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Dünya üzerindeki nüfusun büyük bir çoğunluğu kentlerde yaşamaktadır. Ülke içi ve dışından sürekli göç alan şehir-
ler yakın bir gelecekte dünya nüfusunun dörtte üçünü barındırır hale gelecektir. 

Hem dünya ölçeğinde, hem de ulusal ölçekte toplam nüfus ve kentli nüfusta yaşanan hızlı artış, şehir yönetimi ile 
kendini kentli olarak tanımlayan nüfus arasında kentsel sorunların nasıl çözüleceğine dair bir mutabakatı zorunlu 
hale getirmektedir. 

Kentlerde yaşayanlar belli bir düzeyde yaşam kalitesine sahip olmayı isterken, kent yöneticileri ise eldeki kaynak-
ları bu doğrultuda optimum şekilde kullanmayı hedeflemektedir. Tam da bu noktada, kent yöneticileri ile yaşadığı 
kente dair taleplerinin gerçekleştirilmesini isteyen kentli arasındaki ilişki olarak tanımlayabileceğimiz Yönetişim 
kavramı ve bu bütünleşmenin bir belgesi olması arzu edilen Kentlerin Stratejik Planları karşımıza çıkmaktadır. Bu 
çalışma ile İyi Yönetişim İçin Nasıl Bir Stratejik Plan? sorusu üzerinde durularak Stratejik Planların Yönetişim ile 
ne kadar etkileşimli olduğunu ortaya koymak amaçlanmıştır. 

Bu bağlamda “İyi yönetişim için nasıl bir stratejik plan?” sorusuna Marmara Belediyeler Birliği’ne üye 50.000 nüfu-
sun üzerindeki belediyelerde görev yapan Strateji Geliştirme Birimi Yöneticileri ve Uzmanları, Mali Hizmetler 
Uzmanı ve Uzman Yardımcıları ile İç Denetçiler tarafından verilen cevaplar analiz edilmiştir. 

Beşli likert ölçeği kullanılan araştırma ile belediyelerin stratejik plan hazırlık sürecinde fiili olarak katılım sağlayan 
veya raporları ile aktif rol alan meslek mensuplarının görüşleri derinlemesine irdelenmiştir. Anket sonuçlarından 
elde edilen veriler ışığında belediyelerin mevcut stratejik planlama anlayışına yeni bir paradigma ekleme hedefiyle 
bütüncül, entegre ve yönetişim temelli bir “3.Nesil KİDDER Akıllı Stratejik Planlama” önerisi hazırlanmıştır.  Bu 
çalışma ile belediyelerimizin hem stratejik planlama anlayışlarına hem de kurumsal yönetimlerine bir nebze de olsa 
katkı sağlanacağı ümit edilmektedir.

S U N U Ş
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Y Ö N E T İ C İ 
Ö Z E T İ

Bu çalışmanın temel amacı Marmara Belediyeler Birliği’ne üye 50.000 nüfusun üzerindeki belediyelerin Strateji 
Geliştirme Birimi Yöneticileri ve Uzmanlarını, Mali Hizmetler Uzmanı ve Uzman  Yardımcıları ile İç Denetçilerini 
kapsayan ve “İyi yönetişim için nasıl bir stratejik plan?” sorusuna cevap aranmak üzere Kamu İç Denetçileri Derneği 
(KİDDER)  tarafından yapılan anket araştırmasının analiz edilmesidir. Araştırma ile Belediyelerin stratejik plan 
hazırlık sürecinde fiili olarak katılım sağlayan veya raporları ile aktif rol alan meslek mensuplarının görüşleri değer-
lendirilmiştir.

Anket için, vizyon paylaşımı, risk yönetimi, bütüncül planlama (üst ölçekli planlar ile uyum, kademelenme), plan-
lama dili anlaşılırlığı, sahiplenme, katılımcılık, stratejik planlama farkındalığı, izleme, itibar yönetimi, kaynak yöne-
timi olmak üzere 10 ölçek geliştirilmiş ve bu ölçekler için toplam 50 soru hazırlanmıştır. 

Anket çalışmasında öncelikle 26 kişiye bir ön test yapılarak gerekli değerlendirilmeler ışığında anket yapılandırıl-
mış ve web tabanlı olarak uygulamaya konulmuştur. Web tabanlı anket araştırmasına 129 kişi veri girişi yapmış ve 
bunlardan 126 tanesi analiz yapmak için uygun bulunmuştur. 
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VİZYON PAYLAŞIMI RİSK YÖNETİMİ

Anket katılımcılarının %81’i 
kurum vizyonunun şehrin 
kimliğini yansıttığı düşünce-
sindedir.

Anket katılımcılarının %60’ı 
Stratejik plan kararları verilme-
den önce etki analizi (gereksi-
nim yönetimi) yapıldığı düşün-
cesindedir.

Anket katılımcılarının %51’i 
Belediyelerinde «Kurumsal 
Risk Yönetimi» olduğunu ifade 
etmektedir.

Büyükşehir Belediyelerinde 
çalışanlarının %75’i Belediyele-
rinde Kurumsal Risk Yönetimi-
nin olduğuna Kesinlikle Katı-
lıyorum/Katılıyorum olarak 
görüş belirtmişlerdir.

Nüfusu 50.000’in üzerindeki 
İlçe Belediyeleri çalışanlarının 
%58’i Belediyelerinde Kurum-
sal Risk Yönetiminin olduğuna 
Hiç Katılmıyorum/Katılmıyo-
rum olarak görüş belirtmişler-
dir.

İç denetçilerin %37’si kurumsal 
vizyon cümlesinde vatandaş 
görüşünün alındığı düşünce-
sindedir.

Strateji Geliştirme Birimi 
Müdürlerinin %67’si kurumsal 
vizyon cümlesinde vatandaş 
görüşünün alındığı düşünce-
sindedir.

