 

dokümanlara göre cevap verilmesi, işlerin kamuoyunun gözleri önünde yürütülmesi.160

Otuzsekiz numaralı görüşmeci (M38) Kararların rahatlıkla alınması, kimseye baskı 

yapılmaması; “Meclis kararları var, ödenekler alınmıştır, bütçe hazırlanmıştır, plan-

program hazırlanmıştır; talep varsa bir daha ki seneye düşünülür”, şeklinde 

yönlendirilmeler yapılması ile baskıların azalması, ‘taşlar yerine oturduğu’ için artık 

baskıya gerek kalmaması.161

Otuzdokuz numaralı görüşmeci (M39) Geçmişte İl Özel İdaresinin bütçesi diye bir şey 

olmaması (bütçenin ciddiye alınmaması), “dostlar alışverişte görsün” diye yapılması; yıl 

içerisinde sadece Encümenin kararlarıyla her türlü kararın değişikliğe uğratılması; 

stratejik plan yapıldıktan sonra hedeflerin konulması, hedefleri gerçekleştirme 

konusunda planlar, programlar yapılmaya başlanması, ödeneği olmayan, programda 

olmayan taleplere de, “bütçe yok” denilmesi, bütçede yeri olmayan işlerin yapılmaması, 
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bütçe disiplinine uyulması, işler plana uygun yapıldığı için politik baskıların da 

azalması, yani bütçe ve stratejik planın bir disiplin getirmesiyle siyasi baskıya olan 

ihtiyacın azalması.162

Soru 10b:

Beş numaralı görüşmeci (M5) Siyasi baskıların yapılması, devam etmesi; yani İGM 

başkanı ve İGM üyelerinin taleplerinin ön planda olması, genel sekreterlerin denge 

sağlamada sorunlar yaşaması, hizmetin yönlendirilmesinde siyasetçilerin ve Meclisin 

daha fazla baskın konumda olması, iş ve işlemlerin yürütme stratejisini siyasetçilerin 

şekillendirmesi, karar organı olmalarına rağmen yürütmenin de içinde olmaları, yürütme 

sorumluluklarının bulunmamasına, sorumlulukların yöneticide olmasına, imzayı atan 

yönetici olmasına rağmen kararı verenin politik kişi olması.163

Yedi numaralı görüşmeci (M7) Kararların siyasi erk tarafından alınması ve yöneticilere 

dikte edilerek uygulanması; dolayısıyla farklı düşüncede olan insanların bir takım 

öneriler getirerek o işin farklı bir şekilde yapılabilmesine ilişkin fırsatların tamamen 

devre dışı kalmasına yol açmasının siyasi baskının açıkça hissediliyor olmasının bir 

sonucu olması, hatta bu baskının o kadar ağır hissediliyor olması ki İl Özel İdaresi 

Yasasına aykırı işlerin bile gündeme getirilebiliyor olmasına yol açması; örneğin, İGM 

dışında değişik platformlarda alınan dar grup kararlarının dahi partinin de sayısal 

üstünlüğü olduğu için muhalif olabilecekleri bastırması, Mecliste alınan kararın bir 

formaliteyi (biçim şartını) yerine getirmek demek olması, gerekli eleştiri ve tartışmalarla 

olgunlaşmasına izin verilmemesi; bu biçimde alınan kararların birer siyasi karar olduğu, 

bu işleyiş tarzının sonucu olarak da işlerin kamuoyunun gözü önünde yürütülmesinden 
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değil de, ancak belli mahfillerde, çevrelerde alınan kararlara göre yürütülüyor 

olmasından söz edilebilecek olması.164

Sekiz numaralı görüşmeci (M8) Eski sistemin devam etmesi, çoğu kararın hizmetin 

gerekleri veya ilgililerin yapmış olduğu etüt çalışmalarından ziyade siyasi tercihlere göre 

alınması, kararların da çoğunlukta olan iktidar partisinin görüşü doğrultusunda biçim 

alması, belki biraz da işin doğasında olan bu olgunun sonucu olarak da işlerin artık 

kamuoyu gözleri önünde yapılması usulüne geçildiğinin de söylenemeyeceği, esasen 

yurttaşların İl Özel İdaresini fazla bilmemesinin de bunda rolünün olması.165 Dokuz 

numaralı görüşmeci (M9) Siyasi baskıların hissedilir şekilde azalması bir yana daha çok 

artması, çünkü stratejik plan uygulaması yapılması ile birlikte onaylı planların göz ardı 

edilmesi, 100 binlik çevre düzeni planı yapılması beklenmeden direk uygulamaya 

geçilmesi; toplulaştırma alanlarının yapılaşmaya açılması, özel mahsul alanlarının 

yapılaşmaya açılması; rutin işlerin ilk önce dilekçeyle başlayıp, ondan sonra meclislerde 

ve imar komisyonlarında görüşülmesi ancak çok önemli şeylerin Meclis dışında 

görüşülmesi örneğin, BESOB gibi çok Bursa’ya mal olmuş imar planı uygulamalarının, 

CARGILL166 kararı gibi, tehlikeli atık tesisleri ile ilgili Çörtük ve Kemalpaşa ile ilgili 

imar planı kararlarının da daha önce kamuoyu gözü önünde gerekli açıklamalar ve 

tartışmalar yapılmadan aceleyle çıkarılması.167

On numaralı görüşmeci (M10) Olumlu gelişme olmaması, politik baskıların sürmesi, 

işlerin kamuoyunun gözü önünde yürütülmesi usulünün söz konusu olmaması, işlerin 
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kulislerde değil de daha çok kamuoyunun gözü önünde alınacak şekilde yürütülmesi 

yöntemine, anlayışına geçilmemesi, örgütsel kararların kulislerde alınması, 

kamuoyunun önünde hiç alınmaması.168 Onaltı numaralı görüşmeci (M16) Kesinlikle 

siyasi baskıların azalmaması, devam etmesi, o nedenle işlerin kamuoyu önünde açık ve 

şeffaf ilerlememesi.169

Yirmidört numaralı görüşmeci (M24) Politik baskıların hiçbir zaman azalmaması, işlerin 

çoğunda, kararların çoğunda her ne kadar daire amiri, daire başkanının imzası ve rolü 

varsa da yine siyasetçilerin rolünün çok yüksek olması; ihalelerde baskıya rastlanılmasa 

da yöneticilerden baskıya direnenler olduğunun duyulması.170

Kırkiki numaralı görüşmeci (M42) Kurumdaki politik baskıların azaldığı, işlerin 

kamuoyunun gözü önündeliğinin arttığının net değerlendirilememesi ama hislerle 

konuşulacak olunursa, politik baskılar dün de bugün de hiçbir zaman hissedilir şekilde 

azalmamış, kamuoyunun önünde hangi proje, hangi faaliyet sergilenmek isteniyorsa o 

sergilenmiştir. Yıllarca Dağyenice ile uğraştık, yıllarca sıcak suyu olmayan yerde sondaj 

yaptırdı İl Özel İdare de Valilik de.171
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3.2.3.1.1.2.Karar Verme Kolaylığı

Kolay Karar Verebilme Düzeyi

Tablo 23: Kolay Karar Verebilme Düzeyi
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Soru 11a:

Üç numaralı görüşmeci (M3) Olumlu gelişmeler olması, bazı birimlerde çalışanların 

kendi konusunda uzman ve misyona uygun vizyonunu geliştirme gibi bir çalışmasının 

var olması, Kurumda kolay karar verme ile ilgili bir sorun olmaması, rahat çalışılması, 

çalışmalara kimsenin engel çıkarmaması, olumlu bir şekilde çalışmaya devam 

edilmesi.173 Otuzdokuz numaralı görüşmeci (M39) Tabii, karar almanın kolaylaşması, 

artık İGM’de çok fazla kavgalı gürültülü olayların olmaması, İGM’de 2013 yılı 

içerisindeki kararların neredeyse % 90’ının muhalefetin de katılımı ile oybirliği ile 

alınmış olması, idari mekanizma içinde memurların neredeyse hiçbir baskı hissetmeden 

çok rahat kararlarını alabilecekleri ortamın yaratılması.174

 

Otuzdört numaralı görüşmeci (M34) Kurumda stratejik planlama uygulamasının 

başlamasından sonra herkesin hedeflere, amaçlara uymak için ne yapacağını bilir hale 

gelmesi.175

Soru 11b:
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Sekiz numaralı görüşmeci (M8) Vizyon, misyonun belirlendiği halde hep rafta kalması, 

Türkiye’nin genelinde olduğu gibi pratiğe yansımaması;  stratejik plandaki vizyon, 

misyon, amaç, hedeflerin çok soyut kalması, somuta yansımaması; yönetimin de bu 

kavramları çok kaale almaması, bunların kâğıt üstünde kalan şeyler olması, yönetici 

açısından, çalışanlar açısından da, hizmet alanı açısından da, Meclis üyeleri açısından da 

aynı tutumların geçerli olması.177 On numaralı görüşmeci (M10) O kadar çok gelişme 

sağlanamaması; vizyon, misyon, amaç, hedeflerin belirlenmesi ama bunların çok da 

dikkate alınmaması, kararların tek taraflı kulislerle oluşturulup Meclis’e ve yürütme 

organına getirilmesi, farklı düşüncelerin dikkate alınmaması, Örgüt içinde tartışılsa bile 

sonuçta, başlangıçta ne düşünülmüşse o yönde karar alınmasının genel uygulama 

olması.178 Kırkiki numaralı görüşmeci (M42) Asla söylenememesi, çünkü Kurumda karar 

almada üstten (siyasi otoriteden) gelen bir dayatma olduğu, alttakinin bu dayatmayı 

benimsemesi halinde bir varlığından söz edilebilmesi, aksi halde dikkate alınmaması, 

hatta direnen kamu görevlisinin yerinden yurdundan olabilmesine yol açabilecek 

şartlarla karşı karşıya gelebilecek olması.179

Onaltı numaralı görüşmeci (M16) Kolay karar almada gözle görülebilir bir gelişme 

olmaması, bürokratların da el altından siyasi otoritelerle bir görüşme yapmadan karar 

almaktan kaçınması, belli güç odaklarının (resmi bir temsil yetkisi olmasa da) 

görüşlerinin alınmadan Örgütte karar alınmasına uygun bir atmosfer (iklim) ve bir 

                                                           



 
 

210 
 

mekanizmanın olmaması.180

 

Yirmisekiz numaralı görüşmeci (M28) Hiçbir zaman için karar alırken bir konuda “bu 

bizim stratejik planımıza aykırı, bu bizim stratejik planımıza uygun” gibi kriterlerin 

göz önüne alınmaması, yani stratejik planın karar verilirken başvurulması gereken bir 

idari metin olmaması; Mecliste de stratejik plan referans alınmadığı için dolayısıyla 

kararların alınmasının olumlu olduğunun söylenememesi.181

Soru 11c:

Yirmibir numaralı görüşmeci (M21) Kurumun hedefleri doğrultusunda karar alma 

süreçlerinde bir sıkıntı yaşanmaması, ama stratejik planda yazılı olmayan hedeflerin bir 

siyasi baskı nedeniyle gündeme getirilmesi, stratejik planlama ilkelerine uymayan bu 

uygulamalara Örgüt içinde karşı da çıkılmaması.182
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Kararların Hayata Geçebilme Kolaylığı Düzeyi

Tablo 24: Kararların Hayata Geçebilme Kolaylığı Düzeyi
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Soru 12a:

Ondokuz numaralı mülakat veren (M19) İGM’deki ezici çoğunluğun tek partide (ve 

iktidar partisinde) olması nedeniyle kararların kolay alınması, öyle olduğu için aldıkları 

kararların pratik olması ve hayata kolayca geçmesi.184 Yirmi numaralı mülakat veren 

(M20) Siyasetin verdiği kararın uygulanıyor olması, valinin de kararlar üzerinde çok 

büyük etkisi olması, ama nihai kararın siyasi makamdan çıkması.185

Yirmiiki numaralı mülakat veren (M22) Stratejik planların gerçekçi yapılması, bu yüzden 

de uygulanabilirliği hususunda da herhangi bir problem yaşanmaması, rahatlıkla 

uygulanabildiği, çünkü altyapısının çok iyi olması.186

Soru 12b:
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Yedi numaralı mülakat veren (M7) Tereddüt edilen bütün hususlarda “böyle isteniyor” 

şeklinde yuvarlak ve doyurucu olmayan bir cevabın verilmesi, dolayısıyla paydaşların 

tereddütlerinin giderilememesi; gerçekçi ve stratejik plana uygun bir bütçe 

hazırlandığında o bütçenin verimli olabilmesi; amaca, hedefe ulaşmasında bütçe 

disiplininden taviz verilmesine gerek olmadığı, ama uygulamada her yıl bütçesinde 

yılsonlarında kalemler arasında aktarmalar yapılmasının da gösterdiği üzere bütçelerin 

verimli ve gerçekçi olmadığı ve dolayısıyla Örgütün amacına uygun olmadığı, bu 

yönlerden Kurumda alınan kararların hayata geçmesinde zorluklar çıkarması.187

Sekiz numaralı mülakat veren (M8) Kısmen de olsa bazı şeylerin değişmesi, açık iletişim, 

saydam bir ortamın %100 olmaması, kısmen olması, Örgütte bilgi ve enformasyon akışı 

kısıtlı olması nedeniyle karar almada tereddütlerin ortadan kalkmaması.188

On numaralı mülakat veren (M10) Alınan kararların hayata geçmesinin zor olması, yani 

belirlenen misyon, vizyon, amaç, hedefin bir kenara itilmesi; yasal zorunluluktan dolayı 

stratejik planların yapılması ama kararlar alınırken, uygulama ve izleme yapılırken, 

stratejik planın dikkate alınmaması, planın hayata geçmesinin pek söz konusu 

olmaması.189

Onaltı numaralı mülakat veren (M16) Alınan kararların hayata geçirilmesi aşamasında 

tereddütlerin olması, yani gelebilecek tepkilerden çekinilmesi, kararlılık gösterilmemesi, 

ama arkadaki güce bağlı olarak kararlılık gösterilebilmesi, kamuoyu yararından, işin 

doğru iş olup olmadığından ziyade, popülistliğin ön planda olması, işe ne kadar oy 

getirir ya da kaybettirir mantığı ile bakılması, bu anlayışın da projelerin hayata

geçirilmesini etkilemesi.190

                                                           



 
 

214 
 

Yirmibir numaralı mülakat veren (M21) Kurumda saydamlık ve açık iletişimden söz 

etmenin gerçekçi olmaması, tereddütlerin asgari seviyeye indirildiği bir ortamın 

yaratılmaması, dolayısıyla bunların olmadığı bir ortamda karar verme süreçlerinin 

hayata geçirilmesindeki zorlukların aşılmış olduğunun söylenememesi; kısaca açıklık, 

şeffaflık ve berraklığın yokluğu, duraksamaların ve muğlâklığın varlığının kararların 

hayata geçmesini engellemesinin söz konusu olması.191

Otuziki numaralı mülakat veren (M32) Stratejik planın gerçek anlamda sahibinin tüm 

paydaşlar olması lazım gelirken herkesin kendi işlerine gelen yönüne sahip çıktığı, 

stratejik planlamanın bütünüyle yanında durmamaları, belirlenen hedeflerin çok azının 

gerçekleşiyor olması, çok güzel faaliyetler için kararlar alınmasına rağmen 

uygulanamaması; bunda siyasi anlayışın etkisi ile kurumların yeterince bağımsız 

davranamamasının yatması, mevcut yönetim anlayışına (politik güce) ters bir şey 

yapmaya cesaret edilememesi, hatta yöneticilerin kendilerine tahsis edilen bütçeyi 

rahatlıkla kullanabilme imkânından yoksun olmaları.192

Kırkiki numaralı mülakat veren (M42) Alınan kararların hayata geçirilmesindeki 

zorlukları aşılması yine de merkezi kararlılıkların (Ankara’nın- Merkezi İdare’nin) 

dayatmasına bağlı olduğu için, merkezin desteklediği kararların hayata geçmesi, vizyon,

misyon ve amaçların göz ardı edilebilmesi.193
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uygulanamaz hale
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3.2.3.1.2.Uzlaşma 

Katılıma Elverişlilik Düzeyi

Tablo 25: Ortak Aklı Harekete Geçirmeye (Katılıma) Elverişlilik Düzeyi

etkin katılımına

etkin katılımına
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Soru 13a:

etkin katılımına

e; 

Otuzüç numaralı mülakat veren (M33) Yapılacak işlerin, projelerin araştırılması ve 

tartışılmasına paydaşların çağrılması, katılımının sağlanması.203 Otuzdört numaralı 

mülakat veren (M34) Paydaşların sık sık toplantılara çağrılması, fikirlerinin alınması, 

zaman zaman fikirlerinin uygulama bulması.204

                                                           



 
 

219 
 

Soru 13b:

etkin katılımına

Dört numaralı mülakat veren (M4) Stratejik planlamanın uygulama aşamasında iç veya 

dış paydaşların fikir üretimi ve karar almaya katılımıyla ilgili bir etkinlik yapılmaması 

ve bir oluşum içerisine girilmemesi; katılım için kaynak ayrılıp harcanıp da etkin 

katılım olsun diye bir çaba harcanmaması, Kurumun kendi benimsemiş olduğu tarzda 

hareket etmeyi tercih etmesi.206 Yedi numaralı mülakat veren (M7) Stratejik planlamanın 

amacı ortak aklı harekete geçirmek olmasına rağmen bunun gerçekleştirilememesi, 

dolayısıyla o katılımın da sağlanmasına yol açılmaması, bu durumun planın 

uygulamasına da katılmamalarını sonucunu doğurması.207 On numaralı mülakat veren 

(M10) Çok farklı ve çeşitli görevle yükümlü olan Kurumun, ilgili kamuoyundan gelen 

taleplere fazla duyarlı olmaması, kendi bildiği gibi işleri yürütmeye çalışması, katılımı 

önemsememesi, dışa açık olmaması.208
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Beş numaralı mülakat veren (M5) Kurum içi çalışanlar planlama sürecine doğal olarak 

katılım sağlarken, dış paydaşlara aynı olanakların sağlanmaması, dış paydaşların 

katılımına yeterince önem verilmemesi, Kurum dışı paydaşların karar alma ve stratejik 

planlama süreçlerine etkin katılımlarının Kurumda aranılan bir yönetim aracı ve tarzı 

haline gelememesi, bu anlayışın gelişememesi, dış paydaşlarla sağlıklı iletişim 

kurulamaması.210

Dokuz numaralı mülakat veren (M9) Stratejik planla ilgili olarak alınan kararlarda, ilgili 

meslek örgütlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının etkin katılımı için bir açılıma yer 

verilmemesi, stratejik planlara da böyle bir madde konulmamış olması, bu kuruluşlara 

gözlemciden öte bir katılım yetkisinin verilmediğinin tipik göstergeleri olması, bunun da 

basit bir bilgilenmeden ileriye varmamasını sonucunu doğurması, ama olması gereken 

etkin katılım yaratılamaması, katılım için herhangi bir harcama da yapılmaması.211 Onüç 

numaralı mülakat veren (M13) İç ve dış paydaşlarla yeteri kadar çalışma 

gerçekleştirilememesi, örneğin, üniversiteler, belediyeler, sivil toplum örgütlerinin 

katılımlarının sağlanamaması.212 Onbeş numaralı mülakat veren (M15) Stratejik 

planlama ile ilgili olarak yapılan toplantılara paydaşların çağrılmamaları, katılımlarının 

önemsenmemesi, ama siyasi taleplere duyarlı olunması, bunun yanında muhtarlarının 

dediklerini dikkate alınmaları, o bölgede siyaseten iktidar partisinde etkin olan 

insanların görüşlerinin alınması, gibi bir-iki katılım örneği ile sınırlı kalması ve taraflı 

olduğu (kendisi yanlıların katılımını sağladığı) için katılımcı bir anlayışın 

gelişmemesi.213 Onaltı numaralı mülakat veren (M16) Belediye başkanlarının, kurum 

amirlerinin, kaymakamların, muhtarların, sivil toplum örgütlerinin, engelli 

derneklerinin, demokratik örgütlerin katılımının önemsenmemesi, bunlar için bir para, 

kaynak aktarmaktan imtina edilmesi.214
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Onsekiz numaralı mülakat veren (M18) Dışarıdan paydaşlarla alakalarının olmaması, 

bürokratik sistem içerisinde üstteki yöneticilerin sözünün geçerli olması, bir değişikliğin 

söz konusu olmaması.215

Yirmi numaralı mülakat veren (M20) Bir dış paydaş olarak kendimizi örnek verirsek, 

herhangi bir konuda çağırılıp bizim bölgemizle ilgili bilgi alışverişi yapılmaması, bizimle 

ortak yürütülmesi gereken projelerde, planlama çalışmalarında sonuçlandırılmasında

katılımımızın dikkate alınmaması, buna önem verilmemesi.216

Yirmibir numaralı mülakat veren (M21) Ne fikir üretim ne de karar alma süreçlerine dış 

paydaşların, en azından önemli bir bölümünün etkin katılımına herhangi bir şekilde 

olanak sağlanmaması, böyle bir anlayışın gelişmemiş olması, paydaşların etkin katılımı 

için de parasal harcamalar yapılmaması.217

Yirmidört numaralı mülakat veren (M24) İl Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü (şimdiki İl 

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü), İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ile 

diyalogların218ortak eğitim, sağlık ve altyapı projeleri nedeniyle iyi olduğu, son 

zamanlarda kaymakamlarla ilişkiler geliştirilmesi, kamu kurumlarıyla diyalogların 

geliştirildiği halde sivil toplum örgütleriyle geliştirilememesi, etkin katılım sağlayan 

şekilde bir işbirliğinin yokluğu.219

Yirmisekiz numaralı mülakat veren (M28) Özel İdare’nin stratejik planlama sürecinde 

çok geniş bir katılım sağlanamaması, stratejik planların Kurumda bu işle ilgili bir şube 
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müdürünün neticede ürettiği bir evrak olarak görülmesi, uygulayıcı bürokratlarca 

benimsenmemesi.220 Yirmidokuz numaralı mülakat veren (M29) Kurum içi personelin, 

ilgililerin tamamının katılımının varlığı, ama sivil toplum örgütlerine gelince böyle bir 

katılımın sağlanamaması; işlerin, yatırımların Kurum içi etütler ve çalışmalarla 

başlatılması ve sonuçlandırılması, dış paydaşlara pek önem verilmemesi.221 Kırkbir

numaralı mülakat veren (M41) Katılım için masraf edilmesinin açıkça görülmemesi, 

böyle bir sistematik bir yaklaşımın olmaması, yüzde yüz bir etkin katılım olmaması, 

stratejik planlama süreçlerinin başlangıcında katılım sağlansa da ardının getirilmemesi, 

sistematik katılımın yokluğu, etkin katılımdan söz edilememesi.222

Soru 13c:

etkin katılımına

Onbir numaralı mülakat veren (M11) Katılım için sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin 

katılımına tanık olunamaması.223

Yirmiüç numaralı mülakat veren (M23) Bizim gibi az gelişmiş ülkelerde genellikle 

planları, programları bürokratların yapması, halkın, siyasetçinin bu konuda çok 

bilgisinin yokluğu ve eskiden farklı bir şey yapılmaması, bir değişim olmaması.224
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Sinerji Yaratmada Başarı Düzeyi

Tablo 26: Ortak Aklı Harekete Geçirmede (Sinerji Yaratmada) Başarı Düzeyi

Soru 14a:

Sekiz numaralı mülakat veren (M8) İkinci plan döneminde belli bir gelişme sağlanması, 

çalışanların bireysel performansları ve birimlerin performanslarının artması, 

birimlerinde iş bölümü ve görev tanımları belirlenince, performansın eskisine göre daha 
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üst seviyeye çıkması.225

Yirmiiki numaralı mülakat veren (M22) Stratejik planla veya İl Özel İdaresi Yasasıyla 

performansların artması, teşkilatlanmanın da disiplin getirmesi.226

Otuzbir numaralı mülakat veren (M31) Her birimin ciddi anlamda bir gayret içinde 

olmaları, vatandaşa ilgisinde artış olması, işleri daha hızlı yürütmeleri, vatandaşlar için 

Kurumu çok daha kolay ulaşabilir hale getirmeleri ve vatandaşların Kurumu dertlerini 

çözebilecek bir yer olarak yavaş yavaş hissetmeye başlamaları.227

Soru 14b:

Onbeş numaralı mülakat veren (M15) Teknik elemanların, işçi-memur çalışanların 

performansları ile birimlerin performanslarında bir yükselme, bir artış, iyileşme 

olmaması, çünkü stratejik planlamaya uygun olarak işler yapılmaması.228 Kırkiki

numaralı mülakat veren (M42) Çalışanların performansında gerileme gözlenmesi, 

çalışanların stratejik planları anlamamaları, bu alanda yeterince bilinç sahibi 

olmamaları ve yönetimde değişim gerektiğinin farkına varamamaları.229

Ondokuz numaralı mülakat veren (M19) Özel İdarede güzel bir planlamayla işi bilen 

tecrübeli kişileri işbaşına getirememeleri, yönetimi istikrara kavuşturamamaları.230
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Soru 14c:

Dört numaralı mülakat veren (M4) İyileşmenin düşük seviyede kalması, bunun da zaman 

alması, hatta BİÖİ kapanana kadar sürmesi, iç kontrol eylem planı ile bu iyileşmenin 

görülmesi ama tam bir iyileşmeden ziyade az seviyede bir gelişme olması.231

Onyedi numaralı mülakat veren (M17) Örgütsel performanslarla ilgili raporların 

İGM’nin232 ve paydaşların önüne gelmemesi, bu konuda yeterli bilgi sahibi 

olunamaması.233
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3.2.3.1.3.Koordinasyon 

3.2.3.1.3.1.Açık İletişim
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Açık İletişime Yatkınlık Düzeyi

Tablo 27: Açık İletişime Yatkınlık Düzeyi

Soru 15a:

Üç numaralı mülakat veren (M3) Yol Şube Müdürlüğümüzdeki bir ekip başının 

doğrudan daire başkanı ile görüşebilmesi, ara kademedekilerin birbirleriyle 

görüşebilmesi; bilginin ve enformasyonun paylaşımı için, işin gereklerini karşılamak 

için her birimin yatay ve dikey iletişim kurabilmesi.234

Altı numaralı mülakat veren (M6) Kurumda herkesin kendini ifade etmesi olanağının 

yaratılması, bir konu neden yapılmayacaksa sebeplerinin ve teknik yönlerinin izah 
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edilmesi, rahat iletişim kurabilme imkânının sağlanması.235

Sekiz numaralı mülakat veren (M8) Astlar-üstler arasında dikkate değer ölçüde 

iletişimsizliğin olmaması, genel olarak iletişimde ciddi bir sorun olmaması; paydaşlarla 

ise iletişimin kısmen kurulabilmesi, tam anlamıyla iyi bir iletişim sağlanamaması.236

Otuzüç numaralı mülakat veren (M33) Sınırlı şekilde iletişimin var olması, yüksek 

seviyeli amirlerle de belli durumlarda görüşebilme olanağının olması, ancak üst 

yöneticilerin izin vermediği hususlarda ve zamanlarda iletişimin kesintiye uğramasının 

iletişim kurulmasında ve bilginin paylaşımında bir çekimserlik, bir durgunluk 

yaratması; sivil toplum örgütleriyle herkesin iletişim kurabilmesinde de bir sorun 

yaşanmaması.237

Soru 15b:

Yedi numaralı mülakat veren (M7) Muhalefet partilerine mensup İl Genel Meclisi 

üyelerinin birçoğunun Kurumdan istedikleri belgeleri alamaması, bunun Meclis 

Başkanı veya Genel Sekreter’in iznine bağlanması, örneğin, dava dosyalarının 

incelenmek istenmesi halinde avukat veya Hukuk Müşavirliğinin buna izin vermemesi 

nedenleriyle bilgi ve enformasyon akışının oldukça kolaylaştırılmış olduğunun 

söylenememesi.238
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Oniki numaralı mülakat veren (M12) Herkesin herkesle rahat iletişim kurabilmesi 

imkânının olmaması, diyelim ki bir personelin vali ile rahat bir şekilde konuşabilmesi, 

görüşebilmesinin mümkün olmaması; genel sekreterle, daire başkanları, belki daire 

başkanlarına aynı şekilde olmayabilir ama genelde rahat görüşme imkânının 

olmaması.239

Onaltı numaralı mülakat veren (M16) Türk kamu yönetiminde otoriter bir yapının 

varlığı nedeniyle iyi bir iletişimin bırakın İl Özel İdaresini, diğer kamu birimlerinde bile 

sağlanamaması, hatta tüm işlerini konuşmayla, paylaşmayla yürüten İl Milli Eğitim 

Müdürlüğünde dahi bu iletişim düzeyinin, rahat iletişim kurma imkânlarının 

sağlanamaması, yani Milli Eğitim Müdürü-okul müdürü veya öğretmen-okul müdürü 

arasında bile, en eğitimli kesimde bile bunun sağlanamaması, bir şeyi anlatmak, 

konuşmak vesaire ortamlarının çok sınırlı olması; bizde astını azarlamandan uzun süre 

konuşabilen yöneticinin çok az olması.240

Onbeş numaralı mülakat veren (M15) İnsanlar iletişim kurmak isteseler de Kurum 

içerisinde dedikodunun, ihbarların ve ayak kaydırmaların yaygın olmasının bir süre 

sonra insanların en yakın arkadaşını bile rakip olarak görmesine yol açması; Kurum 

içerisindeki güvensizlik nedeniyle personelin yaptıkları işlerle ilgili olarak hiç bir 

paylaşımda bulunulmamasına yol açması nedeniyle herkesin birbirleriyle ve 

paydaşlarıyla rahat iletişim kuramaması sonucunu doğurması, Kurum içinde teknik 

birimler arasında zorunlu da olsa yatay ve dikey iletişim kurulabilirken, bazı birimlerde 

çalışanların birbiriyle konuşmadıklarına tanık olunması, birimlere olduğu gibi 

vatandaşla da bilgi paylaşılmaması, paydaş olarak da vatandaşın hep üçüncü sınıf bir 

