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Uludağ Üniversitesi, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı  

BELEDİYELERDE STRATEJİK PLANLAMANIN KAMU HİZMETLERİNE 

ETKİSİ 

Değişimin hızla yaşandığı dünyada, bu değişime ayak uydurmakta zorlanan 

kamu kesimi daha etkin kamu hizmetleri sunmak amacıyla kendini yenileme ve 

gözden geçirme ihtiyacı içinde hissetmiştir.  

Kamu yönetimi reformu girişimlerinde değişime ve gelişmelere daha çabuk 

adapte olan özel sektör işletmeciliği genellikle kamu kesimi için esin kaynağı 

olmuştur. Devletin küçültülmesi, özelleştirmeler, bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin 

azaltılması şeklinde süren değişim çabaları, artık bugün yerini yeni kamu işletmeciliği 

olarak bilinen anlayışa bırakmıştır. Bu anlayışın başarıyla uygulandığı Anglo-

Amerikan ülkelerinin stratejik planlama ve buna bağlı performans esaslı bütçeleme 

teknikleri ülkemiz için de model alınmıştır. 

Türkiye’de kamu yönetimine stratejik plan ve performans esaslı bütçeleme 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile girmiştir. Bu kapsamda 

nüfusu 50.000’nin üzerindeki belediyelere de stratejik planlarını hazırlamak ve 

uygulamak zorunluluğu getirilmiştir.     

Tezin amacı, yasayla belediyelere getirilen stratejik plan hazırlama ve 

uygulama zorunluluğundaki, yasal gerekliliklerin neler olduğu, iyi bir stratejik 

planın nasıl olması gerektiği, uygulamada karşılaşılan yaygın eksiklikler, yanlışlıklar 

ve sorunları tespit etmek, nedenlerini araştırmak ve önerilerde bulunmak ve aynı 

zamanda kamu hizmetlerine nasıl yansıyacağını araştırmaktır. 

Birinci bölümde, öncelikle stratejik planlama, stratejik yönetim ve kamu 

hizmetlerine dair kavramlar açıklanmış ve bu kavramlar arsındaki bağ anlatılmaya 

çalışılmıştır. 

İkinci bölümde ise, önce kamu yönetiminde belediyelerin yeri ve konumu 

anlatılmış, ardından belediyelerde stratejik planlamanın yeri,  gerekliliği ve buna  

ilişkin mevzuat ve düzenlemelere yer verilmiştir. Son olarak da belediyelerde 

stratejik planlama sürecinin nasıl olması gerektiği anlatılmıştır. 

Üçüncü bölümde ise, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve üç ilçe belediyesinin 

stratejik planları yasal mevzuat çerçevesinde karşılaştırmalı analize tabi tutulmuştur. 

Bu analiz, idealize edilen stratejik planlarla, uygulamaların ne derece örtüştüğünü 

araştırmak amacıyla yapılmış ve aynı zamanda tespit edilen hususlar 

değerlendirmeye tabi tutularak önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Sözcükler:  Belediye, Stratejik Planlama, Stratejik Yönetim, Kamu Hizmeti, 

Yeni Kamu İşletmeciliği. 
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IMPACT OF STRATEGIC PLANNING IN MUNICIPALITIES ON PUBLIC 

SERVICES 

In a rapidly changing world, public sector that has difficulty in keeping in step 

with this change feels a need for self-renewal and review in order to provide more 

efficient public services. 

Private sector that adapts to changes and developments more quickly has been 

an inspiration for public sector in term of public sector reform initiatives. Ongoing 

efforts for change such as scaling the state down, privatizations, minimizing 

bureucracy and officialdom, have given aside to the understanding of new public 

administration today. Strategic planning and related performance-oriented budgeting 

techniques utilized in Anglo-American countries using this understanding 

successfully has been taken as a role-model for our country too.  

Strategic planning and performance-oriented budgeting has entered into the 

public administration in Turkey through the Public Fiscal Administration and 

Controlling Law No. 5018. To this extent municipalities that exceed a population of 

50.000 are obliged to prepare and realize a strategic plan.  

The purpose of the thesis is to point out what the legal necessities brought for 

municipalities by law in the obligation of preparation and realization of strategic 

plans are, how must a good strategic plan be, what common deficiencies, faults and 

problems are faced during realization, search for their causes, offer suggestions and 

at the same time explore how they will reflect on public services. 

In the first section, concepts regarding strategic planning, strategic 

management and public services are explained and correlation within these concepts 

are described. 

In the second section, after illustrating the position of municipalities in public 

administration, the place of and necessity for strategic planning in municipalities and 

related legislation and regulations are described. Lastly, how strategic planning 

process must be is explained. 

In the third section, strategic plans of Bursa Metropolitan Municipality and 

three city municipalities are comparatively analyzed in the framework of legal 

regulations.  This analysis is made in order to seek to what extent the idealized 

strategic plans and realizations overlap and at the same time suggestions are made 

through an assessment of the points stated. 

Keywords:  Municipality, Strategic Planning, Strategic, Public Administration, Service, 

New Public Adminisration. 
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GİRİŞ 

 

Dünyadaki teknolojik gelişmeler, iletişim alanında kendisini daha fazla göstermiş 

ve dünyayı küresel bir köye dönüştürmüştür. Özellikle sosyal ağlar vasıtasıyla dünyanın 

neresinde olursa olsun, insanlar arasındaki iletişim saniyeler içerisinde gerçekleşmektedir. 

İletişim teknolojisindeki bu gelişmeler dünyanın bir ucundan diğer ucuna değişmeleri ve 

gelişmeleri aktarmaya yararken, bir yandan hayatı kolaylaştırmakta diğer yandan olanca 

gücüyle hızlandırmaktadır. Bu da kaçınılmaz olarak her alanda değişimi hızlandırmaktadır. 

Baş döndürücü olarak gelişen olaylar karşısında ağır işleyen devlet mekanizması bu 

değişime ayak uydurmak için genellikle geç kalmaktadır. Dünyadaki gelişmeleri anlık 

olarak takip eden insanlar, ülkeler hatta kentler arası sunulan hizmetler hakkında daha fazla 

karşılaştırma imkânı bulmakta ve bunun sonucu olarak daha iyi ve kaliteli kamusal hizmet 

talepleri artmaktadır. Bu talepleri karşılamakta zorlanan kamu sektörü de yeni yönetim 

arayışlarını tarihte olduğu gibi sürdürmektedir. 

Kamu yönetimi reformu girişimlerinde (her ne kadar eleştirilse de) özel sektör 

işletmeciliği hep esin kaynağı olmuştur. Özellikle sınırlar aşan uluslar arası şirketlerin 

başarısı devletleri kıskandırır durumdadır. Aslında özel sektör işletmeleri de birçok 

buhrana ve ekonomik krize maruz kalmış, ancak her defasında güçlenerek çıkmış ve her 

sorunu bir fırsata çevirmesini bilmiştir. 1929’daki büyük ekonomik buhrandan sonra, 

işletmeler yeni arayışlara girmiş ve 1950’lere gelindiğinde bir savaş taktiği olarak 

kullanılan stratejik yönetim biçimini işletmeler kendilerine model almaya başlamışlardır. 

Düşmanı savaş alanında mağlup etme sanatı olan stratejik yönetim anlayışını, işletmeler bu 

defa rakiplerini geride bırakmak ve pazardan daha fazla pay kapma mücadelesi üzerine 

kurmuşlardır. 

Stratejik yönetim anlayışının özü; sürekli olarak hem kendi kurumsal yapısını  hem 

de çevresini analiz ederek, kararlarını bu analizler çerçevesinde oluşturmak üzerine 

kuruludur. Stratejik yönetim anlayışının Batılı ülkelerde işletmelerde uygulanmaya 

başlandığı dönemde, doğu bloğu ülkelerinin kamu sektöründe planlı ekonomi 

uygulamalarını başarılı bir şekilde sürdürdükleri gözlenmekteydi. Ancak planlı 

ekonomilerin uygulandığı ülkelerdeki bürokrasinin yavaş işleyen hantal yapısı dünyadaki 

değişimin hızına ayak uydurmada zorlanması ve verimsizleşmesi, bu defa dikkatleri, 
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başarılı bir şekilde varlığını sürdüren özel sektör uygulamalarının, kamu sektörüne 

uygulanması çabalarına dönüşmeye başlamıştır.  

Devletin küçültülmesi, özelleştirmeler, bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması 

şeklinde süren değişim çabaları, artık bugün yerini yeni kamu işletmeciliği olarak bilinen 

anlayışa bırakmıştır. Yeni kamu işletmeciliğinin başarıyla uygulandığı Anglo-Amerikan 

ülkelerinin stratejik planlama ve buna bağlı performans esaslı bütçeleme teknikleri ülkemiz 

için de model alınmıştır. 

Türkiye’de kamu yönetimine stratejik plan ve performans esaslı bütçeleme 5018 

sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (KMYKK) ile getirilmiştir. 1927 yılında 

çıkarılan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunun yerine, değişen ve gelişen dünyanın 

getirmiş olduğu yeni şartlara uyum sağlamak üzere bir dizi düzenleme yapılmıştır. Temel 

hedef mali disiplini sağlamak olmakla birlikte, diğer yandan her gün süratle değişen ve 

artan ihtiyaçlara zamanında, etkili bir şekilde cevap vermek ve kaynak israfını önlemek, 

kaynakların etkin, verimli ve ekonomik olarak kullanılmasını sağlamak amacıyla bu 

düzenlemeler yapılmıştır. Böylece Bütçelerin hazırlanmasına ve uygulanmasına yeni bir 

disiplin ve yeni bir bakış açısı getirilmiştir. 

5018 sayılı KMYKK ile kamu idarelerinde artık stratejik planlama ve performans 

esaslı bütçeleme sistemi uygulanmaktadır. Nüfusu 50.000’nin üzerindeki belediyelere  

stratejik planlarını hazırlamak ve uygulamak zorunluluğu getirilmiştir. Pilot 

uygulamalardan sonra, belediyeler ilk defa 2009-2014 dönemine ait stratejik planlarını 

yapmışlardır. Daha sonra ikinci dönem olan 2014-2019 dönemine ait stratejik planlarını 

hazırlamışlardır.  

Bu bağlamda tezin amacı, belediyeler için, iyi bir stratejik planın nasıl olması 

gerektiğini ortaya koymak, uygulamada karşılaşılan yaygın eksiklikler, yanlışlıklar ve 

stratejik planlamanın öngörüldüğü şekilde hazırlanıp uygulandığında belediyelerin 

sunduğu kamu hizmetlerine nasıl  yansıyacağını analiz etmektir. 

Bu tez çalışmasının belirli sınırları vardır. Belediyelerde stratejik planlama ele 

alınmış ve stratejik planların devamı niteliğinde olan performans programları  kapsam dışı 

tutulmuştur. Performans programlarına sadece yeri geldiğince konu ile bağlantısı oranında 

kısaca değinilmiştir.  
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Tez çalışması yöntem olarak öncelikle bir literatür taraması ile başlamış daha sonra 

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi, Yıldırım, ve Nilüfer “büyükşehir ilçe 

belediyelerinin” stratejik planları, ilgili mevzuat ve rehberler  ışığında incelenmeye 

başlanmıştır. 2009 – 2014 dönemi stratejik planlarını kapsayacak şekilde planlanan bu 

çalışmanın uzaması nedeniyle, belediyelerin henüz hazırlamış oldukları 2015 – 2019 

dönemine ait yeni dönem stratejik planları da bu defa tez kapsamına dahil edilmiştir. Yeni 

dönem ve eski dönem planların karşılaştırılması, katedilen mesafeyi kıyas imkanı 

sağlaması itibariyle büyük yararlar sağlamıştır. Hem mevzuata ve literatüre uygunluk hem 

de kendi aralarındaki farklılıklar ve her iki dönem arasındaki kıyas çalışmaya zenginlik 

katmıştır. Karşılaştırmalardan önce ayrı bir başlık altında bir belediyede stratejik planlama 

sürecinin aşamalarının neler olduğu, nasıl ilerleyeceği, mevzuatın neyi öngördüğü ve 

dikkat edilmesi gereken hususlara yer verilmiştir. Daha sonra karşılaştırmalı analiz 

kısmında bu önemli kısımlar bazen kısaca hatırlatılarak, söz konusu belediyelerin stratejik 

planlarında bunların karşılığı aranmıştır. Öncelikle belediyelerin önceki dönem planları 

daha sonra yeni dönem planları değerlendirilmiş ve  tespit edilen hususlarla ilgili gözlem 

ve önerilere yer verilmiştir. 

Tez içerisinde özgün belgelerde  (yasa, yönetmelik vd.) yer aldığı şekliyle DPT 

Müsteşarlığı’na atıflar yapılmıştır. DPT Müsteşarlığı Birinci Bölüm, “Ulusal Planlar” 

başlığı altında belirtildiği gibi 2011 yılında çıkarılan 641 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ile Kalkınma Bakanlığı’na dönüştürülmüş ve DPT’ye yapılan atıfların 

Kalkınma Bakanlığı olarak anlaşılması gerekmektedir. Başvurulan kaynakların hazırlayanı 

olduğu eserlere atıf yapılırken ya da bu eserler kaynakçada gösterilirken “DPT” ifadesi 

kullanılmıştır. 

Bu çalışmada;  

Stratejik planların, bir plan olması dolayısıyla kamu hizmetlerinin düzenli ve 

sürekli olarak sunulmasına katkı sağlayacağı, 

Kamu yönetiminde stratejik planlamanın ancak stratejik yönetim anlayışı ile 

başarılı olarak uygulanabileceği, 

Stratejik planların katılımcılığı esas alarak, hem daha iyi bir yönetişim modeline 

hem de demokratik değerlerin toplumda yerleşmesine katkıda bulunacağı, 
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Stratejik planlar, vizyon ve misyon açıklamalarıyla belediye örgütüne yön verirken, 

diğer yandan ortak amaç ve hedefler doğrultusunda süreçlerden çok sonuçlara odaklanmayı 

sağlayacağı, 

Amaçları gerçekleştirecek faaliyet ve projelerin maliyetleri saptanırken 

fayda/maliyet analizleri ve alternatif faaliyetler ve maliyetleri de göz önüne alarak kamu 

hizmetlerinin ekonomik olarak sunulmasına da aracılık edeceği, 

Stratejik planların ayrılmaz bir parçası olan performans göstergeleri bir yandan 

kamu hizmetlerinin nitelik ve nicelik olarak ölçülmesini sağlamaya imkan verirken, diğer 

yandan kurulacak izleme ve değerleme sistemi sayesinde etkili bir denetime de zemin 

hazırlayacağı,  

Kamu kaynaklarının israf edilmeden kullanılmasının ve kamu hizmetlerinin adil, 

yerinde, etkin, verimli ve ekonomik olarak sunulmasının, stratejik planlar ve buna bağlı 

performans programlarının uygulanması ile olacağı, 

Belediyelerin özerk yapıları ve yerinden yönetim kuruluşları olarak kendi stratejik 

planlarını yapmalarının, artan daha iyi ve kaliteli kamusal hizmet talebinin, yerel 

yönetimler tarafından daha iyi bir şekilde etkin, ekonomik, verimli ve zamanında 

karşılanacağı ve merkezi idarenin yükünü hafifleteceği, 

Varsayımlarından yola çıkılarak, stratejik planların kamu idarelerince daha iyi 

hazırlanması ve kamu hizmetlerine yansımasında olumlu sonuçların elde edilmesine katkı 

sunmak amacıyla hazırlanmıştır. 

Bu çerçevede tez çalışması aşağıdaki şekilde planlanmış ve tamamlanmıştır. 

Birinci bölümde, öncelikle stratejik planlama, stratejik yönetim ve kamu hizmetleri  

kavramları açıklanmış ve bu kavramlar arasındaki bağ anlatılmaya çalışılmıştır. Daha 

sonra yine bu bölümde kamu yönetiminde değişim ve dönüşüm ele alınmış ve ardından 

yeni kamu işletmeciliği ve stratejik planlamaya geçiş hakkında bilgiler verilmiştir.  

İkinci bölümde, önce Türk kamu yönetiminde belediyelerin yeri ve konumu 

anlatılmış, ardından belediyelerde stratejik planlamanın yeri,  gerekliliği ve buna ilişkin 

mevzuat ve düzenlemelere yer verilmiştir. Son olarak belediyelerde stratejik planlama 

sürecinin nasıl olması gerektiği anlatılmıştır. 
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Üçüncü bölümde ise, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi, Yıldırım, ve 

Nilüfer “büyükşehir ilçe belediyelerinin” stratejik planları yasa, yönetmelik, kılavuzlar ve 

stratejik plan literatürüne ait bilgiler ışığında karşılaştırmalı analize tabi tutulmuştur. Bu 

analiz için öncelikle belediyelerin stratejik planlarında araştırılacak hususlara ilişkin, 

stratejik planlama sürecine uygun konular tespit edilmiştir. Akabinde belediye stratejik 

planlarında bu konulara, ne kadar yer verildiği, ilgili mevzuata uygunluğu, yeterli derecede 

yer verilip verilmediği, olması gereken ile olanın arasındaki fark araştırılmaya çalışılmıştır. 

Bundaki amaç; idealize edilen stratejik planlarla uygulamaların ne derece örtüştüğünü 

tespit etmeye dönüktür. Yeri geldiğince tespit edilen eksiklikler, yanlışlıklar, iyi örnekler 

ortaya konmuş ve önerilere de yer verilmiştir. Bölüm sonunda bu analize ait tespitler, 

gözlemler ve öneriler özet olarak yer almış ve ayrıca yapılan tespitlere ilişkin bir tablo 

üzerinde sonuçlara yer verilmiştir. Tez içeriğinde yer alan konuların genel ve daha çok 

teorik olması dolayısıyla "Belediyelerde stratejik planlamanın kamu hizmetlerine etkisi" 

adı verilen, bu tezin Bursa örneği ile devam ettirilen 3. bölümünde teorik bilgilerin 

uygulamalarla da donatılması hedeflenmiştir. 

Sonuç kısmında ise, bu çalışmanın başında değinilen varsayımlara dönük 

değerlendirmelere yer verilmiştir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

  

 KAVRAMSAL ÇERÇEVE: STRATEJİK PLANLAMA, STRATEJİK 

YÖNETİM VE KAMU HİZMETİ 

1. STRATEJİ 

1.1. “STRATEJİ”NİN TANIMI 

Strateji köken itibariyle Latince bir kelime olup yol, çizgi, nehir yatağı anlamına 

gelen stratum kelimesinden türemiştir1. Sözlük anlamlarına bakıldığında ise, “strateji”, 

sevk etme, yöneltme, gütme, tutulan yol, üstünlük sağlamak için seçilen taktik, hile, oyun, 

düzen ve plan olarak tanımlandığını görürüz.2 Yunan dilinde strategia komutanlık 

anlamına gelmektedir. Kelimenin eski Yunan generallerinden Strategos’un bilgi ve 

sanatına atfen kullanıldığı düşünülmektedir. Bu sebeple de kavram olarak strateji yüzyıllar 

boyunca askeri bir terim olarak kullanılmıştır. Buna göre strateji, savaş sanatı ve bir 

savaşta sonuca gitmek için yapılacak askeri harekâtın planlanması ve uygulanması 

bilimidir.3 Strateji Savaşta düşmanın kabiliyetlerini ve ne yapabileceğini veya neleri 

yapamayacağını önceden tahmin edip yapılacak bir plan dâhilinde kendi güçlerini belli 

hedeflere ulaşmak için sevk etme sanatıdır. Aslında bir istikamet gösterme, belirlenen 

hedef veya hedeflere ulaşmak için bir yol haritası çizme olarak tanımlayabiliriz. Bugüne 

kadar üzerinde ittifak edilen net bir tanımı yapılamamıştır. Strateji kelimesi çoğunlukla onu 

kullananın kastına bağlı olarak taktik, model politika belirlemek, plan yapmak, yön vermek 

                                                      
1  Webster’s, Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary, Massaschusetts: Merriam-Webster, 1991, s. 

1165. 
2  Longman, Büyük İngilizce-Türkçe –Türkçe Sözlük, İstanbul, Longman & Metro, 1993, s. 1508. 
3 Ömer Dinçer, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, 8. Baskı, İstanbul, Alfa, 2007, s. 16.  
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anlamlarında günlük hayatta kullanılmaktadır. Özellikle spor müsabakalarında veya 

yarışmalarda rakip tarafı yenmek için yapılan planlar ve taktikler anlamında da 

kullanılmaktadır.  

Aslında bütün bu anlamlara baktığımızda; stratejinin geleceğe ilişkin olduğunu,  

gelecekte nerede ve hangi noktada olmak istediğimizi, ulaşmak istediğimiz noktaya 

varmak için gelecekte neler yapmamız gerektiğini, hedeflerimize ulaşmak için çaba 

gösterirken gelecekte karşılaşabileceğimiz muhtemel riskleri veya avantajları önceden 

tahmin edebilmeyi ve bunlara karşı önlemler almayı içerdiğini görürüz. 

Kavram işletme ve yönetim alanında XX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 

kullanılmaya başlanmıştır. Strateji, burada da benzer yaklaşımla, işletmenin çevresiyle 

ilişkilerini düzenleyen ve rekabet üstünlüğü sağlayabilmek amacıyla kaynaklarını harekete 

geçiren bir teknik anlamındadır4. Gelişen üretim teknikleri pazara sunulan ürünlerin 

artmasını ve pazar rekabetini de beraberinde getirmiştir. Artan rekabet koşulları işletmeleri 

yeni arayışlara itmiştir. Deyim yerindeyse, pazar savaşlarına, savaş taktiklerinin, 

stratejilerinin uygulanması kaçınılmaz hale gelmiştir.  

Stratejinin işletme ile çevresi arasındaki ilişkilere yönelik olması, çevrenin ise, 

sürekli olarak değişmesi nedeniyle belirsizliklerin artması, işletmelerin fonksiyonlarının 

çeşitlenmesi ve giderek karmaşıklaşması, işletmelerin geleceğe ilişkin kaygılarının 

artmasına, bu da askeri alanda kullanılan tekniklerin işletmelerde de uygulanmasına neden 

olmuştur. Strateji, işletmeye istikamet vermek ve rekabet üstünlüğü sağlamak maksadıyla, 

işletme ve çevresini sürekli analiz ederek, amaçların belirlenmesi, faaliyetlerin planlanması 

ve gerekli araç ve kaynakların yeniden düzenlenmesi sürecidir. Strateji, istenilen amaçlara 

nasıl ulaşılacağını belirtir. Şu halde strateji, işletmenin veya onun bir bölümünün kendi 

amaçlarına nasıl ulaşacağını gösteren bir temel eylem planıdır. Strateji sürekli değişen dış 

çevrenin fırsatları ve tehlikeleri çerçevesinde amaca nasıl ulaşılacağına ilişkin düzen ve 

tasarı ile ilgili düşünsel bir işlemdir.5 

Zaman içerisinde strateji bir yönetim biçimi olarak ortaya çıkmış ve stratejik 

yönetim düşüncesi sosyal, iktisadi ve siyasi şartlara bağlı olarak bir değişim ve dönüşüm 

geçirmiştir. Stratejik yönetim, işletmelerde bir süreç olarak ele alınır. Bir süreç olarak 

                                                      
4  Dinçer, a.g.e., s. 17. 
5  İsmet Mucuk, Pazarlama İlkeleri, 18. Baskı, Türkmen Kitabevi, İstanbul,  2010, s. 35-36. 
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stratejik yönetim, işletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirebilmek, ona 

sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlayabilmek amacıyla kaynakların etkili ve verimli 

olarak kullanılması sürecidir6.  

Genel strateji kavramının, artık savunma siyaseti çerçevesinde kalamayacağı ve her 

ülkenin (ya da kurumun) genel siyasetinden ayırt edilemeyeceği kolaylıkla anlaşılmaktadır. 

Her türlü siyasi ve ekonomik faaliyetler toplumun refahına, talebine ve eğilimlerine 

yöneldiği için stratejinin bugünkü alanı psikolojik, sosyal, iktisadi, ideolojik, askeri ve 

idari konuları da kapsamaktadır. Yönetim açısından bir tanım vermek gerekirse, strateji, 

örgütün çeşitli fonksiyonları arasında meydana gelen karışıklıkları açıklığa kavuşturan ve 

genel amaçları belirleyen özellikleri düzenleyen, ekonomik bir ortamda örgütün optimuma 

ulaşması ile ilgili seçimsel kararlar bütünüdür.7 Bir kurum açısından ise, strateji, kimin, 

hangi ihtiyacının, nasıl karşılanacağı konusunda mantıklı ve tutarlı tercihlerde bulunarak 

kurumun performansını artırmayı amaçlayan rehber olarak tanımlanabilir. 

Günümüzde stratejik yönetim hem kamu kesiminde, hem de kâr amacı gütmeyen 

kuruluşlarda da kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle batılı ülkelerde stratejik yönetim ve 

planlama gittikçe yaygın bir kullanım alanı bulmaktadır. Kamu kesimi ve kâr amacı 

gütmeyen organizasyonlarla ilgili çalışmalar son yirmi yılda ortaya çıkmakta ve her geçen 

gün artmaktadır. Ülkemizde ise, önce işletmelerde başlayan stratejik planlama çalışmaları, 

5018 sayılı KMYKK ile kamu idarelerinde de zorunlu hale gelmiştir. 

1.2. STRATEJİYE İLİŞKİN KAVRAMLAR 

Strateji kavramı zaman zaman yönetim literatüründeki bazı kavramlarla 

karıştırılabilmektedir. En çok karıştırılan kavramlar politika, yöntem, taktik, program ve 

plandır. Ayrıca amaç, hedef, vizyon ve misyon kavramları da strateji kavramı ile ilgili olup 

anlamları karıştırılabilmektedir. Bu kavramların strateji ile benzerliklerinin ve 

farklılıklarının açıklanması gerekir8. 

                                                      
6  Tahir Akgemci, Stratejik Yönetim, 2. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2008, s. 19. 
7  Cengiz Demir ve Mustafa Kemal Yılmaz, “Stratejik Planlama Süreci ve Örgütler Açısından Önemi”,  

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 25, 2010, s. 69. 
8  Akgemci, a.g.e., s. 5. 
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1.2.1. Strateji ve Politika 

Politika, yol gösterme ve belirlenmiş amaçlara ulaşmak için izlenen yol veya genel 

plan olarak tanımlanmaktadır. Politika uygulamalarla ilgili ilkeler dizisini ve kurallar 

toplamını meydana getirir. İlke ve değerler yoruma olanak tanımadıkları için oldukça katı 

ve veri durumlara uygulanabilecek pratik çözümlerdir. Politika yeter ölçüde tanımlanmış 

ve gerekli bilgilerle donatılmış belirlilik ortamında alınan ve devamlı kararlardan 

oluşmaktadır. Politika bir kere belirlendikten sonra sık sık değişmez, mesela fazla mesai ve 

hastalık hallerinde personele uygulanan ücret politikası herkese aynı şekilde uygulanmakta 

ve her ayrı olay için özel bir kararı gerektirmemektedir. Buna karşılık, strateji hem ileride 

haklı nedenlerle plan ve programlarda değişiklik yapabilmeye elverdiği ölçüde yumuşak, 

hem de devamlı değişken olması nedeniyle kontrol altında tutulması gereken, ne yönde 

değişeceği kesin olarak bilinmeyen bir yaklaşım sergilemektedir. Dolayısıyla, strateji özel 

olarak örgüt ile çevresi arasındaki ilişkiyle ilgilidir9.  

Stratejiler daha çok ileriyi görme ve gelecekte toplum içinde işletmenin yerini 

belirleme veya alacağı şekli tasarlama sürecidir. Oysa politikalar; hem stratejik faaliyetler 

yerine getirilirken, hem de diğer yönetim kademelerindeki kararlar icra edilirken uyulması 

gereken kuralları ortaya koymaktadır. Mesela bir işletme, yeni stratejisi gereği aynı 

teknolojiye dayalı bir ürününü üretimden kaldırıp, yerine yeni bir ürününü piyasaya 

sürebilir. Bu stratejik bir karardır. Ancak her iki ürünü üretirken de, hammadde temininde 

kaliteyi esas alabilir. Bu ise, işletme politikasıyla ilgili bir karardır10. 

1.2.2. Strateji ve Taktik 

Taktik işletmenin kaynaklarını en etkili bir şekilde kullanabilmek için değişen 

duruma uygun olarak alınan kısa dönemli kararlardır. Strateji, işletmenin amaçlarını 

gerçekleştirmek için sahip olduğu kaynaklarını belirlenmiş hedefler doğrultusunda tahsis 

etmesiyle ilgili genel kararlardır. Fonksiyonel ya da alt strateji olarak da adlandırılabilecek 

olan taktik ise, tahsis edilen bu kaynakların harekete geçirilmesi, yani uygulanması ile 

ilgilidir. Taktikler uygulamaya yönelik oldukları için stratejiye nazaran daha kısa dönemli, 

açık, somut ve daha sık değişebilen bir özelliğe sahiptir. 

                                                      
9  Akgemci, a.g.e., s. 29. 
10  Dinçer, a.g.e., s. 31. 
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1.2.3. Amaç, Hedef ve Strateji 

Stratejinin tanımına bakıldığında, amaç ve hedefle benzerlik gösterdiğini ancak 

kapsamı itibariyle bakıldığında, stratejinin onlardan daha kapsamlı olduğunu görürüz. 

Amaç bir örgütün gelecekte bulunmak istediği noktayı bir niyeti ortaya koyar. Hedef ise 

amaçlara ulaşmak için daha kısa vadeli somut menzilleri ifade eder. Stratejiye gelince daha 

uzun vadeli bir süreç olup amaç ve hedefleri de içinde barındıran ama en önemlisi, örgütün 

amaçlarına ulaşmasını sağlayan yöntemleri de içeren kapsamlı planlardır. Kısacası 

stratejinin varlığı örgütün amaçlarına ulaşmaktır. Ancak strateji uzun vadeli bir süreç olup, 

stratejisi olmayan örgütler amaçlarını saptayamazlar ve amaçları saptamak için gerekli 

hesapları yapamazlar11. 

Amaçlar soyut veya somut olabileceği gibi, maddi veya manevi de olabilir. 

Hedefler, amaçların gerçekleştirilmesi için ortaya konan alt amaçlardır. Hedef, belirli, 

ölçülebilir nitelikte olmalı, sayısal olarak ifade edilmeli, kısa vadeyi kapsamalı, sonuca 

odaklanmalı ve zaman çerçevesi belli olmalıdır12. 

1.2.4. Strateji ve Plan 

Plan bütün kaynakların tek bir amaca yöneltilmesi, kaynak kullanımının denetim 

altına alınması, idari önceliklere göre belli kaynakların belli karar merkezlerinin emrine 

girmesi ve verimliliği en üst düzeyde tutacak düzen getiren yazılı bir belge, yönetimi adım 

adım amaçlara götüren bir yol göstericidir13. Strateji ise, temelinde planı da barındıran bir 

kavramdır. Strateji, plandan daha fazla amaçlara odaklı, daha uzak gelecekle ilgili, daha 

dinamik, daha sürekli ve aynı zamanda eylem yönü de olan bir süreçtir. Plan, kısaca 

yapılacakların yazılı hale getirilmiş, amaçlara ulaşmada rehberlik görevini üstlenmiş bir 

belgedir. 

Plan sayısallaştırılmış amaçların tespiti ve amaçlara ulaştıracak “amaç 

fonksiyonun” maksimizasyonu ile ilgilidir. Stratejide olduğu gibi, planda da bir risk ve 

belirsizlik mevcuttur14. Plan ile amaçlara ulaşmak için kullanılacak araçlar, gidilecek yollar 

                                                      
11  Ömer Faruk Akyüz, Değişim Rüzgarında Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması, Sistem Yayıncılık, 

İstanbul, 2001, s. 119. 
12  DPT, Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Klavuzu, 2. Sürüm, Ankara, 2006, s. 34. 
13  Kurthan Fişek , Yönetim, Ankara Üniversitesi SBF Yayını, Ankara, 1979, s. 212. 
14  Akgemci, a.g.e. 
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ve yöntemler, kaynaklar ve kaynakların tahsisi belirtilmiş olur. Planlama ise, bir amacı 

gerçekleştirmek için en iyi hareket şeklini seçme ve geliştirme niteliği taşıyan bilinçli bir 

süreçtir15. Strateji ve plan arasındaki ilişkiyi genel olarak şu şekilde açıklayabiliriz: Strateji 

amacın gerçekleşmesi için ortaya konulan hedefler ve ulaşılmak için seçilen yolda, temel 

hareket tarzıdır. Plan ise, kuruluşun politikalarına göre oluşturulan ve bütünü ilgilendiren 

çeşitli genel hedefleri, ilkeleri içeren ve ana strateji çerçevesinde bunlara ulaşma yollarını, 

süreleri ve kaynakları kapsayacak şekilde belirten bir belgedir. Başka bir ifadeyle strateji, 

bir örgütün geleceği için uzun dönemli bir bakış açısıdır. Plan ise, daha çok stratejilerin 

uygulanması görevini üstlenir. Strateji amaçlara odaklanmışken, plan amaca ulaşmak için 

neyin, nasıl, ne zaman yapılacağı ile ilgilenir16. 

1.2.5. Vizyon 

Vizyon bir örgütün gelecekte olmak istediği noktayı belirtir. Başka bir deyişle, 

vizyon örgüt ile ilgili hayal edilen gelecektir. Vizyonun belirlenmesi ile örgütler gelecekle 

ilgili hayallerini, hedeflerini, amaçlarını bir bütün halinde ortaya koyarlar. Böylelikle bir 

örgütün hedefi net bir şekilde ortaya çıkar. Özellikle örgüt çalışanlarınca ve örgütle ilişkide 

bulunan diğer organizasyonlarca örgütün varmak istediği nokta anlaşılmış olur. 

Organizasyonel başarı için vizyon tek başına yeterli değildir. Amacı gerçekleştirecek 

araçlar ve bir yol haritası gereklidir. Bunun için stratejik bir plan gereklidir. Kısacası, 

vizyonun belirlenmesi stratejik planlama için bir başlangıç bir kilometre taşıdır. Ulaşılması 

gereken yeri gösteren bir projeksiyondur. 

İyi belirlenmiş bir vizyon, hem organizasyon hem de iyi bir liderlik için oldukça 

önemlidir. Büyük başarıların ardında vizyon sahibi liderler ve önderler vardır17. Toplumları 

veya ülkeleri ileri götürenler, başarıya ulaştıranlar, lider, kahraman, büyük önder gibi 

sıfatlarla tarihteki yerlerini almaktadır. Söz konusu vizyon sahibi liderlerin başarılı 

olmalarının nedeni, içinde bulundukları anın ötesinde ve o an için başarılması imkansız 

gibi görülebilecek bir takım ölçülebilir hedefleri ortaya koymuş olmalarından ve bu 

                                                      
15  Akyüz, a.g.e., s. 104. 
16  Aybike Erdem, Stratejik Yönetim ve Kamu Örgütlerine Uygulanabilirliği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans 

Tezi, Mersin 2006, s. 18. 
17  Timothy M. Nolan, Leonard D. Goodstein ve Jeanette Goodstein, Applied Starategic Planning an 

Introduction, Pfeiffer San Francisco, 2008, s. 24. 
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hedeflere inanmış olmalarından başka bir şey değildir18. Dünya tarihini ve siyasetini 

yönlendiren liderlerin hepsinin vizyona sahip olduğu bir gerçektir. Bu bakımdan 

stratejilerin etkin bir şekilde uygulanmasında geniş bir vizyona sahip olunması 

gerekmektedir.  

1.2.6. Misyon 

Misyon kelime anlamı itibariyle, bir kişi veya topluluğun üstlendiği özel görev 

demektir. Örgütler açısından bu kavram, çalışanlarına bir istikamet vermesi ve işlerine 

anlam kazandırması amacıyla belirlenmiş ve örgütü benzer örgütlerden ayırt etmeye 

yarayacak uzun dönemli bir görev ve ortak bir değer olarak tanımlanabilir. İşletme 

mensuplarında, “hangi işi hangi amaç doğrultusunda yaptıklarını ve bu görevleri yerine 

getirdikten yıllar sonra, geriye dönüp bakıldığında, en büyük doyumu sağlayacak ve gurur 

kaynağı olacak bir değer”, örgütün misyonunu oluşturur19. 

Misyon ifadesi çalışanlara ve örgüt dışındakilere, örgütün neden var olduğunu ve 

nereye gittiğini anlamalarına yardımcı olur20. Misyon, organizasyonun niyetini, 

istikametini, nereye doğru gittiğini belirten ve organizasyon içinde amaç birliği sağlayan 

bütünleştirici bir beyandır21. 

Vizyon, özellikle misyon kavramıyla karıştırılmaktadır. Misyon bir örgütün var 

olma nedenidir, vizyon ise gelecekte var olmak istediği noktadır. Misyon, vizyona 

ulaşmada özelleştirilmiş bir amaç görevini görür. Misyon, vizyona ulaşmayı hedefler ve 

misyon olmadan da vizyon belirlenemez. Misyon ve vizyonun belirlenmesi stratejik 

yönetim ve stratejik plan için olmazsa olmazlardandır. Stratejik planlar yapılırken mutlaka 

belirlenmesi ve deklare edilmesi gereken ilk işlerdendir. 

                                                      
18  Akgemci, a.g.e., s. 21. 
19  Dinçer, a.g.e., s. 10. 
20  Akgemci, a.g.e., s. 23. 
21  Nolan, et al., a.g.e., s. 59. 
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2. PLANLAMA 

2.1. PLANLAMANIN TANIMI, VE PLAN İLE İLİŞKİSİ 

Plan bugünden gelecekte nereye ulaşılmak istendiğinin kararlaştırılmasıdır22. 

Planlama ise planı ortaya çıkarmak için sarf edilen gayretleri, düşünceleri ve dolayısıyla da 

bir süreci ifade eder23. Plan bir süreç sonunda yapılan bir tercihi ifade ederken planlama ise 

kesintisiz bir şekilde günümüzden geleceğe ilişkin kısa, orta ya da uzun dönemli amaçları 

gerçekleştirmeye yönelik izlenecek yollar hakkında düşünme tasarlama24 eylemidir. 

Plan yapmanın herhangi bir konu hakkında tek bir karar verme eyleminden farkı, 

planın birden fazla kararı içeren ilişkili unsurlar bütünü olmasıdır25. Yönetici, yönettiği 

yapının çeşitli faaliyetlerine ilişkin vereceği çok yönlü kararlarıyla teşkilatının “oyun 

planını”, “senaryosunu”, “yol haritasını” belirlemiş olacaktır. Yani yöneticinin emrine 

verilen maddi, beşeri ve bilgi kaynakları, gelecekte ne elde etmek, neye ve nasıl ulaşmak 

için kullanacaktır? İşte bu konularda verilen kararların toplamı planı oluşturur.  

Bu durum her birey ve her düzeydeki yönetici için de geçerlidir. Tek tek bireyler, 

aile, yerel yönetimler ve devlet açısından da böyledir. Bu birimlerde, benzer şekilde 

kaynaklarını nasıl ve ne için kullanacaklarının veya belli amaçlara ulaşmak için ne kadar 

kaynağa ihtiyaç duyacaklarının ve bunları nereden sağlayacaklarının kararlarını verirler. 

Bu tür kararların toplamı planı oluşturur26. Bir plan, yönetime yön ve amaç veren önceden 

kararlaştırılmış davranış yollarını gösterir. Kısacası plan, bugünden, gelecekte nereye 

ulaşılmak istendiğinin, nelerin gerçekleştirilmek istendiğinin kararlaştırılmasıdır27. 

Plan geleceğe ilişkin oluşturulmuş bir tasavvurun, bir hayalin gerçekleşmesi için bir 

yol haritası çizmektedir. Öncelikle mevcut durumu analiz eder, sorunları tespit eder, 

ihtiyaçlara bakar ve bunlardan yola çıkarak çözümler arar. Sonuçta geleceğe dönük bir 

hayal kurar, bir resim oluşturur ve bu hayalin gerçek olması için belirlediği amaç 

çerçevesinde neler yapılması gerektiğine dair bir liste, bir tablo oluşturur.  

                                                      
22  Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, 13. Basım, Beta Basım Yayım, İstanbul, 2011, s. 153. 
23  Koçel, a.g.e. s. 154 
24  Nazan Yelkikalan, İş Planı, Amacı ve Hazırlanması içinde Girişimcilik, Beta Beta Basım Yayım , 

İstanbul:  2013, s. 115 . 
25  Yelkikalan, a.g.e., s.115 
26  Koçel, a.g.e., s. 153. 
27  Nurullah Genç, Yönetim ve Organizasyon,: Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2012, s. 144. 
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Kurumlar için planlama, kurumsal hedeflere ulaşmak yolunda kuruma ait 

kaynakların yapılması gereken işleri ve bu işlerin zamanlamasının ve kimlerin 

sorumluluğunda yapılacağının belirlenmesidir. Planlama, yarın nerede olacağımıza bugün 

karar vermek demektir.28 Planlama gelecekle ilgili olmasına rağmen geleceğin kararları şu 

anda alınır.29 

Bu tanımlarda planlamayla ilgili olarak dikkat çeken ortak nokta, planlamanın 

geleceği bugünden görme ve kontrol etme aracı olmasıdır. Planlamayı ekonomik anlamda 

bir kaynak dağıtım mekanizması olarak da görmek mümkündür. Bu açıdan baktığımızda, 

planlama sınırsız ihtiyaçlar ile sınırlı kaynaklar arasında bir dengeyi sağlama 

mekanizmasıdır. Planlama, önceden belirlenmiş amaçları gerçekleştirmek için yapılması 

gereken işlerin tespit edilmesi ve izlenecek yolların seçilmesidir. Planlama, geleceğe 

bakma ve muhtemel seçenekleri belirleme sürecidir. Planlama, ulaşılacak hedef için ne, ne 

zaman, nerede, nasıl, kim tarafından, neden, hangi sürede sorularına cevap vermeye 

çalışmaktır, bu soruların cevapları ise planı oluşturur.30  

Planlama, amaçların ve bu amaçları geçekleştirecek olan eylemlerin belirlenmesi 

sürecidir. Bu süreç yönetimin bilgi toplama sürecidir. Çünkü bu fonksiyonla, örgütün 

amaçlarını ve bunlara ilişkin strateji ve taktiklerin neler olacağını kararlaştırmaya yardımcı 

bilgiler toplanır. Söz konusu bilgiler planlamada kullanılmak maksadıyla işlenir. Buna göre 

her planlama faaliyeti, plan için gerekli olan verilerin toplanıp bilgiye dönüştürülmesinden 

başlayarak, planın ortaya çıkmasına kadar geçen aşamaları içerir31.  

Planlama geleceğe dönük bir süreçtir32. Önceden belirlenmiş hedeflerin 

gerçekleştirilmesine yönelik sürecin belirlenmesi çabasıdır. Ulaşmak istediğimiz hedef ile, 

bugün bulunduğumuz an, arasındaki zaman diliminde yapacaklarımıza ilişkin alacağımız, 

bir dizi kararların hazırlık safhasıdır. Oldukça önemli bir safhadır ve planın başarısı 

tamamen bu sürecin çok iyi değerlendirilmesine bağlıdır. Baştan çok iyi düşünülmemiş, 

detaylı analizler yapılmamış, kurum kapasitesi ve yetenekleri iyice belirlenmemiş planların 

                                                      
28  Mucuk, a.g.e., s. 37. 
29  Hasan Çoban, Bilgi Toplumuna Planlı Geçiş, Inkılap Kitabevi, İstanbul, 1997,  s. 81. 
30  Koçel, a.g.e., s. 155.  
31  Genç, a.g.e., s. 145. 
32  Güngör Önal, İşletme Yönetimi ve Organizasyonu, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2000, s. 149. 
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sürprizlere açık olacağı, beklenmeyen durumlarla karşılaşıldığında süreçte belirsizliğe yol 

açabileceği ve planın başarısını sıkıntıya sokacağını bilmek gerekir.  

Özel veya kamusal tüm örgütler için bir planın varlığı, hem örgüt içi yapı hem de 

ilgili dış çevresi açısından birçok yararı da beraberine getirecektir. Öncelikle belirlenmiş 

amaç doğrultusunda yapılacak faaliyetlerin ve rollerin kullanılacak araç ve yöntemlerin 

önceden bilinmesi belirsizlikleri ortadan kaldıracak doğru motivasyon sağlayacaktır. Hem 

iç çevre hem de dış çevre bu amaç doğrultusunda belirlenen hedefleri gerçekleştirmek için 

çaba sarf edecektir. 

Planlama örgüt içinde sadece bir yöneticinin sorumluluğunda olan bir süreç 

değildir. Tüm yöneticilerin katılımıyla birimler ve departmanlar içinde planlar ile hedefler 

belirlenir ve hangi birimin hangi hedeften sorumlu olduğu saptanarak, sürece ilişkin 

stratejiler oluşturulur. Planlama için kurum içinde her düzeyde ilgili ve yönetici mutlaka 

zaman ayırmalıdır.33 Gerek özel işletmelerde gerekse kamu kesiminde bir planın başarısı 

onun sonuçlarının ölçülebilir kriterleri baştan ihtiva etmesi, nihai hedeflere doğru 

ilerlerken sonucu etkileyebilecek öngörülmemiş durumlara karşı, baştan hazırlıklı revize 

edilebilir esneklikte olması, oldukça önemlidir 

Planlama bir süreçtir. Planın uygulanması ise bir sürecin anlamlandırılmasıdır. 

Kaynakların belli bir amaca yönlendirilmesi, amaca uygun organize edilmesi, yönetilmesi 

ve motive edilmesidir.  

2.2. PLANLAMANIN ÖNEMİ VE YARARLARI 

Planlama yönetimin en önemli fonksiyonlarından biridir. İyi bir planlama, 

yöneticinin çalışmasını önemli ölçüde kolaylaştırır. Aynı zamanda kaynakların daha 

tasarruf sağlayacak şekilde rasyonel kullanımını ve etkili bir denetim için gerekli 

standartları sağlar. Sürekli değişim gösteren ve hiçbir şeyin durağan olmadığı gerçeği ile 

karşı karşıya kalan işletmeler, kamusal kurumlar ve kuruluşlar hızla gelişen teknolojik 

hayata uyum sağlamak için en etkili yönetim araçlarını seçmek zorundadırlar.  

Her yönetimin başarısı etkili bir planlamaya dayanır. Planlama ile ne yapılacağı, 

nelerin yapılmak istendiği, kaynaklar ve maliyetler önceden belirlenmiş olur. Ani 

                                                      
33  Esin Can, Pınar Büyükbalcı, Yasemin Bal, Esin Ertemsir, Günümüz İşletmelerinin Yönetimi, Beta 

Basım Yayım, İstanbul,  2013, s. 258. 
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değişikliklere karşı hazırlıklı olmayı sağlar. Yetki devrini kolaylaştırır ve planlamaya 

katılan çeşitli düzeylerdeki yöneticilerin karşılıklı olarak sorumluluklarına canlılık 

kazandırır. Çalışmalarda birliği sağlar. Nereye gidileceği, amaçların ne olduğu bilinir, 

belirsizlikleri ortadan kaldırır ve amaçlara ulaşmak kolaylaşır. Belirtilen süreler içinde 

çalışmaları gerçekleştirmek, izlemek ve eşgüdüm sağlamak olanağı bulunur. 

Planlama kaynakların en etkili ve en ekonomik biçimde kullanılmasını sağlar. 

Gelecekteki ihtiyaçların ve muhtemel sorunların önceden bilinmesi, çözümlerin veya 

çarelerin baştan aranmasına yardımcı olur. Alt kademede çalışanlardan nelerin beklendiği, 

planlama sayesinde belli olur ve tüm çalışanların kararlara katılması olanağı sağlanır. 

Planlama ile kimin ne iş yapacağı belirlenir, başka bir ifadeyle sorumluluklar açıkça 

belirtilmiş olur. Bu sayede yetki devri kolaylaşır.  

Planlama belirsizliği ortadan kaldırır. Yöneticiler veya liderler planlama ile kimden 

ne beklediklerini rahatlıkla bilme güvencesi elde etmiş olurlar. Ayrıca önlerindeki gereksiz 

bilgi yığını yerine sistematik olarak düzenlenmiş bilgilerle çalışırlar bu da vakit kaybını 

önlemiş olur. Örgüt çalışanları örgütteki konumlarını iyi bilirler ve kendilerinden neler 

beklendiğinden haberdar olurlar. Bu şekilde, belirsizliğin insanlar üzerinde yaptığı baskı 

yok edilmiş olur. Planlama ile kimin ne iş yapacağı belirlenip sorumluluklar da dağıtılmış 

olduğu için personel değerlendirilmesinde de yardımcı olur. Birimlerin ve çalışanların 

başarıları somut olarak ortaya çıkarılır. 

Planlama, yöneticinin geleceğe bakmasını ve uygun olan hareket tarzlarını 

incelemesini sağlayan bir süreçtir. Yönetim teorilerinin gelişmesi ve işletmelerin büyük 

örgütler haline dönüşmeleri planlamanın önemini artırmıştır. Plansız bir yönetim söz 

konusu olmamalıdır. Her kademedeki yönetici için gerekli olan planlar kademeler aşağı 

doğru indikçe ayrıntılı plan halini alabilir. Plan sayesinde gelecekte uygulanmak üzere 

alınan kararların koordinasyonu ve önceden belirlenen amaçlara yöneltilmesi sağlanır. 

Planlamanın yararlarını kısaca özetleyecek olursak; 

- Planlama, yönetimin ileriyi sistemli olarak düşünmesine yol açar 

- İdari çabaların daha iyi koordine edilmesini sağlar. 

- İdareyi yönlendiren amaçları ve politikaları daha net ve belirgin hale getirir. 

- Ani değişmelere karşı daha hazırlıklı olmayı sağlar. 
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- Planlamaya katılan çeşitli düzeylerdeki yöneticilerin karşılıklı olarak 

sorumluluklarına canlılık kazandırır34. 

- Zaman ve emeğin boşa harcanmasını azaltır. 

- Yöneticilerin ve çalışanların dikkatini amaca çeker. 

- Denetim standartlarının geliştirilmesine yardımcı olur.35 

Bütün bu sayılanlar ve kuşkusuz daha da sayılabilecek yararlar, kötü yapılmış bile 

olsa, bir planın plansızlıktan daha iyi olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak bazı sakıncalar 

getirebileceğine de dikkat çekmek gerekir. Bu sakıncaları şöyle sıralayabiliriz. 

- Plan önemli zaman ve enerji harcamayı gerektirmesi ve bazen ciddi bir bütçeye 

ihtiyaç duyulması nedeniyle belli büyüklüğün altındaki kuruluşlar bu yükün altından 

kalkamayabilir. Bu nedenle planların örgütün finans yapısına, bütçe imkânlarına uygun 

hazırlanması oldukça önemlidir. 

- Yöneticilerin dikkatlerini gereğinden fazla geleceğe çevirmeleri, bugün içinde 

bulunulan zamanın önemsenmemesi veya ihmal edilmesine sebep olabilir. 

- Planın bazı eksiklerinin bulunması, uygun bir süreyi kapsamıyor olması veya 

amaçlar yerine yalnızca bazı dilekleri içermesi gibi sakıncalar planı başarısız kılabilir.  

- Planın varlığı ve uygulanması zamanla insanları belli standartlar ve yöntemler 

içinde çalışma alışkanlığına itecek ve ani değişimlere karşı direnme eğilimine 

yöneltecektir. 

- Ayrıntılara kadar inen planlar, inisiyatif alma yetilerini köreltebileceği gibi 

yaratıcılık ve karar alma özgürlüğünü kısıtlayacağından ciddi hoşnutsuzluklara sebep 

olabilir. Tüm bu ve benzeri sakıncalara karşı önlem olarak, planları hazırlarken her 

düzeyde katılımcılığı sağlayarak ve değişikliklere karşı esnek planlar hazırlayarak 

giderebiliriz36. 

                                                      
34  Mucuk, a.g.e., s. 37-38. 
35  Önal, a.g.e., s. 152. 
36  Önal, a.g.e., s. 153. 
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2.3. PLANLAMANIN ÖZELLİKLERİ VE İLKELERİ 

Planlar hazırlanırken gösterilecek titizlik hem yukarıdaki bahsedilen endişeleri 

bertaraf eder hem de uygulama sırasındaki çıkacak problemler için harcanacak zaman ve 

emekten tasarruf sağlar. İyi bir plan şu özelliklere sahip olmalıdır; 

Belirli bir zaman dilimi için tek bir plan hazırlanmalıdır. Birden fazla plan kargaşa, 

düzensizlik ve ikilik yaratır37. Ancak farklı durumlar için alternatif senaryolar ve planlar da 

yedekte bulunmalıdır. Olağanüstü durumlar, beklenmeyen, öngörülemeyen durumlar için 

de alternatif planlar ve hatta mutlaka bir kriz yönetim planı oluşturulmalıdır. 

Planlar esnek ve dinamik olmalıdır. Planlarda gelecek tahminlerinin gerçeklere 

yakın olması için, gösterilecek bütün çabalara rağmen, geleceğin belirsiz oluşu, planda 

saptananların bütünüyle gerçekleşmesini önleyebilir. Bu nedenle işletmelerin ya da kamu 

kuruluşlarının değişen iç ve dış koşullarına uyum göstermesini sağlayacak bir esneklikte 

olmalıdır. Plan, içinde katı kurallar barındırmamalı, değişen koşullara ayak 

uydurulabilmesi için çeşitli seçenekler oluşturmalıdır. Planın esnek oluşu sık sık 

değiştirilmesi anlamına gelmemektedir. Çok sık değiştirilen bir planın uygulanma zorluğu 

vardır ve bu durum, plana olan güveni azaltır. Plan, sık sık gözden geçirilip, güncelliğini 

yitirmiş bilgilere dayandırılmış olan seçenekler tekrar ele alınmalı, kısıtlı bilgilere 

dayanarak karar alınmamalıdır. 

Plan farklı anlaşılmaya imkan vermeyecek şekilde açık, kesin ve 

gerçekleştirilebilecek bir amaca yönelik olmalıdır38. Belirlenen amaç afakî olmamalı akla 

mantığa uygun ve gerçekçi temellere sahip olmalı, örgüt mensupları tarafından kabul 

edilebilir olmalı ve benimsenmelidir. Planların başarılı bir şekilde uygulanması ve sonuç 

alınması herkes tarafından ve her düzeyde algılanabilir ve anlaşılır olmasına bağlıdır. 

Bunun yanı sıra, uygulama sürecinde yer alacak kişilerin, kurumların görevleri, 

sorumlulukları, yetkileri, mali kaynakları da açıkça belirtilmelidir. Planın açıkça 

hazırlanması hem planın anlaşılması hem de uygulanması açısından olduğu kadar denetim 

aşamasında da çok büyük faydalar sağlar. Hangi birimin hangi görevden sorumlu olduğu 

ve sonuçların değerlendirilmesi açısından planın açıklığı önem arz eder. Aynı şekilde iyi 

bir planın oluşturulması için düzgün işleyen bir haberleşme sistemine de sahip olunması 

                                                      
37  İsmail Efil, İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, Dora Basım Yayın, Bursa, 2010, s. 149. 
38  Efil, a.g.e., s. 149.  
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gerekmektedir. Birimler arasındaki iletişimin sağlanması ekip çalışmasını sağlayacak, 

görev tekrarını engelleyecek ve birimler planın ilerleme aşamalarını sadece kendi 

sahalarında değil bir bütün olarak takip edebileceklerdir.  

Plan ekonomik olmalı, plandan beklenen yarar, plan maliyetinden çok daha fazla 

olmalıdır. Yapılması ve uygulanması en az giderle olmalıdır. Harcanan emek ve enerji de 

dikkate alındığında örgüt için altından kalkılamayacak bir yük olmamalıdır. 

Planlama, yapılırken en doğru kararları almak için, pek çok bilgi göz önünde 

bulundurulmalı ve seçenekler arasından en iyisinin seçilebilmesi sağlanmalıdır. Bunun için 

mevcut kaynakların bilinmesi, çevresel koşulların değerlendirilmesi ve analiz edilmesi, 

geleceğe ilişkin araştırmaların yapılması, gerekli ihtiyaçların tespiti ve en sonunda doğru 

seçimlerle en isabetli kararların alınması gerekir.  

Planlamanın kuruluş koşullarına uygun bir zamanlama ufku veya süresini tayin 

etmesi gerekir39. Plan belli bir zaman süresini kapsar. Plan kısa ve uzun olmak üzere bir 

zaman süresini kapsar. Bu süre planın yapılmasına başlama anından uygulamasının sonuna 

kadar geçen zamanı içine alır. Sosyal yaşam dinamik ve değişken olduğu ölçüde, bu 

sürenin önemi artar. Plan yapılırken süresinin, bu faydaları azaltacak veya yok edecek 

kadar kısa tutulmaması, buna karşılık etkinliğini tehlikeye sokacak ölçüde uzun olmaması 

da gerekir. İşte bu, ne uzun ne de kısa sayılabilecek zamana planın optimal süresi demek 

daha uygun olur40. 

 Planlamada optimizasyon önemlidir. Planlamada optimizasyon, mevcut koşulların 

ve kısıtlamaların varlığında kurumsal performansı artıracak en iyi planlama kararlarının 

verilmeye çalışılması olarak düşünülmelidir. Bu bakımdan plan hazırlanırken, iyi bir plan 

oluşturulması için, bazı temel ilkelerin göz önünde bulundurulması gerekir. 

İyi bir planlama için öncelikle, üst ve alt yöneticilerin planlama arzusu içinde 

olmaları gerekmektedir41. Bütün yöneticilerin aralarında planlama yapma ve onu uygulama 

konusunda kesin bir görüş birliği ve işbirliğinin olması zorunludur42. Planın tüm 

                                                      
39  Erol Eren, İşletmelerde Stratejik Planlama ve Yönetim, İşletme Fakültesi Yayınları, İstanbul 1990, s. 

191. 
40  Kemal Tosun, İşletme Yönetimi, Savaş Yayınları, İstanbul, 1977, s. 77. 
41  Eren, a.g.e., s. 191. 
42  Eren, a.g.e., s. 45. 
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çalışanlarca benimsenmesi için üst yönetimin planlama faaliyetini desteklemesi, çalışanları 

da bu konuda motive etmeleri gerekir. 

Plan hazırlanırken güçlü bir vizyon da oluşturulmalıdır. Plan, içinde doğru karar 

vermeyi de barındıran bir kavram olduğu için, oluşturulan vizyona uygun bir şekilde bütün 

alternatifler ortaya konulmalıdır. 

Sonuç olarak iyi bir plan uygulanması için, plan içindeki bilgilerin ve amaçların 

gerçekçi ve tutarlı olması gerekmektedir. Hiç ulaşılamayacak bir amacın seçilmesi, plan 

uygulayıcılarının motivasyonunu azaltır. Plana kaynak teşkil eden bilgilerin de abartılmış 

olması planın başarısızlığına neden olabilir. Özellikle birimlerden istenilen bilgilerin, 

birimlerin daha iyi görünmek amacıyla gerçeği yansıtmayacak şekilde verilmesi, planın 

yanlış temellere oturmasına neden olur. Planın kaynağını oluşturan bilgiler arasında bir 

tutarsızlık olmamalıdır. Aynı zamanda plan maddeleri, uygulama yöntemleri, araçları 

arasında da tutarlılık olmalıdır. Plan maddeleri birbirleriyle çelişmemeli, belirli bir düzen 

içerisinde uygulamaya konulmalıdır. 

2.4. PLAN TÜRLERİ 

Planlama çeşitli tasniflere tabi tutulsa da genel olarak kapsadıkları alana göre, 

işlevlerine göre ve sürelerine göre sınıflandırılırlar.  