Anket katılımcılarının %88’i 
kurum vizyonunun üst ölçekli 
planlarla (kalkınma planı, poli-
tika belgeleri, bölge planı, vb) 
örtüştüğü düşüncesindedir.
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BÜTÜNCÜL PLANLAMA

SAHİPLENME

PLANLAMA DİLİ ANLAŞILIRLIĞI

Anket katılımcılarının %39’u 
Stratejik plan ölçeğinde büyük-
şehir/il/ilçe belediyeleri ara-
sında koordinasyon olmadığı 
düşüncesindedir.

Anket katılımcılarının %86’sı 
Belediye başkanlarına strate-
jik plan ile ilgili eğitim, danış-
manlık hizmeti verilmesinin 
sürecin daha etkin ve verimli 
yönetilmesini sağlayacağı 
düşüncesindedir.

Anket katılımcılarının %54’ü 
Stratejik plan çalışmasında kul-
lanılan kavramlar katılımcılar 
tarafından bilindiği görüşün-
dedir.

Anket katılımcısı Mali Hizmet-
ler Uzmanlarının %100’ü strate-
jik planlarının sade ve anlaşılır 
bir dil ile yazılmış olduğuna 
Kesinlikle Katılıyorum/Katılı-
yorum olarak görüş belirtmiş-
lerdir.

Anket katılımcılarının %52’si kamu-
oyunun, belediye başkanlarının 
adaylık sürecindeki vaatlerine stra-
tejik planda yer verip vermediğini 
takip ettiğini ifade etmiştir. 

Anket katılımcılarının %65’i Üst 
yönetimin (Müdür, Daire Başkanı 
ve üstü, Belediye Başkan Yardımcısı) 
stratejik plana ilişkin farkındalığı 
olduğunu belirtmiştir.

Nüfusu 50.000’in üzerindeki 
İlçe Belediyelerinde çalışan-
larının %58’i Stratejik plan 
ölçeğinde büyükşehir/il/ilçe 
belediyeleri arasındaki koordi-
nasyon için Hiç Katılmıyorum/
Katılmıyorum olarak görüş 
belirtmişlerdir.

Son 3 yıl içerisinde 6 kez ve 
daha fazla olmak üzere strate-
jik planlamaya ilişkin eğitim 
alanların %75’i stratejik plan 
ölçeğinde büyükşehir/il/ilçe 
belediyeleri arasında koordi-
nasyon olduğuna Kesinlikle 
Katılıyorum/Katılıyorum ola-
rak görüş belirtmişlerdir.

Anket katılımcılarının %55’i strate-
jik plan ile ilgili olarak üst yöneti-
ciyle ayda bir defa görüşemediğini 
belirtmiştir.
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KATILIMCILIK

İZLEME

FARKINDALIK

Anket katılımcılarının %69’u 
stratejik planda dezavantajlı 
grupların (kadınlar, engelliler, 
gençler, çocuklar vs.) dikkate 
alınarak belirlendiği düşünce-
sindedir.

Anket katılımcılarının %78’i 
stratejik planlama çalışmaları 
için üst yönetimin gerekli kay-
nak tahsisini gerçekleştirdiği 
düşüncesindedir.

Anket katılımcılarının %44’ü 
Belediyelerinde Meclis üyele-
rinin stratejik plan hakkında 
yeterli bilgiye sahip olmadığını 
ifade etmiştir. 

Nüfusu 50.000’in üzerindeki 
İlçe Belediyeleri çalışanlarının 
%75’i stratejik planın paydaş-
ların beklentilerini karşılama 
konusunda Kesinlikle Katılıyo-
rum/Katılıyorum olarak görüş 
belirtmişlerdir.

Anket katılımcılarının %31’i stra-
tejik plan gerçekleşmelerinin peri-
yodik olarak (3 aylık) üst yöneticiye 
raporlanmadığını ifade etmiştir. 

Anket katılımcısı Mali Hizmetler 
Uzmanları ile Nüfusu 50.000’in 
üzerindeki İlçe Belediyeleri 
çalışanlarının %100’ü stratejik 
plandaki performans göster-
gelerinin ölçülebilir olduğuna 
Kesinlikle Katılıyorum/Katılıyo-
rum olarak görüş belirtmişlerdir.

Anket katılımcılarının %44’ü 
stratejik planlama çalışmala-
rında kent konseyinin aktif rol 
almadığını belirtmiştir. 

Nüfusu 50.000’in üzerindeki 
İlçe Belediyeleri çalışanlarının 
%67’si stratejik planlama çalış-
malarında kent konseyinin 
aktif rol alması konusunda Hiç 
Katılmıyorum/Katılmıyorum 
olarak görüş belirtmişlerdir.

Anket katılımcılarının %91’i strate-
jik plan gerçekleşmelerinin düzenli 
olarak üst yöneticilere raporlan-
masının planın uygulanabilirliğini 
artırdığı görüşündedir.
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KAYNAK YÖNETİMİ

KATILIMCILARIN ÇALIŞTIĞI BELEDİYE TÜRÜ

İTİBAR YÖNETİMİ

Anket katılımcılarının %91’i 
stratejik planlarda kamu kay-
naklarının etkin, ekonomik ve 
verimli yönetiminin temel ilke 
olduğu düşüncesindedir.

Anket katılımcılarının %88’i 
stratejik plan sürecindeki iyi 
uygulamaların kurumun itiba-
rını artıracağı görüşündedir.

Anket katılımcılarının %36’sı 
stratejik planın farkındalığını 
artıracak bir kamuoyu platfor-
munun olmadığını ifade etmiş-
tir. 

Nüfusu 50.000’in üzerindeki 
İlçe Belediyeleri çalışanlarının 
%100’ü stratejik planda yer alan 
amaç ve hedeflerin paydaş bek-
lentilerini karşılamamasının 
Belediyenin itibarını olumsuz 
yönde etkileyeceğine Kesinlikle 
Katılıyorum/Katılıyorum ola-
rak görüş belirtmişlerdir.