şey olarak görülmesi, geleneksel anlayışını terk edemeyip stratejik planı gerçek manada 
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siyasetin gölgesinden kalmaktan uzak, o siyasetin kaygılarından uzak olarak hazırlayıp 

uygulayamamaları.241

Yirmialtı numaralı mülakat veren (M26) İletişimin düzeyinin biraz da en üstteki 

makamın bakış açısına bağlı olması, bunun belki de yönetim işinin doğasında var 

olması, belki de hiyerarşik yapılanma ve onun gerekleri için üst makamlarla iletişimin 

sınırlanması, buna rağmen diğer kademelerdeki yöneticilerle rahat görüşülebilmesi 242

Kırk numaralı mülakat veren (M40) Üst yönetime yakın çalışıyor olanların, üst yönetimle 

daha rahat iletişim kurabiliyorken, alt kademedekilerin projelerini, planlarını, 

düşüncelerini yukarılara, daha üst makamlara açabilmelerinde, iletişim 

kurabilmelerinde kısıtlamaların varlığı, ama siyasi gücü elinde bulunduranların kendi 

aralarındaki iletişimi sağlayabilmelerinin daha kolay olması; planı, programı uygulama 

şansının daha fazla olması.243
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Bizde astını azarlamandan uzun süre konuşabilen yönetici çok 

azdır
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Bilgi ve Enformasyon Paylaşımına Açıklık Düzeyi

Tablo 28: Bilgi ve Enformasyon Paylaşımına Açıklık Düzeyi

Soru 16a:

Yirmi numaralı mülakat veren (M18) Genel bir bilgi kısıtlamasının söz konusu olmaması, 

ancak bazı bilgilerin nitelikleri gereği kimi dış ve iç paydaşlardan gizlenebilmesi, bunun 

haricinde bir kısıtlama hissedilmemesi.245

Yirmiiki numaralı mülakat veren (M22) İl Genel Meclisi’ndeki uyumun (ezici çoğunluğun 

tek partide ve iktidar partisinde olmasının sağladığı uyumun), bürokratların da 

seçilmişlerle uyumlu olmasına yol açması; seçilmişlerin yöreleri için vaat ettikleri 

hizmetlerin ancak bu bürokratlar eliyle gerçekleştirilebilecek olmasının bilinciyle 
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davranılması sonucu seçilmişler ile atanmışlar arasında iyi bir diyalogun geliştirilmesi 

(zımni-örtülü bir anlaşmaya varılması), nedeniyle Kurum içi sıkıntıların ortadan 

kalkmasının enformasyon akışını kolaylaştırması, bunda teknolojinin de özellikle 

gelişmiş olmasının çok büyük etkisinin varlığı, ayrıca bürokratların siyasetçilerden 

habersiz yatırım ve faaliyet planlamalarının ortadan kalkması sonucunu da doğurduğu 

için iletişimde problemler yaşanmasının önlenmesini getirmesi, özetle “Kurumda İGM 

üyesinden habersiz hiçbir iş yapamazsınız” anlayışı egemen olduğu için bir sorun 

yaşanmaması.246

Yirmidört numaralı mülakat veren (M18) Hiçbir şeyin gizli yapılmaması, yapılacak 

yatırımlar ile ilgili olarak başta kamu kuruluşları olmak üzere tarafların, paydaşların ve 

muhtarların görüşünün alınması, Özel İdarenin komisyonları ve İl Genel Meclisinin 

ortaklaşa komisyonunun mahalline inceleme yapması.247

Bir  numaralı mülakat veren (M1) Paydaşlar arasında bilgi ve enformasyon akışında 

önemli derecede bir sıkıntının olmaması, İl Özel İdaresinin kendi içinde teşkilatlanması 

ve birimlerin görev tanımlarının yapılmasıyla Örgütte reorganizasyonun 

gerçekleştirilmesi, ona göre de iç denetim sisteminin oluşturulması; daha sonra web 

sayfası vasıtası da dâhil kurumlara bilgi iletişimde hiçbir sıkıntı oluşmaması, 

yazışmaların elektronik ortamda hızlı bir şekilde yapılır olması.248

Soru 16b:
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Onyedinumaralı mülakat veren (M17) Paydaşların Kuruma ait bilgilere rahatlıkla 

ulaşabilse stratejik planın amacına ve hedefine ulaşmış sayılmasının gerekmesi, mesela, 

spor yardımlarından Bursa’da kurulu bir spor derneğinin kendi spor kulübü için 

yardım yapılıp yapılamayacağını öğrenememesi, bu bilginin açıklanmaması, bir sorunu 

için muhalif partili İGM üyesine sorununu açan personel amirinin; “Yani bu iş için ona 

mı gitmen gerekiyor, iktidarda olan biziz, bize gelmen lazım.” demesi veya ismini 

verdiği iktidar partisi İGM Grup Başkanvekiline gitmesini söylemesinin bilgi ve 

enformasyon paylaşımında, işleri çözmede en etkin ve “makbul aracın” ne olduğu 

hakkında yeterince fikir vermesi.249

Onsekiz numaralı mülakat veren (M18) Yok denecek kadar az olması, sıradan bir 

memurun düşüncelerini üst makamdakilere anlatabilme imkânı bulmasının zor olması, 

Kurumun elindeki kaynakları, bilgi birikimini rahatlıkla paydaşlarına aktaramaması, 

bilginin saklanması.250

Ondokuz numaralı mülakat veren (M19) Zorlukla bilgi sahibi olunabilmesi, Kurumdan 

bilgi alabilmenin güç olması.251 Yirmi numaralı mülakat veren (M20) Bilgi ve 

enformasyonun çok rahat dolaştığı bir ortamın söz konusu olmaması.252 Yirmisekiz 

numaralı mülakat veren (M28) Bilakis daha da zorlaşması, birimlerin ellerindeki bilgiyi 

paylaşmada biraz cimri davranmaları.253

Otuzyedi numaralı mülakat veren (M37) Kurumun özerk bir yapıda olmaması, Valiliğin 

bünyesinde olan bir birim gibi çalışıyor olması, valiye danışılmadan hiçbir şey 

yapamayacak şekilde çalışmaları, yani üst yönetimin izni olmadan paylaşımın çok şey 

kolay olmaması.254

Soru 16c: “
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Dört numaralı mülakat veren (M4) BİÖİ’de paydaşlarla, özellikle dış paydaşlarla 

iletişimin olmaması, bir bilgi istediklerinde o bilgiye ulaşabiliyor olmaları ama aradaki 

ilişkiyi biraz daha geliştirici faaliyetler ya da bununla ilgili bir çalışmalar yapılmaması, 

paydaşların da farkında oldukları gibi bilgi ve enformasyon paylaşımının yeterince 

yapılmaması.255
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3.2.3.1.3.2.Geri Bildirim

Geri Besleme İçin Uygun Mekanizma Oluşturma Düzeyi

Tablo 29: Geri Besleme İçin Uygun Mekanizma Oluşturma Düzeyi
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Soru 17a:

Yirmidört numaralı mülakat veren (M30) Öyle bir birim şeklinde olmasa da bir 

düzeneğin varlığı, Kuruma şikâyetlerin rahat ulaşabilmesi, daha sonra ilgili birimlere 

iletilmesi ve sonunda da gereken yanıtların da şikâyetçiye verilir olması.256 Otuzdört 

numaralı mülakat veren (M34) Gereken ilginin gösterilmesi, mesela, bir evrak 

geldiğinde hemen kayda giriyor olması, kayıtların ilgili şubeye ulaşması, şubenin bunu 

değerlendirilmesi, yerinde tetkik için eleman görevlendirilmesi ve talebin 

sonuçlandırılması.257

Soru 17b:

Otuz numaralı mülakat veren (M30) Geri beslemeleri alıp değerlendiren bir birim 

olmaması, böyle bir mekanizmanın varlığından haberdar olunmaması, hissedilmemesi, 
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iyi işleyen bir mekanizma, düzenek veya sisteme rast gelinmemesi.258

Yedi numaralı mülakat veren (M7) Hem stratejik plan hazırlama seviyesinde, hem bütçe 

hazırlama seviyesinde hem de bir yıllık yapılacak programlama seviyesinde muhalefetin, 

farklı görüşlerin bu belgelere yansımasının istenmemesi, mesela, Şubat ayında 20 gün 

süren bütçe görüşmeleri sırasında planlar ve bütçenin Meclise son gün getirilip aceleyle 

komisyonlarda imzalattırılıp oylanarak kabul ettirilmesi; yani kimsenin önerisi, 

kimsenin görüşü, kimsenin tavsiyesinin bu belgelere yansımaması, bazı hallerde de 

vatandaşın görüşlerinin alınıyor olmasına rağmen üzerinde değerlendirmeler 

yapılmaması, sonra da raflara kaldırılıyor olması, bu konuda iyi işleyen bir 

mekanizmanın kurulamaması ve bu işleyişle de yanlışlıklar yapılması.259

Dokuz numaralı mülakat veren (M9) Meslek odası olarak isteklerimizle ilgili olarak 

yazılan birkaç tane resmi yazıya cevabının çok üstünkörü verilmesi, yani çok net 

cevaplar verilmemesi, eksik bilgilerin gönderilmesinin görülmesi, bundan dolayı da 

Kurumda geri besleme için iyi işleyen bir mekanizmanın kurulduğunun, işletildiğinin 

sözünün edilememesi.260
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üst düzeyde bir alışkanlık
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Personelin Geri Bildirime Önem Verme Derecesi

Tablo 30: Personelin Geri Bildirime Önem Verme Derecesi

üst düzeyde bir alışkanlık

üst düzeyde bir 

alışkanlık

Soru 18a:

üst düzeyde bir alışkanlık

Üç numaralı mülakat veren (M3) Eskiden de olsa daha da güvenli hale getirilmesi, her 

türlü isteğin incelendiği ciddi bir çalışma yürütülmesi, başvuru sahiplerinin de bu 

çalışmaları rahatlıkla kabulleniyor olmaları, çünkü Kurumun ikna kabiliyetinin 

yüksekliği; teknik olan bir konuyu ilgilisine açıklayarak, sorunu gidip yerinde görerek 

incelemesinin üst düzeyde bir alışkanlık haline gelmesi, her talebi haklı olarak kabul 
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etmeleri, sorunu yerinde görüp inceledikten sonra çözülüp çözülemeyeceğinin 

anlatılması, çok üst derecede duyarlılık gösterilmesi.262

Otuzbir numaralı mülakat veren (M31) Herkesin meselelere memnuniyetle yaklaşıyor 

olmaları, konularla [sorunlarla] alakalı olarak sorumluluk alma, yardımcı olma 

hususlarında İGM üyesinden ve Meclis Başkanı’ndan destek görülmesi.263

 

Soru 18b:

üst düzeyde bir alışkanlık

Beş numaralı mülakat veren (M5) Böyle bir mekanizma olmadığı için dedikodular 

haricinde bir iletişim aracı olmaması, dedikodular da ya eksik bilgiye ya da siyasi ya da 

başka türlü eleştirilere dayandığından, yöneticilerin bunlara itibar etmemesi, hepsinin 

çok yanlı olduklarını düşünmeleri, belki de hepsi yanlı olsa da; “bizim yaptığımız bir 

işin eleştirisi gelmiş, biz bundan faydalanalım” gibi bir alışkanlığın gelişmemiş olması.266

Sekiz numaralı mülakat veren (M8) Eleştiriye açık bir kültürümüzün yokluğu nedeniyle 

geri beslemeye gereken önemin verilmemesi, bunun Türkiye’nin hiçbir yerinde 

olmaması, “ben yaptım doğru, birisi bunu eleştiremez, ben hep doğru yaparım 
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mantığı”nın egemen olması, buna karşın stratejik planlamanın paylaşımı 

gerektirmesinin çatışması sonucu geri beslemeye yeterince önem verilmemesi.267

Onbeş numaralı mülakat veren (M15) Geri beslemeye önem vermeyle ilgili hiçbir 

alışkanlık geliştirilmemesi, haklı taleple Kuruma gelen şikâyetçilere kaba muamelede 

bulunulması, insanların rencide edilmeleri, “devlet halk için vardır” anlayışının bir 

yana bırakılması, hatta içme suyunu kirleten mermer ocağından şikâyeti için İGM’ye 

gelenleri İGM Başkanı’nın, “çıkın dışarı, şov yapıyorsunuz” şeklinde hoş olmayan 

sözlerle azarlaması.268

Kırkiki numaralı mülakat veren (M42) Bir şikâyetin içinde mantık, bilimsel, haklı talebi 

yerine getirilme konusunda anlayışlı bir davranış biçimi olmaması nedeniyle, 

Bursa’mızda yapılan çimento fabrikaları, mermer ocakları, dere kirlilikleri, içtiğimiz 

suların kirlenmesi, Nilüfer Deresi’nin kirletilmesinin meydana gelmesi, geri beslemeye 

önem verilmemesi yüzünden bu olumsuzlukların yaşanması.269

Soru 18c:

üst düzeyde bir alışkanlık
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3.2.4.Alt Araştırma Sorusu 3’ü İl özel idarelerindeki mevcut örgütsel yapı ve yetki 

paylaşımı; katılımcılık ve insan kaynakları yönetimi anlayışı, özetle katılım anlayışı, stratejik 

planlamanın etkinliği üzerinde ne ölçüde rol oynamaktadır? Yanıtlamaya Yönelik Bulgular

3.2.4.1.Katılım
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3.2.4.1.1.Yetkilendirme 

3.2.4.1.1.1.Esneklik

Örgüt Yapısının Esneklik Düzeyi

Tablo 31: Örgüt Yapısının Esneklik Düzeyi

Soru 19a:
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Dört numaralı mülakat veren (M4) Stratejik planlama sürecinde çalışanlara inisiyatifler 

tanınması, tüm Kurumda yönetim anlayışı değiştiği için inisiyatif tanınması.271

Onbir numaralı mülakat veren (M11) Örgüt yapısı değiştirilerek daire başkanlıklarına 

bütçe ve görev verilmesi, personelin, özellikle teknik personelin kendi alanlarında 

kimseye danışmadan kendi işlerini yapıyor olmaları.272

Yirmibeş numaralı mülakat veren (M25) Çalışanların inisiyatifi sonuna kadar 

kullanabilmeleri, müteahhitlerin işlerinde kendilerini yetkili görüp önlerini açmaları 

(işlerini görmeleri), gereken neyse yapılıyor olması.273

Otuzbir numaralı mülakat veren (M31) Herkesin kendi alanlarında bir sorumluluk sahibi 

olmak için uğraş vermeleri, sorumluluk almaları.274

Otuzüç numaralı mülakat veren (M33) Bir teknik elemanın inisiyatifinin bir şube 

müdürüne nazaran daha yüksekliği, genelde personelin inisiyatiflerinin artması, 

herkesin yetkisini kullanıyor olması.275

Soru 19b:
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Yedi numaralı mülakat veren (M7) İnisiyatifin bürokratlara bırakılması, örneğin, 

madenlerin ruhsatlandırılmasında veya içme suyu, gölet yapımı gibi işlerde de, 

bürokratların doğrudan “parti il başkanı” ile görüşmesi ve “il başkanı” ne derse onun 

yapılması, son sözü siyasi erkin söylemesi; çalışanların hiçbir odaktan emir almadan 

tamamen kendi isteğiyle işini yapması, bilgi ve tecrübesini kullanabilmesi anlamında bir 

özerklik ve inisiyatifin yokluğu.276

Sekiz numaralı mülakat veren (M8) Kurumda çalışan teknik elemanın gerektiğinde 

yönetici üstlerinden daha yetkili olup işlerin yapılmasında daha etkili olabilmesi, ama 

genele baktığınızda böyle bir inisiyatif kullanımından söz edilememesi; münferit, kişisel 

ilişkilerden kaynaklanan (ilkelere dayanmayan) inisiyatif kullanımlarının varlığı, 

olumlu bir anlayış ve kültürün gelişmemesi, oluşmaması.277

Dokuz numaralı mülakat veren (M9) Çalışanlar üzerinde baskıların fazlalaşması, siyasi 

baskılar sonucu yanlış imar uygulamaları yapılması, personelin inisiyatif alanının 

bilakis daraltılması.278 On numaralı mülakat veren (M10) İşlerin yürütülmesinde 

personelin inisiyatifi değil, tepedekilerin talimatlarının önemli olması, işlerin 

yöneticilerin emirlerine göre yürütülüyor olması.279 Onüç numaralı mülakat veren (M13)

Personelin inisiyatif kullanabildiğinden söz edilememesi, geleneksel yapının 

kırılamaması, daire başkanının kendi başına karar alamayıp “valiye soralım” demesi.280

Onbeş numaralı mülakat veren (M15) Çalışanlara yeterince inisiyatif verilmemesi, 

kararları siyasilerin yönlendirmesi, dayatması ile alınması; o yüzden personelin 

inisiyatifinden söz edilememesi.281 Onaltı numaralı mülakat veren (M16) Personele 

inisiyatif tanınmaması; işlerin yöneticilerce personele, yöneticilere de siyasilerin 

söylemesi ile yürütülüyor olması, siyasilerin isteğine göre yöneticilerin tavır almaları, 
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kurumsal bir duruşun yokluğu.282 Onyedi numaralı mülakat veren (M17) Kurumda 

küçük bir azınlığın dışında283 personelin bir inisiyatifinin yokluğu, program harici 

işlerin ancak üst yönetim ve İGM’den baskı geldiğinde yerine getirilmesi.284

Ondokuz numaralı mülakat veren (M19) Çalışanların inisiyatifinin yokluğu, yetkinin 

İGM ve Genel Sekreterliğin yetkisinde olması.285 Yirmibir numaralı mülakat veren (M21)

Üst makamın dediğinin olması, eski yapının değişmemesi.286 Yirmiiki numaralı mülakat 

veren (M22) Stratejik planda (veya mevzuatta) yazılı olsa bile (kendine yetki tanınmış 

olsa bile) personelin amirinin görüşüne başvurma ihtiyacının varlığı, personelin 

inisiyatif kullanması konusunda çok fazla yetkilerinin olmadığı.287 Yirmidört numaralı 

mülakat veren (M24) Personelde inisiyatif olmaması, işleri özellikle amirlerine ve 

siyasetçilere danışmak suretiyle yürütüyor olmaları.288

Yirmidokuz numaralı mülakat veren (M29) Uygulamada hiçbir şeyin değişmemesi, yıllık 

ödeneklerin nasıl harcanacağına dair iş listesinin yokluğu (hâlbuki stratejik planlama 

gereği olmalıydı), personele işi konusunda inisiyatif tanınmaması.289 Otuzsekiz numaralı 

mülakat veren (M38) Çalışanlara inisiyatif verilmemesi, siyasilerin görüşü neyse ona 

uyulması.290 Otuzdokuz numaralı mülakat veren (M39) İnisiyatif kullanımının aşağı 

doğru çok az inmesi; inisiyatifin yukarıda kalması, stratejik planlamanın alt 

kademelerde pek anlaşılmış291 bir konu olmaması.292
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Otuziki numaralı mülakat veren (M32) İyi düşünceleri, fikirleri olan arkadaşların 

fikirlerinin yönetim anlayışına yansımaması, yani alınan kararlara etki etmemesi; 

siyasilerin ve üst yönetim dışındakilerin inisiyatif kullanmasına uygun bir örgütsel yapı 

ve mekanizmanın, sistemin yokluğu; genç arkadaşların ve çalışanların yönetim alanının 

genişlememesi.293

Kırkiki numaralı mülakat veren (M42) İnisiyatif tanınmasının söz konusu olmaması, 

mevcut yönetim sistemi içinde yapılacakların ve dayatmaların (buyurma gücüne sahip 

olanların) belli olmasının, inisiyatif kullanımına (stratejik planlamanın gereklerinin 

yerine getirilmesine) engel olması.294

Kırkbir numaralı mülakat veren (M41) İnisiyatif kullanımının Kurum içinde kişiden 

kişiye değişiyor olması.295
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Yöneticilerin Özerklik Düzeyi

Tablo 32: Yöneticilerin Otonomi Düzeyi

Soru 20a:

İki numaralı mülakat veren (M2) Kısmen gerçekleştirilmesi, programa, bütçeye dayalı 

işlerin personelin inisiyatifi ve sorumluluğu altında yürütülmesi; yapılacak işlerin bir yıl 

önceden İGM üyeleri tarafından dile getirildikten sonra teknik elemanlarca projelerinin

yapılıp yıllık programlara konulup İGM’nin onayı ile yürürlüğe girmesi şeklinde bir 
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uygulamanın varlığı.300 Üç numaralı mülakat veren (M3) Yatırım programını ve bütçeyi 

iktidar partisi İGM çoğunluk grubunun hazırlaması ve Meclisin kabul etmesi, 

yöneticiler tarafından hazırlanıp Meclise götürülse bile bunların değiştirilebilmesi; cari 

uygulamaya göre Meclisin tasdikinden sonra bütçenin harcanması ve programın pratiğe 

aktarılmasının yönetim kademelerince gerçekleştiriliyor olması, ama son sözü gene de 

Meclisin söylemesi.301

Ondört numaralı mülakat veren (M14) Daire başkanlarının harcama yetkilisi olması, 

sorumluluklarının artması ve dolayısıyla da bir parça yetki ve otonomilerinin 

artmasının demek olduğu.302

Soru 20b:

Beş numaralı mülakat veren (M5) Birimlerde böyle bir inisiyatifin yokluğu, projelerin 

teknik kısmını birimler hazırlarken, kararı İGM’nin vermesi; nerelere, ne yapılacağını 

İGM’nin kararlaştırıyor olması.304 Yedi numaralı mülakat veren (M7) Her ne kadar 

resmiyette bütçeler her daire başkanına müstakilen verilmiş olsa da birincisi, o bütçeyi 
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kullanabilmesi için Meclisin onay vermesinin gerekiyor olması, ikincisi de, o bütçenin 

nerelere harcanacağını siyasi erkin karar vermesi.305 Onyedi numaralı mülakat veren 

(M17) İnisiyatifin %80’inin İGM’de olması.306

Altı numaralı mülakat veren (M6) Kaynak tahsisinde; bulunulan yılın bütçesini 

yönetimin tespit ettiği, yapılacak işlere ait tahmini bir bütçenin hazırlandığı, bu 

bütçenin üst makamlardan, İGM’den geçerken belki azaltılarak veya fazlalaştırılarak 

daire başkanlıklarının yetkisine verildiği, gerektiğinde Meclisin kararına göre de revize 

ettirilmesi, ödenek bazında yatırım yerleri belirlenmemişken, uygulamaya geçileceği 

zaman ayrıca Meclisin onayının alınması, İGM siyasi yönden hangilerini yapacakları 

talimatını verdiği için inisiyatifin de kendilerinde olması.307 Ondokuz numaralı mülakat 

veren (M19) Yol yapımı için verdiği ödenekte hangi köye yol yapılacağına ilgili daire 

başkanı değil, Meclisin karar veriyor olması, öncelikleri belirten ilkeleri koymaktan 

ziyade doğrudan yatırım noktasını kendisinin belirliyor olması, yöneticilerde olması 

gereken inisiyatif kullanımının kısıtlanması.308

On numaralı mülakat veren (M10) Öncelik belirleme, proje belirleme gibi yatırım 

önceliklerinin yöneticilere bırakılması söz konusu ama karar alma aşamasında maalesef 

uygulamanın olmaması, böyle bir inisiyatif tanınmaması

Yirmiiki numaralı mülakat veren (M22) Daire başkanlıklarına verilen bütçelerde hangi 

köye hangi hizmetlerin gideceği konusunun daha önceden planlanması ve İGM’de 

onaylanan bu planın uygulanması; nereye, ne yapılacağının siyasi organca belirlenmesi, 

yatırım kararlarını yöneticinin kendisinin verememesi, yöneticinin tamamen iş gören 
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vaziyetinde bir rolünün olması, alınan kararı uygulayan olması.310

Onaltı numaralı mülakat veren (M16) Yatırımların belirlenmesinde inisiyatifin ilgili 

uzman birimlere (departmanlara) kesinlikle bırakılmaması, bunda çoğunluk partisi 

İGM üyelerinin ilçe bazında etkilerinin olması, bunu çoğunluk partisi içinde, kulislerde 

konuşarak yapıyor olmaları, işin (yatırım veya faaliyetin) o yöreye gerekli olup 

olmadığına önem verilmemesi, tamamen siyasi organ ve kişilerin inisiyatifi ile işlerin 

yürütülmesi.311

Onsekiz numaralı mülakat veren (M18) Özel İdare’de İGM Başkanının kararının geçerli 

olması, yöneticilere inisiyatif sağlandı denilebileceği, ama İl Genel Meclisinin yönetim 

organı olmadığı halde yönetimde inisiyatif sahibi olması, yürütme içinde de yetkinin 

daire başkanlarına, genel sekretere ve valiye kalması nedeniyle tam sağlandığının 

söylenememesi.312

Yirmi numaralı mülakat veren (M20) Stratejik plan, bütçe varlığının yanında netice 

olarak bunlarla ilgili karar vericilerin yine siyasilerin olması, yöneticilerin tam inisiyatif 

kullanamaması, sadece öneri getirebilmesi, yani öneri getirmek serbest ama karar 

verme işinin sadece yukarıya ait olması.313 Yirmibir numaralı mülakat veren (M21)

İnisiyatif kullanımının stratejik planlama ve yönetim süreçlerinde gözlenememesi; 

önceliklerin belirlenmesi, bütçelerin ayrılması ve o bütçenin harcanmasında şeffaflığa 

tanık olunamaması, yatırım öncelik ve kararını yöneticinin verememesi, bunlara 

siyasetçinin karar veriyor olması.314
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Yirmidokuz numaralı mülakat veren (M29) Yapılacak işlerin siyasiler ve daire 

başkanları tarafından belirleniyor olması, birimlerin bilgi birikimi sayesinde her köyün 

(yerleşim yerinin) iyi-kötü ihtiyacının bilindiği, yatırımlara dair tekliflerin ilgili 

birimince hazırlandığı, ama önceliği yöneticilerin değil, siyasilerin belirliyor olması.315

Otuzbir numaralı mülakat veren (M31) Bu yetkinin yöneticilere aslında verildiği, ama 

onların yetkiyi kullanmaktan korkuyor olması, kendini güvende hissetmemeleri.316

Otuzsekiz numaralı mülakat veren (M38) Yetkinin Meclis’te olması, yöneticilerin 

otonomilerinin yokluğu.317

Otuzdokuz numaralı mülakat veren (M39) Bütçe hazırlıkları sırasında kendi işlerinde 

uzman olan birimlerin kendi tekliflerini hazırlayıp üst yönetime sunması, daha sonra 

Encümende görüşülürken siyasi kanattan da bir kısmın taleplerin de bütçeye girmesiyle 

Meclise sunulması, Mecliste de gene bir kısım revizyonlar yapılması; yıllık performans 

programlarının da bütçe ile birlikte onaylanıyor olması ile nereye, ne yapılacağına 

İGM’nin karar vermesi şeklinde işleyen süreçte yöneticilerin otonomilerinin 

sağlandığının söylenemeyeceği, Meclis yapıyor olması ve yönetimde de genel sekreter ve 

valinin varlığının, birim yöneticilerinin inisiyatifini, otonomilerini imkânsızlaştırması.318

Kırk numaralı mülakat veren (M40) Yol işinde şube müdürünün ağırlığının, okullarda da 

valinin ağırlığının olması, başka yatırım alanlarında da kısmen otonomilerinin var 
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olmasına rağmen ağırlığın yine de üst yönetimde olması.319

3.2.4.1.1.2.Yapı-Yetki Paylaşımı
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Örgütsel Yapının Değişime Uyarlanma Düzeyi

Tablo 33: Örgütsel Yapının Değişime Uyarlanma Düzeyi

Soru 21a:

Bir numaralı mülakat veren (M1) Örgüt içi yetki ve sorumluluklar yeniden belirlenmesi, 

görev tanımlarının yapılması, her birime görevlerinin verilmesinin işleri daha 

kolaylaştırması ve hızlandırması sonucunu vermesi, şikâyetlerin azalması, işlerin ortada 

kalmaması, her işin mutlaka bir birimi ilgilendirir hale gelmesi.320
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Onyedi numaralı mülakat veren (M17) İGM başkanı ise şu ilginç gerçeği vurguluyor: 

“İGM başkanı İÖİ yöneticisidir, istediği bürokrata istediği emri verir. İÖİ’ni fiilen İGM 

yönetir, nelerin yapılacağını İGM üyeleri belirler, ilgili ilçe İGM üyesi ile. Biz devrede 

olduğumuz için işler hızlanıyordu, biz takip ediyor, baskı yapıyorduk.”321

Yirmidört numaralı mülakat veren (M24) Elektronik ortamı kullanılarak işlerin 

hızlandırılması, daha verimli bir hale gelmesi; sorunları çabuk çözmede hızlanma ve 

kolaylık olması, çünkü Kurumda bir çekişmenin de zaten yokluğu, işlerin verimli, hızlı 

şekilde yapılıyor olması.322

Yirmibeş numaralı mülakat veren (M25) Vatandaştan gelen isteklere olumlu veya 

olumsuz hızlı bir şekilde cevap verilmesi, çevreye olan ilgilerinin daha da artması, 

telefonla da yazıyla da olumlu ya da olumsuz bir cevap veriliyor olması.323

Otuzbir numaralı mülakat veren (M31) Daha duyarlı bir hale gelmeleri, Örgüt içinde 

sorumluluklarını bilerek hareket etmeyi öğrenmeleri, iş yapmadıkları takdirde onları 

gözetleyenin olduğunu düşünmeleri, daha hızlı etki alınması ve daha hızlı tepki verir 

hale gelinmesi; stratejik planlamaya geçildikten sonra işlerin daha hızlı halledilir hale 

gelmesi, birimlerin kendi görev ve sorumluluklarını daha iyi öğrenmeleri ile hesap 

verme düşüncesinin de gelişmesi.324
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Otuzüç numaralı mülakat veren (M33) Muhtarların yörelerine ait sorunları Kuruma 

ilettiğinde, hemen sahip çıkılıp en kısa zamanda imkânlar nispetinde yapılıyor olması, 

yani vatandaşın taleplerine çabucak duyarlılık gösterilmesi ve bunların da imkânlar 