2.4.1. Kapsadıkları Alana Göre Planlar 

2.4.1.1. Ulusal planlar 

Ülke çapında uygulanmak için yapılan planlardır. Ülkeler için önem arz eden ulusal 

planlama, öngörülen belli bir süre içerisinde ulaşılmak üzere, ulusal ve uluslararası 

düzlemde ekonomik, siyasi ya da toplumsal hedefleri belirleme ve ulusal kaynakları bu 

hedefler doğrultusunda harekete geçirme eylemi olarak tanımlanabilir43. Ancak ulusal 

ölçekte planlama yapılması veya ülke geleceğinin bilinçli bir şekilde yönlendirilmesi, 

siyasal iktidarın planlamaya dayalı bir yönetim anlayışına ve kapasitesine sahip olması 

koşuluna bağlıdır44. 

                                                      
43  Seriye Sezen, Devletçilikten Özelleştirmeye Türkiye’de Planlama, TODAİE Yayınları,  1999, Ankara, 

s. 20. 
44  Cevdet Yılmaz,  “Piyasa Ekonomilerinde Ulusal Planlama ve Çeşitli Planlama Yaklaşımları”, Amme 

İdaresi Dergisi, Cilt: 32, 1999, s. 86. 
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Ülkemizde bu görev daha çok Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından 

yürütülmekteydi. DPT’nin kuruluş amacı, “kaynakların verimli kullanılması ve 

kalkınmanın hızlandırılması amacıyla ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel planlama 

hizmetlerinin bir bütünlük içerisinde etkin, düzenli ve süratli olarak görülebilmesi …” 

olarak belirtilmiştir45. Yine aynı KHK’de DPT’nin görevleri arasında, “Hükümetçe 

belirlenen amaçlar doğrultusunda kalkınma planları ile yıllık programları hazırlamak” 

şeklinde ulusal planları hazırlama görevi verilmiştir. DPT içerisinde oluşturulan iki 

kuruldan bir tanesi olan Yüksek Planlama Kurulu’nun görevleri arasında “İktisadi, sosyal 

ve kültürel kalkınmayı planlamada ve politika hedeflerin tayininde Bakanlar Kuruluna 

yardımcı olmak ve hazırlanacak kalkınma planları ile yıllık programları, Bakanlar 

Kurulu’na sunulmadan önce, belirlenen amaçlara uygunluk ve yeterlik bakımından 

incelemek. Ülkenin yurt içi ve yurt dışı ekonomik hayatıyla ilgili konularda yüksek 

düzeyde kararlar almak. Kalkınma planı ve yıllık programlar çerçevesinde kamu iktisadi 

teşebbüsleri ile ilgili her türlü kararları almak…” şeklinde planlamaya ilişkin görevler 

verilmişti. Diğer kanunlarda da DPT’na bazı planların hazırlanmasında, uygulanmasında 

ve diğer kurumlar ve planlarla uyum içinde olmasına yardımcı olmak ve eşgüdümü 

sağlama görevi verilmişti. Kamu idarelerinin stratejik planlarını hazırlamasında benzer bir 

görev 5018 sayılı kanunda DPT’na verilmişti 

2011 yılında çıkarılan bir kararname46 ile DPT kapatılmış yeni bir düzenleme ile 

Kalkınma Bakanlığı kurulmuş ve DPT’ye ait görevlerin yanı sıra, teşkilat yapısı ve 

görevler genişletilerek Kalkınma Bakanlığı kimliğine bürünmüştür. Söz konusu kararname 

ile yasa, yönetmelik ve diğer mevzuattaki DPT’ye yapılan atıfların bundan böyle Kalkınma 

Bakanlığına yapılmış olacağı da belirtilmiştir. Bu çalışma içerisinde stratejik plan ile ilgili 

DPT’ye yapılan atıflar orijinal belgelerde öyle yer aldığı içindir. Aslında anlaşılması 

gereken yine Kalkınma Bakanlığı’dır. Ulusal ölçekteki planlar ve programlar her ne kadar 

Kalkınma Bakanlığı’nın sorumluluğunda olsa da artık birçok bakanlık ve bağlı kuruluşları 

tarafından da yapılmakta ve uygulanmaktadır. 

                                                      
45  DPT Kuruluş ve Görevleri Hakkında 540 sayılı 19/6/1994 tarihli KHK,  R.G. Tarihi: 24/6/1994, No: 

21970 Mükerrer 
46  Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK,  Tarihi: 3/6/2011, No: 641, R.G. Tarihi: 

8/6/2011, No: 27958 Mükerrer 
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Ulusal planlara ihtiyaç duyulmasının nedeni, değişimin hızla yaşandığı 

dünyamızda, ülkeler değişime ayak uydurabilmek için  kendi doğal kaynaklarını, 

teknolojik durumlarını, ekonomik yapılarını, coğrafik avantajlarını kendi çıkarlarına uygun 

olarak planlamak zorunda olmalarındandır. Ulusal planlama ile bir ülkenin eğitim, sağlık, 

insan gücü, sosyal güvenlik, kentleşme, spor, kültür gibi toplumsal; çevre, doğal kaynaklar, 

ulaşım, enerji, teknoloji gibi fiziksel; üretim, tüketim, gelir dağılımı gibi ekonomik 

alanlarının planlaması yapılır. 

Bir ülkede var olan planlar birbirleriyle çelişmemelidir. Özellikle ulusal çapta var 

olan üst planlarla, daha alt düzeydeki planlar arasında ölçekleri ve konularına göre baz 

alarak yukarıdan aşağıya doğru bir bütünlük ve aralarında tutarlılık olmalıdır. Aksi halde 

kaynak ve zaman israfına yol açacaktır. 5018 sayılı KMYKK planlar arası bu uyuma 

dikkat çekmiş ve özellikle kamu kuruluşlarının hazırlayacakları stratejik planlarda bu 

uyumun sağlanmasına azami dikkat gösterilmesini istemiştir. 

“Ulusal düzeyde planlama kavramı temelde toplumsal değişimin inşa edilebileceği 

ve yönlendirilebileceği fikrine dayanmaktadır. Bu açıdan ulusal planlama, toplumsal 

değişim teknolojisi ya da bir toplum mühendisliği modeli olarak kabul edilir”47. Ulusal 

planlama ile amaçlanan toplum refahını yükseltmektir. Bu yüzden, devletin veya 

hükümetin politikalarının akılcı bir şekilde yürütülebilmesi için ulusal planlamadan 

yararlanılır. Bu, ulusal planlamanın en önemli işlevlerindendir. Ulusal planlama ile hızlı ve 

dengeli büyüme, milli gelirin arttırılması, istihdam olanaklarının genişletilmesi, dış dünya 

ile ilişkileri geliştirme gibi amaçlar gerçekleştirilmeye çalışılır. 

Ulusal planlama, ulusal amaçlara ulaşmak için çeşitli strateji seçeneklerinden seçim 

yapmayı, doğal kaynakları en etkin biçimde kullanmayı sağlayan bir tekniktir. Ulusal 

planlama kimi zaman devletin piyasalara zaman zaman veya sistematik olmayarak yaptığı 

müdahaleler ile karıştırılmaktadır. Bütün toplumlarda rastlanabilecek bu tip müdahaleler, 

sistemli ve bütüncül bir görünüm vermediği sürece gerçek anlamda planlama olarak 

değerlendirilmemelidir. Planlama çerçevesinde yapılan müdahalelerde, belli hedefler ve 

                                                      
47 Alkan Soyak, “Türkiye’de İktisadi Planlama: DPT’ye İhtiyaç Var Mı?, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt: 

4, İstanbul, 2003, s. 168 
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öncelikler esas alınarak seçilen ve gerçekleştirilen müdahalelerin iç tutarlılığına 

eşgüdümüne ve zaman içinde sıralanmasına önem verilir48. 

2.4.1.2. Bölgesel planlar 

Bölgesel planlama, birden fazla yerleşim birimini içine alan fiziksel çevrenin 

planlanmasını, nüfus hareketlerinin kontrolünü, sulama, altyapı, baraj, liman, tarım vb. gibi 

hizmetlerin dağılımının düzenlenmesini bir eşgüdüm içinde sağlayan planlama türüdür. 

Ulusal planlar ve programlar, ülke geneline ilişkin amaç ve hedefleri 

gerçekleştirmek için hazırlanır ve uygulanır. Ancak ülke içinde her bölgenin ihtiyaçları, 

öncelikleri ve beklentileri farklılık göstermektedir. Bu farklılıklar sosyal, kültürel ve 

ekonomik olacağı gibi gelişmişlik düzeyleri açısından da farklılıklar gösterebilir. İşte bu 

farklılıklar dikkate alınarak, ülke düzeyinde bölgesel eşitsizliklerin giderilmesi veyahut 

hizmet kalitesinin aynı düzeye çıkarılması için bölgesel planlar yapılmaktadır. Sadece 

eşitsizliklerin giderilmesi amacıyla değil, hizmet öncelikleri ve ihtiyaçlara binaen de 

bölgesel planlara ihtiyaç duyulabilir. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) bu anlamda 

örnek olarak verilebilir. Bölgesel teşvik programları da buna güzel bir örnektir. Ülkemizde 

1960’larda bölgesel planlama, Türkiye’de bölgeler arası kalkınmışlık farkını gidermede ve 

ulusal kalkınma planlarını bölgesel düzeyde yaşama geçirmede bir araç olarak 

görülüyordu. Ancak bu politika uygulamada başarılı olamamış ve bölgesel planlamadan 

vazgeçilerek kalkınmada öncelikli yöreler uygulanmasına gidilmiştir.49 Şimdilerde ise 

Bölge Kalkınma Ajansları ile birden çok il bir araya getirilerek bölgesel kalkınmanın 

sağlanmasına çaba sarfedilmektedir. Dünyadaki örneklerine bakıldığında da buna benzer 

uygulamaları çoğunlukla görülmektedir. Özellikle ülke içindeki farklı ekonomik 

gelişmişlik düzeyleri arasındaki açığı kapatmak için bölgesel plan ve programlar 

kullanıldığına sıklıkla raslanmaktadır. 

Çoğunlukla ulusal plan ve programlarda belirlenen amaçlara ve hedeflere ulaşmak 

için bölgesel planlar birer alt plan olarak da yapılmaktadır. 

                                                      
48 Yılmaz, a.g.m., s. 87. 
49  Sezen, a.g.e., s. 18. 
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2.4.1.3. Kentsel planlar 

Günümüzde yerinden yönetimin gerekliliği artık tartışma götürmez bir gerçek 

olarak kabul edilmiştir. Her geçen gün yetkileri artan yerel yönetimler, mahalli müşterek 

ihtiyaçların karşılanması açısından da vazgeçilmez yönetim birimleri olarak konumlarını 

güçlendirmektedirler. 

Günümüzde insanların yaşadıkları çevreyle ilgili yerel yönetimlerden beklentileri 

artmış, iletişimin de gelişmesiyle, diğer yerel yönetimlerle bir kıyaslama yoluna gidilmeye 

başlanmıştır. Bunun yanı sıra, halkın devletten dolayısıyla yerel yönetimlerden hizmet 

talepleri giderek artmaktadır. Bu açıdan kent planlaması ele alındığında, bir şehir için çok 

önemli roller üstlendiği söylenebilir. Artık kentin yönetsel sınırlarının yanı sıra, gelecekte 

kente dahil olabilecek kent çevresinin de planlaması söz konusu olmaktadır. Bununla 

beraber, kent planlaması ile kentin yol, ikamet, ticaret, sanayi alanları, altyapı işlemleri, 

bayındırlık çalışmalarının yanı sıra göç, sosyo-ekonomik durum, istihdam, ulaşım, nüfus 

dağılımı da kontrol altına alınmaya başlanmıştır. Bu bakımdan şehircilik anlayışı içinde 

planlamaya çok önemli görevler yüklenmiştir50. 

Kentsel ihtiyaçlar göz önüne alınarak hazırlanan, kentsel ölçekteki planların, 

günümüzde eskiye oranla gelişmelere bağlı olarak değiştiğini görmekteyiz. Önceleri 

sadece imar planları olarak öne çıkmaktaydı ve ölçeklerine bağlı olarak 1/1000’lik, 

1/5000’lik, 1/25000’lik imar planları olarak sıklıkla telaffuz edilmekte ve belediyelerin ve 

il özel idarelerinin en önemli işlevlerinin bunlar olduğu düşünülmekteydi. Ancak yerel 

yönetimlerin her geçen gün artan görev ve yetkileri ve halka en yakın yönetim birimleri 

olması nedeniyle artan beklentilerin baskısıyla kent yaşamının bütün alanlarıyla ilgilenmek 

zorunluluğu doğmuştur. Dolayısıyla kentsel ölçekte yapılan planlar da kentin ortak 

gereksinimlerinin her alanıyla ilgili yapılmaya başlanmıştır. Ulaşım master planları, 

stratejik planlar, üst ölçekli planlarda kentin sosyal, ekonomik, kültürel yapısının dikkate 

alınması, kent gelişim perspektifinin uzun dönemli ve vizyoner yaklaşımla hazırlanması 

gibi yaklaşımlar bunlara örnek olarak gösterilebilir. 

Kent planlaması bir kentin mimarlık, mühendislik ve alt yapı hizmetlerinin 

oluşturulması için yapılan çalışmalardır. 1929 Büyük Bunalımının etkileriyle, devletin 

eylemleri arasına toplum refahının sağlanması da eklenmiş ve 1930’lardan sonra klasik 

                                                      
50  Erdem, a.g.e., s. 34. 
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kent planlamasının yerini geniş kapsamlı planlama almıştır. Geniş kapsamlı planlama ile 

planlama artık toprak kullanma planı olmaktan çıkmış ve kentin tüm gelişmesinin ele 

alındığı bir planlama çeşidine dönüşmüştür51. Özellikle metropol kentlerin yönetilmesinde 

kentsel planların hazırlanması ve uygulanması kesin bir zorunluluk halini almıştır. 

Barındırdıkları nüfusun büyüklüğü, yoğunluğu ve buna bağlı sorunlar dikkate alındığında 

kısa, orta ve uzun dönemli planlara ihtiyaç kaçınılmaz olmaktadır. 

2.4.1.4. Örgütsel planlar 

Yönetimin temel işlevlerinden biri olan planlama örgütler için olmazsa olmaz bir 

faktördür. Örgütsel planlama bir örgütün varlığını sürdürmesi için gereklidir ve her örgüt 

bir plan dahilinde hareket eder. Yönetsel planlama da denilen örgütsel planlama bir 

örgütün, hedeflerine ulaşmak amacıyla sahip olduğu insan gücü, teknoloji, sermaye gibi 

kaynaklarını etkin bir biçimde kullanmak için yaptığı geleceğe yönelik planlama 

faaliyetidir52. 

Günümüzde örgütlerin büyüklüğü, karmaşıklığı veya bulundukları çevrenin sürekli 

değişmesi ve yenilenmesi karşısında örgütsel planlama kaçınılmaz olmuştur. Örgütlerin 

kendilerini geliştirme çabaları planlı bir değişim sayesinde olur. Örgütsel planlama, bütçe 

planlaması, insan kaynakları planlaması, üretim planlaması gibi içyapıyı ilgilendirecek 

şekilde yapılabilir. Bunun yanı sıra halkla ilişkiler planlaması, pazarlama planlaması gibi 

dış ilişkileri etkileyecek örgütsel planlamalar da yapılabilir. Örgüt içi planlamada önemli 

olan örgütün amacına hizmet etmektir. Örgütün amacı doğrultusunda örgüt içi planlama 

yapılır. Örgüt dışı planlama da örgüt amacı ile doğru orantılıdır ancak örgüt dışı planlama 

daha çok örgütün dış tehditlerden korunması, dış çevrede kendine yer edinmesi ön 

plandadır53. 

İşletmelerde planlama; düzeylerine göre işletme düzeyi, iş düzeyi ve fonksiyonel 

düzey olarak üç düzeyde gerçekleşmekte ve sırayla, stratejik plan, taktik plan ve 

operasyonel plan olarak adlandırılmaktadır. Tüm organizasyonlar için hiyerarşik yapı 

içerisinde yukarıdan aşağıya doğru bu plan düzeyleri benzerdir54. Aşağıdaki şekilde de 

görüleceği üzere misyon ve amaç belirleme yönetim kurulu tarafından yapılır. Tepe 

                                                      
51  Ruşen Keleş, Kentleşme Politikası, İmge Yayınları, Ankara, 2004, s. 147. 
52  Sezen, a.g.e., s. 14. 
53  Erdem, a.g.e, s. 33. 
54  Esin, et al., a.g.e., s. 2. 



 

26 

yöneticileri diyeceğimiz CEO veya genel müdürler, misyon ve amaç doğrultusunda, 

stratejik amaçları ve planları yapar ve örgütü bu yönde sevk ve idare ederler. Orta kademe 

yöneticiler ise, stratejileri gerçekleştirecek taktik amaçlar ve faaliyetleri planlar ve 

yönetirler. Alt kademe yönetim ise tamamen operasyonel amaçlar ve planlarla günlük 

operasyonel faaliyetleri yönetirler. Bahsedilen bu planlama düzeyleri aşağıdaki şekil ile 

daha iyi anlaşılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Planlama Hiyerarşisi (Kaynak: Esin Can, s. 261) 

 

2.4.1.5. Uluslararası planlar 

Uluslararası örgütlerin her geçen gün artması ve buna paralel olarak artan ilişkiler 

ve işbirlikleri, uluslararası plan ve programları da beraberinde getirmiştir. Sınır aşan bu 

plan ve programlar artık gündelik hayatımızda da karşılaştığımız olağan birçok 

organizasyonların uzantısı olarak gördüğümüz planlardır. Bunlardan en çok bilinenler, 

Birleşmiş Milletler’e bağlı faaliyet gösteren, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 

(UNDP), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Birleşmiş Milletler 

Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ve bu örgütlerin yürütmüş oldukları plan ve 

programlar, uluslar arası planlara örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca Avrupa Birliği 

projeleri de bu niteliktedir. 
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                                               Misyon 
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Küreselleşme sürecinin yaşanmaya başlamasıyla beraber serbest piyasa ekonomisi, 

coğrafik sınırların kalkması, teknolojinin sınır tanımaması, liberalleşme, özelleştirme, 

devletin küçültülmesi, pazar ekonomisi gibi söylevler ön plana çıkmış ve ülkeler artık 

iktisat politikalarını, uluslararası kurumlardan bağımsız hareket etme kabiliyetlerini her 

gün biraz daha kaybetmeye başlamışlardır. Uluslararası kuruluşların yönetsel bir kuruluş 

olarak uzun dönemli örgütsel hedefleri ve bu hedeflere nasıl ulaşılacağını belirleyen 

planları, üye ülkelerin ulusal sınırları içinde yapacakları ekonomik, mali, yönetsel ya da 

hukuksal düzenlemeler gerektirdiğinden, uluslar üstü bir nitelik kazanmaktadır. Bu yüzden 

uluslar üstü örgütlerin uluslar üstü planlamayı içerdiklerini söyleyebiliriz. Bu açıklamaların 

ışığı altında, Avrupa Birliği Komisyonunca hazırlanan kimi belgeler ve resmi 

düzenlemeler plan olarak adlandırılmasa da içerik olarak uluslararası plan olarak 

sayılabilir.55  

Planlamanın değerini yitirdiği ve terk edilmeye başlanmış bir kavram olduğu 

söylemleri doğru değildir. İktisadi planlama, ulus devletin ekonomisindeki düzenleyici 

gücünün tasfiye edilmeye başlamasıyla itibar kaybı yaşamıştır. Ancak niteliksel bir 

dönüşüme uğrayarak, kapsam olarak bütüncül kalkınma planlamasından, stratejik 

planlamaya doğru bir kayış eğilimi ortaya çıkmıştır. Planlamanın niteliği ulusaldan uluslar 

üstüne doğru kaymıştır56. 

2.4.2. Sürelerine Göre Planlar 

Planlar kapsadıkları süreler bakımından uzun süreli planlar, kısa süreli planlar ve 

orta vadeli planlar olarak ayrıma tabi tutulmaktadır. 

2.4.2.1. Uzun süreli planlar 

Sürelerine göre planlama sınıflamasında ilk ayrım uzun süreli planlamadır. Uzun 

süreli planlar dendiğinde, süre kapsamı olarak tam bir anlaşmaya varılmamış olsa da genel 

olarak beş yıl ve daha fazla bir süreyi kapsayan planlar kastedilmektedir. 

Uzun süreli planlar için geleceğe ilişkin uzun vadeli tahminler yapmak zor 

olduğundan uzun süreli plan yapmak da zordur. Dünyamızda hızlı bir değişimin 

yaşandığını düşünürsek uzun süreli bir planlama için, daha çok emek ve zaman harcanması 

                                                      
55 Sezen, a.g.e., s. 22-23. 
56  Soyak, a.g.m., s. 171. 
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gerektiği gibi profesyonel desteğe ve ciddi bir bütçeye ihtiyaç vardır. Bu nedenle her 

kuruluşun altından kalkamayacağı bir yük getirir. Gelecek projeksiyonu veya tahminleri iyi 

olmadığında fazla verim alınamayacağı bilinmelidir. Bu yüzden uzun süreli olarak 

hazırlanan planlar oldukça esnek yapılmakta ve genelde izlenecek politikalar, hedefler, 

amaçlar ve yöntemler belirtilmektedir. Uzun vadeli planları destekleyen ikincil yardımcı 

planlara ihtiyaç duyulmaktadır. 

 2.4.2.2. Kısa süreli planlar 

Genellikle bir yıl veya daha az süreyi kapsayan planlardır. Genellikle bir dönemlik 

işletme amaçları ve faaliyetleri için düzenlenen planlardır57.Uzun süreli ve orta süreli 

planların uygulanması için de yapılırlar. Bunun yanı sıra, olağanüstü durumlarda 

hazırlanan geçici planlar da kısa süreli plan olarak adlandırılırlar. Uzun süreli ve orta süreli 

planların uygulaması için yapıldıklarından onların eksikliklerini tamamlayıcı bir görev 

üstlenmişlerdir. Aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık planlar olarak hazırlanırlar.  

2.4.2.3. Orta süreli planlar 

Orta süreli planlar, bir ile beş yıla kadar olan bir süreyi kapsayan planlardır. İşletme 

yatırımları, gelir ve giderler vb. konular için hazırlanan planlar örnek olarak 

gösterilebilir.58 Orta süreli planlar uzun dönemli planların uygulanmasını sağlamak, 

eksikliklerini tamamlamak için de hazırlanırlar. Bu bakımdan orta süreli planlar, program 

veya proje niteliğindedirler. Gerek hedef gerekse stratejiler, uzun dönemli plan temel 

alınarak yapılırlar. Bu bakımdan orta süreli planların yapılması uzun dönemli planlara göre 

daha kolaydır. 

2.4.3. Niteliklerine Göre Planlar 

2.4.3.1. Stratejik planlar  

Örgütün zaman içindeki büyüme ve gelişimini etkileyen büyük sorunlarla ilgili olan 

planlardır. Stratejik planlama, örgütün kontrolü dışında sayılan çevreyi göz önünde tutar. 

Stratejik planlama, örgütü bir bütün olarak görür.  

                                                      
57  Genç, a.g.e., s. 147. 
58  Genç, a.g.e., s. 147. 
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Örgüt dışındaki değişkenlerin alacağı yönün tahmin edilmesi ve değişimlerin ortaya 

çıkarabileceği seçeneklerin belirlenmesi büyük ölçüde önem taşır59. Stratejik planlar, 

işletmenin üst kademe yöneticileri tarafından ve uzun faaliyet dönemleri için hazırlanırlar. 

Diğer planlar ise, stratejik planların ayrıntıları ve onu gerçekleştirmeye yardımcı olmak 

için hazırlanırlar. 

2.4.3.2. Taktik Planlar 

Stratejik planlarda belirlenen örgüt amaçlarına ulaşmak için nasıl davranılması 

gerektiğini gösteren planlardır. Stratejik planlama örgütün ne yapması gerektiğini 

gösterirken, taktik planlar, amaçlara nasıl ulaşılacağını gösterir. Taktik planlar genellikle 

örgütün alt düzey faaliyetleriyle ilgilenir60. 

2.4.3.3. Yönetsel Planlar 

Yönetsel planlar da taktik planlara benzemektedir. Stratejik planlarda saptanan 

amaçlara ulaşmada nasıl davranılacağını belirler. Bu tür planlar stratejik planların aksine 

örgütün kontrolü altındaki öğelerle, daha çok iç bünye ile ilgilidir. Örgüt kaynaklarının 

planlanması ve amacı gerçekleştirmek üzere, sevk ve idaresi ile ilgilidir.  

Diğer yandan stratejik planlara nispeten, yönetsel planların daha objektif verilerden 

hareketle hazırlanma şansı vardır. Somut verilerden hareket edildiğinde ulaşılacak noktayı 

daha doğru biçimde kararlaştırmak imkânı da artmaktadır61. 

3. STRATEJİK PLANLAMA 

3.1. TANIMI VE GELİŞİMİ  

Stratejik planlama, bir kuruluşun gelecekte başarılı olması için, kuruluşun üst 

yönetimi tarafından geleceğin tasarlanması, gerekli prosedür ve operasyonların 

geliştirilmesi sürecidir62. Genel anlamıyla stratejik planlama; kurumun geleceğine ve 

yapısal değişikliklerine yönelik, misyonunu ve topyekûn hedeflerini belirleyip, bulunduğu 

çevrede ve faaliyet ortamındaki durumunu dikkate alarak, kurum için uygulanabilir olan 

alternatifler arasından birini seçerek uygulamaya koymak üzere yapılan plandır.  

                                                      
59  Önal, a.g.e., s. 160. 
60  Genç, a.g.e., s. 147. 
61  Önal, a.g.e., s. 161 
62  Nolan, et al., a.g.e., s. 2. 
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Stratejik plan bir işletmenin veya kuruluşun, gelecekle ilgili olarak ne planladığına 

ve bu planın nasıl uygulanacağına dair bir rehberdir. Geliştirilen vizyonla, örgütün gerek 

duyacağı öncelikler, işlemler, politikalar ve stratejilere karar verilir. İçerdiği uzun ölçekli 

stratejiler ve hedefler hem örgütün planlı bir sürede belirlenen sonuçlara ulaşmasını sağlar 

hem de daha kısa süreli amaç ve politikalar için bir rehber oluşturur. Stratejik planın yapısı 

gelecekte ortaya çıkacak ve vizyondan sapılmasına neden olabilecek, sorun ve 

çözümsüzlükleri aşacak alternatif çözüm önerilerini de içinde barındırır. Böylelikle daha 

önce yapılmış olan “Güçlü, Zayıf yanlar ile Fırsatlar ve Tehditler” (GZFT) analizi 

sayesinde dış ve iç olumsuz etkilere karşı gerekli tedbirler erkenden alınmış olur63. 

Stratejik plan bir örgütün neyi, niçin yaptığına ve ne olduğuna rehberlik eden ve 

şekillendiren eylemlere ve temel kararlara ulaşmak için disiplinli bir çabadır64. Başka bir 

deyişle, stratejik plan bir kurumun belli bir zaman diliminde neyi başarmak istediğinin ve 

bunu nasıl yapacağının tanımlanması, uygulanması ve denetlenmesidir.  

Stratejik plan, bir kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği nokta 

arasındaki yolu tarif eder65. Dolayısıyla stratejik planlama aynı zamanda tüm örgütü 

kapsayan bağlayıcı bir çerçeve oluşturmaktadır. Bu özelliği ile stratejik planlar, işletmenin 

daha alt düzeyde yapılan planlarına temel oluştururlar.66 Stratejik planlama ise bugünden 

geleceği elde etmek isteyen kurumların amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı 

mümkün kılacak yöntemlerin belirlenmesini sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, kurum 

bütçesinin, stratejik planda belirtilen amaçlara paralel olarak hazırlanmasına ve 

kaynakların doğru tahsis edilmesine rehberlik etmektedir.  

Stratejik planlamada önemli olan gelecek kavramı olmakla birlikte, stratejik 

planlamanın amacı geleceğin şekillendirilmesi için, yarın ne yapılması gerektiğini 

                                                      
63 KARASU, Mithat Arman, Büyükşehir Belediyelerinde Stratejik Planlama: Karşılaştırmalı Bir Analiz,  

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 8, Sayı 16, 2012, s. 1 
65 John M. Bryson, Strategic Planning for Public and Non Profit Organization, San Fransisco: Jossey-

Bass, 2011, s. 9. 
65 DPT, a.g.e., s.7. 
66  Cengiz Demir ve Mustafa Kemal Yılmaz, “Stratejik Planlama Süreci ve Örgütler Açısından Önemi”,  

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 25, 2010, s. 69-88. 
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belirlemek değil, aksine, yarına sahip olabilmek için, bugün ne yapılması gerektiğine karar 

vermektir.67 

İşletmeler açısından stratejik planlama, işletmenin amaçları, yetenekleri ve 

kaynaklarıyla değişen Pazar fırsatları arasında tutarlı bir uygunluk geliştirmek ve korumak 

için yönetsel bir süreçtir.68 Değişen ve sürekli gelişen ortam koşulları karşısında işletmeler, 

rekabet ortamının hangi fırsatları ya da tehditleri getireceğini bilememektedir. Böylesine 

belirsiz bir ortamda rekabet gücünü korumak isteyen işletmelerin, esnek ve hızlı stratejiler 

geliştirmesi, diğer bir deyişle değişimi yönetmesi gerekmektedir. Çünkü teknolojinin 

gelişme hızının artması, hem yenilikleri hızlandırmakta, hem de hızlanan yeniliklerin 

insanlara daha hızlı ulaşmasını sağlamaktadır. Strateji uzun süreli amaçlar ve seçimlerle 

ilgiliyken, planlama amaçlara ulaşmak için kullanılacak araçların ve yolların belirlenmesi 

ve neyin nasıl yapılacağının tespit edilmesiyle ilgilidir. Dolayısıyla planlama, strateji, 

politika, yöntem ve program kavramlarının bütününü kapsayan bir süreçtir. 

Stratejik planlama ikinci dünya savaşından sonra özel sektör tarafından gündeme 

getirilmiş olup, 1980’li yıllardan sonra özellikle ABD’de kâr amacı gütmeyen örgütler 

tarafından da kullanılmaya başlanmıştır69. 1970’li yıllarda planlama uzmanlarının sayısı 

artmaya başlamıştır. Stratejik planlama kendine özgü bir yapı, personel ve teknik 

geliştirmiş, firmalar, uzman ekipler kurarak bunu yönetime strateji oluşturma ve bunları 

örgüt içerisinde kontrol edebilmelerine yardımcı olacak bir birim olarak kullanmaya 

başlamışlardır.70 1980’lere gelindiğinde stratejik planlama, örgütün dört duvarı dışında 

neler olup bittiğini araştırmaya başlamıştır. Uzmanlar stratejik planlamayı örgütle çevresi 

arasındaki ilişkileri algılayabilecek şekilde yeniden düzenlemeye başlamıştır71. Örgütlerin 

giderek daha karmaşık bir hale gelmesi, çevrenin sürekli değişmesi, belirsizlik ve 

kararsızlığın artması, ekonomik nedenler, artan rekabet, teknolojik yetersizlikler, değişen 

sosyo-politik ve hukuki koşullar, piyasa şartları gibi nedenlerle örgütlerin ayakta 

kalabilmeleri ve başarılı olmaları gittikçe zorlaşmaktadır. Bu nedenle kamu ve özel 

                                                      
67 Berat Bir Bayraktar,ve Asiye Kakırman Yıldız, “Kurumsal Bilginin Stratejik Planlama Sürecinde 

Kullanılması”, Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği, Bilgi Dünyası, Ankara, 2007, Cilt 8, s. 

280-296. 
68  Yelkikalan, a.g.e., s. 138.  

69 Harun Gürer, “Stratejik Planlamanın Temelleri”, Sayıştay Dergisi, Sayıştay Başkanlığı Yayın İşleri                                      

.     Müdürlüğü,  S. 63, Ekim - Aralık 2006, Ankara, s. 91 
70  Demir-Yılmaz, a.g.m., s. 73 
71  Gürer, a.g.e., s.94. 
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kesimde tüm örgütler vizyon sahibi, değişiklikleri zamanında görebilen, ve hızla cevap 

verebilen yöneticilere, ve bunu uygulayacak stratejilere gereksinim duymaktadır. Stratejik 

planlamanın önem kazanmasındaki temel faktörler; değişimin evrensel bir nitelik 

kazanması, teknolojik alanda yaşanan hızlı değişimler, rekabetin artması ve 

demokratikleşme olarak sıralanmaktadır.72 

3.2. ÖNEMİ, ÖZELLİKLERİ VE YARARLARI 

Sürekli olarak değişen çevresel koşullar, belirsizlikler, ekonomik ve sosyal krizler 

liderleri ve yöneticileri stratejik düşünmeye ve yönetmeye mecbur bırakmaktadır. 

Teknolojik gelişmelerin artması, iletişim teknolojisindeki gelişmeler dünyanın bir 

ucundaki gelişmenin veya değişimin süratle bütün dünyaya yayılmasına neden olmaktadır. 

Küreselleşen dünyamız artık bir global köye dönüşmüştür. İşte böyle bir dünyada 

yöneticiler geleceği okuma, anlama, tahmin edebilmek ve yorumlamak için daha çok çaba 

sarf etmek zorunda kalmaktadır73. Geleceği bugünden tahmin etmek eskiden sadece 

kahinlerin işi olarak bilinirken bugün artık bilimsel veriler ve geçmişin tarihsel tecrübeleri 

ışığında önemli bir iş olarak sosyal bilimlerde ve özellikle yönetim biliminde bilimsel 

araştırmaların temel konusu olarak ortaya çıkmaktadır. Her zaman için gelecekte neler 

olacağını bilmek insanoğlu için büyük bir merak konusudur. Hele geleceğe yön verme 

çabası ise ülkeler için olduğu kadar organizasyonlar için de en önemli çabaların başında 

gelmektedir.  

Geleceğe dönük büyük yatırımlara girişen işletmeler ve ülkeler yatırım planlarını, 

kalkınma planlarını yaparken, planlarının başarılı bir şekilde uygulanması için gelecek 

projeksiyonlarının çok iyi olması ve gerçekçi verilerden yola çıkılarak hazırlanmış stratejik 

kararlara ve planlara ihtiyaçları vardır 

Stratejik planlama geleceğe dönük ihtiyatlı olmayı, tedbirler almayı ve muhtemel 

sorunları ve fırsatları görüp amaçlarımızın gerçekleşmesini tehlikeye sokacak durumlara 

karşı önlemler almaya çağıran yaklaşımdır. Öncelikle organizasyon bünyesindeki güçlü ve 

zayıf yönlerimizi tahlil eder, sonrasında dış çevreden gelebilecek tehlikeleri, tehditleri 
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73  Bryson, a.g.e., s. 3. 
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tespit etmeye çalışır ve nihayet bizi bekleyen fırsatları da kollamamızı ister. Bu haliyle 

geleceğe dönük bir tasarım bir yol haritasıdır.74 

Stratejik planın amacı kurumun yönetim mekanizmasına rehberlik etmek, gideceği 

istikameti göstermektir. Stratejik planlama, bir örgütün hem kendi ihtiyaçlarını, hem de 

toplumun o örgütten beklediği ihtiyaçlarının belirlenmesine yardımcı olur. 75 Stratejik plan, 

örgütün istikrar ve gelişimi, sağladığı izleme ve denetleme mekanizmaları sayesinde çıktı 

ve sonuçların değerlendirilmesi, yeni programlar geliştirilmesi, geleceğe yönelik sistematik 

fikirlerin ortaya konulması konularında önemli bir rol oynar.  

Stratejik plan örgütün fırsat ve tehditlerini göz önüne alarak, gelecekle ilgili uzun 

dönemli planlar yapmak ve bu planlara uygun olarak hareket ederek örgütte verimliliği, 

tutumluluğu ve etkinliği sağlayan bir araçtır. Kurumun bulunduğu yerden gitmek istediği 

yere kadar ulaşan bir yol haritası olmalıdır.  

Stratejik plan bir süreci ifade eder. Aslında stratejik plan yapıldığında biten değil, 

başlayan ve örgüt devam ettikçe süren bir devinimdir. Stratejik planlama örgütün mevcut 

kaynaklarını kullanarak bulunduğu noktadan planlayarak ulaşacağı noktaya en verimli bir 

biçimde ulaşmasını sağlar. Burada örgütün ne durumda olduğu, nereye varmak istediği, bu 

yere nasıl varacağı ve gelinen noktanın değerlendirilmesini içerir.  

İdeal bir stratejik planda; kurumun misyonu, vizyon ve değerleri, çıktı ve 

önceliklerini açıklayan anahtar kelimeler, net ve ölçülebilir amaç ve hedefler, kurumun 

neyi başarabileceği konusunda yapılmış iyi bir analiz, kurumun verdiği hizmetlerin verimli 

yürütülmesi için belirlenmiş ölçütler, hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını ölçen performans 

değerlendirme ölçütleri, liderler, yöneticiler, çalışanlar ve paydaşların katılımı yer 

almalıdır.  

Stratejik planlama yöneticileri sistematik düşünmeye yöneltir. Düşüncelerimizi elde 

ettiğimiz gerçekçi ve doğru veriler ile, amaçlarımıza ulaşmak için alacağımız kararlar 

arasında bağlantı kurmamızı ve kurgularımızın tutarlı ve birbirini destekleyen 

faaliyetlerden oluşması için sistematize eder. Günlük kararlarla yönetilen örgütler her an 

yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Oysa stratejik plan yapmış olan örgütler 

                                                      
74  Bryson, a.g.e., s. 8-9 
75  Demir-Yılmaz, a.g.m., s. 73 
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yeniliklere ve değişime, kendilerini hazırlamış olduklarından bu etkilerden zarar 

görmezler. 

Stratejik planlamayı önemli kılan bir başka yönü, yönetime etkin ve proaktif bir rol 

biçmesidir. Çevrenin, teknolojik gelişmelerin, ana politikaların, amaçların, hedeflerin 

incelenmesi ve bunlara ulaşabilmek için gerekli stratejilerin tayini, örgüt üst yönetimi için 

vazgeçilmemesi gereken bir yönetim faaliyetidir. Daha fazla alternatifi keşfederek, daha iyi 

ve hızlı kararlar almak ve böylece etkin planlar yapmak stratejik planlamayla kolaylaşır. 

Stratejik planlama, yöneticilerin kendini, sistemi, amaçları ve kaynakları değerlendirip, 

uygun kararlar almasını sağlayan bir araçtır. Stratejik planlama sayesinde; fikirler için 

tutarlı bir çerçeve oluşturmak, fırsat ve tehditleri değerlendirmek, kurumun güçlü ve zayıf 

yönlerini belirlemek, çeşitli stratejilerin test edileceği kriterleri belirlemek, trendlerin 

izlenmesini sağlamak ve portatif olmak, kişileri stratejik düşünmeye sevk etmek, kısa ve 

uzun vadeli kararların uyum içinde olmasını sağlamak, optimum kaynak tahsisini 

gerçekleştirmek mümkündür.76 

Stratejik planlamanın kamu kesiminde ve kâr amacı gütmeyen organizasyonlarda 

kullanılmasının birçok faydası olacağı ifade edilmiştir. Birincisi, stratejik düşünmeye, 

öğrenmeye ve hareket etmeye teşvik eder. İkincisi, karar alma yeteneklerimizi geliştirir. 

Kararlarımızı alırken önemli konulara eğilmemizi, onlara odaklanmamızı, örgütün 

geleceğini düşünürken mevcut kapasitesini ve baş etmek zorunda kalacağımız muhtemel 

problemler ile çevresel faktörleri birlikte düşünmemizi sağlar. Bugün alacağımız 

kararların, geleceğin daha iyi inşa edilmesine fayda sağlar. Üçüncüsü, organizasyonu daha 

etkili, dirençli ve duyarlı hale getirerek muhtemel risklere karşı ihtiyatlı kılar. Dördüncüsü 

sadece örgütler için veya idareler için değil, onların ötesinde toplumsal sistemin daha iyi 

hale gelmesi, daha iyi hizmet verilmesi, yaşam kalitesinin artması ve dünyanın daha iyi bir 

yer olmasını da sağlar. Sonuç olarak, stratejik planlamanın kamu kesiminde kullanımının 

yararı doğrudan tüm toplumadır.77 Özellikle politika belirleyiciler ve karar alma 

mekanizmalarında anahtar rol oynayanlar için, takım çalışması, tecrübelerin paylaşılması, 

sorumlukların ve rollerin belirlenmesi, bu inşa sürecinde katılımcıların katkısı göz önüne 

alındığında eşsiz yararlar sağlayacaktır. Aynı zamanda sosyal, politik ve entellektüel 
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sermayenin gelişmesine, birlikte çalışmanın getirmiş olduğu yakınlaşma ile toplumsal 

barışa ve dayanışmaya katkı sağlayacaktır78. 

4. STRATEJİK YÖNETİM 

4.1. TANIMI, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE ÖZELLİKLERİ 

Stratejik yönetim kamu sektöründen önce özel sektörde başarılı bir şekilde 

uygulanmış daha sonra kamu kamu kesimi için ilham kaynağı olmuştur. Bu nedenle 

stratejik yönetimin özel sektör işletmelerinde nasıl ve ne amaçla hangi anlamda 

kullanıldığını bilmek gerekir. 

Stratejik yönetim, işletmelerin gelecekte ulaşmak istedikleri hedefleri ve hedeflere 

nasıl ulaşacaklarını gösteren süreci analiz eder. Stratejik yönetim ile, stratejinin sadece 

planlama yönünün eksik kalacağını oysa ki, stratejilerin uygulanmaları ve ulaşılan 

sonuçlarının kontrol edilmesi konuları ile de ilgili olduğunu belirtmek amacıyla 

geliştirilmiştir79. Stratejik yönetim anlayışı, stratejik planlama anlayışından sonra onu 

tamamlayan bir süreç yönetimi olarak ortaya çıkmaya başladığı söylenebilir. Özellikle 

çevredeki değişikliklerin hızla artması, işletmelerin giderek büyümesi ve çok bölümlü 

yapıya dönüşmeleri sonucunda stratejik yönetim işletmeler için kaçınılmaz bir hale 

gelmiştir80.  

Stratejik yönetim kavramı, temel olarak işletme ile çevresi arasındaki ilişkileri 

düzenleyen ve rakiplere üstünlük sağlayabilmek veya farklılık yaratabilmek için işletme 

kaynaklarının etkin kullanılmasını içeren bir anlama sahiptir. Bu bağlamda stratejik 

yönetim salt uzun dönemli, geleceğe dönük bir plan hazırlama faaliyeti olarak 

değerlendirilmemelidir. Çünkü işletmenin yaşadığı çevrenin hızlı bir değişim içerisinde 

olduğu düşünüldüğünde, geleceğe yönelik planlar yapmak ve bunları uygulamak çok da 

olası değildir81.  

Stratejik yönetim, etkili stratejiler geliştirmeye, uygulamaya ve sonuçlarını 

değerlendirerek kontrol etmeye yönelik karar ve faaliyetlerin bütünüdür82. Tanımlayacak 

                                                      
78  Bryson, a.g.e., s. 14-17. 
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80  Dinçer, a.g.e., s. 62. 
81  Akgemci, a.g.e., s. 7. 
82  Dinçer, a.g.e., s. 35. 
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olursak stratejik yönetim; “stratejilerin tasarlanması için gerekli araştırma, inceleme, 

değerlendirme ve seçim çabalarını, tasarlanan bu stratejilerin uygulanabilmesi için, örgüt 

içi her türlü yapısal ve motivasyonel önlemlerin alınarak yürürlüğe konulmasını, daha 

sonra da stratejilerin amaçlara uygunluğu açısından uygulanmadan önce bir defa daha 

kontrol edilmesini kapsayan ve işletmenin üst yönetim faaliyetlerini ilgilendiren ayrıntılı 

bir süreçtir”83. 

Stratejik yönetimin aşamaları genel olarak üç kısımdan oluşur.  

Birincisi stratejik planlamadır. Bu kısımda yönetim kurulu veya tepe yönetim 

kadrosu daha önce anlatıldığı gibi belirlenmiş amaç doğrultusunda çevre analizi, işletme 

değerlemesi, alternatif stratejilerin incelenmesi ve uygun stratejinin seçimi üzerinde 

çalışırlar. Bu çalışmalar ve seçim sonucu izlenecek stratejiyi veya stratejileri belirler. 

 İkinci aşama ise politika oluşturma evresidir. Bu aşamada izlenecek politikaların 

oluşturulması uygun kurumsal yapıyı kurma, orta ve alt kademe yöneticilerine planın 

benimsetilmesi aşamasıdır. Yine bu ikinci aşamada stratejilerin uygulanmasına geçilir. 

 Stratejik yönetimin üçüncü ve son aşaması ise karşılaştırma ve kontrol aşamasıdır. 

Bu aşamada uygulama gözden geçirilir gerekirse stratejik planlamada değişiklik yapılır. 

İleride bu konu ayrıntılı olarak ele alınacak. 

Stratejik yönetim 1980’lerden itibaren yönetim alanında uygulanmaya başlayan, 

1990’ların başından itibaren de kamu kurumlarında kullanılmaya başlayan bir yönetim 

şeklidir. Stratejik yönetim, bir örgütün uzun dönemli var olma ve amaçlarına ulaşmak için 

iç ve dış analizleri ile yapacağı planların en verimli şekilde uygulanması amacıyla her türlü 

araştırma, inceleme, değerlendirme, uygulama, eşgüdüm, denetim basamaklarını sistematik 

bir şekilde uygulama sürecidir. 

Stratejik planlamanın yönetim boyutunun göz önüne alınmaması, çalışanlara 

stratejik planlamanın felsefesinin tam olarak benimsetilmemesi, üst yönetimin desteğini 

çektiği anda stratejik plandan vazgeçilmesi, stratejik planının uygulanmasına dair sorunları 

ortaya çıkarmıştır. 

Bunların yanı sıra stratejik planlama, dış çevreyi stratejik bir analizle incelerken iç 

dinamikleri, örgütün davranışsal boyutunu, uygulama evresini göz ardı etmiştir. Stratejik 
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planlamanın, yönetimin temel işlevi planlamayı geliştirmesi ancak diğer yönetim 

işlevlerini ele almaması sonucu ortaya çıkan aksaklıklar stratejik yönetimin ortaya 

çıkmasını sağlamıştır. 

Stratejik yönetim, bir örgütün amaçlarına ulaşmasını sağlayacak karşılıklı işlevsel 

kararları biçimlendirme ve değerlendirme sanatı ya da bilimi olarak tanımlanabilir. 

Stratejik planlama, stratejik yönetimin bir fonksiyonu olarak kabul edildiğinden 

stratejik yönetimin gelişimi ile stratejik planlamanın gelişimini özdeş gelişmeler olarak 

değerlendirebiliriz. Hatta bu iki kavram aynı anlama gelmese bile aralarındaki sıkı ilişki ve 

etkileşimden dolayı çoğunlukla birbirleri yerine kullanılmaktadırlar.  

Stratejik planlama ve stratejik yönetim kavramları çoğu zaman aynı anlamda 

kullanılmaktadır. Aralarındaki fark bu kavramları kullanan kesimlerden 

kaynaklanmaktadır. Örneğin, akademik çevrede stratejik yönetim daha yaygın bir terim 

olarak kullanılırken kamu kesiminde stratejik planlama daha fazla kabul görmektedir. 

Stratejik planlama önemli bir unsur olsa da, stratejik yönetimin temeli değildir. 

Stratejik planlama kaynakların yönetilmesi, yürütülmesi, kontrolü ve değerlendirilmesiyle 

ilişkilidir. Stratejik yönetim stratejik planın geliştirilmesi ve güncelleştirilmesini sağlar. 

Stratejik yönetim ile stratejik planlama arasındaki farkı şu şekilde açıklayabiliriz: Stratejik 

planlama en iyi ve en uygun stratejik kararları almaya odaklanırken, stratejik yönetim 

stratejik sonuçların üretilmesine odaklanır. Bu stratejik sonuçlar yeni pazarlar, yeni ürünler 

ve yeni teknolojilerdir. Stratejik yönetim, yapılan planların uygulanması için örgütün iç ve 

dış çevresinde her türlü önlemin alınarak yürürlüğe konması, yapılan tüm çalışmaların 

kontrol edilmesi ve değerlendirilmesi faaliyetlerinin bütünüdür. 

Stratejik yönetim ve stratejik planlama, plancılığın etkinliğinin yitirildiğinin 

düşünüldüğü bir dönemde ortaya çıkmıştır. Stratejik yönetim bir örgütün gelecekte nereye 

ve hangi yöne gitmesi gerektiğinin, uzun dönemli örgüt hedefine nasıl ulaşılacağının 

belirlendiği, örgüt için geçerli değerlerin ve yönetim felsefesinin saptandığı ve örgüte, onu 

diğerlerinden ayıran bir nitelik kazandırıldığı yönetim biçimidir. Amaç, örgütün gelecekte 

devam etmesi ve büyümesi için güçlerin birleştirilmesini sağlamaktır. Stratejik planlama 

ise, kuruluşu çevresi ile bir bütün halinde görerek iç ve dış çevreyi analiz edip tehdit ve 

fırsatlar ile zayıf ve güçlü yanları tespit ederek uzun dönemli kuruluşun var olma nedenini 
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ortaya koymakta ve kuruluşu, bu nedene ulaştıracak araç ve yöntemleri kaynakları 

belirleyerek harekete geçirmektedir. 

Stratejik yönetimin amacını, rasyonelleştirme ilkesi olarak düşündüğümüzde, 

kurumların gelecekteki performansının artırılması, karlılık ve verimliliğinin yükseltilmesi 

olarak açıklanabilir. Bu amaç doğrultusunda stratejik yönetim, geleceğe yönelik vizyon 

oluşturulmasını amaçlar. sonra bu vizyona ulaşılabilmesi için misyon belirlenir. Ayrıca 

amaca ulaşmak için stratejiler ve aksiyon planları oluşturulur. Stratejik yönetimin 

özellikleri şunlardır: 

- Stratejik yönetim, her şeyden önce üst yönetimin işidir ve aynı zamanda alt 

kademe yöneticilere rehberlik eder. 

- Stratejik yönetim, “stratejik düşünmeye” yardımcı olur. Bu çerçevede en doğru 

strateji ve taktikler belirlemeye çalışılır ve bunlar uygulanır. 

- Stratejik yönetim, kurum ya da işletmenin iç ve dış çevresini değerlendirmeye 

imkân veren bir yönetim tekniğidir. Organizasyonun kendi iç yapısını tahlil ederek güçlü 

ve zayıf yanlarını tespit ederken dış çevreden kaynaklanacak tehdit ve fırsatları da analiz 

eder. 

- Stratejik yönetim, kurumun veya işletmenin gelecekle ilgili faaliyetlerinin 

planlanması, örgütlenmesi, koordinasyonu, uygulanması ve kontrol edilmesine imkân 

sağlar. 

- Stratejik yönetim, organizasyondaki problemlerin en etkin bir şekilde 

belirlenmesi ve çözümüne yardımcı olur. Bu çerçevede toplam kalite yönetimi 

tekniklerinden geniş ölçüde yararlanılır84. 

- Stratejik yönetim, örgütü bir sistem olarak algılar ve açık bir sistem olarak 

tanımlar. Örgüt kendi içinde birbirleriyle etkileşim ve bağımlılık halindeki parçaların 

oluşturduğu bir bütün olarak görülür. Bütüne veya parçalardan birine yönelik bir karar 

alındığında diğer parçalar üzerindeki etkileri göz önünde bulundurulur85. 

                                                      
84  Akdemir, a.g.e., s. 200. 
85 Dinçer, a.g.e., s. 37. 
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- Stratejik yönetim, “uzun dönemdeki” faaliyetlere ve “nihai sonuçlara” 

yoğunlaşan bir yönetim sürecidir.  

4.2. ÖNEMİ VE YARARLARI 

Küreselleşmeye bağlı olarak örgütsel ölçekler büyümekte yapıları ve faaliyetleri 

daha karmaşık hale gelmektedir. Diğer taraftan yaşanan hızlı değişimler örgütleri önlem 

almaya ve geleceğe ilişkin kaygı ve belirsizlikleri bertaraf etmeye en önemlisi 

sürdürülebilir bir büyüme için rasyonel stratejiler belirlemeye ve dolayısıyla stratejik 

yönetime olan önemi artırmaktadır. Stratejik yönetim kuruluşun kendisini yenilemesini, 

değişime hazırlıklı olmasını, rakipleriyle arasındaki farklılıkları belirlemesini, eksik 

yönlerini görmesini ve önlemler almasını ve güçlü olduğu alanlarda yetkinlik kazanmasını 

esas almaktadır. Stratejik yönetimden yoksun kuruluşlar, sahip oldukları kaynakları etkin 

bir şekilde kullanamamakta kararlarını günlük politikalar üzerine temellendirmekte ve 

dolayısıyla konjonktürel dalgalanmalardan olumsuz yönde etkilenmektedirler. Stratejik 

yönetim bu anlamda belirsiz, değişken ve oldukça riskli bir çevrede örgüte belirli bir 

istikamet kazandırır. 

Stratejik yönetimin örgüte genel olarak sağlayacağı faydalar şunlardır86; 

- Stratejik yönetim, örgütlerde değişen durumları önceden sezme gücü verir. 

- Stratejik yönetimde organizasyonel sınırlar daha esnektir ve geleceğe ilişkin 

düşüncelerin ortaya çıkmasına imkân sağlar. 

- Stratejik yönetim, gerçekleştirilebilir amaçlar belirlenmesini sağlar. 

- Stratejik yönetim iş kararlarının sistematize edilmesini olanaklı kılar. 

- Stratejik yönetim, bir örgütün temel problemlerini araştırmada yöneticilere 

yardım eder. 

- Organizasyonel performans ve süreç kalitesi üzerine odaklanılmasını sağlar. 

- Stratejik yönetim, organizasyondaki iletişimin gelişmesine, bireysel projelerin 

koordinasyonuna, kaynakların tahsisine ve bütçe gibi kısa süreli planlamanın gelişmesine 

yardım eder. 

- Değişime kolay şekilde uyum sağlanmasını sağlayacak bir örgütsel kültür 

oluşmasına katkı sağlar. 

                                                      
86  Akgemci, a.g.e., s. 8-9. 
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4.3. STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ 

Stratejik yönetim süreci, genel yönetim sürecinden bağımsız olarak 

düşünülmemelidir. Kurum amaçlarının gerçekleştirilmesi için, yapılması gerekli olan 

faaliyetlerin planlanması, örgütlenmesi, koordinasyonu, uygulanması ve kontrol süreci, 

genel yönetim sürecinin de fonksiyonlarıdır. Ancak stratejik yönetim, üst kademenin 

ilgilendiği özel bir alanı kapsar. Sadece iç yapı ile değil dış çevreyi de teşhis ve analiz eder, 

uzun vadede örgütün ne olacağını ve vizyonunu da belirler. Yani genel yönetim 

süreçlerinin ilgilendiği temel fonksiyonlara ilaveten stratejik planlamayı yapar bununla 

yetinmez, stratejik planın, izlenmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlarının kontrolünü de 

kapsar. Daha da önemlisi dinamik ve canlı yapısıyla gelebilecek tehlikelere veya 

değişikliklere karşı her zaman hazırlıklıdır. Kararlarını sık sık gözden geçirir ve 

gerektiğinde planlarını revize eder. Stratejik planlamanın temel sorunu olan, özellikle 

kamu kesiminde üst yönetimin planlara karşı ilgisizliğine veya alt kademeye planların 

benimsetilmesine çözüm olarak stratejik yönetim modelinin uygulanması tamamlayıcı bir 

süreçtir. 

Stratejik yönetim süreci organizasyonun vizyon ve misyonun belirlenmesi, stratejik 

hedeflerin ve bu hedeflere ulaşmayı sağlayacak stratejilerin formüle edilmesi, stratejilerin 

uygulamaya konması değerleme ve kontrol aşamalarını içermektedir87.  

Genel olarak stratejik yönetim aşamaları şöyledir; 

- Örgüt misyonunun belirlenmesi, 

- Örgütün fırsat – tehdit, güçlü – zayıf yönlerinin belirlenmesi (SWOT analizi), 

- Örgüt felsefesi ve değerlerinin belirlenmesi, 

- Stratejik amaçların belirlenmesi, 

- Stratejilerin belirlenmesi, 

- Stratejilerin uygulanması, 

- Stratejilerin denetimi. 

Stratejik yönetim süreci aslında şu sorulara sırasıyla cevap arar. Biz neyiz? 

(misyon) Ne olmak istiyoruz? (amaç) Ulaşmak istediğimiz yere nasıl ulaşacağız? (strateji) 

                                                      
87  Efil, a.g.e., s. 269. 
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Stratejilerimizi nasıl uygulayacağız? (yönetim) Hedeflerimize ulaşıp ulaşmadığımızı nasıl 

değerlendireceğiz? (denetim)88 Tüm bu aşamalar daha önce stratejik planlamanın aşamaları 

anlatılırken bahsedilmişti hemen hemen benzer olan bu aşamalar tekrardan kaçınmak için 

tekrar anlatılmayacaktır. Ancak stratejik planlamanın, stratejik yönetim içerisindeki yeri ve 

süreçleri ve aralarındaki ilişkiyi anlamak bakımından aşağıdaki Şekil 2 yararlı olacaktır. 

 

 

   

 

 

 

 

                                      Stratejik Planlama 

                                                         Stratejik Yönetim  

Şekil 2. Stratejik Planlamanın Stratejik Yönetim İçerisindeki Yeri 

(Kaynak: Akgemci, a.g.e., s. 20) 

Şekle dikkat edilirse stratejik planlamanın, stratejik yönetim süreci içerisinde 

kararların alınmasında ve ulaşılacak hedeflere varmada önemli bir yol haritası çizdiği 

görülmektedir. Stratejik yönetim ise elindeki haritayı doğru kullanmakla ilgili bir süreçtir. 

Her ne kadar çoğu zaman birbirlerinin yerine de kullanılsa aslında birbirini tamamlayan bir 

süreç olduğu görülmekte ve stratejik yönetim olmadan stratejik planlamanın tek başına bir 

şey ifade etmeyeceği açıktır. 

5. KAMU HİZMETİNİN TANIMI VE KAPSAMI 

Kamu hizmeti kavramının tanımı ve kapsamına dair tartışmalar, idare hukukunun 

hatta kamu hukukunun en tartışmalı konularının başında gelmektedir. Birinci sorun; 

Türkçemizdeki karşılığı konusundaki tartışmalardır. İkinci sorun, hangi hizmetlerin 

kamusal sayılıp sayılmayacağı ve buna nasıl karar verildiği, yani kapsamına ilişkin 

                                                      
88  Akdemir, a.g.e., s. 200-201 
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tartışmalardır. Üçüncü sorun ise, hukuki boyutları ve uygulanacak hukuk normları 

hakkındaki tartışmalardır. Aslında tartışmaların boyutları bundan çok daha fazladır. Ancak  

bu çalışmanın amacına uygun olarak sadece belli başlı ana tartışma konularına 

değinilecektir. Bu tartışmaların temelinde Duguit’in idare hukukunun, hatta kamu 

hukukunun daha da ileri giderek devletin teşkilat yapısını da kapsayacak şekilde bütün 

işlevlerini kamu hizmeti ile açıklayan Kamu Hizmeti Okulu yaklaşımı vardır89. Bu konu 

ileride yeri geldikçe ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır.  

“Kamu hizmeti” kavramı dilimize Fransızların “Service public” tabirinden 

geçmiştir. İngilizce “Public Service” deyimi bütün dünyada yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Türkçemizde ise ilk olarak “Hidemat-ı Umumiye” olarak alınmıştır. 