Anket katılımcılarının %92’si 
stratejik planlarda somut 
hedeflere yer verilmesinin pla-
nın uygulanabilirliğini artıra-
cağı düşüncesindedir.

Strateji Geliştirme Birimi 
Uzmanlarının %89’u üst ölçekli 
planlarda yer alan hedeflerin 
tespit edilerek stratejik plan-
larda somut hedeflere bağlan-
makta olduğu düşüncesindedir.

%91
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%89 %100
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Büyükşehir Belediyesi

İl Belediyesi

Nüfusu 50.000’in Üzerindeki
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İYİ YÖNETİŞİM İÇİN NASIL BİR 
STRATEJİK PLAN?

Stratejik planlama sürecinde, son güncellenen yönetmelik ile birlikte önemli değişlikler meydana gelmiştir. Yerel 
idare seçimleri sonrasında Başkanların, bu değişikliklerin şekillendirdiği stratejik planların yol göstericiliğinde, 
şehirlerini daha ileri götürmek için yoğun çaba harcayacakları bir döneme girilmiştir.  Bu süreçte Kamu İç Denet-
çileri Derneği, Marmara Belediyeler Birliği ve İstanbul Ticaret Üniversitesi ile birlikte stratejik plan hazırlama süre-
cinde aktif ya da danışman rolüyle yer alanların düşüncelerini ortaya koyarak, özellikle başkanlara yol göstermeyi 
hedeflemektedir.
 
İyi yönetişim için önemli bir araç olan stratejik plan, şehir yönetiminde öngörülebilirlik ve katılımcılığın bir sonucu 
olarak sürdürülebilirlik, sağlıklı kentler, yaşam kalitesi gibi göstergeler bağlamında küresel kent indekslerinde öne 
çıkmaya katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada iyi yönetişim sürecini destekleyici bir stratejik planın yapılması için 
stratejik plan deneyimine sahip aktörlerin tecrübelerine ilişkin tartışma ve iyi uygulamaların paylaşım ortamının 
oluşturulması hedeflenmektedir.

KAMU İDARELERİNDE İLK OLARAK STRATEJİK PLAN 
HAZIRLAYAN KURUMLARDAN ÖRNEKLER

                    İlk Stratejik Planın 
                     Kapsadığı Dönem

Türkiye İstatistik Kurumu     2007 – 2011
Karayolları Genel Müdürlüğü    2006 – 2010
Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü  2007 – 2011
İstanbul Teknik Üniversitesi    2006 – 2008
Orta Doğu Teknik Üniversitesi   2005 – 2010
Hacettepe Üniversitesi    2007 – 2011
Boğaziçi Üniversitesi    2004 – 2008
Akdeniz Üniversitesi    2007 – 2012
Dokuz Eylül Üniversitesi    2006 – 2010
Yıldız Teknik Üniversitesi    2006 – 2008
Balıkesir Üniversitesi    2006 – 2010
Süleyman Demirel Üniversitesi   2006 – 2010
Savunma Sanayi Müsteşarlığı    2007 – 2011
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü   2007 – 2011
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü   2005 – 2009
Milli Prodüktivite Merkezi    2006 – 2010
Türk Patent Enstitüsü    2007 – 2011
İstanbul Büyükşehir Belediyesi   2007 – 2011
Marmara Üniversitesi                       2007 – 2011

Bilgi Kutusu - 1
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Yönetişim kavramı ilk olarak 1989 yılında Dünya Bankasınca yayımlanan bir raporda kullanılmıştır. Kavram daha 
sonra Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (Organization for Economic Cooperation and Development-OECD) 
raporlarında, 1992 yılında Rio de Janeiro’da yapılan Birleşmiş Milletler (BM) Çevre ve Kalkınma Konferansında, 1994 
tarihli Kahire Nüfus ve Kalkınma Konferansında, 1995’te gerçekleşen Kopenhag Sosyal Gelişme Konferansında, 
1996’da İstanbul’da düzenlenen BM İkinci İnsan Yerleşmeleri HABITAT II Konferansında, 2000 New York Binyıl (Mil-
lenium) Zirvesinde ve 2002 tarihli Johannesburg Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesinde (Rio+10) kavram daha 
net ve akıcı bir hale gelmiştir. 

1992 Rio Konferansının en temel belgesi olan, Gündem 21 belgesi kullanılarak  “küresel ortaklık” kavramını gündeme 
getirmiş; bu kavramla birlikte geleneksel yönetim anlayışı yerini çok boyutlu/aktörlü yönetim anlamına gelen yöne-
tişime bırakmıştır (DPT, 2007: 2).

1995 yılında Uluslararası Yönetişim Bilgi Ağı (ICGN)’nın kurulması ile birlikte başlıca yönetişim ilkeleri belirlenmiş; 
1999 yılında aralarında ülkemizin de yer aldığı OECD’ye üye 29 ülkenin temsilcileri tarafından üzerinde mutabakat 
sağlanan ilkeler olarak ilan edilmiş ve 2000 yılında TÜSİAD tarafından “Kurumsal Yönetim İlkeleri” adı altında ülke-
mizde yayınlanmasıyla birlikte (Koçel, 2011: 455) Türk Yönetim Sistemi’ne girmiştir (Nişancı, 2015: 276). 

Yeni kamu yönetimi anlayışının bir uzantısı olarak yönetişim kavramı Türk Dil Kurumu Sözlüğün’de “resmi ve özel 
kuruluşlarda idari, ekonomik, politik otoritenin ortak kullanımı”, OECD tarafından “bir ülkenin ekonomik ve sosyal 
kaynaklarının yönetiminde sahip olunan güç ve yetkilerinin kullanımı” olarak tanımlamaktadır (Aktan, 2002). 