ölçüsünde yerine getiriliyor olması.325

Otuzdokuz numaralı mülakat veren (M39) Bütün vatandaş başvurularının genel 

sekretere gelmesi, onun başvuruyu ilgili daire başkanlıklarına göndermesi ve çok kısa 

zamanda netice istenmesi, işin hem atanmış (vali) hem de seçilmiş (İGM) organlara 

hesap verme durumunda bulunun genel sekreterce izlenmesi; izleme ile ilgili olarak bir 

başvuru ve takip yönteminin geliştirilmesi, vatandaş başvurularının mutlaka süresi 

içerisinde cevaplandırılmasına özen gösterilmesi, bu sayede personelin ve Örgütün 

duyarlılığının artması, daha hızlı cevap verir hale gelmesi.326

Soru 21b:

Beş numaralı mülakat veren (M5) “Vatandaş ayağı”nın eksik kalması, yani etkili bir 

mekanizma kurup da vatandaşın katılımının temin edilememesi, sadece normal şikâyeti 

olan veya isteği olan vatandaşların dilekçe yöntemi dışında bir aracının olmaması, web 

sitesinin bile bu hizmete açık olmaması, BİMER’in daha iyi çalışıyor olması, yani 

katılım anlamında tek kanalın BİMER olması, ayrı bir kanalın olmaması.327 Yedi 

numaralı mülakat veren (M7) Stratejik plana geçilmesi ile birlikte değişiklik yapıldığının 

söylenmesine rağmen bu değişiklikle birlikte taleplere etkin cevap vermenin, karar 

vermenin sağlanmaması, çünkü yöneticilerin daha çok siyasi erkin kararları 
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doğrultusunda hareket ediyor olmaları, yani oradaki yetkisini bağımsız 

kullanamamaları, inisiyatif alamamaları.328

Dört numaralı mülakat veren (M4) Resmi kurumlar (il ve bölge müdürlükleri, 

muhtarlıklar) yoluyla istek ve şikâyetlerin Kuruma ulaştırılıyor olması; muhtarların 

İÖİ’de ilgili birim yöneticisi ile yüz yüze ilişki kurabilmesi, müdahale etmede (yanıt 

vermede) bir şey söylenemese de taleplerin alınmasında hızın artması, ulaşılabilirlik 

açısından bir rahatlamanın söz konusu olması, ama birim yöneticisinin İGM’nin 

kararını almadan bir işe olur ya da olmaz şeklinde bir yanıt vermesinin, inisiyatif 

kullanmasının söz konusu olmaması, yanıt vermede tam bir hızlanmanın olmaması, 

etkin olamaması.329

Onaltı numaralı mülakat veren (M16) Kurum içinde organize birimler 

oluşturulamaması, Örgütün reorganize olamaması, eski temposunda çalışması, 

Kurumun kendi mekanizmasını yenilemesi ile değil de iktidar karşısında vatandaşın, 

“ben varım, vatandaşım” diye bastırmasından kaynaklanan bir gelişme olabilmesi, 

stratejik planlamadan bağımsız olarak zaman içinde vatandaşın talebine yanıt vermede 

bir hızlanmanın söz konusu olabilmesi.330

Onsekiz numaralı mülakat veren (M18) Benzer bir görüş de şöyle: “Tedrici bir gelişme 

oldu. Halkın isteklerine bigâne kalınamazdı, Kurum istese de istemese de vatandaş 

taleplerine duyarlı hale geldi.”331

Yirmialtı numaralı mülakat veren (M26) Aslında hızlanma ve kolaylık olması 

gerekiyorken öyle olmaması, personel ve yönetici atamasında siyaset devreye girdiği ve 

deneyimli, uzman ve kaliteli eleman alınmadığı için işlerin kolaylaşıp hızlanmaması, 
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işlerin karışması.332 Otuz numaralı mülakat veren (M30) Eskisi gibi geleneksel usulde 

yürütülmesi, Kurumun hala eskiden kalan alışkanlıklarla çalıştığının görülebilmesi, 

personelin davranışlarının hala “klasik devlet memuru” anlayışıyla ‘bırak, bakarız, şu 

arkadaşa yönlendirelim’ gibi zihniyetiyle devam ettiğinin söylenebilmesi, hızlı etki alma-

tepki verme anlayışının gelişmemesi.333

Kırk numaralı mülakat veren (M40) Hiçbir şeyin değişmemesi, yine aynı ekip, ‘aynı tas, 

aynı hamam’, eski anlayışlar ve işleyişin sürdürülmesi, çünkü görevlerle ilgili kararların 

alınıp masaya konulması ama alttaki elemanın bu kararlardan haberinin olmaması, 

üsttekinin kendini eğitmemesi, üsttekinin kendini kontrol etmemesi ve kendini 

yenilememesi ve yenilendikten sonra astlarına bu yeniliği adapte edip bunu 

yansıtmaması.334

Kırkiki numaralı mülakat veren (M42) Eski alışkanlıklara devam edildiği gibi, İÖİ’nin 

yürüttüğü bazı projelerde halkın şikâyetlerine kulak verilseydi, yanlış projelere halkın 

ayaklanmasının gerekeceği, halka ‘Sen çekil buradan!’ diyen teşkilatlar, yöneticilerin 

varlığının gazeteler yoluyla duyulması, içme suyuna sahip çıkmak isteyenlere karşı 

durulması, görevlerini yapmaktan çekinmesi ve böylece halkın talep ve isteklerine 

duyarsız kalınması.335

Soru 21c:
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Ondokuz numaralı mülakat veren (M19) Kurumun genişlemesi, büyümesi, sekiz daire 

başkanlığının kurulması, fakat vatandaşın taleplerine daha hızlı yanıt verilir olduğu 

konusunda şüpheler bulunması.336 Otuzyedi numaralı mülakat veren (M37) Stratejik 

planlamayla birlikte Kurumda bazı şeylerde değişikliğe gidilmesi, değişimin oturması 

için geçen birkaç yılın kısa bir süre sayılması gerekeceği, bu nedenle de ciddi anlamda 

yapısal değişikliklerle ilgili bir bocalama döneminin yaşanması.337

İGM 

başkanı İÖİ yöneticisidir, istediği bürokrata istediği emri verir

baskı yapıyorduk
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Örgütsel Yapının İşe Elverişlilikteki Başarı Düzeyi

Tablo 34: Örgütsel Yapının İşe Elverişlilikteki Başarı Düzeyi

Soru 22a:

Bir numaralı mülakat veren (M1) Kurumun gelişmesine bağlı olarak birimlerin 

oluşturulması, görev ve sorumluluklar netleştiği, işi yapacak kişi ve birimler belirlendiği 

için işleri savsaklamaların azalması, verimin artması.338 Altı numaralı mülakat veren 

(M6) Stratejik planlamaya geçtikten sonra Örgüt içinde düzenlemeler yapılması, 

çalışanların ne yapacağını, ne edeceğini, kime başvuracağını bilir hale gelmesi, yani 

sistemin oturması,  herkesin yetki ve sorumluluğunun belirlenmesi.339 Üç numaralı 

mülakat veren (M3) Stratejik planla beraber hadiselerin daha ciddiyet kazanması, 

Örgüt yapısında değişikliğe gidilmesi; stratejik plan ilkeleri gereğince Örgütün sürekli 

izlenmesi, çalışan ve birimlerin stratejik plana uyup uymadıklarının periyodik olarak
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denetleyen bir yapının oluşturulması, bunlardan dolayı Örgütün daha verimli hale 

gelmesi.340 Dört numaralı mülakat veren (M4) Savsaklamaların ve gecikmelerin 

azalması.341 Sekiz numaralı mülakat veren (M8) İmza Yönergesi [Yönetmeliği] çıkması, 

Görev Tanımları [Yönetmeliği] nin hazırlanıp yürürlüğe konulması.342 Onaltı numaralı 

mülakat veren (M16) Birimler arasında yetki paylaşımı yapılması, işlerin uzman 

birimlere verilmesi ile işleri savsaklamaların azalması.343 Dokuz numaralı mülakat veren 

(M9) Görev Tanımları Yönetmeliği’nin çıkarılması, örgüt yapısında düzenlemeler 

yapılması.344 Otuzdokuz numaralı mülakat veren (M39) Görev tanımlamalarının 

yapılması, işlerin hangi dairenin, hangi birimin, hangi kişisinin, hangi işten sorumlu 

olduğunun bu görev tanımlarında belirtilmesi, beklemelerin sonlandırılması, Kurumun 

daha verimli çalışmaya başlaması.345 Oniki numaralı mülakat veren (M12) Stratejik plan 

yapıldıktan sonra İmza Yetkileri Yönetmenliği, Görev Tanımları Yönetmeliği’nin 

hazırlanması, herkesin kendi işinin ne olduğunu, ne yapacağını öğrenip bu 

yönetmenlikler doğrultusunda çalışmaların yürütülmesi ve Örgütün daha verimli bir 

hale gelmesi.346

Yirmi numaralı mülakat veren (M20) Savsaklamaların azalması, Kurumun daha verimli 

hale gelmesi.347 Yirmidört numaralı mülakat veren (M24) Birimler, şubeler ve daireler 

arasındaki iş bölümü yapılması, herkesin kendi görevini biliyor olması ve kendi işini 

takip ediyor olması ve böylece Kurumun daha iyi çalışmaya başlaması, işlerin ortada 

kalmaması, görev karmaşasının sona ermesi ve artık verimli çalışmaya başlaması.348

Yirmiyedi numaralı mülakat veren (M27) Daha verimli çalışmaya başlaması.349 Otuz

numaralı mülakat veren (M30) Her birimin kendi işini yapmaya başlaması, böyle olunca 

da daha verimli olmaya başlamaları.350
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Otuzüç numaralı mülakat veren (M33) Aksama oluyorsa da takip edildiği zaman 

yapılıyor olması, karmaşanın yok olması, Kurumun daha verimli çalışmaya 

başlaması.351 Otuzaltı numaralı mülakat veren (M36) Kurumda gideceğin kişi belli, işin 

sonucunu soracağın kişi belli olunca, ödemeyi alacağınız kişi belli olunca, sorunların çok 

kolay çözülmesi, işlerin daha rahat görülmesi.352

Otuziki numaralı mülakat veren (M32) Kurumda yasaklamaların azalması, görevlerin 

netleşmesi, Kurumda bazı birimlerin daha verimli çalışmaya başlaması, çalışanlardan 

hesap sorulabiliyor olması.353

Soru 22b: “

Onbeş numaralı mülakat veren (M15) Sekiz tane daire başkanlığı kurulması ama sekiz 

tane daire başkanlığının hepsinin de birbirinin içine girmesi, bunun özellikle yapıldığı, 

çünkü çıkacak çatışmada siyasetin (İGM üyelerinin) arabulucu olmasının istenmesi ve 

bu yüzden de birimler arasındaki görev karmaşasının devam etmesi; uyumlu 

çalışılamaması, çünkü sebebinin; her daire başkanlığının siyasetten emir aldığı, 

başkalarının adamı olduğu için herkesin önceliğinin farklı olması, yürütülen işlerde 

verimli ve senkronize (uyumlu) olamamaları, çoğunluk partisinin az oy aldığı köylere 

altyapı götürmede çekingen davranması, “işleri sallamaları”, eski alışkanlıkların devam 

etmesi.354

Ondokuz numaralı mülakat veren (M19) İl Özel İdare Müdürlüğünden Genel 

Sekreterliğe geçildiğinde, Teşkilatta üst seviyelere atamalar yapılmış olması, bunun 

zaman kaybettirmesi, ayrıca tekrar Köy Hizmetleri İl ve Bölge Müdürlüklerinin 
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birleşmesiyle çekişmelerin meydana gelmesi, birimler arasındaki yetki karmaşasının 

sona ermemesi, kimin ne yapacağı konusunda bir açıklık, netlik sağlanamaması.355

Yirmiüç numaralı mülakat veren (M23) Savsaklamaların azalmaması.356 Yirmibeş 

numaralı mülakat veren (M25) Pek çok sorun çözülse de yetki karmaşasının tam 

anlamıyla giderilememesi, örneğin, okulların ruhsatlarının hangi birim tarafından 

alınacağı sorununun çözüme kavuşturulamaması, ihmal edilmesi gibi olumsuz 

durumların da var olması.357

Kırk numaralı mülakat veren (M40) Henüz o yenilik kendini hissettirmediği için eski 

düzenin devam etmesi, yapılan düzenlemenin uygulamada kendini hissettirememesi, 

Kurumda çalışanların aynı [eski] sistemleri devam ettirmeleri.358

Kırkiki numaralı mülakat veren (M42) Kurumda verimlilik diye bir şeyin yokluğu, 

Kurumda stratejik planlamanın göstermelik olarak yapılması nedeniyle işleri 

savsaklamalarda bir farklılık olmaması, Kurumda stratejik plana uyulup uyulmadığı ile 

ilgili etkin bir denetim olmadığı için işleri savsaklamaların azalmaması, emirlerin 

değişmesine bağlı olarak ilkelerin de değişmesi.359

Soru 22c: “

Onüç numaralı mülakat veren (M13) Stratejik planın gerektirdiği misyon çalışmaları 

yapıldığı için çalışanlar arasındaki yetki karmaşasının azalması, onun söylenebileceği, 

ama işlerin gerçekleşmesi konusunda savsaklamanın azalmış olduğu konusunda 

tereddütlerin olması.360 On numaralı mülakat veren (M10) Hala yetki karmaşasının 

varlığı, birimler arası müdahalelerin de olması, bir kısım hizmetlerin farklı birimler 
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tarafından, aynı hizmetlerin ise farklı birimler tarafından yürütülüyor olması, bu 

nedenle de yetki karmaşasının söz konusu olması.361
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3.2.4.1.2.Katılımcılık 

Paydaşların Katılımına Açıklık Düzeyi

Tablo 35: Paydaşların Katılımına Açıklık Düzeyi

aktif 
katılımı

aktif katılımı
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Soru 23a:

aktif katılımı

Onyedi numaralı mülakat veren (M17) Kesinlikle ortak çalışılması, köylerle ilgili 

hizmetler söz konusu olduğunda köyün muhtarına362 sorulması ve planlamanın da ona 

göre yapılması, teknik eleman ve yöneticilerin de bu talebi ve ihtiyacı yerinde incelemesi 

gibi aktif katılımlara olanak verilmesi.363

Dört numaralı mülakat veren (M4) Aslında paydaşların ve personelin aktif katılımı için 

uygun bir ortam oluşturulduğu, fakat paydaşlar kısmında bazı sıkıntılar olması, tam 

aktif katılımın söz konusu olmaması; çalışan teknik elemanların kendi mesleki bilgi ve iş 

yapış yöntemlerine göre hareket etmek istemeleri, bunun bir direnç olarak ortaya 

çıkması, alıştığı bir iş sürecine göre işlerini yapmak istemeleri; fakat Özel İdarenin de 

kendi stratejik planına iş göre yapmak istemesi arasında gerilim olması, ama bunun 

zaman içinde azalması, ama sonuçta; STK’lar olsun, meslek örgütleri364 olsun burada 

onların aktif bir katılımdan söz edilememesi.365

aktif katılımı 
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Soru 23b:

aktif katılımı

Beş numaralı mülakat veren (M5) Dış paydaşların çok aktif katılmaması, personelin 

katılımının sınırlı bir şekilde olması, ama özellikle dış paydaşların aktif katılamaması, 

personel görevini yaparak [görev gereği] sadece katılması, ama katılım için özel bir 

düzenek ve sistematik oluşturulmaması.367

Dokuz  numaralı mülakat veren (M9) Aktif bir katılım için meslek odalarının davet 

edildiği bir çalışmanın olmaması, imar komisyonlarına, meclislere davet edilmemeleri; 

ciddi anlamda aktif bir katılım istenilmiş olsaydı meslek odalarını, kurumları 

çağırmaları gerekirken ihmal edilmeleri, tüm meslek odalarının çağrılmamaları, tüm o 

süreçlerden haberdar olmaları gerekirken bu çalışmalardan basın yoluyla haberdar 

olunması, plan çalışmaları öncesinde meslek odalarının resmi olarak davet edilmeleri 

sağlanmadığı için önemli imar çalışmalarına aktif bir katılımlarının olmaması.368
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On numaralı mülakat veren (M10) Katılım ortamı yaratma yetkisi ve olanağı yönetimin 

elinde olmasına rağmen paydaşların katılımını [önemseme] kültürünün yokluğu, böyle 

bir anlayış olmayışı nedeniyle aktif katılım ortamının yaratılmaması.369

Onbeş numaralı mülakat veren (M15) Kurumda herkesin siyaseten birbirine rakip 

gözüyle bakması, hatta aynı tarafta olanların bile birbirini elemek için birbirleriyle 

kavgalı olmaları, bir sürü disiplin olayları yaşanması, yani bir barış ortamına, aktif 

katılım ortamına, rahat bir ortama ve anlayışa şahit olunamaması.370

Onaltı numaralı mülakat veren (M16) Örgütlü kesimin katılımı, özellikle örgütlü bir 

katılım olursa ona karşı durulması, örgütlü olmayan bireysel isteklere müsamaha 

gösterilirken, örgütlü ve güçlü bir şekilde tepkiye asla müsaade edilmemesi, bunların 

aktif katılımının pek arzu edilmemesi, uyum gösteren birimlerin tercih edilmesi, ferdi 

katılımların alınması, ama bir karşıt duruşun örgütlenmeye başladığı fark edilirse o 

örgütlenmeyi yok etmeye, yani onu değişik kanallarla pasifize etmeye dönük bir 

çalışmaya girilmesi.371

Onsekiz numaralı mülakat veren (M18) Belli kişilerin belli kararlar alması, uygun bir 

ortam ve anlayış yokluğu; belediye başkanlarına bile sorulmaması, gerekli süreçlerden 

geçilmeden karar alınması, hatta bazen İGM üyelerinin önerdiklerinin bile nazara 

alınmaması, ama o sırada vali, İGM Başkanı, bir bakan bir şey söylemişse hemen bir 

şeyler yapılıyor olması; kararların belli süreçlerden geçmemesi.372
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Yirmidört numaralı mülakat veren (M24) Bir sivil toplum kuruluşu temsilcisi de “İÖİ

yönetimi, böyle bir uygun ortam anlayışı, böyle herkesin katılımını teşvik eden bir 

anlayış yaratmış mıydı,” şeklindeki açıklamanın ardından “Yoktu, çünkü çoğu şeyi 

yapıldıktan sonra duyuyorduk zaten,”373 biçiminde kendi sorusunu yanıtlamıştır.

Otuzdokuz numaralı mülakat veren (M39) Aslında Örgütte katılımcılığa çok fazla ihtiyaç 

duyulmuyor olması, daha doğrusu ihtiyaç duyulmasının toplumsal kültürle ilgili bir olay 

olması, toplumun katılımının yeterince bir ihtiyaç olarak hissedilmemesi, yöneticinin de 

katılmayı talep etmemesi, yöneticinin zaten işlerini rahat yürütürken paydaşlarla 

uğraşarak rahatını bozmak istememesi, “ben işimi biliyorum, ben zaten yapıyorum” 

diye düşünmesi.374
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Stratejik planlama 

sürecinde kamu idaresinin hizmetinden yararlananların, kamu idaresi çalışanlarının, sivil 

toplum kuruluşlarının, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili diğer tarafların katılımları 

sağlanır ve katkıları alınır. Çalışmalar strateji 

geliştirme biriminin koordinatörlüğünde tüm birimlerin katılım ve katkılarıyla yürütülür.
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Personelin Katılımcılığa Yatkınlık Düzeyi

Tablo 36: Personelin Katılımcılığa Yatkınlık Düzeyi

tavır ve davranış değişimi
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tavır ve davranış değişimi

Soru 24a:

tavır ve davranış 

değişimi

Yirmiyedi numaralı mülakat veren (M27) Ciddi anlamda bizim fikirlerimiz ve 

görüşlerimizi alıp değer verip tekrar onlarla ilgili bize hatta bazen geri dönüş yaptıkları 

da olması, olumlu bir tavır ve davranış değişimi görülmesi.377

Otuziki numaralı mülakat veren (M32) Oluşacak baskıları azaltmak amacıyla sorumluluğu 

paylaşma konusundaki çalışmalarda paydaşların işin içerisinde olmasını canı gönülden 

istemeleri ama doğrudan herhangi bir baskının olmayacağı birtakım projeler, 

çalışmalar varsa, zaten onların kendi yetkilerinde, gerçekte katılımı arzu etmiyor 

olmalarına rağmen sorumluluk doğuracak, Bursa’yı yakından ilgilendiren işlerde, bazı 

baskıların olabileceği işlerde (durumlarda) deyim yerindeyse “başları sıkışınca” ilgili 

sivil toplum kuruluşlarının katılımını arzu ediyor olmaları ve bu gerçeğin hala 

yaşanmakta olması.378
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Otuzdokuz numaralı mülakat veren (M39) Stratejik planlamaya geçilmesiyle beraber bazı 

personelin buna uyumu söz konusu iken kendini değişme zorlamayan personelin de var 

olması; “Genel uygulamada vatandaşın tabi çok fazla konuşması arzu edilmez biraz. 

Vatandaş aranır. Ama vatandaşın hani bu konuda genel anlayışını, bizim genel yönetim 

anlayışımıza baktığımız zaman vatandaşın çok fazla olaya müdahil olması çok fazla arzu 

edilmez bizde”379 şeklinde Kurumda kökleşmiş bir anlayışın bulunması; 2006 öncesi ve 

sonrasında işe ve vatandaşa bakışta mutlaka olumlu bir değişimin olması.380

Onyedi numaralı mülakat veren (M17) Personelin katılıma çok yatkın olması, tavır ve 

davranışlarının biraz değişmesi, Türkiye’de zaten bir değişim olması, en azından 

BİÖİ’nde de değişimin olması, personelin vatandaşa yaklaşımının kolaylaştırıcı ve teşvik 

edici olması, münferit olaylar sayılmazsa çalışanların tümünün Kuruma ve 

faaliyetlerine katkı sağlamak isteyenlere açık olması

Soru 24b:

tavır ve davranış 

değişimi

Beş numaralı mülakat veren (M5) Personelin stratejik planının ne olduğu ve yararları 

konusunda motive edilememesi, bunu yapmak için de üst yönetimin ve seçilmişlerin 

kendilerini zorlamamaları, yani iş garantisi olan Devlet memurlarının sadece önlerine 

gelen işi yapmakla yetinmeleri.382
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Yedi numaralı mülakat veren (M7) Personelin tutumunun stratejik planlamaya ve 

hizmet yürütmeye çok uyumlu olmaması, “biz karışmıyoruz, yukarıya gidin, Meclise 

gidin, partiye gidin” şeklinde bir tavırlarının olması, inisiyatif ve sorumluluk almaktan 

kaçınmaları, Kurumda sivil toplum örgütlerinin, kamu kurumlarının katılımına ve 

onlarla paylaşımda bulunmaya çok açık, rahat bir kültürün gelişmemesi; STK’lerle, 

paydaşlarla birlikte yeterli çalışmalar yapılmış olsaydı böyle bir kültürün gelişebileceği, 

bunun da Özel İdarenin tanınmasına fayda sağlayabileceği ama personelin böyle bir 

nitelik kazanamaması.383

Sekiz numaralı mülakat veren (M8) Belirgin bir gelişmenin olmaması, yani stratejik 

planlamanın varlığı veya yokluğunun Kurumda işleyişte bir değişim yaratmaması, 

vatandaşın katılımı için personelde daha uygun olumlu bir davranış; teşvik edici, 

kolaylaştırıcı belirgin bir davranış değişikliğinin olmaması.384

Yirmibir numaralı mülakat veren (M21) Personelde olumlu bir davranış değişikliği 

görülmemesi, daha önce nasıl davranıyorlarsa stratejik planlama döneminde de aynı 

şekilde davranıyor olmaları, dolayısıyla stratejik planlama sürecine geçilmesiyle 

birlikte, katılımı sağlamak, katkı koymayı motive etmek yönünde değişim 

gözlenememesi, personelin teşvik edici, kolaylaştırıcı olmaması.385

Kırkiki numaralı mülakat veren (M42) Personelin böyle bir görev sorumluluğu 

hissetmemesi, yukarıdan gelen talimat neyi emrediyorsa ona göre göstermelik 

paydaşların gelmelerinin sağlanması ve görevin (katılımın) yapılıyor gösterilmesi.386
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“Kararsızım diyeceğim buna. Personelin aslında görev ve tanımları içerisinde kendisini 

hissetmesinden; ama bunun dışına çıkmayım hata yaparım, ederim mantığından 

kaynaklanmaktadır tamamen.
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3.2.4.1.3.Yetenek 

İnsan Kaynakları Yönetimi Anlayışına Yatkınlık Düzeyi

Tablo 37: İnsan Kaynakları Yönetimi Anlayışına Yatkınlık Düzeyi

N=42
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Soru 25a:

Dört numaralı mülakat veren (M4) Personelin bireysel kariyerlerinin geliştirilmesi, 

motivasyonun arttırılması için etkin bir çalışma yapılması, örneğin, hiçbir siyasi yönüne 

bakılmadan vekil müdürlerin hemen hemen tamamının görevde yükseleme sınavlarına 

girerek müdür olarak tayin edilmeleri, motivasyon olarak il özel idarelerine verilmiş 

olan denge tazminatları verilmesi ve ödüllendirme gibi teşvik edicilerin uygulanması, o

yüzden personelin bu konuda şikâyetçi olmaması.389

Sekiz numaralı mülakat veren (M8) Müdürlük sınavları açılması gibi belli şeylerin 

yapılmasıyla personelin önünün açılması, sınavlara girerek kazananların atanmaları, 

Kamu Personeli Sınavı (KPS) ile memur alımı yapılması, ama bu personelin geleceğinin 

de nerelere varacağı hususunda çalışmalar yapılmaması, tabii bu hususun tüm 

Türkiye’de genel bir problem olması, memurların, çalışan personelin müdür olduktan 

sonra ileride belki daire başkanlığına atanabilirim diye düşünmeye başlamaları; tüm 

çalışanlar için bireysel kariyerleri konusunda sağlananların, tam bir vizyon, perspektif 

için çok yeterli olduğu söylenemese de geçmişe göre belli ölçülerde iyileştirilmesi.390

Yirmiiki numaralı mülakat veren (M22) Kurumda zaman zaman seminer ve kurslar 

düzenlenerek, özellikle istikbal vaat eden personelin ve bu personelin yararlı 

çalışmalarının, performanslarının dikkate alınması, her yıl performans 
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değerlendirmeleriyle bu personelin maddi ödüllerle motive edilmeleri, dolayısıyla bu 

çalışmaların doğal olarak o personelin ileriye doğru doğacak tayin ve terfi fırsatlarından 

faydalanabilmesi için bir imkân olarak sunuluyor olması.391

Soru 25b:

Üç numaralı mülakat veren (M3) BİÖİ’nin farklı bir yapısının olması, bir “maliye” gibi 

veyahut bir “emniyet” gibi olmayıp; Kurumun bir yanında İGM, seçilmişler ve onların 

müdahalelerinin varlığı, bu nedenle stratejik plan, moral, motivasyon gibi kavramların 

siyasi mülahazalarla göz ardı edilebilmesi, personel için kariyer düzenlemesinin söz 

konusu olmaması, çalışanların yarın için garantilerinin yokluğu. Kariyer, motivasyonun 

yükselmesi, motive diye bir şeyin olmaması, bu nedenle personelin stres altında olmasa 

da, “beş sene çalıştım müdür olurum yahut şube müdürüyüm, daire başkanı olurum”,

şeklinde olumlu bir şekilde düşünmesi için de bir ortamın yokluğu, kariyerin belirsiz 

şartlara bağlı olması.392 Yedi numaralı mülakat veren (M7) Kariyer düzenlemesinin 

yokluğu, çalışanların morallerinin yüksek değil, rutin olması.393

Altı numaralı mülakat veren (M6) Kurumda uzun yıllar teknik eleman olarak çalışmış ve 

Kurumu iyi bilen bir mühendis ve yönetici de Kurumdaki kariyer düzenlemesinden 

şikâyetini özetle şu şekilde dillendirmektedir: 
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On numaralı mülakat veren (M10) Kurumda kişilerin motivasyonları, bireysel 

kariyerleri, verimli çalışmalarının çok önemli olmaması, yani; siyasi yakınlık, yandaşlık, 

arkadaşlığın yükselmede, atanmada etkili olması; bireysel kariyer planlamasının söz 

konusu olmaması, personelin moral ve motivasyonlarının bu anlamda çok da yüksek 

olmaması.395

Ondört numaralı mülakat veren (M14) Çalışanların kariyerlerinin üç sene, beş sene, on 

sene sonra nerede olacağı konusunda böyle bir kariyer planlaması yapılmaması, 

çalışanların moral ve motivasyonlarını, verimliliğini arttırmak için de önemli yenilik ve 

değişimlerin de gözlemlenememesi, çünkü stratejik planda kariyer planlamasına ilişkin 

herhangi bir şey, ipucu yokluğu, yani çalışanlara kariyer planlamasıyla ya da birimlerin 

hedefleriyle ilgili standartları içeren bir stratejik planın görülememesi.396 Onüç numaralı 

mülakat veren (M13) Personelin moral ve motivasyonlarını yükseltici çalışmaların 

yokluğu.397

Onbeş numaralı mülakat veren (M15) Gözlemlenememesi, sebebi şu ki çalışanların 

kendilerini siyasette birilerine angaje ederek bir yerlere gelmenin yolunu seçmeleri 

(kariyer için en iyi yol birilerine yaslanmak!), kendilerini geliştirerek bir yerlere 

gelmenin yolunu seçmemeleri, Örgütün kendi personeline beş sene, on sene sonra nereye 

gelebilecekleri konusunda bir kapı açmaması; personelin moral ve motivasyonlarını 

yükseltmek için programlar, çalışmaların yapılmaması, çünkü Genel Sekreterin 

değişmesiyle komisyonlardaki insanların değişmesi, bazı birimlerdeki İGM 

komisyonlarındaki insanların değişmesi, bazı birimlerdeki personelin bile değişmesinin 

olması, İÖİ’de hiç kimsenin kendisinde bireysel bir kariyer, bireysel bir gelecek 
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görememesi, açıkçası gelecek planlamasının çok basit olarak siyasete bağlı olması.398