Günümüz Türkçesiyle “Kamusal Hizmetler” veya toplumun genelini ilgilendiren hizmetler 

anlamındadır. 23 Ekim 1925 tarihli ve 699 numaralı Şuray-ı Devlet Kanunun 19 uncu 

maddesinde “Hidemat-ı Umumiye” tabiri kullanılmış, daha sonra bu tabir, 1938’de 

“Umumi Hizmetler” olarak değiştirilmiştir. Yine, 1938 tarihli ve 3499 Sayılı Kanun’da; 

avukatlık “Amme Hizmeti” mahiyetinde bir meslektir şeklinde vurgulanmıştır90. Sonraki 

yıllarda amme hizmeti ve bunun karşılığı bugünkü kullanımıyla “Kamu Hizmeti” dilimizde 

yerleşmiştir. Ancak “amme” veya “kamu” kelimeleri birer isimdir, halbuki Fransızcada ve 

İngilizce’de “public” kelimesi birer sıfattır. Daha açıkçası Türkçe’ye çevrilirken “kamusal” 

veya “umumi” kelimeleri anlamca daha uygun düşecekti. Diğer bir konu ise, “Public” 

kelimesinin karşılığı olarak kullanılan “kamu veya kamusal” kelimelerine yüklenen 

anlamın Türkçe’de devlete ilişkin olan mı? yoksa halka ilişkin olan mı? olduğu konusunda 

bir zihin karışıklığı vardır. Mesela, kamusal alan dendiğinde; resmi devlet kurumlarına ait 

alanlar mı anlaşılmalı? yoksa halka (umumun kullanımına) ait alanlar mı anlaşılmalıdır? 

Özellikle kamusal alanlarda başörtüsü yasağı ile ilgili tartışmalar ve mahkeme kararları bu 

zihin karışıklığını yansıtmıştır. İngilizcede “public area” dendiğinde halkın kullanımına 

açık alanlar anlaşılmaktadır. “Public Transportation” dendiğinde Türkçemize “kamusal 

taşıma” yerine “toplu taşıma” deyimi kullanımı nasıl daha yerinde ise aslında “umumi” 

tabiri “kamusal” tabirine göre daha yerinde ve şümullu bir kavramdır. 

                                                      
89  Onur Karahanoğulları, “Kamu Hizmeti (Kavram ve Hukuksal Rejim), İnternet Paylaşımı, 2004, 

http:/80.251.40.59/politics.ankara.edu.tr/karahan/makaleler/kamu hizmeti.pdf.  (Erişim, 12/12/2013) 
90  Süheyp Derbil, “Kamu Hizmeti Nedir?”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı: 3, 

Yayın Tarihi: 1950-, s. 28, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/248/2245.pdf (Erişim, 12/12/2013) 

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/248/2245.pdf
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Fransızca “Service” kelimesi karşılığı olarak Türkçe “Hizmet” kelimesinin 

kullanılmasında hiç tereddüt edilmemiş olmasına rağmen tartışmaların odağını bu kelime 

oluşturmaktadır. Fransızcada “service” kelimesi Latince kölelik anlamına gelen “sevitium” 

sözünden çıkarıldıktan sonra zamanla çok kapsamlı anlamlar kazanmış; hizmet, görev, 

ödev gibi dinamik anlamları yanında, durum, takım, teşkilat gibi statik anlamlar da 

almıştır. Türkçemizde “hizmet” kelimesine statik bir şümul vererek “teşkilat” manasını da 

izafe etmek çok güç, zihinleri karıştıran ve konuyu bulandıran bir hareket olur. Mesela; 

“Posta Hizmeti” denince posta teşkilatını da kastetmek zihinlerimizin kolay kolay 

alışamayacağı kekremsi bir yenilik olur.91 “Public Service” yani Türkçe karşılık olarak 

kullanılan “Kamu Hizmeti”, organik anlamda, hizmeti gören örgütü de ifade etmekte; 

maddi anlamda ise, hizmeti yapan organlardan bağımsız olarak, hizmetin mahiyetini 

açıklamaktadır. “Kamu hizmeti” kavramının tam bir karşılık olmamasına karşın, geniş 

ölçüde kullanılmasının gerçek nedeni, kamuya hizmet anlayışını özlü bir şekilde 

belirtmesidir.92 Kamu hizmeti; “Devlet veya diğer kamu tüzel kişileri tarafından veya 

bunların gözetim ve denetimleri altında genel, kollektif ihtiyaçları karşılamak, kamu 

yararını sağlamak için kamuya sunulmuş devamlı ve muntazam faaliyetlerdir” şeklinde 

tanımlanmaktadır.93 Bu ayrıntılı tanım dahi “Kamu Hizmeti” kavramını, tam anlamıyla 

açıklığa kavuşturamamaktadır. Kamu hizmetinin nitelikleri, unsurları ve uygulanacak 

hukuk rejimine ilişkin irdelemelerle bir ölçüye kadar açıklanacaktır. 

5.1. KAMU HİZMETİNİN (UNSURLARI) NİTELİKLERİ 

Yukarıdaki tanıma ve benzeri tanımlamalara baktığımızda, üç ana unsur dikkatimizi 

çekmektedir. Birincisi; hizmetin kamu tüzel kişileri tarafından veya onların gözetim ve 

denetiminde yürütülmesi, ikincisi; kamu yararı sağlayan bir faaliyet oluşu ve üçüncüsü ise; 

hizmetin kamu hukuku usulleriyle yürütülmesidir. Aslında bu üç unsur da tek tek ele 

alındığında, kamu hizmetinin dar tanımının, liberal devlet görüşünün bir sonucu olduğu ve 

kavramın kapsamının belirlenmesinde bir çok tartışmaya başlangıç teşkil ettiği 

görülecektir.  

                                                      
91  Derbil, a.g.m. s. 29.  
92 Birsen Çırakman, “Kamu Hizmeti”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 9, Ankara, 1976, s. 75. 
93  Sıddık Sami Onar, İdare Hukukukun Umumi Esasları,  Hak Kitabevi, İsmail Akgün Matbaası, 

İstanbul, 1966, 3. Cilt, s. 13. 
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5.1.1. Kamu Tüzel Kişisi 

Öncelikle kamu tüzel kişileri açısından bakacak olursak, kamu hizmetlerinin 

tümünün artık kamu tüzel kişileri tarafından yapılmadığı malumdur. Ancak onların 

gözetimi ve denetimi altında bazı yöntemlerle özel sektöre kamu ihale yasasına göre 

yaptırıldığı da bir vakıadır. Diğer bir tartışma konusu ise, kamunun her yaptığı iş kamu 

hizmeti midir? Örneğin, Kamu İktisadi Teşekkülleri’nin yaptığı faaliyetler ile özel sektör 

faaliyetleri arasında ne fark vardır. Uygulanacak hukuk rejimi açısından da bu ayrımın 

netleştirilmesi gerekmektedir. Ne zaman kamu hukuku veya idare hukuku, ne zaman ve 

hangi olaya özel hukuk kuralları uygulanacaktır. Bir hizmetin, kamu hizmeti olup olmama 

sına kim veya hangi kurumlar karar verecektir. Çünkü günümüzde genişleyen sosyal devlet 

anlayışı hayatın her alanında kamu hizmeti olarak karşımıza çıkmaktadır. Kamu hizmeti 

kavramının hukukumuzda kanuni bir tanımı yoktur. Ancak 1982 Anayasa’sının 

devletleştirmeyi düzenleyen 47. maddesi ile geniş kamu hizmeti kavramından hareket 

ettiğini, kamu yararının sağlamak amacıyla kamu hizmeti niteliği taşıyan özel 

teşebbüslerin devletleştirilebileceğini belirterek, idarenin kamu yararını sağlamak amacıyla 

yürüttüğü faaliyetler olarak tanımlayabiliriz.  

Kamu hizmetinin kurulması yasama işlevine ait bir yetkidir. Yürütme organının 

düzenleme yetkisi ancak yasal çerçeve içerisinde bir yetkidir. Kamu hizmetinin kurulması 

bir idari örgütlenmeyi gerektirebilir. Anayasa’nın 123, maddesine göre, “idare, kuruluş ve 

görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir”. Devletleştirme de bir kamu hizmeti 

kurulması yöntemidir ve Anayasa’nın 47. maddesine göre kanunla düzenlenir. Kamu 

hizmetinin kurulması, ayrı bir kamu tüzel kişiliği kurulmasını gerektiriyorsa, yetki yine 

yasama organınındır94. Anayasa’nın 123. maddesinin son fıkrasına göre, “kamu tüzel 

kişiliği ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulur”. 

Anayasanın 124. maddesine göre, “başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri kendi 

görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere 

bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler”. Dolayısıyla kamu hizmeti 

kurulması kanun çerçevesinde ve kanuna aykırı olmamak şartıyla kamu idareler tarafından 

yürütülmekte ve çoğu zaman kamu yararı gözetilerek durum ve ihtiyaca göre öncelikler 

                                                      
94  Karahanoğulları, a.g.e, s. 315. 
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belirlenerek kamu idarelerinin takdirine de bırakılmaktadır. Kamu hizmetleri, kamu tüzel 

kişileri tarafından veya bunların gözetimi ve denetimi altında özel girişim eliyle sağlanır. 

Kişilerin ve özel teşebbüsün yetersiz kaldığı yerde, toplumsal ihtiyaçları karşılamak 

devletin ödevi, hatta varlık nedenidir. Dolayısıyla örgütü, personeli ve kaynakları kısmen 

veya tamamen devlet tarafından sağlanan ve işletilen faaliyetlerdir. Şüphesiz devletin 

kamu hizmetlerini, sadece genel idare denilen örgütlenme ile yürütmesi olanağı yoktur. 

Gün geçtikçe artmakta olan kamu hizmetlerinin bir kısmının, çeşitli kamu tüzel kişilerine 

gördürülmesi zorunluluğu açıktır. Bu nedenle kamu hizmetleri, genel idare yanında, yerel 

yönetimler (belediyeler, il özel idareleri, köyler) tarafından yürütüldüğü gibi, belli hizmet 

alanları ile uğraşmak üzere kurulan kamu iktisadi teşekkülleri, üniversiteler, özerk kurullar, 

genel müdürlükler, kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları ve benzeri kamu 

kurumları eliyle de yürütülmektedir. 

Bir hizmetin kamu hizmeti sayılabilmesi için, mutlaka kamu tüzel kişileri 

tarafından yürütülmesi gerekmez. Bazı hallerde kamu tüzel kişileri, bir kamu hizmetinin 

yürütülmesi için, gerekli mali kaynaktan veya uzmanlıktan yoksundur ya da yeterince 

sağlayamaz ve yahut da özel teşebbüs eliyle yaptırılması daha ekonomik ve verimli 

olacaktır. Bu durumlarda hizmetin yürütülmesi, sözleşmeyle özel kişilere verilir. Ancak 

devletin gözetim ve denetim yetkisi devam eder.95 

5.1.2. Kamu Yararı 

Bir hizmetin, kamu hizmeti olup olmadığını belirlemede en önemli unsur “kamu 

yararı”, yani kamuya hizmet amacıyla yapılıp yapılmadığını belirlemektir. Onar, kamu 

hizmetlerinin genel ve toplumsal ihtiyaçların karşılanması ve kamu yararının sağlanması 

amacıyla kurulduğunu ifade etmektedir.96 Kamu hizmeti bu niteliğiyle, idarenin özel 

teşebbüs ve faaliyetlerinden ayrılır. Kamu kuruluşlarının özel mallarına ilişkin hizmetler, 

bu nedenle kamu hizmeti sayılmazlar. Her ne kadar bu gibi hizmetlerin, kamu kuruluşuna 

mali kaynak sağlamaları yönünden, sonuçta kamuya yararlı oldukları düşünülebilirse de, 

bu hizmetlerde genel ve toplumsal ihtiyaçları karşılama, “doğrudan doğruya kamu yararı 

olma” niteliği yoktur. Bir hizmetin kamu hizmeti sayılabilmesi için, doğrudan doğruya 

kamu yararını sağlamak amacına yönelik olması gerekir. Kamu yararı, temelde kişiye 

                                                      
95 Çırakman, a.g.m., s. 81. 
96  Onar, a.g.e., s. 16. 
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ilişkin değil, kişilerin bir arada yaşayarak oluşturdukları toplumun varlığını sürdürmesine 

ilişkin bir çıkardır. Toplumun düzeninin temelini oluşturan kişilerin çıkarlarının doğrudan 

ve dolaylı olarak korunması kamu düzenini oluşturur. Kamu yararının genel toplumsal 

çıkarları ihtiva etmesi kişilerin haklarının ve mülkiyetleri üzerindeki yetkilerinin 

sınırlandırılmasını da gerektirebilir. 

Nitekim Anayasamızda kamu yararı kavramı, Sosyal ve Ekonomik Haklar ve 

Ödevler Bölümü altında yer almaktadır. Anayasa’nın 43. maddesinden 48. maddesine 

kadar olan bölümünde, kıyılardan yararlanma, toprak mülkiyeti, tarım, hayvancılık ve bu 

üretim dallarında çalışanların korunması, kamulaştırma, devletleştirme ve çalışma ve 

sözleşme hürriyetine ilişkin maddelerinde, ülkemizde kamu yararının sağlanmasına ilişkin 

esaslar düzenlenerek hükme bağlanmıştır. Mülkiyet Hakkı başlığı altındaki 35. maddede 

ise, “Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, 

kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz” 

hükmü yer almaktadır. Yine Türk Medeni Kanunu’nun 731, 754, 756. maddelerinde de 

mülkiyet haklarının kamu yararına yönelik kısıtlamalarına rastlamaktayız. Anayasa’nın ve 

Medeni Kanun’un ilgili maddeleri, İmar Mevzuatı’nın, toplumsal yaşamın, kültür ve tabiat 

varlıklarının, ormanların, bütün olarak çevrenin ve yerleşim alanlarının korunmasına ve de 

afetlerden korunmaya ilişkin maddelerine kaynak teşkil etmektedir. 

Ayrıca, Anayasanın 127. maddesinde, yerel yönetimlerin, halkın mahalli müşterek 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulduğuna vurgu yapmaktadır. Buradaki müşterek 

ihtiyaçlar deyimi kamu yararına işaret etmektedir. Kamu hizmetini diğer faaliyetlerden 

ayıran temel unsur kamu menfaatini doğrudan doğruya hedef almasıdır.  

5.1.3. Kamu Hukuku Usulü 

Kamu hizmetlerini diğer faaliyetlerden ayıran diğer bir unsur ise, hizmetlerin kamu 

hukuku usulleriyle yürütülmesidir. Bu yönüyle kamu hizmetlerini yürüten idareler bir 

kısım ayrıcalıklara sahiptir ve özel hukuktan ayrılarak kamu hukukuna tabidir. Örneğin, 

kamu hizmetlerine ayrılmış mallar haczedilemez. Bu konu aşağıda daha ayrıntılı olarak 

anlatılacaktır. 
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5.2. KAMU HİZMETLERİNİN YÖNETİMİNDE GENEL İLKELER 

Tüm kamu hizmetlerinin ortak özellikleri; az ya da çok yönetenlerin yönetimleri 

altında olmaları, kamu gücü ayrıcalığına sahip olmalarının yanı sıra eşitlik, süreklilik, 

değişim (uyum) ve meccanilik (ücretsizlik) gibi ilkelere sahip olduklarını görürüz. Bütün 

bu ilkeler için çeşitli eleştiriler ve tartışmalar olmakla beraber ücrete ilişkin tartışmalar 

ücretsizlik ilkesinin artık tamamen tartışılır olduğunu ortaya koymaktadır. Bu ilkeleri 

kısaca açıklamakta fayda vardır. 

5.2.1 Eşitlik 

Kamu hizmeti, topluma eşit şartlar altında arz edilir. Gerekli özelliklere sahip 

herkes, bu hizmetlerden yararlanır. Kamu hizmetlerinden eşit şekilde yararlanma, kişilerin 

genel haklarındandır. Bu kamu hizmetlerinden yararlanma kayıtsız şartsız bütün kişilerin 

hakkıdır. Örneğin kolluk hizmetlerinden yararlanma gibi. Bazı hizmetlerde ise, toplumun 

sadece belirli özelliklere sahip kişileri yararlanabilirler. Bu itibarla, kamu hizmetlerinden 

yararlanmada eşitlik bir bakıma, “kanun önünde eşitlik” gibidir.97 Anayasa’daki tanımıyla 

eşitlik, kişilerin devletle olan ilişkilerine yönelik bir ilkedir. Anayasanın 10. maddesindeki 

ifadesiyle “herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve 

benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir/hiçbir kişiye, aileye, 

zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.”  

Anayasa Mahkemesi’nin bir kararında kanun önünde eşitlik için söylenenlerin, 

kamu hizmetlerinden yararlanmada eşitlik açısından da geçerli olduğunu şu şekilde izah 

etmektedir, “Kanun karşısında eşitlik demek, bütün yurttaşların hepsinin, her yönden aynı 

hükümlere bağlı tutulmaları demek değildir. Bir takım başka hükümlere bağlı tutulmaları 

haklı bir nedene dayanmakta ise, böyle bir durumda kanun önünde eşitlik ilkesinin 

çiğnenmiş olmasından söz edilemez. İnsanlar arasında yaratılış veya çalışma gücü veya 

sağlık bakımından veya buna eşit nedenler dolayısıyla pek çok ayırım bulunduğu açık bir 

gerçektir. Örneğin bir kadınla bir erkeğin, sakat bir kimse ile sağlam bir kimsenin askerlik 

yükümü bakımından; bir zenginle bir orta halli kimsenin belli bir vergi yükümü 

bakımından; çok başarılı bir öğrenci ile orta halli bir öğrencinin başarılı öğrencilere 

ödenmesi gerekli bir yardım parası alıcı bakımından, başka başka hükümlere bağlı 

                                                      
97  Çırakman, a.g.m., s. 82. 
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tutulmaları, eşitlik ilkesine aykırı olamaz; çünkü bu ayrı tutma, haklı nedenlerin 

sonucudur”98. Durum kamu hizmetlerinden yararlanmada eşitlik konusunda da aynıdır. 

Gerçekten sağlam bir kimse ile sakat veya hastalıklı bir kimsenin sağlık hizmetlerinden; 

varlıklılarla muhtaç kişilerin, sosyal yardım hizmetlerinden; başarılı öğrencilerle 

başarısızların, eğitim hizmetlerinden; yararlanmaları aynı değildir. Dolayısıyla, 

hizmetlerden yararlanırken herkes her zaman kamu hizmetlerinden eşit miktarda 

yararlanması olası olmayabilir. Ancak eşit imkan ve eşit özelliklere sahip insanlar arasında 

eşit kamu hizmeti talebi olabilir. Bu eşitlik kanun önünde eşitlik gibidir.  

5.2.2. Süreklilik ve Düzenlilik 

Kamu hizmetlerinde kamu yararının sağlanması ihtiyacı, bu hizmetlerin devamlı ve 

aksatılmadan yürütülmesini zorunlu kılar. Toplumsal bir ihtiyacın karşılanmasındaki 

aksaklık, toplum hayatında karışıklık meydana getirir. Bu nedenle Anayasa’nın 77. 

maddesinin son fıkrasında, “yenilenmesine karar verilen Meclisin yetkileri, yeni meclisin 

seçilmesine kadar sürer” hükmü; yine aynı şekilde 12. maddesinin son fıkrasında, “seçilen 

yeni Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan Cumhurbaşkanının 

görevi devam eder” hükmü yine benzeri şekilde 114. maddenin son fıkrasında geçici 

bakanlar kurulunun görev süresine ilişkin hükümlerde, ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’nun 94. maddesinin 3. fıkrasına göre, “çekilmek isteyen memur yerine atanan 

kimsenin gelmesine… kadar görevine devam eder.” ve takip eden 95 ve 96 maddelerde de 

benzeri durumlar benzeri şekilde düzenlenmiştir.  

Kamu hizmetlerinin sürekliliği ilkesi Danıştay kararlarında ve içtihatlarında da 

açıkça tanınmakta ve hukukun genel ilkesi olarak kabul edilmektedir. “Kamu hizmeti, 

devlet ya da diğer kamu tüzel kişileri tarafından veya bunların gözetim ve denetimi altında, 

genel ve ortak gereksinmeleri karşılamak, kamu yararı ya da çıkarını sağlamak için yapılan 

ve topluma sunulmuş bulunan sürekli ve düzenli etkinliklerdendir.”99 Bir diğer kararda 

Danıştay 8. Dairesi: “Kamu hizmetlerinin toplum hayatının devamı, faaliyetlerin işlemesi, 

toplumun kalkınması ve menfaatlerin sağlanması açısından sürekli ve eksiksiz işlemesinin 

zorunluluğu idari yargı içtihatlarına girmiş ve hukukun genel ilkesi olarak kabul 

                                                      
98  Anayasa Mahkemesi, 29.11.1966 g., E.1966-11, K.1966-44, R.G., 27.12.1967 sayı 12787  
99  Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Esas: 1996/79, Karar: 1996/83,  Karar Tarihi: 03.10.1996 
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edilmiştir.” demek suretiyle kamu hizmetlerinin sürekliliğinin hukukun genel ilkesi 

olduğunu açıkça vurgulamıştır.  

Kamu hizmetlerinin stratejik planlara bağlanması, verilen hizmetlerin düzenli bir 

şekilde ve etkin olarak sunulması açısından oldukça önemlidir. Gerek amaç ve hedef 

birlikteliği açısından, gerekse neyin ne zaman kimler tarafından yapılacağını açık ve net bir 

şekilde ortaya koyması açısından belirsizlikleri ortadan kaldırdığı gibi bütün birimlerin 

koordinasyon içerisinde aynı amacı gerçekleştirmek için birbirini destekleyici mahiyette 

olması kamu hizmetlerinin belli bir düzenlilik içerisinde karmaşaya izin vermeden 

sunulmasını sağlayacaktır. Ayrıca kamusal hizmetlerin sürekliliği açısından da stratejik 

planların büyük faydası olacağı aşikardır. Şöyle ki; hizmetlerin aksamadan sürmesi için 

baştan önlem almayı ve sonradan gelişebilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmayı 

öngören stratejik planlama kamu hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması açısından da 

önemli yararları vardır. 

5.2.3. Uyarlanma (Değişkenlik) 

Toplumsal ihtiyaçların sürekli olarak değiştiği bir vakıadır. Değişikliklere uyum 

sağlamak ise toplumların gelişmesi hatta varlıklarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri 

için hayati öneme sahiptir. Günümüzde baş döndüren şekilde hızla gelişen teknik ve 

teknolojik gelişmeler ve buna paralel değişen toplumsal ihtiyaçların karşılanması için 

kamu hizmetlerinin sunumunda uyum sorunu en önemli konuların başında gelmektedir. 

“Değişkenlik ve uyarlanma, çağın teknik ve teknolojik bilimsel gerek ve olanaklarının 

olabildiğince göz önünde bulundurulması ve buna göre sunulan hizmetin içerik ve yöntemi 

ile araç-gereçlerinde sürekli değişkenlik ve uyarlamaların yapılması zorunluluğunu 

anlatır.”100 Değişimin ve uyumun zorunluluğunu anlamak kolaydır. Ancak değişimin yönü 

ve uyumun ölçüsünü aynı kolaylıkla belirlenemez101. Bu sorun için stratejik yönetim ve 

stratejik planlar hazırlamak ve uygulamak büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Stratejik plan 

hazırlığında değişimin yönünü belirlemek için yapılan araştırma ve analizler bu nedenle 

oldukça önemlidir. Bütün çaba gelecekteki muhtemel değişimlere önceden hazırlıklı 

olabilmek ve uyum sağlamak içindir.  

                                                      
100  Özay, a.g.e,  s. 242. 
101  Karahanoğulları, a.g.e., s. 268. 
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5.2.4. Ücret(sizlik)  

Kamu hizmetlerinin kamuya arz edilmiş olmasının doğal sonucu bunların ücretsiz 

veya meccanen olmasıdır diye düşünülebilir. Bununla beraber birçok kamu hizmeti 

ücretlidir. Aslına bakılırsa doğrudan ücret alınmayan hallerde dahi bir şekilde doğrudan 

veya dolaylı vergilerle her hizmetin bedeli vatandaştan alınmaktadır. Hizmetin paralı ya da 

parasız oluşunun kamu hizmetinin niteliği ile ilgili olmayan bir mali politika sorunu olduğu 

düşünülmelidir. Kamu hizmetinin bütün giderlerinin vergi mükelleflerine yükletilmesi 

uygun görülmediği zaman, giderlerin bir kısmının hizmetten yararlananlar tarafından 

karşılanması gayet normaldir. Şöyle ki; kamu hizmeti, çok büyük ve esaslı bir ihtiyacı 

karşılıyorsa ve yararlananlar çoğunlukta ise ücretsiz olmalıdır. İlköğretim gibi.102 Bireyler 

kamu hizmetlerinin maliyetine doğrudan veya dolaylı olarak katılırlar. Ancak kamu 

hizmetlerinden yararlanırken para ödemeyebilirler. Bazı kamu hizmetleri kullanım koşulu 

bakımından parasızdır. Piyasada üretilip satılan mal ve hizmetlerin tüketimi doğrudan para 

ödenmesi koşuluna yani satışa bağlı olmakla birlikte kamusal mal ve hizmetlerin 

kullanımında para ödemek zorunlu olmayabilir veya kısmi ödeme şeklinde de olabilir.  

Hukuk sistemimizde kamu hizmetlerinden yararlanmanın bir karşılığı bulunduğu ve 

paralı “olabileceği” Anayasa’nın 73. maddesinden anlaşılmaktadır. Kamu hizmetlerinin 

bedelinin vatandaşlar tarafından vergilerle karşılanacağı açıkça düzenlenmiştir. 73. 

maddeye göre, “herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi 

ödemekle yükümlüdür.” Yani, kamu hizmetlerinin bedeli tüm toplumca karşılanacaktır. 

Kamu hizmetleri karşılıksız değildir. Kamu hizmetlerinden yararlanmanın paralı 

olabileceği de aynı maddenin 3. fıkrasında düzenlenmiştir. “Vergi, resim, harç ve benzeri 

mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.” Harç, genel ve soyut mali 

yükümlülükten farklı olarak, belirli bir hizmetten faydalanmaya bağlı bir mali 

yükümlülüktür. Buna göre kamu hizmetlerinden yararlanma, kanunla belirlenmiş bir parayı 

ödeme koşuluna bağlanabilir.103 Kısacası, günümüzde kamu hizmetlerinin niteliklerinden 

birisinin ücretsizlik olduğunu söylemek oldukça zordur.  

Stratejik planlar hazırlanırken mutlaka fayda-maliyet analizi de yapılması 

gerektiğinden, bir ücret belirlemeden daha çok, verilen hizmetin ekonomik ve en verimli 

                                                      
102 Çırakman, a.g.m., s. 83. 
103  Karahanoğulları, a.g.e., s. 282. 
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şekilde sunulması açısından olaya yaklaşılmalıdır. Kamu hizmetlerinde amaç, özel 

sektörün aksine, hiçbir zaman kâr  elde etmek değil, bilakis toplumsal yarar ve tatmini 

sağlamaktır. Bu nedenle stratejik analiz yapılırken, dış çevre analizinde önceliklerin 

belirlenmesi ve sunulacak hizmetlerin toplumsal ihtiyaçları ne derece karşılayacağı/tatmin 

edeceği göz önünde tutulmalıdır. Eğer bir bedel alınacaksa bunun bir fiyat veya hizmetin 

bedeli değil katkı payı olduğu unutulmamalıdır. Kamusal hizmetten yararlananlar arasında 

eşitlik ilkesini bozmayacak derecede olmalı veya hemen herkesin ödeyebileceği bir miktar 

olmalıdır.  

5.2.5. Katılımcılık, Açıklık, Hesap Verebilirlik, Etkinlik, Kalite, Verimlilik ve  

          Rekabet  

Aslında bu başlıkta sayılan ilkeler daha iyi hizmet sunulması ve çağımızdaki 

gelişmelere paralel kamu hizmetlerinden yararlananların beklentilerin karşılanması için 

oldukça önemli ilkelerdir. Çağdaş kamu yönetimi çerçevesinde, bu ilkeler neredeyse 

evrensel ilkeler olmaya başlamıştır. Ülkemizde de yapılmak istenen kamu yönetimi 

reformunda, bu ilkelere sık sık atıf yapıldığını görmekteyiz. Bu amaçla çıkarılan 5018 

sayılı KMYKK ve bu Kanun kapsamında çıkarılan yönetmelik ve düzenlemelerde bu 

ilkelerin gerçekleştirilmesine dönük çabaları görmekteyiz.  

Kamu idarelerine getirilen stratejik planlarını hazırlama zorunluluğunda da temel 

amaç, kamu hizmetlerinin daha etkin, ekonomik ve verimli sunulmasının yanında 

katılımcılığın, şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin sağlanmasıdır.  

Bir diğer önemli gelişme ise devletin yani kamunun, kamu hizmetlerini rekabete 

açık hale getirmesidir. Bunun anlamı şudur; devlet kamu hizmetlerinin sunulmasında tekel 

konumundan hızla uzaklaşmalı düzenleyici ve denetleyici konumda olmalı ve bu 

hizmetleri olabildiğince özel sektör marifetiyle yerine getirmelidir. Dolayısıyla rekabet 

ortamına zemin hazırlamalı ve hizmetleri mümkün olduğunca kendisi satın almalı ve 

yapmak yerine yaptırmalı ve denetlemelidir. Tabii ki bu her kamu hizmeti için mümkün 

olmayacaktır. Mesela; elektrik şebekelerinin kurulması ve işletilmesinde olduğu gibi, her 

firma her sokağa ayrı ayrı kablo döşemesi düşünülemez. Ama aynı şebeke üzerinden farklı 

firmalar belli bir bir kira bedeli ödeyerek yararlanabilir ve farklı bedelle hizmet satabilirler. 

Bu gibi veya benzeri konularda idarenin özellikle temel sektörlerde tekel olarak kalacak 

kısım ile rekabete açılacak kısım arasında bir denge oluşturulması oldukça önem 
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arzetmektedir. Bazı hizmetler vardır ki, tamamen kamu tarafından bizzat yerine getirilmesi 

gerekir. Mesela savunma ve yargı hizmetleri gibi. 

Özetleyecek olursak, süreklilik, değişkenlik, eşitlik ve bedelsizlik, kamu 

hizmetlerinin klâsik özellikleri olarak sayılmakla birlikte bunların dışında günümüzde 

kamu hizmeti anlayışındaki dönüşüme paralel olarak kalite ve etkinlik ilkesi, vatandaşlık 

ilkesi, katılım ve açıklık ilkeleri de kamu hizmetinin özellikleri arasında sayılmaya 

başlanmıştır. 

Kamu hizmetlerinde etkinlik ve kalite; bir konuda kamu hizmet verilmesini isteme 

hakkı, kamu hizmetlerinin kararlaştırılmasına ve yürütülmesine katılma ve idarede açıklık, 

kamu hizmetlerinin yeni özellikleri olarak karşımıza çıkmaktadır.104 

 Kamu hizmetleri, kamu yararı bulunan bir gereksinimi karşılayan faaliyetler olarak 

kabul edildiklerinden, bunların sürekli ve düzenli bir biçimde yürütülmesi gerekir. Aksi 

hâlde kamu gereksinimi karşılanmaz ve kamu yararı gerçekleşmez.105  

5.3. KAMU HİZMETİNİN HUKUKSAL REJİMİ 

19. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan ‘kamu hizmeti’ kavramı, idare hukukunun 

en temel kavramlarından biridir. Yalnız idare hukukunun değil; bütün kamu hukukunun en 

önemli olmakla beraber en çetrefil ve bulanık kalmış konularından biri "kamu hizmeti" 

kavramıdır. Kamu hukukunu, hatta devleti kamu hizmeti kavramıyla açıklamak yolu 

Profesör Duguit'in açtığı geniş bir çığır olmuştur. Kanunlarımızda ve mahkeme 

kararlarında da sık sık göze çarpan "kamu hizmeti" sözünün mahiyeti ve kapsamı üzerinde 

hukukçular bir anlaşmaya ulaşamadıkları için tartışmalar uzun yıllardan beri sürüp 

gitmektedir. Kavram, dünyadaki gelişimine ve önemine paralel olarak, Türk idare hukuku 

tarihinde de yerini almıştır. Kamu hizmeti kavramı, Osmanlı devletinden bugüne kadar 

gelinen süreçte de önemli bir yer tutmuştur.  

Kamu hizmeti kavramı idare hukukunda, merkez denilebilecek bir konumda yer 

almaktadır106. İdare hukuku açısından kilit role sahip olan bu kavramın açıklanabilmesi pek 

                                                      
104 Ramazan Cengiz Derdiman,  İdare Hukuku, 5. b. Alfa-Aktüel Yayınları,  Bursa, 2015, s. 79. 
105  Mustafa Avcı, İdarenin Kamu Hizmeti Faaliyetlerinde Daralma ve Dönüşüm: Özelleştirme ve 

Regülasyon”, TAAD, Yıl:5, Sayı:16,. Ocak 2014, www.taa.gov.tr  (Erişim 16/01/2014), s.108 
106  DilşatYılmaz, “Türk Hukukunda Kamu Hizmeti Kavramı ve Kriterleri”, Gazi Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dergisi, C. XII,  S. 1-2, Ankara,  2008. s.1217 

http://www.taa.gov.tr/
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de kolay olmamıştır. Bu zorluğun çeşitli sebepleri bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi, 

kamu hizmeti kavramının sadece hukuki boyutu olmaması aynı zamanda iktisadi bir 

boyutunun da bulunmasıdır. İktisadi açıdan bakıldığında toplumsal ihtiyaçları karşılayacak 

mal ve hizmet üretim ve sunumu olan kamu hizmetinin bu alana ilişkin genel kurallara tabi 

olması gerektiği düşünülebilir. Buna göre herhangi bir girişim gibi, kamu hizmeti üretenler 

de piyasanın hukukuna tabi olmalıdır. 

Ancak kamu hizmetini özel sektör hizmetlerinden ayıran önemli farklar vardır. 

Öncelikle özel sektör için temel amaç, kâr  elde etmek iken kamu idareleri için önemli olan 

kamu yararına uygun hizmet üretmektir. Hatta bu onun varlık sebebidir. Özel kesim iradi 

serbest sözleşme yapma hürriyetine sahipken, kamu idareleri kendileri için belirlenmiş usul 

ve esaslar çerçevesinde hareket etmek ve hizmetleri ya doğrudan veya belirtilmiş usullere 

uygun sözleşmeler çerçevesinde yapmak zorundadırlar. Ayrıca kamu idareleri kendilerine 

verilmiş yetki ve görevle sınırlı olarak faaliyet gösterirler. Bu nedenle idarenin işleyişine 

ilişkin ayrı bir hukuk dalı idare hukuku oluşturulmuştur. Aslında üst ayrımda bu kamu 

hukuku ve özel hukuk olarak ikiye ayrılır. Yani Devlet ile bir kişi veya diğer bir devlet 

arasındaki ilişkileri düzenleyen kuralların bütünü kamu hukukunu oluşturur. Devlet ile bir 

kişi arasında meydana gelen ilişkinin kamu hukuku kurallarına tabi olması için devletin söz 

konusu ilişkide kamu gücünü kullanması veya kamu yararını gözettiği bir durum söz 

konusu olmalıdır.  

Kamu gücü ve kamu yararı kavramları genelde kamu hukukunun özelde ise idare 

hukukunun kapsam ve sınırlarını belirlemede kullanılan iki ayrı kriterdir. Aslında bu iki 

kriter bir hizmetin kamu hizmeti olup olmadığı ayrımı içinde önemlidir. Çünkü; Kamu 

Hizmeti Okulu kurucularından Duguit, kamu hizmeti kavramını idare hukuku teorisinin 

merkezine oturtmuş ve hatta idare hukukunu ‘kamu hizmetleri hukuku’ olarak 

algılanmasına neden olmuştur.107 Uzun yıllar süren bu tartışma bugün için hiçbir kamu 

hizmetinin, tam ve kesin bir surette yalnızca kamu hukukunu veya sadece özel hukuka göre 

yürütülmesinin mümkün olmadığını göstermiştir. Burada önemli olan “ilke hukuk”un 

hangisi olduğunu saptamaktır. Kamu örgütlenmesinin kendine yönelik faaliyetlerinde ilke 

hukuk, kamu hukukudur. Kamu hizmetinin piyasayla ilişkilerindeki hukuk özel hukuktur. 

Özellikle bu çetrefil durumu kamu iktisadi teşekküllerinin işleyişinde görüyoruz. Piyasa 

                                                      
107 Ali Ulusoy, “Kamu Hizmeti Anlayışında Yeni Yönelimler”. ed., İl Han Özay. Gün Işığında Yönetim, , 
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aktörlerinin ürettiği mal ve hizmetleri üreten, çoğu zaman onlarla aynı rekabet ortamında 

faaliyet gösteren bu kuruluşlar için ne zaman hangi hukukun uygulanacağı hususu hep 

tartışıla gelmiştir. Dışa karşı işlemlerinde yani piyasa ile ilişkilerinde özel hukuka tabi 

olsalar da iç işleyişlerinde ve alım- satım faaliyetlerinde kamu hukukuna tabidirler. Bu 

durum rekabet piyasası koşulları açısından iki türlü sorun oluşturmaktadır. Birincisi kamu 

idarelerine serbest sözleşme yapma imkanı tanımadığı için, idareyi kısıtlamakta 

verimliliğini ve etkinliğini düşürdüğü gibi piyasa koşullarında rekabet edebilme 

kabiliyetini azaltmaktadır. İkincisi kamu gücünü kullanan iktisadi idareler bu defa tam 

aksine o alanda özel sektör gelişimine engel olmaktadır. Dolayısıyla ortak hukuk (common 

law) sistemini uygulayan ülkelerde özel hukuk-kamu hukuku ayrımına gidilmemekte ilke 

olarak hukukun, devlet dahil tüm özneleri eşit kabul edilmektedir. Ancak common law 

sisteminde de, hukuk öznesinin siyasal örgütlenme veya hukukça düzenlenen konunun 

kamu yararı olmasına göre ortak hukukun istisnaları bulunmaktadır. Kamusallık taşıyan 

mal ve hizmetlerin üretilmesinde tüm hukuk sistemleri ortak (özel) hukuku aşan özgül 

kurallar konulmasını kabul eder.  

Anglo – Amerikan sistemlerde piyasa devlet aleyhine daha gelişmiştir ve ikili bir 

yargı sistemi de yoktur. Bu nedenle ortak hukuka getirilen kısıtlamalar bizdeki kadar 

önemli pratik sorunlar doğurmaz. İdari rejim ülkelerinde ortak (özel) hukuku aşan özgül 

kurallar, ortak hukuk dışında kavram, ilke ve kategorilere sahip ayrı bir hukuk dalının 

içinde yer alır ve bu özellik yargı ayrılığı sisteminin benimsenmiş olması nedeniyle önemli 

pratik sorunlar doğurur. Bu nedenle devletle (kamuyla) ilintili faaliyetin hukuki niteliğini 

saptamak önem kazanır.108 

Kamu hizmetinin hukuki rejiminin hiçbir zaman saf olarak ortaya çıkmadığını 

kabul etmek gerekir. Kamu hizmetlerine saf özel hukuk uygulanmayacağı gibi saf kamusal 

rejim de uygulanamaz. Kamu hizmetleri yerine getirilirken saf kamusal rejim uygulanırsa 

örneğin, taşınmaz mal ihtiyacını karşılaması gerekir. Kamu hizmetinin piyasayla ilişkisi 

genellikle sözleşme aracılığıyla gerçekleşir. Ancak bu sözleşmelerde saf özel hukuk 

rejimine bağlı değildir. Saf özel hukuk örneği olabilecek sözleşmeler de idare tarafından 

kullanıldığında mutlaka belirli oranda kamusallaşmaktadır. Sözleşme yapma sürecinin belli 

kurallara bağlanmış olması bunu göstermektedir. Hiçbir kamu hizmeti, tam ve kesin 
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surette, yalnızca kamu hukukuna veya sadece özel hukuka göre yürütülmemektedir. Kamu 

hizmetlerinin hukuki rejimi, tek ve saf olmayıp, konu ve amaçlarına göre değişik ölçüde 

kamusal ve özel hukuklardan oluşan karma nitelikte çeşitli düzenlerdir.109 

Kamu hizmetleri kendi arasında ikiye ayrılır, idari kamu hizmetleri ve sınai ve 

ticari kamu hizmetleri. Bu ayrım oldukça önemli ve yararlı olacaktır. Şöyle ki; idari kamu 

hizmetleri ile yararlanıcıları, personeli ve üçüncü kişiler arasındaki ilişki kural olarak kamu 

hukukuna tabidir. Sınai ve ticari kamu hizmetleri ile kullanıcıları, personeli ve üçüncü 

kişiler arasındaki ilişkilere özel hukuk uygulanır. Yani idari kamu hizmetlerine kural 

olarak kamu hukuku, sınai ve ticari kamu hizmetlerine ise kural olarak özel hukuk 

uygulanır. Ancak bu iki tür kamu hizmeti birbirlerinden nasıl ve hangi kriterlere göre 

ayrılacaktır. Burada ise genel kabul gören iki yöntem vardır. Birincisi; teşrii kriter, yani 

kanun koyucu bir kamu hizmetini “idari kamu hizmeti” veya “sınai ve ticari kamu hizmeti” 

olarak nitelemişse o kamu hizmeti o nitelikte bir kamu hizmeti olarak kabul edilir. İkincisi 

ise; “içtihadi kriter”dir. Eğer yasa koyucu bir kamu hizmetinin nitelendirmesini 

yapmamışsa bu kritere başvurulur. Bir kamu hizmeti, kanunla sınai ve ticari kamu hizmeti 

olarak nitelendirilmemişse, o kamu hizmetinde şu üç koşulun birlikte var olup olmadığına 

bakılır. Söz konusu hizmet, özel işletmelerine faaliyetlerine benzer midir? Hizmetin bedeli 

yararlanıcıların ödediği bedelle mi finanse edilmektedir? Hizmet özel sektördeki usullerle 

mi işletilmektedir? Eğer bu üç doruya da olumlu yanıt verebiliyorsak veya bu üç koşul 

birlikte varsa o hizmet “sınai ve ticari kamu hizmeti” olarak kabul edilir.110 

Bir hizmetin öncelikle “kamu hizmeti” olup olmadığını belirlemek, ardından bunun 

bir “idari kamu hizmeti” mi? Yoksa” sınai ve ticari kamu hizmeti” mi? Olduğunu 

saptamak yargı yolunu belirlemek açısından oldukça önemlidir. Kamu hizmetleri tek bir 

hukuki rejime tabi değildir. Kamu hizmetlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar tek bir yargı 

düzenin görev alanına girmez. İdari kamu hizmetleri kural olarak kamu hukukuna; sınai ve 

ticari kamu hizmetleri ise, kural olarak özel hukuka tabidir. Bu nedenle idari kamu 

hizmetlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar kural olarak idari yargının, sınai ve ticari kamu 

hizmetlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar özel hukukun alanına girer.  

                                                      
109  Karahanoğulları, a.g.e, s. 193. 
110  Kemal Gözler, Gürel Kaplan, İdare Hukuku Dersleri, Ekin Yayınevi, Bursa, 2013,  s. 534.  
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Kamu hizmetlerinin hukuki açıdan bir diğer özelliği ise kamu gücünü kullanması 

ve bu nedenle hukuki bazı ayrıcalıklara sahip olmasıdır. Örneğin kamusal hizmetler için 

ayrılmış taşınır ve taşınmaz mallar satılamaz, haczedilemez, rehnedilemez, zaman aşımına 

uğramaz, zilyetlik davasına konu olamaz. Bunlar tamamen kamunun kullanımına açık 

tutulmuş mal ve hizmetlerdir. Misal olarak, deniz kıyıları, limanlar, kara suları, ırmak 

yatakları, yollar, meydanlar, parklar, kanallar rıhtımlar, iskeleler ve hatta bunların içinde 

bulunan dubalar, kanepeler, oturma grupları, ışıklandırma veya yön tabelaları gibi o 

hizmetin gereği için orada bulunan eşyalar dahi satılamaz, haczedilemez ve özel mülkiyete 

konu olamaz. Özellikle kamunun kullanımına sunulmuş yollar, parklar ve meydanlar gibi 

taşınmazların tesciline dahi gerek yoktur, yeter ki bu vasıflarını kaybetmesinler. Ancak 

bütün taşınırlar ve taşınmaz mallar için bu geçerli değildir. Bazıları doğal olarak 

kamusaldır, bazıları ise bu vasıflarını “tahsis” dediğimiz hukuki bir tasarruf sonucu 

kamusallık vasfını kazanırlar.111 Yetkili kurumlarca bu hukuki tasarruf kaldırılınca 

kamusallık vasıfları da ortadan kalkar ve o zaman özel mülkiyete konu olabilir ve özel 

hukuk rejimine bağlı birer mal haline gelirler. 

5.4. KAMU HİZMETİNİN KAMU YÖNETİMİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ 

Kamu hizmeti kavramı, kamu yönetimi için kilit rol oynayan bir kavramdır. Çünkü 

kamu yönetimi kavramını açıklamak için, kamu hizmeti kavramının anlam ve kapsamını 

bilmek zorunluluğu vardır. Diğer bir deyişle, kamu hizmeti kavramına yüklemiş olunan 

anlam ve kapsam kamu yönetimine teorik yaklaşımın da ipuçlarını verecektir. Bunun 

sebebi ise, kamu yönetiminin içerik ve sınırlarını belirlerken, “kamu hizmeti”ne atfedilen 

anlam ve sınırların belirleyici olduğunu savunan yaygın anlayış ve yaklaşımlardır. Başta 

Duguit olmak üzere “Kamu Hizmeti Okulu” takipçileri ve günümüzde bir çok yazar ve 

yüksek mahkeme kararlarında da görebileceğimiz yaygın kanaat, kamu idaresinin varlık 

sebebi olarak, kamu hizmeti üretilmesine bağlamışlardır. Bu yaklaşım kamu hizmeti ile 

kamu yönetimini özdeş olarak görecek kadar ileri gitmiş ve sadece fonksiyonel olarak 

değil organik olarak kamu yönetimini, kamu hizmeti kavramı ile açıklama yoluna gitmiştir. 

Türkçeye “hizmet” olarak çevirdiğimiz “service” sözcüğüne teşkilat, örgüt anlamını da 

yükleyerek hem yerine getirdiği fonksiyonu, hem de yapıyı kastederek neredeyse bütün 

kamu idarelerini bu sözcükle anlatma yoluna gitmişlerdir. Diğer taraftan ise, “kamu 
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hizmeti” kavramının sadece kamusal ihtiyaçları karşılayan hizmetlerin, kamu hizmetleri 

olarak kabul edilebileceğini, yönetsel faaliyetlerin kamu hizmeti ile doğrudan ilgili 

olmayan faaliyetler için bu kavramın kullanılamayacağını savunan görüşler de vardır. Asıl 

mesele ülkemizde olduğu gibi ayrı hukuk rejimlerinin uygulandığı ülkelerde özel hukuk ve 

kamu hukuku ayrımının neye göre yapılacağı tartışmasıdır. Özellikle idare hukukunun 

uygulanacağı sınırların belirlenmesinde kamu hizmeti kavramı belirleyici olmaktadır. 

5.5. KAMU HİZMETLERİNDE VE YÜRÜTÜLÜŞ USULLERİNDE DÖNÜŞÜM VE  

       DEĞİŞİM 

Devletin yapı ve fonksiyon itibariyle büyümesi; örgüt, yönetim, hizmetlerin 

işleyişi, koordinasyon ve halkla ilişkiler bakımından birtakım sorunları ortaya çıkarmıştır. 

Devletin fonksiyonlarındaki artış, her şeyden önce onun yürütme organı olan kamu 

yönetimi teşkilatını büyütmüştür. Bu kamu yönetimi teşkilatı, kendi içinde karmaşık ve 

teknik bir özellik kazanmıştır. Bilimsel ve teknik yöntemler, kamu yönetiminde daha çok 

kullanılır hale gelmiştir. Siyasi ve idari kararların alınmasında, teknik, ekonomik, sosyal, 

mali, hukuki ve istatistikî bilgilere daha fazla ihtiyaç hissedilmektedir. Hem yönetim 

teknik bir yapıya bürünmüş, hem de kararların alınmasında uzmanlık giderek önem 

kazanmıştır. Teknik ve bilimsel verilere ve yöntemlere giderek daha fazla önem veren 

devlet yönetimi, bu verileri elinde tutan, değerlendiren ve kullanan uzmanlara ve 

bürokratlara daha fazla bağımlı hale gelmiştir. Devletin büyümesi, bürokratikleşmeyi 

artırmıştır. Bu da devlet ile halk arasındaki mesafeyi artırmıştır. Bürokratikleşme, idari 

örgütlerin büyümesi ve teknik nitelik kazanması, halkın yönetsel ve siyasal karar alma 

sürecine katılımını imkansızlaştırmıştır. Kamu hizmetlerinde verimsizlik, harcamaların 

artması, yavaş işlemesi, statükocu yapısıyla değişime direnç göstermesi yeni arayışlara 

sebep olmuştur112. 

5.5.1. Dönüşümün Boyutları 

Değişimin, kaçınılmaz bir olgu olduğu herkesçe kabul edilen bir gerçektir. 

“Dünyada değişmeyen tek şey değişimdir” sözü değişimin kaçınılmazlığını en bariz 

şekilde ortaya koymaktadır. Yaşadığımız çağın en belirgin özelliği, değişimin baş 

döndürücü bir ivme ile hızlanması ve çok boyutlu hale gelmesidir. Bilimsel, teknolojik, 
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ekonomik, siyasal, toplumsal ve kültürel alanlarda yaşanan hızlı değişimin boyutları artık 

çağımızın “değişim çağı” olarak anılmasına neden olmuştur113. 

Çağımızda hızla değişen ve dönüşen dünyada kamu sektörünün bu değişime ayak 

uyduramaması, kamu yönetiminde reform ihtiyacını doğurmuştur. Özel sektör 

işletmeciliğinin sürekli gelişmesi, uluslararası şirketlerin başarılı bir şekilde yönetimi ve 

değişime hızla uyum sağlaması, bunun yanında her geçen gün büyüyen bürokrasinin hantal 

ve ağırlaşan yapısı kamu kesiminde yeni yönetim teknikleri arayışına neden olmuştur. 

Yirminci yüzyılın son çeyreğinden itibaren başta ekonomi ve teknoloji olmak üzere her 

alanda yaşanan hızlı değişimler özel işletmelerle birlikte kamu kurum ve kuruluşlarını da 

etkilemektedir. Devletten ve kamu yönetiminden beklentiler farklılaşmakta, vatandaşlar 

sunulan hizmetlerin zamanında, kaliteli ve hızlı olarak sunulmasını istemektedirler. Kamu 

yönetimi bir yandan var olan yönetsel ve finansal sorunlarıyla uğraşırken diğer yandan 

değişen koşullara uyum sağlamak zorunda kalmaktadır. Bu noktada ortaya atılan işletme 

yönetimi ilke ve yöntemlerinin kamu yönetimine uyarlanması görüşü, bir başka ifadeyle, 

“Yeni Kamu İşletmeciliği” yaklaşımı son 30 yıldır siyasal ve akademik alanda hâlâ 

tartışılmaktadır. Bir yandan konu üzerindeki tartışmalar sürerken, diğer yandan da 

yaklaşımın kullandığı yöntemler kamu yönetimi reformları kapsamında çeşitli ülkelerde 

uygulanmaya başlanmıştır.  

Aslında bu değişim rüzgarı ekonomideki liberalizasyonun bir devamı olarak devlet 

müdahalesinin asgari seviyeye çekilmesi ve bürokratik devletin yavaş ve hantal işleyen 

yapısına tepki olarak doğmuştur. Devletin, yani kamu idaresinin hızla değişen ve dönüşen 

dünyaya ayak uyduramaması, toplumsal ihtiyaçlara zamanında ve etkin olarak cevap 

verememesi ve özel sektörün adaptasyon kabiliyetinin yüksek oluşu, daha verimli daha 

ekonomik ve yüksek kalitede mal ve hizmet sunması ve ihtiyaçlara daha hızlı cevap 

vermesi reformların bu yönde gelişmesine zemin hazırlamıştır. Bürokrasinin çıktı yerine, 

süreç odaklı olması, esas yerine usul ağırlıklı olması eleştirilerin temelini oluşturmuştur. 

Yasal düzenlemelerle bürokrasinin yani kırtasiyeciliğin azaltılması da çözüm olmayınca 

devletin olabildiğince özel sektör lehine küçültülmesi ve bunun sonucu olarak 

özelleştirmeler gündeme gelmiştir. 

                                                      
113 Neşe Songür, “Kamu Yönetiminde Değişim ve Stratejik Planlama”, ed. Filiz Kartal, Türkiyede Kamu 
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Bürokrasi bu değişim ve dönüşüme egemenliğini kaybetme refleksi ile karşı 

koymuş, özelleştirmelere karşı direnç göstermiştir. Bürokrasinin bu kararlı direnci köklü ve 

yapısal değişiklikler yapılması gerekliliği ile karşılık bulmuştur.  

Bir yanda sürekli olarak toplumsal ve ekonomik gelişmenin gerisinde kalan devlet, 

diğer yanda ise gelişen ve değişime hızla ayak uyduran özel sektör işletmeciliği ister 

istemez devlet yönetiminde de yeni kamu işletmeciliğini gündeme getirmiştir. Bu yeni 

kamu yönetimi anlayışı sorumluluk anlayışında da değişikliği zorunlu kılmıştır. Geleneksel 

anlayışta yalnız siyasi liderliğe karşı olan sorumluluğu genişleterek, halka karşı sorumluluk 

ve vatandaş odaklılık anlayışını getirmiştir. Bu anlayışta bürokratlar yalnız kural ve 

yöntemlere uymakla sorumluluklarını yerine getirmiş sayılmamakta, aynı zamanda 

sonuçtan da sorumlu tutulmaktadır. 

Kamu hizmetlerinde bahse konu değişimin boyutlarına baktığımızda, bu değişim 

hizmetlerin veya ihtiyaçların çeşitlenmesinden çok hizmetlerin sunumu ve yönetimi ile 

ilgilidir. Daha çok bürokrasiyi ilgilendiren yapısal bir değişim söz konusudur. Yeni kamu 

yönetimi veya moda deyimle Yeni Kamu İşletmeciliği olarak adlandırılan bu yeni 

yaklaşım özel sektör işletmecilik mantığının kamu idarelerine de uygulanması veya adapte 

edilmesidir. Bu değişimi tetikleyen sadece toplumsal ihtiyaçlar da değildir, aynı zamanda 

özel sektörün önünün açılması, rekabet ortamına imkan sağlanması yani liberalizasyonun 

tamamlanması isteğinin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Diğer yandan artan kamu 

hizmeti talebi ve sosyal devlet anlayışının gelişmesi ise bir aşka tartışma konusudur. 

Buradaki denge unsuru ise devletin bizzat kamu hizmetlerini üreten kuruluş olmak yerine, 

mal ve hizmet üreten kuruluşlara alt yapı hazırlaması ve rekabet ortamına zemin 

hazırlayarak bu hizmetleri bizzat yapmak yerine özel sektöre yaptırması dengeleyici ve 

denetleyici konumda olmasıdır. 

5.5.2. Dönüşümün İdarenin Konumuna ve Yeni Statüsüne Etkisi 

İdareden beklenen bu değişim ve dönüşüm sürecinde hakem konumunda olmasıdır. 

Özellikle endüstriyel ve ticari kamu hizmetlerinde idarenin denetim ve işletme 

fonksiyonlarının ayrılmaya başladığını ve bunun giderek yaygınlaştığını görüyoruz. Bu 

ayrımın gerekçesinin ise kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde, işleten ile onu kontrol 

edenin aynı mercide toplanmasının sakıncalarına dikkat çekilmektedir. İdare aynı anda 

hem oyuncu, hem hakem olmamalıdır. Devlet sadece hakem (regulatör-kontrolör) olmalı 
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yani “oyunun kurallarını koymalı ve kurallara saygıyı sağlamalı”, hizmetlerin işletilmesini 

yani “oyunun oynanmasını” ise operatörlere (işleticilere) bırakmalıdır.114 Böylece 

hizmetteki herhangi bir aksaklıkta sorumlunun kolayca tespit edilebilmesi ve hizmetin 

işleyişinde tam bir “açıklık” sağlanacağı beklenmektedir. 

Devlet bu yeni konumunda bizzat üretici olmak yerine, mal ve hizmet üreten 

kuruluşlara alt yapıyı hazırlamalı ve firmalar arasındaki rekabeti geliştirmelidir. Türkiye’de 

kamu ihale kanununda yapılan değişiklikle hizmet alım yöntemine daha çok başvurulması 

bu yönde atılmış önemli bir adımdır. Gerçi ilk başta anayasaya aykırılığı ciddi şekilde 

tartışılmış olsa da bugün bu tartışmalar ve eleştiriler artık geride kalmış ve bu konudaki 

endişelerin yerinde olmadığı görülmüştür. Bu yöntemle rekabet ortamında hem daha 

ekonomik hem de daha kaliteli ve etkin kamu hizmetleri sunulmaya başlandığı gibi devlet 

sadece düzenleyici ve denetleyici konumuyla yükünü hafifletmiştir. 

Bu yeni statüsünde kamu idareleri sonuç odaklı ve katılımcılığa daha fazla önem 

veren bir nevi moderatör işlevi kazanmıştır. Toplumsal taleplerin zamanında sisteme bir 

girdi olarak alınmasını, değerlendirilmesini ve bunun bir çıktıya dönüşmesini ve bu sistem 

içerisinde bir feed-back (geri besleme) döngüsü oluşturmasına imkan vermektedir. Böylece 

siyasal ve toplumsal sistemi işler kılmıştır. Diğer yandan kendi iç sorunları ve finansal 

sorunlarıyla boğuşmak yerine mümkün olduğunca sorunlar ortaya çıkmadan önce 

çözümlenmesine imkan sağlayan risk analizi yapmasına da olanak sağlamaktadır. 

Sonuç odaklı bu yeni statüsünde kamu idaresi aynı zamanda performans ölçümüne 

imkân verecek kriterleri baştan koyarak dikkatleri girdilerden çok çıktılara yoğunlaştıracak 

ve ölçülebilir hedefler koyacaktır. Böylece sorumlular ve sorumluklar net bir şekilde 

açıkça belirlenecek ve denetimlerin daha sağlıklı ve objektif kriterlerle yapılmasına ve 

belirsizliklerin ortadan kaldırılmasına çalışılacaktır. 

Kamu hizmetlerinin yürütülüş usullerinde değişimin diğer bir etkisi ise hesap 

verebilir olma sorumluluğu ve buna bağlı açıklık ve şeffaflığın sağlanmasıdır. Bu amaçla 

bilgi edinme hakkının temin edilmesi ve dolayısıyla vatandaş eliyle denetime imkan 

vermesidir. 

                                                      
114  Ulusoy, a.g.e., s. 301. 
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Yeni kamu yönetiminde en önemli ilkelerden birisi de katılımcılığı her aşamada 

önememesidir. İdare eskiden olduğu gibi geniş takdir yetkisi içerisinde neyin daha iyi olup 

olmadığına karar vermek yerine; gerek karar aşamasında gerekse icra aşamasında ve 

sonrasında vatandaşın yani yararlanıcıların fikrini soracak ve ona göre işlerini yapacaktır. 

Hangi işlerin öncelikli olarak bütçe imkanları içerisinde yerine getirilmesi gerektiğini 

kararlaştırılmasından nasıl yapılacağına ve sonuçların değerlendirilmesine kadar katılımcı 

bir anlayışla işler sürdürülecektir. Bunun yararı ise bu kararların alınması ve 

uygulanmasında katkısı olan geniş toplum kesimlerinin sahiplenme duygusu sonucu 

memnuniyetlerinin artması, memnuniyetsizliklerin minimize edilmesi olacaktır.  

5.5.3. Yeni Kamu İşletmeciliği ve Stratejik Planlama  

Yeni Kamu İşletmeciliği yaklaşımının önerdiği ve ülkemizde de son on yıldır 

uygulanmaya başlanan tekniklerden birisi de “stratejik planlama”dır. Önceki bölümlerde 

gelişimi bahsedilen stratejik planlama ve yönetim tekniklerinin işletmelerde başarıyla 

uygulanması ve müspet sonuçların alınması, kamu sektörü için de ilham kaynağı olmuştur. 

Stratejik yönetim anlayışı süreçten çok sonuç odaklıdır ve müşteri memnuniyetini esas alır. 