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) tarafından hazırlanan Kamu Yönetimi Sözlüğün’de “bir 
toplumsal/politik sistemdeki ilgili tüm aktörlerin ortak çabalarıyla elde edilen sonuçların oluşturduğu yapı ya da 
düzen” şeklinde tanımlanarak, yönetime katılma kavramına bir seçenek olarak ortaya konduğu ifade edilmektedir. 

Öte yandan 08/10/2006 tarih ve 26313 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kent Konseyi Yönetmeliği”nde yönetişim 
kavramı; “saydamlık, hesap verebilirlik, katılım, çalışma uyumu, yerindelik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok 
aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı bir yönetim anlayışı” olarak tanımlanmıştır. 

Yönetişim kavramına ilişkin literatürde yapılan tanımlar ile yönetişimin ilkeleri dikkate alınacak olduğunda; 
“Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hak ve özgürlüklerine önem veren, katılımcılığın, etkinlik ve etkililiğin, 
denetimin, yerinden yönetiminin, şeffaflık, saydamlık ve hesap verebilirliğin, itibar yönetiminin, kalitenin, liyakatin 
ve etiğin hakim olduğu, sivil toplumu ön plana çıkaran ve sivil toplum kuruluşlarının gelişmesinin önünü açan, 
bağımsız işleyen bir yargı düzenine sahip olan, teknolojideki gelişmelerle uyumlu bir ekonomik ve siyasi düzendir.” 
tanımlamasını yapmak mümkündür.

Bu çalışma ile katılımcı, stratejik planların yapılması için şehrin kullanıcılarının gelecek beş yıl için görüş ve öneri-
lerinin bir araya geldiği bir yol haritası oluşturmalıdır. Böylece iyi yönetişim sürecinin ürünü olarak iyi uygulama 
örneği olabilecek stratejik planların oluşması ve katma değer sağlayacağı düşünülmektedir. Bu durum şehirlerin 
yaşam kalitesine olumlu katkı sunacaktır. Yönetişimin en önemli araçlarından biri olan entegre raporlama süre-
cinin başlamasını da sağlayacaktır. Böylece başarılı stratejik planlar ile kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve 
verimli kullanılması sağlanacaktır.

Y Ö N E T İ Ş İ M
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Yönetişimin Kavramsal Çerçevesi 
(Kaynak: Bovaird ve Löffler, 2003: 322; Bovaird, 2005: 220-225 )
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Dünya Bankası iyi yönetişimi (good governance), kalkınma amacına yönelik en önemli bir araç olarak görmektedir. 
2015 yılında New York’ta gerçekleştirilen “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi”nde, ülkeler oy birliği 
ile toplam 17 adet “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH)”ni kabul ettiler. 

Belirlenen 17 SKH’nın belli başlıkları doğrudan, diğerleri de dolaylı olarak kamuda kurumsal yönetimin yeniden 
yapılandırılmasını etkilemektedir. 

Kamuda kurumsal yönetim açısından; kamu kurumlarının SKH’lere uyum sağlaması, katılım ve hesap verilebilirlik, 
kurumsal yapılanma, yenilikçilik ve bilişim teknolojileri başlıklarına özellikle dikkat çekilmektedir (UNDP, 2019). 
Sürdürülebilir kalkınma hedefleri düşünüldüğünde bu 17 hedefin gerçekleştirilmesi ve kurumsal yönetimde dikkate 
alınması için önemli yönetsel hedeflerin konduğu söylenebilir. 

Kırdan kente göç artışıyla birlikte günümüzde dünya nüfusunun yarıdan fazlası şehirlerde yaşamaktadır. 2050 
yılına kadar şehirlerin nüfusunun 6,5 milyara ulaşarak dünya nüfusunun üçte ikisini oluşturması beklendiğinden, 
kentsel alanların yönetilme biçiminin değiştirilmesi sürdürülebilir kalkınmanın başarılması açısından önemli 
görülmektedir. 

Y Ö N E T İ Ş İ M

• 1972 yılı BM Stockholm Konferansı

• 1987 yılı Ortak Geleceğimiz Raporu

• 1992 yılı Gündem 21 (Birleşmiş Milletler Çevre ve  

Kalkınma Konferansı (UNCED), Dünya Zirvesi)

• 2000 yılı BM Binyıl Bildirgesi

• 2001 yılı AB Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi

• 2002 yılı (Rio+10) Johannesburg Sürdürülebilir Kalkınma Dünya Zirvesi

• 2006 yılı Yenilenen AB Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi

• 2007 yılı GSYİH Ötesinde Konferansı

• 2009 yılı Stiglitz Raporu

• 2010 yılı Avrupa 2020 Stratejisi

• 2012 yılı Rio + 20 Konferansı: İstediğimiz Gelecek

• 2013 yılı Sürdürülebilir Kalkınma Konusunda Üst Düzey Politik Forumun Kurulması

• 2014 yılı Birleşmiş Milletler Raporu, 2030’a Kadar İtibar Yolu:  

Yoksulluğa Son Vermek, Tüm Yaşamları Dönüştürmek ve Gezegeni Korumak

• 2015 yılı Dünyamızı Dönüştürmek: 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE 
YÖNETİŞİM ÖRÜNTÜSÜNÜN KİLOMETRE TAŞLARI 
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2001 yılında Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan “Avrupa Yönetişimi Beyaz Kitabı (White Paper on European 
Governance)” belgesinde; “Şeffaflık”, “Hesap Verebilirlik”, “Katılımcılık”, “Etkililik” ve “Tutarlılık” olmak üzere yöneti-
şimin birbirini tamamlayan beş ilkeden oluştuğu ifade edilmiştir (Avrupa Komisyonu, 2001: 10). 