Onyedi numaralı mülakat veren (M17) İGM Başkanı, bir itirafta bulunuyor: “

Ondokuz numaralı mülakat veren (M19) Çünkü Kurumda personelin geleceği üzerinde 

siyasetin etkisinin güçlü olması.400 Yirmi numaralı mülakat veren (M20) Personelin 

kariyerinin siyasete göre şekilleniyor olması.401 Yirmidokuz numaralı mülakat veren 

(M29) Kimin siyasi gücü varsa, istediği yere gelebilmesi.402 Yirmibeş numaralı mülakat 

veren (M25) Kurumda atamaların siyasi olarak yapılması, çalışan personelin böyle 

planlı bir geleceğinin bulunmaması.403

Yirmialtı numaralı mülakat veren (M26) Atamalardaki haksızlıktan yakınan personel 

arasında, ‘ben yerimde sayacaksam o zaman ben de gelirim, gün içinde akşamı yaparım, 

geçer giderim’ anlayışının hâkim olması.404

Otuzsekiz numaralı mülakat veren (M38) Personel için kariyer düzenlemesi yapılmıyor 

olması, eskiden beri Kurumda olan personelin, idari kadrolara (üst görevlere) 

gelememesi, üst yönetime Kurum dışından gelenlerin atanmaları.405

Kırk numaralı mülakat veren (M40) Moral ve motivasyonun yükseltilmesine yönelik 

olarak çalışanların bireysel kariyerlerinin düzenlenmemesi, çalışanların nereden, nereye 

gelebileceklerini, bir süre sonra nerede olabileceklerini bilmiyor olmaları, bu hususun 

bir esasa bağlanmaması, belki stratejik planlama performans ölçümü ve kariyer 

planlamasını gerektirmiş olsa da herkesin bu konuları stratejik planda varsa da 
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göremeyebilecekleri, bu hususların içselleştirilmesi gerekiyorken yapılmaması.406
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İnsan Haklarına ve Hukuka Önem Verme Düzeyi

Tablo 38: İnsan Haklarına ve Hukuka Önem Verme Düzeyi

Soru 26a:

İki numaralı mülakat veren (M2) Bir konu geldiği zaman Hukuk Komisyonu ve 

hukukçuların bu konuyla ilgili görüşlerini serdederken insan haklarını da dikkate alıyor 

olmaları; zaten Kurumdaki işlerin tamamen yargının denetimine tabi olması, bir 

noktada hukuksuzluk olduğu zaman konunun mahkemelerden dönüyor olması, alınan 

kararlarda ve yapılan uygulamalarda hukuka uyulmaya dikkat ediliyor olması.409

Ondokuz numaralı mülakat veren (M19) İnsan hakları yahut da hukuka uymaya mecbur 

bulunması; insan hakları ve hukuka uygun davranmanın dünya ve ülkemiz gündeminde 

olan önemli bir olgu olması, yasal olarak Bilgi Edinme Hakkı Kanunuyla zaten buna 

mecbur olunması, Örgütün insan haklarına stratejik planda yazılı değerler yüzünden 
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değil, yasalarla bağlı olduğu için uymak zorunda olması.410

Yirmidört numaralı mülakat veren (M24) Kimseye haksızlık yapıldığına tanıklık 

edilmemesi, örneğin, her çalışanın en azından bir lojman hakkının varlığı, ayrıca 

çalışanların yıllık izin hakkı ya da hastalık izni hakkı olması, bu konularda bir adli 

soruşturma açıldığını veya ufak bir şey olsa da yaşandığının görülmemesi, 

duyulmaması, çalışma koşullarının da düzgün olması.411

Otuzbeş numaralı mülakat veren (M35) Burada alıcı ve verici dediğimiz toplumun iki 

tarafındaki unsurların (kamu görevlileri ve yurttaşlar) kendi haklarını ve isteklerini 

hukuka ulaşabilirlikten dolayı da net bir şekilde hem tariflemeye hem de istemeye 

başlamalar, personelin yapması gerekenleri yapmadığı zaman başına gelecekleri biliyor 

olması, vatandaşın da 15 günlük sürede cevap alamadığında Bilgi Edinme Kanunu 

gereğince ulaşabileceği yerleri biliyor olması, bu nedenle her iki tarafın da kurallara 

uygun davranmak zorunda olmaları.412

Otuzdokuz numaralı mülakat veren (M39) Bu, sadece stratejik planla doğrudan ilgili 

değil ama yönetim anlayışında genel bir değişimden bahsedilebilmesi, ikincisi, personel 

yapısında daha önceden klasik İl Özel İdaresi personel dışında yeni Özel İdarenin görev 

ve yetkilerinin genişlemesiyle birlikte pek çok kurumdan personel devşirilmesi, böyle 

olunca çok farklı kültürlerden kişilerin Kuruma gelmesiyle personel çeşitlenmesinin 

olmasının yeni bir kurumsal anlayış getirmesi.413

Bir numaralı mülakat veren (M1) Özellikle hukuka uygunluğa, insan haklarına daha 

fazla önem verilmesinin altında belki denetimlere karşı sorumluluktan kaynaklanan 

insan haklarına daha fazla saygı gösterilmesi, ama özellikle personelin kendiliğinden 

hukuka saygılı olması, örneğin, Sayıştay’ın denetimi oluyor, Mülkiye Müfettişliği 

denetimi oluyor; bir de hesap ve bu yöneticiler için belki aynı zamanda geçerli, personel 
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için üst yönetimin, valinin, genel sekreterin, yardımcının, daire başkanının, şube 

müdürlerinin hiyerarşik kontrolü olabildiği akılda tutulacağı için, daha fazla bu 

manada hukuka uygunluğa ve insan haklarına önem verilmesi.414

Soru 26b:

Yedi numaralı mülakat veren (M7) İGM’de Ana Muhalefet Partisi Grubu’nun Kuruma 

ait birçok karar ve eylemi mahkemeye taşıması, bir başka muhalif parti İGM grubunun 

da daha çok basın ve medya yoluyla ya da kararları eleştirerek, Kurumdaki 

hukuksuzlukları dile getirmesi, şu an itibariyle Özel İdare 2013 bütçesinin tamamını 

hukuk nedeni ile açılan davalara verse bütçesinin kalmayacak duruma düşmesi; örneğin, 

yol yapımı için arazisinden geçtikleri vatandaşların arazilerini kamulaştırma yerine 

araziye yol yaparak vatandaşı dava açmak zorunda bırakmaları; dolayısıyla hukukun 

göz ardı edildiği durumların yaşanması, ancak vatandaşa yapılan bu muameleye 

mukabil çalışanların bazı özlük haklarını iyileştirme noktasında bir çaba sarf 

edilmesi.415

Sekiz numaralı mülakat veren (M8) İnsan haklarına her eylem ve işlemde uymanın kural 

haline gelmemesi, küçük de olsa hukuka uygunluk anlamında değişimler olması, hukuka 

uygunluk ve insan haklarının çok önemsenmemesinin Türkiye’nin genel sorunu olduğu; 

çok belirgin, gözle görülür bir hissedilir bir şeyin yokluğu, eski alışkanlıkların 

sürdürülmesi.416

Dokuz numaralı mülakat veren (M9) Hukukun egemen olmaması, imar planlaması 

açısından bakıldığında, Şehir Plancıları Odasının CARGILL, BESOB, İznik Gölü Çevre 

Düzeni Planları gibi açtığı davaların bulunması, bu planlama işlerinde yapılanların 
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hukuka uygunluğunun söz konusu olmaması ve açtıkları davaların hepsini de 

kazanmaları, kaybettikleri tek bir davanın dahi bulunmaması, Kurum eğer imara 

uymuş olsaydı, Oda’nın dava açma gereği duymamasının gerekmesi, bu çalışmalar için 

kurumlardan alınan görüşlere bakıldığında da bu görüşler doğrultusunda imar planı 

çalışmaları yapılmadığının görülmesi; hukuka uygunluk olmadığı için ilgili insanların 

da haklarının gasp edilmesinin söz konusu olması.417

Onbeş numaralı mülakat veren (M15) İl Özel İdaresi aleyhine açılmış 180 tane davanın 

varlığı, Kurumun hukuka uymak, insan haklarına uymak gibi bir kaygısının olmaması, 

despotik, ‘ceberrut devlet’ anlayışına devam edilmesi, Kurum içinde yasalara aykırı 

işlem yapılmasın denildiğinde, yönetimce, “Git idare mahkemesinde dava aç!” şeklinde 

bir tavır sergilenmesi, hukuka saygılı olan bir yönetimin, “Ya haklı olarak şunu bir 

tartışalım bir, öyle yok, [eğer anlaşamazsak] git dava aç!” şeklinde bir yaklaşım 

göstermesinin daha doğru bir anlayış olması lazım gelmesi; “İGM’de siyaseten bizim 

karar alma çoğunluğumuz ve gücümüz var, biz siyaseten çoğunlukta olduğumuz için, 

tüm eylem ve kararlarımızda haklı biziz, bizim hukukumuz geçerli, güçlünün hukuku 

geçerli” şeklinde bir anlayışın var olması, evrensel hukukun hiç söz konusu olmaması.418

Onaltı numaralı mülakat veren (M16) Kurumda yapılan işlemlerden, yapılan işlerden 

dolayı süreç içinde bir korku havasının kendini hissettirir olması.419

Onyedi numaralı mülakat veren (M17) Kurumda insan haklarına uyma oranının %75 

olması.420

Otuziki numaralı mülakat veren (M32) Geçmişten günümüze gelen yapı halen de devam 

ettiği için stratejik planlamanın hukuka ve insan haklarına dair bir yaptırım ya da bir 

ceza ve ödül mekanizması getirdiğinin düşünülmemesi, hukuka ve insan haklarına daha 

                                                           



 
 

290 
 

fazla önem verilmemesi, verilseydi Başköy’deki köylülerin kendi içme sularının sahibi 

olmalarının önündeki engellerin kalkmasının gerekeceği.421

Otuzyedi numaralı mülakat veren (M37) İnsan haklarına uymayı temel alan hiçbir 

kurumun bulunmaması, kurumsal kültürümüzün gelişmemiş olması, insan haklarına ve 

hukuka uyma konusunda genel bir çerçeve, genel bir bakış açısının hiçbir yerde 

görülmemesi.422 Kırkiki numaralı mülakat veren (M42) İnsan haklarını odak noktasına 

alan bir Kurum olmaması.423

Soru 26c:

Dört numaralı mülakat veren (M4) İnsan haklarına ve hukuka uyma kural olarak dile 

getirilmese de bunlarla ilgili bir olumsuzluk da görülmemesi, ama bir kural haline de 

gelmemesi, yani bir anlayış yerleşmesi ve hukuka uygun davranmak anlayışı 

yerleşmesinin olmaması; stratejik planın da bunu tetikleyen bir şey olmaması, hukuka

uygunluğun aranan bir şey olmaması, insan haklarına daha fazla önem verilmesiyle 

ilgili bir çalışma da yapılmaması, ama olumsuz bir şey de görülmemesi, bir değişimin 

fark edilememesi.424 On numaralı mülakat veren (M10) Aslında her türlü mevzuat 

olmasına rağmen, yani insan haklarına dair kriter net olmasına rağmen, buna uymanın 

kural haline gelmemesi, hukuk açısından o kadar çok yoğun mahkemelik konuların 

olması, hukuka uygun davranılsa bu kadar çok yoğun mahkemelik durumların söz 

konusu olmamasının gerekeceği.425
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“İşte orda kararsızım diyeyim, çünkü olumsuzluklar yaşadım. Tam hukuka uyulduğunu 
görmedim açıkçası. Hukuku, siyaset yine engelliyordu. Ya muhtarın girişkenliği veya duruk, 
tutuk oluşu; burda yani ‘ağlamayan çocuğa meme verilmez’. Sen dilekçeni veriyorsun, 
isteğini belirtiyorsun, ama çok fazla takip etmiyorsan, arkasından koşmuyorsan o iş 
olmuyor. Devamlı Kuruma geleceksin, rahatsız edeceksin, gideceksin, partiyi rahatsız 
edeceksin. Partiyi rahatsız etmen içinde köyünden o partiye iyi oy çıkması gerekiyor. 
Partiye tek başına gitmen yetmez. Hizmet gelmediği zamanda sürekli muhtar suçlanıyor. 
Bilemiyorum ben yani o konuyu da anlamış değilim. Belki muhtar kendisi o partiye oy 
verdi, ama vatandaş vermedi. Burada böyle davranılmaması gerekiyordu aslında. Ya Özel 
İdaredeki bürokrat belki bunu hukuki, hukuka uygun yapmak istiyor, ama işte ‘ilçe başkanı’ 
telefon ediyor ona, ‘bu köyün işini yapma’ diyor veya ‘hemen yap bunu’ diyor, ‘bak bunlar 
bizim, hadi hemen yap’ diyor. Özel İdarenin web sitesine girdim de bir gün bir yazımı ne 
yazmıştım, yani ihtiyacı olanlara, hizmet önceliği olanlara iş yapın diye, o anlamda yazı 
yazmıştım ben. Yani ihtiyacı olanlara yapılmıyor, maalesef.”426

                                                           



 
 

292 
 

3.2.5.Alt Araştırma Sorusu 4’ü İl özel idarelerinin mevcut örgüt kültürü stratejik 

planlama uygulamasında stratejilere odaklanmaya; stratejik planlama ile belirlenmiş bulunan 

örgütsel amaçları gerçekleştirmeye ve örgütün vizyonuna ulaşması, kısaca örgütün misyonunu 

gerçekleştirebilmesi üzerine ne ölçüde etkili olabilmektedir? Yanıtlamaya Yönelik Bulgular

3.2.5.1.Misyon

3.2.5.1.1.Strateji 

Stratejilere Odaklanma Düzeyi

Tablo 39: Stratejilere Odaklanma Düzeyi
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Soru 27a:

Onyedi numaralı mülakat veren (M17) Bütçenin hem bürokratlar, hem de seçilmişlerle 

beraber yapılıyor olması, bürokratların hazırlıklarına son şeklini İGM’nin vermesi, 

İGM’nin karar vermeden önce bürokrata, orada çalışana sorması, belli süreçlerden 

geçmeden kendiliklerinden karar almamaları.428

Oniki numaralı mülakat veren (M12) Seçilmişlerle atanmışlar arasında iyi bir iletişimin 

varlığı, her alanda uzlaşılabiliyor olmaları, yani mantıklı olarak; “bu bizim dediğimiz 

şekilde olacak” diye böyle bir anlayışın da yokluğu, uzlaşma sağlanabiliyor olması, bu 

konuda içselleştirilmiş bir anlayışın varlığı.429
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Otuzdört numaralı mülakat veren (M34) Stratejik planlamaya geçilmesiyle beraber bu 

stratejik planlamanın işleyişinde izlenecek yol ve yöntemler hususunda ve bu çalışmalar 

çerçevesinde belli bir olumlu, karşılıklı bir yaklaşım içerisinde olunması.430 Onsekiz 

numaralı mülakat veren (M18) Az çok bir diyalogun varlığı, yani Genel Sekreterlik ve 

İGM arasında bir diyalogun varlığı, hangi amaç ve yöntemin izleneceği konusunun net 

olması.431 Yirmidokuz numaralı mülakat veren (M29) Birlikteliğin varlığı, ne yapılması 

gerektiğinin kanunen ve teknik olarak da zaten iyi-kötü belli olması, hangi köyün ne tür 

ihtiyaçları olduğu da belli olduğu için bunların Özel İdarede çalışanlar ve İGM üyeleri 

arasında istişare edilerek karar verilmesi, uygun (uyumlu) davranmaları, bir çatışma, 

problem yaşanmaması.432

Soru 27b:

Beş numaralı mülakat veren (M5) Örgütün amaçlarını gerçekleştirmek ve vizyonuna 

ulaşmak için hangi yol ve yöntemlerin izleneceği hususlarında atanmışlar ve seçilmişler 

arasında belli bir anlaşma ve uzlaşmayı içselleştirmiş bir anlayışın geliştirilememiş 

olması; İl Genel Meclisi ve İl Özel İdaresi [yürütme organı-teşkilat] yeni bir kurum 

olduğu için gerek seçilmiş üyeler, gerekse Köy Hizmetlerinden ve Kurum dışından 
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buraya atanmış kişilerin, bir seçilmiş-atanmış mücadele geçmişinin yokluğu, ya da 

birlikte çalışabilme geçmişinin yokluğu, dolayısıyla her şeyin bir güç mücadelesi, bir 

deneme-yanılma ve bilek güreşi şeklinde geçmesi, meselenin oturabilmesi, olumlu bir 

mecraya kavuşması için Kurumun 5-10 seneye daha ihtiyacının olması, bu kadar kısa 

bir zamanda bu uzlaşmanın olmaması.434

Dokuz  numaralı mülakat veren (M9) Birisinin (İGM’nin) ağır baskısının varlığı, 

ilişkilerin o şekilde yürüyor olması, yani içselleştirilmiş bir davranış, herkesin birbirine 

saygılı, haklarına, hukukuna saygılı böyle bir davranışın ve tutumun yokluğu.435 On 

numaralı mülakat veren (M10) Anlayış geliştirildiğinin söylenebilmesinin zor olduğu, 

yani öyle bir anlayışın söz konusu olmaması; böyle bir yaklaşım, böyle bir anlaşmanın 

içselleştirilememesi, böyle bir anlayış geliştirilememiş olması, çünkü bir denge ortamı 

olmaması, atanmışlarla seçilmişler arasında bir dengeleme olmaması, yani seçilmişlerin 

ağır basıyor olmaları, seçilmişler ne düşünüyorsa atanmışların da ona uymak zorunda 

olmaları, ilişkilerin tek taraflı olması.436

Onbeş numaralı mülakat veren (M15) Atanmışların tamamıyla iktidar partisinin il 

teşkilatı ve İGM grubunun emrinde, onlara bağlı olmaları, onların emri veya izni 

olmadan kendi başlarına bir iş yapamaz olmaları, siyasi organların da haliyle her 

zaman akılcı ve bilimsel kaygılarla hareket etmemeleri, bu nedenlere Kurumun 

bütününü kapsayan bir uyumun yokluğu, tek gücün siyasi güç olması ve çoğunluğu elde 

tutan partide bulunması; aslında İGM’nin sadece şekli olarak görev yapıyor olması, 

İGM üyelerinin sadece verilen emirleri uygulayan adamlar pozisyonunda olmaları; 

personel atamalarında ve kilit noktalara personel yerleştirmelerde hep belli okul 

mezunu ve belli görüşteki kişiler liyakate bakılmaksızın tercih edildiği bu yapının 

uzlaşma sağlayamaması.437
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Onaltı numaralı mülakat veren (M16) Bu seçilmişlerle atanmışlar arasında ilişkinin 

konuşup paylaşmak üzerinden olmaması, yani seçilmişin emretmekten, dikte etmekten 

yana olması; atanmışın da rahatça “Ne yapıyorsunuz, bu böyle mi olur?” deyip, “Bu 

böyleyse, ben bunu böyle yapmam!”, diyecek güçte olmaması, çalışanların kesin 

teslimiyetinin söz konusu olması, vuruştuğu zaman atanmışın zarar görecek olması, 

atanmışın yerini korumak niyetinde olması, atanmışların en çok seçilmişten korkar 

olması, ast-üst ilişkisi içinde olduğu amirinden ziyade seçilmişten korkar olması, 

atanmış hata da yapsa önemli olan seçilmişe dayanmak; ama böyle bir uzlaşma dolaylı 

da olsa uzlaşı ortamı ve içselleştirme olmaması.438

Yirmiüç numaralı mülakat veren (M23) Böyle bir anlayışın gelişmemiş olması, sadece 

geleneksel olarak valiye olan saygının dışında bürokrata bir saygı olduğunun bile 

düşünülmemesi, bürokratların pek fazla dikkate alınmaması, yani Meclisin “Ben şu 

kararı verdim.” dedikten sonra bürokratların ona itiraz etmesinin mümkün olmaması, 

ancak, hukuki problemler ileri sürerek itiraz edebilmeleri, onun dışında uygun bir 

anlayış, böyle bir yaklaşımın kesinlikle olmaması, birlikte yönetme yaklaşımının 

kesinlikle yokluğu, kişilere bağlı olarak bazen iyi ilişkiler geliştiriliyor olması, ama 

bunların kurumsal ilişkiler olmaması.439

Otuziki numaralı mülakat veren (M32) Geliştiğini söylemenin zor olduğu, çünkü 

atanmışlarla seçilmişlerin beklentilerinin her zaman farklı olması, bu iki kanadı üst üste 

örtüştürmenin zor olması, yani seçilmişlerin bölgesel, yerel bir sürü kendine ait 

sınıflandırma ve önceliklendirme kriterlerinin varlığı, zaman zaman bu kriterlerin 

kurumsal olarak atanmış kişilerle çelişmesi, çatışması, nitekim bazı sürtüşmelerde 

Kurumda yöneticilerin canının yandığı ya da başının ağrıdığının da söylenebileceği, yani 
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atanmışların, seçilmişlerin zaman zaman dayatmalarına ya da taleplerine, baskılarına 

maruz kalındığının söylenebileceği, her ne kadar yürütme, uygulama yetkisi bürokratta 

olsa bile, anlaşma ve uzlaşmanın içselleştirilmesi diye bir şeyin söz konusu olmaması.440

Yirmidört numaralı mülakat veren (M24) Meclisin ağırlıkta olması, her zaman Meclisin 

dediğinin olması, İGM ile yürütmenin birbirlerinin fikirlerini alma işinin sadece 

Meclisin kendi kurduğu Denetleme Komisyonu ya da İmar Komisyonunda yapılan 

işlerde olması; örneğin, İmar İskân Daire Başkanlığımızın oradaki mühendisleriyle, 

İmar Komisyonu ortaklaşa gidip işi incelemeye aldıktan sonra kararını verip Meclise 

getirmeleri, sadece bu konuda birlik, beraberlik içerisinde işlerin yapılıyor olması ama 

neticede en üst (son) kararı Meclisin vermesi.441

Otuzbeş numaralı mülakat veren (M35) Seçilmişlerin 4-5 sene için seçilen kişiler 

olmaları, öncelikle kendi politik yapılarıyla ilgili olarak misyon ve vizyonlara sahip 

olmaları, ama İl Özel İdare’nin misyon ve vizyonunun çok farklı olabilmesiyle 

çakışmaması, bazen çatışmalar, bazen çelişmelerin yaşanması, İÖİ’ni seçilmişlerin 

tanıma ve anlamalarının uzun bir sürece belki de üyeliklerinin sona ereceği 4., 5. yıla 

sarkması, ondan sonra da ‘ben seçilmeyeceğim zaten’ noktasına geldiğinde, bu sefer de 

yeni seçilenler için yeniden kısır döngünün başlaması, sonuçta İl Genel Meclisi’nin kısa 

vadeli yaklaşımı ve bürokrasinin uzun vadeli bakışı arasında, her zaman olduğu gibi 

bütün yapılarda, bütün yapımızda olduğu gibi bir çelişmenin söz konusu olması.442

Otuzsekiz numaralı mülakat veren (M38) Uzlaşının olmaması, Kurum yeni 

oluşturulduğunda (2005 yılında Yasa çıktıktan sonra) atanmışların (üst yönetimin) 

Kurum dışından gelip de bu konularda deneyimlerinin olmaması, İGM üyelerini fazla 

ikna etme imkânı bulamamaları; ikincisi, Kurum dışından geldikleri için Kurum 
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personeli (eski personel) ile bir çatışma içinde olmaları, yani yönetici kadronun 

uyumsuzluğu nedeniyle atanmışlarla seçilmişler arasında bir anlayış birliğinin 

sağlanamaması.443

“

Soru 27c:

Ondört numaralı mülakat veren (M14) Stratejik plandan yola çıkarak böyle bir yöntemin 

ya da içselleştirmenin ipucunun olmaması, İl Genel Meclisi ve atanmışlar (bürokratlar) 

arasındaki işleyişler nasıl olacak, seçilmişler, nasıl yönlendirme yapacak, atanmışlar 

buna nasıl reaksiyon verecek bunlarla ilgili bir çalışma yapılmaması, İGM üyeleriyle 

bile herhangi bir çalışma yapılmaması, İl Genel Meclisi üyelerinin de plan çalışmaları 

içerisinde bilfiil çalışmaları gerekirken buna dâhil edilmemeleri
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Yirmi numaralı mülakat veren (M20) Kurumda İl Genel Meclisinin her şeyin üzerinde 

olması, İl Genel Meclisi’nin aldığı bir kararı zaten alttaki bürokratların uygulamama 

gibi bir olasılığının bulunmaması.446
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Personelin Stratejilere Odaklanmada Kendi Rollerinin Farkında Olma Derecesi

Tablo 40: Personelin Stratejilere Odaklanmada Kendi Rollerinin Farkında Olma 
Derecesi

Soru 28a:

Yirmi numaralı mülakat veren (M20) Stratejik planlama ile personelde kendini 

değiştirme ve yenileme ihtiyacının ortaya çıkması, bunun da zaman içinde 

gözlemlenmesi.447

Otuzbeş numaralı mülakat veren (M35) Çalışanların stratejik planın içinde yer aldıkları 

sürece Kurumla ilgili yapabileceklerini daha fazla şey olduğunu görmeye başlamaları, 

çalışanların stratejik planın ve bu planı uygulayan Örgütün bir parçası olduklarını 

düşünmeleri ve bir fonksiyon icra etmeye hevesli olmaları ve bu nedenle de her geçen 
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gün bilinçlerinin artması, bilinçli olarak bu vizyonu paylaşmak ve bu vizyonun bir 

parçası olmak zorunda bulunmaları ve bu zorunluluğa uymaya devam etmeleri.448

Otuzdokuz numaralı mülakat veren (M39) Personelin bir kısmında bunun var olması, bir 

kısmında da olmaması, yani Örgütü içselleştirip, Örgütü kendisinin bir parçası, kendini 

bütünün bir parçası olarak görenlerin olması, öte yandan ‘ya bana ne kardeşim, salla 

başını, al maaşını, verilen işi yaparım verilmese de bakarım’ gibi anlayışta olan 

personelin de varlığı, ama Örgütün genelindeki değişimine baktığımız zaman olumlu 

olması, böyle bir bilincin gelişiyor olması.449

Soru 28b:

On numaralı mülakat veren (M10) Yöneticide değişim olmadığı için personelde de 

değişim olmaması, yöneticinin bu değişimi arzu etmemesi ve personelden de istememesi, 

böyle bir ortam olmaması.451 Onbeş numaralı mülakat veren (M15) Birim müdürlerinin 
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hepsi olmasa da birkaç tanesinin görevleri ve pozisyonları gereği İl Özel İdaresinin ve 

stratejik planının vizyon ve amacını paylaşıyor olması, birkaç yönetici dışında kalan 

tüm alt kademe personelinin stratejik plan diye bir kaygılarının yokluğu, stratejik planı 

bilmemeleri, herkesin emekli olacağı günleri bekliyor olmaları, bu personelde yeni bir 

bilinç ve gelişme görülmemesi, herkesin stratejik planın ve bu plandaki yerinin farkında 

olmamaları.452

 

Otuzaltı numaralı mülakat veren (M36) Aşkla, şevkle “hayda gidiyoruz” olayının

[personelin işine istekle sarılması olayının] gözlenememesi, herkes eskiden buydu, 

“bunun değişmesini ben mi yapacağım” mantığının görülmesi, yani öyle üstün bir 

gayret gözlemlenememesi, bir farklılık hissettirememeleri.453 Kırkiki numaralı mülakat 

veren (M42) “Bütün”ün parçası olmak için bütün olmak lazım geldiği, bütün ortadan 

adım adım yok olmuşken kimsenin bu bütünün, vizyonun, rolün içinde yer almamaları, 

sadece rol almak isteyenlerin, beklentileri olanlardan oluşması.454

 

Soru 28c:

Dört numaralı mülakat veren (M4) İlk başlarda zaten hiç olmayan bu bilincin tam 

anlamıyla oluşmaması, Köy Hizmetleri kapatılıp İl Özel İdare yeni Kanunla 

kurulduktan sonra zaman içerisinde vizyonuna bağlı olarak ya da misyonuna bağlı 

olarak Özel İdarede çalışan personel, stratejik plana göre hareket etme anlayışını 

benimsese de tam olarak da benimseyemedi.455
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3.2.5.1.2.Amaç 

Örgütün Yolunun Aydınlık Olma Derecesi

Tablo 41: Örgütün Yolunun Aydınlık Olma Derecesi (Örgütün Vizyon, Misyon, Amaç 
ve Stratejilerinin Belirginlik, Berraklık Derecesi)
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Soru 29a:

Onyedi numaralı mülakat veren (M17) Kırsal kesimde Kurumun (hem çalışanların, hem 

de seçilmişlerin) en büyük önceliğinin sulama ve içme suyu olması, ikincisi, yolu olmayan 

köy bırakılmaması, yine eğitim ve okul yapımının önemli olması nedenlerinin Kurumda 

neye odaklanılması gerektiğinin biliniyor olmasının göstergeleri olması.456 Yirmidört

numaralı mülakat veren (M24) Öncelikli hedefler belirlenip ona göre bir plan yapılması; 

eğitim (okul, ihtiyaçlar,  personel), sağlık, ondan sonra köy; yani bunların hepsini 

sırayla, önceden plan bir şekilde hazırlanıp uygulamaya konulması.457

Yirmiiki numaralı mülakat veren (M22) Kurumun odak noktasının, önceliğinin önemli 

ölçüde kırsal kesimden göç alan Bursa’nın kırsal nüfusunu tarım yapar halde köyünde 

tutabilmek için kırsal kesime yatırımın planlanması, ayrıca madencilikle ilgili çalışmalar 
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yapılması, ihracata yönelik bir Karacabey’in domatesini veya Yenişehir’in biberinin 

veya Karacabey’in soğanının nasıl o bölgeye iç pazardan çok dış pazara açılabilecekleri 

konusunda çalışmalar yapılması ve üreticilere bu konularda destek verilmesi, tarımsal 

arazilerin olmadığı yerlerde hayvancılığın teşvik edilmesi.458

Otuzbir numaralı mülakat veren (M31) Vatandaş öncelikli gitmeleri, personeli zaten 

“devlet terbiyesi”yle oralara gelmiş ve neden orada olduklarını bilen insanlar 

olduklarının görülüyor olması, bu konuda ne yaptıklarını bilen, önceliklerini, 

sorumluluklarını biliyor olmaları.459

Soru 29b:

Yedi numaralı mülakat veren (M7) Önceliklerin belirlenmesi, önceliklerin sıralanması 

gibi Örgütte bir takım çalışmaların yokluğu, orada üyelerin tamamının katılımıyla 

yürütülen bir çalışmanın olmaması, önceliklerimizi belirleyelim diye bir özel çalışma 

yapılmaması.461 Sekiz numaralı mülakat veren (M8) Değişen pek bir şey olmaması, 

Kurumda daha çok kişisel bakış açılarının rol oynaması, Kurumsal bakış açısı, kurumsal 

bir perspektif geliştirildiğinin görülmemesi, yani öncelikler listesi, önem listesi veya neye 
                                                           



 
 

306 
 

odaklanacağı listesi hazırlama benzeri çalışmalar yapılmaması, âmâ herkese ne sorarsan 

belli şeyleri kişisel olarak söyleyebilmeleri, bir çalışma yok ama sorsanız herkese; işte 

nedir, vatandaşa hizmet yapalım der, ama bir öncelik değerlendirmesi, belirlenmesi diye 

bir çalışma var mı diye sorduğunuzda yok yanıtını vermeleri.462

Onbeş numaralı mülakat veren (M15) Personelin hep siyasetçilerin ağzına bakmaları, 

iktidar partililer çatır çatır iş yaptırıyor, muhalefete çok oy çıkan köylere hiç bir şey yok 

diye üzülünmesi, muhaliflerin sırf o insanlar muhalefet partilerini destekledikleri için 

hizmet alamamaları nedeniyle vicdanen üzüntü duymaları, Kurumun yol, su, okul gibi 

doğal ihtiyaçlar olmak üzere üç tane önceliğinin olması, kavramsal düzlemde ve 

değerler bağlamında BİÖİ için neyin öncelikli ve önemli olduğu konusunda İl Özel 

İdaresi personeli, bu konuyla ilgili, bilgili ama karar veren kurumun ilgisiz olması, 

İGM’nin bilgisiz olması, neye odaklanması gerektiğini bilmemesi, siyasetçilerin seçim 

döneminde çılgınlaşıp işin yapılabilirliğine, görevinin ne olduğuna bile bakmamaları, 

yani onların bir öncelik kaygısının bu anlamda yokluğu; siyasi karar merciinde olduğu 

için her şeyi onların düşünüp karar vermeleri, personelin sadece işi yapıyor olması.463
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Soru 29c:

Yirmiyedi numaralı mülakat veren (M27) Önceliklerinin ne olduğuna dair bir öncelikler 

listesine rast gelinmemesi, bu konuda bir deklarasyonun da görülmemesi.465
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Örgütsel Çatışmaların Azalma Derecesi

Tablo 42: Örgütsel Çatışmaların Azalma Derecesi
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Soru 30a:

Dört numaralı mülakat veren (M4) Stratejik planlanma sürecinde, performans 

programlarının, faaliyet raporlarının yapılıyor olması, iç kontrol eylem planlarının 

yapılması, bu konuda ilgili kararların alınması iş ve işlemlerinin BİÖİ’nin yüzünü 

değiştiren bir çalışma olması, bunların neticesinde görev tanımlarının ortaya çıkması; 

mali disiplin, ön mali kontrol sisteminin yürürlüğe konulmasının, çatışmaların geçmiş 

dönemlere göre hissedilir derecede azalmasına yol açması.466

Onsekiz numaralı mülakat veren (M18) Stratejik planın varlığı; bir sorun çıktığında 

bakacağımız, referans alacağımız somut bir şeyin (stratejik planın) elimizde olması, 

stratejik planın uzlaşmaların kaynağı olması.467 Yirmi numaralı mülakat veren (20)

Stratejik planın önemini anlamaya başlayınca yöneticiler ve İGM üyelerinin de 

değişmeye başlaması, çatışmaların bu nedenle daha da azalması.468

Otuziki numaralı mülakat veren (M32) Belli bir bilinç oluşması, verilen eğitimler, vizyon, 

misyon bilgilendirmesi, zaman içinde stratejik planlama ve kurumun işleyişindeki 

değişime adaptasyonu kolaylaştırması, konulara uyum sağlayan insanlar da artık 

çalışmanın nasıl yapılacağı, hedeflerin nasıl gerçekleşeceği, stratejik planlamada ne rol 

aldığıyla ilgili bir bilince sahip olmasından kaynaklı bir gelişme olması.469

Kırk numaralı mülakat veren (M40) Toplumsal olgunlaşmayla beraber, yani özel olarak 

düzenlenmiş bir eğitim sürecine bağlı olarak değil de toplumdaki genel olgunlaşmayla 

birlikte siyasi olgunlaşmalar ve de bireysel olgunlaşmaların getirdiği sonuca bağlı olarak 

BİÖİ’de çatışmalarda azalma hissedilmesi, ama bunun beklenen, istenen bilimsel bir 

yöntemi benimsemiş bir mekanizmayla oluşturulan bir çatışma azaltılması faaliyeti 

                                                           



 
 

310 
 

olmaması.470

Soru 30b:

Onbeş numaralı mülakat veren (M15) Tam tersi, Kurumda çalışanlar arasında hatta çok 

ciddi derecede çatışmaların yaşanması, iyileşmenin asla olmaması, stratejik planlamanın 

ilke ve değerleri, plan amaçları ve hedefleri göz önüne alınarak daha çatışmasız bir 

çalışma ortamının sağlanamaması, bir de İl Genel Meclisinde siyaseten kurumsal 

önceliklerin göz ardı edilmeleri, bunun da çatışmaları gittikçe keskinleştirmesi.471

Ondokuz numaralı mülakat veren (M19) Azalmaması; çünkü o birleşme472 sonucunda 

Köy Hizmetleri’nden gelen bir Genel Sekreterin görevinden alınması, yerine bir mülki 

idare amirinin getirilmesi, üst yöneticilerin değişmesi, Köy Hizmetleri kökenliler ile 

diğerleri arasındaki kamplaşmanın, çatışmanın doruktaki çatlamasının yaşanması.473

Yirmialtı numaralı mülakat veren (M26) Kurumda yine siyaset-bürokrasi, siyasetin kendi 

içinde, bürokrasinin yine kendi içinde çatışmaları rutinse de geçmiş dönemlere nazaran 

artması, “daire başkanlığı sistemi”nin çatışmaları artırması.474

Kırkiki numaralı mülakat veren (M42) Azalma bir yana kendi içinde çatışmaları 

artırması, Kurum içinde kararların alınması ve eylemlerin gerçekleştirilmesinde 

karmaşalar çıkması, bütçe ayrımı da olduğu için karmaşalar oluşturulması, bu 
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karmaşaların; “senin bütçen, benim eylemim, benim stratejim,” bilerek bilmeyerek 

yanlış yazmıştır, havalı gözükmek için stratejik planın doldurulması (şişirilmesi), 

gerçekçi yapılamaması, çünkü stratejik planın özü; yapacağını ve hani ‘ayağını 

yorganına göre uzat’ ama yaptığını yap, yani yap, ona göre yap bir şey havada kalmasın 

önden düşün; ülkeni tanı, kentini tanı, kafana göre anlık iş yapma diye çıkmış olmasına 

rağmen, Avrupa da bunu istediği için böyle bakış açısıyla yönetmek için çıkmasına 

rağmen maalesef böyle uygulama yapılmaması.475

3.2.5.1.3.Vizyon 
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Tarihsel Perspektiften Bakabilme Düzeyi

Tablo 43: Tarihsel Perspektiften Bakabilme Düzeyi

sağlıklı 
bir şekilde

sağlıklı bir şekilde

Soru 31a:

sağlıklı bir şekilde

İki numaralı mülakat veren (M2) İl Özel İdaresinde ne zaman, nereye, ne yapılmış 

bunların listelemelerini, dökümlerini sürekli alabilecek konumda olmamız ve bunları 

planlamada kullanıyor olmamız.476

Otuzbeş numaralı mülakat veren (M35) Şikâyetlerden tutun da paydaş analizlerine, 

paydaş analizlerinden tutun da bu dönem içinde bütçe karşılaştırmalarına kadar 

hepsinin İGM’de tartışılması ve buna bağlı olarak da yeni yol haritalarının, özellikle 

ikinci dönemdeki yol haritalarını buna göre planlama şekline döndürmeleri, iyi sayılan 

bir yapı içinde bunun takip edilmesi.477
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Otuzdokuz numaralı mülakat veren (M39) Stratejik plan yapmak için mutlaka elinizde 

doğru doneler, veriler olması gerektiği, o doğru verilerin de mutlaka bir akıl ve mantık 

süzgecinden geçirilerek yeniden bir değerlendirilip doğru bilgilerin ayıklanması 

gerektiği ve bu çalışmaların Örgütte geçmişte yapılmış olması.478

Soru 31b:

sağlıklı bir şekilde

Dokuz numaralı mülakat veren (M9) Bursa Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü döneminde 

imarla ilgili bütün yetkilerin İÖİ’ne gittiği, Fakat BİÖİ’de onaylanan imar dosyaları ile 

ilgili hiçbir dosyanın karşı tarafa gitmediği, onların yaptıkları işlerin de geçmişi bilmeden 

yapıldığı, anlık olarak yapıldığı, yani onların da sağlıklı bir şekilde derlenip 

toparlandığının düşünülmediği, mesela, geçmişte onaylı yüz binlikler varken, onların 

alınmaması, ardından onaylı çevre düzeni planları vardı, onların alınmaması, eski mülki 

[planı] almış olması, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı onayladığı planlar vardı onların 

alınmaması.480

Yirmibir numaralı mülakat veren (M21) Sağlıkla ilgili gözlemlerimize göre Bursa’daki bu 

faaliyetlere ilişkin verilerin ve bilgilerin tümünün kullanılmaması, daha çok hedefe 

uygun verilerin ellerinin altına alınması, ama gerçeğin bu olup olmamasıyla çok fazla 

ilgilenilmemesinin karşımıza çıkması, somut örnek olarak bebek ölüm hızı verilerinin 

verilebilecek olması, İl Sağlık Müdürlüğü’ndeki bebek ölüm hızı değerlerinin neredeyse 
                                                           



 
 

314 
 

iki katı olmasında rağmen düşük olan değerler ele alınması, TÜİK tarafından 

açıklanıyor olmasına rağmen yüksek olan değerlerin BİÖİ’ce göz önüne alınmaması, 

bunun bile çok somut bir örnek olması.481

Kırkiki numaralı mülakat veren (M42) 2006’dan, TÜİK’in desteği ile alınmış bir takım 

verilerin olduğu, ama İÖİ’nin benim ölçme, değerlendirme yaptım dediği herhangi bir 

veri standardizasyonu, veri tabanı, dokümantasyonunun asla olmaması gibi Tarım İl 

Müdürlüğünün gidip yaptığı birkaç anketi veri diye toplayıp yansıtması, TÜİK nereden 

ne kadar sağlıklı topluyorsa onların Ar-Ge’leriyle, istatistikleriyle ama İl Özel 

İdaresinin istatistik yaptığının hiç duyulmaması.482

Soru 31c:

sağlıklı bir şekilde

Beş numaralı mülakat veren (M5) Bir şeylerin yapılması ama çok da sağlıklı 

yapılmaması; bilgi işlem, bilgiyi tasnif edip kullanma noktasında bilgi alt yapısının 

yokluğu, âmâ her sene sonunda yapılan faaliyet raporlarının bir sonraki seneler 

kullanıldı dersek bunun çok sağlıklı veri aktarımı sayılmaması.483

On numaralı mülakat veren (M10) Kullanılmak zorunluluğu var olmasına rağmen 

yeterince kullanılmıştır demenin mümkün olmadığı; sistematik bilgi, sağlıklı bilgi 

derlenmesinin olmaması, çünkü iki farklı kurumun birleşmesinden yeni bir kurumun 

doğması, yani o kurumların geçmişine ait bütün şeyler ortadan kaldırılmış, yok edilmiş 

olması;  böyle bir arşiv, böyle bir çalışma yapılmaması.484 Yirmidört numaralı mülakat 
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veren (M24) Geçmişe ait toplanan bilgilerinin bulunmaması, bazı belgelerde [bazı 

bilgilerin] var olması, çünkü Kurumun eski kitaplarının varlığı ama geçmişteki 

faaliyetlere ilişkin bilgilerin derlendiğinin gözlenememesi.485

sağlıklı bir şekilde

sağlıklı bir şekilde
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sağlıklı bir şekilde

sağlıklı bir 

şekilde

Geçmiş Başarı Faktörlerinden Yararlanma Derecesi

Tablo 44: Geçmiş Başarı Faktörlerinden Yararlanma Derecesi
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Soru 32a:

Üç numaralı mülakat veren (M3) Geçmişe bakarak gelecekteki şeyleri çözmek gerektiği, 

bu bilgilerin bize stratejik plan yaparken bir çalışma uygulanması gerektiğine 

inandırıyor olması, geçmişi görerek gelecek için daha fazla ders almak gerektiği için 

geçmişe ait bilgilerin kullanılması.489

Onyedi numaralı mülakat veren (M17) Köylerde ağırlıklı olarak Kurumun yaptığı işlerin 

en önemlileri yol ve su faaliyetleri olması, mali kaynaklarını o yöne kanalize etmesi, 

geçmiş yıllardaki çalışmaları gözden geçirerek eksikliklerin tespit edilip yeni kararlar 

alınması, bu cümleden olarak 2008 yılında ekipmanların çoğunun yenilenmesi.490

Otuzdokuz numaralı mülakat veren (M39) Analizlerin yapılması, ama bunların kurumsal, 

adeta genlere işlemiş bir bilgi olarak varlığı, bir alışkanlık olarak biliniyor olması, ama 

özel bir çalışmayla böyle bir başarı faktörleri nelerdir, diye bir çalışmanın söz konusu 

olmaması,491 ama artık daha isabetli kararlara ulaşıldığının söylenebileceği.492
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Soru 32b:

On numaralı mülakat veren (M10) Öyle bir şeyin oluşturulmaması, geçmişteki başarılı 

çalışmalardan bir iki örnek var ama başarı faktörleri ile ilgili bir çalışmanın yokluğu.494

Yirmiiki numaralı mülakat veren (M22) Stratejik planlama çalışmaları sırasında başarı 

faktörleri ile ilgili çok fazla belge ve bilginin ilgili platformlara sunulamaması.495

Yirmiüç numaralı mülakat veren (M23) Böyle çalışmalar yapılmaması.496 Otuzyedi

numaralı mülakat veren (M37) Bu konuda hissedilebilir, ciddi bir çalışmaya tanık 

olunmaması.497

Otuz numaralı mülakat veren (M30) Yapılmaması, yapmış olsaydılar başarılı olmaları 

gerektiği, başarı faktörleri analizi yapılmaması, kendi birimi içindeki insanların 

kişiliğini, analizini, eğitimini bilmeyen bir Kurumun bu kararları almakta (planları 

yapmakta) olduğundan, örgütün başarı faktörlerini bilememesinin doğal sayılması.498

Kırk numaralı mülakat veren (M40) Burada da bilimsel yöntemler kullanılmaması, 

geleneksel yaklaşılması, başarı faktörleri nelerdir, diye bir araştırma, bir çalışma 

yapılmaması; bunlar olmayınca da planlara bildikleri şeylerin el yordamıyla 

konulması.499
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3.2.6.Alt Araştırma Sorusu 5’i İl özel idarelerinin mevcut kültürü stratejik planlamanın 

gerektirdiği optimali aramaya; tasarruf ve verimliliğe, sonuç (hedef) odaklılığa ve eyleme yönelik 

olmaya, kısaca örgütsel etkinliği gerçekleştirmeye ne ölçüde uygun düşmektedir? Örgütsel etkinlik 

üzerinde neler etkili olmaktadır? Yanıtlamaya Yönelik Bulgular

3.2.6.1.Etkinlik

3.2.6.1.1.Optimali Arama
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Süreç Geliştirme Başarı Düzeyi

Tablo 45: Süreç Geliştirme Başarısı Düzeyi

Soru 33a:

Dört numaralı mülakat veren (M4) Ayıklanması, stratejik planlama sürecinde yapılacak 

olan faaliyetlerin miktarı belirleniyor olması, stratejik planda bunlara yer veriliyor 

olması, ama nerelere, neyin yapılacağına Meclisin karar vermesi.502

Sekiz numaralı mülakat veren (M8) Bazı formaliteleri, bazı uygulamaları ortadan 

kaldırmak için kısmen yapılması, tümüyle bir envanter yapma anlamında olmasa da, 

mesela depolar ile ilgili aktif çalışmayan birimlerin kapatılması gibi; bunun yanında 

demirbaşların tasnif edilmesi gibi kısmen yapılması, tümden yapılmıyor demenin 
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mümkün olmaması.503

Yirmi numaralı mülakat veren (M20) Stratejik plan doğrultusunda bu tür alışkanlığı 

yavaş yavaş edinmeye başlamaları, zaman kaybı ve bazı konuları ortadan kaldırmak 

için çaba gösterilmesi.504 Otuzdört numaralı mülakat veren (M34) Gereksiz 

uygulamaların kaldırılması için irade konulması.505

Otuzsekiz numaralı mülakat veren (M38) Geçmişte alışkanlık olan bazı yatırımların 

verimli olmadığı varsayılarak yeni gelen talepler dikkate alınmak suretiyle, ödenek talep 

eden kurumların talepleri de gözden geçirilerek, günün koşullarına göre (verimli) 

yatırımlar yapılması yoluna gidilmesi.506

Otuzdokuz numaralı mülakat veren (M39) Strateji Şube Müdürlüğünün bu konuda 

birimleri sürekli olarak değerlendirmeye tabi tutması, bir rapor hazırlaması, rapora 

göre de gerekli düzeltmelerin yapılması; gereksiz formaliteleri ayıklama işinin Strateji 

Müdürlüğünce yürütülüyor olması.507
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Soru 33b:

Yedi numaralı mülakat veren (M7) Yararsız uygulamalardan vazgeçilmemesi, eleştirileri 

dikkate almamaları, buna rağmen İGM’de kararların % 90’ının oy birliği ile geçiyor 

olmasının da varlığı.509 Onbeş numaralı mülakat veren (M15) Rutinin yürütülmesi, böyle 

bir çalışma yapılmaması.510 Yirmiüç numaralı mülakat veren (M23) Böyle bir 

alışkanlıklarının olmaması, görülmemesi.511

Yirmialtı numaralı mülakat veren (M26) Böyle bir çalışma da yapılmaması, işlerin eski 

sistem yürütülmesi, stratejik planın kanuni bir zorunluluk gereği - hani bir şeyi böyle 

usulen yaparsınız ya –olarak, yasal bir gerekliliği yerine getirmek için yapılması 

nedeniyle özenilmeden yapılması, işlerin eski usul devam etmesi; güya, sözde bir 

stratejik planın varlığı, denetçi geldiğinde önlerine konulabilecek bir stratejik planın 

varlığının söz konusu olması ama uygulamaya bakıldığında eskisi neyse aynen devam 

ediyor olması.512
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Yirmisekiz numaralı mülakat veren (M28) Klasik Türk kamu yönetiminin genel, has 

tavrının varlığı, stratejik plan yapmakla bunun sağlandığının düşünülmemesi gerektiği, 

ama gereksiz ve yararsız uygulama ve işleri ayıklamak, süreçleri geliştirmek gibi bir 

çalışmanın da olmaması.513

Soru 33c:

Üç numaralı mülakat veren (M3) Strateji Şubesinin bu konuyla ilgili bir çalışma yaptığı 

ve onu da zaten herkesin kabul ettiği, yani faydalı olduğu; zaten Kurumun bütçesi az 

olduğu için çok farklı şeyler yapma durumunda olmaması, onun için seçici olarak çok 

önemli olan şeyleri yapma durumunda olması, dolayısıyla zaten kendiliğinden çıkmış 

olması, yani Kurumda yararsız formalitelerin temizlenmesi diye bir değişim olmaması, 

aynı alışkanlıkların devam etmesi.514

“Böyle bir çalışma içinde olmadık, ama verimsiz ve yararlı olmayan uygulama aklıma 
gelmiyor. Sistemde uygulayıcı aslında yönetim kademesi; onların da böyle çalışmalar 
yaptıklarını sanmıyorum. Çünkü birimlerin de en azından daire başkanlığı seviyesinde 
herkesin kendi içindeki faaliyetleri gözden geçirmesi ve lüzumsuz olanları da ayıklaması 
gerekir normalde. Belki yapmışlardır ama bilgim yok.”515
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Kaynak Geliştirme Düzeyi

Tablo 46: Kaynak Geliştirme Düzeyi
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Soru 34a:

Üç numaralı mülakat veren (M3) Kaynakların değerlendirilerek performans programı 

uygulanmasının yapılması, mesela Kurumun makine parkı kapasitesine göre yol 

programı yapılması, dolayısıyla makine parkının değerlendirilmesi, eleman sayısına, 

teknik eleman sayısına göre de program yapılması ve gerçekçi davranılması.516

Altı numaralı mülakat veren (M6) Önce kaynakların saptanması, sonra bunlar 

kullanılarak harcama yapılması yöntemine göre en son imkânına kadar her türlü 

kaynak, her türlü imkânların kullanılması, herkesin bu stratejik planla beraber 

vizyonun artmasıyla insanların çalışılabilir hale gelmesi, sonra da personelin “biz 

çalışıyorsak siz de çalışacaksınız, ülkemizi kalkındıracağız, köyümüzü kalkındıracağız” 

imajlarıyla, söylemleriyle teşvik edilmesi, onların da hizmetlerin gerçekleştiğini 

gördükçe şevklenmeleri.517

Onyedi numaralı mülakat veren (M17) Tüm kaynakların saptanması ve en iyi şekilde 

değerlendirmeye çalışılması, hatta 2007 yılında bütün tapu dairelerine yazı yazılarak, 

Kurumun tapudaki gayrimenkullerinin tespitinin yaptırılması, boş olan arazilerin tespit 

ettirilmesinin sağlanması ile bu gayrimenkullerin verimli kullanılması ve 

değerlendirilmesi.518

Otuzdokuz numaralı mülakat veren (39) Bir tartışmada, BİÖİ’nin Gençlik Spor İl 

Müdürlüğü’ne bir zamanlar bir arazi vermiş olduğu ama bunu bilmediği iddia edilse de 

BİÖİ’nin kaynaklarının dökümlerinin var olması, bunların hepsinin envanter 

kayıtlarının çok sağlıklı tutulması, o konuda hiçbir problem bulunmaması
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Soru 34b:

Yedi numaralı mülakat veren (M7) 2014 yılında bile karşımıza Kuruma ait tapusu olduğu 

halde, hala başkasının elinde olan yerler (taşınmazlar) çıkıyor olması, dolayısıyla 

geçmişten beri ihmal edildiği için bu çalışmaların bitmemesi; Özel İdareye ait tüm 

kaynakların belirlenmesi, o kaynakları en etkin kullanacak şekilde göre strateji çizmesi, 

plan, program yapması yani insan kaynağını, teknik eleman kaynağını, parasal 

kaynaklarını, muhtemel gelir kaynaklarını, gayrimenkullerini, su kaynaklarını ve 

sairesini hepsini belirlemesi gerekirken, tespit edilme çalışmalarının yapılıyor olmasına 

rağmen bunların gerçekçi olmaması.521

On numaralı mülakat veren (M10) Tüm kaynakların verimli bir şekilde ortaya çıkarılıp 

değerlendirilmesinin gerçekleştirilememesi, gerçekleştirilebilseydi daha optimum, daha 

gerçekçi bütçelerle daha verimli hizmetler üretilebileceğinin olanaklı olması; Kurumun 

neleri var, bunlarla ne yapabiliriz sorularına yoğunlaşılamaması, önerildiyse bile 

bunların gerçekleştirilmemesi, böyle mali analizlerin yapılmaması.522

Onüç numaralı mülakat veren (M13) Stratejik plan yapma işi Kurumda yeterince 

sahiplenilmediği ve mecburen de yapılacağı için gereken önem verilmeden 

hazırlanmasının söz konusu olması; kaynak geliştirememenin sebebinin, stratejik 
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planlamaya az önem verilmesinin olması.523

Onbeş numaralı mülakat veren (M15) Özel İdarenin tüm kaynaklarının tam olarak tespit 

edilmesi, envanterinin çıkarılması teklif edildiği halde çıkarılmaması, nedeni 

sorulduğunda ise çelişkili rakamlar verilmesi, doğru çalışan bir kurumun kendi malları 

konusunda bu kadar hata yapmaması gerektiği, bu nedenle bu konuda ciddi çalışmalar 

yapıldığının söylenememesi.524

Kırkiki numaralı mülakat veren (M42) İl Özel İdare kaynaklarını 2014’de teslim ederken 

dahi neyi var, neyi yok doğru bir şekilde tespit edip devredememeleri, “kendilerinden 

haberlerinin yokluğu.”525 Onsekiz numaralı mülakat veren (M18) Tam saptandığının, bir 

veri tabanı, envanter çalışması olduğunun sanılmaması, yapılsaydı, mühim tercihlerde 

başarılı olunmasının gerçekleşmiş olabileceği.526

Yirmiüç numaralı mülakat veren (M23) Bu konuda bir kaynak saptaması yapıldığının 

zannedilmemesi, Kurumda tamamen dışarıdan gelen siyasi baskılarla kararlar alındığı 

için böyle bir alışkanlığın geliştiğinin inandırıcı olmaması, böyle bir altyapı çalışmasının 

yapılmaması.527

Otuzsekiz numaralı mülakat veren (M38) Kurumun kendi arazilerini bile zor tespit 

etmesi, hatta bazılarının kullanıcıları vasıtasıyla tespit edilmesi, Özel İdarenin çoğu 

personelinin nerede, ne miktarda taşınmazları olduklarını tam olarak bilmiyor 

olmaları; ama arsayı bilmemek, taşınmazı bilmemenin bir tanesini bile bilmemenin 

büyük bir eksiklik sayılması gerektiği, o konuda deneyimli memurların ilgili birimde sık 

sık yapılan tayinler nedeniyle azalması.528

                                                           



 
 

328 
 



 
 

329 
 

3.2.6.1.2.Tasarruf ve Verimliliğe Daha Fazla Önem Verme

Tasarrufa Önem Verme Düzeyi

Tablo 47: Tasarrufa Önem Verme Düzeyi

Soru 35a:

Üç numaralı mülakat veren (M3) Bütçe disiplinine uymak zorunda, durumunda 

olunması, dolayısıyla yatırımlarda gerçekçi bir rakam koymak zorunda olunması, 

gerçekçi olma zorunluluğunun doğması, seçilmişlerin de ihtiyaç olsun olmasın istediğimi 

alırım, yaptırırım anlayışından vazgeçmeleri, yani bu bir noktada Kurumda otokontrolün 

yapılması.529
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Sekiz numaralı mülakat veren (M8) Bunların yapılması, mesela, genel sekreterin bazı 

harcamaları yaparken inisiyatifi kendisinin kullanması, görev tanımları bağlamında 

taleplerin reddedilmesi veya onaylanması anlamında mekanizmanın kurulması, gerekli-

gereksiz ödenek talepleri, yani harcamaların belli ölçüde disiplin altına alınmasının 

sağlanması için bir mekanizmanın kurulduğu ama idareci karar verirken onun gerçekte 

ihtiyaç olup olmadığını ne kadar değerlendirdiğinin bilinmemesi, ama kim karar 

verecek, kim vermeyecek anlamında mekanizmanın varlığı, taleplerin 

değerlendirilmesinin yapılması anlamında bir mekanizmanın oluşturulması, ödenek 

harcama anlamında otokontrol mekanizmalarının varlığı, sistem içerisinde gereksiz 

ödenek taleplerinin reddedebiliyor olması.530

Onüç numaralı mülakat veren (M13) Sayıştay stratejik planın denetimini de yaptığı için, 

zaman içerisinde daire başkanlarının da ‘işte ben bu kadar aldım, bunları yaptım’ 

demek zorunda kalmaya başlaması, tasarruflu davranmada bir alışkanlık geliştirilmesi, 

“elindekiyle yetin” anlamına getirilmesi, kaynakları niçin, nereye kullanacağı 

konusunda iyi bir gözlem, analiz yapılması.531

 

Otuzüç numaralı mülakat veren (M33) Kurumda harcamaların disiplin altında olması; 

planda, programda yoksa kesinlikle ödenek verilmiyor olması.532

Yirmiiki numaralı mülakat veren (M22) Yatırım ödeneklerinin köylere hizmet götürme 

birlikleri vasıtasıyla verimli kullanılması, birlik encümenlerinin kontrolünde bu 

paraların harcanması, bu konuda da gerekirse iç denetim elemanlarınca da denetim 

yapılması, yani, her ödeneğin isteyene hemen verilmemesi, mutlaka ön çalışmasının 

yapılması, ön çalışmadan sonra kaynakların doğru adrese götürülüp götürülmediği ve 

kamu yararının dikkate alınıp alınmadığı baz alınarak yapılacak yatırımlara ödenek 

veriliyor olması.533
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Otuzdokuz numaralı mülakat veren (M39) Bütçe disiplinini uyguluyor olması, hatta bu 

konuda İl Genel Meclisi ile yürütmenin zaman zaman İGM üyelerinden gelen aşırı 

(programsız) harcama yapma isteklerine karşı çıkılarak, “bütçeyi biz yapmadık, siz 

yaptınız, biz uyguluyoruz” şeklinde olumsuz cevaplar verilmesi, sadece bütçede olan 

harcamaların yapılması.534

Soru 35b:

Onbeş numaralı mülakat veren (M15) İl Genel Meclisinde harcama disiplininin 

geliştirilememesi, ilk önce bu kadar şişkin personelle ilgili efektif verim analizi yapılması 

gerekirken bunu yapmadan Kurumda kalkıp bunu söylemenin doğru olmaması, 

verimlilik ön planda tutulsaydı mesela, 400 personelle yapılabilecek hizmetlerin 640 

personel ile yapılıyor olmamasının gerekeceği; ödeneklerin ise kim siyaseten Genel 

Meclis Başkanına ve iktidar partisi grup başkanına yakınsa onlara veriliyor olması, 