Bu anlayış katılımcılığı da esas aldığından birlikte yönetim ilkesine önem verir. Yapılacak 

işlere karar vermeden önce iç-dış çevre analizi yapılmasına, paydaşlara sorulmasına 

onların katkı sağlamasına imkan verir. Tıpkı özel sektör işletmeciliğinde olduğu gibi bu 

defa müşteri memnuniyeti yerine vatandaş memnuniyeti odaklı yönetişimi esas almaktadır 

İşletmelerdeki stratejik yönetim ve stratejik planlama deneyiminin başarı ile 

uygulanması ve sonuçlar alınması benzer yöntemlerin kamuda da uygulanmasını gündeme 

getirmiştir. İşletmeler için kâr odaklılık, daha fazla üretim, daha fazla pazar payı, 

hissedarlara daha fazla kâr dağıtma gibi amaçlar ciddi motivasyon sebepleri iken, kamuda 

amaçlar daha farklı, kamudan beklentiler de işletmelerdekinden daha farklıdır.  

Kamu kesiminin içinde bulunduğu mali ve idari sorunları dikkate alındığında kamu 

idarelerinin faaliyetlerini planlı ve programlı şekilde yerine getirmeleri giderek önem 

kazanmaktadır. Hazırlanan bütçelerin daha etkili, verimli ve ekonomik uygulanması için 

hazırlık aşamasında diğer plan ve programlarla uyumlu ve denetlenebilir ölçüm kriterlerini 

baştan ihtiva etmesi gerekir. Ülke kaynaklarının yerinde kullanılması ve heba edilmemesi 

tahsis edildikleri yatırımların ve faaliyetlerin belirlenen genel amaçlarla uyumlu olmasına 

bağlıdır. Bu anlamda ulusal, bölgesel ve yerel programlar ve planlar birbirini 
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desteklemelidir. Bütçelemeye ilişkin uluslar arası standartlar ve kodlamalar kullanılması, 

bütçelerin izlenmesi ve değerlendirilmesine imkan sağlayacaktır. İşte bu anlamda KMYKK 

ve onu tamamlayıcı mevzuat makro düzeyde bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde mali 

disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin 

kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluğu 

geliştirmek için yürürlüğe girmiştir. 

Bütçenin hazırlanmasından önce bir stratejik plana ihtiyaç vardır. Bu stratejik plan 

kamu idarelerinin planlı hizmet sunumu, politikalarını geliştirme, belirlenen politikaları 

somut iş programlarına ve bütçelerine dayandırma ile uygulamayı etkili bir şekilde izleme 

ve değerlendirmelerini sağlamaya yönelik olarak temel bir araç olarak benimsenmiştir. 

Stratejik planlar ulusal düzeydeki kalkınma planları ve stratejiler çerçevesinde 

hazırlanmalı ve diğer programlar, sektörel ana planlar, bölgesel planlar ve il gelişim 

planları ile birlikte genel olarak planlama ve uygulama sürecinin etkinliğini artıracak ve 

kaynakların rasyonel kullanımına katkıda bulunacaktır. 

Stratejik plan 5018 sayılı KMYKK’nda (KMYK); 

“Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, 

hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile 

kaynak dağılımlarını içeren plan” olarak tanımlanmıştır.  

Yine aynı Kanunu’nun 9. maddesiyle idarelere stratejik planlarını hazırlama 

yükümlülüğü getirilirken kalkınma programları, programlar, ilgili mevzuat ve 

benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını 

oluşturmak, stratejik amaçlar ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden 

belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve uygulamanın izleme ve 

değerlemesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama görevi 

verilmiştir. 

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi 

için bütçelerini stratejik planlarına bağlamalarını ve performans göstergelerini somut 

faaliyetlere bağlamalarını zorunlu kılmıştır. Kanunda, “Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin 

istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında 

kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans 

göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.” şeklinde teyit edilmiştir. Bu oldukça 
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önemlidir. Nitekim denetimlerde de artık bu öne çıkacaktır. Yapılan harcamaların kurumun 

stratejik planındaki misyon, vizyon ve amaçlara dönük olup olmadığı sorgulanacaktır. 

Sayıştay denetimleri harcamanın sadece mevzuata uygunluk ve ekonomik olup olmadığı 

değil, belirlenen amaçları gerçekleştirmek için etkili ve verimli olup olmadığı da 

aranacaktır. 

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama 

sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla 

ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine DPT Müsteşarlığı yetkili 

kılınmıştır. Bu çerçevede hazırlanan “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul 

ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 26 Mayıs 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

Ayrıca DPT müsteşarlığı yayınladığı “Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu” ile 

stratejik planların nasıl hazırlanacağına dair bir rehber hazırlamıştır. 28/07/2011 tarihli 

28008 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik 

Planlara Dair Tebliğ” ile stratejik planların ne zamana kadar hangi kuruluşlarca yapılacağı 

ve stratejik plan hazırlama sürecinde uyulması gereken genel hususlara açıklık 

getirilmiştir. 
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 İKİNCİ BÖLÜM  

 BELEDİYELER VE STRATEJİK PLANLAMA 

 

1. BELEDİYELERİN TÜRK KAMU YÖNETİMİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ 

Türkiye’nin idari yapısı genel olarak merkezi yönetim ve yerinden yönetim olmak 

üzere ikiye ayrılmıştır. Yerel yönetimlerde yerinden yönetim esası uygulanmaktadır. Yerel 

yönetim kuruluşları İl Özel İdaresi, Belediyeler ve Köy İdaresi olarak ifade edilebilir. 

Merkezi yönetimin taşra teşkilatları ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olmadıkları ve onların 

uzantıları olarak, merkezi otoriteye bağlı faaliyet gösterdiklerinden bu kategoride ele 

alınmaktadır. 

Yerel yönetimler kamu hizmetlerinin etkin ve verimli sunulması ve demokrasinin 

güçlendirilmesi açısından önemli kurumlar olarak görülmektedir.1 Yerel yönetimler, bütün 

ülkelerde kamu yönetiminin önemli ve vazgeçilmez unsurunu meydana getirmektedir. Bir 

ülkedeki yerel yönetimlerin gücü ve etkinliği, söz konusu ülkedeki demokrasinin düzeyi ile 

yakından ilişkilidir. Yerel yönetimler, demokrasi açısından önemli olduğu kadar, yerel 

hizmetlerde verimliliği ve etkinliği sağlamada da vazgeçilmez kurumlardır.”2 Yerel 

yönetimler doğası gereği halka daha yakın hizmet veren kuruluşlardır. Yerel yönetimler 

idari ve siyasi yönü olan kurumlardır. Yerel yönetimlerin idari yönü, bu kurumların yerel 

nitelikteki belirli hizmetleri halka etkin ve verimli şekilde sunacak birimler olması 

anlamına gelmektedir. Yerel yönetimlerin siyasi yönü ise, hesap verebilirlik ve katılım gibi 

yükselen değerlerin yaşama geçirilmesine ve demokrasinin güçlendirilmesine yerel 

yönetimlerin yaptığı katkıya işaret etmektedir.3  

Özellikle bir yerel yönetim kuruşu olan belediyelerin, seçimle işbaşına gelen 

yöneticileri ve hizmet sunulan halkla muhataplıklarına baktığımızda başkentte ikamet 

eden, atamayla göreve gelenlere göre, daha isabetli kararlar alma ve hizmeti yerinde, 

zamanında sunabilme açısından daha etkin ve verimli olacağı açıktır. Diğer yandan kamu 

hizmeti yürüten birimlerin faaliyet alanı ne kadar küçülürse, toplumun tercihlerini 

                                                      
1  Mehmet Zahid Sobacı, Türkiye’nin Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na Uyumu: Özerklik     

Miti,  Seta Yayınları, Ankara, 2015, s. 8. 
2    Eryılmaz, s. 147. 
3   Sobacı, a.g.e.,  s. 9. 
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belirlemek ve yönetime katılmak da o kadar kolaylaşır. Halk siyasi olarak temsil edildikleri 

organların faaliyetlerine daha çok ilgi duymaktadır. Demokratik sistemlerde asıl olan, 

halkın kendini ilgilendiren işlerin yönetimine katılması, bu amaçla oluşturulan organlarda 

görev alması, yöneticilerini sürekli etkilemeye ve denetlemeye çalışmasıdır. Halkın 

yönetime katılması ve yöneticilerini denetlemesi, coğrafi yerinden yönetim ilkesine göre 

örgütlenmiş belediyelerde daha kolay olmaktadır.4 Temsili demokrasinin uygulandığı 

demokratik ülkelerde vatandaş tercihlerinin yönetime tam olarak yansıtılamaması en çok 

eleştiri alan konuların başında gelmektedir. Bu anlamda belediyeler; yerel demokratik 

süreçlerin, ülke geneline göre daha dar ölçekte ve katılımcılığın daha üst seviyede 

sağlandığı yönetim birimleridir. Yerel yönetim birimi olan belediyeler ortak ihtiyaçların 

karşılanmasına ilişkin kararları halk tarafından seçilmiş organları aracılığıyla almaları ve 

halka dayandırmaları meşruiyetlerini güçlendirmektedir. Bu özelliğiyle demokrasi 

kültürünün toplumda yaygınlaşmasına da katkı sağlamaktadır. 

 Bir yerel yönetim kuruluşu olarak belediyeler aynı zamanda idari ve mali özerkliğe 

sahip olmaları açısından, merkezi yönetime nazaran daha hızlı karar alma ve hizmet sunma 

kabiliyetine sahiptirler. Söz konusu özerklik sınırsız değildir, merkezi yönetimin idari 

vesayet yetkisi yasal olarak sürmektedir. Ve bu vesayet ve sınırlamalar dünyada olduğu 

gibi Türkiye’de de ciddi eleştiri konusu olmaktadır. Yerel yönetimlerin özerkliğinin 

artırılması ve yerel demokrasinin güçlendirilmesi Türkiye’nin siyasi ve idari gündemini 

meşgul eden ve hararetli bir şekilde tartışılan konuların başında gelmektedir. Türkiye’de 

yerel yönetimlerin güçlendirilmesi meselesi tartışılırken, Avrupa Yerel Yönetimler 

Özerklik Şartı referans kaynağı olarak kullanılan temel bir metindir. Avrupa Yerel 

Yönetimler Özerklik Şartı Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen ve devletlere kendi 

yerel yönetimlerinin özerklik düzeylerini değerlendirmelerinde kullanabilecekleri birtakım 

temel ilke ve standartlar seti sunan uluslararası nitelikli bir belgedir. Türkiye bazı 

çekinceler koymasına rağmen, Özerklik Şartı’nı imzalayan ve onaylayan ülkelerden 

biridir.5  

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na uyum sağlama amacı da göz önünde 

bulundurularak, 2000’li yılların ortasından itibaren Türkiye’de yeni bir yerel yönetimler 

reformu başlatılmıştır. Söz konusu yerel yönetimler reformu çerçevesinde 2004 yılında 

                                                      
4   Eryılmaz, a.g.e.  s. 148. 
5   Sobacı, a.g.e. s. 8. 
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“5126 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu”, 2005 yılında ise “5393 sayılı Belediye 

Kanunu” ve “5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu” kabul edilmiştir. Bu reform girişimi ile 

Türkiye’deki yerel yönetimlerin daha özerk ve demokratik bir yapıya kavuşturulması 

amaçlanmıştır. Bu reform kapsamında kabul edilen yasal düzenlemeler, yerel yönetimlerin 

görevleri, organları, teşkilatları ve denetimleri açısından önemli değişimleri beraberinde 

getirmiştir. Bu değişimler, Türkiye’nin Özerklik Şartı’na koyduğu çekincelerin birçoğunun 

fiili olarak anlamını yitirmesine yol açmıştır.6 

5393 ve 5216 sayılı kanunlarda iyileştirilen konuların başında meclis kararlarının 

kesinleşmesi, eski kanunda mülki idare amirleri tarafından onaylanmasını zorunlu 

görürken yeni düzenleme ile bu kaldırılmıştır. Kesinleşen kararlar sadece mahalli idarenin 

en büyük mahalli amirine gönderilerek yürürlüğe girmektedir. Dolayısıyla belediyeler 

üzerinde var olan bu ağır vesayet uygulaması kaldırılarak özerkliklerinin artmasına katkıda 

bulunulmuştur. Ayrıca eski 1580 sayılı Belediye Kanunu’nda belediye meclisinin fesih 

nedenleri olarak gösterilen hususlar dörtten ikiye düşürülmüş ve bu iki hususla ilgili 

düzenleme de yumuşatılmıştır. 5393 sayılı kanun ilk kabul edildiğinde, eski kanundaki 

liste usulünü terk ederek, hem belediyenin hizmet alanlarını saymakta hem de “belediye, 

kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahalli müşterek nitelikteki 

diğer görev ve hizmetleri de yapar ve yaptırır” ifadesine yer vererek, belediyeleri mahalli 

nitelikteki hizmetlerde “genel görevli” olarak kabul etmekteydi. Ancak Anayasa 

Mahkemesi bu önemli hükmü iptal etti. 

Belediyelerin mali özerkliği konusuna gelince, belediyeler gelirlerinin önemli bir 

kısmını merkezi idarenin tahsis etmiş olduğu kaynaklardan sağlamaktadır. Bu konudaki 

eleştirilerden birincisi, kaynakları elinde bulunduran merkezi idarenin, aktarması gereken 

gelir kaynaklarını çeşitli bahanelerle kısarak belediyeler üzerinde baskı kurması, ikincisi 

ise yasal olarak verilen yeni görev ve hizmetler için kaynak tahsisi yapılmamasıdır. Yani 

olması gereken getirilen her yeni yükümlükle veya hizmet alanıyla birlikte ilgili külfeti 

karşılayacak kaynağın da tahsis edilmesi gerekir. Yerel hizmet üreten belediyeler halka en 

yakın idareler olması nedeniyle, halkın baskı ve tepkisini de aynı oranda daha yakından 

hissetmektedirler. Dolayısıyla tüm hizmetler, halk tarafından merkezi veya yerel idare 

ayrımı yapılmaksızın yerel yönetimlerden beklenmektedir. Yeni düzenleme ile diğer kamu 

                                                      
6  Sobacı, a.g.e. s. 9. 



 

67 

kurum ve kuruluşlarına ait eksikliklerin de belediyeler tarafından yapılabileceği belirtilmiş 

olması taleplerin yoğun olarak belediyeye yönlendirilmesi ve karşılanmasına sebep 

olmuştur. Ancak yeterli kaynağa sahip olmayan belediyeler bu durum karşısında aciz 

kalmaktadır. Dolayısıyla yetki ve görevleri genişleyen belediyelerin tam mali özerkliğe 

sahip olmaları, kendi gelir kaynaklarını doğrudan elde etmelerine ilişkin düzenleme 

yapılması gerekmektedir.  

Merkezi yönetimler açısından da belediyelerin varlığı bir kazançtır. Çünkü 

belediyeler yerel nitelikteki görevleri merkezi yönetimden devralarak onların yükünü 

hafiflettiği gibi hizmetlerin daha etkin ve verimli sunulmasını da sağlamış olacaktır. Ayrıca 

hizmetin gerektiği kadar, gerektiği yerde temin edilerek sunulması kaynak ve zaman 

israfını da önleyecektir. Belediyeler, özerk yapıları ve halka yakınlıkları nedeniyle 

girişimciliği ve inovatif yapısı yüksek birimlerdir. Bu yapıları nedeniyle yeni hizmet 

yöntemleri geliştirebilirler. Uygulamada gördüğümüz belediyelerin yenilikçi arayış ve 

kabiliyetleri, diğer yandan birbirleri arasındaki rekabetçi tutumları hizmet kalitesinin 

artmasına katkıda bulunmaktadır. Tüm bu nedenlerle merkezi yönetimin sahip olduğu 

yetki ve görevleri, kaynakları ile birlikte daha çok yerel yönetimlere bırakması, denetleyici 

ve düzenleyici pozisyona çekilmesi her açıdan doğru olacaktır. Böylece merkezi yönetimin 

karar almakta geciken ve hizmetlerin zamanında ve yerinde sunulmasını geciktiren ağır ve 

hantal bürokratik yapısına getirilen eleştiriler ve yakınmalar azalacaktır. 

Belediyeler idari, demokratik ve mali yönden daha da güçlendirilmelidir. Bugün 

artık metropolleri yönetme kapasitesi ve kabiliyetini ispatlamış olan yerel yönetimler, daha 

da güçlendirilmeli ve büyükşehir belediyesi uygulamaları bütün illeri kapsayacak şekilde 

genişletilmelidir.  

2. MEVZUATTA BELEDİYELERİN KONUMU, İŞLEVİ VE TEŞKİLAT YAPISI 

Türkiye’nin idari yapısı Anayasa’nın 123. maddesine göre “merkezden yönetim ve 

yerinden yönetim” esaslarına dayanır. Yine Anayasa’nın 127.maddesine göre yerel 

yönetimler; il, belediye ve köy idaresi olarak belirtildikten sonra yerel yönetimlerinin, yöre 

halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş, kuruluş ve görevleri ile 

yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenmiş kamu idareleri 

olarak vasıflandırılmıştır. Anayasa’nın aynı maddesine göre yerel yönetimler; kuruluş 

esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler 
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tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir. Kamu tüzel kişiliği, ancak kanunla 

ve kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulur. 

Belediyelerin kuruluşu, organları, yönetimi, görev, yetki ve sorumlulukları ile 

çalışma usûl ve esasları 5393 sayılı Belediye Kanunu ile belirlenmiştir. Ayrıca büyükşehir 

belediyelerinin yönetiminin hukukî statüsünü düzenlemek, hizmetlerin plânlı, programlı, 

etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla 5216 sayılı kanun 

çıkarılmıştır. 

5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre “Belediye: Belde sakinlerinin mahallî 

müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler 

tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini” ifade 

eder. Buradaki “idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi” vurgusu açıkça yapılmış 

olmakla birlikte sözkonusu özerkliğin sınırsız bir özerkliği kapsamadığını belirtmekte 

yarar vardır. Belediye Kanunu’nun yukarıda alıntılanan 3. maddesinin gerekçesinde bu 

“idari ve mali özerkliğin” Anayasa’nın 123. maddesinde düzenlenen idarenin bütünlüğü 

ilkesini ortadan kaldıracak ve zayıflatacak şekilde yorumlanamayacağı ifade edilmektedir. 

Gerekçeye göre söz konusu kavramlar, mahallî idarelerin, mahallî müşterek ihtiyaçları 

karşılamak amacıyla yetkili organlarının kararı ile kanunlara uygun olarak serbestçe karar 

alma, teşkilâtlanma, personel istihdamı, borçlanma ve benzeri alanlardaki yetkilerini ifade 

etmektedir. 

Merkezi idarenin belediyeler üzerinde idari vesayet yetkisi vardır. Anayasa’nın 

127. maddesinin sondan bir önceki fıkrasında; “Merkezi idare, yerel yönetimler üzerinde, 

mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu 

görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği 

gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idari vesayet 

yetkisine sahiptir” denmek suretiyle idari vesayetin kapsamı belirtilmiştir. 

Yukarıda da bahsedildiği gibi Anayasa’nın 123. maddesine göre; “idare, kuruluş ve 

görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir. Yine Anayasa’nın Yargı Yolu başlıklı 

125. maddesinde, idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğu 

ve 160. maddesinde, “mahallî idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme 

bağlanmasının Sayıştay tarafından yapılacağı” belirtilmiştir. 
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5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 13. maddesine göre, herkes ikamet ettiği beldenin 

hemşehrisidir. Hemşehrilerin belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri 

hakkında bilgilenme ve belediye yardımlarından faydalanma hakkı vardır.7  

İl ve ilçelerde belediyeler mutlaka, il ve ilçelerin kurulmasına ilişkin kanunla 

kendiliğinden kurulmuş sayılır. 5393 sayılı kanuna göre il ve ilçe dışındaki belediyelerin 

kurulması kanunda belirtilen şartları sağlamak kaydıyla İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanacak 

müşterek kararname ile olur. Yeni düzenleme ile nufusu 5000’nin altında olan yerleşimle 

yerlerinde belediye kurulamamaktadır. Belediyelerin kuruluşu, birleşmesi, katılması, 

kaldırılması ve sınırları hakkında düzenlemeler 5393 sayılı kanunda bulunmaktadır. 

Belediyelerin görev yetki ve sorumlulukları 5393 sayılı kanunun üçüncü 

bölümünde belirlenmiştir. Kanunun 14. maddesinde “mahalli müşterek nitelikte olmak 

şartıyla” belediyenin görev ve sorumlulukları, 15. maddesinde belediyenin yetkileri ve 

imtiyazları, 16. maddesinde ise belediyelere tanınan vergi resim harç vb. muafiyetlere yer 

verilmiştir.  

2.1. BELEDİYELERİN ORGANLARI 

Belediyelerin organları 5393 sayılı kanunda Belediye meclisi, belediye encümeni 

ve belediye başkanı olarak belirtilmiştir.  

2.1.1. Belediye Meclisi 

Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır. 5393 sayılı kanunun 17. maddesinde 

her ne kadar sadece karar organı dese de, belediye meclisinin “asıl” karar organı olduğunu 

kabul etmek yerinde olur.8 Belediye Meclisi, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre 

seçilmiş üyelerden oluşur. Belediye meclisinin üye sayısı, o beldenin nüfusuna göre 

değişiklik gösterebilmektedir. 

Belediye meclisi, kendisinin belirleyeceği 1 aylık tatil hariç, her ayın ilk haftası, 

önceden kararlaştırdığı günde toplanır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 19. maddesine 

göre belediye meclisine belediye başkanı başkanlık eder, katılamaması durumunda meclis 

birinci başkan vekili, onun da katılamaması durumunda ikinci başkan vekili başkanlık 

                                                      
7   Derdiman, a.g.e., s. 287. 
8   Derdiman, a.g.e., s. 293. 
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eder. Ancak yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısı meclis başkan vekilinin 

başkanlığında yapılır. Meclis gündemi, Belediye Başkanı tarafından belirlenir. Üye 

tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. 

Ancak karar yeter sayısı, üye tamsayısının ¼’ünden az olamaz. Belediye meclis üyelerinin 

nüfusa bağlı olarak değişen sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Tablo 1. Meclis Üyelerinin Nüfusa Göre Sayıları9 

Nüfusu 10 000'e kadar olan beldelerde 9 

Nüfusu 10 001'den 20 000'e kadar olan beldelerde 11 

Nüfusu 20 001'den 50 000'e kadar olan beldelerde 15 

Nüfusu 50 001'den 100 000'e kadar olan beldelerde  25 

Nüfusu 100 001'den 250 000'e kadar olan beldelerde  31 

Nüfusu 250 001'den 500 000'e kadar olan beldelerde 37 

Nüfusu 500 001'den 1 000 000'a kadar olan beldelerde 45 

Nüfusu 1 000 000'dan fazla olan beldelerde 55 

 

Meclis kararlarının kesinleşmesi aynı kanunun 23. maddesinde şu şekilde 

açıklanmıştır; “Belediye başkanı, hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını, gerekçesini de 

belirterek yeniden görüşülmek üzere beş gün içinde meclise iade edebilir. Yeniden 

görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de belediye meclisi üye 

tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleşir. Belediye başkanı, meclisin 

ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine on gün içinde idarî yargıya başvurabilir. Kararlar 

kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülkî idare amirine 

gönderilir. Mülkî idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez. Kesinleşen 

meclis kararlarının özetleri yedi gün içinde uygun araçlarla halka duyurulur.” 

                                                      
9  03/04/1984 Tarih 2972 Sayılı Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi 

Hakkında Kanun, m.5. 
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Belediye meclisleri kendi üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan 

ihtisas komisyonları kurabilir. İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki 

belediyelerde plân ve bütçe ile imar komisyonlarının kurulması zorunludur. Kanunun 24. 

maddesine göre komisyonlar bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı meclis 

kararında belirtilerek, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye 

sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. Meclis toplantısını 

müteakip imar komisyonu en fazla on iş günü, diğer komisyonlar ise beş iş günü içinde 

kendilerine havale edilen işleri sonuçlandırır. Komisyonlar kendilerine havale edilen işlerle 

ilgili raporlarını bu sürenin sonunda meclise sunmadıkları takdirde, konu meclis başkanı 

tarafından doğrudan gündeme alınır. 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesinde Denetim Komisyonu’na ayrıca 

yer vermiş ve görevini daha iyi yerine getirebilmesi için özel yetki ve imkanlar vermiştir. 

Mesela; komisyona, belediye başkanı tarafından belediye binası içinde çalışabilmesi için 

yer verileceği ve çalışmalarında kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman 

kişilerden yararlanabileceği ve bunlara ne kadar ödeme yapılacağı belirtildikten sonra 

denetim komisyonunun, belediye birimleri ve bağlı kuruluşlarından her türlü bilgi ve 

belgeyi isteyebileceği, bu isteklerin gecikmeksizin yerine getirileceği belirtilmiştir. 

Komisyon, çalışmasını kırk beş işgünü içinde tamamlamak ve buna ilişkin raporunu mart 

ayının sonuna kadar meclis başkanlığına sunması gerekir. Konusu suç teşkil eden 

hususlarla ilgili olarak meclis başkanlığı tarafından yetkili mercilere suç duyurusunda 

bulunulur. 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nda “Meclisin bilgi edinme ve denetim yolları” 

başlığı altında 26. maddesinde belediye meclisinin, bilgi edinme ve denetim yetkisini, 

faaliyet raporunu değerlendirme, denetim komisyonu, soru, genel görüşme ve gensoru 

yoluyla kullanacağını belirttikten sonra bu yetkilerini nasıl ve ne şekilde kullanacağını 

anlatmıştır.  

2.1.2. Belediye Encümeni 

Belediye yönetiminin, belediye meclisinden sonra yer alan ikinci derecede karar ve 

danışma organı olan Belediye Encümeni, Belediye Başkanı başkanlığında; İl 

belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl 

kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve 
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belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi 

kişiden, diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için 

gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim 

amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur. Haftada en 

az bir kere, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile 

karar verir. Belediye encümeninin görev ve yetkileri yine 5393 sayılı kanunun 34. 

maddesinde düzenlenmiştir.  

2.1.3. Belediye Başkanı 

Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. 

Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir. Belediye başkanı, 

görevinin devamı süresince siyasî partilerin yönetim ve denetim organlarında görev 

alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz. 

Başkan, genel olarak belediye teşkilâtının en üst amiri sıfatıyla, belediye teşkilâtını sevk ve 

idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumakla görevlidir. Belediye başkanı izin, 

hastalık veya başka bir sebeple görev başında bulunmadığı hâllerde, bu süre içinde 

kendisine vekâlet etmek üzere, belediye meclisi üyeleri arasından birini başkan vekili 

olarak görevlendirir. Başkan vekili, başkanın yetkilerine sahiptir. 

Belediyelerde üç tür başkanvekilliği vardır. Bunlardan birisi yukarıda belirtilen 

şartlarda, belediye başkanı görevde olmadığında yerine vekalet edecek başkanvekili, diğeri 

ise başkanlığın boşalması halinde meclis tarafından onun yerine seçilen başkanvekili, bir 

diğeri ise yine meclisin kendi üyeleri arasından seçtiği ve başkanın mecliste olmadığı 

zamanlar meclise başkanlık yapacak 1. meclis başkanvekili onun olmadığı durumda ise 2. 

meclis başkanvekilidir. Meclis başkanvekilliği sadece belediye meclisini yönetme 

yetkisine sahiptir. Başta bahsedilen diğer iki başkanvekilliği ise vekalet süresince başkanın 

tüm yetkilerine sahiptir10. 

Belediye başkanının görev ve yetkileri 5393 sayılı kanunun 38. maddesinde 

sayılmıştır.  

                                                      
10  Derdiman, a.g.e., s.303-304 
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2.2. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ 

Büyükşehir belediyesi yönetiminin hukukî statüsünü düzenlemek, hizmetlerin 

plânlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla 5216 

sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu çıkarılmıştır. Bu Kanun, büyükşehir belediyesiyle 

büyükşehir sınırları içindeki belediyeleri kapsar. Toplam nüfusu 750.000’den fazla olan 

illerin il belediyeleri kanunla büyükşehir belediyesine dönüştürülebilir. Büyükşehir 

belediyelerinin sınırları, 12/11/2012 tarihinde 6360 sayılı kanunun 5 maddesiyle 

değiştirilerek il mülki sınırları olarak genişletilmiş, İlçe belediyelerinin sınırları da aynı 

şekilde genişletilerek, bu ilçelerin mülki sınırları olarak belirlenmiştir. 6360 sayılı kanunla 

yapılan bu değişiklikten sonra büyükşehir belediyesi olan illerde İl Özel İdaresi’nin tüzel 

kişiliği kaldırılmıştır. Mevzuatta il özel idarelerine yapılan atıflar bu Kanun kapsamında 

tüzel kişiliği kaldırılan il özel idareleri için ilgisine göre bakanlıklara, bakanlıkların bağlı 

veya ilgili kuruluşları ile bunların taşra teşkilatına, hazineye, valiliklere, büyükşehir 

belediyelerine ve bağlı kuruluşlarına veya ilçe belediyelerine yapılmış sayılır. Tüzel 

kişiliği kaldırılan il özel idarelerine 11745-11751 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel 

İdaresi Kanunu ve diğer mevzuatla verilmiş olan yetki, görev ve sorumluluklar ilgisine 

göre bu kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılır ve yerine getirilir. 

5216 sayılı kanunun 7. maddesinde Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve 

sorumlulukları düzenlenmiştir. 8. ve 9. maddelerde altyapı ve ulaşım hizmetlerinin diğer 

ilçe belediyeleri, kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon içerisinde nasıl yürütüleceğine dair 

düzenleme yapılmıştır. Ardından 10. madde de Büyükşehir belediyesi ve ilçe 

belediyelerinin yetkileri ve imtiyazları düzenlenmiştir. 11. madde de ise “Büyükşehir 

belediyesinin imar denetim yetkisi” başlığı altında, büyükşehir belediyelerine, ilçe 

belediyelerinin imar uygulamalarını denetleme yetkisi verilmiş ve bu yetkilerini nasıl 

kullanacaklarına dair düzenlemeye yer verilmiştir 

2.2.1. Büyükşehir Belediyesinin Organları 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 3. maddesinde, büyükşehir 

belediyesinin organları: Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediye encümeni ve 

büyükşehir belediye başkanı olarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu’na benzer şekilde 

düzenleme yapılmıştır. 



 

74 

2.2.1.1. Büyükşehir Belediye Meclisi 

Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır ve ilgili 

kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilen üyelerden oluşur. Büyükşehir belediye 

başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanı olup, büyükşehir içindeki diğer 

belediyelerin başkanları, büyükşehir belediye meclisinin doğal üyesidir. Büyükşehir 

belediye meclis üyeleri için ayrıca seçim yapılmaz. Büyükşehir belediye başkanı ve ilçe 

belediye başkanları ile ilçe belediyelerinin toplam üye sayısının beşte biri oranında ilçe 

belediye meclislerine seçilen meclis üyeleri arasından seçilme sıraları esas alınarak 

yukarıdan aşağıya doğru tespit edilir. Büyükşehir belediye meclisleri belediye hudutları 

içinde kalan ilçe seçim çevreleri için tespit edilen belediye meclisleri üye sayısının her ilçe 

için beşte biri alınmak suretiyle bulunacak toplam sayı kadar üyeden teşekkül eder. Bu 

hesaplamada artık sayılar nazara alınmaz. Büyükşehir belediye meclislerine katılacak 

üyelerin sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Tablo 2. Büyükşehir Belediye Meclisinde İlçe Belediyelerinin Temsil Sayıları 

İlçe Nüfusu İlçe Üye 

Sayısı 

Büyükşehire 

Katılacak Sayı 

Doğal Üye 

(İlçe Belediye Bşk) 

Toplam 

Katılacak Üye 

< - 10000 9 1 1 2 

10001 - 20000 11 2 1 3 

20001 - 50000 15 3 1 4 

50001 - 100000 25 5 1 6 

100001 - 250000 31 6 1 7 

250001 - 500000 37 7 1 8 

500001 - 1000000 45 9 1 10 

1000000 - < 55 11 1 12 

 

Yukarıdaki tabloya uygun olarak ilçelerden büyükşehir belediye meclisine katılacak 

üye sayılarının toplamı büyükşehir belediye meclisinin toplam üye sayısını oluşturacaktır. 

Diğer bir konu ise ilçe belediye meclislerinde temsil edilen siyasi partilerin ne oranda 
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büyükşehir belediye meclisine üye vereceğidir. Bu konuda nisbi temsil oranı gözetilecektir. 

Yani ilçe belediye meclisinde temsil edilen her siyasi parti her 5 üyesine karşılık 

büyükşehir belediye meclisine birer üye gönderecek geriye kalan artık üye sayılarından ise 

en fazlaya sahip olan parti 1 üye daha göndermiş olacaktır. 

Büyükşehir ve ilçe belediye meclisleri ile bunların çalışma usul ve esaslarına ilişkin 

diğer hususlarda Belediye Kanunu hükümleri uygulanır Büyükşehir belediye meclisi, her 

ayın ikinci haftası önceden meclis tarafından belirlenen günde mutat toplantı yerinde 

toplanır. Kasım ayı toplantısı dönem başı toplantısıdır. Bütçe görüşmesine rastlayan 

toplantı süresi en çok yirmi, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür. Mutat toplantı 

yeri dışında toplanılmasının zorunlu olduğu durumda üyelere önceden bilgi vermek 

kaydıyla belediye hudutları dahilinde meclis başkanının belirlediği yerde toplantı yapılır. 

Ayrıca, toplantının yeri ve zamanı mutat usullerle belde halkına duyurulur. 

Büyükşehir belediye başkanı, hukuka aykırı gördüğü belediye meclisi kararlarını, 

yedi gün içinde gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere belediye meclisine 

iade edebilir.  

Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de 

büyükşehir belediye meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar 

kesinleşir. Büyükşehir belediye başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine 

idarî yargıya başvurabilir. Büyükşehir belediye meclisi ve ilçe belediye meclisi kararları, 

kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülkî idare amirine 

gönderilir. Mülkî idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez. 

Büyükşehir kapsamındaki ilçe belediye meclisleri tarafından alınan imara ilişkin 

kararlar, kararın gelişinden itibaren üç ay içinde büyükşehir belediye meclisi tarafından 

nazım imar plânına uygunluğu yönünden incelenerek aynen veya değiştirilerek kabul 

edildikten sonra büyükşehir belediye başkanına gönderilir. Üç ay içinde büyükşehir 

belediye meclisinde görüşülmeyen kararlar onaylanmış sayılır 

Büyükşehir belediye meclisi, üyeleri arasından seçilecek en az beş, en çok dokuz 

kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. İhtisas komisyonları, her siyasî parti 

grubunun ve bağımsız üyelerin büyükşehir belediye meclisindeki üye sayısının meclis üye 

tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. İmar ve bayındırlık komisyonu, çevre ve sağlık 

komisyonu, plân ve bütçe komisyonu, eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyonu ile ulaşım 
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komisyonunun kurulması zorunludur. Meclis toplantısını müteakip imar komisyonu en 

fazla on işgünü, diğer komisyonlar ise beş iş günü toplanarak kendisine havale edilen işleri 

sonuçlandırır. Komisyon bu sürenin sonunda raporunu meclise sunmadığı takdirde, konu 

meclis başkanlığı tarafından doğrudan meclis gündemine alınır.  

Komisyon çalışmalarında uzman kişilerden yararlanılabilir. Gündemdeki konularla 

ilgili olmak üzere; kurum temsilcileri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 

üniversitelerin ilgili bölümlerinin, sendikalar (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst 

kuruluşun, sendika konfederasyonunun bulunduğu yerde konfederasyonun) ve 

uzmanlaşmış sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile davet edilen uzman kişiler, oy hakkı 

olmaksızın ihtisas komisyonu toplantılarına katılabilir ve görüş bildirebilir. 

İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten 

sonra büyükşehir belediye meclisinde karara bağlanır. Komisyon raporları alenîdir, çeşitli 

yollarla halka duyurulur. 

2.2.1.2. Büyükşehir Belediye Encümeni 

Büyükşehir belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında, belediye 

meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile, biri genel 

sekreter, biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim 

amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Belediye başkanının katılamadığı 

toplantılarda, encümen toplantılarına genel sekreter başkanlık eder. 

 2.2.1.3. Büyükşehir Belediye Başkanı 

Büyükşehir belediye başkanı, büyükşehir belediye idaresinin başı ve tüzel 

kişiliğinin temsilcisidir. Büyükşehir belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve 

usullere göre büyükşehir belediyesi sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilir. 

Büyükşehir ve büyükşehir kapsamındaki ilçe belediye başkanları görevlerinin devamı 

süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor 

kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz. Büyükşehir belediye 

başkanının görev ve yetkileri 5393 sayılı kanunun 18. maddesinde sayılmıştır.  
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2.2.2. Büyükşehir Belediyesi Teşkilâtı  

Büyükşehir belediyesi teşkilâtı; norm kadro esaslarına uygun olarak genel 

sekreterlik, daire başkanlıkları ve müdürlüklerden oluşur. Birimlerin kurulması, 

kaldırılması veya birleştirilmesi büyükşehir belediyesi meclisinin kararı ile olur. 

Büyükşehir belediyesinde diğer belediyelerde olduğu gibi başkan yardımcısı 

bulunmaz. Hizmetlerin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için, genel sekretere 

yardımcı olmak üzere, norm kadroya uygun olarak genel sekreter yardımcısı atanabilir. 

Büyükşehir belediyesinde hizmetlerin yürütülmesi belediye başkanı adına onun direktifi ve 

sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine, belediyenin amaç ve politikalarına, stratejik 

plânına ve yıllık programlarına uygun olarak genel sekreter ve yardımcıları tarafından 

sağlanır. 

3. BELEDİYELERDE STRATEJİK PLANLAMANIN HUKUKSAL YÖNÜ 

3.1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU VE  

       STRATEJİK PLAN 

Mevzuatımıza stratejik planlamaya ilişkin hükümler 10/12/2003 tarih ve 5018 

Sayılı KMYKK ile girmiştir. 5018 Sayılı Kanunun çıkarılma sebebi ise; Türkiye bütçeleme 

sistemini yıllardır olumsuz etkileyen teknik ve politik etkenlerin baskısıyla, yeni bir mali 

yönetim ve denetim sistemine ihtiyacı doğmuştur. Nihayet 11.10.1995 tarihinde Maliye 

Bakanlığı ve Dünya Bankası arasında "Kamu Mali Yönetim Projesi"nin "Harcama 

Yönetimi" sistemini çözümlemeye yönelik bir proje anlaşması imzalanmıştır. Ardından 

IMF İcra Direktörleri Kurulu’nun 6’ncı gözden geçirmeyi onaylayabilmesi için, Kamu 

Mali Yönetimi ve Denetimi Yasa Tasarısının yasalaştırılması ön şart olarak ileri 

sürülmüştür11. 

5018 sayılı KMYKK, bütçeler ve kalkınma planları arasında sıkı bir bağ 

kurulamaması, bazı malî işlemlerin bütçelerde yer almaması, bütçe uygulamalarının malî 

yılla sınırlı olması ve çok yıllı bütçeleme sisteminin olmaması gibi eksikliklerin 

giderilmesi maksadıyla çıkarılmıştır. Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’yla, 1050 

sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 1050 Sayılı Kanun kamu 

                                                      
11  Osman Saraç, “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi”, 

T.C. Maliye Bakanlığı, Maliye Dergisi, Mayıs-Aralık, 2004, s. 122-163. 
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mali yönetiminde yaşanan ulusal ve uluslararası düzeydeki gelişmeler, kamu idarelerinin 

sayı ve nitelik olarak büyümesi ve teşkilatlanmalarındaki değişiklikler karşısında yetersiz 

kalmıştı.  

Mali yönetimde performans ve verimlilik gibi sıkça kullanılan modern kamu 

yönetimi ilkelerinin olmayışı, eski sistemde köklü değişikliğe gidilerek Ulusal Program ve 

Politika Belgesi'nde12 de yer aldığı üzere uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği 

normlarına uygun, bir kamu malî yönetim ve kontrol sisteminin oluşturulması, bütçe 

kapsamının genişletilmesi suretiyle bütçe hakkının en iyi şekilde kullanılması, bütçe 

hazırlama ve uygulama sürecinde etkinliğin arttırılması, malî yönetimde şeffaflığın 

sağlanması, sağlıklı bir hesap verme mekanizması ile harcama sürecinde yetki-sorumluluk 

dengesinin yeniden kurulması, etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulması ve bu suretle 

çağdaş gelişmelere uygun yeni bir kamu malî yönetim sisteminin oluşturulması 

amaçlanmıştır.13  

Nitekim kanunun birinci maddesinde, “Bu Kanunun amacı, kalkınma planları ve 

programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, 

ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî 

saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu 

bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, 

raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemektir” denilmek suretiyle, ilk defa yeni kriterler 

getirmekte ve yeni bir bakış açısı sunmaktadır.  

01/01/2005 tarihinde yürürlüğe giren KMYKK’yla getirilen en önemli 

yeniliklerden birisi de, kamu idarelerine stratejik plan hazırlama yükümlülüğü getirmesi 

olmuştur. Kanunun 9. maddesinde stratejik plan, “kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli 

amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, 

bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan”14olarak 

tanımlanmıştır. Kanunun 9. maddesinde, kamu idarelerine kalkınma planları, programlar, 

ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde, geleceğe ilişkin misyon ve 

vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, 

performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve 

                                                      
12  2003 yılı Ulusal Programı, 23 Haziran 2003 tarih ve 2003/5930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı. 
13  Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi, 2004. 
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uygulamanın izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik 

plan hazırlama görevi verilmiştir. Yine aynı maddenin ikinci fıkrasında, Kamu idareleri, 

kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program 

ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile 

performans göstergelerine dayandırmak zorunda oldukları, belirtilmektedir.  

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama 

sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla 

ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine DPT Müsteşarlığı’nın 

(Kalkınma Bakanlığı) yetkili olduğu üçüncü fıkrada belirtildikten sonra, bir ek fıkra ile 

kamu idarelerinin yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunlara ait kaynak ihtiyacını, 

performans hedef ve göstergelerini de içeren performans programı hazırlamalarını 

istemiştir. Ayrıca aynı Kanun’un Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme 

başlıklı 9. maddesinin sondan bir önceki fıkrasında, Kamu idareleri bütçelerini, stratejik 

planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans 

esasına dayalı olarak hazırlarlar, denmek suretiyle oldukça önemli bir vurgu da 

bulunmuştur. Bu vurgunun önemi ileride genişçe ele alınacaktır. Aynı fıkranın devamında 

ise, kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine 

uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı 

bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı’nın yetkili kılındığı 

belirtilmiştir. 

Maliye Bakanlığı, DPT Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit 

edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alacak ve performans 

denetimleri bu göstergeler çerçevesinde yapılacaktır.  

3.2. 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NDA STRATEJİK PLAN 

5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin a bendinde, belediye meclisinin 

görevleri arasında; “Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye 

faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek” 

bulunmaktadır. 

Yine aynı kanunun 34. maddesinin a bendinde, belediye encümeninin 

görevlerinden biri, stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı 

inceleyip belediye meclisine görüş bildirmektir. 
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Aynı kanunun 38. maddesinin b bendinde, Belediye başkanının görevlerinden biri 

de “Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal 

stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve 

personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, 

bunlarla ilgili raporları meclise sunmaktır.” 

Kanunun 41. maddesine göre, belediye başkanı, yerel yönetimler genel 

seçimlerinden itibaren altı ay içinde, kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına 

uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı 

hazırlayıp belediye meclisine sunmakla yükümlüdür. Stratejik plan, varsa üniversiteler ve 

meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanacak ve 

belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girecektir. Nüfusu 50 000'in 

altında olan belediyelerde stratejik plan yapılması zorunlu değildir. Stratejik plan ve 

performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil edecek ve belediye meclisinde 

bütçeden önce görüşülerek kabul edilecektir.  

5393 sayılı kanunun 56. maddesinde faaliyet raporlarının içeriği konusunda 

belediye başkanlarının sorumlulukları düzenlenmiştir. Bahse konu kanun maddesine göre; 

“Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci 

maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plan ve performans 

programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve 

gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının 

durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve 

işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer 

verilir.”  

“Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise 

sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır.” 

Kanunun 61. maddesinde hazırlanacak belediye bütçesinin, stratejik plan ve 

performans programına uygun olarak hazırlanması şu şekilde ifade edilmiştir; “ 

Belediyenin stratejik planına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, 

belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin 

toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir.” 

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. 
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Belediye başkanı ve harcama yetkisi verilen diğer görevliler, bütçe ödeneklerinin 

verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur. 

Kanuna eklenen geçici 4. madde ile 41. maddesinde öngörülen stratejik planların, 

kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde hazırlanması istenmiştir. 

3.3. 5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU’NDA STRATEJİK  

       PLAN 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda büyükşehir belediyesinin görevleri 

arasında, büyükşehir belediyesinin stratejik planını hazırlamak bulunmaktadır. Büyükşehir 

belediye başkanının görevlerinden birisi belediyeyi stratejik plana uygun olarak 

yönetmektir. Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir 

belediyesinin stratejik planını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun 

olarak bütçesini hazırlayacaktır.  

Büyükşehir belediye başkanı, belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, 

belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi 

hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini 

belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmakla 

yükümlüdür. 

Büyükşehir belediyesinde hizmetlerin yürütülmesi belediye başkanı adına onun 

direktifi ve sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine, belediyenin amaç ve politikalarına, 

stratejik planına ve yıllık programlarına uygun olarak genel sekreter ve yardımcıları 

tarafından sağlanır. 

3.4. KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE  

       ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK15  

Yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı KMYKK’nın 9. maddesi hükmüne 

dayanılarak, stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu idarelerinin ve stratejik planlama 

sürecine ilişkin takvimin tespiti ile stratejik planların kalkınma planı ve programlarla 

ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.  

                                                      
15  Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Resmî Gazete: 

26.5.2006/26179 
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Yönetmeliğin amacı belirtildikten sonra, yönetmeliğin kapsamına ilişkin, stratejik 

plan hazırlamakla yükümlü kamu idareleri ve kapsam dışı tutulan idareler belirtilmiştir. 

Daha sonra konu ile ilgili tanımlara ve stratejik planlama sürecinde dikkate alınması 

gereken ilkelere yer verilmiştir. Yönetmelikte ayrıca stratejik planlama çalışmalarının 

yaygınlaştırılması için, aşamalı bir geçiş takvimine yer verilmiştir. Daha sonra ise stratejik 

planlama çalışmalarına ilişkin takvim başlığı altında; stratejik planların süresi, 

güncelleştirilmesi ve yenilenmesinin nasıl olacağı konusunda düzenlemeler yapılmıştır. 

Yönetmelikte stratejik planların hazırlık süreci, içeriği, sorumlulukların nasıl 

olacağı, diğer planlarla uyumu ve onay süreçlerinden bahsedilmiştir.  

3.5. KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS  

       PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK16  

Yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı KMYKKnun 9. maddesine 

dayanılarak hazırlanmıştır. Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel 

bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ile yerel yönetimlerin performans 

programlarının hazırlanması, ilgili idarelere gönderilmesi, kamuoyuna açıklanması ve 

bunlara ilişkin süreler ile diğer usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olmayan idarelerin performans programı hazırlaması 

zorunlu değildir.  

Yönetmeliğin 3.  maddesinde, yönetmelikte geçen bazı kavramlar tanımlandıktan 

sonra 4. maddesinde; performans programlarının bu yönetmelik, Performans Programı 

Hazırlama Rehberi ve Bakanlıkça performans esaslı bütçelemeye ilişkin yapılacak diğer 

düzenlemelere uygun olarak hazırlanması gerektiğini belirtmiştir. Devamında ise 

performans programının nasıl hazırlanacağına dair süreçleri ve uyulması gereken prensip 

ve kriterler belirlenmiştir. 

                                                      
16  Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 

05.07.2008, Sayısı: 26927 
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3.6. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI  

       HAKKINDA YÖNETMELİK17 

5436 Sayılı Kanun’la 5018 sayılı KMYKK’da bazı teknik değişiklikler yapılmış ve 

ayrıca kamu kesimi reformlarının kurumsallaşması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için 

idarelerde Strateji Geliştirme Birimleri (SGB) kurulması ve teşkilat yapılarında gerekli 

değişiklikler yapılmasına dair birtakım düzenlemeler de gerçekleştirilmiştir. Yürütülen 

kamu kesimi reformunun kurumsal aracı olan Strateji Geliştirme Birimleri 5436 sayılı 

kanunla kurulmuşlardır. Söz konusu kanunun 15. maddesine göre; Başbakanlık ve 

Bakanlıklarda (Milli Savunma Bakanlığı hariç) Strateji Geliştirme Başkanlığı, ekli (1) 

sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin merkez teşkilatlarında Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığı, ekli (2) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin merkez teşkilatlarında ise 

Strateji Geliştirme Müdürlüğü kurulmuştur. 

Yerel yönetimlerde de SGB’lerin kurulması 5436 Sayılı Kanunun 15. maddesiyle 

hüküm altına alınmıştır. Buna göre, 5018 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasında 

mali hizmetler birimine verilen görevler, yerel yönetimlerde, ilgili mevzuatında yer alan 

hükümler çerçevesinde kurulacak birimler tarafından yerine getirilir. Dolayısıyla, yerel 

yönetimlerde SGB’ler temel olarak kendi mevzuatlarında öngörülen yapıya uygun olarak 

kurulacaktır. Bu doğrultuda büyükşehir belediyelerinde Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlıkları diğer belediyelerde ise şube müdürlükleri kurulduğu görülmektedir. Ayrıca, 

5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesine göre de nüfusu 50.000’in altında olan 

belediyelerin stratejik plan hazırlaması zorunlu değildir.18 

Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

18.02.2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu 

Yönetmelik, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere, genel yönetim 

kapsamındaki kamu idarelerini kapsar. Yönetmeliğin 3. maddesinin (f) bendine göre 

strateji geliştirme birimleri; Strateji Geliştirme Başkanlıkları ve Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlıkları ile strateji geliştirme ve mali hizmetlerin yerine getirildiği müdürlükleri ifade 

etmektedir. 

                                                      
17  Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,  Resmi Gazete, 

18.2.2006,  sayısı: 26804 
18  İbrahim Akdeniz, “Kamu Mali Yönetiminde Strateji Geliştirme Birimleri”, Ankara, Maliye Bakanlığı, 

Strateji Geliştirme Başkanlığı, Maliye Dergisi, Temmuz-Aralık 2010, s. 467. 
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Anılan Yönetmeliğin 4. maddesine göre strateji geliştirme birimlerinin görevleri, 

aşağıda belirtilen fonksiyonlar kapsamında yürütülür; 

a) Stratejik yönetim ve planlama 

 1) Misyon belirleme 

 2) Kurumsal ve bireysel hedefler oluşturma 

 3) Veri-analiz ve araştırma-geliştirme 

b) Performans ve kalite ölçütleri geliştirme 

c) Yönetim bilgi sistemi 

d) Mali hizmetler 

 1) Bütçe ve performans programı 

 2) Muhasebe, kesin hesap ve raporlama 

 3) İç kontrol 

İdarelerin görev alanı ve teşkilat yapılarına göre, bu fonksiyonlar alt birimler 

tarafından yürütülür. Bu fonksiyonlar birleştirilerek bir veya daha fazla alt birim tarafından 

yürütülebileceği gibi, bir fonksiyon birden fazla sayıda alt birim tarafından da 

yürütülebilir. Ancak, mali hizmetler fonksiyonu kapsamında yürütülen iç kontrol 

faaliyetinin, diğer faaliyetleri yürüten alt birim ve personelden ayrı bir alt birim ve personel 

tarafından yürütülmesi zorunludur. Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde, 

muhasebe yetkililiği görevi, strateji geliştirme biriminin muhasebe-kesin hesap ve 

raporlama fonksiyonunu yürüten alt birim yöneticisi tarafından yerine getirilir. 

Kamu mali yönetimi reformunun hayata geçirilmesinde önemli görevler üstlenen 

SGB’ler bir yandan örgütlenmelerini sürdürmekte, diğer yandan yeni kamu mali 

yönetimini uygulamaya çalışmaktadır. Bu birimlerin yetki ve sorumluluklarını layıkıyla 

icra edebilmeleri, kamu idarelerindeki gelişim ve değişimin desteklenmesi ve bunun 

sürdürülebilir kılınmasının koşullarından birisidir.19 

                                                      
19  Akdeniz, a.g.m., s. 469 
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3.7. KAMU İDARELERİ İÇİN STRATEJİK PLANLAMA KILAVUZU 20 

DPT Müsteşarlığı tarafından, kamu idarelerine stratejik planlama sürecinde yol 

göstermek üzere bu kılavuz hazırlanmıştır. 5018 sayılı Kanunda, stratejik plan 

hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin 

takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine 

yönelik usul ve esasların belirlenmesine DPT Müsteşarlığı yetkili kılınmıştır. 

Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, 26 Mayıs 2006 tarihli Resmi 

Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usûl ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik’te belirtilen kamu idarelerince hazırlanacak stratejik planların genel 

çerçevesini belirlemek amacını taşımaktadır. İlk sürümü Haziran 2003’te hazırlanmış olan 

bu kılavuzun ikinci sürümü Haziran 2006’da hazırlanmış ve www.sp.gov.tr internet 

sitesinde yayınlanmaktadır. 

Kılavuzda beş bölüm başlığı altında stratejik planlama sürecinin nasıl yapılması 

gerektiği örneklerle anlatılmaktadır. Oldukça kısa ve öz bir şekilde kamu idareleri için 

stratejik planlamanın aşamalarına ve dikkat edilmesi gereken hususlara yer verilmiştir. 

Kılavuzun birinci bölümünde stratejik planlama kavramı tanıtılmaktadır.  

İkinci bölümde “neredeyiz?” sorusuna cevap aramak üzere kuruluş içi ve dışı 

etkenlerin incelenmesine yönelik durum analizinin genel çerçevesi verilmektedir. 

Üçüncü bölümde “nereye gitmek istiyoruz?” sorusu çerçevesinde kuruluş için 

misyon, vizyon, değerlerler, amaç, hedef ve stratejilerin belirlenmesi konusunda temel 

kavram ve yaklaşımlar anlatılmaktadır.  

Dördüncü bölümde “gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?” sorusu kapsamında 

uygulama stratejisi geliştirme konusu işlenmektedir. Belirlenen hedefler doğrultusunda 

temel faaliyet ve projelerin şekillendirilmesi ve stratejik planın bütçe süreci ile ilişkisi ele 

alınmaktadır.  

Son bölümde ise “başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz?” sorusuna yönelik 

olarak izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin sistematik bir şekilde yürütülmesi 

konusunda bir çerçeve sunulmaktadır.  

                                                      
20  DPT, Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, DPT, Ankara,  2006 2. Sürüm 
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Kılavuz, stratejik planlama süreci ve stratejik planların kapsam ve içeriği 

konusunda genel bir çerçeve sunmayı amaçlamaktadır. Kamu idareleri, ortaya konan ana 

ilkelere ve kılavuzun genel yapısına bağlı kalmakla birlikte, ana ve alt başlıkları kendi 

özelliklerini de dikkate alarak şekillendireceklerdir.21  

3.8. PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ 

            (T.C. MALİYE BAKANLIĞI-BÜMKO) 

Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından, ilk olarak 

5018 Sayılı Kanun’un 9. ve 41. maddelerine dayanılarak seçilen pilot idarelerce 

hazırlanacak, Performans Esaslı Bütçeleme için 2004 yılında “Performans Esaslı 

Bütçeleme Rehberi (Pilot Kurumlar İçin Taslak)” 22 adıyla yayınlanmıştır. Daha sonra 

2009 yılında yine Maliye Bakanlığınca yayınlanan Performans Programı Hazırlama 

Rehberiyle stratejik plan hazırlamakla yükümlü idarelerin performans programı 

hazırlamalarına yardımcı olmak amacıyla değiştirilerek yeniden yayınlanmıştır.  

5018 sayılı KMYKK’nın 9. maddesi ile kamu idarelerine yürütecekleri faaliyetler 

ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans 

programı hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir. Kamu idarelerinin bütçelerini stratejik 

planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans 

esasına dayalı olarak hazırlamalarına ilişkin hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili 

kılınmıştır. 5018 sayılı Kanunla verilen yetkiye dayanılarak hazırlanan Performans 

Programı Hazırlama Rehberi ile performans programlarının hazırlanması aşamasında kamu 

idarelerine yardımcı olacak bir belgenin oluşturulması amaçlanmıştır. 

Rehberin kapsamına, 5018 sayılı Kanuna ekli I sayılı cetvelde yer alan genel bütçe 

kapsamındaki kamu idareleri, II sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, IV sayılı 

cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile birlikte 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile stratejik plan ve performans programı/planı 

hazırlamakla yükümlü kılınan yerel yönetimler girmektedir. 

Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini 

oluşturan 5018 sayılı KMYKK ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli 

                                                      
21  DPT, a.g.e. s. 6. 
22  BÜMKO, Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi, Pilot Kurumlar İçin Taslak, Ankara, Maliye Bakanlığı, 

2004, www.bumko.gov.tr. (Erişim: 17/12/2013) 

http://www.bumko.gov.tr/
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kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu 

ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dahil 

edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir. 

Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans 

programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Stratejik plan ve performans programları 

vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları 

arasında bağlantı kurulmakta; söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin 

gerçekleşmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır. 

Bu rehberin konusunu oluşturan performans programları, stratejik planlarla bütçeler 

arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlayan araçlardır. Bu kapsamda, performans 

programlarında, stratejik planlarda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin 

yıllık hedefler, söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyetler ile 

bunların kaynak ihtiyacı yer almaktadır. Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını 

ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan performans göstergelerine de bu 

programlarda yer verilmektedir.23 

Stratejik plan ve bütçe ilişkisi performans programları aracılığı ile 

gerçekleştirilmektedir. Bütçe hazırlık sürecine entegre edilen performans programları, 

idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda 

hazırlanmasına yardımcı olmaktadır. 

Rehberde öncelikle konu ile ilgili tanımlar yapıldıktan sonra performans 

programının nasıl hazırlanacağı ve stratejik plan ile nasıl ilişkilendirileceği tablolar da 

kullanılarak anlatılmıştır. Rehberde performans programı ve bütçe ilişkisine dikkat 

çekilmekte ve bütçelerin temelini stratejik planlar ve buna bağlı performans programları 

olacağı anlatılmaktadır. Daha sonra ise performans programı hazırlama süreci aşağıda 

belirtilen sıra ile ele alınmıştır. 

- Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi 

- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetlerin Belirlenmesi 

- Faaliyet Maliyetlerinin Belirlenmesi 

                                                      
23  BÜMKO, a.g.e.,  s. 2. 
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- Performans Hedeflerinin Kaynak İhtiyacının Belirlenmesi 

- Performans Programının Kaynak İhtiyacının Belirlenmesi 

- Performans Programının Oluşturulması 

3.9. KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR  

      TEBLİĞ24 (2011) 

Bu tebliğde stratejik plan hazırlama sürecinde uyulması gereken genel hususlar dile 

getirilmiştir. Tebliğde yönetmelikle belirlenen 2006-2010 geçiş döneminde kamu 

idarelerince hazırlanmış olan stratejik planların Kalkınma Bakanlığınca değerlendirilmesi 

sonucunda eksikliği tespit edilen ve aşağıda yer alan hususların yeni plan hazırlıklarında 

dikkate alınması istenmiştir. 

- Durum analizi ile amaç ve hedeflerin bağlantısının açık bir şekilde gösterilmesi  

- Dış paydaş katılımının yeterli düzeyde ve kalitede sağlanması  

- Hedeflerin sonuç odaklı ve kuruluşun hizmet alanına uygun bir biçimde ifade 

edilmesi  

- Performans programı hazırlıklarında güçlük yaratmayacak sayıda ve nitelikte 

amaç ve hedef belirlenmesi  

- Hedeflere yönelik performans göstergelerinin, bu göstergeler cinsinden mevcut 

durumun ve plan döneminde ulaşılması arzulanan seviyenin belirtilmesi 

- Amaç ve hedeflere nasıl ulaşılacağını açıklayan stratejilerin planda yer alması  

- Amaç ve hedefler seviyesinde maliyetlendirme ve bunlara ilişkin kaynak 

tablolarının yer alması, gereğine dikkat çekilmiştir. 