Bir bütünün parçaları olarak düşünülecek olduğunda, “İyi Yönetişim İlkeleri” arasında karşılıklı bir etkileşim söz 
konusudur (UNDP, 2018: 2-3). Belediyelerin yukarıda tanımlanan iyi yönetişim ilkelerini bir bütün olarak hayata 
geçirmesiyle birlikte vatandaşların kendilerine daha çok güven duyması sağlanabilecektir. 

İyi yönetişimin temel taşlarından birisi de “Stratejik Planlama” olup, “İyi Yönetişim İlkeleri” hazırlanan stratejik pla-
nın üzerinde inşa edilecektir. Bu kapsamda yukarıda sayılan ilkelerin yanı sıra iyi yönetişimin uzun dönemli bir 
vizyon içeren “Stratejik Planlama” ilkesine de dayanmakta olduğu belirtilmektedir (DPT, 2007: 16). 

İYİ YÖNETİŞİM İLKELERİ

YÖNETİŞİM
Şeffaf lık

Tutarlılık

Hesap 
Verilebilirlik

Etkililik

Katılımcılık

• Seçimlerin adil yapılması, temsiliyet ve katılım 
• Duyarlılık 
• Etkililik ve verimlilik 
• Açıklık ve şeffaflık 
• Hukukun üstünlüğü 
• Etik davranış
• Yetkinlik ve kapasite
• Yenilikçilik ve değişime açık olmak
• Sürdürülebilirlik ve uzun dönemli yönelim
• Sağlam finansal yönetim
• İnsan hakları, kültürel çeşitlilik ve sosyal kaynaşma
• Hesap verebilirlik

“VALENSİYA DEKORASYONU” - 
“YEREL DÜZEYDE YENİLİKÇİLİK VE İYİ YÖNETİŞİM STRATEJİSİ”
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YÖNETİŞİME GEÇİŞ YOLUNDA ÜLKEMİZDE 
YAPILAN REFORMLAR

Türkiye’de yönetim tarzı; küreselleşmenin etkileri ve Avrupa Birliği müzakerelerinin yükümlülükleri kapsamında 
daha şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı bir kamu yönetimine ihtiyaç duyulması ve merkezi yönetimin görev, yetki 
ve sorumluluklarının yerel yönetimlere devrinin önem kazanmasıyla birlikte dönüşüme uğramaya başlamıştır 
(Ökmen vd., 2004:23-80). 

Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde ülkemiz “Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin 2003 Türkiye Ulu-
sal Programı” ile belirli başlıklar altında (Mali Kontrol, Bakanlıklar ve Kamu Kuruluşlarında Stratejik Planlamaya 
Geçiş, Kamu Mali Yönetiminde Performans Esaslı Bütçeleme, Bütçe Kapsamının Genişletilmesi ve Mali Saydamlık, 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Yönetişiminin Güçlendirilmesi, Kamuda Yönetişimin Güçlendirilmesi) idari reform 
yapmayı taahhüt etmiştir. 

İdari reformlar 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu” ile başlatılarak, yerel yönetim reformu ile genel 
olarak iyi yönetişim ilkelerine uygun bir yerel yönetim sisteminin kurulması hedeflenmiş ve söz konusu iyi yöne-
tişim ilkelerini hayata geçirmek üzere stratejik planlamayı da kapsayan çeşitli mekanizmalar oluşturulmuştur 
(ARGÜDEN, 2018: 14). 

Halkın kendi kendisini yönetmesine imkan sağlayan yerel yönetimler, demokrasilerin en önemli kurumlarıdır 
(Özer, 2000: 130-131). 

“Stratejik Plan”lar, yerel yönetimlere seçimlerden sonraki 5 yıllık vizyonlarını ortaya koymanın yanı sıra yerel 
kapasitenin açığa çıkarılmasına da olanak sunmaktadır (Sobacı, 2007: 226). Yerel yönetimlerin stratejik plan hazır-
lık çalışmalarında en sık yaşanan sorunlar arasında kurumlar arasında bilgi paylaşımı ve işbirliğinin olmaması 
bulunmaktadır. 

Bütünlük ve eşgüdümden uzak, parçalı stratejik planların, merkezi kalkınma planlarıyla ilişkisinin kurulamaması 
sebebiyle bütünlüğü, bağlayıcılığı zedelenmektedir (Akdoğan, 2006: 5; Gülen, 2006: 23). 

Ülkemizdeki tümden gelen planlama anlayışında merkeziyetçiliğin egemen olması, stratejik planların yukarıdan 
aşağıya bir karar verme sürecini izleyerek yapılmasına neden olarak uygulanmasını güçleştirmekte ve başarısını 
etkilemektedir. “Stratejik Planlar” hazırlanırken performans göstergelerinin belirlenmesine ilişkin zorunluluk saye-
sinde, kurumların tüm planlama ve uygulama faaliyetlerinin şeffaflık, katılımcılık, hesap verebilirlik, yerindelik ve 
etkinlik ilkeleri doğrultusunda şekillendirilerek denetimi ve izlenmesi kolaylaşabilmektedir (Genç, 2009:23). 

“Yerel Gündem 21” sürecinin yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin problemlerin çözümü kapsamında 
uzun dönemli bir “Stratejik Plan”ın hazırlanarak uygulanmasını vurgulaması, yerel ortaklıkları esas alan ve çeşitli 
katılımcı mekanizmaları içeren bir yönetişim anlayışının hayata geçirilmesini mecbur kılmaktadır (Yerel Gündem 
21, 2019). 