Jeotermal A.Ş.’ne habire gerekli fizibiliteler yapılmadan, öznel nedenlerle paralar 

verilmesi ve Özel İdareye kuruş girdisinin olmaması ve böylece stratejik planlama 

ilkelerinin ihlal edilmesi.536

                                                           



 
 

332 
 

Yirmiüç numaralı mülakat veren (M23) Bir karara birkaç tane daha karar ekleyerek, 

defalarca kararlar değiştirilerek, sonradan ödeneklerin yerleri değiştirilerek, bir sürü 

ödenekler tenkis edilerek, kullanılamayarak kaynak ve zamanın israf edilmesi, harcama 

disiplini alışkanlığın geliştiğinin zannedilmesi.537 Yirmisekiz numaralı mülakat veren 

(M28) BİÖİ’nin bütçesinin çok büyük olmaması; her türlü ödeneğin her türlü talebi 

karşılamasının mümkün olmaması ama orada belki öncelik sırasının değişebileceği, 

öncelik sırasına bazen uyulmadığı olmuşsa da görev aşkının geliştiğinin görülmemesi, 

sık sık bölümler, kalemler arasında ödenek aktarmalarının yapılıyor olması, Ocak 

ayından itibaren bütçe kalemlerine göre dağıtıldığı halde o kalemlerin bir kısmının 

kullanılamaması, bir kısmının da çok fazla aktarılıyor olması.538

                                                           



 
 

333 
 

Verimliliğe Önem Verme Derecesi

Tablo 48: Verimliliğe Önem Verme Derecesi

Soru 36a:

Yedi numaralı mülakat veren (M7) Özellikle köylüye hizmet götürülmesi ile ilgili Köy 

Hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülen işlerde kendi personelini kullandığı için 

birçoğunu daha ucuza mal etmesi,539 ama ihale yoluyla yapılan işlerde bunu söylemenin 

zor olması, yine de iş yapma konusunda öyle bir anlayış geliştirilmesi.540
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Yirmibeş numaralı mülakat veren (M15) Maliyetlerin biraz daha düşürülmesi, rekabet 

ortamının geliştirilmesi, köylerde su ve o tür şeyler yaparken boruları kendileri alıp,541

köylülere işçiliklerinin yaptırılması, o tür şeylerin yapılması.542

Otuzyedi numaralı mülakat veren (M37) Biraz daha verimli çalışmaları, özellikle Milli 

Eğitimin okullarında, kısa süreli okul hizmetlerinde, altyapıda, fiziksel koşulların 

iyileştirilmesinde, bazı kamu kurum ve kuruluşlarını gerekli fiziki desteğin 

sağlanmasında, kışın köy yollarını açık tutmada, yazın asfaltlama çalışmalarında 

verimli çalışılması; özellikle ihalelerde, inşaat sektöründeki ihalelerde rekabete dayalı 

bir ortamın oluşturulması.543

Otuzdokuz numaralı mülakat veren (M39) “Köy Hizmetleri Anlayışı”nda siyasi veya 

gayri siyasi birçok etkenlerle aşırı istihdamın söz konusu olması ve stratejik planlama 

döneminde işgücü fazlasının emeklilik yoluyla azaltılması, sonrasında mevsimlik 

işçilerle işlerin daha ucuza mal edilmeye çalışılması, gerçekten 20 kişinin yaptığı işi 8-10

kişi ile yapar hale gelinmesi, eskiden 100 liraya yapılan işi, şimdi daha ucuza kendi araç, 

gereç, personelini çok etkin kullanarak mal etmeleri, müteahhitlere ihale etmek yoluyla 

yol yaptırmak yerine kendi personeli ile yol yapmayı tercih etmeleri, asfaltı fabrikadan 

doğrudan, mıcırı da ihale usulü en düşük fiyattan piyasadan alarak ve kendi 

makinelerini kullanarak yol yapılması, bu yöntemle çok daha fazla iş üretilmesi, 

ihalelerde müthiş bir rekabet ortamının söz konusu olması, zaten Kamu İhale Kanunu 

gereği EKAP’a girerek bu anlamda bir şeffaflık, açıklık sağlanması; ikincisi, İl Özel 

İdaresi ile iş yapan müteahhitlerde “işimi yaparsam, paramı hemen alırım” anlayışının 

olması; zira müteahhitlerin en çok korktuğu şeyin kamuda iş yapıp parasını zamanında 

alamamak olmasının verdiği avantajın kullanılması; Özel İdarede bütçe disiplinine çok 
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sıkı biçimde uyulduğu içinde en önemli artının bu olması, müteahhitlerde o güvenin 

varlığı nedeniyle de çok fazla müteahhidin ihalelere girmesi

Bir numaralı mülakat veren (M1) Verimlilik konusunda Kurumun tepe yöneticilerinden 

birisi şu bilgileri vermektedir: “Eskiden, somut örnek olsun diye söylüyorum, asfalt 

serici makineleriniz vardır, mıcır serici makineleriniz vardı, bir elemanda arkasında 

bulunması gerekiyordu, çünkü o iş onu gerektiriyordu. Değişiklik yaparaktan, makineye 

bir aparat eklettik, teknolojik yenilik yaptık ve arkadaki kişiyi ekarte ettik. Hem orada 

insan tasarrufu yaptık hem de tehlikeyi azaltıp daha doğru bir mıcır serme işlemi 

yapmış olduk.”545

Soru 36b:

Onbeş numaralı mülakat veren (M15) Verimli, tasarruflu çalışmanın söz konusu 

olmaması, verimlilikle ilgili hiçbir konunun konuşulmaması, hatta TEKEL binası546ile 

ilgili olarak takası üstlenirken maliyet analizi yaptırılmaması, öylece takas yapılarak 

İÖİ’nin zarara uğratılması, analiz yaptırsalardı onarımdan ziyade yenisini daha ucuza 

mal etmelerinin gerekeceği, eğer Kurumun anlayışı tasarruf ve verimliliğe daha fazla 

önem vermek olsaydı, bu tür yanlışlıklar, keyfiliklerin yapılmamasının gerekeceği.547

Onaltı numaralı mülakat veren (M16) Az kaynakla çok iş yapmanın Kurumda 

önemsenmemesi, ihalelerde aynı projenin farklı ihalelerde ve farklı tarihlerde veya 

girdilerde düşme meydana geldikten sonra yapılan ihalelerde işin neden daha pahalı 

olarak ihale edildiğinin açıklanamaması, ihalelerde kıyaslama yapılarak verimlilik 
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analizi yapma, verimlilik göstergesi oluşturma alışkanlığının bulunmaması, her birimin 

her iş için ve her yılsonu birimin genel verimlik analizi yapması lazımken 

yapılmaması.548

Onsekiz numaralı mülakat veren (M18) Pek bir şeyin değişmemesi, neresi yüklendiyse 

(siyaseten kim güçlüyse) oraya doğru makinelerin gönderilmesi (iş makinelerinin

programsız olarak kullanılması), yani özel olarak tasarruflu çalışmak için, verimlilik 

ilkelerine, akla ve bilime tam uyalım, araçlarımızı buna göre planlayalım, 

kaynaklarımızı buna göre yönlendirelim şeklinde özel bir gayretin yokluğu.549 Yirmiüç

numaralı mülakat veren (M23) İl Özel İdaresi’nin verimli çalışması yıllar içinde giderek 

azalması, bunun gözlemlenememesi, daha çok savsaklama, daha çok kendini 

bırakmanın olması.550
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3.2.6.1.3.Sonuca (Hedeflere) Odaklanma

Plan Hedeflerine Odaklanmada Denetim Düzeyi

Tablo 49: Plan Hedeflerine Odaklanmada Denetim Düzeyi
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Soru 37a:

İki numaralı mülakat veren (M2) Senede bir defa Denetleme Kurulunun eliyle plan 

hedeflerine yönelik denetim yapılması, hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının belirlenmesi, 

bunun her sene Mecliste tartışılması, sonuçların valiye sunulması şeklinde 

yürütülmesi.551

Oniki numaralı mülakat veren (M12) İç kontrol ile yapılıyor olması, ön mali kontrol ve iç 

kontrole önem verilmesi, plan hedeflerinin gerçekleşme durumuna göre de gereken 

ikazların yapılması.552

Otuzdokuz numaralı mülakat veren (M39) Yani bunun çok fazla uygulanabildiğini, 

baştan dediğim gibi planın Örgütte bir lüks553 olarak yapıldığı (görüldüğü) için çok fazla 

buna uyulduğunu söylemenin mümkün olmadığı, ama son dönemde buna uymaya 

çalışıyor olması; bazı üst yöneticiler göreve geldikten sonra, özellikle son iki yılda 

(dokuz yıllık uygulamanın son iki yılında) buna önem verilmeye başlanılması, eğer bir 

planımız varsa ona uyalım yaklaşımının benimsenmesi, ancak yüzde yüz uyulup 

uyulmadığının da bilinmemesi, çok ta uyulduğunun söylenemeyeceği, ama plan 

hedeflerine yönelik sık sık denetimlerin yapılıyor olması ve üç aylık dönemlerde genel 

sekreterin554 sürekli olarak bunlarla ilgili bilgi alıyor olması.555
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Yaptıysa onu 

bürokratlar yapmıştır, biz yapmadık

Meclise gelmiyordu

Soru 37b:

Dokuz numaralı mülakat veren (M9) Stratejik planda yüz binlik plan kararı verildiği 

halde (amaç olarak, hedef olarak konulduğu halde) yüz binlik planın onaylanmaması, 

hiçbir şekilde de bu çalışmayı da İl Özel İdaresinin başlatmaması.558

Yirmialtı numaralı mülakat veren (M26) Plan hedeflerine yönelik denetimlerin Strateji 

Şube Müdürlüğünce yapılması, Strateji Müdürlüğünün birimlerden rapor istemesi ve 

raporların yönetim kademelerinde değerlendirilmesinin yapılması, ama sadece “rapor 

gelmiş mi, gelmiş” aşamasında; her 3 ay sonunda böyle bir rapor alınıyor olması ama 

raporların üst düzey bir toplantıda her birimin ayrı ayrı denetimlerinin, 

değerlendirilmelerinin yapılması ile eksiklerinin, yanlışlarının düzeltilmesinin 

sağlanması çalışmalarının yapılmaması, ama görünüşte böyle bir denetimin söz konusu 

olması.559
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Kırkiki numaralı mülakat veren (M42) Plan ve hedeflerine yönelik denetime Kurumun 

açık olmaması, “Oda”lara (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına), 

kontrollere, bu stratejik planda gelinen nokta hususunda bilgilendirme yapmazken, 

stratejik plan hazırlıkları aşamasında çağırabiliyor olmaları, Kurum strateji 

geliştirirken birlikte yapmak isteyenlere açık olmaması.560
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Sonuca Odaklanma Düzeyi

Tablo 50: Sonuca (Plan Hedeflerine) Odaklanma Düzeyi

Soru 38a:
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Sekiz numaralı mülakat veren (M8) Sonuca odaklanılmasının daima göz önünde 

tutulması; araç, gereç, makinelerden ziyade iş yapıp sonuçlandırmanın her zaman ön 

planda tutulması, bunun hem Meclis (siyasiler) hem de bürokratlarda çok ciddi olarak 

var olan bir şey olması.562 Onyedi numaralı mülakat veren (M17) Sonuç almaya 

bakılması, kaynakların bulunup işlerin sonuçları alınana kadar takip edilmesi.563

Yirmidört numaralı mülakat veren (M24) Kurumda özellikle sonuçlara önem vermenin 

daha ön planda tutuluyor olması, süre odaklı çalışılması, sonucu almayı öne koymaları, 

buna önem verilmesi.564

Otuziki numaralı mülakat veren (M32) Kurumda süreçlerden, girdilerden ziyade sonuç 

almanın önemli olduğunun söylenebileceği, eğer bir talebin yerine getirilmesine karar 

verilmişse; süreç, girdi, kaynağın dikkate alınmaması, önemsenmemesi, onun bir an 

önce yerine getirilmesinin hedeflenmesi.565

Kırk numaralı mülakat veren (M40) Kurumun iş bitirmeyi istiyor olması, sonuç odaklı 

çalışmaları; el yordamıyla, yani şartların zorlaması ile sonuçlara odaklanılması ama bu 

odaklanmanın stratejik plandan kaynaklanmaması.567

Soru 38b:
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Onbeş numaralı mülakat veren (M15) Girdiyi, girdiye göre iş, ama hiç şöyle bir şey 

yapılmaması; stratejik plan gereğince şu işi nasıl yaparız, işi nasıl üretiriz tartışmasının 

yokluğu, işte stratejik planın ruhunda olan bu, bizde olmayan sonuç almanın ön plana 

çıkmaması.568

Onsekiz numaralı mülakat veren (M18) Sonuç almaktan ziyade ‘dostlar alışverişte 

görsün’ tarzı iş görmenin daha çok olması, projeyi neticelendirmeye odaklanmak yerine, 

bu iş yapılıyor şeklindeki imaja önem verilmesi, yarım kalan birçok işin ve projenin 

varlığı, yani kaynak ve zaman israfının söz konusu olması.569

Yirmialtı numaralı mülakat veren (M26) Yani sonuç odaklı, belli bir plan çerçevesinde 

değil de, güncel gelişmelerle, anlık taleplerle hareket edilir olması, sonuçlara değil de 

sübjektif, kişisel taleplere duyarlı olunması, işlemler üzerinde daha fazla durulur 

olması.570

Kırkbir numaralı mülakat veren (M41) Nihai hedefe odaklandığının açıkçası 

söylenemeyeceği, yani bunu şiar edindiklerinin de söylenemeyeceği, Kurum olarak 

sonuca hedeflenme gibi bir şeyin yokluğu; ama çalışanların kendi içlerinde farklılıklar 

sergilemeleri, kimi sizin işinizi bir an önce yapıp sonuçlandırmak isterken kiminin daha

statükocu davranıp işi sürüncemeye bırakabiliyor olması, yani görev ve yetkileri 

dâhilinde sorumluluk almak istememesi; Kurumda nihai hedeflere odaklanmanın 

görülmemesi.571

Kırkiki numaralı mülakat veren (M42) Sonuca gitsin; ama “sonuca giden her yol

mubahtır” anlayışının sergilenmesi; süreç ve girdilerden ziyade ya da aşılması gereken 

zorunlu süreçler yetkilileri sonuca yönlendiremiyorsa, bu süreçlerin çok illegal 

aşılabiliyor olması, yani hedefe kilitlenilseydi, biten çok sayıda projelerin görülür 
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olmasının gerekeceği.572

3.2.6.1.4.Eyleme Yönelik Olma
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Üst Yönetimin Stratejik Planının Uygulanması İçin Etkin Kararlılık Düzeyi

Tablo 51: Üst Yönetimin (Atanmış ve Seçilmiş Liderlerin) Stratejik Planının 
Uygulanması İçin Etkin Kararlılık Düzeyi

etkin bir kararlılık

etkin bir 

kararlılık

Soru 39a:

etkin bir kararlılık

Üç numaralı mülakat veren (M3) İGM, stratejik plan hazırlanırken ve stratejik planı 

sunarken kendi başkan ve üyeleri pür dikkat bu toplantılara katılmaları ve bunun 

önemini görmeleri ve desteklemeleri; plan hedeflerinin sapmasına izin verme 

yönlerinde, rastgele kaynak kullanma konusunda bir taleplerinin olmaması, stratejik 

plana uymaları, hem üst yönetim hem Meclisin kararlılık göstermeleri, üst yönetimin 

zaten stratejik planın uygulamasından sorumlu makam olarak kararlılık göstermesi, 

çünkü stratejik planı ve performans programını en iyi şekilde uygulamak istemeleri, işin 

açıkçası, seçilmişlerden daha çok istiyor olmaları ama İl Genel Meclisinin ve 
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diğerlerinin de ona uyuyor olması.573

Ondokuz numaralı mülakat veren (M19) Zaman zaman Meclise gelindiğinde, “hedefimiz 

şudur, stratejik planda bu yoktur, daha önceki bütçe planımızda bu yoktu” gibi şeyler 

konuşulması, bunun duyulması, kararlılık gösterilmesi.576

Otuzüç numaralı mülakat veren (M33) Yenilik anlayışının varlığı, plana sadakatle bağlı, 

eskisinden daha bağlı olmaları.577

Soru 39b:

etkin bir kararlılık

Yedi numaralı mülakat veren (M7) Çok sık tadilat yapılıyor olması, stratejik planda çok 

sık değişim yapılması, hiçbir dairenin bütçesinin gerçekçi olmaması, sürekli ödenek 
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aktarmalarının yapıyor olması, değişiyor olması, bir de alınan kararların revize ediliyor 

olması, Meclisin bile zaman zaman bu konuda sıkıntı yaşıyor olması.579

Dokuz numaralı mülakat veren (M9) Etkin bir kararlılık gösterilmemesi, gösterilseydi 

100 binlik imar planının on kere onaylanmasının gerekeceği, bu planın yapılmasının 

stratejik planda yer almasının çok daha önemli olması, çünkü bu planın stratejik planın 

uygulanmasında ön adım olması, eğer etkin bir karar almış olsaydı BİÖİ’nin seçilmişleri 

ve yöneticileri, bu zamana kadar şu sıkıntının yaşanmamasının lazım geldiği, üst 

yönetim ve İGM’nin plan var ama “taleplere göre, şuraya göre buraya göre eğilebiliriz, 

değiştirebiliriz” gibi bir anlayışta olmaları, paydaşların da üstlerine düşen görevleri 

yapmamış olması, hiç birisinin etkin bir kararlılık göstermemesi, kâğıt üzerinde 

kalması.580

Onüç numaralı mülakat veren (M13) Göstermemeleri, özellikle üstlerdeki seçilmiş lider 

ve yöneticilerin stratejik planı hissedememeleri, yani sahiplenememeleri, daha doğrusu 

planın bir anlamda geçmişteki “pilav” gibi algılanması, bizim bir “plan-pilav” 

bağlantımızın varlığı, dolayısıyla geçici bir heves olduğunu düşünmeleri, yapılması 

gereken, hazırlanması gereken bir belgeymiş, zorunlu bir formaliteyi yerine getirmek 

olarak gördükleri için etkin bir kararlılıkla üzerinde durmamaları.581

Onbeş numaralı mülakat veren (M15) Stratejik plan için Vali, sekizinci ayda yazı yazdığı 

halde önümüzdeki senenin stratejik planı ve programı için ne bir komisyonun 

kurulması, ne de komisyona farklı unsurlardan ne muhalif parti gruplarından bir 

kişinin alınması ne de STK’lerden kimsenin alınması, uygulama için etkin bir kararlılık 

göstermemeleri; İGM’nin de göstermemesi, hep rutini gerçekleştirmek mantığıyla yola 

çıkmaları, belki de İdarenin stratejik planlamayı kendini bağlayıcı bir araç olarak 
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görmesi, stratejik planlamanın özüne, ruhuna inanmamaları.582 Onaltı numaralı mülakat 

veren (M16) Bu stratejik plan nereden çıktı, biz eski yöntemlerle daha iyiydik, buna ne 

gerek vardı” mantığında olmaları, kendilerinin hareket alanlarının kısıtladığını 

düşünmeleri, en azından zamanında ne yaptınız, ne ettiniz bir denetçi gelip getir 

bakalım stratejik planını, getir göreyim dediği zaman bundan rahatsızlık duyuyor 

olmaları.583

Yirmiyedi numaralı mülakat veren (M27) Öyle bir üst düzey kararlılığına, etkin 

kararlılığa tanık olunmaması, örneğin, inşaat sektöründe Japonlarda bir binanın 

projesinin hazırlanması yıllar sürer, uygulamasını çok kısa sürede yaparlarken, bizde 

tam tersi olması, biz kendi alanımız olduğu için biliriz, mimari projeyi çok hızlı isterler, 

inşaatın yıllarca sürmesi, bizde ‘kervan yolda düzülür’ misali durmadan inşaatın değişir 

olması, çok plan proje çizmeye, yaptırmaya yatkın bir yapımızın olmaması.584

Otuzyedi numaralı mülakat veren (M37) Etkin değil de yani kesin bağlayıcı bir şey 

demeyeyim de bazı konularda kararlı olmaları, mesela vali ve genel sekreterin uygun 

gördüğü projelerde özellikle; eğer beş yıllık yaptığınız stratejik planda yoksa ve bu 

yılınki de 2014’ün programına koymamışsanız; ama vali, “bunu yapın” demişse o 

zaman sizin plana sadakat göstermiyorsunuz anlamına geleceği, özetle Örgütte işlerin 

günlük ihtiyaç ve taleplere göre yürütülmesi.585 v

Kırkiki numaralı mülakat veren (M42)Tavizler verildiğinin hep izlenir olması, buna tanık 

olunması ve stratejik planın hazırlanmasının gerçekten hep bir zaman kaybı, hep bir yük 

gibi görülür olması; seçilmiş liderlerde, yöneticilerde stratejik planların uygulanmasında 
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samimi bir inanç gözlemlenememesi, stratejik planın gerçek manada değerli olgusunun 

algılanamaması, o yüzden iyi yönetilememesi, baştan savma yapılması, planı anlayan 

kişilerin yaptığına inanılmaması.586

Soru 39c:

etkin bir kararlılık

Dört numaralı mülakat veren (M4) Üst yönetimin evet, etkin bir kararlılık gösterdiğinin 

denilebileceği; stratejik planın sahiplenilmesi, stratejik planın ortaya çıkması için sarf 

edilen çaba olsun veya uygulama aşamasında, “stratejik plana bakalım, ona göre 

hareket edelim” tavrıyla üst yönetimde ağırlık olması, ama siyasi boyutta stratejik 

planın göz ardı edilebiliyor olması.587

Beş numaralı mülakat veren (M5) Çok etkin bir kararlılık olmaması, stratejik planın bir 

araç olarak kullanılması,  amaç olarak kullanılmaması, stratejik plan Örgüte fayda 

sağlarken üst yönetim ve İGM’nin derdinin o olmaması, o açıdan çok etkin bir 

kararlılık sergilenmemesi, hazırlama noktasında eyvallah ama uygulama ve başarısı ile 

ilgili sanki stratejik planın geride duruyor olması; kiminin Kurumun başarısı için 

çalıştıkları halde planın başarısı için çalışmaması, uygulanmıyorsa zaten onun bir 

manasının yok olması, istenildiği kadar hazırlanılsın, “aferin, iyi hazırlanmışsın” 

demenin bir manasının yokluğu; stratejik planla elde ettiğimiz değerler uygulanırken, 

stratejik planın bir kenara kaldırılması, stratejik plan hedeflerinin belirlenmesi, ona 

göre bütçenin oluşturulması, o bütçenin takip edilmesi hiyerarşide ama planın ne 

olduğuna bakılmaması.588

                                                           



 
 

350 
 

Otuzdokuz numaralı mülakat veren (M39) Planlar konusunda her ne kadar kendimizi 

zorlasak da geleneksel anlayışımızdan vazgeçmemizin kolay olmaması, faraza valinin 

genel sekreteri arayarak, “Yahu, bir vatandaş talep etti, ben vali olarak bunu 

yapamayacak mıyım?”589 deyince, “Emredersiniz sayın valim diyorduk ve şartları 

zorlayarak sayın valinin taleplerini yerine getiriyorduk.” şeklindeki örnekte olduğu gibi, 

uzun bir süreçten geçen, ilgili ve yetkili organların onayını alarak yürürlüğe giren,

Kurum için belirleyici olan bir plan veya kararın, çok kolaylıkla ihmal edilebilmesinin 

(delinebilmesinin) önünü açan uygulamaların Kurumda rutinleşmesi 590

Kırk numaralı mülakat veren (M40) Atanmışlarda etkin kararlılığın varlığı, ama 

seçilmişlerden bu konuda emin olunamaması, üst yönetimin hazırladığı, Meclisin 

onayladığı planda bu süreçte zaman zaman sapmaların yaşanması, bazen etkili 

çevrelerden bir telefon geldiği zaman, “şunu yapalım” denildiğinde, “efendim 

yapamayız, hayır” denmemesi, ama % 90 kararlılıkla uygulanması, % 10 da telefona 

göre değişiyor olması.591

 

 

üst yönetimin desteği sahiplenme ve 

katılımcılık

                                                           



 
 

351 
 

Eyleme Yönelik Olmada Samimiyet Derecesi

Tablo 52: Eyleme Yönelik Olmada Samimiyet Derecesi
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Soru 40a:

Ondokuz numaralı mülakat veren (M19) Eylemin, netice almanın önemli olması, işleri 

yarım bırakmamaya odaklanılması.592

Beş numaralı mülakat veren (M5) Hiyerarşiyi, organizasyonu ve görevleri 

netleştirdiğimiz (yapılan idari düzenlemelerle) için yazışma ve tartışmaların bitmesi, 

yani herkesin işini yapmaya başlaması.593

Yirmibeş numaralı mülakat veren (M25) Kurumda bir karar alındığında gereği neyse 

onun yapılıyor olması, uygulamanın daha önemli olması.594

Otuzdokuz numaralı mülakat veren (M39) Harekete geçmenin önemli olması, yani iş 

çıkarmanın ön alması; çoğu zaman Kurumun planları, programları doğrultusunda 

işlerin yapılması, eğer bu mümkün değilse yapmayalım tavrına sahip olunması, yani boş 

vaatlere değil, eyleme önem verilmesi

Bir numaralı mülakat veren (M1) Stratejik planlamanın getirdiği yaptırımların varlığı, 

performans programının ve görev tanımlarının varlığı, boş laf yokluğu ama atanmışlar 

da seçilmişler gereğinden fazla kendini methetme cihetine gitmiş olabileceği, yaptığını 
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çok daha büyük göstermenin olabileceği ve yapanların da varlığı.”596

Soru 40b:

Dokuz numaralı mülakat veren (M9) Uygulamaya önem verilmeye başlandığının 

söylenemeyeceği, yani ciddi anlamda baktığınızda stratejik planda vizyon ve misyon 

belirlenirken olması gerekenlerin belirtilmemiş olması, buralarda “Yazışma 

yapmayacağız, etkin bir kararlılığımız var, olması gerekeni yapacağız, bunu 

uygulamaya sokacağız.” derken, hiçbir şeyin olmadığının görülmesi, her şeyin 

yazışmadan ibaret olduğunun görülmesi, etkin bir eylemin söz konusu olmaması.597

Onaltı numaralı mülakat veren (M16) BİÖİ’de hep yazışma; bir yazı geldiği an elinde 

kalmasın, yaz oraya, cevap gönder, bunu bir çözelim, gelin problemi ortadan kaldırıp da 

ben ne yapabilirim, amacım “üzüm yemek olsun, bağcı dövmek olmasın” yaklaşımının 

olmaması, eylemin icraat demek, sorumluluğa ortak olmak demek, “taşın altına elini 

koymak” demek olduğunun farkında olunmaması, taşın altına elini koyan konuşurken 

de, ‘taşın altına elimi değil, gerekirse kafamı koyarım’ diyerek şov yapması, sonuçta 

sorumluluk almaktan kaçınan bu söylem sahiplerinin tavır ve davranışlarının stratejik 

planının ruhuna hiç uygun olmaması.598

Onsekiz numaralı mülakat veren (M18) Eyleme değil, söyleme bakılması, çünkü yine 

netice almanın olmaması, şimdiye kadar Cumalıkızık’ın bitirilmesinin sağlanamaması, 

Yıldırım Belediyesince yatırılan emlak vergisi, oraya harcanandan daha çok olması, her 
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seferinde valilerden yatırdıkları paranın talep edilse de verilmemesi dolayısıyla da 

projede gecikilmesi.599

Yirmibir numaralı mülakat veren (M21) 2006’dan önceki İl Özel İdaresinin işleri, 

2006’dan sonra stratejik plan uygulamasına geçilmesiyle makro bir farklılık 

göstermemesi, keşke göstermiş olsaydı da; örneğin, Türkiye’nin ender sulak 

alanlarından birisi olan Uluabat Gölü’nün 20 sene sonra göl olmaktan çıkacağı 

öngörüsüne dönük bir planı, hedefi hayata geçirip uygulamaya koyabilmiş 

olunamaması, bunların tartışma olanağının bile bulunamaması, yine halkın 

ihtiyaçlarına dönük bir öncelik belirleme süreci, sivil toplum örgütlerinin, üniversitenin; 

dolayısıyla bu alanda yetkin olan insanların katılımına açık bir karar verme sürecinin 

yaşandığının söylenemeyeceği.600

Yirmisekiz numaralı mülakat veren (M28) Çok laf, az iş olması.601 Kırkiki numaralı 

mülakat veren (M42) Stratejik planlama hedeflerine ulaşılabilmesi için karar 

odaklarının stratejik planları bir kere açıp bakmaları gerekirken bunu yapmamaları, 

yine kafalarındaki çalışmalara odaklı baktıkları için boş tartışma ve yazışmaların gayet 

bol devam etmesi.602
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3.2.7.Alt Araştırma Sorusu 6’yı İl özel idarelerinin sahip olduğu mevcut bürokratik 

kültür, stratejik planlamanın gerektirdiği performans değerlendirmesine; hesap verilebilirlik 

anlayışına, üst yönetimin örgütün performansından sorumlu tutulması ile izleme ve değerlendirmeye 

önem vermeye, yani örgütsel performansı ortaya koyabilme üzerinde ne ölçüde etkili olabilmektedir?