Ayrıca uygulamanın izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik sistem tasarımı 

yapılması gerektiği ve stratejik planlama çalışmalarının başarısının büyük ölçüde plan 

öncesi hazırlıkların yeterli düzeyde yapılmasına bağlı olduğu belirtilmiştir. Bu kapsamda 

üst yöneticilerin liderliğinde tüm çalışanlarca planlama sürecinin sahiplenilmesinin 

sağlanması, organizasyonun oluşturulması, ihtiyaçların tespit edilmesi, iş planının 

                                                      
24  Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ, Resmi Gazete 08.07.2011 / 28008,  

Kalkınma Bakanlığı 
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oluşturulması amacıyla bir hazırlık programı yapılması istenmektedir. Stratejik planlama 

sürecinin başlangıç aşamasında ve önemli aşamalarında Kalkınma Bakanlığı ile yakın 

işbirliği kurulması gereğine de işaret edilmiştir. 

Tebliğde plan hazırlama sürecinde strateji geliştirme birimi koordinasyonunda tüm 

birimlerin aktif katılımının esas olduğu stratejik planlama ekibinde ana hizmet birimlerinin 

temsil edilmesi gerektiği hususuna dikkat edilmesi bir kez daha ifade edilmiştir. 

İkinci ve daha sonraki stratejik planını hazırlayacak kamu idareleri için, 

yürürlükteki stratejik planın uygulanmış olan dönemine ilişkin hedef ve göstergeler 

bazında gerçekleşme düzeyi ile başarı ve başarısızlık nedenlerini içeren özet değerlendirme 

bölümüne yeni hazırlanacak plan içinde yer verilmelidir. Bir önceki plandan temel 

farklılıklar ve bu farklılıkların nedenleri açıklanmalıdır. Ayrıca, daha önce Kalkınma 

Bakanlığınca kamu idarelerine gönderilmiş olan taslak stratejik plan değerlendirme 

raporlarında yer alan öneri ve uyarılar dikkate alınması tebliğde yer almıştır. 

3.10. KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA 

         DAİR TEBLİĞ 201525 

Bu tebliğ, yönetmeliğin 7. maddesinin 3/b bendi gereği, 7 Haziran 2015 tarihinde 

gerçekleştirilmiş olan 25. dönem milletvekili genel seçimi sonrasında yerel yönetimler 

hariç tutularak, hükümet değişikliğine bağlı olarak stratejik planların yenilenmesi veya 

güncellenmesi için yayınlanmıştır. Tebliğde ayrıca, “Stratejik Planların Onuncu Kalkınma 

Planıyla Uyumu” başlığı altında hazırlanacak stratejik planların sözkonusu Kalkınma 

Planıyla uyumlu amaç ve hedefler içermesi ve belirlenmiş 25 adet Öncelikli Dönüşüm 

Programı (ÖDÖP) çerçevesinde kurumların sorumluluklarının dikkate alınması ve buna 

ilişkin izleme ve değerlendirme yöntemlerinin Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan 

formlara uygun olarak stratejik planlarının nasıl hazırlamaları gerektiği hatırlatılmıştır. 

Önceki tebliğde olduğu gibi yine “Stratejik Plan Hazırlama Sürecinde Uyulması 

Gereken Genel Hususlar” başlığı altında aynı hususlara bir kez daha dikkat çekilmiştir. 

  

                                                      
25 Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ, Resmi Gazete, 30/04/2015/:29392,  

Kalkınma Bakanlığı 
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4. BELEDİYELERDE STRATEJİK PLANLAMANIN YERİ VE GEREKLİLİĞİ 

4.1. MEVZUATLA BELİRLENEN GEREKLİLİKLERE UYMAK BAKIMINDAN 

5018 sayılı KMYK’nın 9. maddesiyle kamu idarelerine stratejik planlarını 

hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir. Kamu idarelerine; kalkınma programları, programlar, 

ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve 

vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını 

önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve uygulamanın izleme ve 

değerlemesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama görevi 

verilmiştir. 

Yine kanunun aynı maddesinde Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen 

düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak 

tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine 

dayandırmak zorundadırlar.  

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama 

sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla 

ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Kalkınma Bakanlığı yetkili 

kılınmıştır. 

Kalkınma Bakanlığı 26 Mayıs 2006 tarihinde yayımladığı “Kamu İdarelerinde 

Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile Stratejik Plan 

hazırlayacak kamu idarelerini ve planlama sürecini düzenlemiştir. Söz konusu 

yönetmeliğin 2. maddesinde yönetmeliğin kapsamına yerel yönetimlerin de girdiği 

belirtildikten sonra geçiş takvimine ilişkin 6. maddesinde, stratejik planlama çalışmalarının 

Stratejik Plan Yönetmeliği kapsamındaki tüm kamu idarelerine yaygınlaştırılmasını ve 

kapsam dahilindeki tüm kamu idarelerinin ilk stratejik planlarını geçiş takvimine uygun 

olarak en geç 31.1.2009 tarihine kadar hazırlamakla yükümlü…” oldukları belirtilmiştir. 

Daha önce anlatıldığı gibi bu yönetmelik ve yine aynı Kalkınma Bakanlığı tarafından 

hazırlanan rehber kamu idarelerine hazırlayacakları stratejik plan için yol gösterici olarak 

hazırlanmıştır. 

5018 Sayılı Kanun’un yanı sıra 5393 sayılı Belediye ve 5216 sayılı Büyükşehir 

Belediyesi Kanunlarında stratejik plana ilişkin maddeler işlenmiştir. 5393 Sayılı Kanun ile, 
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nüfusu 50 000’in üzerindeki tüm belediyeler stratejik plan hazırlamakla yükümlü 

kılınmıştır. Ayrıca 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile il özel idarelerine de stratejik 

planlama yükümlülüğü getirilmiştir. 

5018 Sayılı Kanuna göre belediyeler bütçelerini, stratejik planlarında yer alan 

misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak 

hazırlamak zorundadırlar. Stratejik planlar belediyeler için bağlayıcıdır. Stratejik planda 

belirtilen amaçlara ve hedeflere uygun hizmetler sunulmak zorundadır. Belediye 

başkanlarına, belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek görevi verilmiştir. 

Bahse konu yönetmeliğin 11. maddesinde üst yöneticiler ve sorumlulukları 

belirtilmiştir. Aynı madde de belediye başkanları da üst yöneticiler arasında belirtildikten 

sonra; Üst yöneticilerin (belediye başkanlarının) idarelerinin stratejik planlarının ve 

bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans 

hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından sorumlu 

oldukları belirtilmiştir. Aynı zamanda belediye başkanları sorumlulukları altındaki 

kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, 

kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin 

işleyişinin gözetilmesi, izlenmesinden de belediye meclisine karşı sorumludurlar. Belediye 

başkanları bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, malî hizmetler birimi ve iç 

denetçiler aracılığıyla yerine getireceklerdir.  

4.2. YEREL YÖNETİMLERİN ÖZERKLİĞİNİN KENDİ PLANLARINI  

      YAPMALARI GEREĞİ BAKIMINDAN 

Belediyeler yukarıda anlatıldığı gibi devlet tüzel kişiliğinden ayrı birer tüzel 

kişiliklerdir. Bu nedenle özerk kuruluşlardır. Özerklik kuruluşların kendi başlarına karar 

alma ve uygulayabilme serbestliğini ifade etmektedir.26 Mahalli müşterek hizmetleri yerine 

getirmek üzere kanunla kurulmuş ve kanunla çerçevesi çizilmiş bir özerkliğe sahiptirler bu 

özerkliğin sınırsız olmadığı daha önce anlatıldı. Stratejik planları hazırlama 

yükümlülüğüne bakıldığında bu özerkliği daha iyi bir şekilde görmek mümkündür. Diğer 

kamu idareleri stratejik planlarını yaparken bağlı oldukları bakana karşı sorumludurlar ve 

                                                      
26  Derdiman, a.g.e., s. 56. 
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yapacakları planı değerlendirilmek üzere Kalkınma Bakanlığı’na göndermek zorundadırlar. 

Bu değerlendirme; 

Kalkınma planı, orta vadeli program ve faaliyet alanı ile ilgili diğer ulusal, bölgesel 

ve sektörel plan ve programlara uygunluk,  

Stratejik Plan Yönetmeliği, DPT Kılavuzu ve stratejik planlamaya ilişkin diğer 

rehberlerde belirtilen usul ve esaslara uygunluk,  

Stratejik planda yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerin birbirleri ile 

bağlantıları ve kavramsal tutarlılık,  

Diğer idarelerin stratejik planları ile uyum ve tutarlılık, bakımından incelenir. 

İnceleme sonucunda gerek görülen durumlarda hazırlanan değerlendirme raporu ilgili 

idareye üç ay içinde gönderilir. Kalkınma Bakanlığı’nca kamu idarelerine değerlendirme 

raporu gönderilmesi hâlinde, ilgili idare söz konusu değerlendirme raporunu dikkate alarak 

stratejik plana son şeklini verir ve sunulmaya hazır hâle getirir. 

Yerel yönetimler ise özerklikleri gereği bu değerlendirmenin dışında tutulmuştur. 

Mahallî idareler stratejik planlarını kendi meclisleri tarafından kabulünü müteakip stratejik 

planlarını İçişleri Bakanlığına ve Kalkınma Bakanlığına gönderir. Stratejik planların 

uygulanması, izlenmesi ve kontrolü belediye başkanının sorumluluğundadır. Belediye 

başkanları belediyeyi stratejik planlarına uygun şekilde yönetmek zorundadırlar ve bundan 

meclislerine karşı sorumludurlar. Yerel yönetimler dışındaki kamu idareleri ise bağlı 

oldukları bakana ve bakanlarda TBMM’ye karşı sorumludurlar.  

Belediyeler özerk yapılarının ve devlet tüzel kişiliğinden ayrı bir tüzel kişiliğe sahip 

olmaları nedeniyle kendi stratejik planlarını yapma ve uygulama yetkisine sahiptirler. 

Merkezi idarenin vesayet yetkisinin bu konuda oldukça sınırlı olduğu, takdir yetkisinin 

tamamen belediyelerde olduğu ve merkezi idarenin denetim yetkisinin de belediyenin 

kendi hazırlamış olduğu stratejik plan ve ona bağlı performans programı ve bütçe 

çerçevesinde olacağı ilgili kanunlarda belirtilmiştir. 

4.3. MAHALLİ VE MÜŞTEREK HİZMETLERİN YERİNDENLİĞİ VE  

      SÜREKLİLİĞİ BAKIMINDAN  

Türkiye’de idare merkezden yönetim ve yerinden yönetim esasına göredir. 

Yukarıda bahsedildiği gibi belediyeler mahalli müşterek ihtiyaçları karşılamak üzere 
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kurulmuş yerinden yönetim kuruluşlarıdır. Yerinden yönetimden maksat merkezi idareden 

bağımsız, kanunlar dahilinde kendi kararlarını alması ve uygulamasıdır. Bu anlamda 

stratejik planlarını hazırlarken, kendine özgün bir şekilde vizyon, misyon ve amaçlarını 

belirler. Ancak bunu katılımcı bir anlayışla hemşehrilerine ve diğer paydaşlarına sorarak 

onların görüşlerini de alarak hazırlarlar. Hizmet önceliklerini ve hedeflerini kendileri 

belirler. Belirlemiş oldukları hedefleri gerçekleştirmeye dönük faaliyet ve projelere 

kendileri karar verirler. Böylece merkezi idarenin bürokratik hantallığından uzak, hızlı ve 

yerinde kararlar alarak uygulamaya sokma şansları vardır. Mahalli ihtiyaçları en iyi tespit 

edecekler elbette orada yaşayanlardır ve bu kararları en iyi verecek olanlarda o belde 

halkının oylarıyla seçilip o yörede yaşayan yöneticilerdir.  

Stratejik planların yerel yönetimler tarafından bizzat yapılmasının diğer en önemli 

yararı ise hizmetlerin düzenli ve sürekli olarak ihtiyaçlara uygun şekilde sunulmasının 

sağlanmasıdır. Stratejik planlarda hizmetlerin sunulması bir plan dahilinde belirlenir. 

Yapılan planda sunulacak hizmetler ve bunların kaynakları tahsis edilir ve ayrıca bunların 

sunulması performans göstergeleri ile belli ölçütlere bağlanır. Bunun anlamı hizmetlerin 

nitelik ne nicelik olarak hedeflere ulaşmadaki başarılarının ölçülmesidir. Ayrıca hangi 

hizmetlerin hangi birimler tarafından yapılacağı da belirtilerek müşahhaslaştırılır. Bu 

nedenle hizmetlerin sunulmasındaki belirsizlikler ortadan kalkar ve hangi hizmetin kim 

tarafından ne zaman sunulacağı somut olarak belirlenmiş olur. Hizmetleri kesintisiz olarak 

düzenli bir şekilde sunulması sağlanmış olur. 

4.4. HİZMETİN OBJEKTİF ÖLÇÜLERE BAĞLANMASI BAKIMINDAN 

Stratejik planlar sırasıyla amaçlar, hedefler, faaliyetler ve performans bağıntısı 

içerisinde ele alınır. Yani bir hizmet yapılacaksa bunun hangi amacı gerçekleştirmek üzere 

yapıldığı ve ulaşılmak istenen hedefin ne olduğu belirtilmek zorundadır. Kaynaklar bu 

amaçları gerçekleştirmek üzere belirlenen hedeflere ulaşmak üzere objektif olarak 

belirlenir. Bundaki amaç keyfiliği önlemek ve hesap verebilirliği sağlamaktır. Bu amaçla 

stratejik planlarda performans göstergelerine yer verilmiştir. Sunulan hizmetlerin 

başarısının ölçülebilmesi için ölçütler baştan, plan hazırlanırken, planda yer alır. Hizmeti 

gerçekleştirenler açısından da denetimin nasıl olacağı baştan bilinir ve hizmetler bu 

ölçütler çerçevesinde yürütülür. Hizmeti alacaklar açısından bakıldığında, hangi hizmeti 
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hangi kalitede ne zaman alacaklarını bilmelerini sağlar. Bu haliyle stratejik planlar 

belediye yönetimini bağlayıcı hukuki sonuçlar doğurur. 

4.4.1. Hizmetlerin Belli Ölçütlere Uygun Planla Yapılmasının Kazanımı Bakımından 

Üst paragrafta bahsedildiği gibi hizmetlerin bir plan dahilinde ve önceden 

belirlenmiş ölçütlere uygun sunulması, hem hizmet sunmakla sorumlu olan birim ve 

personel, hem de hizmetten yararlananlar açısından bir çok avantaj ve imkanı içinde 

barındırmaktadır. Ancak burada belirtmek gerekir ki performans ölçütlerinde sadece nicel 

ölçütlere yer verilmesi, nitel ölçütlerin daha az kullanılması hizmetin kalitesini göz ardı 

etmeye yol açabilir. Mesela bir belediyenin sivrisinekler ve zararlı haşeratla 

mücadelesindeki ölçüt, kullanılan ilaç miktarı olmamalı, bu mücadele sonucunda ulaşılmak 

istenen hedef, insanların yaşam alanlarında sivrisineklerin veya haşeratın yol açacağı 

hastalıklardan uzak, zarar görmeden, rahatsızlık duymadan yaşayabilecekleri bir çevre 

yaratmak olmalıdır. Veyahut çevre temizliğinde ölçüt toplanan çöp miktarı yerine, 

şikâyetlerin en aza indiği yüksek memnuniyet oranı olmalıdır. Hizmetlerin bu şekilde 

objektif ölçütlere bağlı bir planla yapılması, hizmet kalitesini artırmaya yarayacaktır. 

4.4.2. Kamu Hizmetlerinden Yararlanmada Eşitliğin Sağlanması Bakımından 

Stratejik planlar katılımcı bir anlayışla hazırlanır. Tüm paydaşların görüşleri uygun 

şekilde alınarak hizmet öncelikleri buna göre belirlenir. Bu sayede söz konusu beldede 

yaşayan tüm kesimlerin ve yerleşim yerlerinin beklentileri dikkate alınarak, hizmetler 

optimum kaynak dağılımıyla yerine getirilir. Stratejik planlar yapıldıktan sonra kamuoyu 

ile paylaşılır. Bunun yararı planın kamuoyu tarafından denetlenmesi ve yapılacak 

hizmetlerin baştan ilan edilmesidir. Belediyeler sunacakları hizmetleri baştan ilan ederek 

ilgili toplum kesimlerinin faydalanacakları hizmetleri ilan etmiş olurlar. Yasal olarak 

kamusal hizmetlerden yararlanma konusunda fırsat eşitliği vardır. Böylece belde 

sakinlerinin belediye hizmetlerinden stratejik planla belirlenen objektif kriterler 

çerçevesinde eşit bir şekilde istifade etmiş olmaları ya da bu yönde bir imkan veya şans 

eşitliğine sahip oldukları söylenebilecektir. Bu bakış açısı Anayasa’nın 10. maddesindeki 

eşitlik ilkesine uygun olduğu kadar 5. maddesinde belirtilen eylem ve işlemlerinde adaletli 

olan devlet ilkesine de uygundur. Stratejik plana bağlanan bu hizmetler açıklık ve hesap 

verme sorumluluğunu da beraberinde getirmektedir. Stratejik planlar hazırlanırken ve 

uygulanırken açıklık ve katılımcılık ilkelerine uygun olarak yapılır. Sonuçta uygulama 
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sırasında denetime bağlıdır. Belediye başkanları belediyelerini stratejik plan ve performans 

programlarına uygun yönetmek zorundadırlar ve aynı zamanda meclislerine karşı 

sorumludurlar.  

4.5. HİZMET VE FAALİYETLERİN BÜTÇELENMESİ VE FİNANSMANINDA  

       İSRAFTAN KAÇINMAK BAKIMINDAN 

Stratejik plan ile bütçe arasında daha önce anlatıldığı gibi sıkı bir bağ vardır. 

Belediyeler stratejik planlarını yapmadan bütçelerini hazırlayamazlar. Belediyeler stratejik 

planlarında yapacakları hizmetleri belirledikten sonra. bu hizmetleri maliyetlendirmek 

zorundadırlar. Bu maliyetlendirmeyi yaparken bütçe imkanlarını da göz önüne almak 

zorundadırlar. Öncelikle mevcut kaynaklarını ve ileriki yıllara ait bütçe tahminlerini 

yapmalılar daha sonra ise yatırımlarını ve harcamalarını göz önüne alarak optimum 

kararlar vermek zorundadırlar. Yapılacak hizmetlere karar verirken alternatif hizmetleri ve 

maliyetleri de değerlendirmeleri gerekir. Sunulacak hizmet ve faaliyetler için fayda/maliyet 

analizleri yapmaları gerekir. Aşağıda “Belediyelerde Stratejik Planlama Süreci”ni 

anlatırken bu konuya daha genişçe değinilecektir. 

5018 Sayılı Kanunda belirtilen bütçe ilkelerini de dikkate alarak kamu kaynaklarını 

israf etmeden etkin, verimli ve ekonomik bir şekilde kamu hizmetlerine tahsis etmeleri 

gerekir. Bilhassa belediye başkanları, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, 

ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye 

kullanımının önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, 

izlenmesinden de belediye meclisine karşı sorumludurlar. 

5. BELEDİYELERDE STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 

Belediyeler her yerel yönetimler genel seçimlerinden hemen sonra stratejik 

planlarını hazırlamaya başlamak ve en geç altı ay sonunda, hazırlamış oldukları bu planı 

belediye meclislerine sunmak zorundadır. Yukarıda da belirtildiği 5393 Sayılı Kanunun 

41.maddesiyle bu sorumluluk belediye başkanına verilmiştir. Ayrıca 5018 Sayılı Kanunda 

da belediye başkanları üst yönetici olarak tanımlanmış ve belediye meclislerine karşı 

“idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, 

kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak 

hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik 
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ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının 

önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu 

Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden” sorumlu oldukları 

belirtilmiştir. 

Yönetmeliğin 7. maddesinde belirtildiği gibi; “Stratejik planlar beş yıllık dönemi 

kapsar. Stratejik planlar en az iki yıl uygulandıktan sonra stratejik planın kalan süresi için 

güncelleştirilebilir. Güncelleştirme, stratejik planın misyon, vizyon ve amaçları 

değiştirilmeden, hedeflerde yapılan nicel değişikliklerdir.” İlgili yönetmeliğin aynı 

maddesinde, hangi durumlarda stratejik planların yenilebileceği belirtilirken, “Yerel 

yönetimlerde üst yöneticinin değişmesi halinde ilgili mahalli idarenin… stratejik planları 

yenilenebilir.” denmiştir. Devamında ise; “Yenileme, stratejik planın beş yıllık bir dönem 

için yeniden hazırlanmasıdır” denerek, belediye başkanlarının değişmesi durumunda 

yeniden beş yıllık plan yapılacağı belirtilmiştir. Bunun iyi tarafı yeni gelen belediye 

başkanına kendi vizyonuna uygun plan hazırlama imkanı vermesidir. Ancak yönetmeliğin 

hangi durumlarda stratejik planların yenilebileceğine ilişkin maddesine baktığımızda 

sayılan hususlar olağandışı durumlardır. Yani burada bahsedilen belediye başkanının 

değişmesi, olağan yerel yönetimler genel seçimi dışındaki değişikliklerdir. Bir belediye 

başkanın ölmesi veya sair sebeplerle bu koltuğun boşalması durumunda, ondan kalan 

süreyi doldurmak üzere seçilen belediye başkanının, seçim dönemini aşacak şekilde beş 

yıllık plan hazırlaması anlamsız olduğu kadar, zaman ve emek israfı olacaktır. Sonuç 

olarak bu tür olağandışı değişikliklerde stratejik planlar sadece seçim dönemlerini 

kapsayacak sürelere ilişkin olmalıdır. Bir yıldan az kalmış süreler için ise sadece 

güncelleme yetkisi verilmeliydi. Eleştirilecek tarafı ise belediye başkanının sorumlu 

,olduğu iradece kendisinden üstte yer alan meclisin, aynı meclis olması durumunda ortaya 

çıkacak çelişkili durumdur. 

Esasen stratejik plan hazırlıklarını koordine etmek ve yürütmek yetkisi, Stratejik 

Plan Yönetmeliği’nde Strateji Geliştirme Birimleri’ne verilmiştir. Ayrıca buna ilişkin 

yayınlanan “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik” üst başlıklarda da anlatıldığı gibi bu birimlerin nasıl oluşturulacağını ve 

görevlerini belirtmektedir. SGB yönetmeliğinin altıncı maddesinde; Stratejik yönetim ve 

planlama fonksiyonu kapsamında bu birimlerin yürüteceği görevler şunlardır: 
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“a) İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı 

oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık 

hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını 

koordine etmek. 

b) Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek. 

c) İdare faaliyet raporunu hazırlamak. 

d) İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek. 

e) İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri 

incelemek. 

f) Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere 

tedbirler almak. 

g) Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı 

memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak. 

h) İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek. 

i) İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek. 

j) İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.” 

Görüldüğü gibi stratejik planlama sürecine ilişkin faaliyetleri yapmak ve koordine 

etmek görevi Strateji Geliştirme Birimlerine (SGB) verilmiştir. Ancak yanlış 

anlaşılmamalıdır tüm bu süreci tek başlarına sürdürmeyeceklerdir. Daha önce anlatıldığı 

gibi üst yöneticinin direktifi ve görevlendirmesi ile hem üst kademe yöneticileri hem de alt 

kademe yöneticilerinin uygun katılımlarıyla stratejik plan hazırlama süreci devam 

edecektir. Yeri geldiğinde anlatılacağı gibi katılımcı bir anlayışla planın hazırlanması yasal 

bir zorunluluktur. 

SGB’lere burada verilen görev süreç yönetimi ve koordinasyon görevinin yanında 

planlama sürecinde sekreterya desteği vermektir. Plan için gerekli şartları oluşturmak, mali 

ve teknik destek vermek ve en önemlisi bünyesinde bu işe uygun yönetmelikte belirtilen 

vasıflara sahip uzman personel bulundurarak, stratejik planların hem yapılmasına hem de 

uygulanmasına nezaret etmektir. Bu birimlerin kurulması stratejik yönetim anlayışının 

kamu idarelerinde sürdürülebilirliği açısından hayati öneme sahiptir. 
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Belediyelerde stratejik planlama süreci; SGB’lerin belediye başkanlarını süreç 

hakkında uygun şekilde bilgilendirmeleri ile başlamalıdır. Daha sonra ise belediye 

başkanları stratejik plan hazırlama çalışmalarını başlattıklarını resmi bir yazıyla bütün 

birimlere duyurmalıdır. Bu yazıda stratejik plan hazırlama ekibini ve sorumluluklarını 

belirttiği gibi, tüm birimlerin bu ekibe destek vermesi gerektiğini de belirtmelidir. 

Belediyeler ölçeklerine uygun en az bir stratejik plan hazırlama ekibi kurmalıdır. 

Gerekiyorsa özellikle büyükşehir belediyeleri gibi geniş organizasyonlara sahip belediyeler 

bir üst ekip kurarak, üst düzey kararları (vizyon, misyon ve amaçları belirlemek gibi) ve 

genel koordinasyonu bu ekip eliyle yürütebilir. Böylece hem işbölümü ve sorumluluklar 

belirlenir hem de üst düzey katılımla plana verilen önem ortaya konulmuş olur. 

Çalışmaların sevk ve idaresini yürütmek üzere strateji geliştirme biriminin 

koordinatörlüğünde kurulan stratejik planlama ekibi hazırlık dönemine ilişkin faaliyetleri 

ve zaman çizelgesini içeren bir hazırlık programı oluşturur. Yönetmelikte belirtildiği gibi 

hazırlık programında aşağıdaki hususlara yer verilir;  

a) Stratejik planlama sürecinin aşamaları,  

b) Bu aşamalarda gerçekleştirilecek faaliyetler,  

c) Aşama ve faaliyetlerin tamamlanacağı tarihleri gösteren zaman çizelgesi,  

ç) Sorumlu birim ve kişiler,  

d) Eğitim ihtiyacı,  

e) Gerek duyulması hâlinde danışmanlık hizmeti ihtiyacı,  

f) Planlama sürecinin gerektirdiği masraflar ile beşerî ve teknik kaynak ihtiyacı.  

Yine yönetmeliğin sekizinci maddesinde belirtildiği gibi, belediyeler hazırlık 

programını oluştururken, beşerî kaynaklarını, organizasyon yapısını, teknik donanımlarını, 

idare ölçeğini ve benzeri hususları dikkate almaları gerekir. Kamu idareleri stratejik 

planlarını hazırlamaya başlamadan önce hazırlık programında yer alan yukarıda belirtilen 

tüm hususları gerçekleştirmek zorundadır. 

Yönetmeliğin dokuzuncu maddesinde; hazırlık dönemini tamamlayan belediyelerin 

stratejik planlarını, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa, bu 

Yönetmeliğe, Kılavuza ve Müsteşarlıkça yayımlanan stratejik planlamaya ilişkin diğer 
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rehberlere uygun olarak hazırlayacağı belirtilmiştir. Yönetmeliğin bu maddesinde 

belirtilmeyen 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 

Kanunu’nda stratejik planlamaya ilişkin var olan hükümleri de unutmamak gerekir. 

Aşağıdaki Şekil 3’de stratejik planlamanın aşamaları gösterilmiştir. Bir stratejik 

plan için iyi bir rehberdir. 

Tablo 3. Stratejik Planlama Süreci 

(Kaynak: DPT, a.g.e., s. 5) 

5.1. PLANLAMAYA HAZIRLIK AŞAMASI  

Planlama yapılırken hazırlık dönemi oldukça önemlidir. İyi geçirilmemiş hazırlık 

dönemi planın başarısını doğrudan etkileyecektir. Hazırlık döneminde özellikle ulaşılmak 

istenen amaç veya amaçlar ortaya konur. Amaçların belirlenmesi, planlamaya yön veren ve 
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planın kapsamını belirleyen bir evredir. Amaçlar örgütün tümüne ilişkin olabileceği gibi, 

bölümlere ve kısımlara ilişkin de olabilir. Böylece planın temeli oluşmuş olur27. Amaç 

belirlendikten sonra bu gayeye ulaşmak için analizler yapılır. Bu analizler çevresel 

faktörlerle ilgili olduğu kadar, örgütün kendi bünyesini de kapsar. Biz buna kısaca iç ve dış 

çevre analizi diyoruz. Dışarıdan gelecek tehditler ve fırsatlar analiz edilir. İç bünyemizdeki 

güçlü ve zayıf yönlerimizi tespit ederiz. Tüm bu analizlerin ışığında bir çok farklı alternatif 

arasından en optimal olan tercihlerle kararlarımızı vermeye çalışırız. Toplanan bilgilerin 

sağlıklı ve doğru bilgiler olmasına dikkat edilmelidir. Çünkü alacağımız kararlar için bu 

bilgiler temel olacaktır. Bilgileri topladıktan sonra değerlendirme aşaması da oldukça 

önemlidir. Analizlerimiz akla, mantığa uygun, rasyonel analizler olmalı ve gerektiğinde 

uzman desteği alınmalıdır. Eğer gerekiyorsa bu konuda eğitim ihtiyacı varsa, hazırlık 

döneminde bunu tespit etmelidir. Plan yapmak için uygun bir planlama grubu 

oluşturulmalıdır. Bu gurup takım çalışmasına yatkın, işini bilen, mümkünse ihtiyaca göre 

farklı branşlardan veya uzmanlık alanlarından kimselerden oluşturulmalıdır.  

Hazırlık döneminde planın nasıl ve ne zaman kimler tarafından ve ne yapılacağına 

karar verilir. Stratejik plan yapmak için gerekli ihtiyaçlar ve kaynaklar tespit edilir. Aslında 

bu aşamaya planın planlanması demek daha doğrudur. 

Stratejik planlama bir ekip çalışmasını gerektirir. Farklı donanımlara sahip birçok 

kişiyi bir araya getiren, kuruluş genelinde sahiplenmeyi gerektiren, zaman alıcı bir süreçtir. 

Yapılacak planın başarısı bilindiği gibi, büyük ölçüde plan öncesi hazırlıkların yeterli 

düzeyde yapılmasına bağlıdır. 

Hazırlık süreci beş adımdan oluşur; 

- Planlama çalışmalarına, belediye yönetiminin hazırlanması ve planın 

sahiplenilmesinin sağlanması, 

- Planlamada kimlerin ve hangi birimlerin görev alacağına karar verilmesi, 

organize edilmesi, 

- Planlama sürecinde gerekli olacak ihtiyaçların tespiti, 

- Planlama için iş planı yapılması, 

- Hazırlık programı yapılması 

                                                      
27  Genç, a.g.e., s. 145. 
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Birincisi, planlama çalışmalarının tüm belediye çalışanlarınca sahiplenilmesi ve 

benimsenmesinin sağlanması gerekir. Bu iş sadece belli bir birimin veya gurubun işi olarak 

görülmemelidir. Özellikle üst yönetimin planı sahiplenmesi, desteklemesi ve planlamayı 

önemsediklerini açıkça ortaya koymalıdırlar. 

İkincisi, planlama sürecinin organizasyonu için koordinatör birim olarak SGB’nin 

dışında bir stratejik planlama ekibinin tespiti gerekir. Strateji planlama ekibinin başkanı üst 

yönetici tarafından üst düzey yöneticiler arasından seçilmelidir. Ekibin oluşturulması, 

çalışmaların planlanması, üst yönetim ile eşgüdümü ve motivasyonu gibi görevler ekip 

başkanına aittir. SGB planlama süreci boyunca koordinatör birim olarak çalışacaktır. 

SGB’nin görevi stratejik planı hazırlamak değil, plan çalışmalarını koordine etmektir. 

Kamu kesiminde bu hataya sık sık düşülmekte stratejik plan hazırlamak, yasal bir 

zorunluluk olarak algılanıp sadece strateji geliştirme biriminin yapacağı bir iş olarak 

bakılmaktadır. Tam aksine yasa ve yönetmelikte ayrıca DPT tarafından hazırlanan stratejik 

planlama kılavuzunda bu konuya açıklık getirilmekte ve tüm birimlerin katılımı esas 

alınmaktadır. Stratejik planlama ekibinde kuruluşun ana birimlerinden üst düzey birer 

temsilci seçilmelidir. Ekip üyeleri çalışmalara katkıda bulunacak bilgi ve birikime sahip 

olmalı, yeterli zaman ayırmalı, uyumlu ve gönüllü olmalıdır. Mümkün olduğunca farklı 

uzmanlık alanlarından, farklı kademelerden yöneticiler bulunmalıdır. Çalışma süresince 

üyeler değiştirilmemelidir. 

Üçüncüsü ihtiyaçların tespiti; eğitim, danışmanlık, mali kaynak ve verilerin elde 

edilmesi gibi gerekli ihtiyaçlar stratejik planlama ekibi tarafından tespit edilmelidir. 

Stratejik planlama ekibinin ve çalışmalara katkı sağlayacak diğer personelin stratejik 

planlama konusundaki eğitim ihtiyacı tespit edilmeli ve eğitimin kapsamı, niteliği, süresi 

ve katılacak kişiler belirlenmelidir. Gerekiyorsa kuruluş dışından danışmanlık hizmeti 

alınmalıdır. Ancak bu danışmanlık hizmeti, yöntem ve süreç danışmanlığı ve eğitim ile 

kısıtlı tutulmalıdır. Planın içeriğine müdahale etmemeli, sadece istenen sonuçların elde 

edilmesi için yol göstermelidir. Planlama sürecinde gerekli olacak veri ihtiyacı 

olabildiğince hazırlık döneminde belirlenmeli, verilerin kim tarafından hangi sürede ve 

hangi maliyetle elde edilebileceği belirlenmeye çalışılmalıdır. Stratejik planın hazırlanması 

için maliyetler belirlenmeli ve gerekli mali kaynağın ayrılması sağlanmalıdır. Bu 

maliyetler planın hazırlanması ile ilgilidir. Plandaki amaç ve hedeflerin gerçekleşmesi İle 

ilgili değildir. 
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Dördüncüsü, stratejik planlamanın yapılması için gerekli zamanın planlanmasıdır. 

Ne kadar sürede hangi işlerin yapılacağının ve planın ne zaman tamamlanacağının 

belirlenmesidir. 

Son adım ise yukarıda belirtilen adımlar dikkate alınarak yapılacak bir hazırlık 

programıdır. Bu programda şu hususlar yer alır; stratejik planlama sürecine katılacak 

kişiler ve görevleri, zaman planı, eğitim ve danışmanlık ihtiyacı, sürecin gerektirdiği 

masraflar ile beşeri ve teknik kaynak ihtiyacı. 

5.2. MEVCUT DURUM ANALİZİ 

Bu aşamada “neredeyiz?” sorusuna cevap aramak üzere mevcut durum analizi 

yapılır. Kurum içi ve dışı etkenlerin incelenmesine yönelik iç ve dış çevre analizi yapılır. 

Belediyenin geleceğe yönelik amaç, hedef ve stratejiler geliştirebilmesi için öncelikle 

mevcut durumda hangi kaynaklara sahip olduğunu ya da hangi yönlerinin eksik olduğunu, 

belediye yönetiminin kontrolü dışındaki olumlu ya da olumsuz gelişmeleri değerlendirmesi 

gerekir. Dolayısıyla bu analiz, belediyenin kendisini ve çevresini daha iyi tanımasına 

yardımcı olarak stratejik planın sonraki aşamalarında daha sağlıklı sonuçlar elde edilmesini 

sağlayacaktır28.  

Durum analizi yapılırken belediyenin tarihçesi ele alınmalıdır. Tarihsel gelişimi, 

geçmiş tecrübeleri ve izlemiş olduğu seyir iyi bir şekilde ortaya konmalıdır. Belediyelerin 

yasal yükümlülükleri ve ilgili olduğu mevzuat analiz edilmelidir. Belediyenin mevcut 

yapmış olduğu faaliyet alanları ile yapmakla yükümlü olduğu diğer görevleri de gözden 

geçirilmelidir. Sonrasında ise mutlaka paydaş analizi yapılmalıdır. Kuruluşun hedef 

kitlesinin kimler olduğu, kuruluş faaliyetlerinden olumlu veya olumsuz yönde 

etkilenenlerin hangi kesimler veya kişiler olduğu, kısaca ilgili tarafların tümünün tespit 

edilmesi ve analiz edilmesi gerekir.  

Kuruluş içi yapının da analiz edilmesi gerekir. Belediyenin yapısının, 

kaynaklarının, kurumsal kültürünün, teknolojik düzeyinin vb. analizi yapılmalıdır. Kurum 

içi analizle, belediyenin güçlü yönleri, zayıf yönleri ve noksan kaldığı yönleri tespit 

edilmelidir. Son olarak da belediyeye ait çevre analizi yapılmalı, kendisini doğrudan ve 

dolaylı etkileme gücüne sahip etmenler belirlenmelidir. Bu sonuncusu geleceğe ilişkin 

                                                      
28  DPT, a.g.e., s. 15. 
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tahminlerin yapılması, kendisi dışında gelişecek muhtemel değişikliklere karşı hazırlık 

yapma sürecinin temelidir. Aslında tüm bunlar stratejik düşünme ve analizin gereğidir.  

5.2.1. Stratejik Analiz 

Stratejik analiz, stratejik planlamanın hem başlama noktasıdır hem de verilecek 

uzun dönemli kararların alt yapısını oluşturur. Stratejilerin geliştirilmesi ve stratejilerin 

hazırlanması safhasında, birbirleriyle etkileşimli olarak üç analiz çalışması yapılır. İç ve 

dış çevre analizi ve GZFT (SWOT) analizi.  

5.2.1.1. İç Çevre Analizi 

Belediyenin teşkilat yapısının yani kendi iç bünyesinin analizidir. Kurum içi analizi 

olarak da bilinen bu analizde, belediyenin mevcut şartları değerlendirilir; sahip olduğu 

kaynak ve kabiliyetleri analiz edilir. Kurum içi kaynak ve kabiliyetlerin analizi, dış 

çevredeki gelişmelerden ne kadar istifade edilebileceğinin belirlenmesi için belediyenin 

sahip olduğu kaynak ve kabiliyetlerin belirlenmesine yönelik çalışmalardır. 

Bu çalışmalar kurum içi faktörlerin, hem geçmiş yıllar itibariyle nasıl bir başarı 

gösterdiğini, hem de mevcut başarı ve gücünü belirler. Ayrıca sahip olunan kaynak ve 

kabiliyetler en güçlü benzer kuruluşlara göre kıyaslanarak, belediyenin üstünlük ve 

zayıflıkları ortaya konulmaya çalışılır29 

Kuruluş içi analiz, kuruluşun mevcut durumunu ve geleceğini etkileyebilecek, iç 

ortamdan kaynaklanan ve kuruluşun kontrol edebildiği koşulların ve eğilimlerin 

incelenerek güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesidir. Güçlü yönler 

kuruluşun amaçlarına ulaşması için yararlanılabileceği olumlu hususlardır. Zayıf yönler ise 

kuruluşun başarılı olmasına engel teşkil edebilecek eksiklikler, diğer bir ifadeyle, aşılması 

gereken olumsuz hususlardır. Belirlenecek güçlü yönler kuruluşun hedeflerine, zayıf 

yönler ise kuruluşun alacağı tedbirlere ışık tutacaktır.30 

 

 

 

                                                      
29  Dinçer, a.g.e,. s. 40. 
30  DPT,  a.g.e.,  s. 23. 
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Kurum içi analizde şu hususlar yer almalıdır; 

1- Belediyenin İdari Yapısı; 

- Teşkilat şeması 

- Varsa benzer görevleri yapan birimler ve yetki çakışmaları, 

- İdari yapıda son dönemde yapılmış değişiklikler, 

- Yapılması düşünülen muhtemel değişiklikler, 

- İzleme ve değerlendirme sistemi 

2- Belediyenin Personel Yapısı;  

- Personel sayısı ve dağılımı, 

- Personelinin eğitim düzeyi, yetkinliği ve deneyimi 

3- Kurumsal Kültürü, 

- Karar alma süreçleri, 

- İletişim süreçleri, 

- Değerler ve teamülleri 

4- Teknolojik Yapısı; 

- Belediyenin teknolojik alt yapısı, 

- Teknolojiyi kullanma düzeyi. 

Güçlü ve zayıf yönler belirlenirken dikkate alınabilecek bazı hususlara yukarıda yer 

verilmiştir. Bu hususlarda salt verileri kapsayan, tanımlayıcı bir içerik taşımamalı; verilerin 

yanı sıra analitik değerlendirmelere ve sonuçlara yer verilmelidir. 

5.2.1.2. Dış Çevre Analizi 

Stratejik planların geliştirilebilmesi için çevredeki değişmelerin takip edilmesi, 

fırsat ve tehditler göz önüne alınarak gerçekleştirilmek istenen amaçların belirlenmesi 

gerekir. Bu maksatla, dış çevrenin analizi, belediye yönetiminin çevresindeki değişme ve 

gelişmelere bağlı olarak karşı karşıya kalacağı fırsat veya tehditlerin önceden tahmin 

edilmesine yönelik çalışmaları kapsar. 
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Dış çevrenin analizinde, öncelikle belediyenin içinde bulunduğu belediyeyi 

doğrudan etkileyen yakın çevre incelenir. Daha sonra küresel ve ulusal çevrelerde meydana 

gelecek değişme ve gelişmeler tahmin edilerek, belediye yönetimi üzerinde yapacağı 

muhtemel etkiler belirlenir. Başka bir ifadeyle, dış çevre şartlarında meydana gelecek 

değişiklerin etkisiyle belediye yönetiminin gelecekte alacağı pozisyonlar tahmin edilir, 

yeni değerlerin oluşacağı alanlar tanımlanır. Bu tanımlama belediyenin stratejik 

amaçlarının tespitinde önemli bir rol oynayacaktır.31 Kısacası belediye adına dış çevreden 

kaynaklanacak değişikliklerin muhtemel etkileri analiz edilir. Tehditler ve fırsatlar 

değerlendirilir, benzer hizmeti veren diğer belediyeler ve kuruluşlarla kıyaslamalar yapılır 

ve gelecek tahminleri olabildiğince sağlıklı veriler üzerine inşa edilir.  

Belediyeler stratejik planlarını yaparken dış çevre analizinde, ülkemizdeki ve 

dünyadaki durum ve gelişmeleri de tahlil ederek, kendi faaliyet alanlarını ilgilendiren 

temel eğilimler, sorunlar, kritik alanlar ve muhtemel gelişmeleri göz önüne almalı ve 

etkileşim düzeyleri tespit edilmelidir. Belediyelerin ileride karşılaşabileceği riskler ve 

belirsizlikler de tahmin ve analiz edilmelidir. Karşılaşılabilecek afetler, ekonomik krizler, 

sosyal kırılmalar, göçler, kaotik durumlar, çatışmalar gibi durumlar ve bunların 

yansımaları tahlil edilmeli, risk analizleri yapılmalıdır. Ayrıca ulusal, bölgesel ve sektörel 

üst ölçekli planlar planlar incelenmeli ve yapılacak stratejik planda yasal zorunluluk gereği 

bu uyuma uyumu dikkat edilmelidir. 

 5.2.1.3. GZFT (SWOT) Analizi 

Stratejik plan yapacak belediye o anda içinde bulunduğu durumunu, pozisyonunu 

performansını, verimliliğini, eski konumu ile yeni konumu arasındaki farkı, güçlü ve zayıf 

yönleri gibi temel değerlerini ortaya koymalıdır. Bu çalışma yapılırken SWOT Analizi adı 

verilen ve belediyenin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsatları ve tehditlerini ortaya koyan 

analiz yönteminden yararlanırlar. SWOT Analizi; kurumun S (Strengths: Güçlü yönler), W 

(Weaknessess: Zayıf yönler), O (Opportunities: Fırsatlar) ve T (Threats: Tehditler, olası 

riskler) ile ilgili tüm bilgilerini kapsamaktadır. Türkçe karşılıkları itibariyle GZFT Analizi 

(Güçlü ve Zayıf yönler, Fırsatlar ve Tehditler) olarak da kullanılmaktadır32.  

                                                      
31  Dinçer, a.g.e., s. 40. 
32  Ali Erbaşı, “Stratejik Planlama Sürecinin Belediyelerde Uygulanmasına Yönelik Modelsel Bir Yaklaşım” 

Akademik Bakış Dergisi, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 

http://www.akademikbakis.org, 2010, s. 7  (Erişim  24/01/2014) 
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Belediyenin iç ve dış çevresinin analiz edilmesi, belediyenin geleceğini belirleyen 

stratejik faktörlerin ortaya konulması demektir. Çevresel fırsat ve tehditlerin tahmin 

edilmesi, üstünlük ve zayıflıklarının ortaya konulması, gelecekte izlenebilecek strateji 

seçeneklerini belirlemeye yardımcı olacaktır. 

GZFT analizi, çevre analizi ile belediyenin tüm kaynak ve kabiliyetlerinin birlikte 

değerlendirilmesi sürecidir. Belediyeler ortaya çıkacak fırsatları sahip oldukları 

üstünlüklerle değerlendirmeye çalışırken, işletmenin zayıflığından kaynaklanabilecek 

çevresel tehditler için tedbirler alacaklardır33. Bu aşamada yapılacak analizler, stratejik 

planlamanın diğer aşamalarına temel teşkil edecektir. 

5.2.1.4. Paydaş analizi 

Katılımcılık stratejik planlamanın temel unsurlarından biridir. Belediyenin 

etkileşim içinde olduğu tarafların görüşlerinin dikkate alınması stratejik planın 

sahiplenilmesini sağlayarak uygulama şansını artıracaktır. Diğer yandan, kamu 

hizmetlerinin mahalli müşterek ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirilebilmesi için 

hemşehrilerin taleplerinin bilinmesi gerekir. Bu nedenle durum analizi kapsamında paydaş 

analizinin yapılması önem arz etmektedir. 

Paydaşlar, belediyelerin sunmuş olduğu kamu hizmetleri ile ilgisi olan, doğrudan 

veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya belediye yönetimini etkileyen 

kişi, grup veya kurumlardır. Paydaşlar, iç ve dış paydaşlar ile yararlanıcılar/hemşehriler 

olarak sınıflandırılabilir.  

İç Paydaşlar: Belediye yönetiminin faaliyetlerinden etkilenen veya etkileyen 

kuruluş içindeki kişi, grup veya (varsa) ilgili/bağlı kuruluşlardır. Belediye ve bağlı kuruluş 

çalışanları, yöneticileri, belediye iştirakleri veya şirketlerinin yönetici ve çalışanları iç 

paydaşlara örnek olarak verilebilir.  

Dış Paydaşlar: Belediyenin faaliyetlerinden etkilenen veya belediyeyi etkileyen 

belediye bünyesi dışındaki kişi, grup veya kurumlardır. Belediyenin faaliyetleriyle ilişkisi 

olan diğer kamu ve özel sektör kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, tedarikçiler, 

müteahhitler, sendikalar, siyasi partiler, spor kulüpleri, belediye birlikleri, dış paydaşlara 

örnek olarak verilebilir.  

                                                      
33  Dinçer, a.g.e., s. 40 
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Paydaş analizi ile; planlama sürecinin ilk aşamalarında paydaşlarla etkili bir iletişim 

kurularak bu kesimlerin ilgi ve katkısının sağlanması, paydaşların görüş ve beklentilerinin 

tespit edilmesi, belediyenin faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine engel 

oluşturabilecek unsurların saptanması ve bunların giderilmesi için stratejiler oluşturulması, 

paydaşların birbirleriyle olan ilişkilerinin ve olası çıkar çatışmalarının tespit edilmesi, 

paydaşların kuruluş hakkındaki görüşlerinin alınmasıyla kuruluşun güçlü ve zayıf yönleri 

hakkında fikir edinilmesi, paydaşların hangi aşamada katkı sağlayacağının tespit edilmesi, 

paydaşların görüş, öneri ve beklentilerinin stratejik planlama sürecine dahil edilmesiyle 

planın bu kesimlerce sahiplenilmesi ve planın uygulanma şansının artması amaçlanır34.  

Paydaşların tümüyle görüşülmesi hem zaman alıcı hem de sarfedilecek emek ve 

maliyet açısından bakıldığında verimli olmayacaktır. Bu nedenle paydaşları tespit ettikten 

sonra, paydaşların önceliklendirilmesi gerekir. Bu önceliklendirme de, paydaşın belediye 

yönetimini etkileme gücü ile etkilenme derecesini gözetmek gerekir.  

Stratejik planlarda paydaşların nasıl tespit edildiği ve önceliklendirildiği 

değerlendirilmelidir. Bu değerlendirmede hangi paydaşların, hangi faaliyetlerle/hizmetlerle 

ilgili olduğu, bu faaliyetlerden olumlu/olumsuz nasıl etkilendikleri, beklentilerinin neler 

olduğu, onların belediyeyi etkileme gücü/derecesi, hangi faaliyetleriyle nasıl etkiledikleri 

analiz edilmelidir. 

 Paydaş görüşlerinin en verimli ve ekonomik şekilde alınması için yukarıda yapılan 

paydaş analizine göre yüz yüze görüşmeler yapılacağı gibi, toplantılar yapmak, atölye 

çalışması yapmak veya anket uygulaması gibi yöntemlerden bir veya bir kaçından 

faydalanılabilir. 

Alınan paydaş görüşleri analiz edilerek daha sonraki stratejik tasarım aşamasında 

kullanıma uygun halde tutulmalıdır. Stratejik planlarda yapılan bu ve benzeri tüm analizler 

mutlaka bulunmalıdır. Aslında sonraki aşamalarda belirlenecek olan amaçların, hedeflerin 

ve stratejilerin gerekçesini bu analizler oluşturmalıdır. 

5.3. STRATEJİK TASARIM 

Stratejik tasarım, belediye yönetiminin sahip olduğu değerleri, ilkeleri ve siyasal 

iradesinin idari önceliklerini göz önüne alarak, geleceğinin tanımlanması ve stratejik 

                                                      
34  DPT, a.g.e., s. 17-18. 
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amaçlarının belirlenmesi demektir. Belediye yönetimi bu çabalarla, hangi temel inanç ve 

değerleri, rehber edineceğini ortaya koyar; belediyenin gelecekte nasıl ve nerede olacağını, 

nasıl bir şekil alacağını belirler. Ulaşmayı arzu ettiği yere nasıl gideceğine dair istikametini 

tayin eder; daha kısa vadeli amaç ve hedefleri oluşturur.  

Bir kuruluşun stratejik tasarımının yapılabilmesi için, öncelikle stratejik analiz 

çalışmalarının sonuçlarına ihtiyaç vardır. Çünkü uzun vadeli genel ve özel amaçların 

belirlenmesi rasyonel bir gelecek tahmininin yapılmasını gerektirir. Ancak stratejik tasarım 

için bu yeterli değildir. Ayrıca belediye teşkilatının ortak değerleri ve öncelikleri ile 

başkanın ve çalışanların gelecek beklentileri de önemli bir yer tutar. Bu açıdan bir 

belediyenin stratejik tasarımı dört temel öğeyi içermelidir. Yönetim felsefesi, misyonu, 

vizyonu, stratejik amaçları ve bu amaçlara ulaştıracak stratejiler ve politikaları35. 

5.3.1. Yönetim Felsefesi veya Temel Değerler 

Yönetim felsefesini, belediye çalışanlarının tümüne düşünce ve davranışlarında 

rehberlik eden idealler, inançlar ve ilkeler oluşturur. Belediyenin önem ve önceliklerini 

belirleyen bu inanç ve değerler, bir taraftan, belediyenin ayakta kalabilmesi ve başarılı 

olabilmesi için sağlam bir zemin oluştururken; diğer taraftan; stratejik tasarım için çerçeve 

çizer. 

Temel değerler, belediye yönetiminin kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile 

yönetim biçimini ifade eder. Bir belediye yönetiminin temel değerlerini ortaya koyması 

stratejik planlama için önemlidir. Çünkü, belediyelerin vizyon, misyon ve kurumsal 

kimliğinin gerisinde temel değerler ve inançlar bulunur. Temel değerler belediye 

yönetiminin kararlarına, seçimlerine ve stratejilerinin belirlenmesine rehberlik eder. Hayata 

geçirilen değerler, belediyelerin kimliğinin değişiminde ve çalışanlarının motive 

edilmesinde güçlü araçlardır.  

Temel değerler aşağıdaki nitelikleri taşımalıdır:  

- Temel ilkeleri ve inançları açık ve kesin bir dille ortaya koymalıdır.  

- Çalışanların işlerini en iyi şekilde yapacakları şartlara ilişkin temel düşünceyi 

belirtmelidir.  

                                                      
35  Dinçer, a.g.e., s. 42. 
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- Kuruluşun vizyonunu gerçekleştirmesini sağlayacak sistem ve süreçleri 

desteklemelidir36.  

5.3.2. Misyonun Belirlenmesi 

Yönetim felsefesinin önemli bir boyutu da misyondur. Misyon belediyelerin varlık 

sebebidir ve topluma ne sunduğu ile ilgilidir. Misyon yönetim felsefesini somutlaştırarak, 

belediye çalışanlarını belirlenmiş stratejik amaçlara yönlendiren ortak bir değere 

dönüştürür. 

Belediyelerin varlık nedenlerini açıklamaları, veya ne tür bir belediye olarak 

kendilerini görmek istediklerini belirtmeleri “misyon açıklaması” olarak bilinmektedir. 

Misyon sözlük anlamı itibariyle, “bir kimseye veya kurula verilen özel bir görev” olarak 

tanımlanmaktadır37. Misyon belediye teşkilatının niçin var olduğunu, ne yapmak istediğini, 

nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını gösterir. Her idare yazılı olsun veya olmasın bir 

felsefe ve misyona sahiptir. Misyon her bir idarenin varlık nedenidir ve onun stratejik 

amaçlarını nasıl gerçekleştireceğini belirleyen çerçeveyi oluşturmaktadır38.  

Misyon bildirimi stratejik plan dokümanının diğer kısımlarına da temel oluşturur. 

Misyon bildirimi, belediyelerin sunduğu tüm hizmet ve faaliyetleri kapsayan bir şemsiye 

kavramdır. Misyon bildirimi belediyenin üst yönetimi tarafından planlama ekibi ile birlikte 

diğer birimlerin görüşleri de dikkate alınarak geliştirilir. Misyon bildirimi özlü, açık ve 

çarpıcı bir şekilde ifade edilmelidir. Hizmetin yerine getirilme sürecini değil, amacı 

tanımlamalıdır. Kuruluşun ne yaptığını ve kimler için yaptığını ve sunduğu hizmet veya 

ürünleri belirtmelidir39. 

Bir misyonun belediye açısından önemi, çalışanlara ortak bir yön vermesidir. 

Belediyelerin misyonu, paylaşılan değerler ve ortak inançlardan oluşmalıdır. Herhangi bir 

belediye idaresinin varlığını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi ve başarılı olabilmesi için, 

tüm politika ve faaliyetlerini içeren, belli inançlar hiyerarşisine sahip olması ve bu 

inançların aynı zamanda kurumsallaşmasına da özel önem verilmelidir. 

                                                      
36  DPT, a.g.e.,  s. 30. 
37  Koçel, a.g.e., s. 160. 
38  Genç, a.g.e., s. 347. 
39  DPT, a.g.e., s. 28. 
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5.3.3. Vizyon Bildirimi 

Etimolojik olarak vizyon, şimdi ve geçmişte başarılmamış olan ancak gelecekte 

başarılması halinde büyük faydalar ve amaçlanan hedeflere ulaşmada katkılar 

sağlayacağına inanılan düşünceler olarak tanımlanabilir. Literatürlerde vizyon kavramına 

ilişkin; geleceğin resmi ya da zihinsel düşü, gelecekte ulaşılmak istenen noktayı bugüne 

taşımak gibi tanımlamalar yapılmaktadır40. Vizyon için kısaca, bilinen gerçekliklere 

dayanarak bilinmeyene ulaşma yolu diyebiliriz. Bir örgütün uzun dönemde ulaşmayı 

hedeflediği amaçları bir dizi haline getirmesidir. Genel bir tanımını yapacak olursak 

vizyon; geleceğe ilişkin bir tasvir, idealler öncelikler, yönetsel açıdan neyin özel ve tek 

kılındığına ilişkin ortak bir duygu, idarenin varoluş nedenlerini de içeren ve bir dizi ilke ve 

değerler ortaya koyan ölçütlerdir41.  

Vizyon bildirimi belediyelerin ideal geleceğini sembolize etmelidir. Belediyelerin 

uzun vadede neleri yapmak istediğinin güçlü bir anlatımı olmalıdır. Vizyon bildirimi bir 

belediye teşkilatının farklı birimleri arasında birleştirici bir unsur olmalıdır. Bundan dolayı, 

birçok işlevi yerine getiren geniş belediye teşkilatlarında daha da önemli bir role sahiptir. 

Vizyon bildirimi belediye yönetiminin ulaşmayı arzu ettiği geleceğin iddialı ve gerçekçi 

bir ifadesi olmalıdır. Bu ifade, bir yandan çalışanları ve karar alıcıları ilerlemeye teşvik 

etmeli, diğer yandan da ulaşılabilir olmalıdır. Vizyon bildirimi, misyon bildirimi ile birlikte 

belediyelerin stratejik planlarının çatısını oluşturur42.  

Etkili ve verimli bir idari yapının vizyonu, üç ana faktör içerir. Bunlar; misyon, 

strateji ve kültürel faktörlerdir. Misyon, amacın gereğini yapmak için özel görev bilincini 

ifade eder. Strateji, vizyonun gerçekleştirilmesi için gerekli yol ve yöntemlerin genel 

hatlarını oluşturur. Kültürel etkenler ise misyonu yerine getirmek ve stratejiyi desteklemek 

için gerekli olan değerleri, normları, inanç ve tutumları gösterir. Doğru bir vizyon belediye 

çalışanları üzerinde olumlu etki yapar ve onu güçlendirir. Belediyenin kuruluş amaçlarına 

ulaşmasında etkinlik düzeyini artırır.  

- Belediye çalışanlarını hedeflerine bağlar ve kaynak kullanımında sinerji yaratır. 

- Karar organlarının bir ideale bağlanmasını sağlar, görev bilincini geliştirir. 

                                                      
40  Ali Akdemir, Vizyon Yönetimi, Bursa: Ekin Basın Yayın Dağıtım, 2008, s. 11-12 
41  Genç, a.g.e., s. 345. 
42  DPT, a.g.e.,  s. 29. 
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- Belediye çalışanları için bir mükemmellik kriteri ortaya koyar, her dönem yeni 

hedefler belirleyerek, mükemmelliğin bir arayış olduğu bilinci oluşturur. 

- Vizyon ulaşılan yerle, hedef arasında sağlam bir köprü oluşturur43. 

- Güçlü bir vizyon idealisttir. İdeallerine inancı samimidir ve yürektendir.  

- Özgündür. Kuruluşun vizyonu farklılığını ortaya koyar, ayırt edilmesini sağlar. 

- Çekicidir. Dikkatleri üzerine çeker. 

- Vizyon somuttur, hayal değildir ve gerçekleştirilebilir geleceğin resmidir. 

Vizyon gelecekle ilgili gaiplerden haber vermeye yönelik bir davranış tarzı 

değildir. Vizyon, boş hayaller, temelsiz açılımlar, muhtaç günlerde görülen düş 

ve seraplardan öte bir fenomendir. Böyle olunca vizyon, idealist, inandırıcı, 

çekici ve gerçekçi bir geleceği tanımlar44. 

Vizyon Bildirimi hazırlanırken şu sorulara cevap aranmalıdır. 

- Belediye için ideal gelecek nedir ya da ne olmalıdır?  

- Belediye çalışanları ve hemşehriler tarafından nasıl algılanmak istiyor?  