“Yönetişim” yaklaşımı, yerel düzeydeki ilişkilerde “birlikte yönetim” anlayışının yerleştirilmesini gerektirerek, yerel 
yönetimler, sivil toplum örgütleri ve diğer paydaşlar arasında yatay ve demokratik bir şekilde örgütlenmiş, yeni bir 
ilişkiler sisteminin oluşturulmasını mecbur kılmaktadır. Yerel Gündem 21 sürecini sahiplenen yerel yönetimlerimiz 
şeffaf, katılımcı, hesap vermeye ve demokratik denetime açık bir yerel yönetim anlayışının yerleşmesine liderlik 
etmektedirler (Emrealp, 2005: 39). 
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Stratejik planlama, organizasyonun geleceğine ve yapısal değişikliklere yönelik olarak, misyonunu ve hedeflerini 
saptayıp, çevresini ve faaliyet ortamını dikkate alarak, örgüt için uygulanabilir olan alternatifler arasından birini 
seçerek uygulamaya koymak üzere yapılan plandır (Kiraz, 2007: 41).

Stratejik planlamada alınacak kararlar organizasyonun geleceği ile ilgili olup devamlılık gösteren bir süreçtir. Ayrıca 
bir davranış ve hayat şeklini ifade etmesi yönünden değerli bir yönetim felsefesidir. 

Stratejik planlama; orta vadeli program ile kısa vadeli olan bütçe ve faaliyet planlarını entegre etmelidir (Çoban ve 
Denyeli, 2005: 86).

Kökleri tarihsel olarak çok eski dönemlere kadar götürülebilecek olan planlama çabaları, esas itibariyle II. Dünya 
Savaşın’dan sonra ortaya çıkmış ve günümüze kadar gelişerek yaygınlık kazanmıştır. Ülkemizde 1933-38 arası 1. ve 2. 
Beş Yıllık Sanayi Planları ile planlı döneme geçilmiştir. Beş Yıllık Kalkınma Planları’nı hazırlamakla görevlendirilen 
DPT 1960 yılında kurulmuş ve daha sonra 1961 Anayasası’nda da yer almıştır. 1980 sonrası yönetim anlayışındaki 
değişime paralel olarak 2003 yılında Performansa Dayalı Bütçeleme Sistemine geçilebilmesi amacıyla 5018 sayılı 
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kabul edilmiştir. Söz konusu kanun, kamu idarelerine stratejik plan hazır-
lama yükümlülüğü getirmiştir. 

S T R A T E J İ K  P L A N L A M A

Nüfus artışı, kentleşme ve dijitalleşme ile birlikte yerel düzeyde giderek artan, çeşitlenen ve karmaşık hale gelen ihti-
yaç, talep ve beklentileri karşılama mecburiyeti, yönetişim yaklaşımının uzun süre daha gündemden düşmeyerek 
gündelik yaşamımızda daha da önemli hale geleceğini göstermektedir. Bu sebeple belediyelerin görev ve sorumlu-
luklarını daha demokratik, kapsayıcı, etkin ve verimli bir şekilde yapabilmesi için yönetim süreçlerine iyi yönetişim 
uygulamalarını dahil etmesi faydalı olacaktır (ARGÜDEN, 2018: 45). 

İyi yönetişim, karar verme sürecine herkesin eşit katılımını destekleyerek, hizmetlerin sunumunda kaynakların 
etkin ve etkili kullanımını esas almaktadır. Kurumların gerçekleştirmekte olduğu işlemler açısından hesap verebilir 
olması gerektiğinden, vatandaşların doğru bilgiye kolayca ulaşarak oluşturulmasına katkı sağladıkları süreçlerin 
sonuçlarını izleyebilmeleri kurumların işlemlerinin şeffaf olmasına bağlı olmaktadır. Vatandaşların sürece katılım 
ve inancının sağlanması açısından kurumun güven vermesinde ihtiyaç duyulan vizyonun somut hale getirilmesi ise 
stratejik planlama sayesinde mümkün olabilmektedir (Özdemir, 2003: 119). 

Yönetişim anlayışı çok aktörlü, daha şeffaf, katılımcı, hesap verebilir, etkili bir yönetim sürecini ve bu aktörlere adil 
ve sorumlu bir yaklaşımı gerekli kılmaktadır. 

Yerel yönetimler reformunda ise hem yönetişim anlayışını hayata geçirecek çeşitli düzenlemeler yer almakta, hem 
de yönetim sürecini planlamayı ve izlemeyi mümkün kılacak bazı belgelere yer verilmektedir. Bu reformlarla bir-
likte, belediyelerin stratejik planlarını ve ayrıca faaliyet raporlarını belirli bilgileri içerecek şekilde hazırlamaları 
gerektiği mevzuata girmiştir. Bir bütün olarak yönetişim ve reform süreci, mahalli müşterek ihtiyaç ve taleplerin 
mümkün olan en kapsayıcı, adil, etkin ve verimli sunulmasını hedeflemiştir (İzci vd.).

Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, per-
formans göstergelerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plandır.

STRATEJİK PLAN
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Nüfusu 50.000’in üzerinde olan belediyelerde hazırlanması zorunlu olan “Stratejik Plan” sürecine üniversiteler, 
meslek odaları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının dahil edilerek görüşlerine başvurulması, iyi yönetişimin katılım 
ilkesi açısından olumlu bir gelişmedir (Akçay, 2013: 39-40).

Küreselleşmenin bir sonucu olarak daha çok önem kazanan yerelleşme; küreselleşme sürecinde yerel yönetimler 
aracılığı ile katılımcılığı, çoğulculuğu, yerelliği, şeffaflığı ve demokratikleşme gibi eğilimleri öne çıkarmaktadır. 
Merkezi otoritenin yerelin dinamiklerini ortaya çıkaracak merkezin yanında, kamusal ve yarı kamusal hizmetlerin 
sunulması açısından, kamu yönetiminin önemli bir aracı olan yerel yönetimler bilgi toplumu sürecinde etkili bir 
hüviyete bürünmektedir.  Etkin ve verimli bir kamu hizmeti sunma birimi olarak yerel yönetimler, şehirlerin ulus-
lararasılaşma sürecinde küresel bağlamda merkezi otoritenin karar almasında yerel dinamizm ile var olarak vatan-
daş-otorite arasında kolaylaştırıcı rolü ile farklı bir yönetim anlayışının temsilciliğini yapmaktadır (John, 2000: 877). 