Yanıtlamaya Yönelik Bulgular

3.2.7.1.Performans Ölçümü

3.2.7.1.1.Performans Değerlendirmesi
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Plan Hedeflerine Ulaşma Derecesini Belirlemek İçin Başarı Göstergeleri ve 
Standartlar Belirleme ve Uygulama Düzeyi

Tablo 53: Plan Hedeflerine Ulaşma Derecesini Belirlemek İçin Başarı Göstergeleri ve 
Standartlar Belirleme ve Uygulama Düzeyi

anlaşılır standartlar ile ölçülebilir başarı 
göstergeleri

anlaşılır standartlar ile ölçülebilir başarı göstergelerinin

Soru 41a:

anlaşılır standartlar ile 

ölçülebilir başarı göstergeleri

Dört numaralı mülakat veren (M4) Standartların stratejik planda gösterge olarak 

belirlenmesi, bazı göstergelerin girdi odaklı, bazı göstergelerin kalite odaklı, bazı 

göstergelerin çıktı odaklı, bazı göstergelerinde başarı türünden göstergeler olması, 

göstergelerin tamamının kantitatif yani ölçülebilir değerde olması, standartlarının 

anlaşılır olması, geriye dönük yapılan çalışmaların referans (kriter) olarak alınması, 

örneğin, Yol Şubesinin bir yılda yapabileceği km bazında asfaltın biliniyor olması, 

kapasitesinin biliniyor olması ile de o şubenin kapasitesini aşmasına kesinlikle izin 

verilmemesi, standartların bu olması, veya bir yere okul yapılacaksa TÜİK’ten verilerin
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alınması, oranın nüfus artışına bakılması, ölçülebilir standart olduğu için, ölçülebilir 

gösterge olduğu için faaliyet raporlarının bunun en büyük başarı göstergesi olması.603

Otuzdört numaralı mülakat veren (M34) Projelerde mesela bilimsel, hatta kriterler, 

teknik kriterler ve bu teknik kriterlere göre program yapıldığına da tanık olunması, 

mesela hangi yolun programa girmesi gerekir gibi teknik kriterlerin varlığı, yapılan 

analizlere göre o yolun programa alınıyor olması, yapılacak işin standardı vardı, bunun 

ne kadarı gerçekleşirse başarı sayılır, ne kadarı gerçekleşmezse başarısız sayılır 

bunların da kriterlere sahip olması.604

Otuzdokuz numaralı mülakat veren (M39) %100’e ulaşma hedefiyle başlanması, hatta 

çoğu zaman %100’ler hedefinin üzerine geçilmesi, yapılması planlanan her yolun 

projesinin hazırlanması, her yol inşaatının bir projeye dayanıyor olması, projedeki 

yolun da standartlarının var olması.605

Bir numaralı mülakat veren (M1) Faaliyetlerle ilgili performans programı ve ön mali 

kontrol işlemleri olduğu için bunların sonuçlarının alınması, başarı derecelerinin 

belirlenmesi, Maliye Bakanlığının Genelgesi dolayısıyla bunların yapılması, mecburen 
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de yapılıyor olması.606

Soru 41b:

anlaşılır standartlar ile 

ölçülebilir başarı göstergeleri

Yedi numaralı mülakat veren (M7) Her yıl bir bütçe hazırlanıyor olması, o bütçenin 

hazırlanması sırasında ortaya konan hedeflerle yılsonu gerçekleşme oranı arasında çok 

fazla farklılıklar olması, yıllar itibariyle bütçe büyüklüklerinde önemli artışlar 

olmamasının da çok fazla iş yapılmadığını göstermesi, öyle bir çalışma yapılmaması.607

Dokuz numaralı mülakat veren (M9) Doğruyu öğretmek istiyorsanız yanlış bir yerde 

bulunmamanız gerektiği, Kurumda kanun-yönetmelik standartlarını tutturamayan bir 

durumun söz konusu olması, başarı göstergeleri ve standartların belirlenmemiş ve 

uygulanmamış olması.608

On numaralı mülakat veren (M10) Performans ölçütlerinin çok somut, ölçülebilir 

ölçütler olması gerektiği, ama böyle sınırları belli, açık, net ölçütler konulmadığı için 

başarı göstergelerinin istenildiği gibi belirlenememesi, hem örgütsel, bilimsel bazda hem 

de kişisel bazda performans ölçü ve standartlarının yokluğu.609

Ondört numaralı mülakat veren (M28) Kurumda kabaca performans göstergelerinin 

belirlemiş olduğu, ama performans göstergelerinin çoğunun detaylandırılmadığı,  her iş 

için yüzde yüz (her iş en mükemmel yapılmış gibi göstermişler) puanlama yapıldığı, 
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niceliğe ilişkin kriterler ve göstergelerin varlığı ama ölçülebilir S.M.A.R.T.610 dediğimiz 

başarı göstergelerinin belirlenmemiş olması, hem de nitelik olayına yer verilmemesi, 

hem de tam SMART, ölçülebilir olmaması.611 Onaltı numaralı mülakat veren (M16) Açık, 

anlaşılabilir, şeffaf boyut yokluğu, örneğin Milli Eğitim alanı açısından bakıldığında, bir 

ölçülü şeyinin hiçbir zaman olmaması.612

Onbeş numaralı mülakat veren (M15) Stratejik planlamanın ruhuna uygun iş 

yapılmaması, Kurumun yapılan işlerde ölçme değerlendirme olmayan bir Kurum 

olması, kâğıt üzerinde standardı var, uygulamada denetim olmadığı için o standarda 

uyulup uyulmadığı konusunda bilginin yokluğu, başarı göstergeleri varsa bile 

paylaşılmaması, sene sonunda o faaliyetin performans raporlarının dağıtıldığı ama 

raporu hazırlayanların isimlerinin olmaması, sadece yapılan iş performans gösterisinin 

var olması; kurumların (birimlerin) performans gösterisinin ise valinin inisiyatifinde 

bulunması.613

Yirmibeş numaralı mülakat veren (M25) Özel İdarece yürütülen işlerin, faaliyetlerin 

sonunda ne ölçüde başarılı olduklarına, standart ve kriterlere ne ölçüde uygun iş 

gerçekleştirdiklerine dair başarıyı ölçen kriterlerin, bir kalite standardının yokluğu; 

çünkü bunların kişilere bağlı olması, biraz da Kuruma iş yapan tedarikçi ve yüklenici 

işletmelerle alakalı; her bir firmanın aynı işi yapsa da her firmanın kalite 

standartlarının değişik olması, sonuçta Kurumun yaptığı işlerde bir kalite standardının 

yokluğu.614

Otuziki numaralı mülakat veren (M32) Kurumda başarı ölçütleri konulmuş olsa bile yere 

basan bir standardın yokluğu, stratejik planda olması gerekirken, görülememesi, 
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koysan bile bunun ölçülmesinin gerektiği, ölçüldüğünün de görülmemesi, yokluğu; 

başarılı çalışmaların yapıldığından bahsederken, zahiri olandan, yani görünenden 

bahsedilmesi ama onun arkasında ölçüme dayalı bilimsel bir araştırma olması 

gerekirken bunu yapabilecek bir ekip de oluşturulmaması, zaten sübjektif olması, başarı 

ölçütlerinin konulduğu birçok plan olmasına rağmen o ölçütlere ulaşılıp ulaşılmadığını 

izleyecek bir mekanizmanın yokluğu, ayrıntılı teknik standartların yokluğu.615

Soru 41c:

anlaşılır standartlar ile 

ölçülebilir başarı göstergeleri

İki numaralı mülakat veren (M2) Herhangi bir şey bilinmemesi, uygulanmış olabilir, ama 

bu noktada herhangi bir şey, öyle bir gösterge olmuş mudur; o noktada herhangi bir şey 

bilmiyor olunması.616

Onyedi numaralı mülakat veren (M17)İşin bürokratların sorumluluğunda olması, diğer 

paydaşların bu konuda yeterince bilgilendirilmemeleri,617 yani başarı ölçütleri neydi, 

onun bilinmemesi, yapılan işlere bakıldığında, bütçedeki işler yapıldıysa bir sıkıntının 

olmaması, faaliyetlerde açık standartlar ve ölçütler konusunda bir fikir sahibi 

olunmaması.618

Yirmiyedi numaralı mülakat veren (M27) Açıkçası, böyle detay bir stratejik planlamada 

herhangi bir standartları olup olmadığının hiç görülmemesi.619
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Bireysel ve Örgütsel Performansı Ölçme Düzeyi

Tablo 54: Bireysel ve Örgütsel Performansı Ölçme Düzeyi
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Soru 42a:

Yirmiiki numaralı mülakat veren (M22) Kesinlikle Örgütte her çalışanın bireysel 

performanslarının ölçümü ile birimlerin performans ölçümlemesinin yapılması,620 yani 

böyle işleyen bir sistemin kurulması ve bu performanslar neticesinde de başarılı olan 

personelin de İl Genel Meclisinin uygun görmüş olduğu oranda ücretle 

mükâfatlandırılmalarının sağlanması.621

Soru 42b:

Üç numaralı mülakat veren (M3) Performansı ölçmek için uzman personel 

görevlendirilmesi ve iyi işleyen bir performans değerlendirmesi diye bir şeyin 
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yapılmaması.623 Beş numaralı mülakat veren (M5) Hiç böyle bir çalışma yapılmaması.624

Oniki numaralı mülakat veren (M12) Hem şubelerin ve daire başkanlıklarının hem de 

her çalışanın performansını ölçmek için uzman insanlar ve ölçülebilir standartları, 

başarı göstergeleri yapıp da buna göre standart bir performans değerlendirmesinin 

yapılmaması.625

Onbeşnumaralı mülakat veren (M15) İl Genel Meclisinde sorulan “Siz insanları terfi 

ettiriyorsunuz neye göre terfi ettiriyorsunuz?” sorularına yanıt verilememesi; bireysel 

performansın ölçülmüyor olması; tayin ve terfide yalnızca siyasete yakınlığa bakılıyor 

olması, birimlerin performansı (programları gerçekleştirme oranı) olarak Köy 

Hizmetleri ve İmar daire başkanlıklarına bakıldığında onların da gerçekleştirme 

oranının % 80’ler civarında olmasına rağmen kendilerini başarılı sayıyor olmaları, 

yüzde yirmi hataya rağmen, diğer birimlerin bilinmiyor olmasına rağmen performans 

değerlendirme sistemi oluşturulmuştur denilebilmesi.626

Yirmisekiz numaralı mülakat veren (M28) Bunun Türk kamu yönetiminin genel sıkıntısı 

olması, yani Türk kamu yönetiminde uygulanmayan bir şeyin yine bir kamu 

kurumundaki durumuna bakıldığında böyle bir uygulamanın yapılmaması.627

Soru 42c:

İki numaralı mülakat veren (M2) Hem bireysel hem örgütsel düzeyde performans 

değerlendirilmesi, bunların ölçülmesi noktasında, yerine göre ödüllendirilmesi 
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noktasında bir takım çalışmaların yapılması, bu noktada sadece personel performansına 

göre zaman zaman Meclise getirilmesi, Meclisin de ödüllendirilme yapılması 

bakımından karar vermesi, ama İGM üyelerinin bunların ne şekilde yapıldığı 

noktasında bilgilerinin olmaması açıkçası.628

Onyedi numaralı mülakat veren (M17) Böyle bir çalışma ve değerlendirmenin yokluğu, 

daire başkanlarının ve Genel Sekreterin muhakkak ki çalışanlarına yapmış olmaları 

gerektiği, ancak bilgilerinin yokluğu.629

Otuzdokuz numaralı mülakat veren (M39) Tam bir standart bir şey yapabildiğimizin 

söylenemeyeceği, bir standart geliştirilememesi ama Strateji Şube Müdürünün birimleri 

ziyaret ederek bu konuda varsa sorunları tespit etmek ve çözmek için 

görevlendirilmesinin sağlanması, esasında müdürlüklerin nasıl çalıştıklarını kontrol için 

de İç Denetim Birimine sürekli denetim yaptırılması, ama stratejik plan doğrultusunda 

başarı sağlanıp sağlanamadığının da tartışmalı olması.630
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3.2.7.1.2.Hesap Verilebilirlik

Hesap Verilebilirliği Sağlamak İçin Uygun Denetim Mekanizması Oluşturma Düzeyi

Tablo 55: Hesap Verilebilirliği Sağlamak İçin Uygun Denetim Mekanizması Oluşturma 
Düzeyi

Soru 43a
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Yirmidokuz numaralı mülakat veren (M29) Kaynakların amacına uygun olarak 

kullanılması, tabii harcamalarla ilgili raporların hazırlanması, bunlarla ilgili bilgilerin 

verilmesi.632

Otuzbeş numaralı mülakat veren (M35) Zaten bütçe takibi denilen unsur, stratejik planın 

parasal ve süreçsel yönetimindeki en önemli unsuru olduğu; bu da Mecliste alt 

birimleriyle beraber de takip edildiği için o eşlenikliğin otomatikman takip edilir hale 

gelmesi, verimlilik anlamında baktığınızda da kendi iç teftişleriyle veya dış teftişlerle 

verimlilikleri de her halükârda ölçülebilir vaziyette olması.633

Otuzdokuz numaralı mülakat veren (M39) İç Denetim Biriminin asli görevinin 

kaynakların verimli ve yerinde kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesi olması, aynı 

zamanda işe hukuka uygunluk açısından da bakıyor olmaları, yine ödeneklerin amaca 

uygun çalışıp çalışmadığını da denetleniyor olması; yapılan işlerin verimlilik açısından 

doğru olup olmadığını denetliyor olması.634

Bir numaralı mülakat veren (M1) Esasen işleyen sürecin doğal bir sonucu olarak verilen 

kaynağın nerelere ve nasıl harcandığına ve ne üretildiğine dair Kurumda denetim 

yapma alışkanlığı olması, ayrıca işi yaptıran, kaynağı harcayan birim amirlerinin de bu 

işlerden sorumlu tutulması, yani hem “kontrol görevlisi”, hem 5018 sayılı Yasa gereği 

“gerçekleştirme görevlisi” hem de ödeneğin sahibi olan birim amirinin sorumlu 

tutulması; bunların üstünde de hiyerarşik denetimin Genel Sekreter Yardımcısı 

tarafından yapılması.635

Soru 43b
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Yedi numaralı mülakat veren (M7) İGM’nin önüne tasarruf ve verimliliğe ilişkin bir 

raporun gelmemesi, bu denetimin belki Sayıştay tarafından yapılıyor olabileceği.636

Sekiz  numaralı mülakat veren (M8) Tabii dört dörtlük olmasa da belli ölçüde varlığı, 

mesela harcamaların bir sistematiğe bağlanması; ama verimliliği ölçen bir 

mekanizmanın varlığının gözlemlenememesi, bu konuda bilgi sahibi olunmaması, iç 

denetim elemanlarının hiç verimlilik ölçümü, performans denetimi yapmadıklarının bir

vakıa olması, aynı şekilde Sayıştay’ın da yapmıyor olması, bu tür denetimin özel bir 

denetim olması, verimliği ölçen bir mekanizma ve verimlilik raporlarının yokluğu.637

Oniki numaralı mülakat veren (M12) Verimlilik denetiminin iç kontrolle yapılması, iç 

kontrolün [İç Denetim-İç Denetçiler eliyle Vali adına yapılan denetim] ise devletin 

[yürütmenin] bir mekanizması olması.638

Onbeş numaralı mülakat veren (M15) Kurumda kaynak kullanımının denetimine özel bir 

önem verilmemesi, yani birimlere kaynak verilmesine rağmen uygun bir denetim 

mekanizmasının oluşturulamaması.639

Kırkiki numaralı mülakat veren (M42) Denetim yapılmaması, kaynakların ne amaçla ve 

ne verimlilikle kullanıldığı hususunun sahipsiz ve muallâkta kalması; hesap 

sorulabilirliğe kapı aralayabilmesine yol açmaması için bu hususların herhangi bir 

rapora bağlanmaması.640

Soru 43c
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Onyedi numaralı mülakat veren (M17) Hem İGM üyelerinden oluşturulan Denetleme 

Kurulu hem de yürütme içindeki İç Denetçiler vasıtasıyla kaynak kullananların bu 

kaynağı amacına uygun ve verimli kullandığına dair kontrolün yapılmasına rağmen işin 

uzmanları tarafından bilimsel metotlarla denetim yapılmaması.641 Kırkbir numaralı

mülakat veren (M41) Bu konuda şahit olunan bir durum olmaması.642

Kırk numaralı mülakat veren (M40) Tam olmasa da yerindelik denetimi (amaca 

uygunluk denetimi) yapılması, ancak verimliliğinin ölçülmesinin tartışmalı olması.643
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Uygun ve Adil Bir Ödüllendirme ve Cezalandırma Sistemi Kurup İşletme Düzeyi

Tablo 56: Uygun ve Adil Bir Ödüllendirme ve Cezalandırma Sistemi Kurup İşletme 
Düzeyi
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Soru 44a:

Otuzdokuz numaralı mülakat veren (M39) Kurumda çalışan memurların Devlet 

Memurları Kanunu’na bağlı ve bu Kanun’daki cezalandırma ve ödüllendirme sistemine 

tabi olmaları nedeniyle adil işlemesi, “performans ikramiyesi”nde644 olduğu gibi 

mutlaka duygusal bir şeylerin de olabilmesi, sistemin tamamen objektif olduğunu 

söylemenin mümkün olmaması.645

Soru 44b:

Üç numaralı mülakat veren (M3) Adil bir ödüllendirme ve ceza sistemi olmaması; ancak 

performansların bilimsel ve objektif olarak değerlendirilmesi sonucunda adil bir 

ödüllendirmenin söz konusu olabilmesi, ama bunun da yapılmaması.646

Beş numaralı mülakat veren (M5) Ödüllendirme ve cezalandırmada iyi işleyen bir 

sistematik (mekanizma) ve ölçü olmaması, performans değerlendirmesi ve 

mükâfatlandırılmasında hep sıkıntı yaşanması, performans zammının (ikramiyesinin) 

üst yönetime dağıtılması, alt kademedekilerin ihmal edilmesi.647 Dört numaralı mülakat 

veren (M4) Bu konuda herhangi bir çalışma yapılmaması, yani neyi, nasıl 

ödüllendirecek, nasıl cezalandırma yapacak burada bir standart ölçü olmaması; daha 

çok “iç kontrol eylem planı” içerisinde düşünülmesi, ödüllendirmenin amirin takdirine 

göre yürütülüyor olması, bir sistem kurulamaması.648 Sekiz numaralı mülakat veren (M8)

Ödüllendirme ve cezalandırmada bir sistem olmaması, ödüllendirme ve 

cezalandırmanın kişisel, sübjektif kriterlere göre yapılması; memurlar için en önemli 
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gösterge olan performans ikramiyelerinin kişisel, sübjektif kriterlere göre dağıtılması.649

On numaralı mülakat veren (M10) Uygun, adil ödüllendirmeler yapılmaması, tam tersi 

adil olmayan ödüllendirmeler ve cezalandırmaların gerçekleştirilmesi; bu işlerin yine 

karar vericilerin ve üst yönetimin tercihleri doğrultusunda yapılması; örneğin, il özel 

idarelerinde personeline, özellikle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi 

personelin % 10’una her yıl bir maaş tutarında verilen ödüllerin (performans 

ikramiyesinin) herhangi bir ölçütle, değerlendirmeyle dağıtılmaması; hem karar 

organına hâkim siyasi yapı, hem de ona uygun davranan üst yönetimce belirlenen 

isimlere verilmesi.650

Onaltı numaralı mülakat veren (M16) BİÖİ’deki personelin, örneğin, Milli Eğitim’deki 

çalışanların ödüllendirilmesine kendilerinde adil bir ödüllendirme olmamasından 

sebebiyle “Biz çok çalışıyoruz, bizde bir ödül yok.” diye yakınmaları ve bunun da 

Örgütte adil ve iyi işleyen bir sistem olmamasının bir göstergesi olması.651 Yirmibir

numaralı mülakat veren (M21) Kurulu ve işleyen adil bir ödüllendirme ve cezalandırma 

sisteminin var olmaması.652Yirmibeş numaralı mülakat veren (M25) Hak edene, hak 

ettikleri gibi davranılmaması; iyi çalışanla kötü çalışanın ayırt edilmemesi653 Otuziki 

Yirmialtı numaralı mülakat veren (M26)Eğer ödüllendirme, özellikle cezalandırma 

sistemi olmuş olsaydı, Örgütte işlerin daha güzel yürüyecek olması; mesela, performans 

priminin (ikramiyesinin) bir ölçüte dayanılmadan, en tepedeki yöneticiden başlayan ve 

aşağıya doğru inen bir başarılı memur listesi hazırlanarak, yine üst düzey bürokratlarca 

ellerinde bu konuda hazırlanmış bir veriye, bir ölçüme dayanılmadan tamamen 

sübjektif, yani kim kime yakınsa, kim kimin arkadaşıysa, eskiden tanıyorsa, o şekilde 
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paylaştırılması.654

Kırkiki numaralı mülakat veren (M42) Bursa İl Özel İdaresinde de seçilmişlerle 

atanmışların birlikte bulunduğu yerde atamaların bile yandaşlık esas alınarak yapılıyor 

olması, cezalandırmada da hiyerarşik disiplin işlemi yerine en ağırı olan görevden 

almalara sık başvurulması ve böylece stratejik planlama ilke ve değerlerin göz ardı 

edilmesi, adil bir ödüllendirme ve cezalandırma sisteminin işletilmesine en büyük 

engellerden biri olması.655

Bir numaralı mülakat veren (M1) Üst yöneticilerce (özellikle valilerce) şahsi, insani 

ilişkilerden kaynaklı bir ödüllendirme yönteminin tercih edilmesi,  iyi çalışanın 

ödüllendirildiği, kötü çalışanın, suç işleyenin de cezalandırıldığı bir düzenin 

kurulamaması, seçilmişlerin bu hususa yeterince ilgi göstermemeleri, valilerin 

geleneksel idari tarzları neyse onu sürdürme eğiliminde olmaları
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3.2.7.1.3.Üst Yönetimin Örgütün Performansından Sorumlu Tutulması

Üst Yönetimin Örgütün Performansından Sorumlu Tutulabilmesi Düzeyi

Tablo 57: Üst Yönetimin Örgütün Performansından Sorumlu Tutulabilmesi Düzeyi
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Soru 45a:

Üç numaralı mülakat veren (M3) Her bölüm yöneticisinin kendi bölümü (vali ve genel 

sekreterin de tüm teşkilat) için bu anlayışa sahip davranış göstermesi, olumlu ve 

olumsuz her iş ve eylemin sorumluluğunu üstlenmesi anlayışının gelişmesi.657

Onikinumaralı mülakat veren (M12) Birim amirlerinin kendi biriminden, İl Genel 

Meclisinin de Mecliste alınan kararlardan dolayı sorumluluklarına sahip olması; 

Sayıştay raporlarıyla da herkesin sorumlu olduğu birimden ve işlerden sorumlu 

tutulmalarının, bu anlayışın gelişmesinde etkili olması.658 Yirmi numaralı mülakat veren 

(M20) Herkesin kendi biriminden sorumluluk duyması anlayışına sahip olmaları.659

Yirmidokuz numaralı mülakat veren (M29) Sorumluluk almaya yatkınlık, mazeretlere 

sığınarak sorumluluklardan kaçmama anlayışına sahip olmaları.660

Otuzbeş numaralı mülakat veren (M26) Kurumda en kritik ve stratejik personel olan 

genel sekreterin ve onun bağlı olduğu valinin sorumluluk anlayışlarının üst seviyelerde 

olması.661 Otuzdokuz numaralı mülakat veren (M39) Kurumun daire başkanları ve genel 

sekreterinin “makam doldurmak, işgal etmek” için değil, Kurumun ve kendi 

birimlerinin her türlü sorumluluğunu, hatası ve sevabını üstlenecek bilinçte olmaları.662

Otuzsekiz numaralı mülakat veren (M38) Kurumdan ve birimimizden biz sorumluyuz 
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anlayışının varlığı.663 Kırk numaralı mülakat veren (M40) Herkesin rollerini bilmeleri ve 

bu role bağlı olarak da o sorumluluk duygularının gelişmiş olması.664

Bir numaralı mülakat veren (M1) Esasen her bir birimin ve bütün olarak Kurumun yıllık 

performansından birim yöneticileri ile üst yönetimin sorumlu tutulması anlayışının, bu 

birimlerin başında bulunan yöneticiler için söylenebileceği; hesap vermeden 

kaçınılmasının söz konusu olmaması, bu sonucun kurumsal oluşumdan kaynaklanması, 

5018 sayılı Yasanın da sorumlu kişileri belirleyerek birim yöneticilerini zorlaması ve 

onların da mecburen sorumluluklarını üstlenmeleri.665

Soru 45b:

Yedi numaralı mülakat veren (M7) Söylemde sorumluluklara sahip çıkılması, ama 

olumsuz sonuçların alt kademelere ve personele mal edilmesi, mesela, İGM üyeleri ve 

başkanı, vali, genel sekreter, daire başkanları dâhil üst yönetimin sorunların kaynağı 

olarak Köy Hizmetlerinden gelen kadro fazlası personeli göstermesi, uygulamada 

söylenen bu sözlerin arkasında pek durulmaması

Onbeş numaralı mülakat veren (M15) Hiç kimsenin sorumluluk almaya istekli olmaması, 

işlerin hakkının verilmemesi, öyle ki yatırım bütçesinin dörtte birinin harcanmayıp bir 

sonraki seneye tenkis olmasına rağmen hiçbir üst yöneticinin “tınmaması ”667
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Yirmibir numaralı mülakat veren (M21) Tanık olunabilen sınırlı sayıdaki görüşmelerde 

herkesin topu bir başkasına atmaya çalıştığı bir ortamın varlığından söz etmenin 

mümkün olabilmesi.668

Yirmibeş numaralı mülakat veren (M25) Başarının en üst yönetici (vali) tarafından 

sahiplenilmesi, diğer yöneticilerin başarıyı sahiplenememesi, genel sekreterin de “ben 

hesap vermeye hazırım” tavrı sergilemesi.669

Yirmialtı numaralı mülakat veren (M26) Böyle bir anlayışın var olmaması, harcama 

yetkilisi veya gerçekleştirme görevlisi gibi konularda genellikle yetkiyi bir alta 

devrederek o sorumluluktan kaçınma yolunun tercih edilmesi, başarısız olunursa 

mesuliyetin personele yükletilmesi.670

Otuziki numaralı mülakat veren (M32) Valiyi, genel sekreteri sorgulayan bir kişi veya 

kurumun olmaması, koyulan hedeflerin ve başarı derecelerinin sorgulayan bir 

mekanizmanın olmaması, yöneticilerde bu konuda da bir kaygı olmaması, kaygı gütseler 

de yöneticilerin birtakım hazır gerekçelerinin olması.671
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Örgütün Siyasi Organların Yanında Halka Karşı da Sorumlu Tutulması Alışkanlığı 

Düzeyi

Tablo 58: Örgütün Siyasi Organların Yanında Halka Karşı da Sorumlu Tutulması 
Alışkanlığı Düzeyi

TOPLAM 42 100,0
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Soru 46a:

Üç numaralı mülakat veren (M3) Yapılan işin işlenilebilir, kullanılabilir olup olmadığı 

hususunda kendilerini vatandaşa karşı sorumlu hissetmeleri, halkın hesap sorabilmesine 

ılımlı yaklaşılması, herkese hesap vermeye açık olunması, “sen kimsin, ben hesabımı 

amirime veririm,” benzeri anlayışların terk edilmesi; köye yönelik hizmetlerde köy 

muhtarlarına karşı sorumlu davranılması, ondan sonra İGM ile iyi ilişkiler kurmaya 

önem verilmesi, en sonunda da üst yönetime hesap vermeye hazır olunması, 

kaymakamlarla çok iyi diyalog kurulması, ilgili ilçenin belediyeleriyle de ilişkiler 

kurulması, halka hesap verilmesi sağlanamazsa hizmetlerde bir eksiklikler olacağının 

düşünülmesi.672

Oniki numaralı mülakat veren (M12) “Biz halka karşıda sorumluyuz” anlayışının 

kanıtlarının yeni yeni sergilenmeye başlanması, vatandaşın hesap sorma hakkının 

varlığının kabul edilmesi.673

Kırk numaralı mülakat veren (M40) Yurttaşların paralarının boşa harcanmaması için 

vatandaşla diyalog kurulması, yöneticilerin bu konuda biraz daha sorumlu 

davranmaları, kendilerini halkın hesap sormasına daha açık hissetmeleri; ayrıca zaman 

zaman yapılan iş ve işlemler nedeniyle mahkemeye gidip de olumsuz sonuçlar 

alınmasının doğurduğu etkinin personel üzerinde hissedilmesi, yöneticilerin iyi niyetli ve 

samimi olmaları, özellikle bu son dönem yöneticilerin bu anlayışı geliştirmeye 
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başlamaları.674

Bir numaralı mülakat veren (M1) Çalışanların ellerinden geldiğince vatandaşla daha 

yakın ve sıcak ilişki kurmaya, onların eleştirilerinden yararlanmaya başlamış olmaları, 

personelde de kamuoyuna karşı kendisini sorumlu hissetmeleri, “ben halka hesap 

vermem, ben amirlerime hesap veririm” anlayışının terk edilmeye başlanması 675

Soru 46b:

Yedi numaralı mülakat veren (M7) Vatandaşa hesap verme yönünde bir gelişme 

olmaması, örneğin, Başköy’de 300 yıldır yaşayan köylülerin içtiği temiz suyu kirleten 

mermer ocaklarına ruhsat verilmesi, halkın haklı talebine duyarsızlık edilerek, temiz 

içme suyundan mahrum kalmasına göz yumulması.676

Dokuznumaralı mülakat veren (M9) Kurumun yetkisi içerisinde onayladığı imar 

planlarına ve imar planı değişiklikleriyle halkın canının yanmasına ve ayaklanmalarına 

neden olunması; tehlikeli atık meselesindeki özensizlik ve İnatlar Köyü’ndeki imar planı 

onayı sonucu halkın memnuniyetsizlikten ötürü “isyan ettirilmesi”nin, halka hesap 

veren bir kamu idaresi anlayışı ile bağdaşmayan uygulamalar olduğunun anlaşılması.677
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Onbeş numaralı mülakat veren (M15) Kurumun halkla aralarına mesafe koyması, halka 

da hesap verme alışkanlığının geliştirilmemesi, böyle örneklerin sergilenmemesi.678