- Belediyeyi yönetenler ve özellikle belediye başkanı nasıl bir gelecek öngörüyor?  

Bir vizyon geliştirilmeden önce belediyenin yönetim kademelerinde bulunanlar, 

güçlü bir vizyonun önemini, belediye mensuplarına kabul ettirmeli ve vizyonun gücünü 

anlamalarını sağlamalıdırlar. Bundan sonra vizyon titiz bir çalışma ile her kademedeki 

yönetici ve çalışanların katkısı alınarak hazırlanmalıdır. Her kademede katılımın 

sağlanması, vizyonun sahiplenilmesini ve önemsenmesini sağlayacaktır. Ancak vizyonu 

oluşturmak belediye başkanının sorumluluğundadır ve iyi bir liderlikle bütünleştiğinde çok 

iyi sonuçlar almak mümkündür. 

İyi ifade edilmiş bir vizyon bildirimi; kısa ve akılda kalıcı olmalı, ilham verici ve 

iddialı olmalı, gelecekteki başarıları ve ideal olanı tanımlamalıdır. 

Vizyon ve misyon ilişkisi önemlidir. Misyon daha çok bugün ile ilgilidir. Vizyon 

ise gelecekle ilgilidir. Vizyon gelecekte, şimdiki konumdan daha iyi bir konumu 

anlatırken; misyon, şu andaki durumu anlatır. 

                                                      
43  Genç, a.g.e., s. 344. 
44  Genç, a.g.e., s. 345. 
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5.3.4. Amaçların Belirlenmesi 

Amaçlar, belirli bir süre içinde gerçekleştirilmesi arzu edilen veya ulaşılmak 

istenen sonuçlar demektir. Planlama yapmak bilindiği gibi yapılacak faaliyetlerle erişilmek 

veya ulaşılmak istenen durumu, sonucu gerçekleştirmeye yönelik bir eylemdir. Diğer bir 

deyimle, erişilmek istenen durum, yönetim dilinde amaç ve hedef olarak ifade 

edilmektedir. Amaçsız bir plan ve faaliyetten bahsedilemez. Amacı, kuruluşun ileride 

gerçekleştirmeyi arzu ettiği bir durum olarak tanımlayabiliriz. Amaçlar, kuruluşun varlık 

nedenine bağlı faaliyetlerin yapılması ve organize edilmesinde önemli unsurlardır. Plan ise 

amaca erişmek için ne yapılması gerektiğini belirten araçtır. Planlar, amaçları 

gerçekleştirmek için kuruluşun elindeki imkân ve kaynakların tahsisi, yapılacak işlerin 

zaman içinde programlanması, bu işleri yapacak personele görevlerin dağılması ile 

ilgilidir. Böylece planlar, amaçları gerçekleştirmenin yol ve araçlarını belirlemektedir45. 

Amaçları belirlemek, belediyelerin tepe yönetiminin görevidir. Tepe yöneticileri 

belediyenin hangi amaçları gerçekleştirmek için faaliyette bulunacağına karar verirler. 

Amaçlar belirlendikten sonra bu doğrultuda planlama süreci başlar. Bu sürecin başında ise 

misyon ve görev alanının belirlenmesi gelir. Misyon belirleme daha çok kuruluşun genel 

amaçları ile ilgilidir.46 Yine vizyon da örgütün en uzak ve soyut amacını oluşturur ve 

giderek somutlaşan diğer amaçların en tepesinde yer alır. Gerçekleştirilmek istenen 

amaçlar için gerekli araç ve kaynakları belirtmeksizin, belediyenin gelecekteki fotoğrafını 

tasvir eder. Misyon ise belediye içerisinde her kademedeki tüm çalışanların paylaştığı ortak 

bir değerdir. Amaçlar ise her bir kademede farklılaşır hatta aynı kademedeki görevliler için 

de farklı olabilir. Burada önemli olan, farklılaşan amaçların ortak bir vizyonu 

gerçekleştirmeye yardım edecek şekilde sıralanmasıdır47. 

Organizasyon hiyerarşisindeki düzeyler dikkate alındığında genel amaçlar diye 

nitelendirilen hususlar aynı zamanda stratejik amaçlar olarak da nitelendirilmektedir. 

Stratejik amaçlar, belediyelerin uzun dönemde gerçekleştirmeyi istediği sonuçları 

ifade eder. Geleceğe yönelik olarak belediyelerin uygulamalarını şekillendirir ve 

                                                      
45  Eren, a.g.e., s. 179. 
46  Eren, a.g.e., s. 180-181. 
47  Dinçer, a.g.e., s. 171-172. 



 

113 

yönlendirir. Belediye teşkilatının geneli ile ilgilidir. Stratejik amaçların dışında iki tür 

amaç daha vardır. Taktik amaçlar ve operasyonel amaçlar. 

Taktik amaçlar belediye içindeki daire başkanlıkları veya müdürlüklerin erişmek 

istedikleri kendilerine özgü amaç veya hedefleri oluştururlar. Taktik amaçlar kesinlikle 

genel amaçların gerçekleştirilmesine hizmet etmek gayesiyle, onlara bağlı olarak ama 

fonksiyonel bölümlerin neleri gerçekleştirecekleri ile ilgilidir. Taktik amaçlar orta kademe 

yöneticilerinin sorumluluğunda gerçekleştirmek üzere oluşturulurlar. 

Operasyonel veya eylemsel amaçlar, taktik amaçlar belirlendikten sonra bu 

amaçları gerçekleştirmek üzere alt kademedeki birimlerin faaliyetlerinin organize 

edilmesidir. Her ana bölüm veya departman içindeki alt birimlerin, belirli zaman süreleri 

içerisinde gerçekleştirecekleri hedeflerle ilgilidir. Eylemsel amaçlar, diğerlerine oranla 

daha kesin, somut, ölçülebilir ve daha kısa zaman süresini kapsarlar. 

Dikkat edilirse, yönetim ve organizasyonlarda amaçlar arasında bir hiyerarşi ve 

araç-amaç ilişkisi vardır. Çünkü alt düzey amaçların gerçekleştirilmesi, onların bağlı 

bulunduğu üst düzey amaçların da gerçekleştirilmesinde bir araç görevi yapmaktadır. O 

halde, departman ve bölüm yöneticileri eylemsel amaçların, orta kademe yöneticileri taktik 

amaçların ve tepe yöneticileri de stratejik amaçların gerçekleştirilmesinde sorumludurlar48.  

Stratejik amaçların taşıması gereken özellikler:  

- Belediyenin misyonunu gerçekleştirmesine katkıda bulunmalıdır.  

- Misyon, vizyon ve temel değerlerle uyumlu olmalıdır.  

İddialı, ama gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır.  

- Ulaşılmak istenen sonuçları açık bir şekilde ifade etmeli, ancak bunlara nasıl 

ulaşılacağını ayrıntılı olarak açıklamamalıdır.  

- Hedefler için bir çerçeve çizmelidir.  

- Durum analizi sonuçlarına göre şekillenmelidir.  

- Orta vadeli bir zaman dilimini kapsamalıdır.  

                                                      
48  Eren, a.g.e., s. 181-182-183. 



 

114 

- Önemli dışsal değişiklikler olmadığı sürece değiştirilmemelidir49.  

- Amaçlar kabul edilebilir ve motive edici olmalıdır. 

Amaçları oluştururken şu sorulara cevap aramalıyız; 

- Kuruluşun misyonunu gerçekleştirmek için neler yapılmalı? 

- Orta vadede neleri başarmayı amaçlıyoruz? 

- Faaliyetlerimiz dış çevre ile uyumlu mu, değilse ne değişmelidir? 

5.3.5. Hedeflerin Belirlenmesi 

Hedefler, belirlenmiş bulunan stratejik amaçların belediyelerin alt yönetim 

birimlerine göre ayrıntılı hale getirilmiş nihai durumudur. Bunlar taktik ve eylemsel 

amaçların ifadesidir. Stratejik amaçların gerçekleştirilmesiyle ilgili olan ve rakamlarla 

ifade edilebilen sonuçlardır. 

Hedefler, amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt 

amaçlardır. Hedefler ulaşılması öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmış bir zaman dilimi 

içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir. Hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve zaman 

cinsinden ifade edilebilir olması gerekmektedir. Bir amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak 

birden fazla hedef belirlenebilir. Hedefler hiçbir şüpheye ve belirsizliğe yer bırakmayacak 

şekilde açık ve anlaşılabilir olmalıdır. Sonuca odaklı ve başarısı ölçülebilir olmalıdır. 

İddialı ama imkânsız olmamalıdır. Süresi belli olmalıdır. 

Hedeflerin belirlenmesinde şu sorulara cevap aranır; 

- Hedefler, belediyenin misyon, vizyon, temel değerler ve amaçları ile tutarlı mı? 

- Hangi spesifik sonuçlara ulaşmaya çalışılıyor? Sonucu etkileyen etkenler 

nelerdir? 

- Bir amaca ilişkin hedeflerin tümü gerçekleştirildiğinde o amaca ne ölçüde 

ulaşılabiliyor?  

- İstenilen sonuçlara ne kadar zamanda ulaşılabilir?  

- Bu hedeflere ulaşmak için sağlanan gelişme nasıl ölçülür?  

                                                      
49  DPT, a.g.e., s. 32. 
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- Ölçme için hangi verilerin ne şekilde temin edilmesi gerekir?  

- Kıyas noktaları nelerdir? 

- Ne kadar gelişme sağlanabilir?50 

5.3.6. Performans Göstergeleri 

Hedeflerin ölçülebilir olarak ifade edilemediği durumlarda stratejik planda, hedefe 

yönelik performans göstergelerine yer verilmesi gereklidir. Performans göstergeleri 

gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya 

konulmasında kullanılır. Bir performans göstergesi, ölçülebilirliğin sağlanması bakımından 

miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifade edilir.  

Performans göstergeleri girdi, çıktı, verimlilik, sonuç ve kalite göstergeleri olarak 

sınıflandırılır.  

Girdi: Bir ürün veya hizmetin üretilmesi için gereken beşeri, mali ve fiziksel 

kaynaklardır. Girdi göstergeleri, ölçmeye esas olan başlangıç durumunu yansıtırlar. 

Çıktı: Üretilen ürün ve hizmetlerin miktarıdır. Çıktı göstergeleri, üretilen mal ve 

hizmetlerin niceliği konusunda bilgi vermesine rağmen, sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığı 

veya üretilen mal veya hizmetin kalitesi ve üretim sürecinin etkinliği konusunda tek başına 

açıklayıcı değildir. 

Verimlilik: Birim çıktı başına girdi veya maliyettir. Girdiler ile çıktılar arasındaki 

ilişkiyi gösterir. 

Sonuç: Sonuç göstergeleri, elde edilen çıktıların, amaç ve hedeflerin 

gerçekleştirilmesinde nasıl ve ne ölçüde başarılı olduklarını gösterirler. Hedeflenen 

sonuçlara ulaşmadaki başarı seviyesi etkililik ile ifade edilmektedir. Sonuç göstergeleri 

amaç ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını ortaya koymaları bakımından en önemli 

performans göstergeleridir.  

Kalite: Mal veya hizmetlerden yararlananların veya ilgililerin beklentilerinin 

karşılanmasında ulaşılan düzeydir (güvenilirlik, doğruluk, davranış biçimi, duyarlılık ve 

bütünlük gibi ölçüler). Çıktı ve sonuç göstergeleri birbirine karıştırılmamalıdır. Çıktı ve 

                                                      
50  DPT, a.g.e.,  s. 34. 
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sonucun aynı kavramı ifade edebildiği durumlar da olmasına rağmen, iki gösterge 

birbirinden ayrıdır. 

Bir hedef için herhangi bir sınıfa ait olmak üzere birden fazla performans göstergesi 

belirlemek mümkündür. Hedeflerin niteliği (çıktıya yönelik, verimliliğe yönelik, sonuca 

veya kaliteye yönelik olması) performans göstergelerinin niteliğini de etkiler51.  

5.3.7. Stratejiler (Ara Taktikler) 

Stratejiler, belediyelerin amaç ve hedeflerine nasıl ulaşacağını gösteren kararlar 

bütünüdür. Etkili stratejiler olmaksızın amaç ve hedeflere ulaşmak mümkün değildir.  

Stratejiler belirlenirken belediyenin sahip olduğu kaynakları ve farklı alanlardaki 

yetkinliği göz önünde bulundurulmalıdır. Strateji ve hedeflerin karşılıklı uyumu kontrol 

edilmelidir.  

Kurumsal stratejiler oluşturulurken kullanılabilecek yöntemlerden biri “Kritik 

Sorular Yöntemi”dir. Kritik sorular yöntemi ile amaç ve hedeflere ulaşmada karşılaşılan 

sorunlar belirlenip bu sorunları en aza indirgemeye yönelik stratejiler geliştirilebilir.  

Ayrıca GZFT analizinde ortaya konan belediyenin güçlü (G) ve zayıf yönleri (Z), 

dış çevreden kaynaklanan fırsatlar (F) ve tehditler (T) strateji üretmede kullanılabilir.  

Bu yöntemle aşağıda belirtilen alternatif stratejiler geliştirilebilir.  

ZT Stratejileri: zayıf yönler ve tehditlerin olumsuz etkilerini en aza indirgemeye 

yöneliktir.  

ZF Stratejileri: belediyenin zayıf yönlerinin olumsuz etkilerini en aza indirgerken 

fırsatların olası olumlu etkilerinden, azami düzeyde yararlanmaya yöneliktir. Dış 

fırsatlardan yararlanarak mevcut zayıf yönleri giderecek stratejiler oluşturulabilir.  

GT Stratejileri: dış çevredeki tehditlerin olumsuz etkilerini, belediyenin güçlü 

yönlerini kullanarak en aza indirgemeye yöneliktir.  

GF Stratejileri: belediyenin hem güçlü yönlerini hem de dış çevrenin sunduğu 

fırsatların olumlu etkilerinden azami düzeyde faydalanmaya yönelik olarak geliştirilen 

                                                      
51  DPT, a.g.e.,  s. 36-38. 
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stratejilerdir. Söz konusu stratejiler, belediyenin güçlü yönleri kullanılarak dış fırsatlardan 

maksimum düzeyde yararlanmayı mümkün kılar 

Stratejilerin oluşturulması için cevaplanması gereken sorular;  

- Amaç ve hedeflere ulaşmak için neler yapılabilir?  

- Olası sorunlar nelerdir ve bu sorunları nasıl aşabiliriz?  

- Amaç ve hedeflere ulaşmak için izlenebilecek alternatif yol ve yöntemler 

nelerdir?  

- Alternatiflerin maliyetleri, olumlu, olumsuz yönleri nelerdir?52 

5.4. MALİYETLENDİRME 

Maliyetlendirme sürecindeki temel amaç, geliştirilen politikaların ve bunların 

yansıtıldığı amaç ve hedeflerin gerektirdiği maliyetlerin ortaya konulması suretiyle politika 

tercihlerinin ve karar alma sürecinin rasyonelleştirilmesine katkıda bulunmaktır. 

Maliyetlendirme, belediyelerin stratejik planları ile bütçeleri arasındaki bağlantıyı 

güçlendirmeyi ve harcamaların önceliklendirilmesi sürecine yardımcı olmayı 

amaçlamaktadır.  

Stratejik planda faaliyet ve projeler belirlenirken seçilen faaliyetlerin hedefleri 

gerçekleştirmeye yönelik olması gerekir. Ayrıca alternatif faaliyetler ve maliyetler de 

değerlendirilerek seçilmelidir. Varsa devam eden proje ve faaliyetler de gözden 

geçirilmelidir. Zamanlamalarda faaliyetler arası etkileşimler ve çakışmalar dikkate alınmalı 

olumsuz etkileri bertaraf edilmelidir. En önemlisi belirlenen bu faaliyet ve projeleri yerine 

getirmekten hangi birimlerin ve kimlerin sorumlu olduğu ve sorumluluklar belirtilmelidir. 

Belediyelerin amaç ve hedeflerine yönelik stratejiler doğrultusunda 

gerçekleştirilecek faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacı bu aşamada belirlenir.  

Her bir faaliyet/proje belirli bir hedefe yönelik olmalıdır. Herhangi bir hedefle 

ilişkisi kurulamayan faaliyet/projelere yer verilmemelidir. Halihazırda yürütülen veya 

yürütülmesi planlanan faaliyetler/projeler mutlaka bir hedefle ilişkilendirilmelidir.  

                                                      
52  DPT, a.g.e.,  s. 39. 
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Her bir hedefi gerçekleştirmeye dönük faaliyet/projelerin ortaya konulması 

sonrasında faaliyet/projelerin bütçe ile ilişkisinin kurulması gerekmektedir. Bu amaçla 

önce her bir hedef için gerekli faaliyet ve projelerin maliyet tahminleri yapılarak bir 

hedefin yaklaşık maliyetine ulaşılacaktır. Hedeflerin maliyet tahmini toplamından her bir 

amacın tahmini maliyetine, amaç maliyetleri toplamından ise stratejik planın o yılki 

tahmini maliyetine ulaşılacaktır. Mesela belediyeler için beş yıllık toplam maliyet, planın 

toplam tahmini maliyetini verecektir 

Belediyeler toplam maliyetlerini elde edeceği kaynaklarla karşılaştırmak 

durumundadır. Bu karşılaştırmayı yapabilmek için yıllar itibariyle hangi kaynaklardan 

hangi gelirlerin elde edileceği tahmin edilmelidir 

Öngörülen maliyetler ile tahmin edilen kaynakların örtüşmesi gereklidir. Ancak 

öngörülen maliyetlerin tahsis edilen kaynakları aşması durumunda aşağıdaki yöntemler 

izlenebilir:  

- Yeni kaynak arayışlarına gidilebilir. 

- Daha düşük maliyetli stratejiler seçilebilir.  

- Hedefler küçültülebilir.  

- Amaç ve hedeflerin zamanlaması değiştirilebilir.  

- Amaç ve hedefler önceliklendirilerek bazı amaç ve hedeflerden vazgeçilebilir.  

Önceliklendirmede; belediyelerin yetki alanı dahilinde, kalkınma planları, 

programlar ve varsa özel düzenlemeler başta olmak üzere politika oluşturulması sürecinde 

çerçeve oluşturan diğer üst belgeler de esas alınmalıdır. Ayrıca sürdürülebilirlik, etkinlik, 

verimlilik, etki düzeyi ve uygunluk ilkeleri de göz önünde bulundurulmalıdır. 

Stratejik planların yıllık uygulama dilimlerini performans programları oluşturur. 

Stratejik planlar ve bütçeler arasındaki ilişki performans programları aracılığı ile ayrıntılı 

olarak kurulmak zorundadır. Stratejik planın amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeye dönük 

faaliyet ve projeler ile bunların bütçelendirilmesi performans programında yer alır. 

Böylelikle bütçelerin performans uygulamasını destekleyen bir yapıya sahip olması 

sağlanmış olacaktır. Performans programlarının hazırlanmasına ilişkin ayrıntılı bilgiler 

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Performans Esaslı Bütçeleme Rehberinde yer 

almaktadır. 
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5.5. BELDİYELERDE STRATEJİK PLANLARIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ SÜRECİ 

SGB’lerin koordinatörlüğünde, belediye başkanının vermiş olduğu startla başlayan 

stratejik plan hazırlık çalışmaları tamamlandığında son defa üst yöneticiler tarafından 

gözden geçirilerek belediye encümenine gönderilir. Belediye encümeni hazırlanan stratejik 

planı inceleyerek, plan hakkındaki görüşlerini belediye meclisine gönderir. Belediye 

meclisi kendisine gönderilen stratejik planı görüşür, bu görüşme sonucunda plan aynen 

veya değiştirilerek kabul edilir. Kabul edilen stratejik plan belediyenin içinde bulunduğu 

en büyük mülki amire (kaymakam veya vali) gönderildikten sonra yürürlüğe girer. 

Yerel yönetimler, diğer kamu idareleri gibi stratejik planlarını değerlendirilmek 

üzere Kalkınma Bakanlığı’na göndermek zorunda değildirler. Stratejik Plan 

Yönetmeliğinin 13. maddesinde yerel yönetimlerin dışındaki kamu idareleri için bu 

yükümlülük getirilmiştir. Ancak Stratejik Plan Yönetmeliğinin 15. maddesinde, 

belediyelerin meclislerince kabul edilmiş stratejik planlarını İçişleri Bakanlığı’na ve 

Kalkınma Bakanlığı’na göndermeleri belirtilmiştir. Bu gönderme diğer kamu idarelerinin 

stratejik planlarının yönetmeliğin 13. maddesinde belirtilen şekilde değerlendirilmesi 

amacıyla değildir. Birincisi bu yükümlüklerini zamanında yerine getirip getirmedikleri 

içindir ve Kalkınma Bakanlığı’nın stratejik planlar için oluşturmuş olduğu web sitesinde 

(www.sp.gov.tr) yayınlanır. İkincisi İçişler Bakanlığı’na, yerel yönetimlerden sorumlu 

bakanlık olduğu için ve ilerde yapılacak denetimlerde kullanılmak üzere gönderilir. 

Üçüncüsü, yönetmelikte ayrıca stratejik planların TBMM ve Sayıştay’a ve Maliye 

Bakanlığı’na gönderileceği de belirtilmiştir. Bu sonuncular ise belediyenin stratejik plana 

uygun yönetilip yönetilmediği ve stratejik plan – bütçe ilişkisi nedeniyledir. 

5.6. İZLEME VE KONTROL SİSTEMİ 

Planın başarılı bir şekilde sürdürülmesi ve nihayette belirlenen amaçlara ulaşılması 

için iyi bir izleme ve değerlendirme sisteminin, stratejik planlar hazırlanırken baştan 

düşünülmesi ve plan içerisinde bulunması oldukça önemlidir. Ortaya çıkabilecek 

aksaklıkların giderilmesi veya gerekli olduğunda yeniden değerlendirilip değişiklikler 

yapılması için sürekli gözetim altında tutulmalıdır. Bunun bir diğer faydası ise plan 

uygulayıcısı birimlerin veya çalışanların daha dikkatli olmalarını ve bir sorunla 

karşılaştıklarında belirsizliğin giderilmesine yardımcı olacaktır. Planlar yapılırken ara 

hedefler konulması performans ölçümüne de imkan sağlayacaktır.  

http://www.sp.gov.tr/
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Stratejik planda yer alan amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye dönük proje ve 

faaliyetlerin uygulanabilmesi için amaç, hedef ve faaliyetler bazında sorumluların 

kimler/hangi birimler olduğu, ne zaman gerçekleştirileceği, hangi kaynakların kullanılacağı 

gibi hususların yer aldığı bir eylem planı hazırlanması yararlı olacaktır. Eylem planı aynı 

zamanda izleme ve değerlendirmeyi de kolaylaştıracaktır.  

İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve 

raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla 

ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir.  

Amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine ilişkin gelişmelerin belirli bir sıklıkla 

raporlanması ve ilgili taraflar ile kurum içi ve kurum dışı mercilerin değerlendirmesine 

sunulması, izleme faaliyetlerini oluşturur. İzleme, yönetime yardımcı olan sistemli bir 

faaliyettir. Raporlama izleme faaliyetinin temel aracıdır. İzleme raporları objektif 

olmalıdır. İlerleme sağlanan alanlar yanında, ilerleme sağlanamayan konular da rapor 

edilmelidir. Performansın izlenmesi, izleme faaliyetinin temelidir. Bunun için performans 

göstergeleri ile ilgili veriler düzenli olarak toplanmalı ve değerlendirilmelidir.  

Stratejik planlama sürecinde, izleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde 

edilen bilgiler kullanılarak, stratejik plan gözden geçirilir, hedeflenen ve ulaşılan sonuçlar 

karşılaştırılır. İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin etkili olarak gerçekleştirilebilmesi, 

uygulama aşamasına geçmeden önce stratejik planda ortaya konulan hedeflerin nesnel ve 

ölçülebilir göstergelerle ilişkilendirilmesine bağlıdır.  

İzleme ve değerlendirme süreci kurumsal öğrenmeyi ve buna bağlı olarak 

faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesini sağlar. Ayrıca, hesap verme sorumluluğunun 

oluşturulmasına katkıda bulunur. Stratejik planın izleme ve değerlendirmeye tabi tutulması 

şarttır. Aksi takdirde, gerek planın uygulanmasında gerekse ilgililerin hesap verme 

sorumluluğu ilkesinin hayata geçirilmesinde zorluklarla karşılaşılacaktır.53 

İzleme ve değerlendirmenin etkin yapılabilmesi, ancak uygun veri ve istatistiklerin 

temin edilmesi ile mümkündür. Amaca uygun, doğru ve tutarlı verilerin varlığı, stratejik 

planın başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi için olmazsa olmaz bir ön koşuldur. Her 

bir hedefin izlenip değerlendirilebilmesi için ne tür verilere ihtiyaç duyulduğu, bunların ne 
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şekilde temin edileceği, ihtiyaç duyulan veriler halihazırda toplanmıyorsa nasıl ve ne 

sıklıkla kim tarafından temin edileceği, bu kapsamdaki kısıtların neler olacağı gibi 

hususların mutlaka incelenmesi ve cevaplanması gerekir.  

Kontrol aşamasında hem hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı hem de uygulamanın plana 

uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığı kontrol edilmiş olur. Kontrol, izleme ve 

değerlendirme gibi uygulama aşamasında olacağı gibi, uygulama sonrası istenen amaçlara 

ulaşılıp ulaşılamadığını da denetler. Kontrol diğer deyişle denetim doğası gereği 

sorgulayıcı bir yanı da vardır. Bu nedenle denetleme plan yürütücülerini cezalandırma 

aracı olarak görülmemelidir Kontrol aslında planın planlandığı gibi yürütülüp 

yürütülmediğini de kontrol eder. Diğer taraftan da performansı ölçer. Kurumun ve 

çalışanların performanslarının ölçümü içinde iyi bir fırsattır. Ancak plan yapılırken 

performans göstergelerini ve kıstaslarını baştan ihtiva etmelidir ki, ölçmeye imkân 

sağlasın. 

Etkili bir denetim için şu hususlara dikkat etmek gerekir.  

Birincisi, denetim amaçlar ve planlara odaklı olmalı ve kolaylaştırıcı rolü 

unutulmamalıdır. 

İkincisi, denetim esnek olmalıdır. Değişen çevreyle birlikte değişime açık ve esnek 

olan planın etkili ve verimli uygulanması için denetim de bu esneklikte olmalı varsa 

eksikliklerin belirlenip giderilmesine yardımcı olmalıdır. 

Üçüncüsü denetim ilgili birim veya faaliyetin gerek ve ihtiyaçlarını yansıtmalı, her 

birimin farklı bir fonksiyonu icra ettiğini dikkate almalı ve denetim bu kapsamda 

yapılmalıdır. 

Dördüncüsü tarafsız ve objektif olabilmelidir. 

Beşincisi, kapsayıcı olmalıdır. Kontrol faaliyeti tüm örgütü kapsamalıdır54. Örgütün 

bütünselliği ve amaç birliği unutulmamalıdır. 

Sonuncu olarak, yönetimin işini kolaylaştıracak tedbirlerin ve önlemlerin 

alınmasına yardımcı olacak bilgiler sağlamalıdır. 

                                                      
54  Genç, a.g.e., s. 177. 
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İzleme ve değerlendirmeye ilişkin ayrıntılı bilgi, kullanılacak yöntemler ve 

raporlama sistemi Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Performans Esaslı Bütçeleme 

Rehberinde yer almaktadır.  

5.7. STRATEJİK PLANIN UYGULANMASI 

Strateji geliştirildikten ve stratejik planlar hazırlandıktan sonra uygulama safhasına 

geçilir. Gerçekte uygulama safhası, stratejilerin başarılabilmesi için daha uzun ve daha 

problemli bir süreçtir. Çünkü yapılan planlar ne kadar mükemmel ve isabetli olursa olsun, 

özenle ve maharetle uygulanamazsa, stratejiler başarıyla gerçekleştirilemeyecektir. 

Stratejilerin uygulanması, geniş çapta orta kademe yönetimiyle paylaşılan ve hatta alt 

kademelere yayılan bir şekilde tepe yönetiminin sorumluluğunun bir parçasıdır. 

Stratejik planların etkili bir şekilde uygulanabilmesi için dikkat edilmesi gereken 

faktörler vardır. Liderlik yapısı, yetki devri, yönetim yaklaşımı, kurum kültürü, kurum 

yapısı, beşeri kaynaklar ve kurumsal ödüller uygulamanın başarısı için tek tek ele alınması 

gereken faktörlerdir. 

Belediyelerde idari yapı ile strateji arasında çok sıkı bir bağımlılık bulunmalıdır. 

Yönetim, stratejiyi takip etmeli ve yönetsel yapıyı stratejilere uyumlu olarak 

yapılandırmalıdır. Bunun için kullanılan örgüt yapısı (fonksiyonel veya ürün/hizmet 

esasına göre bölümleme gibi), merkezileşme veya ademi merkezileşme derecesi, 

yöneticilerin yetki ve sorumlulukları, seçilen stratejiye göre düzenlenmelidir. Stratejiyi 

gerçekleştirmeye uygun olmayan yapılar, yönetim içi çatışmalara, maliyet yüksekliğine ve 

verimsizliğe sebep olabilir. Kurum içi iletişim kanallarının açık olması, yeterli bilgi 

akışının sağlanması, uygulamanın sürekli izlenmesi ve kontrolü hayati öneme sahiptir.  

Geleneksel liderlik tarzı ile sürekli değişen çevre şartları içerisinde dinamik 

stratejiler seçmek ve uygulamak mümkün olmayabilir. Geleneksel yönetim tarzı, 

uygulanarak elde edilen tecrübeler çoğu kez yeni ve farklı stratejilerin başarıyla 

uygulanabilmesi için engel teşkil edebilir. Bu açıdan vizyoner ve değişime yatkın bir 

liderlik yapısı ile stratejileri, paylaşılan değerler haline getirmenin aracı olarak demokratik 

yönetim tarzının kuruma yerleştirilmesi gerekir55.  

                                                      
55  Dinçer, a.g.e., s. 44. 
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Kurum kültürü ile strateji uyumlu olmazsa stratejik planın uygulanmasında 

sıkıntılar yaşanabilir. Kurum kültürü bir kurumun üyesinin nasıl düşünüp, nasıl hareket 

edeceklerini belirleyen bir bütündür. Kurum kültürü davranış normlarını belirler ve bunları 

yazılı ya da sözlü olarak etkili kılar. Misyon bu noktada bir anayasadır. Kurumsal anayasa 

özelliğine sahip kurum misyonundan başka kurumsal yasalar olarak adlandırabileceğimiz 

değerler, inançlar, gelenekler, teamüller gibi yerleşmiş örgütsel refleksler de 

belirleyicidir56. 

Kurumsal bir yapı, işlerin nasıl bölümlere ayrılacağını, bölümlerin insanlara nasıl 

tahsis edileceğini, kurumda çalışanların faaliyetlerini nasıl koordine edeceğini ortaya 

koyarak, kurumsal strateji için genel bir ölçeklendirme yapar. Bu şekilde kurumun yapısı, 

personelin performansı ve bunların, kurumun stratejisine taşınması gibi faaliyetlerde rol 

üstlenir. Böylece kurumsal yapı ile kurum kültürünün uyumu, kurumsal stratejinin 

uygulanmasını kolaylaştırır. Ödüllendirme sisteminin stratejik amaçların gerçekleştirilmesi 

ile ilişkilendirilmesi de uygulamanın başarısı için oldukça önemlidir. Beşeri kaynakların 

nitelikli olması da önemlidir. Sadece verilen işi yapan, yaratıcılık yeteneğinden yoksun 

insan kaynaklarıyla stratejilerden beklenen faydayı elde etmek güçtür57. 

Planın başarısı için, uygulamada yer alacak her düzeydeki personelin kendilerinden 

neyin ne zaman beklendiğini bilmeleri gerekir. Plan hakkında sürekli bilgilendirme 

yapılmalı ve iletişim kanalları bilgi akışını her yönlü sağlamalıdır. Personel planın gereği 

gibi uygulanmasını sağlayacak bedeni ve zihinsel kapasiteye sahip olmalıdır. Planın 

uygulanması ve başarısı için istekli olmalıdır58. En önemlisi alt ve üst yöneticiler ile 

çalışanlar arasında eşgüdüm ve koordinasyon mekanizması en iyi şekilde planlanmalı ve 

işletilmelidir. 

                                                      
56  Akdemir, a.g.e., s. 210. 
57  Akdemir, a.g.e., s. 210-211. 
58  Efil, a.g.e., s. 150. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

BURSA BÜYÜKŞEHİR VE ÜÇ İLÇE BELEDİYESİ’NİN STRATEJİK 

PLANLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ 

 

Kamu idarelerinin stratejik planlarını titizlikle hazırlamalarına ve uygulamalarına 

yasa koyucunun ne denli önem atfettiği önceki bölümlerdeki anlatımlardan 

anlaşılmaktadır. Lakin bir planın yasada yer alması ile uygulanması farklı şeylerdir. Plan 

kültürünün olmadığı, planların pek de başarıyla uygulanmadığı ülkemizde asıl sorun, 

planın yapılmasından çok uygulanması sürecinde yaşanmaktadır. Kalkınma planı, il 

gelişim planı, il çevre düzeni planı, ıslah imar planı, mevzi imar planı, afet önlem planı vb. 

onlarca plan türünün olduğu ülkemizde, bu planların uygulamaya ne ölçüde yansıtılabildiği 

tartışmalıdır.  

İdealize edilen stratejik plan anlayışı ile uygulamadaki stratejik planların ne ölçüde 

örtüştüğü, bu anlamda kamu idareleri tarafından hazırlanan stratejik planların ne ölçüde 

başarılı olduğu ve kamu hizmetlerinin yürütülmesine ne derece etkisi olduğu cevaplanması 

gereken sorulardır. İşte bu can alıcı soruların cevaplarını araştırmak amacıyla bu bölümde, 

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve üç merkez ilçe belediyesinin (Osmangazi, Yıldırım, 

Nilüfer) stratejik planları incelenmiş ve bu sorulara yanıtlar aranmıştır. Söz konusu dört 

belediyenin 2010-2014 ve 2015-2019 dönemlerine ilişkin stratejik planları ele alınmış ilgili 

yasalar, yönetmelikler ve kılavuzda belirtilen ve ulaşılması amaçlanan ideal stratejik 

planlara ne derece yaklaşıldığı ve bu iki ayrı dönemde hazırlanan stratejik planlar 

arasındaki fark, analiz edilmeye çalışılmıştır. 

Yönetmeliğin 9. maddesinde “hazırlık dönemini tamamlayan kamu idareleri, 

stratejik planlarını, 5018 sayılı KMYKKna, bu Yönetmeliğe, Kılavuza ve müsteşarlıkça 

yayımlanan stratejik planlamaya ilişkin diğer rehberlere uygun olarak hazırlar” denmiştir. 

Metot olarak öncelikle stratejik planını hazırlayan bir belediyenin mevzuata uygun nasıl bir 

plan hazırlaması gerektiğinden bahsedilmiştir. Daha sonra ilgili yasalar, yönetmelikler, 

tebliğler ve Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Klavuzu’nda belirtilen hususlara ne 

kadar riayet edilip edilmediği ve edilmediyse nedenleri üzerinde durulmuştur. Yine yöntem 
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olarak söz konusu yönetmelik ve Kılavuz’da belirtilen hususlar ve hassasiyetler göz önüne 

alınarak, yukarıda isimleri belirtilen belediyelerin stratejik planları, irdelenerek cevaplar 

aranmıştır. Amaç üst paragrafta belirtilen temel soruya, yani idealize edilen stratejik plan 

anlayışı ile uygulamadaki stratejik planların ne ölçüde örtüştüğü sorusuna yanıt bulmaktır. 

Ayrıca yeri geldiğince planların daha iyi hazırlanması ve geliştirilmesi açısından, tespit 

edilen sorun alanları ve bunların çözümlerine dönük önerilere de yer verilmiştir.  

Araştırma konusu belediyelerin stratejik planları belediyelerden doğrudan temin 

edilmekle beraber internet ortamında belediyelerin kendi web siteleri ve Kalkınma 

Bakanlığı’nın http://www.sp.gov.tr/tr/stratejik-plan sitesinden temin edilmeye çalışılmıştır. 

Ancak söz konusu belediyelerden bazılarının önceki dönem stratejik planları bahsedilen 

sitede olmadığı gibi, kendi web sitelerinde de bulunulamamış ve elden temin edilmiştir. 

Yeni dönemde ise, söz konusu belediyelerin tümünün stratejik planlarını kendi sitelerinde 

yayınladıkları görülmüş ve planlar ilgili web sitelerinden temin edilmiştir. 

Stratejik planlama süreci daha öncede anlatıldığı gibi, öncelikle bir hazırlık dönemi 

ile başlar. Bu döneme stratejik planın yapılması sürecinin planlanması dönemi, demek 

daha doğrudur. Stratejik planlar temelde “Neredeyiz?”, “Nereye ulaşmak istiyoruz?”, 

“Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?”, “Başarımızı nasıl ölçer ve değerlendiririz?” 

sorularına yanıt arar. Bu nedenle, yapılacak olan incelemede, plan yapma sürecinin 

planlanması ve bu üç soru ayrı birer ana başlık olarak ele alınmıştır. Bu dört ana başlığın 

altında yer alan alt konu başlıklarının, inceleme konusu belediyelerin stratejik planlarında 

ne derece ve nasıl yer aldığı araştırılmıştır.  

1. PLANIN YAPILMA SÜRECİNİN PLANLANMASI 

Bu aşamada inceleme konusu belediyelerin stratejik planlarında şu konuların 

karşılığı aranacaktır; 

- Planın sahiplenilmesi için yapılanlar, 

- Planlama sürecinin organizasyonu ve planlama ekibi, 

- Hazırlık programının yapılması, 

- Eğitim ve diğer hususlara ilişkin danışmanlık hizmeti ihtiyacı, 

- Stratejik planlar hazırlanırken izlenen yol ve yöntemler hakkında bilgi verilmesi, 

http://www.sp.gov.tr/tr/stratejik-plan
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1.1. PLANIN SAHİPLENİLMESİ 

Söz konusu belediyelerin 2010 – 2014 dönemi stratejik planları incelendiğinde; 

başkanların ve planlama ekibinin sunuşlarında bu konunun önemine dikkat çekilmekle 

beraber buna ilişkin ne tür tedbirlerin alındığı açıkça belirtilmemiştir. Bazı belediyelerin 

konunun önemine dikkat çekmek için dışarıdan eğitim aldıkları ve personelini 

bilgilendirdiklerine dair bilgiler planlarında bulunmaktadır.  

Yeni dönem planlarında (2015-2019) ise, bu konuya daha fazla özen gösterildiği, 

üst düzey yöneticilerin plan hazırlık döneminde bizzat katılım sağlayarak destek verdikleri 

bilgileri planlarda yer almaktadır. Yeni dönem Yıldırım Belediyesi Stratejik Planı’nda 

(YBSP) bu konu için ayrı bir başlık açılarak kamuoyunu bilgilendirmesi işin ruhuna uygun 

olmuştur. Bundan sonraki hazırlanacak planlarda üst düzey yöneticilerin ve özellikle 

belediye başkanlarının plana desteklerinin somut olarak belirtilmesi yararlı olacaktır.  

Başkanların seçim beyannamelerinin plana ne derece yansıtıldığı demokratik 

yönetimin ve politik karar alıcıların etkisinin ölçülmesi açısından önem arz etmektedir. 

Çünkü çoğunlukla stratejik planların hazırlanmasının yasal bir zorunluluk olarak kabul 

edildiği, tepe yöneticilerinin bunu alt birimlere havale ettiği, bir daha dönülüp bakılmadığı, 

hazırlanan planlarla uygulamaların örtüşmediği yönündeki eleştiriler hem belediyelerdeki 

ilgili yöneticiler, hem de akademisyen ve denetçiler tarafından sıkça dile getirilmektedir. 

Gerçekleştirilen bir çok projenin stratejik planlarda olmayışı bu eleştirilere haklılık 

kazandırmaktadır. Bu sorunun ortadan kaldırılması için, üst düzey yöneticilerin planı 

sahiplenmesi ve plan hazırlanırken gerçekleştirilecek projelerin baştan planın amaç ve 

hedeflerine uygun bir şekilde, plana dercedilmesi ve maliyetlendirilmesi gerekir ve bunun 

yasal bir zorunluluk olduğu, bütçe hazırlanmasına temel oluşturacak performans 

programlarında da yer alması gerekir. Aksi halde idari ve mali anlamda ciddi sorunlara yol 

açacağı tahminden öte bir gerçektir. 

1.2. PLANLAMA SÜRECİNİN ORGANİZASYONU, PLANLAMA EKİBİ  

Söz konusu belediyelerin önceki dönem stratejik planları incelendiğinde; biri 

hariç1 tümünde stratejik planlama ekibinde yer alan yöneticilerin ve ilgili diğer personelin 

isimleri ve ünvanları belirtilmiştir.  

                                                      
1  Nilüfer Belediyesi Stratejik Planı, (NBSP),  2010-2014, 2012-2014. 
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Plan ekibine liderlik yapmak üzere başkandan sonraki en yetkili yöneticilerin yer 

aldığı ve her birim yöneticisinin katkısının sağlanmaya çalışıldığı izlenimi edinilmiştir. 

Ancak SGB yönetmeliğinin henüz yayınlanmış olması ve belediyelerin strateji 

geliştirme birimlerini oluşturamadan planlarını yapmak zorunda kalmaları bir handikap 

oluşturmuş stratejik plan ve bütçe bağlantısı tam olarak kavranamamıştır. 2009 yerel 

seçimlerinin henüz yapılmış olması ve akabinde sıkışık bir takvim içerisinde stratejik plan, 

performans programı ve bunlara bağlı bütçenin oluşturulması zorunluluğu belediye 

yönetimlerini hazırlıksız yakalamıştır. Bazı belediyelerin son anda güç bela planlarını 

yetiştirdikleri yapılan planların içeriğinden anlaşılmaktadır. Hâlbuki stratejik planlar 

kuruluşlar için bir yol haritası ve kuruluşa yön gösteren temel belgelerdir. Sadece 

yapılması zorunlu olduğu için yapılan baştan savma sıradan bir iş değildir. 

2015-2019 dönemi stratejik planlarına bakıldığında ise; stratejik planların daha 

bir titizlikle hazırlandığı gözlenmiştir. Planlama ekibi ve kurulların oluşturulduğu ve üst 

yöneticilerin planlama ekibinde yer aldıkları plan kitapçıklarından anlaşılmaktadır. Ayrıca 

planlarda, planlama sürecine ilişkin bilgilerin yer aldığı ve strateji geliştirme birimlerinin 

artık kurulmuş olmasının da olumlu etkisi planlarda gözlenmiştir. 

1.3. HAZIRLIK PROGRAMI 

Kamu idareleri, stratejik planlarını hazırlamaya başlamadan önce yönetmeliğin 8. 

maddesinde belirtilen şu hususlara hazırlık programlarında yer vermek zorundadırlar; 

- Stratejik planlama sürecinin aşamaları, 

- Bu aşamalarda gerçekleştirilecek faaliyetler, 

- Aşama ve faaliyetlerin tamamlanacağı tarihleri gösteren zaman çizelgesi, 

- Sorumlu birim ve kişiler, 

- Eğitim ihtiyacı, 

- Gerek duyulması hâlinde danışmanlık hizmeti ihtiyacı, 

- Planlama sürecinin gerektirdiği masraflar ile beşerî ve teknik kaynak ihtiyacı. 
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1.3.1 Eğitim ve diğer hususlara ilişkin danışmanlık hizmeti ihtiyacı;  

İnceleme konusu belediyelerin stratejik planlarına baktığımızda, hazırlık 

programına ilişkin Bursa Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı 2009-2014’de (BBBSP), 

“Stratejik Plan Ekibi Sunuşu” kısmında bir iş akışı ve çalışma takvimi hazırlandığı ve 

planlama çalışmaları için üç farklı düzeyde plan hazırlama ekibi kurulduğuna dair bilgilere 

yer verilmiştir. Nilüfer Belediyesi 2010-2014 Stratejik Planı’nda (NBSP) ise hazırlık 

döneminde neler yapıldığına dair bilgiler kronolojik olarak belirtilmiş ve çalışmaların bir 

çekirdek ekip tarafından yapıldığı belirtilmiştir. Yıldırım Belediyesi 2010-2014 Stratejik 

Planı’nda (YBSP) ise yine BBBSP’ndakine benzer planlama sürecine ilişkin bir tabloya 

yer verilmiştir. Ancak yukarıda anlatılan anlamda ihtiyaçların belirlenmesi ve bu 

ihtiyaçların nasıl karşılanacağı, ekiplerin nasıl oluşturulduğu ve iş takvimine ilişkin tam bir 

bilgiye yer verilmemiştir. Osmangazi Belediyesi 2010-2014 Stratejik Planı’nda (OBSP) 

ise, hazırlık dönemi ve çalışma süreçlerine ait herhangi bir bilgiye yer verilmemiş, sadece 

“Çalışma Ekibinin Belirlenmesi” başlığı altında Belediye Başkanlığı’nın oluru ile bir ekip 

oluşturulduğu ve bu ekipte yer alacak kimselerin isim ve unvanlarına yer verilmiştir.  

2015-2019 dönemine gelindiğinde ise, stratejik planlarda; hazırlık programlarını 

nasıl yaptıklarına dair daha genişçe bilgilerin yer aldığı görülmektedir. Planlarda genellikle 

stratejik planlama sürecinin aşamalarına ve bu aşamalarda gerçekleştirilecek faaliyetlere, 

plan hazırlık aşamaları ve faaliyetlerin tamamlanacağı tarihleri gösteren, zaman çizelgesine 

yer verilmiştir. Ayrıca stratejik planın neden ve nasıl hazırlanacağına dair eğitim ihtiyacı 

ile ilgili vurgunun bazı planlarda yapıldığı ve bu ihtiyacın nasıl giderildiğine ilişkin 

bilgilere de yer verilmektedir. Ancak maalesef yeni hazırlanan planlarda da öncekilerde 

olduğu gibi danışmanlık ihtiyacına ilişkin bilgilere yer verilmemiştir. Plan hazırlama işinin 

ne kadar ciddi ve hassas bir iş olduğu ve danışmanlık hizmetinin alınmasının yararlı 

olacağı bilinen bir gerçektir. Ancak danışmanlık hizmetinin sadece yol göstericilikle sınırlı 

olacağı, yöntem ve süreç danışmanlığı olduğu ve eğitimle kısıtlı tutulacağı 

unutulmamalıdır. Plan yapma işi kuruma aittir ve bizatihi kendisi tarafından yapılmalıdır. 

Bir yerlere veya birilerine ihale edilerek yapılacak bir iş değildir. Bu işin, doğasına ve 

ruhuna tamamen aykırıdır. Buna rağmen planlarda bu konuya ilişkin bir bilginin olmaması 

diğer yandan bu hizmetlerin alındığına dair emareler ve plan içeriklerinden edinilen 

izlenim danışmanlık alındığı yönündedir. Önceki dönem planlarda görülen özensizliğin ve 

yetersizliklerin temelinde yeterli eğitim ve danışmanlık alınmadığı ve aynı zamanda 
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Strateji Geliştirme Birimlerinin henüz kurulmamış olmasının yattığını söylemek yanlış 

olmaz. Çünkü yeni dönem hazırlanan Stratejik Planlarda niteliğin artmış olması bunun en 

iyi kanıtıdır. 

1.3.2. Stratejik Plan Hazırlanırken İzlenen Yol ve Yöntemler Hakkında Bilgi  

          Verilmesi 

2010-2014 dönemi stratejik planlarının bazılarında, izlenen yol ve yöntemler 

hakkında kısmen bilgi verilmiştir. BBBSP 2009-2014’de bu konuya sunuş yazılarında 

değinilmekle beraber ayrıca bir başlık altında stratejik planlama çalışmalarında uygulanan 

metodoloji anlatılmıştır. Nilüfer Belediyesi 2010-2014 stratejik planında da uygulanan 

yöntemlere ilişkin bazı bilgilere yer verilmiştir. Diğer iki belediye stratejik planlarında ise, 

bu konuda hiçbir bilgilendirme yer almamaktadır.  

2015-2019 dönemi stratejik planlarında ise, planların hepsinde stratejik planlama 

sürecine ilişkin bilgilere yer verildiği görülmektedir. Ancak bütün planlarda az veya çok 

katılımcılık anlayışına dair vurgu yapılmakla birlikte katılımcılığın artırılması için ne tür 

önlemler alındığına dair bilgilere yer verilmemiştir. Diğer yandan önemli bir husus 

analizlere temel teşkil edecek verilerin nereden ve nasıl elde edildiğine dair bilgilere çok az 

yer verildiği veya hiç yer verilmediği gözlenmiştir. Elde edilen verilerin doğru 

kaynaklardan en doğru yöntemlerle ve en ekonomik şekilde, kısa sürede elde edilmesi 

oldukça önemlidir. Çünkü plan yapmak zaman isteyen ve maliyetli bir iştir. Bu nedenle 

alınacak sonuçla mütenasip bir zaman ve maliyette olmalıdır. Elde edilen verilerin analiz 

için elverişli, gerçekçi ve doğru veriler veya bilgiler olması önemlidir. Çünkü bu veriler 

analiz için temel teşkil edecektir. Yerine göre yüzyüze görüşmeler, arama toplantıları, 

konferanslar, paneller sempozyumlar, toplantılar tercih edilebileceği gibi zaman ve maliyet 

unsurları da göz önüne alınarak çeşitli anket yöntemleri (yüzyüze, telefonla, internet 

ortamında vs.) veya diğer yöntemler de kullanılabilir. Yeni dönem planlarda bu ve benzeri 

yöntemlerin kullanıldığını plan içeriklerinden anlamak mümkün, ancak kullanılan 

yöntemler hakkında bilgi verilmemesi bir eksiklik olmuştur. 

Hazırlık dönemine ilişkin bu bilgilerin stratejik planlarda yer almasının önemi, 

planın nasıl hazırlandığı, kurum tarafından ne derece önemsenip benimsendiği, planlamaya 

dayanak oluşturan bilgilerin ve toplanan verilerin güvenirliğinin anlaşılması açısından 
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önemlidir. Planların inandırıcılığının sağlanması açısından da bu açıklamaların yer alması 

önemlidir.  

2. NEREDEYİZ? (MEVCUT DURUM ANALİZİ)  

Bu aşamada, inceleme konusu stratejik planlarda, aşağıdaki hususlar araştırılmıştır; 

- Planlarda mevcut durum analizinin yapılmış olması, 

- Mevcut durum analizinde kuruluşun tarihi gelişimine yer verilmesi ve analiz 

edilmesi, 

- Yasal yükümlülüklerin belirtilmesi ve mevzuat analizi yapılması, 

- Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi gerçekleştirildikten sonra, kuruluşun 

öncelikli faaliyet alanları ve bunlara ilişkin gerçekleştireceği ürün ve hizmetlerin 

belirlenmesi. 

- Katılımcılığın sağlanması, 

- İç ve dış paydaş analizinin yapılması, 

- Paydaşların hangi ölçütlere ve neye göre tespit edildiğinin belirtilmesi,  

- Paydaşların görüşleri yeterince alınıp, gereken değerlendirmenin yapılmış 

olması,  

- Paydaş görüşlerinin alınması ve değerlendirilmesinin hangi araç ve yöntemlerle 

yapıldığının belirtilmesi, 

- Planda kuruluş içi analiz yapılırken, kuruluşun örgütsel yapısı, beşeri kaynakları, 

kurum kültürü, teknolojik alt yapısı ve kullanma düzeyi ile mali durumu 

hakkında yeterli bilgi ve değerlendirmenin olması, bu bilgilerin planla ilişkisi 

kurulması, 

- Planda mevcut durum analizinde, kuruluşun faaliyet gösterdiği çevresel şartlar 

ve dış koşulların yeterince dikkate alınması ve analiz edilmesi,  

- Plan kapsamında yapılan GZFT analizlerinde güçlü ve zayıf yönlerin doğru bir 

biçimde analiz edilmesi, 

- GZFT analizi sonucunda, iç ve dış etkenler karşısında fırsat ve tehditler ortaya 

konulması,  

- Üst ölçekli uyum sağlanması.  
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Şimdi bu hususlara planlarda yeterince yer verilip verilmediğine bakılacak ve bu 

hususların niçin stratejik planlarda bulunması gerektiği ele alınacaktır. 

2.1. PLANLARDA MEVCUT DURUM ANALİZİ  

Stratejik planlama sürecinin ilk adımı olan durum analizi, kuruluşun “neredeyiz?” 

sorusuna cevap verir. Kuruluşun geleceğe yönelik amaç, hedef ve stratejiler 

geliştirebilmesi için öncelikle, mevcut durumda hangi kaynaklara sahip olduğunu ya da 

hangi yönlerinin eksik olduğunu, kuruluşun kontrolü dışındaki olumlu ya da olumsuz 

gelişmeleri değerlendirmesi gerekir. Dolayısıyla bu analiz, kuruluşun kendisini ve 

çevresini daha iyi tanımasına yardımcı olarak, stratejik planın sonraki aşamalarında daha 

sağlıklı sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır2. Mevcut durum analizi kuruluşun 

bulunduğu noktayı tespit etmekle kalmaz aynı zamanda ulaşmak istediği noktaya varmak 

için eldeki kaynakların nasıl kullanılacağını da analiz eder. Eldeki kaynakların yeterli olup 

olmayacağına, yeterli değilse gerekli kaynakların nereden nasıl karşılanacağına dair 

kararlar alınması için zemin hazırlar. Yahut iyileştirilmesi gereken alanlara dikkat çeker. 

Çevresel şartların analiz edilmesine, muhtemel risklerin önceden analiz edilmesine imkan 

sağlar. Yönetmeliğin 8. maddesinin 4. bendinde bu durum “İdareler, hazırlık programını 

oluştururken, geçiş takviminde bulundukları yeri, beşerî kaynaklarını, organizasyon 

yapısını, teknik donanımlarını, idare ölçeğini ve benzeri hususları dikkate alır” ifadeleriyle 

vurgulanmıştır. Ayrıca ilgili kılavuzda da konu genişçe anlatılmıştır. 

İnceleme konusu belediyelerin 2010 – 2014 stratejik planlarına baktığımızda; 

mevcut durum analizleri birbirinden farklılıklar göstermekle beraber hemen hepsinde 

benzer şekilde belediyelerin yasal yükümlülüklerine, kurumsal kapasitesine ve faaliyet 

alanlarına yer verilmiş olmakla birlikte; herhangi bir analiz yapılmamış, yalnızca mevcut 

istatistiki bilgi ve veriler kamuoyu ile paylaşılmıştır. Oysaki söz konusu verilerin analiz 

edilmesi, stratejik plan ve gelecekle ilişkilendirilmesi gerekirdi. Genellikle çeşitli 

kaynaklardan elde edilen bilgiler olduğu gibi aktarılmış ve herhangi bir değerlendirmeye 

tabi tutulmamıştır. Osmangazi ve Yıldırım Belediyeleri stratejik planlarında hemen hemen 

hiçbir değerlendirme yapılmazken, NBSP’nda; “Nilüfer İlçesi Ve Nilüfer Belediyesi 

Hakkında Kavramsal Değerlendirmeler” başlığı altında çok az da olsa değerlendirme 

yapılmış, ancak “Durum Analizi” başlığı altında yine sadece tablolara yer verilmiş hiçbir 

                                                      
2  DPT, a.g.e.,  s. 15. 
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değerlendirme yapılmamıştır. Yine NBSP’nda “Risk Analizi” başlığı altında risk alanları 

sadece belirtilmiş ancak risklerin içeriği ve ne tür sonuçlara yol açtığı veya açacağı 

belirtilmediği gibi bunlara ilişkin ne türlü önlemlerin alınacağına dair de herhangi bir bilgi 

bulunmamaktadır.  

BBBSP‘nda ise, “Mevcut Durum Değerlendirmesi” başlığı altında genişçe mevcut 

durum “tespiti” yapılmış bunun dışında değerlendirme ve analiz yapılmamıştır. Sadece 

ulaşım başlığı altında çok az bir değerlendirmeye yer verilmiştir. 

 İnceleme konusu belediyelerin 2015 – 2019 stratejik planlarına baktığımızda ise, 

Bir önceki döneme göre planlarda mevcut durum analizine göreceli olarak daha iyi 

bir şekilde yer verildiğini görmekteyiz. Daha fazla bilgiye yer verildiği ve bir miktar 

analize yer verildiğini görmekteyiz. Yalnız unutulan bir nokta var ki bunun önemle altının 

çizilmesi gerekir. Mevcut durum tespiti ve analiz iki ayrı şeydir. Birincisinde 

bulunduğumuz baz noktayı belirliyoruz. Şu anki durumumuz nedir ve nelere sahibiz bunu 

tespit etmek. İkincisi yani analiz etmek ise, varmak istediğimiz noktaya ulaşmak için bu 

elimizde sahip olduklarımız bize ne derece yardımcı olur veya olmaz bunun analizini 

yapmaktır. İşte bu anlamda görebildiğimiz planlarda ciddi bir eksiklik vardır. Yapılan 

çalışmaların planın bir sonraki aşaması ile olan bağı konusunda yeterince bilgi sahibi 

olunulmadığını görmekteyiz. Halbuki planlamanın bir süreç olduğunu ve birbirini izleyen 

her aşamanın, bir öncesini ve sonrasını destekleyen bir örgü olduğunu unutmamak gerekir. 

 

2.1.1. Mevcut Durum Analizinde Kuruluşun Tarihi Gelişimine Yer Verilmesi Analiz  

          Edilmesi 

NBSP’lerde (2010-2014, 2012-2014) tarihi gelişime dair herhangi bir bilgiye yer 

verilmemiştir. Osmangazi ve Yıldırım Belediyeleri ise, planlarında kentin tarihine ilişkin 

bilgilere yer verilmiş ancak belediyelerin kuruluşundan bu yana geçirmiş olduğu evrelere 

ve gelişimine dair bir analiz bulunmamaktadır. Stratejik planlarda sık rastlanan bir yanlış 

anlama tarihsel gelişim bölümünde ilgili kentin tarihsel gelişiminin, belediyelerin 

kuruluşundan bugüne geldiği tarihsel gelişim ile karıştırılmasıdır. Aslında bu ikisi ayrı 

şeylerdir ve ayrı başlıklar altında değerlendirilmesi gerekir. Aslolan kılavuzda bahsedildiği 

gibi belediyelerin hangi tarihte, hangi amaçlara hizmet etmek için kurulduğu, bugüne 
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gelinceye kadar geçirmiş olduğu kritik aşamalar ve tecrübelerinin analiz edilmesidir. 

Yoksa sadece kronolojik bilgilere yer verilmesi değildir. Kurumsal hafızanın tazelenmesi 

ve geleceğe aktarılmasıdır. 

BBBSP’de ise, Bursa’nın tarihçesi anlatıldıktan sonra ayrı bir başlık altında 

BBB’nin tarihçesi anlatılmıştır. Bursa’da ilk belediye teşkilatının Osmanlı İmparatorluğu 

döneminde “İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi” ile 1867 yılında kurulmuş olduğu 

belirtildikten sonra o zamanki meclisin nasıl oluştuğu ve meclis üyelerinin nasıl 

belirlendiğine dair bilgiler verilmiştir. Cumhuriyet döneminde belediyelere ilişkin yasal 

düzenlemeler ve geçirdiği evreler ayrı bir alt başlık olarak ele alınmış ve anlatılmıştır. Yeni 

yapılanmaya neden ihtiyaç duyulduğu tarihsel perspektif içinde ele alınmış ve Bursa 

Belediyesinin nasıl ve ne zaman Büyükşehir Belediyesi statüsü aldığı ve sonraki genişleme 

süreci kısaca anlatılmıştır. 