Demokrasinin okulu olarak ifade edilen yerel yönetimler, kararlara katılma sürecinde en geniş yelpazeye sahip 
kurumlardır. Bu yönüyle yerel yönetim aracılığı ile yönetişim uygulamalarının başarı düzeyinin yüksek olması ve 
karar alma süreçlerine paydaşların katılımının hızlı ve güvenilir olması sağlanabilmektedir. 

Merkezi otoritenin politika belgeleri doğrultusunda belirli ölçeğe ulaşmış yerel idarelerin stratejik plan hazırlama 
zorunluluğu olan şehirlerin gelecek beş yılına ilişkin stratejik planlara paydaşların katılımı önemlidir. Bunun ile 
birlikte katılımcı yaklaşımın çıktıları ile aynı zamanda merkezi idarenin politika belgelerini revize etme fırsatı da 
sunabilme kapasitesine sahip planlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Yönetişimde devlet, işleri yapan değil yönlen-
diren olmaktadır. Ülkemizde “Stratejik Planlama” anlayışının yerleştirilmesi, planlama anlayışının geliştirilmesi 
çabaları bulunmasına rağmen, uygulamada karşılaşılan güçlükler kamu yönetiminin değişime direnen yapısını 
ortaya koymaktadır (DPT, 2006: 24). 

Kamu yönetiminde bu anlamda problem oluşturabilecek diğer özellikler; gizliliğin esas olması, hesap verebilirlik, 
şeffaflık ve katılımdan uzak çalışma alışkanlıklarıdır. Bu durum stratejik planlamada hedeflenen biçimde tüm 
sektörlerin katılımının sağlanamamasına yol açmaktadır. Planlama işlevinin gereği gibi yerine getirilememesi; 
yöneltme, eşgüdüm, kaynak kullanımı, denetim gibi yönetsel işlemlerin yürütülmesinde bazı olumsuzluklara neden 
olmaktadır.

5018 sayılı Kanun’da belirtilen kamu idarelerinin yanı sıra 13/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye  Kanu-
nu’yla nüfusu 50.000 ve üzerindeki tüm belediyeler ve 23/07/2004 tarihli ve 5216  sayılı Büyükşehir  Bele-
diyesi  Kanunu’yla  büyükşehir  belediyeleri  stratejik  plan hazırlamakla yükümlüdür. Ayrıca 04/03/2005 
tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’yla il özel idarelerine de stratejik planlama yükümlülüğü geti-
rilmiştir.

Bilgi Kutusu - 5
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Yerel Yönetimlerde Denetimin (Güvence Hizmeti) 
Yönetişimi Kolaylaştırıcı Rolü 

STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİŞİM İLİŞKİSİ

Yönetişim yaklaşımında kamu başat unsur olarak tanımlanmakta, ancak yetkilerini piyasa ve sivil toplumla pay-
laşarak, katılımla ve çoklu aktörler arasındaki etkileşimle etkinliğini artırması hedeflenmektedir. Bir başka deyişle 
kamuyu güçlü kılan şey, elindeki yetki ve kaynakların genişliği değil, bu yetki ve kaynakları kullandırdığı aktörleri 
etkin bir şekilde koordine etmesi ve denetlemesidir (Barzelay, 1996: 31).

Devletin artan fonksiyonları karşısında kıt olan kamu kaynaklarının verimli, etkin ve tutumlu kullanılması zorun-
luluğunun öne çıkması ve bu kaynakları kullananların hesap verme sorumluluklarının güçlendirilmesi, denetimin 
yeni bakış açılarıyla, yeni yöntem ve tekniklerle gerçekleştirilmesini zorunlu kılmıştır. Denetimde yeni dönemin 
ihtiyaçlarına yanıt verecek temel yaklaşım ise, verimlilik ve özellikle etkinliği ön plana çıkaran performans dene-
timi olmuştur. Performans denetimlerinde giderek artan ölçüde etkinlik boyutunun ön plana çıkması da diğer geliş-
melere paralel bir sonuç olarak değerlendirilmektedir. Böylece, işlem ve süreçlerde yapılan hata ve usulsüzlükleri 
tespite dayalı denetim yaklaşımı, yerini hata ve usulsüzlüklerin tespitinin yanı sıra süreçlerin iyileştirilmesine ve 
çıktılarla birlikte elde edilen sonuçların geliştirilmesine yönelik çabalara bırakmıştır (Akyel ve Köse, 2010: 9).

Kamu mali yönetimindeki değişime paralel olarak denetimin işlevlerinde de kaçınılmaz olarak gerçekleşen değişim, 
denetimin yeni bir yaklaşımla ele alınmasını ve yeniden tasarlanmasını zorunlu kılmaktadır. İyi işlemeyen, pahalı 
kamu hizmeti sunan, hantal ve yozlaşmış bir kamu yönetiminden kurtulmak ve iyi işleyen, verimli ve etkin, daha 
hızlı ve ucuz kamu hizmeti sunan bir kamu yönetimini tesis etmek için performans denetimleri önemli bir araç 
işlevi görmektedir. 

Performans denetiminin asli işlevi, kurumlara ve yöneticilerine geleceğe dönük olarak yol göstermek ve rehberlik 
etmektir. Zira performans denetimini anlamlı ve önemli kılan ve geleneksel denetimlerden ayıran özelliği, mevcut 
riskleri ve zaafları ile birlikte bunların aşılmasını sağlayacak yol ve yöntemlerin (önerilerin) ortaya konulması sure-
tiyle kurumların gelecekteki performanslarını artırmalarına katkıda bulunmayı hedeflemesidir. Performans dene-
timi, kamudaki plan, program, proje ve faaliyetlerin performansını artırarak kurumların güvenilirliğini ve itibarını 
artırdığı gibi, toplumun gelecekteki problemlerle başa çıkma kapasitesini güçlendirmektedir (Funkhouser, 2005: 1).