Yirmibir numaralı mülakat veren (M21) BİÖİ’nin yönetiminin sorumluluklarının üst 

seviyede ve “ben sadece siyasi organa karşı değil, halka karşı da sorumluyum” 

anlayışında olmaması, 2006’dan sonraki dönemde stratejik planın devreye girmesiyle 

birlikte Meclis toplantıları ve başka toplantılar sırasında ‘bizim sorumlu olduğumuz 

kurum yalnızca siyasiler değil; aynı zamanda halka karşı da hesap vermeliyiz’ diyen 

söylemlerle de karşılaşılmaya başlandığı, söylemde olan bu anlayışın uygulamaya geçip 

kanıta dönüşmemesi, örneğin, mermer ocaklarının suyunu kirlettiği bilinen bir köyde, 

köylüler mahkeme kararıyla mermer ocağını kapattırdıktan sonra Kurum üst 

yöneticilerinin mahkeme kararı olmasına rağmen yeniden ruhsat vererek süreci başka 

bir noktaya götürmeleri, söylemde olmasına rağmen eylemde böyle bir kanıtın 

varlığından söz etmenin mümkün olmaması.679

Otuziki numaralı mülakat veren (M32) Halkın verdiği verginin hangi kurumca, nereye 

harcandığına ilişkin sorgulama yapabilmesi için toplumumuza öyle bir özgüven 

verilmemesi, vatandaşta da vatandaşlık bilincinin tam oluşmaması, kamu otoritelerince 

kendilerine ne verildiyse onunla yetiniyor olmaları, kamu otoritesi karşısında onu 

baskılayacak, sorgulayacak bir mekanizmanın yokluğu ve bunun sonucunda da 

kurumun kendini değiştirme geliştirme, yeni koşullara adapte etme zorunluluğu 

duymaması.680

Soru 46c:
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Otuzdokuz numaralı mülakat veren (M39) Halka doğrudan hesap verme biçiminde bir 

çalışma yapılmaması, halkın da çok örgütlü olmayıp hesap sormaması, sivil toplumun 

muhtarlardan ibaret kabul edilmesi, siyasi otoritelere sadece muhtarların ulaşma 

imkânlarının olması.681

Otuzsekiz numaralı mülakat veren (M38) Kurumun parasının nereye harcandığı, nasıl 

harcandığı, hangi şartlarda harcandığı şeklinde zaman zaman İGM üyelerinin 

yorumlarının, açıklamalarının olması; halk adına bağımsız bir denetim mekanizması 

olmaması, denetimlerin Kurumun kendi iç denetçileri vasıtasıyla yaptırılması; bunlarca 

hazırlanan dokümanların halka sunulmaması.682
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3.2.7.1.4.İzleme ve Değerlendirmeye Önem Verme

Plan Amaç ve Hedeflerini Gerçekleştirmeye Dönük Proje ve Faaliyetlerin 

Uygulanabilmesi İçin Eylem Planı Hazırlanması ve Uygulanması Alışkanlığı Düzeyi

Tablo 59: Plan Amaç ve Hedeflerini Gerçekleştirmeye Dönük Proje ve Faaliyetlerin 
Uygulanabilmesi İçin Eylem Planı Hazırlanması ve Uygulanması Alışkanlığı Düzeyi

eylem planı

eylem planı
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Soru 47a:

eylem planı

Dört numaralı mülakat veren (M4) Aylık izleme ve değerlendirme raporu şeklinde bir 

format geliştirilmesi, planların uygulanmasını kolaylaştırmak, daha rahat 

uygulanmasını sağlamak için eylem planı yapılması, iş planları diye bir format 

geliştirilmesi, her birimin yıllık bazda iş planlarını yapmaları ve bunların hepsini de iş 

planları şeklinde üst yöneticiye sunulması ve bunların izleme ve değerlendirmelerin de 

her ay yapılması.685

Sekiz numaralı mülakat veren (M8) Strateji biriminin [Strateji Geliştirme Şube 

Müdürlüğü’nün] “performans programı” hazırlaması, çok detaylı olmasa bile belli 

ölçüde eylem planı hazırlanıyor olması, her ay yapılacak faaliyet ve işleri gösteren 

detaylı planlardan ziyade, pek çok böyle kâğıda falan dökülmeyen, resmi prosedüre 

yansımayan ama sözel anlamda yapılıyor olması, gayri resmi yapılan bu tasarımların bir 

sistematiğe bağlanmaması, şifahi olması ama bazen de yazışmaya da dönüşmesi ama 

neticede yazılıdan ziyade sözel planlamaların686 var olması.687

Yirmisekiz numaralı mülakat veren (M28) Ne derece uyulduğu bilinmeyen ama ellerinde 

bir eylem planı688 (iş takvimi) bulunduran bazı birimlerin olması.689
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Soru 47b:

eylem planı

Üç numaralı mülakat veren (M3) Kâğıt üzerinde (yazıya dökülmüş) yapılmış bir eylem 

planı hazırlama geleneği oluşmaması, ama her birimin kendi görevleriyle ilgili olarak 

yaptığı rutin işleri ve hazırlıkları olması, ancak çalışanların ve ilgililerin rahatlıkla 

anlayabileceği ve önünü görebileceği şekilde yazılı bir plan yapılmaması, 

paylaşılmaması, ancak yöneticilerin tecrübelerine olan güven ile eylemlere, işlere yöne 

verilmeye çalışılması.691 Beş numaralı mülakat veren (M5) Hiç öyle bir şey 

yapılmaması.692 Dokuz numaralı mülakat veren (M9) Eylem planı hazırlanması, 

uygulanması alışkanlığının yerleştirilememesi693 Onaltı numaralı mülakat veren (M16)

Stratejik planın bir eylem planı olmak zorunda olmasına rağmen dönem sonlarında 

ulaşılacak hedeflerin netleştirilmediği, hangi hedeflere hangi eylemlerle ulaşılacağına 

dair açık ve net bir eylem planı yapılmaması.694 Yirmiüç numaralı mülakat veren (M23)

Özel İdare tarafından yapılan stratejik planlara uygun eylem planları yapıp 

yapılmadığının bilinmemesi, ama her bir proje ve faaliyet için bir eylem planı 

yapılmaması.695

Otuz numaralı mülakat veren (M30) Eylem planı yapılmaması, işlerin afakî, muallâk, ne 

zaman biteceğinin bilinmemesi.696 Otuzaltı numaralı mülakat veren (M36) Eylem 

planlarına tanık olunmaması.697Kırk numaralı mülakat veren (M40) Eylem planı yapma 

alışkanlığının yerleşmemesi, öyle bir çalışma yapılmaması, eylem planı anlayışının 

yerleşmemesi, her proje için bir eylem planı yapma alışkanlığı olan, böyle çalışan 

şubelerin yanında ilgisiz birimlerin de bulunması, üst yönetimde böyle bir sistematiğin 
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yerleştirilmemesi, yerleşmemesi.698

Soru 47c:

eylem planı

Otuzbeş numaralı mülakat veren (M35) Projelerin eylem planına ve fiiliyata (fiziki 

ürünlere) geçirilmesiyle ilgili olarak nasıl bir yol izlendiğiyle ilgili olarak bilgi sahibi 

olunmaması, bütçede ayrılan ödeneklerin ne zaman kullanılacağına dair Genel 

Sekreterin sözlü ve yazılı açıklamalarının yeterli görülmesi.699

Otuzdokuz numaralı mülakat veren (M39) Eylem planlarının el yordamıyla yapılması, 

yazılı plan yapma alışkanlığının yokluğu, “hepsi ezberimde, ben kafamda hallederim” 

yaklaşımının benimsenmiş olması, personelin kendi deneyimlerine güvenmeleri, masa 

başı çalışmaları yapmamaları.700
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Uygun Bir İzleme ve Değerlendirme Mekanizması Geliştirme Düzeyi

Tablo 60: Uygun Bir İzleme ve Değerlendirme Mekanizması Geliştirme Düzeyi

Soru 48a:

Üç numaralı mülakat veren (M3) Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğünün stratejik 

planlarla ilgili üç aylık raporları takip etmesi, kendilerince değerlendirmeler ve Kurum 
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içinde paylaşmaları, arayarak hedeflerdeki gecikmeleri sorması ve cevabını alması.701

Altı numaralı mülakat veren (M6) Birimlerde raporların ve planların hazırlanıp 

verilmesi, faaliyet raporlarının da çıkartılıp üst makamlara sunulması şeklinde bir 

mekanizmanın varlığı.702

Otuzbir numaralı mülakat veren (M31) Kitapçık halinde bastırılmış yılsonu faaliyet 

raporlarının ilgililere dağıtılması ve paylaşılması.703

Otuzbeş numaralı mülakat veren (M35) Yıllık faaliyet planlarının izlenme raporlarının 

hazırlanması, ilgili kuruluşlara ve paydaşlara da dağıtılması, bunlarla ilgili olarak 

izlemelerin yapılması, değerlendirilmesi ve Mecliste de oylanarak işlemlerin 

tamamlanması.704

Otuzdokuz numaralı mülakat veren (M39) Strateji Müdürü’nün takip ettiği sürekli bir 

mekanizmanın olması ve bununla ilgili raporlamalarını yapması; Kurumun stratejik 

planları ve yıllık faaliyet programı var olmasına rağmen Kurumda bir “anlayış” 

sıkıntısının705varlığı, stratejik planların gerçekçi hazırlanmasında özenli 

davranılmamasının Kurumda bu planların benimsenmesinde ve kabulünde sorunlar 

yaratması, bir nevi lüks gibi algılanması.706

Bir numaralı mülakat veren (M1) İzleme ve değerlendirmelerin kanun gereği yapıldığı 

için bunda bir duraksama olmaması, paydaşlara da gönderme alışkanlık ve kültürünün 

gelişmesi, ancak geri dönüşlerin bu manada olduğundan emin olunamaması, bazı 

sıkıntılar bulunması.707 İzleme ve değerlendirmelerin yapılması, paydaşlara da 

gönderilmesi ama geri dönüşlerde sıkıntılar bulunması.
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Soru 48b:

Dokuz numaralı mülakat veren (M9) Stratejik planların uygulanmasıyla ilgili izleme ve 

değerlendirme yapılmaması, yapılmış olsaydı Kurumun bugünkü olumsuz koşullar 

(durum) içinde olmaması gerektiği, şayet izleme ve değerlendirmelere ilişkin raporlar 

hazırlamış olsalardı bunları ilgili paydaşları ile paylaşmaları gerekirken 

paylaşmamaları, kesinlikle periyodik rapor paylaşımının yapılmaması ve geri besleme 

(feedback) sisteminin olmaması.708

On numaralı mülakat veren (M10) Zorunluluk nedeniyle yıllık raporlamalar yapılması, 

onun dışındaki rapor hazırlamanın kişisel tercihlere, yani ilgili yöneticinin isteğine bağlı 

olması, ama bu raporların üst yönetimi çok ilgilendirmiyor olması; bunların dağıtılıp, 

paylaşılıp değerlendirilerek hedeflerin gözden geçirilmesi kültürünün gelişmemiş 

olması.709

Onbeş numaralı mülakat veren (M15) Kurumda senede bir kere bütçe ve performans 

programının hazırlanması, işlerin o zaman görüşülmesi, dönem aralarında 

performanslarla ilgili olarak “ne yaptık ne ettik” ile kimsenin uğraşmaması, 3 aylık, 6 

aylık raporlar hazırlanması alışkanlığının olmaması.710

Yirmiüç numaralı mülakat veren (M23) Mevzuat gereği hazırlanması gereken raporların 

önemli paydaşlardan kaymakamlar ile de paylaşılmaması, tartışılmaması; bilgi ve 

enformasyonu alıp işleyen ve paylaşan bir mekanizmanın oluşmaması.711
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Otuziki numaralı mülakat veren (M32) Kurumda bir plan hazırlandıktan sonra 

değerlendirme yapılarak paydaşların çağırıldığı bir toplantının yapılmaması, 

yapılıyorsa değerlendirme sonuçlarının paylaşılmaması, gerekli sorgulamaların 

yapılmaması, paydaşlarla ortak yürütülen projelerde dahi gerekli araştırma, 

soruşturma ve bilgi paylaşımının yapılmaması. 712

Kırkiki numaralı mülakat veren (M42) Karşımızda yaptığı stratejik planın hesabını 

vermeyen bir Kurum varlığından söz edilebileceği; Kurumun misyon ve vizyonunda 

(değerlerinde de) yazdığı halde Örgütte katılımcı, şeffaf, demokratik bir anlayış olsaydı 

bu hesapların verilebilecek olması.713

Soru 48c:

Dört numaralı mülakat veren (M4) İzleme ve değerlendirme mekanizmasının geliştirilmiş 

olması, bu konuda bir sıkıntı bulunmaması, ama bu rapor ve değerlendirmelerin, ilgili 

taraflar (paydaşlar) dediğimiz kurum içi ve kurum dışı mercilerin değerlendirmelerine 

sunulmasının ihmal edilmesi, sadece yönetimin kendi içerisinde değerlendiriyor 

olması.714
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GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
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ÖRGÜTSEL KÜLTÜR BOYUTLARI SORULAR KATILMA DERECESİ

1) DEĞİŞİME ADAPTE OLMA (UYUM) 
YETENEĞİ

a)Değişim-
(i. ii

b)Müşteri-

c) Öğrenme- (

1-

1a

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

2-

2a)

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum
3-

3a)

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum
4- Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum
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4a) Kesinlikle Katılmıyorum

5-

5a)

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum
6-

6a)

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum
7-

7a)

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum
8-

8a)

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum
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2) TUTARLILIK

a) Temel Değerler 
(i. ii. )

b) Uzlaşma ( )

c) Koordinasyon ( )

9-

9a)

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum
10-

10a)
 

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

11-

11a)

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum
12-

12a)

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum
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13-

etkin katılımına

13a)

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum
14-

14a)

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

15-

15a)

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

16-

16a)

Kesinlikle Katılıyorum
Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum
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17-

17a)

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

18-

üst düzeyde bir alışkanlık

18a)

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

3) KATILIM

a) Yetki-Yetkilendirme 
(i. , ii )

b) Takım Çalışması ( )

c) Yetenek (
)

19-

19a)

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum
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20-

20a)

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

21-

21a)

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

22-

22a)

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

23-

aktif katılımı

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım
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23a)
Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum
24-

tavır ve davranış değişimi

24a)

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum
25-

25a)

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum
26-

26a)

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum
4) MİSYON

a) Strateji ( )
b) Amaç ( )
c) Vizyon ( )

27-

27a)

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum
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28-

28a)

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum
29-

29a)

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum
30-

30a)

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum
31-

sağlıklı bir şekilde

31a)

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum
32- Kesinlikle Katılıyorum
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32a)

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

5) ETKİNLİK

a)
b)

c)
d)

33-

33a)

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum
34-

34a)

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum
35-

35a)

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum
36- Kesinlikle Katılıyorum
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36a)

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum
37-

37a)

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum
38-

38a)

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

39-

etkin bir kararlılık

39a)

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum
40- Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum
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40a)

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum
6) PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

a)
b)
c)

d)

41-
anlaşılır 

standartlar ile ölçülebilir başarı göstergeleri

41a)

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum
42-

42a)

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum
43-

43a)

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

44-
Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım
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44a)

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum
45-

45a)

Kesinlikle Katılıyorum
Katılıyorum
Kararsızım
Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum
46-

46a)

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum
47-

eylem 
planı

47a)

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum
48-

48a)

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum
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KURUMSAL SORULAR

1

2

3

4

5
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Misyon’a Duyarlılık Gruplar T-Testi
Group Statistics

17 2,88 ,993 ,241
25 3,44 ,870 ,174
17 2,82 ,883 ,214
25 2,60 ,913 ,183
17 2,82 1,015 ,246
25 3,36 ,995 ,199
17 3,47 ,874 ,212
25 3,40 ,957 ,191
17 3,24 ,970 ,235
25 2,96 ,935 ,187
17 3,29 1,105 ,268
25 2,88 1,013 ,203

ICPAYDAS
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

MISYON1

MISYON2

MISYON3

MISYON4

MISYON5

MISYON6

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

Independent Samples Test

2,807 ,102 -1,926 40 ,061 -,558 ,290 -1,143 ,027

-1,877 31,371 ,070 -,558 ,297 -1,163 ,048

,040 ,842 ,789 40 ,435 ,224 ,283 -,349 ,796

,794 35,288 ,432 ,224 ,281 -,348 ,795

,679 ,415 -1,702 40 ,097 -,536 ,315 -1,174 ,101

-1,695 34,059 ,099 -,536 ,316 -1,180 ,107

,128 ,722 ,243 40 ,809 ,071 ,291 -,517 ,658

,247 36,533 ,806 ,071 ,286 -,509 ,650

,192 ,664 ,923 40 ,362 ,275 ,298 -,328 ,878

,916 33,634 ,366 ,275 ,300 -,336 ,886

,213 ,647 1,254 40 ,217 ,414 ,330 -,254 1,082

1,233 32,458 ,227 ,414 ,336 -,270 1,098

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

MISYON1

MISYON2

MISYON3

MISYON4

MISYON5

MISYON6

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means



 
 

426 
 

Etkinlik’e Duyarlılık Gruplar T-Testi
Group Statistics

17 3,12 ,928 ,225
25 2,88 ,726 ,145
17 2,82 ,951 ,231
25 3,32 ,900 ,180
17 3,59 ,939 ,228
25 3,32 ,945 ,189
17 3,24 1,091 ,265
25 3,12 1,013 ,203
17 3,29 1,105 ,268
25 2,88 ,927 ,185
17 3,35 ,931 ,226
25 3,00 1,000 ,200
17 3,18 1,074 ,261
25 2,88 1,092 ,218
17 2,41 ,795 ,193
25 2,92 1,115 ,223

ICPAYDAS
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

ETKINLIK1

ETKINLIK2

ETKINLIK3

ETKINLIK4

ETKINLIK5

ETKINLIK6

ETKINLIK7

ETKINLIK8

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

Independent Samples Test

4,282 ,045 ,930 40 ,358 ,238 ,255 -,279 ,754

,888 28,770 ,382 ,238 ,268 -,310 ,785

,292 ,592 -1,715 40 ,094 -,496 ,289 -1,081 ,089

-1,697 33,211 ,099 -,496 ,293 -1,092 ,099

,061 ,807 ,905 40 ,371 ,268 ,296 -,331 ,867

,906 34,662 ,371 ,268 ,296 -,333 ,869

,199 ,658 ,351 40 ,728 ,115 ,329 -,549 ,779

,346 32,751 ,732 ,115 ,333 -,563 ,794

2,553 ,118 1,315 40 ,196 ,414 ,315 -,223 1,051

1,271 30,359 ,213 ,414 ,326 -,251 1,079

,111 ,740 1,154 40 ,255 ,353 ,306 -,265 ,971

1,170 36,117 ,250 ,353 ,302 -,259 ,965

,094 ,760 ,869 40 ,390 ,296 ,341 -,393 ,986

,872 34,902 ,389 ,296 ,340 -,394 ,987

4,191 ,047 -1,618 40 ,114 -,508 ,314 -1,143 ,127

-1,724 39,871 ,092 -,508 ,295 -1,104 ,088

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

ETKINLIK1

ETKINLIK2

ETKINLIK3

ETKINLIK4

ETKINLIK5

ETKINLIK6

ETKINLIK7

ETKINLIK8

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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Tutarlılık’a Duyarlılık Gruplar T-Testi

Group Statistics

17 3,35 1,115 ,270
25 2,88 1,092 ,218
17 3,41 1,176 ,285
25 2,84 1,068 ,214
17 2,65 ,996 ,242
25 3,28 1,100 ,220
17 3,29 1,047 ,254
25 3,04 1,060 ,212
17 2,65 ,996 ,242
25 2,56 ,961 ,192
17 3,59 ,870 ,211
25 3,44 ,821 ,164
17 2,65 ,931 ,226
25 3,04 1,098 ,220
17 3,41 1,004 ,243
25 2,84 1,068 ,214
17 3,12 1,054 ,256
25 2,80 1,080 ,216
17 3,06 1,197 ,290
25 3,00 1,080 ,216

ICPAYDAS
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

TUTARLILIK1

TUTARLILIK2

TUTARLILIK3

TUTARLILIK4

TUTARLILIK5

TUTARLILIK6

TUTARLILIK7

TUTARLILIK8

TUTARLILIK9

TUTARLILIK10

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean
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NON PARAMETRİK TESTLER

Örgüt Türüne Göre Değişim’e Duyarlılık NPar Kruskal-Wallis Testi

Independent Samples Test

,014 ,906 1,366 40 ,180 ,473 ,346 -,227 1,173

1,361 34,042 ,183 ,473 ,348 -,233 1,179

,076 ,785 1,635 40 ,110 ,572 ,350 -,135 1,278

1,605 32,221 ,118 ,572 ,356 -,154 1,297

,665 ,419 -1,900 40 ,065 -,633 ,333 -1,306 ,040

-1,937 36,705 ,060 -,633 ,327 -1,295 ,029

,006 ,940 ,766 40 ,448 ,254 ,332 -,416 ,924

,768 34,808 ,447 ,254 ,331 -,417 ,926

,117 ,734 ,284 40 ,778 ,087 ,307 -,533 ,707

,282 33,663 ,780 ,087 ,309 -,541 ,715

,018 ,894 ,561 40 ,578 ,148 ,264 -,386 ,682

,554 33,123 ,583 ,148 ,267 -,396 ,692

1,869 ,179 -1,208 40 ,234 -,393 ,325 -1,050 ,265

-1,247 37,947 ,220 -,393 ,315 -1,031 ,245

2,009 ,164 1,745 40 ,089 ,572 ,328 -,091 1,234

1,766 35,920 ,086 ,572 ,324 -,085 1,229

,099 ,754 ,945 40 ,350 ,318 ,336 -,362 ,997

,949 35,090 ,349 ,318 ,335 -,362 ,997

,071 ,791 ,166 40 ,869 ,059 ,355 -,658 ,776

,163 32,060 ,872 ,059 ,362 -,678 ,796

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

TUTARLILIK1

TUTARLILIK2

TUTARLILIK3

TUTARLILIK4

TUTARLILIK5

TUTARLILIK6

TUTARLILIK7

TUTARLILIK8

TUTARLILIK9

TUTARLILIK10

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

Descriptive Statistics

42 3,57 ,914 2 5
42 3,50 ,890 2 5
42 3,24 ,906 2 4
42 3,02 1,024 1 5
42 3,55 ,861 2 5
42 2,98 1,047 2 5
42 3,17 1,034 1 5
42 3,05 ,909 2 4
42 2,6667 1,83019 1,00 6,00

DEGISIM1
DEGISIM2
DEGISIM3
DEGISIM4
DEGISIM5
DEGISIM6
DEGISIM7
DEGISIM8
ORGUTTURU

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum
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Örgüt Türüne Göre Etkinlik’e Duyarlılık NParKruskal-Wallis Testi

Örgüt Türüne Göre Tutarlılık’a Duyarlılık NParKruskal-Wallis Testi

Test Statisticsa,b

6,294 7,482 2,378 3,193 7,853 1,584 3,656 5,368
5 5 5 5 5 5 5 5

,279 ,187 ,795 ,670 ,165 ,903 ,600 ,373

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

DEGISIM1 DEGISIM2 DEGISIM3 DEGISIM4 DEGISIM5 DEGISIM6 DEGISIM7 DEGISIM8

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable: ORGUTTURUb. 

Descriptive Statistics

42 2,98 ,811 2 4
42 3,12 ,942 2 4
42 3,43 ,941 1 5
42 3,17 1,034 1 5
42 3,05 1,011 1 5
42 3,14 ,977 2 5
42 3,00 1,082 1 5
42 2,71 1,019 2 5
42 2,6667 1,83019 1,00 6,00

ETKINLIK1
ETKINLIK2
ETKINLIK3
ETKINLIK4
ETKINLIK5
ETKINLIK6
ETKINLIK7
ETKINLIK8
ORGUTTURU

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

Test Statisticsa,b

4,439 7,076 6,441 4,709 5,899 4,822 6,743 5,284
5 5 5 5 5 5 5 5

,488 ,215 ,266 ,452 ,316 ,438 ,240 ,382

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

ETKINLIK1 ETKINLIK2 ETKINLIK3 ETKINLIK4 ETKINLIK5 ETKINLIK6 ETKINLIK7 ETKINLIK8

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable: ORGUTTURUb. 

Descriptive Statistics

42 3,07 1,113 1 5
42 3,07 1,135 1 5
42 3,02 1,093 1 5
42 3,14 1,049 1 5
42 2,60 ,964 1 4
42 3,50 ,834 2 5
42 2,88 1,041 1 5
42 3,07 1,068 1 5
42 2,93 1,068 1 5
42 3,02 1,115 1 5
42 2,6667 1,83019 1,00 6,00

TUTARLILIK1
TUTARLILIK2
TUTARLILIK3
TUTARLILIK4
TUTARLILIK5
TUTARLILIK6
TUTARLILIK7
TUTARLILIK8
TUTARLILIK9
TUTARLILIK10
ORGUTTURU

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum
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Örgüt Türüne Göre Katılım’a Duyarlılık NParKruskal-Wallis Testi

Test Statisticsa,b

8,498 5,027 7,877 10,497 7,092 5,993 2,141 6,725 8,550 7,235
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

,131 ,413 ,163 ,062 ,214 ,307 ,829 ,242 ,128 ,204

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

TUTARLILIK1 TUTARLILIK2 TUTARLILIK3 TUTARLILIK4 TUTARLILIK5 TUTARLILIK6 TUTARLILIK7 TUTARLILIK8 TUTARLILIK9
TUTARLI

LIK10

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable: ORGUTTURUb. 

Descriptive Statistics

42 2,60 ,857 1 4
42 2,40 ,767 1 4
42 3,00 ,963 1 5
42 3,48 ,773 2 5
42 3,17 ,986 1 5
42 2,88 ,993 1 5
42 3,12 1,087 1 5
42 2,98 1,158 1 5
42 2,6667 1,83019 1,00 6,00

PERFORMANS1
PERFORMANS2
PERFORMANS3
PERFORMANS4
PERFORMANS5
PERFORMANS6
PERFORMANS7
PERFORMANS8
ORGUTTURU

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

Test Statisticsa,b

5,224 4,872 4,622 5,865 9,383 9,875 10,177 3,775
5 5 5 5 5 5 5 5

,389 ,432 ,464 ,320 ,095 ,079 ,070 ,582

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

PERFOR
MANS1

PERFOR
MANS2

PERFOR
MANS3

PERFOR
MANS4

PERFOR
MANS5

PERFOR
MANS6

PERFOR
MANS7

PERFOR
MANS8

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable: ORGUTTURUb. 
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İSTATİSTİKSEL DENEMELERE AİT TABLOLAR

Tablo:….:Katılım’a Duyarlılık Gruplar T-Testi

 

 

 

 

Group Statistics

17 3,29 ,849 ,206
25 3,32 ,988 ,198
17 2,82 1,131 ,274
25 2,52 ,714 ,143
17 3,71 ,920 ,223
25 3,20 ,957 ,191
17 3,65 ,786 ,191
25 3,80 ,645 ,129
17 3,00 ,935 ,227
25 2,84 ,898 ,180
17 3,18 ,951 ,231
25 2,80 ,957 ,191
17 3,35 1,057 ,256
25 3,44 ,870 ,174
17 3,41 ,939 ,228
25 3,16 1,028 ,206

ICPAYDAS
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

KATILIM1

KATILIM2

KATILIM3

KATILIM4

KATILIM5

KATILIM6

KATILIM7

KATILIM8

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

Independent Samples Test

1,654 ,206 -,088 40 ,930 -,026 ,294 -,620 ,568

-,091 37,722 ,928 -,026 ,285 -,604 ,552

10,749 ,002 1,068 40 ,292 ,304 ,284 -,271 ,878

,981 24,643 ,336 ,304 ,309 -,334 ,941

,852 ,361 1,707 40 ,095 ,506 ,296 -,093 1,105

1,721 35,443 ,094 ,506 ,294 -,091 1,102

1,776 ,190 -,690 40 ,494 -,153 ,222 -,601 ,295

-,664 29,858 ,512 -,153 ,230 -,623 ,317

,021 ,885 ,557 40 ,580 ,160 ,287 -,420 ,740

,553 33,557 ,584 ,160 ,289 -,428 ,748

,067 ,797 1,254 40 ,217 ,376 ,300 -,230 ,983

1,256 34,674 ,218 ,376 ,300 -,232 ,985

,743 ,394 -,292 40 ,772 -,087 ,298 -,690 ,516

-,281 29,898 ,781 -,087 ,310 -,720 ,546

,484 ,490 ,806 40 ,425 ,252 ,312 -,379 ,883

,820 36,523 ,417 ,252 ,307 -,370 ,874

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

KATILIM1

KATILIM2

KATILIM3

KATILIM4

KATILIM5

KATILIM6

KATILIM7

KATILIM8

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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Group Statistics

17 2,71 ,920 ,223
25 2,52 ,823 ,165
17 2,35 ,862 ,209
25 2,44 ,712 ,142
17 3,12 1,111 ,270
25 2,92 ,862 ,172
17 3,41 ,939 ,228
25 3,52 ,653 ,131
17 3,24 1,147 ,278
25 3,12 ,881 ,176
17 3,12 ,993 ,241
25 2,72 ,980 ,196
17 3,59 1,004 ,243
25 2,80 1,041 ,208
17 3,41 1,176 ,285
25 2,68 1,069 ,214

ICPAYDAS
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

PERFORMANS1

PERFORMANS2

PERFORMANS3

PERFORMANS4

PERFORMANS5

PERFORMANS6

PERFORMANS7

PERFORMANS8

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

Independent Samples Test

1,180 ,284 ,685 40 ,497 ,186 ,271 -,362 ,734

,671 31,861 ,507 ,186 ,277 -,379 ,750

,352 ,556 -,357 40 ,723 -,087 ,244 -,580 ,406

-,344 29,987 ,733 -,087 ,253 -,604 ,429

2,834 ,100 ,648 40 ,520 ,198 ,305 -,418 ,814

,618 28,582 ,542 ,198 ,320 -,457 ,853

4,456 ,041 -,441 40 ,661 -,108 ,245 -,604 ,388

-,412 26,353 ,684 -,108 ,263 -,648 ,431

4,090 ,050 ,368 40 ,715 ,115 ,313 -,518 ,748

,350 28,371 ,729 ,115 ,329 -,559 ,790

,002 ,962 1,284 40 ,206 ,398 ,310 -,228 1,023

1,281 34,213 ,209 ,398 ,310 -,233 1,028

,369 ,547 2,444 40 ,019 ,788 ,323 ,136 1,440

2,461 35,353 ,019 ,788 ,320 ,138 1,438

,342 ,562 2,091 40 ,043 ,732 ,350 ,025 1,439

2,053 32,256 ,048 ,732 ,356 ,006 1,458

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

PERFORMANS1

PERFORMANS2

PERFORMANS3

PERFORMANS4

PERFORMANS5

PERFORMANS6

PERFORMANS7

PERFORMANS8

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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