 İnceleme konusu belediyelerin 2015 – 2019 stratejik planlarına baktığımızda ise, 

Önceki dönemle karşılaştırıldığında fazlaca bir şey değişmemiştir. Bu defa 

YBSP’nda kendi kuruluş tarihine ve evrelerine ilişkin hiç yer verilmemiş, Osmangazi ve 

Nilüfer Belediyeleri ise, ilçelerinin genel tarihçesini anlatırken çok kısa birer paragrafla 

yetinmişlerdir. BBB ise, daha önce olduğu gibi biraz daha genişçe belediye geçmişine ait 

bilgilere yer vermiştir.  

Kuruluşlar kendi tarihsel geçmişine sadece kronolojik olarak değil aynı zamanda 

tarihsel gelişim çizgilerindeki evreleri, kırılma ve sıçrama noktalarına da yer vererek 

kurumsal kültürünün bugüne kadar hangi evrelerden geçerek geldiğini özetleyen bilgilere 

de mutlaka yer vermelidir. 

2.1.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Yapılması 

Stratejik planlarda belediyelerin mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin 

tespitinin yapılması önemlidir. Belediyelere görev ve sorumluluklar yükleyen, faaliyet 

alanlarını düzenleyen mevzuat gözden geçirilmeli yasal yükümlülükler listesi 

oluşturulmalıdır. Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizinin çıktıları daha sonraki 

aşamada belediyelerin faaliyet alanlarının belirlenmesine ve misyonunun oluşturulmasına 



 

134 

katkı sağlar3. Yasal yükümlülükler açısından bakıldığında belediye tarafından üretilen mal 

ve hizmetlerin kapsamının neler olduğu, bunlardan faydalananların kimler olduğu, 

belediye tarafından sunulan hizmetlerin nitelik ve niceliğine ilişkin ne gibi hükümler 

bulunduğu, belediyelerin organizasyonuna, çalışma usullerine ve iş süreçlerine ilişkin 

hangi düzenlemelerin bulunduğu belediyelerin diğer kamu ve özel sektör kuruluşları ve 

ilçe belediyeleri ile ilişkilerini düzenleyen hükümlerin neler olduğu iyice tespit edilmeli ve 

tasnif edilmelidir.  

Bu bilgiler çerçevesinde bakıldığında Bursa Büyükşehir Belediyesi 2010-2014 

Stratejik Planında hiçbir bilgiye rastlanmamıştır. Yeni dönem (2010 – 2015 ) stratejik 

planında ise, belirlenmiş 9 odak alanı ile hangi mevzuatın hangi odak alanı ile ilgili 

olduğuna dair çok genel anlamda bir tablo oluşturulmuştur. Tabloya bakıldığında ise, hangi 

odak alanına bağlı hangi hizmet ile ilişkili olduğunu anlamak dahi mümkün değildir. 

Yıldırım Belediyesi 2010 - 2014 stratejik planında ise, sadece plana dayanak olan 

5018, 5216 ve 5393 sayılı kanunlar zikredilmiş ve daha sonra 5393 sayılı Belediye 

Kanunun, “Belediyenin Görev ve Sorumlukları” başlıklı 41. maddesi alıntılanmış bunların 

dışında başkaca bir bilgi veya analiz bulunmamaktadır. 2015 – 2019 yeni dönem planında 

ise, yapılan hizmetler ve bunların yasal dayanaklarına ilişkin tablolar oluşturularak, hangi 

hizmetlerin hangi yasal düzenlemeye dayanılarak yapıldığı tespit edilerek diğerlerine göre 

daha iyi bir örnek ortaya konulmuştur. 

Osmangazi Belediyesi önceki dönem stratejik planında da benzer bir şekilde 

“Belediyenin Görevleri” başlığı altında 5393 sayılı belediye kanunun 14, 15 ve 16. 

maddeleri aynen alıntılanmış ve başkaca bir bilgi veya analize yer verilmemiştir. Yeni 

dönem planında maalesef ilerleme sağlanamamış benzer tutum devam etmiştir. 

Nilüfer Belediyesi önceki dönem stratejik planında ise, başlangıç kısmında “Yasal 

Dayanak” başlığı altında stratejik plana ilişkin tüm düzenlemelere yer verilmiştir. Ancak 

yasal yükümlülükler ve mevzuat analizine ilişkin, “Nilüfer Belediyesi’nin Görev ve 

Yetkileri” başlığı altında yine önceki örneklerde olduğu gibi sadece ilgili kanun maddeleri 

alıntılanmıştır. Diğerlerinden farklı olarak 5393 sayılı kanunun 14, 15 ve 16. maddelerine 

ilaveten aynı kanunun 74, 75 ve 76. maddelerine ve 5216 sayılı kanunun 7. maddesine yer 

verilmiştir. Yeni dönem planında da aynı şekilde mevzuata yer verilmiştir. 

                                                      
3  DPT, a.g.e.,  s. 16. 
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Görüldüğü gibi bütün planlarda maalesef analiz yoksunluğu devam etmektedir. 

Sadece ilgili bilgiler alıntı yapılmakta ve başkaca tahlile yer verilmemektedir. Yapılması 

gereken mevzuatla yapılan iş arasındaki bağı kurmak, yasaların yapılan işlere ne kadar 

uygun olduğunu tahlil etmektir. Ayrıca gerektiğinde yasaların yetersiz kaldığı veya uygun 

olmadığı alanların belirlenip, ilgili mevzuatın geliştirilmesine katkıda bulunacak öneri ve 

değerlendirilmelerin bulunması her açıdan faydalı ve yerinde olacaktır. 

2.1.3. Öncelikli Faaliyet Alanları ve Bunlara İlişkin Gerçekleştirilecek Ürün ve 

Hizmetlerin Belirlenmesi 

Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi gerçekleştirildikten sonra, bu analizin 

çıktılarından da yararlanılarak kuruluşun ürettiği temel ürün ve hizmetler belirlenir. Daha 

sonra, belirlenen ürün ve hizmetler tasnif edilerek, belirli faaliyet alanları altında 

toplulaştırılabilir. Belirlenen ürün ve hizmetlerin birbirleriyle olan ilişkileri gözetilerek 

belirli faaliyet alanları altında toplulaştırılması, kuruluşun organizasyon şemasının ve 

faaliyetlerinin bütününün gözden geçirilmesi açısından faydalı bir çalışmadır. Belirlenen 

faaliyet alanları, stratejik planlama sürecinin daha sonraki aşamalarında dikkate alınır. 

Ayrıca, paydaşların görüş ve önerileri alınırken, bu aşamada belirlenen faaliyet alanları 

bazında çalışmalar yürütülebilir4.  

Söz konusu belediyelerin önceki dönem ve yeni dönem stratejik planlarında, 

yukarıda anlatıldığı anlamda yasal yükümlülük ve mevzuat analizi yer almadığı gibi bu 

soruda belirtilen hususlara dair bir bilgi mevcut değildir. Belli başlıklar altında 

toplulaştırma yapıldığını, BBBSP ve OBSP’larında odak alanlar olarak belirlendiğini 

görüyoruz. Ancak mevzuat analizi ile bağlantıları belirtilmemiştir. Yıldırım Belediyesi 

önceki dönem stratejik planında ise, bu konuda bir çalışma yapıldığı görülmüştür. 

“Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi” başlığı altında 5393 sayılı 

kanunun 15 inci maddesi olduğu gibi alıntı yapılarak her bir bent ayrı bir hizmet olarak 

numaralandırılmıştır. Yeni dönem YBSP’da ise, yapılan hizmetler ve yasal dayanaklarının 

belirtildiği bir tabloya yer verilmiştir.  

Olması gereken belediyelere yasalarca verilen görev ve sorumlulukların tek tek ele 

alınması hangilerine, hangi nedenle öncelik verileceği, hangilerinin hangi zaman diliminde 

                                                      
4  DPT, a.g.e., s. 17. 
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gerçekleştirilmesi gerektiğinin analiz edilmesi gerekir. Eksik olan veya tam olarak yerine 

getirilmeyen hizmet ve faaliyetlerle önceki dönemde yerine getirilmiş olduğu için tekrar 

yerine getirilmesi gerekmeyen hizmet ve faaliyetler, iyileştirilmesi gereken hizmetler ve 

sürekliliği elzem olan faaliyet ve hizmetler, ayrı ayrı ele alınmalı ve gerekçelerinin 

belirtilmesi gerekir. Böylesi bir analiz stratejik planların hazırlanmasında ve sonraki 

dönemler için de iyi bir rehber olacaktır. 

2.1.4. Katılımcılığın Sağlanması 

5018 sayılı kanunun 9. maddesinde idarelerin stratejik planlarını katılımcı 

yöntemlerle sağlayacakları belirtilmiştir. İlgili yönetmeliğin 5. maddesinde ise, konu 

açıklığa kavuşturulmuş kimlerin katılımının sağlanması gerektiği şu şekilde dile 

getirilmiştir. “Stratejik planlama sürecinde; a) Kamu idaresinin hizmetinden 

yararlananların, kamu idaresi çalışanlarının, sivil toplum kuruluşlarının, ilgili kamu kurum 

ve kuruluşları ile ilgili diğer tarafların katılımları sağlanır ve katkıları alınır. b) Çalışmalar, 

strateji geliştirme biriminin koordinatörlüğünde tüm birimlerin katılım ve katkılarıyla 

yürütülür.” 

Mevcut stratejik planlara baktığımızda bazı belediyelerimizin konunun önemini 

stratejik planlarında vurguladıkları görülmektedir. Nilüfer Belediyesi önceki dönem 

stratejik planlarında “Başkanın Sunuşu” yazısında diğerlerinden farklı olarak yukarıda 

bahsettiğimiz “Katılımcı Bütçe” uygulaması ve “Mahalle Komiteleri Projesi”nden 

bahsedilmiştir. Ancak konu hakkında herhangi bir ayrıntı ve bilgi verilmemiştir. Yeni 

dönem planında ise,, ilaveten katılımcılığı en üst seviyeye çıkardıklarını belirtmişlerdir. 

BBB önceki dönem stratejik planında, “Başkan Sunuşu” başlıklı yazısında, “Ben 

yaptım oldu” mantığı ile değil herkesin fikirlerinden yola çıkarak, Bursa’nın geleceğini 

katılımcı bir şekilde planlamak ve emanetçisi olduğumuz, gelecek nesillere, yaşanmaktan 

mutluluk duyulan bir şehir bırakma ilkesiyle yola çıktık” denerek katılımcılığa vurgu 

yapılmaktadır. Yine “Giriş” bölümünde, şehrin tüm dinamiklerinin görüş, öneri ve 

katkılarının alınması için, kurum içi ve dışı anket çalışması, sivil toplum örgütleri ile 

toplantılar yapıldığı belirtilmiştir. Ayrıca stratejik planlama sürecinde Büyükşehir Belediye 

personeline, ilçe belediyelerine, kamu kurumlarına, sivil toplum örgütlerine, akademik 

odalara, meslek odalarına, muhtarlara anket çalışması yapıldığından bahsedilmektedir. 

Yeni dönem stratejik planında da; “Katılımcı ve paylaşımcı bir anlayışla ve kentin tüm 
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dinamikleriyle temas kurarak hazırladığımız 2015-2019 stratejik planı…” denerek benzer 

vurgulara yer verilmiştir.  

Osmangazi ve Yıldırım Belediyeleri önceki dönem stratejik planlarında, 

katılımcılığın nasıl ve ne yöntemle sağlandığına dair bilgi bulunmamaktadır. Yıldırım 

Belediyesi yeni dönem planında; “Katılımcı Yönetim Modeli Araştırması” ile, Yıldırım 

Belediyesi’nin karar alma süreçlerinde vatandaşların, muhtarların, Sivil Toplum 

Kuruluşları’nın ve Belediye personelinin görüşlerini öğrenmeyi ve bu görüşleri dikkate 

alarak gelecek dönemi planlamayı hedeflediğini belirtmiştir.5 

İncelenen stratejik planların tümünde paydaşlara yer verilmektedir. Ancak stratejik 

planlarda katılımcılık yasal bir zorunluluk olduğu kadar stratejik planlamanın vazgeçilmez 

yöntemlerindendir. Bu nedenle mutlaka hazırlanan stratejik planlarda katılımcılığın nasıl 

sağlandığı ve paydaş görüşlerinin hangi yöntemlerle elde edildiği belirtilmelidir.  

2.1.5. İç ve Dış Paydaş Analizinin Yapılması  

Stratejik planlara baktığımızda, hemen hepsinde paydaşlara ilişkin bir liste 

bulunmaktadır. Genellikle iç ve dış paydaşlar ayrı ayrı listelenmiş bazen de Nilüfer 

Belediyesi örneğinde olduğu gibi sadece paydaşlarımız başlığı altında dış paydaşlar bir 

liste halinde yer almıştır. Osmangazi belediyesi önceki dönem planında iç paydaşlar olarak 

tüm belediye birimleri ve çalışanlar, dış paydaşlar olarak hizmetlerinden faydalanan, 

destek veren tüm dış kişi ve kurumlar olarak belirttikten sonra şu başlıklar altında 

paydaşlarını listelemiştir; paydaşlarımız, stratejik ortaklarımız, temel ortaklarımız ve 

çalışanlar. Yeni dönem planlarında ise, işbirliği içinde bulundukları 90 kurum ve kuruluşa 

yönelik anket çalışması yaptıklarını ve 43’ünden dönüş aldıklarını belirtmişlerdir.6 

Yıldırım Belediyesi önceki dönem planında diğerlerinden farklı olarak bir tablo 

halinde; iç paydaşlar, dış paydaşlar, stratejik paydaşlar ve müşteriler olarak tasnif etmiş ve 

her bir paydaşın belediyeye etkisi ve belediyeden etkilenmesine yer vermiştir. 

Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı’nda ise, “Paydaş Analizi” başlığı altında iç ve 

dış paydaşların ve stratejik paydaşların belirlendiği ve belirlenen 13 odak alan 

çalışmalarında oluşturulan paydaş / ilişki matrisleri ile konusuna göre katılımlar sağlanarak 

                                                      
5  YBSP 2015, s. 85.   
6  OBSP 2015-2019, s. 88. 
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etkin verimli toplantılar gerçekleştiği belirtilmiştir. Devamında bir liste halinde dış 

paydaşların isimleri yazılmış ve herhangi bir tasnife yer verilmemiştir. 

Yukarıdaki tespitlere baktığımızda stratejik plan içeriklerinde paydaş listeleri 

dışında paydaş analizine dair bir bilgi verilmediği görülmektedir. Yıldırım Belediyesi 

önceki dönem planında sadece paydaşların etkileme ve etkilenme durumlarına yer 

verilmişken, yeni dönem planında daha da geliştirilerek; paydaşların tek tek ele alınıp bir 

tablo üzerinde iç paydaş, dış paydaş, neden paydaş olduğu ve belediyeyi etkileme 

dereceleri belirtilerek örnek bir uygulama ortaya konmuştur. Olması gereken de budur. 

Sadece paydaş listesi yapmak değil aynı zamanda paydaş analizi de yapmak gerekir. 

Paydaş analizinde; paydaşların tespiti, önceliklendirilmesi ve değerlendirilmesi son olarak 

da paydaşların görüş ve önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi gerekir. 

Paydaş analizinde paydaşlarla belediyelerin ilişki düzeyleri, karşılıklı etkileşimleri, 

çıkar çatışmaları, risk alanları, beklentiler ve öncelikler ayrı ayrı ele alınmalıdır. Yine 

kamu kuruluşları arasında benzer faaliyet ve hizmetlerin sunulmasında görev ve yetki 

çakışmaları, koordinasyon ve eşgüdüm sağlanması, idarenin bütünlüğü ilkesi gözetilerek 

analiz edilmelidir. Paydaşların kendi aralarındaki ilişkiler, etkileşimler, çıkar çatışmaları ve 

bunların belediyeye yansımaları da analizde yer almalıdır. Paydaşların belediyeden 

beklentileri, hizmet öncelikleri ve paydaşların sağlayabileceği katkı ve desteklerin hangi 

aşamada ve ne düzeyde olacağı da doğru bir şekilde tespit edilmelidir. 

2.1.6. Paydaşların Tespit Edilmesinde Kullanılan Ölçütler 

İnceleme konusu stratejik planların hiç birisinde (kısmen YBSP 2015 ayrı 

tutulabilir) paydaşların seçilmesi ve önceliklendirilmesi ve etkileşim düzeylerine dair 

herhangi bir bulgu bulunmamaktadır. Bir önceki soruya verilen cevapta olduğu gibi 

genellikle paydaşlar başlığı altında kurumla ilgisi olan tüm kuruluşlara yer verilmiştir. 

Planların bazısında iç- dış paydaş ayrımı dahi yapılmadan dış paydaşlarla birlikte, hatta 

listenin sonuna belediye çalışanları, meclis üyeleri ve vatandaşlar yazılmıştır. Sonuç olarak 

incelenen stratejik planlarda paydaşların hangi ölçütlere göre seçildiğine dair bir bilgi 

mevcut değildir. 
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2.1.7. Paydaş Görüşlerinin Yeterince  Alınması ve Değerlendirilmesi ve Kullanılan 

Araç ve Yöntemlere dair bilgi 

Paydaş görüşleri alınırken; mülakat, anket uygulaması, atölye çalışması, toplantı, 

gibi yöntemlerden biri veya birkaçından faydalanılabilir. Hangi yöntemin uygulanacağına 

karar verilirken görüşülecek kişi sayısı, paydaşın erişilebilirliği, paydaşın önemi ve etkisi 

gibi etkenler göz önüne alınır. Örneğin, belediye idaresi üzerindeki etkisi güçlü olan 

paydaşlarla yüz yüze görüşme yapılması, bu kesimlerle olan iletişimin güçlendirilmesinde 

etkili olabilecektir. Görüşülecek kişi sayısının yüksek olduğu durumlarda ise anket 

uygulanması daha uygun olabilir. 

Paydaşların görüşleri alınırken temel olarak şu sorulara cevap aranır: 

- Belediyenin hangi faaliyetleri ve hizmetleri sizin için önemlidir? 

- Belediyenin olumlu bulduğunuz yönleri nelerdir? 

- Belediyenin geliştirilmesi gereken yönleri nelerdir? 

- Belediyeden beklentileriniz nelerdir? 

Paydaşlara ve gerçekleştirilecek çalışmanın yöntemine göre yukarıdaki sorular 

farklılaştırılabilir ve çeşitlendirilebilir7. 

Yukarıdaki bilgiler ışığında, stratejik planları incelediğimizde Bursa Büyükşehir 

Belediyesinin iç ve dış paydaşlara yönelik anket çalışması yaptığı, stratejik planlama 

çalışma grubu tarafından anket sonuçlarına göre şehrin önceliklerinin belirlendiği ve bu 

doğrultuda 13 odak alan seçildiği belirtilmiştir. Odaklanılan 13 alanda bu defa ilçe 

belediyeleri, ilgili kamu kurumları, akademik ve meslek odaları ile toplantılar yapıldığı 

anlatılmıştır.8 Yapılan anket çalışmaları ve toplantılarla alınan iç ve dış paydaşların görüş, 

öneri, eleştiri ve beklentilerinin stratejik plan çalışmalarına önemli girdiler sağladığı 

vurgulanmıştır. Ayrıca plan sayfaları arasında paydaşlara yapılan anket sonuçlarına da yer 

verilmiştir. Yeni dönemde ise, 9 odak alan belirlenilmiş ve yine benzer şekilde anket ve 

çalıştaylar düzenlenerek paydaş görüşleri alınmıştır.9 

                                                      
7  DPT, a.g.e., s. 22 
8  BBBSP, Bursa Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı 2010-2014, Bursa, s. 3-4. 
9  BBBSP 2015  s. 72. 
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Önceki dönem planlarına bakıldığında; NBSP’nda da paydaşlara yönelik anket 

çalışması ve toplantı yapmak yöntemiyle görüş ve önerilerin aldığı kronolojik olarak süreç 

anlatılırken belirtilmiştir. Paydaşların görüşlerinin yeterli düzeyde alınıp alınmadığının 

tespiti için toplantıların yazılı olarak kayıt altına alındığı da belirtilmiştir. Yıldırım 

Belediyesi stratejik planında ise, paydaş analizi başlığı altında dış paydaşlardan gelecek 

anket sonuçlarının değerlendirileceğine yer verilmiştir. OBSPında ise, bu konulara ilişkin 

bir bilgi bulunmamaktadır. 

Yeni dönem planlarına bakıldığında yine benzer yöntemlerin kullanıldığı, 

özellikle anket yöntemine çok sık başvurulduğu planlarda görülmektedir. Paydaş görüşleri 

alınırken aktif ve verimli katılımın alınması için özel önlem ve yöntemler kullanılması ve 

bunun planda belirtilmesi gerekir.  

2.1.8.  Planda Kuruluş İçi Analizde yer alması gereken hususlar ve Planla İlişkisinin 

Kurulması 

Kuruluş içi analiz yapılırken belediyenin örgütsel yapısı, beşeri kaynakları, kurum 

kültürü, kullandığı teknoloji ve mali durumu ayrıntılı olarak analiz edilmelidir. Mevcut 

durum analiz edilirken, aynı zamanda gelecekte kendisini etkileyebilecek iç ortamdan 

kaynaklanabilecek riskler de analiz edilmelidir. 

Belediyenin örgütsel yapısı ele alınırken, aynı ya da benzer görevi yapan birimler 

ve yetki çakışmaları, son dönemde kuruluş yapısında ve görev alanında yapılan önemli 

değişiklikler, belediyenin yönetim yapısında ve görev alanında yapılması gündemde olan 

değişiklikler, son olarak da mevcut izleme ve değerlendirme sistemi hakkında bilgiler 

verilmeli ve gerekli değerlendirmeler yapılmalıdır. 

Belediyenin insan kaynakları ele alınırken, personelinin sayısı, dağılımı, eğitim 

düzeyi, yetkinliği ve deneyimi hakkında bilgiler verilmeli ve ardından değerlendirme 

yapılmalıdır. 

Kurum kültürü ele alınırken; iletişim süreçleri, karar alma süreçleri, gelenekleri ve 

değerleri incelenmeli ve analiz edilmelidir. 

Belediyenin kullandığı teknoloji ele alınırken; teknolojik alt yapısı, teknolojiyi 

kullanma düzeyi ortaya konulmalıdır. 
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Mali durumu ele alınırken; mali kaynakları, bütçe büyüklüğü, kuruluşun araç ve 

bina envanteri ve diğer varlıkları tamamen tespit edilmelidir. 

Bu hususlarda salt verileri kapsayan, tanımlayıcı bir içerik taşımamalı; verilerin 

yanı sıra analitik değerlendirmelere ve sonuçlara da yer verilmelidir10. 

Yukarıda belirtilen hususlara ilişkin, inceleme konusu planlarda, maalesef hiçbir 

analize veya değerlendirmeye yer verilmemiştir. Mevcut verilere olduğu gibi birer tablo 

veya listeler halinde envanter çalışması olarak yer verilmiştir. Bunlara ilişkin herhangi bir 

değerlendirmeye veya analize yer verilmediği gibi, planla olan ilişkisine dair de herhangi 

bir bilgi bulunmamaktadır.  

2.1.9. Plan Kapsamında Yapılan GZFT Analizlerinde Güçlü ve Zayıf Yönlerin 

          Doğru Bir Biçimde Analiz Edilmesi 

İnceleme konusu belediyelerin planlarına baktığımızda, bütün belediyeler stratejik 

planlarında güçlü ve zayıf yönlerine yer vermişlerdir. Ancak mevcut durumlarına dair bir 

önceki soru altında belirtildiği şekliyle bir analiz olmadığı için güçlü ve zayıf yönlerini 

nasıl tespit ettiklerini incelemek oldukça zordur. Büyükşehir belediyesi hariç üç ilçe 

belediyesinin güçlü yönlerini belirtirken ilk sırada belediye başkanlarının olumlu 

niteliklerinden bahsetmeleri manidardır. Başkanların liderlik kabiliyetleri, kadrolarıyla 

uyumlu çalışması ve desteği elbette oldukça önemlidir. Ancak stratejik planların her beş 

yıllık dönemin başında hazırlandığı göz önüne alınırsa henüz seçilmiş bir başkanın 

kabiliyetleri hakkında bir yargıya varılmasının ne kadar gerçekçi olacağı tartışılmalıdır. 

İkinci olarak güçlü yönler vurgulanırken dört belediyenin üçünde ilk sırada belediye 

başkanından bahsedilmesi bundan sonraki planlar için bir gelenek haline dönüşmesi 

ihtimalini akla getirmektedir.  

İncelenen stratejik planlarda dış çevreden kaynaklanan fırsatların, belediyelerin 

güçlü yönleri arasında sayılması da karşılaşılan yanlışlardan birisidir. Güçlü yönler ile 

fırsatların karıştırılması sadece Bursa belediyelerinde değil diğer kurum stratejik 

planlarında da yaygın olarak gözlenen hatalardan bir tanesidir. Bilindiği gibi, kuruluşların 

güçlü yönleri kuruluşun mevcut durumunu ve geleceğini olumlu yönde etkileyebilecek, iç 

ortamdan kaynaklanan hususlardır. Fırsatlar ise, kuruluşun kontrolü dışında gerçekleşen ve 

                                                      
10  DPT, a.g.e.,  s. 24. 
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kuruluşa avantaj sağlaması beklenen etkenler ya da durumlardır. Örneğin Osmangazi 

Belediyesi güçlü yönleri arasında, çalışmalarının yerel medyada yeterli düzeyde yer 

almasını belirtmiştir11. Halbuki yerel medya kendi bünyesi ve kontrolü dışında olan dış 

paydaşlar kategorisinde değerlendirilmeli ve bu husus fırsatlar arasında sayılmalıdır. 

Ancak kendi bünyesinde güçlü bir halkla ilişkiler ve basın biriminin varlığı ve iyi bir 

medya planlamasına vurgu yapılmış olsaydı bu güçlü yönler arasında sayılabilirdi. Aynı 

stratejik planda “Belediyemizin birçok yerel, ulusal ve uluslar arası birliğe üye olması” 

ifadesi de fırsatlar arasında sayılmalıdır. Benzer şekilde Yıldırım Belediyesi, ulusal ve 

uluslar arası fonlardan yararlanma imkânının olmasını fırsatlar arasında göstermek yerine 

güçlü yönleri arasında saymıştır12. NBSP’nda da, STK, üniversite, akademik odalar, kamu 

kuruluşları ve sendikalarla güçlü işbirliklerinin olması ve müteakip olarak uzman ve 

tecrübeli tedarikçiler ile çalışılıyor olunmasının fırsatlar arasında gösterilmesi gerekirken, 

güçlü yönler arasında gösterilmesi yanlış olmuştur. Bu çelişki fırsatlar sayılırken Uludağ 

Üniversitesi ve diğer paydaşlarla iyi ilişkilerden bahsedilirken daha da 

belirginleşmektedir.13 Büyükşehir stratejik planında “Çevre bakanlığı tarafından 

başarımızdan dolayı çevre projelerinde pilot il gösterilmektedir” ifadesi güçlü yönler 

arasında sayılmıştır. Eğer bu ifade sadece başarının teyit edilmesi için kullanılmışsa 

doğrudur. Ancak Çevre Bakanlığı’nın bir destek açıklaması olarak ifade ediliyorsa fırsatlar 

arasında gösterilmesi daha doğrudur. Görüldüğü gibi güçlü yönler ile fırsatlar konusunda 

bir karışıklık vardır. Bu karışıklığı gidermenin yolu, iç ve dış paydaş ayırımına dikkat 

edilmesi, kurum içi ve dışı analizlerin açık ve net bir şekilde yapılmasına bağlıdır. Eğer bir 

olumlu yön kurum içi dinamiklerden kaynaklanıyorsa bu güçlü yön olarak anlaşılmalıdır, 

iç bünyeden değil de dış paydaşlardan veya çevresel koşullardan kaynaklanıyorsa mutlaka 

fırsat olarak değerlendirilmelidir. 

Güçlü yönler belirtilirken hizmetin sadece varlığından bahsedilip olumlu veya 

güçlü yönlerinin ne olduğunun vurgulanmaması belirsizlik içermektedir. Mesela; “ihtiyaç 

sahibi vatandaşlarımıza yardım yapılıyor olması14” ifadesi muğlaktır. Bunun yerine “… 

                                                      
11  OBST, Osmangazi Belediyesi Stratejik Planı 2010-2014, Bursa, 2009, s. 18. 
12  YBST, Yıldırım Belediyesi Stratejik Planı 2010-2014, Bursa, 2009, s. 17. 
13  NBST, Nilüfer Belediyesi 2012-2014 Stratejik Planı, http://www.nilufer.bel.tr/docs/st_plan.pdf, 2012, s. 

35-36. 
14  YBST 2009,  s. 17. 

http://www.nilufer.bel.tr/docs/st_plan.pdf
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yeterince yapılıyor olması” veya “…yapıldığı için yoksullukla mücadele anlamında olumlu 

sonuçlar alındığı” gibi daha sarih ifadelerle belirtilebilirdi. 

Bilindiği gibi güçlü ve zayıf yönler belirlenirken kurum içi analizin baz olarak 

alınması gerekir. Kurum içi analizde; kuruluşun örgütsel yapısı, beşeri kaynakları, kurum 

kültürü, sahip olduğu teknoloji ve kullanma düzeyi ve mali durumu ayrı ayrı ele alınmalı 

ve güçlü yönler ile zayıf yönlerin bu analiz sonucu belirlenmesi gerekirdi. Nilüfer 

Belediyesi güçlü ve zayıf yönlerini kısmen benzeri başlıklar altında belirtmiştir. 

Büyükşehir Belediyesi ise, durum analizlerini paydaşları ile birlikte yaptığını ve buna 

ilişkin anket sonuçlarını stratejik planında yayınlamıştır. Ancak anket sonucu ortaya çıkan 

güçlü ve zayıf yönlerinin hemen hiç birisine yer vermemiştir. Anket sonuçları yerine birim 

bazında belirlenen eksiklikler zayıf yönler olarak belirtilmiş, sahip olunan kaynakların 

yeterliliği ise, güçlü yönler olarak belirtilmiştir. Büyük ihtimalle birimlerden ihtiyaçları ve 

sıkıntıları sorulmuş ve alınan cevaplar zayıf yönler olarak yansıtılmış intibaını 

vermektedir. Hâlbuki böylesi bir tespit sadece fiziki kaynaklara ilişkindir. Kurum kültürü, 

beşeri kaynakların niteliği ve yeterliliği, mali durum ve örgütsel yapıya ilişkin kurum içi 

olumsuzlukların ifade edilmesi ve kamuoyu ile paylaşılmasından kaçınıldığı yaygın olarak 

stratejik planlarda görülmektedir. Bu da plan hazırlamaktaki gayenin hilafına bir 

durumdur. 

2.1.10. Durum Analizinde Belediyelerin Faaliyet Gösterdiği Çevresel Şartların ve 

            Dış Koşulların Yeterince Dikkate Alınması  

Üç ilçe belediyesinde de mevcut durum analizinde çevresel şartlar ve dış koşullara 

ilişkin dış çevre analizine hemen hemen hiç yer verilmemiştir. Daha doğrusu böyle bir 

başlık bulunmamakta sadece coğrafi konumları, ekonomik yapısı, demografik durumu, 

tarihi ve turistik yerleri ve ulaşım imkanlarından bahsedilen, genellikle turistik kent rehberi 

niteliği taşıyan bilgiler bulunmaktadır. Buna yaygın olarak bütün stratejik planlarda 

rastlamak mümkündür. Tarihi ve turistik yerler hakkında bilgi verilirken başlıkta kullanılan 

genel ifadelerin altında hemen isim dahi verilmeden özel bir yerden bahseden alıntı 

bilgilerin özensiz kullanıldığı görülmektedir15.  

                                                      
15  BBBSP, Bursa Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı 2010-2014, Bursa, 2009. 
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Büyükşehir Belediyesi planında ise, “Dış Çevre Analizi” üst başlığı ile genişçe 

coğrafi konum, demografik yapı, ekonomik yapı, eğitim, sağlık, turizm, ulaşım ve trafik 

başlıkları altında genişçe bilgiler verilmiş az da olsa yer yer değerlendirmeler yapılmıştır. 

Ancak kentin kültürel, sosyal, çevresel, teknolojik alt yapısı Türkiye’deki ve dünyadaki 

gelişmeler ve eğilimler, kentin diğer kentlerle ve çevresel koşullarla rekabet edebilme 

kapasitesi hiç ele alınmamıştır. Stratejik planlar hazırlanırken dış koşulların gözetilmesi, 

strateji kavramının varlık ve doğuş sebebidir. Bu nedenle dış çevre analizi, kurum içi 

analiz kadar önemlidir. 

2.1.11. GZFT Analizi Sonucunda, İç ve Dış Etkenler Karşısında Fırsat ve 

            Tehditlerin Doğru Bir Biçimde Ortaya Konulması 

Analizde, belediyenin kontrolü dışındaki koşullar ve eğilimler incelenmeli kuruluş 

için kritik olan fırsat ve tehditler belirlenmelidir. Fırsatlar, belediyenin kontrolü dışında 

gerçekleşen ve kuruluşa avantaj sağlaması muhtemel olan etkenler ya da durumlardır. 

Tehditler ise, yine belediyenin dışında gerçekleşen olumsuz etkilerin engellenmesi veya 

sınırlandırılması gereken unsurlardır.  

Stratejik planlara baktığımızda genel olarak dış çevreden kaynaklanan fırsat ve 

tehditlerin, belediye içi çevreden kaynaklanan güçlü ve zayıf yönler ile karşılaştırılmadığı 

görülmektedir. Yıldırım Belediyesi stratejik planında “Şeffaf belediyecilik anlayışı” 

ifadesinin fırsatlar arasında sayılması bunun belediyenin bu anlayışa sahip olmasından 

bahsediliyorsa fırsatlar değil, güçlü yönler arasında sayılması gerekirdi. Yok anlatılmak 

istenen ülkemizde veya dünyada bu anlayışın artması ise, fırsatlar arasında belirtilmesi 

doğrudur. Yine Nilüfer Belediyesi planında, “Belediyede cinsiyet eşitliğine yönelik 

çalışmaların olması”nı fırsatlar arasında saymıştır, oysa belediye bünyesinden kaynaklanan 

bir olumlu durum güçlü yön olarak vurgulanmalıydı. Fırsatlar ve tehditler planlarda 

genellikle doğru bir şekilde ifade edilmiştir. Ancak yeterli düzeyde ifade edildiğini 

söylemek zordur. Aynı kente ait belediyelerin stratejik planlarında GZFT analizinde ortak 

noktaların daha çok olması, farklılıkların ise daha az olması beklenir. Örneğin aynı 

coğrafyayı paylaşmaları nedeniyle deprem riskinin en yüksek olduğu bu bölgede bazı 

planlarda GZFT analizi kapsamında tehditler arasında sayılırken, diğer bazı planlarda hiç 

değinilmemiş olmaması büyük bir eksikliktir. Yine bu bölge, yoğun göç alan ve buna bağlı 

birçok olumsuzluğu yaşayan ve ileride de iç ve dış kaynaklı gelişebilecek göç dalgalarına 
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maruz kalma ihtimalinin tehdit olarak planlarda da yansıtılmaması büyük bir eksikliktir. 

Planların bir kısmında göç alma tehditler arasında sayılmış, bir kısmında ise hiç 

belirtilmemiştir. Yine planların hazırlandığı 2009 yılı göz önüne alındığında ülkemizi de 

etkileyen dünyadaki ekonomik kriz, planların sadece bir kısmında tehditler arasında 

belirtilmiş, diğerlerinde tehdit olarak belirtilmemiştir. Ortak tehditler arasında; alt yapıyla 

ilgili kurumların koordinasyon içinde çalışmamaları nedeniyle meydana gelen 

olumsuzluklar, mevzuat ve yasaların sıkça değiştirilmesi nedeniyle yaşanan olumsuzluklar, 

nüfus yoğunluğu, artan araç sayısı ve ulaşım yer almaktadır. 

Daha önce bahsedildiği gibi GZFT analizinin nasıl yapıldığına ve analiz 

sonuçlarının nasıl elde edildiğine dair planlarda bir bilgi olmadığı için fırsatlar ve 

tehditlerin yeterince ve doğru şekilde yansıtılıp yansıtılmadığı hakkında tam bir 

değerlendirme yapmak imkansızdır. Doğrusu şöyle olmalıydı; öncelikle yapılmış bir 

kurum içi ve dışı analiz olmalıydı ve oradan elde edilen bilgilere göre güçlü ve zayıf yönler 

ile fırsat ve tehditler belirlenmeliydi. Mesela, BBBSP 2010’da “Dış Çevre Analizi” ana 

başlığı altındaki “Ulaşım ve Trafik” alt başlığında “Bursa Devlet Çevre Yolu’nun (otoyol) 

yapımının kent içi trafiği rahatlatacağı, araç ve yaya güvenliği ve çevre kirliliğini şehir 

içinde azaltacağı” şeklindeki güzel bir değerlendirmeden yola çıkılarak, bu dış çevreden 

kaynaklanan olumlu çıkarım, GZFT analizinde fırsatlar başlığı altında gösterilmeliydi. 

Buna benzer bir çok örnek vermek mümkün. Ancak diğer planlara baktığımızda özellikle 

ilçe belediyelerinin sınırlı sayıda fırsatlar ve tehditlere yer vermeleri yeterince çalışma 

yapılmadığı izlenimi vermektedir. Bunun sebebi takvimin sıkışıklığı, ilk defa yapılması 

veya konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan ekipler tarafından yapılması olabilir. 

Yeni dönem planlarına baktığımızda ise, çok şeyin değişmediği, çok az ilerlemenin 

sağlandığını görmekteyiz. BBBSP ve YBSP’da kısmen ilerleme sağlanmış, bazı analizlere 

yer verilmiş ancak GZFT analizinde yararlanılmadığı görülmektedir. Olması gereken 

doğru ve gerçekçi veriler elde etmek ve sonra en önemlisi bunları iyi bir şekilde “analiz” 

etmek ve bu analizlerden yola çıkarak planı inşa etmek olmalıdır. Yani planlama sürecinin 

tümünün, ayrılmaz bir bütünü oluşturduğu ve birbirinin üzerine bina edildiği 

unutulmamalıdır. 
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2.1.12. Üst Ölçekli Planlarla Uyum Sağlanması 

Yönetmeliğin 12. maddesinin 1. bendinde, “kamu idarelerinin stratejik planları, 

kalkınma planı, orta vadeli program ve faaliyet alanı ile ilgili diğer ulusal, bölgesel ve 

sektörel plan ve programlara uygun olarak hazırlanır” denmektedir. Yine 5018 sayılı 

KMYKKn 1. maddesinde kanunun amacının kalkınma planları ve programlarda yer alan 

politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir 

şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını sağlamak olduğu vurgulanmakta ve 9. maddesinde 

stratejik planların bu amaçlarla uyumlu hazırlanması gereği belirtilmektedir. Belediyelerin 

de stratejik planlarını hazırlarken ulusal ve bölgesel kalkınma planları ve diğer üst ölçekli 

plan ve programlar ile uyumlu olması yasal bir zorunluluktur. Aynı zamanda bu kamu 

idaresinin bütünlüğü ve devamlılığının bir gereğidir. Ayrıca kamu kaynaklarının etkin ve 

verimli kullanılması ve kamu hizmetlerinin ulusal amaçlarla uyumlu sürdürülmesi 

açısından da gerekli olduğu bir gerçektir. 

Bu konuda Osmangazi Belediyesi’nin 2015-2019 stratejik planında ayrı bir başlık 

altında değerlendirmesi iyi örnek olarak gösterilebilir.16 Diğer belediyelerin yeni dönem 

planlarının hiç birisinde bu konuya değinen en ufak bir bilgi bulunmamaktadır. 

Hazırlanmış olan önceki dönem (2009–2014) planlara baktığımızda BBBSP’nda 

giriş bölümünde kalkınma planları ve programlar esas alınarak hedeflerin seçildiğinden 

bahsedilmiştir. Diğer planlarda bu hususa ait özel bir bilgi olmamakla beraber ülkenin 

genel politikaları ile paralellik gösteren birçok amaç ve hedefe yer verilmiştir. Bunlardan 

bir tanesi Avrupa Birliği’ne üyelik sürecine destek vermek, fonlarından yararlanmak 

gösterilebilir. Bir diğeri ise, belediyelerin hizmetlerini doğrudan kendi personeliyle 

yapmak yerine uzman tedarikçilerle yerine getirmeyi güçlü yönleri arasında saymaları 

ülkenin özelleştirme politikalarıyla uyumuna örnek olarak gösterilebilir. 

Yasanın stratejik planların hazırlanmasında zorunlu ana unsurlardan biri olarak 

saydığı “üst ölçekli planlarla uyum” konusunun planlarda önemsenmemesi ciddi bir 

durumdur. OBSP 2015’de verilen bilgilerden de esinlenerek bu konuda bölge kalkınma 

ajanslarının veya kalkınma bakanlığının yol gösterici olması ve plan hazırlık süreçlerine 

müdahil olması gerekir. Söz konusu bu eksikliğin sadece Bursa belediyelerine mahsus 

olmayıp diğer kamu idarelerinin stratejik planlarında da olduğu bilinmektedir. 

                                                      
16  OBSP 2015 s. 95. 
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3. NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ? (STRATEJİK TASARIM) 

Bu aşamada, inceleme konusu stratejik planlarda, aşağıdaki hususlar araştırılmıştır; 

- Misyonun belirlenmiş olması, ve misyonun varoluş nedeni, kimlere hizmet 

sunduğu, hangi alanda çalıştığı, hangi ihtiyaçları karşıladığı ve yerine getirmek 

zorunda olduğu yasal görevlere uygun kurumsal sorumluluğu yansıtmış olması, 

- Vizyonun belirlenmiş olması ve vizyonun, hesap verme sorumluluğu taşıyan 

idari ve siyasi otoritelerin gelecek öngörüleri ile örtüşen, ulaşılabilir ideal bir 

geleceği yansıtmış olması,  

- Planda yer alan temel değerlerin, kurumun gelişimine ve çalışanlara rehberlik 

edecek niteliklere sahip olması 

- Plandaki amaçlar ve hedefler açık ve anlaşılır olması, 

- Planda yer alan vizyon, misyon ile amaçlar ve hedefler uyum, 

- Planda yer alan amaçlar ve hedefler ile uygulamalar arasında tutarlılık olması, 

- Planın öncelikleri ile mevcut durum analizinin örtüşmesi, 

- Planın hedeflerin anlaşılabilir ve ölçülebilir nitelikte olması, değilse performans 

göstergelerine yer verilmesi. 

- Stratejilerin belirlenmiş olması, 

- Maliyetlendirme yapılması, 

3.1. MİSYONUN BELİRLENMESİ 

Kuruluşun misyonu; varoluş nedeni, kimlere hizmet sunduğu, hangi alanda 

çalıştığı, hangi ihtiyaçları karşıladığı ve yerine getirmek zorunda olduğu yasal görevlere 

uygun kurumsal sorumluluğu yansıtmalıdır 

Misyon, bir kuruluşun varlık sebebidir. Kuruluşun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve 

kimin için yaptığını açıkça ifade eder. Misyon bildirimi stratejik plan dokümanının diğer 

kısımlarına da temel oluşturur. Misyon bildirimi, kuruluşun sunduğu tüm hizmet ve 

faaliyetleri kapsayan bir şemsiye kavramdır17. 

                                                      
17  DPT, a.g.e., s. 27. 
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Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Misyonu: “Evrensel değerlere sahip olan 

Bursa'mıza; katılımcı, şeffaf, tarafsız, güvenilir, sürdürülebilir ve birlikte yönetim anlayışı 

ile bilim ve teknolojik metotlar ışığında, yönetimde öncü, yenilikçilik ve değişimde özgün, 

örnek belediyecilik hizmetleri sunmak.”18 olarak belirtilmiştir 

Osmangazi Belediyesi’nin Misyonu; “Tarih, kültür, turizm ve sanayi şehri 

Bursa’nın en büyük merkez ilçesi olan Osmangazi’de; tarihi ve kültürel mirası koruyarak 

toplumsal ihtiyaçları göz önüne alan, kamu kaynaklarının katılımcılık esasıyla adil 

dağıtıldığı, güncel teknolojik imkânlarla kaliteli hizmeti sosyal belediyecilik anlayışıyla 

sunan güvenilir bir kurum olmak.”19 olarak belirtilmiştir 

Yıldırım Belediyesi’nin Misyonu; “Kentsel Gelişimi Referans Alan; Katılımcı, 

Kültürel, Sosyal, Çevre Dostu ve Hizmet Odaklı Anlayışla; Proaktif Bir Yaklaşımla; 

Hemşehrilerimizin Memnuniyeti İçin Kaliteli ve Güleryüzlü Hizmet Sunmak.”20 olarak 

belirtilmiştir 

Nilüfer Belediyesi’nin Misyonu; “Ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan 

sürdürülebilir hizmetler sunan, tüm paydaşlarına değer katan ve katılımına odaklanan, 

yerel demokrasinin güçlenmesi için gerekli ortamı yaratan bir yerel yönetim kurumudur.”21 

olarak belirtilmiştir 

Yukarıdaki misyon açıklamalarına baktığımızda; 

Birincisi, misyon açıklamasında mutlaka varoluş nedeni belirtilmelidir. 

Belediyelerin varoluş nedenleri yasalarca kendilerine verilmiş olan görev ve yetkiler 

çerçevesinde belirlenmiştir. Buna kısaca belediyecilik hizmeti de denebilir. BBBSP 

2015’de buna  “belediyecilik”, NBSP 2014’de “yerel yönetim kurumu”, OBSP 2015’de ise, 

“sosyal belediyecilik” olarak belirtilmiştir. YBSP 2015 misyon açıklamasında ise, buna hiç 

değinilmemiştir.  

İkincisi, misyon açıklamasında kimlere hizmet sunduğu belirtilmelidir. Sadece 

YBSP 2015’de” hemşehrilerimizin memnuniyeti için” ifadesi yer almıştır. Hâlbuki önceki 

dönem Yıldırım ve Nilüfer Belediyeleri planlarında bunu açıkça “Yıldırım halkının” ve 

                                                      
18  BBSP 2015 s. 104. 
19  OBSP 2015 s. 100. 
20  YBSP 2015 s. 138. 
21  NBSP 2014 s. 43. 



 

149 

“Nilüfer halkına” şeklinde ifade etmişler ve OBSP 2009’da “Osmangazi’yi” ifadesi ile 

hizmet ettiği kişiler yerine mekâna vurgu yapmıştı. Yeni dönem planlarında belediyelerin 

misyon açıklamasında kimlere hizmet sunulduğunun belirtilmemiş olması misyonlarını 

eksik ifade etmelerine sebep olmuştur. 

Üçüncüsü, hangi alanda çalıştığı ve hangi ihtiyaçları karşıladığını belirtmelidir. 

Diğer bir ifadeyle kuruluşun sunduğu hizmet ve/veya ürünleri tanımlar. Hizmetin yerine 

getirilme sürecini değil, amacını tanımlamalıdır. Misyon açıklamalarına baktığımızda 

genellikle nasıl yapacaklarını, hizmetin niteliklerini ve süreci ifade etmişler ancak yerine 

getirmek zorunda oldukları yasal görevlere açıkça atıfta bulunmamışlardır. Misyon 

bildirimleri özlü, açık ve çarpıcı olarak ifade edilmelidir. Misyon açıklamalarının, vizyon 

bildirimi ile karıştırıldığı da görülmektedir.  

3.2. VİZYONUN BELİRLENMESİ 

Vizyon, kuruluşun ideal geleceğini sembolize eden, uzun vadede neleri yapmak 

istediğinin güçlü, iddialı ve gerçekçi bir anlatımıdır. Vizyon bir kuruluşun farklı birimleri 

arasında birleştirici bir unsurdur. Bundan dolayı, birçok işlevi yerine getiren belediyelerde 

daha da önemli bir role sahiptir. 

Bir vizyon bildiriminde şu üç unsurun bulunması gerekir. Birincisi; kuruluşun ideal 

geleceğini resmetmelidir. İkincisi; çalışanları ve yararlanıcıları tarafından nasıl algılanmak 

istendiğini yansıtmalıdır. Üçüncüsü; hesap verme sorumluluğunu taşıyan idari ve siyasi 

otoritelerin gelecek öngörülerini tam olarak yansıtmalıdır. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi Vizyon Bildirimi; “Bursamızı; planlı, sağlıklı, 

çevreye duyarlı, refah seviyesi yüksek, tarihi değerleri korunan ve tüm kent dinamikleriyle 

gelişen, sanayi, ticaret ve turizmde lider kent yapmak.”22 

Osmangazi Belediyesi Vizyon Bildirimi: “Tarihi ve kültürel değerlerin varlığında 

geçmişle geleceği buluşturan ve kentsel yaşam kalitesini sürekli arttırarak, Osmangazi’yi 

herkesin yaşamak istediği bir kent haline getirmek.”23 

                                                      
22  BBBSP, 2015 s. 104. 
23  OBSP, 2015 s. 100. 



 

150 

Yıldırım Belediyesi Vizyon Bildirimi: “Medeniyetlerin Buluşma Noktası Olan 

Yıldırım'ı; Tarihi ve Yeşili İle Bütünleştirerek, Yeniden İnşa Etmek ve İdeal Bir Şehir 

Haline Getirmek.”24 

Nilüfer Belediyesi Vizyon Bildirimi; “Hizmet standartları ve yönetim 

mükemmelliğinde sürdürülebilir ve yenilikçi yaklaşımıyla uluslararası düzeyde örnek ve 

lider yerel yönetim kurumu ve demokrasi kenti olmaktır.”25şeklinde ifade edilmiştir. 

Vizyon bildirimlerine baktığımızda; biri hariç diğer üçünde kullanılan ortak ifade 

ideal veya örnek olmak veya lider olmak olarak belirtilmiştir. Bu aslında rekabetçi bir 

anlayışın tezahürüdür. Benzer hizmeti sunan diğer belediyeler ve kentlerle kıyaslanmayı 

göze alan oldukça iddialı, aynı zamanda çalışanlar için kamçılayıcı ifadelerdir. Ancak 

vizyon bildirimi belediyenin ulaşmayı arzu ettiği geleceğin, iddialı ama gerçekçi ifadesi 

olmalıdır. Bu ifade, bir yandan çalışanları ve karar alıcıları ilerlemeye teşvik etmeli, diğer 

yandan da ulaşılabilir olmalıdır. Nilüfer Belediyesinin “uluslar arası düzeyde tanınan, 

Türkiye’nin öncü ve lider yerel yönetim kurumu olmak” ifadesi hayli iddialı bir ifadedir. 

Vizyon bildirimleri aynı zamanda özgün olmalı ve kuruluşu diğerlerinden ayırt 

edici özelliğe sahip olmalıdır. Osmangazi’nin “Tarihi ve kültürel değerler” Büyükşehir’in 

önceki dönem planında26 “Avrupa şehri ünvanı” vurguları buna örnek olarak gösterilebilir. 

Büyükşehir ve Nilüfer Belediyeleri “lider olmak” yıldırım Belediyesi “ideal kent” olmak 

ifadesi ile nasıl algılanmak istediğini ortaya koymuştur.  

Vizyon ve misyon bildirimleri kuruluşun üst yönetiminin, tepe yöneticilerinin 

görüşleri alınarak geliştirilir. Belediyelerde seçimle gelen başkan ve meclis üyeleri ve 

hesap verme sorumluluğu taşıyan yöneticileri, bu konuda söz sahibi olacak kişilerdir. 

Ancak pratikte belediye başkanları kilit öneme sahiptir. Başkanlar seçmenler tarafından 

doğrudan seçildiği ve belediye mevzuatına baktığımızda tam bir başkanlık sistemini 

yansıttığı için vizyon bildirimleri bu siyasi otoritenin iradesini de yansıtmalıdır. Vizyon 

bildirimleri sayesinde bütün örgüt, ortak amaç doğrultusunda arzulanan gelecek için yön 

bulacaktır. Bu nedenle kısa, akılda kalıcı ve ilham verici olmalıdır. 

                                                      
24  YBSP, 2014 s. 138. 
25  NBSP, 2014 s. 43. 
26  BBBSP, 2009 s. 46. 
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3.3. TEMEL DEĞERLER  

Temel değerler kuruluşun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim 

biçimini ifade eder. Bir kuruluşun temel değerlerini ortaya koymak stratejik planlama için 

önemlidir; çünkü kuruluşun vizyon, misyon ve kurumsal kimliğinin gerisinde temel 

değerler ve inançlar bulunur. Temel değerler kuruluşun kararlarına, seçimlerine ve 

stratejilerinin belirlenmesine rehberlik eder. Hayata geçirilen değerler, kuruluş kimliğinin 

değişiminde ve çalışanların motive edilmesinde güçlü araçlardır27. Bu nedenle, belirlenen 

temel ilkeleri ve inançları açık ve kesin bir dille ifade etmelidir. Aynı zamanda kuruluşun 

vizyonunu gerçekleştirmesini sağlayacak sistem ve süreçleri de desteklemelidir. Bu haliyle 

çalışanlar için iş yapma standartlarını ve kurumsal gelişmeyi sağlayacak iyi bir rehber 

olacaktır. 

Söz konusu belediyelerin önceki dönem stratejik planlarında belirtilen temel 

değerlere baktığımızda; Yıldırım Belediyesi sadece anahtar sözcüklere ve deyimlere yer 

vermiştir. Örneğin; “kalite”, “güvenirlilik”, “mesleki uzmanlık”, “tarafsızlık ve şeffaflık”, 

“katılımcılık”, “saydamlık”, “yasalara karşı saygılı” gibi28. Dikkat edilirse çalışanlar 

açısından, izaha muhtaç, açık olarak ifade edilmemiş bir kısım niteliklerin, yalın 

ifadeleridir. Herhangi bir hüküm ifadesi içermemektedir. Şöyle olabilirdi, “Katılımcı bir 

yönetim anlayışı ile şeffaf, tarafsız ve hesap verebilir olmak.”29 Veya “Yaptığımız işi 

sürekli iyileştirme mantığı ile daha fazla insana, daha az kaynak kullanarak daha iyi hizmet 

ulaştırabilmek.”30  

Osmangazi Belediyesi önceki dönem stratejik planında; 16 madde olarak ilkelere en 

fazla yer veren kurum olmuştur. İlk 10. maddesinde oldukça güzel ve yerinde ifadeler 

kullanılmış ancak 10. maddeden sonraki 6 madde seçim afişlerinden alınmış sloganları 

olduğu gibi yansıtmaktadır. Örneğin; “Yeniden Yeşil Osmangazi, Yeniden Yeşil Bursa”, 

“Tarihi ve değerleri ile modern bir Osmangazi”, “Sağlıklı yaşamın merkezi, Osmangazi”, 

“Geleneğimiz geleceğimizdir” ifadelerinin ilkeler başlığı altında kullanılması tamamen 

yersiz olmuştur. Bunlardan bazıları vizyon bildiriminde, misyon açıklamasında veya 

                                                      
27  DPT, a.g.e.,  s. 30. 
28  YBST, s. 19. 
29  BBBSP, 2009  s. 46. 
30  NBSP, 2010  s. 16. 
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amaçlar arasında ıslah edilerek ifade edilebilirdi ama ilkeler arasında yer alması oldukça 

özensizce bir tutumdur.  

BBBSP 2009’da temel değerler yerine “Kalite Politikası” başlığını seçmiş ve bu 

başlık altında çalışanlarına rehberlik edecek 7 maddelik hizmet sunumunda esas alacağı 

değerleri ve standartları deklare etmiştir. Görüldüğü gibi her belediye temel değerlerini 

farklı şekilde ifade etmiştir. Nilüfer belediyesi ise, “Değerlerimiz” başlığı altında kendine 

özgü 5 madde saymıştır. Bunun dışında “”Politikalarımız” üst başlığı altında kalite, iş 

sağlığı ve güvenliği, çevre, kurumsal sosyal sorumluluk, ulaşım, eşitlik ve engelli 

politikalarını, ayrı alt başlıklar halinde ve birer taahhütname niteliğinde beyan etmiştir. 

Yeni dönem stratejik planların tümünde temel değerlere kavramsal olarak yer 

verilmiştir. Ancak BBBSP 2015’de bu kavramların planla ilgisine ve neden önemsendiğine 

dair açıklayıcı bilgiler yazılmak suretiyle iyi bir örnek oluşturmuştur. 

Görüldüğü gibi stratejik planlarda temel değerlerin ifade edilmesi konusunda 

genelde sıkıntılar vardır. Bir defa temel değerler kuruluşun çalışma felsefesini, 

çalışmalarına temel teşkil edecek ilkeleri, standartları ve idealleri yansıtmalıdır. Aynı 

zamanda kuruluş personeli için rehber niteliğinde olmalıdır. Bundan sonraki planların 

başarılı bir şekilde yapılması için iyi örneklerin paylaşılması ve bu konularda eğitim 

çalışmalarına ağırlık verilmesinde yarar vardır. 

3.4. AMAÇLAR VE HEDEFLER  

İnceleme konusu planlara baktığımızda; yeni dönem planlarında söz konusu 

belediyelerin, önceki dönem planlarına göre ilerleme kaydettikleri görülmekle beraber 

henüz istenilen düzeye ulaşmamıştır. Sistematik açıdan bakıldığında planlardaki gelişimin 

yönünün umut verici düzeyde olduğu görülmektedir. 

BBBSP 2015’de 9 “Odak Alan” belirlenmiş ve bu odak alanlara bağlı stratejik 

amaçlar ve hedefler belirlenmiştir. OBSP 2015’de de benzer bir yöntemin uygulandığını 

görmekteyiz. YBSP 2015’de 10 stratejik temel amaç altında hedefler, stratejiler ve 

faaliyetler belirlenmiştir. NBSP 2015’de ise, öncelikle “Stratejik Harita” başlığı altında 4 

stratejik amaç ve bunlara bağlı stratejik hedefler tablolar halinde belirlenmiştir. Daha sonra 

bu stratejik amaçlar tekrar ele alınmış, bu defa her amaç başlığı altında GZFT analizine yer 

verilmiş daha sonra stratejik hedeflere yer verilmiştir. Hâlbuki öncelikle durum analizinin 
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plana nasıl yansıtıldığı, amaç ve hedeflerin nasıl belirlendiğine, GZFT analiz sonuçlarına 

göre, kendi zayıf yönlerini geliştirmek için ne yapılacağı ve çevreden kaynaklanan 

tehditlere karşı ne tür tedbirler alındığını, yansıtmış olsaydı örnek bir uygulama olduğu 

söylenebilirdi. Ayrıca hedeflerin ölçülebilir sonuçları ifade etmesi gerekirken, çoğu zaman 

amaç ifadelerine benzer şekilde ifade edilmesi yanlış olmuştur. Halbuki hedefler amaçları 

gerçekleştirmeye dönük belli bir zaman içinde öngörülen çıktı veya sonuçların nicel ve 

nitel olarak ifadesidir. 

Hedefler miktar, maliyet, kalite ve zaman olarak ifade edilebilen alt amaçlardır. 

Eğer hedefler ölçülebilir niteliğe ve açıklığa sahip değilse bu hedeflerle ilgili ayrıca 

performans göstergelerine de planda yer verilmesi gerekir. Ancak stratejik planlara 

baktığımızda; hedeflerin ifade tarzının amaçlara benzer şekilde olduğu, dolayısıyla 

hedeflere ulaşmada başarının ölçülmesine imkân sağlamadığı ve performans göstergelerine 

de yer verilmediğinde, planların başarısını ölçmenin ve izlemenin güçleşeceği ortadadır. 

Yeni planlarda amaçların ve hedeflerin iyi bir şekilde ifade edilemediği gözlenmekle 

beraber, önceki dönem planlarına göre ilerleme kaydedildiği ve özellikle performans 

göstergelerine daha çok başvurulduğu gözlenmiştir.  

3.4. PERFORMANS GÖSTERGELERİNE YER VERİLMESİ  

Hedeflerin ölçülebilir olarak ifade edilemediği durumlarda stratejik planda hedefe 

yönelik performans göstergelerine yer verilmesi gerekir. Performans göstergeleri 

gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe, ne ölçüde ulaşıldığının ortaya 

konulmasında kullanılır. Bir performans göstergesi, ölçülebilirliğin sağlanması bakımından 

miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifade edilir.31 Performans göstergeleri girdi, 

çıktı, verimlilik, sonuç ve kalite olarak da belirtilebilir. 

Mesela OBSP (2015-2019)’da; her yıl 1. Sınıfta okuyan 11.000 öğrenciye göz 

taraması yapılmasının, kişi sayısı olarak belirtilmesi32yine aynı sayfada iki yıl içerisinde iki 

denetim ekibi kurulacağının yıl olarak belirtilmiş olması, yine takip eden sayfada “Kirazlı 

Kamp Merkezi” kurulması işinin ilk yıl için %20, takip eden iki yılda %40 gerçekleşme 

oranı ile yapılacağının, % olarak ifade edilmesi performans göstergelerine örnek olarak 

gösterilebilir. 

                                                      
31  DPT, a.g.e.,  s. 36. 
32  OBSP 2015 s. 112. 
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Stratejik planlara ilişki yönetmeliğin 17. maddesinde performans göstergelerinin 

stratejik planlarda yer alması gereği belirtilmiştir. Performans programlarının 

hazırlanmasına ilişkin yönetmelikte ise, Performans göstergelerinin, “Kamu idarelerince 

performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını, ya da ne kadar ulaşıldığını ölçmek, izlemek 

ve değerlendirmek için kullanılan ve sayısal olarak ifade edilen araçları” ifade ettiği 

belirtilmiştir. 

Performans kriterleri basit, kolay anlaşılır ve günlük işlerle ilgili olmalı, hesap 

verebilirliği ve mali saydamlığı yansıtacak şekilde, hizmetin verimli, ekonomik ve etkin bir 

biçimde yapılıp yapılmadığını ortaya koyacak şekilde olmalıdır.  

BBSP 2015’e bakıldığında her odak alan altında; stratejik amaçlara ve bunlara bağlı 

hedeflere ve faaliyetlere yer verildiği ve nihayetinde performans göstergelerine yer 

verilerek, hedeflerin somutlaştırıldığı görülmektedir. OBSP 2015’de de yine benzer 

yöntem kullanılmış, ancak bu defa performans göstergeleri yıllara ait genel bir tablo 

üzerinde, sayısal verilerle başkaca bir açıklama olmadan ifade edilmiştir. YBSP 2015’de 

ise, performans göstergelerine her faaliyetten sonra, ayrı birer tablo olarak yer verilmiş 

ancak bazen performans kriteri yazıldıktan sonra ulaşılmak istenen hedef göstergeler 

belirtilmeden boş geçilmiştir. Mesela strateji olarak, “Kurban bayramı için yeterli sayıda 

sıhhi, kurban kesim yerleri oluşturulması ve mevcut kurban satış yerinin her yıl bakımının 

yapılarak, kurbana hazırlanması” belirlenmiştir. Faaliyet olarak da “Kurban Kesim 

Merkezleri ile ilgili çalışmalar yapılması” denmiş ardından performans göstergesi olarak 

“Oluşturulan kurban kesim yeri sayısı” kabul edilmiş ancak hangi yıl ne miktarda ve 

toplamda plan süresi içerisinde kaç adet yapılacağı belirtilmemiştir. NBSP (2014-2019) da 

performans göstergelerine hedeflerden sonra birer tablo halinde yer verilmiş ancak 

hedefleri gerçekleştirmeye dönük faaliyetlerin neler olacağı belirtilmemiştir. Dolayısıyla 

tablolardaki belirtilen hedeflere nasıl ve ne şekilde hangi faaliyetlerle ulaşılacağı açıkça 

ortaya konmamıştır. Dikkat çeken diğer bir husus ise, söz konusu tablolarda sıkça görülen, 

(x) konmak suretiyle ne anlatılmak istendiği pek anlaşılamamaktadır. 

Stratejik planlarda performans göstergeleri ve dolayısıyla gösterilen hedeflere 

ulaşılmasını ölçmeye yarayacak kriterlerin önceden belirlenmesi, hem yapılan planın 

başarısını ölçme anlamında hem de çalışanların performanslarını ölçmek anlamında 
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oldukça önemlidir. Bu nedenle bu ölçme kriterlerinin oldukça açık, net ve anlaşılır bir 

şekilde planda baştan yer alması çok önemlidir.  

Performans göstergelerinin girdiler, çıktılar şeklinde miktar ifadeleri yerine, 

verimlilik ve kalite ölçen sonuç odaklı ifadeler olması, kamu hizmetlerinin kalitesinin ve 

verimliliğinin artırılması anlamında, daha yerinde olacaktır. Yukarıda bahsedilen planların 

gelecek yıllarda yapılacak revizyonlarda veya yeni yapılacak planlarda bu hususa dikkat 

edilmesi yararlı olacaktır. 

3.5. PLANDA YER ALAN VİZYON, MİSYON İLE AMAÇLAR VE HEDEFLER 

       ARASINDA UYUM  

Stratejik plan içeriği, bütün unsurları ile bir bütündür. Belediyelerde stratejik plan 

yapmaktan maksat belediye örgütünü varoluş misyonuna uygun belirlenmiş ortak amaç ve 

hedefler doğrultusunda en üst seviyede sevk ve idare etmektir. Bu anlamda hazırlanan 

stratejik planların içermiş olduğu amaçlar ve hedefler mutlaka kuruluşun misyon ve 

vizyonuna uygun, örgüte yön verecek açıklıkta anlaşılır ve birbiriyle tutarlı, birbirini 

destekler nitelikte olmalıdır. İlgili yönetmeliğin 13. maddesinin 2. fıkrasının c bendinde 

“Stratejik planda yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerin birbirleri ile bağlantıları ve 

kavramsal tutarlılık” hususlarının incelenmesi görevinin Müsteşarlığa ( günümüzde 

Kalkınma Bakanlığı’na) verildiği belirtilerek konunun önemine dikkat çekilmiştir. Aslında 

bu uyum sadece bir kuruluşun kendi stratejik amaçları ile ilgili olmadığını, diğer benzer 

kamu kuruluşlarının stratejik planları, hatta üst ölçekli ulusal ve bölgesel planlar ile de 

uyumlu ve tutarlı olmak zorundadır. Yönetmeliğin yukarıda bahsedilen aynı maddesinde 

bu konu özellikle vurgulanmıştır. 

Kamu idarelerinin stratejik planlarına bakıldığında, bütçelerini, stratejik planlarını 

temel alarak hazırlamak zorunluluğu nedeniyle, eski alışkanlıklarının bir devamı olarak, 

önceki yıllardaki harcama kalemlerini esas alarak, bir şekilde stratejik plan içeriğine bunu 

yedirdiklerini görmekteyiz. Belirlenen temel amaçlar veya bazen planlarda ifade edildiği 

şekilde odak alanların, belediye hizmet birimlerinin kurumsal ifadesiyle birebir örtüştüğü 

görülmektedir. Neyse ki yeni dönem planlarında bu kolaycılıktan kaçınıldığını ve amacına 

daha uygun planların yapıldığını görülmektedir.. 

İnceleme konusu belediyelerin stratejik planlarında temel değerler ve politikaların 

içeriklerine baktığımızda çağdaş ve yüksek standartları ihtiva ettiğini görmekteyiz. Önemli 
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olan bunların temenniden öteye kuruma nasıl yansıyacağı ve çalışanlar tarafından bu ilke 

ve politikaların içselleştirilmesi ve böylelikle yüksek standartların elde edilmesidir. 

Planlara baktığımızda bunların stratejik amaç ve hedefler arasında sayılmadığını ve bunlara 

ilişkin faaliyetlerin de olmadığını görmekteyiz. Bu durumda kurumun kendini ifade ettiği 

temel amaçlar, ilkeler ve politikalarının kuru birer temenniden ibaret olacağı, kuruma 

yansımasının olmayacağı açıktır. Mesela tüm belediyelerin misyon, vizyon 

açıklamalarında lider ve örnek belediyecilik hizmeti verilmesinden bahsedilmiştir. Ancak 

stratejik amaç ve hedeflerde bunlara herhangi bir şekilde değinilmediği gibi doğal olarak 

herhangi bir faaliyet de bulunmamaktadır. Ayrıca kurumun temel değerleri, politikaları 

veya ilkeleri beyan edildikten sonra bunların kurum içinde canlı tutulması ve çalışanların 

bu politikalar veya ilkeler çerçevesinde iş görmesini sağlamak için, somut hedefler ve 

göstergelerin bulunması gerekirdi. Planlara baktığımızda vatandaş memnuniyetinin 

ölçülmesine dönük göstergelerden bahsedildiğini görmekteyiz. Ancak memnuniyetin 

artması için, hizmet kalitesinin artırılmasının gerektiği ve bunun da kaynakların ekonomik, 

etkin ve verimli kullanılmasına bağlı olduğu ve 5018 sayılı yasanın da bu amaçla 

çıkarıldığı bilinmektedir. Buna rağmen bu konulara ilişkin iddialı beyanların sonuçlara 

yansıtılmaması eksiklik oluşturmuştur.  

Kısacası stratejik planlarda belirtilen her hususun birbiriyle ilintili olduğu ve 

stratejik planların süreç değil sonuç odaklı olduğu da göz önüne alınarak bir bütünlük ve 

tutarlılık içinde hazırlanması gerekmektedir. Stratejik planlar, her şeyden önce kuruma yön 

vermek ve rehberlik etmek üzere hazırlanmış olduğu için verdiği mesajlar açısından 

bakıldığında, kurum dışından çok, kurum içine hitap etmesi gerektiği unutulmamalıdır. 

3.6. PLANIN ÖNCELİKLERİ İLE MEVCUT DURUM ANALİZİNİN  

       ÖRTÜŞÜYOR OLMASI 

Stratejik planlar hazırlanırken yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi 

gerçekleştirildikten sonra, bu analizin çıktılarından da yararlanılarak kuruluşun ürettiği 

temel ürün ve hizmetler belirlenir. Ancak bir belediyenin mevzuat tarafından kendisine 

verilen görevleri veya yöre halkının kendisinden beklediği hizmetlerin tümünü birden, kısa 

sürede gerçekleştirmesi beklenemez. İşte bu nedenle bir öncelikler listesinin hazırlanması 

ve hangi işlerin daha önce, hangilerinin daha sonra yapılacağına dair bir planlama 

yapılması gerekir. Bu her ne kadar bir bütçe planlaması gibi görünse de, aynı zamanda 
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oldukça stratejik bir karardır. Dolayısıyla stratejik planların deyim yerindeyse en can alıcı 

noktası budur. Belediyeler birer yerel yönetim kuruluşu olarak sürekli halkla yüz yüze olan 

kuruluşlardır. Beklentilerinin karşılanması konusunda aceleci ve aynı zamanda baskılarını 

ve tepkilerini her an hissettirecek potansiyele sahiptirler. Bu nedenle katılımcı bir modelle 

paydaş analizine dayalı verilerle elde edilmiş bilgilerden yola çıkarak, tamamen şeffaf bir 

süreçte, beklentileri maksimum düzeyde karşılayacak kararlar alınmalıdır. Kamu 

kaynaklarının etkin, verimli ve aynı zamanda ekonomik olarak kullanılması açısından da 

bu analizlere ihtiyaç vardır. Kamu kaynaklarının günü birlik kararlarla heba edilmesinin 

önüne geçilmesi ve yapılan işlerin (hizmetlerin) bir plan ve bütçe disiplini içerisinde geniş 

toplum kesimlerinin mutabakatı ile yapılması stratejik planların temelini oluşturmaktadır. 

Söz konusu stratejik planlara ilişkin önceki sayfalarda da görüldüğü gibi durum 

analizi yerine mevcut durum tespiti yapılmış, ancak ya çok az değerlendirme yapılmış veya 

hiç yapılmamıştır. Dolayısıyla durum analizi sonuçlarının plana yansıması konusunda bir 

çıkarımda bulunmak oldukça zordur. Yapılması gereken öncelikle mevcut durum tespiti 

yapıldıktan sonra, eldeki verilere ve paydaş beklenti araştırması sonuçlarına göre, 

analizlerin yapılması ve plandaki amaçların, hedeflerin ve faaliyetlerin belirlenmesi 

olmalıydı.  

Analiz sonuçlarının planlara yansıtılması konusuna Kılavuzda yer verilmemesi 

büyük bir eksikliktir. Bu konu için Kılavuzda özel bir başlık açılmasından ve iyi örneklerin 

paylaşılmasından büyük yarar sağlanacaktır. Yapılacak analizlerin planlar için ne denli 

önemli olduğu ve nasıl kullanılacağı mutlaka genişçe anlatılmalıdır.  

3.7.  STRATEJİLERİN BELİRLENMESİ 

Bu aşamada, “Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?” sorusu öne çıkmaktadır. 

Kurum, belirlediği amaçlara ve hedeflere stratejiler sayesinde ulaşacaktır. Bu nedenle, 

stratejilerin belirlenmesi önemli bir konudur. Stratejiler belirlenirken GZFT analizinden 

yararlanılmalıdır. GZFT analizinde ortaya konan kuruluşun güçlü (G) ve zayıf yönleri (Z), 

ile dış çevreden kaynaklanan fırsatlar (F) ve tehditler (T) strateji üretmede kullanılabilir. 

Stratejiler belirlenirken planın uygulanması sırasında karşılaşılacak muhtemel 

problemlerin neler olacağı ve bunlara karşı ne tür önlemlerin alınacağına ilişkin 

izlenebilecek alternatif yol ve yöntemler belirlenmelidir. Ayrıca bu alternatiflerin 

maliyetleri, olumlu ve olumsuz yönleri de belirlenmelidir. Karşılaşılacak olası risklere 
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karşı önlemler baştan alınmalı, bunun için risk analizi yapılmalıdır. Stratejiler belirlenirken 

yapılan bu risk analizi de göz önüne alınmalıdır. 

Stratejilerin yukarıda ve önceki bölümde bahsedildiği anlamda ve alternatifleriyle 

birlikte belirlenmesi, stratejik plan yapmanın özünü oluşturmaktadır. Ancak önceki dönem 

stratejik planlara bakıldığında bu kısma genellikle hiç yer verilmediği veya “stratejiler” 

başlığı altında yapılacak faaliyetlere yer verildiği görülmektedir. Söz konusu 4 belediyenin 

yeni dönem stratejilerine bakıldığında ise, stratejilerin hedeflere ulaşmak için alt amaçlar 

olarak algılandığı veya yine alt faaliyetlerin üst başlığı gibi ifade edildiği görülmektedir. 

Örneğin BBSP 2015’de “Sağlık ve Sosyal Hizmetler Yönetimi” odak alan başlığı altında, 

stratejik amaç olarak; “Bursa Halkının Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi İçin Sağlık, Sosyal 

Ve Bireysel Gereksinimlerini Karşılayan Hizmetlerin Verilmesi” olarak ifade edildikten 

sonra, stratejik hedeflere yer verilmiştir. Stratejik hedeflerde ise, yapılacak faaliyetlerin 

amacı kısaca ifade edilmiştir. Diğer ilçe belediyelerinde de benzer şekilde stratejilere yer 

verildiği görülmektedir. Alternatif yol ve yöntemler konusunda herhangi bir bilgi 

bulunmamaktadır. 

İncelenen stratejik planların genellikle birbirine benzemesi ve aynı yanlışların 

yapılması, iyi yapılmış stratejik planların örnek olarak gösterilmemiş olmasına bağlıdır. 

Stratejik planların tümü aslında bakanlık tarafından sp.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır. 

Ancak örnek gösterilecek stratejik planlar kamuoyuna ayrıca duyurulmalı ve 

ödüllendirilmelidir. Böylece stratejik planların daha iyi ve mükemmel bir şekilde yapılması 

teşvik edilmiş olacaktır. 

Stratejiler belirlenirken şu hususlara ayrıca dikkat edilmelidir: 

- Plandaki stratejiler belediyenin vizyonu, amaçları ve hedefleri ile uyumlu olmalı, 

- Planda yer alan faaliyetler ve projeler yeterince anlaşılır ve gerçekçi olmalı,  

- Planda yer alan faaliyetler ve projelerin zamanlaması yapılırken birbirleriyle 

olan etkileşimine mutlaka dikkate edilmeli, 

- Planın hedefleri, stratejileri ve uygulamadaki faaliyetler arasında tutarlılık 

olmalı, 

- Planda yer alan projeler ve faaliyetler belediye tarafından belirlenen öncelikler 

ile örtüşmeli, 
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- Belediyenin bütçesi ile stratejik planda yer alan hedefler, stratejiler ve faaliyetler 

uyumlu olmalıdır.  

3.8.  MALİYETLENDİRME 

 İncelemeye konusu 4 belediyenin son dönem stratejik planlarında yapılacak 

faaliyetlerle ilgili maliyet tablosu bulunmaktadır. Ancak önceki bölümde bahsedildiği 

anlamda maliyet analizleri ve alternatif maliyetlere yer verilmemiştir. Özellikle NBSP 

2015’de bu tablolarda bir çok faaliyetin maliyetlerine dahi yer verilmemiştir. Önceki 

yıllara nispeten maliyet tablolarının olması olumludur. Ancak önemli bir çok eksikliği 

içinde barındırmaktadır. Birincisi geleceğe ilişkin bütçe tahminlerine hiçbir planda yer 

verilmemesi büyük bir eksikliktir. İkincisi planda yer alan faaliyetlere ilişkin fayda/maliyet 

analizi ve alternatif faaliyetlerin maliyetlerinin ortaya konmaması diğer bir eksikliktir. 

Üçüncüsü ise, bir kriz durumunda ortaya çıkacak mali sıkıntılara karşı neler yapılacağı ve 

nasıl bir vaziyet alınacağı değerlendirilmemiştir. 

4. BAŞARIMIZI NASIL ÖLÇER VE DEĞERLENDİRİRİZ? 

Bu aşamada, inceleme konusu stratejik planlarda, izleme ve değerlendirme sistemine yer verilip 

verilmediği hususu araştırılmıştır. 

4.1. İZLEME VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Nilüfer Belediyesi hariç diğer belediyelerin önceki dönem stratejik planlarında 

İzleme ve değerlendirmeye ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Nilüfer Belediyesi 

önceki dönem stratejik planlarında “İzleme ve Değerlendirme” başlığı altında gözden 

geçirme toplantılarının, hangi periyotlarda kimlerle yapılacağı belirtilmiş ancak kimler 

tarafından hangi mekanizmalar aracılığıyla nasıl yapılacağına ilişkin bilgi verilmemiştir. 

Yeni dönem (2014-2019) stratejik planlarına baktığımızda ise; 

Söz konusu belediyelerin tümünün planlarında bu konuya ayrı birer başlık açarak 

yer verdikleri görülmektedir. BBB stratejik planında izleme ve değerlendirmenin, e-

belediye sistemine entegre olarak çalışan ‘Stratejik Planlama Modülü’ ile teknolojik 

imkanlar da kullanılarak performans program dönemlerinin izleneceğinden bahsedilmiş 

ancak ne sistem hakkında, ne de kullanılacak yöntemler hakkında ayrıntılı bilgiye yer 

verilmemiştir.  
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Osmangazi Belediyesi ise, 2015-2019 Stratejik planında, yer alan göstergelere 

ilişkin verilerin, Performans Programı döneminde altı ayda bir Mali Hizmetler 

Müdürlüğü’ne gönderileceği, izleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen 

bilgilerin kullanılarak Mali Durum ve Beklentiler Raporu oluşturulacağı, hedeflenen ve 

ulaşılan sonuçların karşılaştırılacağından bahsedilmiştir. Daha sonra yıllık faaliyet 

raporlarının hazırlanacağı ve üst yönetime sunulacağından da bahsedilmiştir. Ayrıca 

Performans Denetiminin İç Denetim Birimi tarafından da yıllık olarak yapılacağı 

belirtilmiştir. Ancak denetimlerin sıklığı veya takvimine ilişkin bilgilere yer verilmemiştir. 

YBSP 2015’de ise, denetimin nasıl yapılacağına ilişkin genel bilgiler verilmiş 

ancak kimler tarafından, hangi periyotlarda yapılacağı belirtilmemiştir. 

NBSP 2014-2019 da ise, önceki yıllarda olduğu gibi sadece denetimin hangi 

periyotlarda yapılacağı yazılmış ancak nasıl, ne şekil de, kimler tarafından yapılacağına 

ilişkin bilgilere yer verilmemiştir. 

Sonuç olarak izleme ve değerlendirme, bir taraftan kurumun başarını ölçmeye 

yardımcı olurken diğer taraftan yönetime yardımcı olan sistemli bir faaliyettir. Stratejik 

planlarda izleme ve değerlendirmenin ne sıklıkta, hangi mekanizmayla, hangi kriterlere 

göre yapılacağı açık ve net bir şekilde ortaya konulmalıdır. Ayrıca yasalara uygun 

performansa dayalı ödül ve ceza sistemi de öngörülmelidir. 

7. ARAŞTIRMA KONUSU STRATEJİK PLANLARA İLİŞKİN GÖZLEMLER VE  

    ÖNERİLER 

Yapılan inceleme sonucunda söz konusu belediyelerin yeni yapılan (2015-2019)  

stratejik planlarında önceki dönem yapılan (2010-2014) stratejik planlara göre daha iyi 

hazırlanmış olduğu görülmüştür. Ancak yeterli ilerlemenin kaydedilemediği ve stratejik 

planların belediyelerde 5 yılda bir yapıldığı göz önüne alınırsa, gelişmenin beklentilerin 

çok gerisinde kalacağı, istenen neticeye ulaşmada büyük bir zaman kaybının olacağını 

belirtmek gerekir. 

İncelenen stratejik planlarda ve diğer benzer planların tümünde tespit edilen ortak 

eksikliklerden en önemlisi, bilgilerin analize tabi tutulmamış olması ve dolayısıyla plana 

yansımamasıdır. Örneğin, mevcut durum analizinde, genellikle mevcut durum tespiti 

yapılmış ancak veriler analize veya değerlendirmeye tabi tutulmamıştır. Kurum içi 
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analizde mevcut kaynakların ulaşılmak istenen hedeflere uygunluğu tartışılmamış, GZFT 

analizinde sadece güçlü ve zayıf olan yanlar belirtilmiştir. Güçlü ve zayıf yanların nasıl 

elde edildiği ise, meçhuldür. Çevre analizinde de benzer şekilde fırsat ve tehditler 

sıralanmıştır. GZFT analizinde belirtilen hususların ne şekilde kullanıldığı veya zayıf 

yönler ve tehditlere karşı ne önlemlerin alındığı belirtilmemiştir. GZFT analizinde çapraz 

dengeleme yöntemleri de değerlendirilmemiştir.  

Stratejik planların sahiplenilmesi anlamında üst düzey yöneticilerin katılımı ve 

görüşlerinin planlara yansıtılmasında sıkıntılar olduğu, özellikle planların uygulanması 

aşamasında, planların dikkate alınmadığı izlenimi edinilmiştir. Bu izlenim sürdürülen bir 

çok projenin planlarda yer almaması veya sonradan planlara dahil edilmeye 

çalışılmasından edinilmiştir. Belediye başkanları ve meclis üyelerinin stratejik plan 

hazırlama süreçlerinde yeterince yer almaması planın sahiplenilmesinde ciddi problemler 

oluşturmaktadır. Çünkü politik karar alıcıların plana yeteri kadar katkı koymamış olmaları, 

demokratik anlamda büyük bir eksiklik olduğu kadar uygulama, denetim ve izleme 

süreçlerinde de referans alınmamasına sebep olmaktadır. Planlarda yer almayan faaliyet ve 

projelerin günübirlik kararlarla gündeme alınması, hem yatırım planlamasında hem de 

bütçe hedefleri açısından sapmalara neden olmakta ve belediyeleri finansal darboğaza 

sürüklemektedir. 

Vizyon ve misyon ifadelerine bakıldığında bu ikisinin birbirine karıştırıldığı 

görülmekte ve bu beyanların hemşehrilere ve çalışanlara dönük olması gerekirken dışa 

dönük olması, oldukça iddialı olması, özellikle misyon açıklamalarında yasalarca 

kendilerine biçilen rollerin veya görevlerin unutulmasına neden olacaktır. 

Amaç ve hedeflerle, vizyon ve misyon beyanlarının uyumlu olmaması bir diğer 

eksiklik olmuştur. Hâlbuki stratejik planlar bir bütündür ve birbirinden bağımsız olması 

hiçbir zaman düşünülemez. Planlarda yer alan faaliyet ve projeler, belirlenmiş olan amaç 

ve hedefleri gerçekleştirmeye dönük olmalıdır. Planlarda bazen açıkça görülen bu 

tutarsızlıkların nedeni olarak, ilgili birimlerin yapmak zorunda olduklarını hissettikleri 

faaliyetleri gelişigüzel alt başlıklar altına yerleştirdikleri izlenimi vermektedir. Bu anlamda 

ilgili birimlerin veya benzer faaliyetleri yapan birimlerin, birbiriyle olan ilgisi ve etkileşimi 

de dikkate alınarak organizasyon yapılarının yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Bazı 

hizmet birimlerinin toplulaştırmaları veya ayrıştırılmaları gerekiyorsa organizasyon 
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şemaları buna göre dizayn edilmelidir. Stratejik planlar yapıldıktan ve kabul edildikten 

sonra planda öngörülmediği halde sık sık değiştirilen organizasyon şemaları ve 

sorumluklar, planların uygulamadaki başarısını olumsuz yönde etkilemesi kuvvetle 

muhtemeldir. Özellikle strateji geliştirme birimlerinde görevli personelin işe uygun 

seçilmesi ve uzun dönemli istihdam edilmesi gerekir ve mümkünse tepe yöneticileri ile 

sürekli iletişim halinde olabilecek kabiliyet ve konumda olmalıdır. 

Stratejik plan hazırlanırken en önemli hususlardan biri de katılımcılığın en geniş 

anlamda ve verimli bir şekilde sağlanmasıdır. Bu aynı zamanda yasal bir zorunluluktur. 

Bunun için çok iyi bir şekilde paydaş analizi yapılmalıdır. Paydaşların kimler olacağı ve 

katkılarının nasıl alınacağı iyi belirlenmelidir. Zaman yönetimine de dikkat edilmeli, en 

kısa sürede en fazla katkının en verimli şekilde nasıl elde edileceğine dair yöntemler ve 

araçlar belirlenmelidir. Gerektiğinde yüz yüze görüşmeler veya toplantılar yapılacağı gibi 

anketler, yazışmalar, atölye çalışmaları ve benzeri yöntemler de kullanılabilir. Bu 

yöntemler paydaşın etki düzeyine göre de tespit edilebilir. Katılımcılığın sağlanmasının en 

büyük yararı beklentilerin ve önceliklerin belirlenmesinin yanı sıra daha iyi bir yönetişim 

modelinin ortaya konulmasıdır. Ayrıca demokratik yönetimin olmazsa olmaz 

koşullarındandır. Bir diğer yararı ise stratejik planların daha geniş toplum kesimlerince 

sahiplenilmesinin sağlanmasıdır. Planlara baktığımızda maalesef bu konuya ilişkin 

yeterince bilginin bulunmadığı ve yeterince önemsenmediği izlenimi edinilmektedir.. 

Planlarda yer almayan diğer bir husus ise risk analizinin yer almayışıdır. Bir kriz 

durumunda veya beklenmeyen bir durum karşısında ne yapılacağı stratejik planlarda 

belirtilmemiştir. Bu eksikliğin nedeni ilgili yasa, yönetmelik ve Kılavuzda bir düzenleme 

ve açıklamanın bulunmamasından kaynaklanmaktadır. Ancak stratejik planları 

hazırlamaktaki maksat bu gibi durumlara karşı da hazırlıklı olmayı gerektirir. Nasıl ki özel 

sektörde geleceği bu anlamda tahmin etmek ve hazırlıklı olmak oldukça önemliyse, kamu 

idareleri için de kriz yönetimi önemlidir. Buna ilişkin her ne kadar başkaca yasal 

düzenlemeler olsa da stratejik planları tehlikeye sokacak risklerin önceden 

değerlendirilmesi ve önlem alınması stratejilerin belirlendiği planların olmazsa olmaz 

parçalarıdır. Aksi halde stratejik planların diğer planlardan farkı kalmaz. 

Stratejik planlar belediyelerin sunmuş olduğu hizmetlerin tümünü bir bütün olarak 

ele alır, tüm hizmetlerin ortak amaçlar doğrultusunda misyonuna uygun, vizyon ifadesinde 
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belirtilen iddialı hedefe ulaşmak için seferber edilmesini önemser. Aynı zamanda 

hizmetlerin daha nitelikli ve düzenli bir şekilde sürdürülmesi açısından stratejik planların 

önemi büyüktür. Bu nedenle uygulama aşamasında titizlikle hassasiyet gösterilmesi, 

stratejik yönetimin bir parçası olarak düşünülmesi gerekir. Sürekli olarak takibi ve 

değerlendirilmesi gerekir. Bu anlamda izleme ve değerlendirme süreçlerinin,  

sorumlularının açıkça belirtilmesi, çalışmalarının periyotları, raporlama dönemleri ve 

denetim mekanizmaları iyi bir şekilde oluşturulmalı ve stratejik planlarda yer almalıdır. 

 

Tablo 4. Bursa Büyükşehir,Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer Belediyeleri 

Stratejik Planlarına Dair Karşılaştırmalı Analiz Tablosu 

ARAŞTIRILAN 

HUSUSLAR 

BURSA 

BÜYÜKŞEHİR BEL. 

STRATEJİK 

PLANLARI 

OSMANGAZİ 

BELEDİYESİ 

STRATEJİK 

PLANLARI 

YILDIRIM 

BELEDİYESİ 

STRATEJİK 

PLANLARI 

NİLÜFER 

BELEDİYESİ 

STRATEJİK 

PLANLARI 

2004-2009 2015-2019 2004-2009 2015-2019 2004-2009 2015-2019 2004-2009 2015-2019 

Planın sahiplenilmesi için 

yapılanlara dair bilgi 

Var 

Yetersiz 

Var 

Kısmen 
Yok 

Var 

Kısmen 

Var 

Yetersiz 

Var 

Yeterli 

Var 

Yetersiz 

Var 

Kısmen 

Planlama sürecinin 

organizasyonu ve planlama 

ekibi, 

Var 

Yeterli 

Var 

Yeterli 

Var 

Yetersiz 

Var 

Yeterli 

Var 

Kısmen 

Var 

Yeterli 
Yok 

Var 

Yeterli 

Hazırlık programı 
Var 

Kısmen 

Var 

Yeterli 
Yok 

Var 

Kısmen 
Yok 

Var 

Yeterli 

Var 

Kısmen 

Var 

Yeterli 

Eğitim ve diğer hususlara 

ilişkin danışmanlık hizmeti 

ihtiyacına dair bilgi 

Yok Yok Yok Yok Yok 
Var 

Kısmen 
Yok Yok 

Stratejik planlar 

hazırlanırken izlenen yol ve 

yöntemler hakkında bilgi 

verilmesi, 

Var 

Yeterli 

Var 

Yeterli 
Yok 

Var 

Kısmen 
Yok 

Var 

Kısmen 

Var 

Yetersiz 

Var 

Kısmen 

Planlarda mevcut durum 

analizinin yapılmış olması, 

Var 

Yetersiz 

Var 

Yetersiz 

Var 

Yetersiz 

Var 

Yetersiz 

Var 

Yetersiz 

Var 

Yetersiz 

Var 

Yetersiz 

Var 

Yetersiz 
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Mevcut durum analizinde 

kuruluşun tarihi gelişimine 

yer verilmesi ve analiz 

edilmesi, 

Var 

Yetersiz 

Var 

Yetersiz 

Var 

Yetersiz 

Var 

Yetersiz 

Var 

Yetersiz 

Var 

Yetersiz 

Var 

Yetersiz 

Var 

Yetersiz 

Yasal yükümlülüklerin 

belirtilmesi  
Yok 

Var 

Yetersiz 

Var 

Yetersiz 

Var 

Yetersiz 

Var 

Yetersiz 

Var 

Yeterli 

Var 

Yetersiz 

Var 

Yetersiz 

Yasal yükümlülüklere dair 

mevzuat analizi, 
Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok 

Yasal yükümlülükler ve 

mevzuat analizi 

gerçekleştirildikten sonra, 

kuruluşun öncelikli faaliyet 

alanları ve bunlara ilişkin 

gerçekleştireceği ürün ve 

hizmetlerin belirlenmesi. 

Yok Yok Yok Yok Yok 
Var 

Kısmen 
Yok Yok 

Katılımcılığın nasıl 

sağlandığına dair bilgi, 

Var 

Yetersiz 

Var 

Kısmen 
Yok 

Var 

Kısmen 
Yok 

Var 

Kısmen 

Var 

Yetersiz 

Var 

Kısmen 

İç ve dış paydaş analizinin 

yapılması, 

Var 

Yetersiz 

Var 

Yetersiz 

Var 

Yetersiz 

Var 

Yetersiz 

Var 

Yetersiz 

Var 

Yetersiz 

Var 

Yetersiz 

Var 

Yetersiz 

Paydaşların hangi ölçütlere 

ve neye göre tespit 

edildiğinin belirtilmesi,  

Yok Yok Yok Yok Yok 
Var 

Kısmen 
Yok Yok 

Paydaşların görüşleri 

yeterince alınıp, gereken 

değerlendirmenin yapılmış 

olması,  

Var 

Yetersiz 

Var 

Yetersiz 
Yok 

Var 

Yetersiz 

Var 

Yetersiz 

Var 

Yetersiz 

Var 

Yetersiz 

Var 

Yetersiz 

Paydaş görüşlerinin 

alınması ve 

değerlendirilmesinin hangi 

araç ve yöntemlerle 

yapıldığının belirtilmesi, 

Var 

Yetersiz 

Var 

Kısmen 
Yok 

Var 

Yetersiz 

Var 

Yetersiz 

Var 

Kısmen 

Var 

Kısmen 

Var 

Yeterli 
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Planda kuruluş içi analiz 

yapılırken, kuruluşun 

örgütsel yapısı, beşeri 

kaynakları, kurum kültürü, 

teknolojik alt yapısı ve 

kullanma düzeyi ile mali 

durumu hakkında yeterli 

bilgi ve değerlendirmenin 

olması, bu bilgilerin planla 

ilişkisi kurulması, 

Var 

Yetersiz 

Var 

Yetersiz 

Var 

Yetersiz 

Var 

Yetersiz 

Var 

Yetersiz 

Var 

Yetersiz 

Var 

Yetersiz 

Var 

Yetersiz 

Planda mevcut durum 

analizinde, kuruluşun 

faaliyet gösterdiği çevresel 

şartlar ve dış koşulların 

yeterince dikkate alınması 

ve analiz edilmesi,  

Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok 

Misyonun belirlenmiş 

olması, ve misyonun 

varoluş nedeni, kimlere 

hizmet sunduğu, hangi 

alanda çalıştığı, hangi 

ihtiyaçları karşıladığı ve 

yerine getirmek zorunda 

olduğu yasal görevlere 

uygun kurumsal 

sorumluluğu yansıtmış 

olması, 

Var 

Kısmen 

Var 

Kısmen 

Var 

Yetersiz 

Var 

Yetersiz 

Var 

Yetersiz 

Var 

Kısmen 

Var 

Yetersiz 

Var 

Kısmen 

Vizyonun belirlenmiş 

olması ve vizyonun, hesap 

verme sorumluluğu taşıyan 

idari ve siyasi otoritelerin 

gelecek öngörüleri ile 

örtüşen, ulaşılabilir ideal bir 

geleceği yansıtmış olması,  

Var 

Kısmen 

Var 

Kısmen 

Var 

Kısmen 

Var 

Kısmen 

Var 

Kısmen 

Var 

Kısmen 

Var 

Kısmen 

Var 

Kısmen 

Planda yer alan temel 

değerlerin, kurumun 

gelişimine ve çalışanlara 

rehberlik edecek niteliklere 

sahip olması 

Var 

Yeterli 

Var 

Yeterli 

Var 

Yetersiz 

Var 

Kısmen 

Var 

Kısmen 

Var 

Kısmen 

Var 

Yeterli 

Var 

Yeterli 
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Plandaki amaçlar ve 

hedeflerin, açık ve anlaşılır 

olması, 

Var 

Yetersiz 

Var 

Kısmen 

Var 

Yetersiz 

Var 

Kısmen 

Var 

Yetersiz 

Var 

Kısmen 

Var 

Yetersiz 

Var 

Kısmen 

Planda yer alan vizyon, 

misyon ile amaçlar ve 

hedeflerin uyumu, 

Yetersiz Yetersiz Yetersiz Yetersiz Yetersiz Yetersiz Yetersiz Yetersiz 

Planın öncelikleri ile 

mevcut durum analizinin 

örtüşmesi, 

Yetersiz Yetersiz Yetersiz Yetersiz Yetersiz Yetersiz Yetersiz Yetersiz 

Plan hedeflerinin 

anlaşılabilir ve ölçülebilir 

nitelikte olması, değilse 

performans göstergelerine 

yer verilmesi, 

Var 

Kısmen 

Var 

Kısmen 

Var 

Yetersiz 

Var 

Kısmen 

Var 

Yetersiz 

Var 

Kısmen 

Var 

Yetersiz 

Var 

Yetersiz 

Stratejilerin belirlenmiş 

olması, 
Yok 

Var 

Yetersiz 
Yok 

Var 

Yetersiz 
Yok 

Var 

Yetersiz 
Yok 

Var 

Yetersiz 

Maliyetlendirmelerin 

yapılması, 
Var 

Var 

Kısmen 

Var 

Yetersiz 

Var 

Yetersiz 
Yok 

Var 

Yeterli 
Yok 

Var 

Yetersiz 

Planlarda izleme ve 

değerlendirme sistemine yer 

verilmiş olması 

Yok 
Var 

Yetersiz 
Yok 

Var 

Kısmen 
Yok 

Var 

Yetersiz 

Var 

Yetersiz 

Var 

Yetersiz 
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SONUÇ 

 

Türkiye’de kamu idarelerinde artık stratejik planlama ve performans esaslı 

bütçeleme sistemi uygulanmaktadır. Yerel yönetimler de bu kapsama alınmıştır. Pilot 

uygulamalardan sonra nüfusu 50.000’nin üzerindeki belediyeler ilk defa 2009-2014 

dönemine ait stratejik planlarını yapmışlardır. Daha sonra ikinci dönem olan 2014-2019 

dönemine ait stratejik planlarını da hazırlamışlardır. Birinci dönemde kanuni zorunluluk 

olarak alelacele hazırlanan stratejik planların bir çok eksikliği içerdiği ve ilgili mevzuatın 

öngördüğü içerikten oldukça uzak olduğu gözlenmiştir. Ancak birinci dönemde nadir de 

olsa iyi örneklere de rastlandığını belirtmek gerekir. İkinci dönem planlarına bakıldığında 

birincilere göre daha başarılı olduğu, ama hala istenen seviyede olmadığı görülmektedir.  

Stratejik planlamadan beklenen yarar kamu kaynaklarının daha iyi 

değerlendirilmesi ve kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli kullanılması ve israftan 

uzaklaşılarak sunulmasını sağlamaktır. Bu beklentileri ve kamu hizmetlerine etkisini 

sıralayacak olursak; 

Birincisi, stratejik planlar, bir plan olması dolayısıyla kamu hizmetlerinin düzenli 

ve sürekli olarak sunulmasını sağlayacaktır. Hangi hizmetin ne zaman, ne şekilde, kim 

tarafından, hangi kaynakla yapılacağını kararlaştırır. Böylece belirsizliklere karşı önlem 

alır. Stratejik planlara baktığımızda hizmetlerin belli amaçlar veya belirlenmiş odak alanlar 

altında toplulaştırıldıkları ve hangi birimlerin hangi faaliyetleri yaparak, hangi hedeflere 

ulaşmaları gerektiği genellikle planlara yansıtılmıştır. 

İkincisi, stratejik planlama süreci, stratejik analizlere ihtiyaç duyar. Stratejik 

analizlere dayalı alınan kararlar, uygulama sürecinde planın başarısını artırır. Stratejik 

planlama bu nedenle stratejik düşünmeyi ve stratejik yönetimi gerektirir. Sürekli kurumsal 

öğrenme ve kendini yenileme ve gözden geçirmeyi önemser. Risk analizi yapar ve 

stratejilerini buna göre geliştirir. Yeni ve beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olmayı 

önerir. Bu şekliyle kamu hizmetlerinin etkin ve verimli kullanılmasını temin eder. 

Özellikle belediyelerde mahalli müşterek ihtiyaçların belirlenmesinde bu stratejilerden 

yararlanarak kendine hedefler koyarak bu ihtiyaçların yerinde, zamanında, olması gerektiği 

şekilde ve miktarda en etkin ve verimli olarak karşılanmasını sağlar. Aynı zamanda 

stratejik planların esnek yapısıyla değişen durumlara karşı uyum sağlama kabiliyeti de 
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vardır. Bu kabiliyeti sayesinde kamu hizmetlerinin ihtiyaçlarını karşılama kapasitesi 

yüksektir. İnceleme konusu stratejik planlardaki analiz eksikliği maalesef stratejik planları 

sıradan bir plan vasfına düşürmüş stratejik özelliğinden yoksun bırakmıştır. 

Üçüncüsü, stratejik planlar katılımcılığı esas alarak demokratik değerlerin toplumda 

yerleşmesine katkı sağlamaktadır. Paydaş analizi yaparak, paydaşlarını belirlemekte, 

ardından paydaşlarının görüşlerini alarak sunulacak hizmetlere, onlarla beraber karar 

vermekte böylece otokratik anlayış yerine demokratik süreçlere önem vermektedir. Diğer 

taraftan, kuralsal hale geldiklerinden dolayı bağlayıcılıkları göz önünde bulundurularak 

keyfiliğin önüne geçmekte ve hizmet önceliklerine bir dizi analizden sonra karar 

verilmesini sağlamaktadırlar. 

Dördüncüsü, vizyon ve misyon açıklamalarıyla belediye örgütüne yön verir 

geleceğe projeksiyon tutar ve ulaşılması arzu edilen yeri gösterir. Belirlenmiş amaçlar 

doğrultusunda örgüte yön verir, motive eder. Sonuç odaklıdır. Hedefleri somut olarak 

ortaya koyar. Bu haliyle kamu hizmetlerinin istenen seviyede, nitelikli olarak, amaçlar 

doğrultusunda, kamu yararına uygun gerçekleşmesini sağlar. Süreçlerden çok sonuca 

odaklanır ve kamu hizmetlerinin etkin ve amaçlara yönelik olarak sunulmasına kanalize 

eder. Çalışanların neyi ne amaçla yaptıklarını bilmelerini sağlayarak, onların bu ortak 

amaçlar doğrultusunda sevk ve idare edilmesini sağlar. Stratejik planlara baktığımızda son 

dönem planlarında bunun başarıyla uygulandığı görülmektedir. 

Beşincisi, amaçları gerçekleştirecek faaliyet ve projeler belirlenirken 

maliyetlendirmeye de yer verilir. Bu maliyetlendirmeler yapılırken fayda/maliyet analizleri 

ve alternatif faaliyetler ve maliyetler de göz önüne alınır, dolayısıyla kamu hizmetlerinin 

ekonomik olarak sunulmasına aracılık eder. Diğer taraftan toplam maliyetle bütçe 

imkanlarını karşılaştırarak, kamu kaynaklarının etkin, verimli ve tutumlu kullanılmasına da 

dikkat eder. Stratejik planlar incelendiğinde bu hususların henüz tam oturmadığı, stratejik 

plan-bütçe ilişkisinin tam kurulamadığı görülmekle beraber iyi örneklerin varlığı, gelecek 

dönemlerde bu anlamda başarı sağlanacağı umudunu artırmaktadır. 

Altıncısı, stratejik planlarda performans göstergelerine yer verilmesi, planların 

izlenmesi ve değerlendirilmesine ve etkili bir denetim yöntemine imkan sağlamıştır. Şöyle 

ki; hangi hedefleri hangi birimlerin hangi faaliyet veya projelerle gerçekleştireceği ve 

sorumlukları baştan belirtilmiş ve performans kriterleri de baştan konmuştur. Böylece hem 
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sorumlular ve sorumlulukları hem de denetimin neye göre yapılacağı açıkça ortaya 

konduğu için belirsizlikler ortadan kaldırılmış ve aynı zamanda kamu hizmetlerinin 

objektif ölçütlerle ve eşitliğe uygun sunulması sağlanırken diğer yandan da objektif bir 

şekilde denetime zemin hazırlamıştır. Sunulacak kamu hizmetlerinin kimin tarafından, ne 

kadar yapılacağı ve niteliği, planda belirtilerek somut ve objektif kriterler getirilmiştir. 

Stratejik planlara bakıldığında büyük oranda performans göstergelerine yer verildiği 

görülmektedir. Ancak bu göstergelerde nitel kriterler yerine nicel kriterlerin yer alması, 

yani ölçüt olarak girdi ve çıktıların miktar olarak gösterilmesi ve sonuçları (amaçları 

gerçekleştirmeye yönelik katkıları) ölçmeye dönük göstergelere yer verilmemesi yanlış 

olmuştur. Eğer sonuç göstergelerine yer verilmiş olsaydı sunulacak hizmetlerin 

verimliliğini ölçmek bakımından daha yararlı olurdu. 

Yedincisi, bir yerel yönetim kuruluşu olan belediyelerin özerkliği gereği, kendi 

kararlarını alma ve uygulayabilme yetkileri doğrultusunda stratejik planlarını kendilerinin 

hazırlaması ve uygulaması bir çok açıdan yararlıdır. Öncelikle yöre halkının daha iyi ve 

kaliteli kamusal hizmet taleplerinin, yerinde ve zamanında, yerel yönetimler tarafından 

karşılanması. merkezi idarenin yükünü hafifletecektir. Diğer taraftan belediyelerin kendi 

aralarında var olan rekabetçi yapıları sayesinde, daha iyi ve kaliteli hizmet sunma yarışında 

süreç yönetimi ve nitelikli sonuçlara odaklı başarılı örneklerin artması, yerel yönetimlerde 

özgüven artışına  da neden olacaktır. 

Sekizincisi; 5018 sayılı KMYKK’nın amacı doğrultusunda; kamu kaynaklarının 

etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği 

ve malî saydamlığı sağlayacaktır. Bu anlamda kamu kaynaklarının israf edilmeden 

kullanılmasının ve kamu hizmetlerinin adil, yerinde, etkin, verimli ve ekonomik olarak 

sunulmasının, stratejik planlar ve buna bağlı performans programlarının uygulanması ile 

sağlanacağı görülmektedir. Bu nedenle plan ve programların bu ilkeleri sağlayacak şekilde 

daha özenli hazırlanması ve uygulanması gerekir. 

Sonuç olarak stratejik planların daha iyi hazırlanması ve uygulanmasının kamu 

hizmetlerine olumlu yansımalarını daha iyi görmek için bir müddet daha beklemek 

gerekecektir. Bu sürede iyi örneklerin paylaşılması, ilgili bakanlıkların hazırlamış oldukları 

kılavuzları uygulamada görülen eksiklik ve yanlışlıkları gözeterek revize etmeleri 

gerekmektedir. Yerel yönetimler için ayrı birer rehber çıkarılması; yönetmeliğin gözden 



 

170 

geçirilerek yerel yönetimlere ilişkin kısımların yeniden ele alınması gerekir. Ayrıca 

Kalkınma Bakanlığının genel seçimlerden sonra yayınladığı tebliğlerde olduğu gibi, yerel 

yönetim seçimlerinin hemen sonrasında, belediyelerin stratejik planlarını nasıl 

hazırlayacaklarına dair bir tebliğ yayınlayarak, önceki dönem stratejik planlarında eksik ve 

hatalı bulduğu hususları hatırlatmalı ve planların mevzuata daha uygun yapılmasını 

sağlamalıdır. 

Yeni seçilen belediye başkanlarının stratejik planlara ilişkin bilgi eksikliğini 

gidermek için seçimlerin akabinde, belediye başkanlarına yoğun bir eğitim programı 

uygulamalarında da büyük faydalar olacaktır. Aynı eğitim belediye meclis üyelerine de 

verilmelidir ki, hem stratejik planlama sürecinde, hem de meclis denetim süreçlerinde 

etkili olarak stratejik planlar gözetilsin. Diğer bir konu ise, stratejik planların vatandaşlar 

tarafından bilinirliğinin artması için farkındalık çalışmaları yapılmalıdır. Bundan beklenen 

yarar, stratejik yönetim anlayışının tüm toplum katmanlarında benimsenmesi ve 

yönetenlerin plana daha fazla önem vermek zorunda kalmasını sağlamak olacaktır. 

Bursa büyükşehir belediyesi ve Osmangazi, Yıldırım, nilüfer ilçe belediyelerinin 

stratejik planlarının mevzuat ve literatüre uygunluğuna dair yapılan karşılaştırmalı analiz 

bölümünde de görüldüğü gibi stratejik planlar hala bir çok eksikliği ve yanlışlığı içinde 

barındırmakta ve yukarıdaki değerlendirme ve önerileri haklı çıkarmaktadır. Bu doğrultuda 

planlamaya hazırlık, durum analizi, ulaşılmak istenilen amaçlara uygun hedeflerin 

belirlenmesi, planların izlenmesi ve değerlendirilmesi gibi hususlarda istenilen düzeye 

gelinmesi için daha fazla çaba sarf edilmesi gerekmektedir. Nitekim bu tezin üçüncü 

bölümünün en sonuna konulan tablo bu konudaki mevcut durumu özet bir şekilde 

resmetmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 



 

171 

KAYNAKÇA 

 

AKDEMİR, Ali, Vizyon Yönetimi, Bursa, Ekin Basın Yayın Dağıtım, 2008. 

AKDENİZ, İbrahim, “Kamu Mali Yönetiminde Strateji Geliştirme Birimleri”, Ankara, 

Maliye Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Maliye Dergisi, Temmuz-

Aralık 2010, s. 463-475. 

AKGEMCİ, Tahir, Stratejik Yönetim, 2.Baskı, Ankara, Gazi Kitabevi, 2008. 

AKYÜZ, Ömer Faruk, Değişim Rüzgarında Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması. 

İstanbul: Sistem Yayıncılık, 2001. 

ANAYASA, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, http://www.tbmm.gov.tr/anayasa.htm 

Erişim tarihi 24/11/2013. 

ARSLAN, Ahmet, Kamu İdarelerinde Startejik Planlama, Performans Programı, 

Faaliyet Raporlaması, İç kontrol Sistemi., Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2012. 

AVCI, Mustafa, “İdarenin Kamu Hizmeti Faaliyetlerinde Daralma ve Dönüşüm: 

Özelleştirme ve Regülasyon”, TAAD, Yıl:5, Sayı:16. Ocak 2014, İnternet 

erişimi: www.taa.gov.tr   (Erişim 16/01/2014) 

BAYRAKTAR, Berat Bir ve Asiye Kakırman Yıldız, “Kurumsal Bilginin Stratejik 

Planlama Sürecinde Kullanılması”, Ankara: Üniversite ve Araştırma 

Kütüphanecileri Derneği, Bilgi Dünyası, 2007, Cilt 8, s. 280-296. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı 2010-2014, Bursa, 2009. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı 2015-2019, Bursa, 2014. 

BİLGİÇ, Veysel K., “Küreselleşme Sürecinde Kamu Hizmetinde Dönüşüm”, [yazan] 

Bekir Parlak, Kamu Yönetiminde Yeni Vizyonlar, Bursa, Alfa Akademi, 

2011. 

BİRCAN, İsmail, “Kamuda Stratejik Yönetim ve AB Politikaları”, Ankara, TODAİE, 

Kamu Yönetiminde Kalite 3. Ulusal Kongresi, s. 411-427. 

BRYSON, John M., Srategic Planning For Public and Non Profit Organization, 4. Ed., 

San Fransisco, Jossey - Bass, 2011. 

BÜMKO, Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi (Pilot Kurumlar İçin Taslak), Ankara: 

Maliye Bakanlığı, 2004. www.bumko.gov.tr. (Erişim: 17/12/2013) 

CAN Esin, Pınar Büyükbalcı, Yasemin Bal, Esin Ertemsir, Günümüz İşletmelerinin 

Yönetimi, İstanbul, Beta Basım Yayım, 2013 

http://www.taa.gov.tr/
http://www.bumko.gov.tr/


 

172 

ÇIRAKMAN, Birsen, “Kamu Hizmeti”, 4. Baskı, Ankara, Amme İdaresi, 1976, Cilt 9, s. 

75-94. 

ÇOBAN, Hasan, Bilgi Toplumuna Planlı Geçiş. İstanbul, Inkılap Kitabevi, 1997. 

DEMİR Cengiz, Mustafa Kemal Yılmaz, “Stratejik Planlama Süreci ve Örgütler Açısından 

Önemi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Dergisi, İzmir, Cilt 25, s. 69-88, 2010. 

DERBİL, Süheyp, “Kamu Hizmeti Nedir?”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dergisi, Cilt 7, Sayı: 3, Yayın Tarihi: 1950-, s. 28, 

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/248/2245.pdf  (12/12/2013) 

DERDİMAN, Ramazan Cengiz, İdare Hukuku, 5. b., Alfa-Aktüel Yayınları,  Bursa, 

2015. 

DİNÇER, Ömer, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası. 8. Baskı, İstanbul, Alfa, 2007. 

DPT Kuruluş ve Görevleri Hakkında 540 sayılı 19/6/1994 tarihli Kanun Hükmünde 

Kararname, Yayımlandığı R.G. Tarihi: 24/6/1994, No: 21970 Mükerrer. 

DPT, Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Klavuzu, 2. Sürüm, Ankara, 2006. 

EFİL, İsmail, İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, Bursa, Dora Basın Yayım, 2010. 

ENGİNKAYA, Ebru, Stratejik Pazarlama Planlaması: Girişimcilik, İstanbul, Beta 

Basım Yayım, 2013. 

ERBAŞI, Ali, “Stratejik Planlama Sürecinin Belediyelerde Uygulanmasına Yönelik 

Modelsel Bir Yaklaşım”, Celalabat - Kırgızistan: İktisat ve Girişimcilik 

Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız- Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekim – 

Kasım – Aralık 2010, Akademik Bakış Dergisi, Uluslararası Hakemli Sosyal 

Bilimler E-Dergisi. http://www.akademikbakis.org. (24/01/2014) 

ERDEM, Aybike, Stratejik Yönetim ve Kamu Örgütlerine Uygulanabilirliği. Mersin. 

Yayınlanmamış Tez, 2006. 

EREN, Erol, İşletmelerde Stratejik Planlama ve Yönetim, İstanbul İşletme Fakültesi 

Yayınları, 1990. 

ERYILMAZ, Bilal, Kamu Yönetimi, Ankara, Okutman Yayıncılık, 2011. 

FİŞEK, Kurthan, Yönetim, Ankara, Ankara Üniversitesi SBF Yayını, 1979. 

GENÇ, Nurullah. Yönetim ve Organizasyon, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2012. 

GÜRER, Harun, “Stratejik Planlamanın Temelleri”, Sayıştay Dergisi, Sayıştay Başkanlığı 

Yayın İşleri Müdürlüğü, S. 63, Ekim - Aralık 2006, Ankara, s. 90 - 105. 

www.dergi.sayistay.gov.tr/icerik/der63tam.pdf (26/4/2014)  

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/248/2245.pdf
http://www.akademikbakis.org/
http://www.dergi.sayistay.gov.tr/icerik/der63tam.pdf


 

173 

http://www.sp.gov.tr/tr/stratejik-plan. 

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 

Resmî Gazete, 26.5.2006/26179. 

KARAHANOĞULLARI, Onur, “Kamu Hizmeti (Kavram ve Hukuksal Rejim), İnternet 

Paylaşımı, 2004, 

http:/80.251.40.59/politics.ankara.edu.tr/karahan/makaleler/kamu 

hizmeti.pdf.(Erişim,12/12/2013) 

KARASU, Mithat Arman, Büyükşehir Belediyelerinde Stratejik Planlama: Karşılaştırmalı 

Bir Analiz, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 8, Sayı 16, 

2012. 

KELEŞ, Ruşen, Kentleşme Politikası, Ankara, İmge Yayınları, 2004. 

KOÇEL, Tamer, İşletme Yöneticiliği, 13. İstanbul, Beta Basım Yayım, 2011. 

LONGMAN, Büyük İngilizce-Türkçe-Türkçe Sözlük. İstanbul, Longman & Metro, 

1993. 

MUCUK, İsmet, Pazarlama İlkeleri, 18. Basım, İstanbul, Türkmen Kitabevi, 2010. 

Nilüfer Belediyesi 2012 - 2014 Stratejik Planı, http://www.nilufer.bel.tr/docs/st_plan.pdf. 

[Çevrimiçi] 2012. [Alıntı Tarihi: 18 Kasım 2013] 

NİLÜFER BELEDİYESİ 2010 - 2014 STRATEJİK PLANI, 

http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/files/jCcWu+BursaNiluferBeledi

yesiSP1014.pdf. [Çevrimiçi] [Alıntı Tarihi: 18 KASIM 2013]  

NİLÜFER BELEDİYESİ 2015 - 2019 STRATEJİK PLANI, Bursa, 2015. İnternet 

Erişimi: www.nilüfer.bel.tr/i/pdf/31.pdf 

NOLAN, Timothy M., Leonard D. Goodstein,  ve Jeanette Goodstein, Applied Starategic 

Planning an Introduction. 2.ed., Pfeiffer, San Francisco, 2008. 

Osmangazi Belediyesi Stratejik Planı 2010-2014, Bursa, 2009. 

ÖNAL, Güngör, İşletme Yönetimi ve Organizasyonu, İstanbul, Türkmen Kitabevi, 2000. 

ONAR, Sıddık Sami, İdare Hukukunun Umumi Esasları, İstanbul, Hak Kitabevi, İsmail 

Akgün Matbaası, 1966, 3. Cilt. 

SARAÇ, Osman, “KMYKK İle Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi”, T.C. Maliye 

Bakanlığı, Maliye Dergisi, Mayıs-Aralık 2004, s. 122-163. 

SEZEN, Seriye, Devletçilikten Özelleştirmeye Türkiye’de Planlama, Ankara, TODAİE 

Yayınları No: 293, 1999. 



 

174 

SOBACI, Mehmet Zahid, Türkiye’nin Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na 

Uyumu: Özerklik Miti, Seta Yayınları, Ankara, 2015. 

SONGÜR, Neşe, “Kamu Yönetiminde Değişim ve Stratejik Planlama”, [yazan] Filiz 

Kartal, Türkiyede Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları, TODAİE, Ankara, 

2011. 

SOYAK, Alkan, “Türkiye’de İktisadi Planlama: DPT’ye İhtiyaç Var Mı?”, İstanbul, 

Doğuş Üniversitesi Dergisi, 2003, Cilt 4. 

TOSUN, Kemal, İşletme Yönetimi, İstanbul, Savaş Yayınları, 1977. 

ULUSOY, Ali, “Kamu Hizmeti Anlayışında Yeni Yönelimler”. [yazan] İl Han Özay, Gün 

Işığında Yönetim. İstanbul, Alfa Basım, 2002. 

ÜLGEN, Hayri – Kadri Mirze, İşletmelerde Stratejik Yönetim, İstanbul, Literatür 

Yayınları, 2004. 

WEBSTER’S, Webster's Ninth New Collegiate Dictionary, Massaschusetts, Merriam - 

Webster, 1991. 

Yıldırım Belediyesi Stratejik Planı 2010-2014, Bursa, 2009.  

Yıldırım Belediyesi Stratejik Planı 2015-2019, Bursa, 2014. 

Yıldırım Belediyesi 2013 - 2014 Stratejik Planı, 

http://www.yildirim.bel.tr/yildirimstratejikkitap.pdf. [Çevrimiçi] [Alıntı Tarihi: 

18 Kasım 2013] 

YELKİKALAN, Nazan, İş Planı, Amacı ve Hazırlanması. [yazan] Yener Pazarcık. 

Girişimcilik, İstanbul, Beta, 2013 

YILMAZ, Cevdet, “Piyasa Ekonomilerinde Ulusal Planlama ve Çeşitli Planlama 

Yaklaşımları”, Ankara, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 32, 1999. 

 

 

 

 

 

 