Kurumsal yönetişimin önemli özelliklerini Mallin (2007: 5-6) şöyle sıralar: 
- Kurumsal yönetişim, kurumdaki çalışmalarda yeterli ve uygun bir şekilde kontrol sistemlerinin sağlanmasına 
yardım etmektedir ve bunun sonucunda değerler korunabilmektedir. 
- Tek kişinin çok güçlü bir etkiye sahip olmasını önlemektedir. 
- Kurumun yönetimi, yönetim kurulu, hissedarları ve diğer paydaşları arasındaki ilişkilerle ilgilenir. Kurumun, his-
sedarların ve diğer paydaşların çıkarlarını gözetecek şekilde yönetilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.
- Hem şeffaflığı hem de hesap verebilirliği teşvik etmektedir. Yukarıdaki özelliklerden yola çıkarak, kurumsal yöne-
tişimin kurumda eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik, denetim etkinliği, iyi ilişkiler, herkesin çıkarlarının korunması 
gibi konulara odaklandığını söylemek yanlış olmayacaktır. 

Karar alma sürecinde, stratejik plan birçok aşama için belirleyici niteliktedir. Stratejik planda belirlenen hedefler 
gerek kaynak ihtiyacının belirlenmesinde gerekse hizmetlerin sunumunda temel nitelikte kabul edilir (Argüden 
Yönetişim, 2018: 28). Stratejik planların veri temelli, katılımcı, kapsayıcı ve tutarlı olması belediyelerin yönetim ve 
karar süreçlerinin kalitesini artıracaktır (Argüden Yönetişim, 2018: 55). 

Stratejik planlar hazırlanırken olabildiğince farklı paydaşın görüşlerini almak, yönetim kararlarının kabul edilme 
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düzeyini, hedeflerin daha kapsayıcı olmasını ve hizmetlerin vatandaşları daha fazla tatmin etmesini sağlayacaktır 
(Argüden Yönetişim, 2018: 55).

Stratejik planda farklı gruplar için belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan kaynakların kulla-
nımına ilişkin vatandaş ile bilgi ve ölçümlerini paylaşan, bu ölçümlerin sonucunda adil kaynak kullanımı yapısını 
iyileştiren belediyeler, vatandaşların kurumlarına duydukları güveni de artırıyorlar. Bununla beraber, sürdürüle-
bilirliği plan ve hedeflerine dâhil eden belediyelerin, bu konuya kaynak tahsis etmesi de beklenmektedir. Sunduğu 
hizmete ilişkin vatandaşın görüşünü merkezde tutan, iyi yönetişimi benimseyen bir belediye, aynı şekilde farklı 
sosyal gruplar için stratejik planda belirtilen hedeflerin vatandaşa adil olarak sunulmasını sağlar (Argüden Yöneti-
şim, 2018: 43).

ANKET ARAŞTIRMASI VE VERİ ANALİZİ
Bu çalışma Marmara Belediyeler Birliği’ne üye 50.000 nüfusun üzerindeki belediyelerin Strateji Geliştirme Birimi 
Yöneticileri ve Uzmanlarını, Mali Hizmetler Uzmanı ve Uzman  Yardımcıları ile İç Denetçilerini kapsayan ve “İyi 
yönetişim için nasıl bir stratejik plan?” sorusuna cevap aranmak üzere Kamu İç Denetçileri Derneği (KİDDER)  tara-
fından yapılan anket araştırmasının temel bir analizidir. Araştırma ile Belediyelerin stratejik plan hazırlık süre-
cinde fiili olarak katılım sağlayan veya raporları ile aktif rol alan meslek mensuplarının görüşleri analiz edilmiştir.

Anket için, vizyon paylaşımı, risk yönetimi, bütüncül planlama (üst ölçekli planlarla uyum, kademelenme), planlama 
dili anlaşılırlığı, sahiplenme, katılımcılık, stratejik planlama farkındalığı, izleme, itibar yönetimi, kaynak yönetimi 
olmak üzere 10 ölçek geliştirilmiş ve bu ölçekler için toplam 50 soru hazırlanmıştır. Anket çalışmasında öncelikle 26 
kişiye bir ön test yapılarak gerekli değerlendirilmeler ışığında anket yapılandırılmış ve web tabanlı olarak uygula-
maya konulmuştur. 
                                                                 
Web tabanlı anket araştırmasına 129 kişi veri girişi yapmış ve bunlardan 126 tanesi analiz yapmak için uygun bulun-
muştur. Çalışma kapsamında elde edilen verilerin analizinde IBM SPSS Statistics 25.0 paket programından yarar-
lanılmıştır. Çalışma hem Büyükşehir Belediyesi  hem de il ve ilçe belediyelerini kapsamıştır. Belediyelerin Strateji 
Geliştirme ve Mali Hizmetler birimlerinde çalışanlarla beraber İç Denetçilerin de görüşü alınmıştır. Bu çalışma 
ile sadece durum değerlendirmesi yapılmamış ileriye yönelik bir aksiyon oluşturulmuştur. Bu aksiyon bütüncül, 
entegre ve yönetişim temelli “3.Nesil KİDDER Akıllı Stratejik Planlama” yapısını ortaya çıkarmıştır.

Bu yapı içerisinde etkin, sürekli ve verimli bir planlama çalışmasını oluşturacak stratejik bağlantılar için üçü per-
formans odaklı ikisi boyut odaklı olmak üzere beş adet ağ başlığı (KİDDER Strateji Ağları, KSA) tanımlanmıştır. Bu 
ağ başlıkları içerikleriyle orantılı olarak çeşitli strateji noktalarına ve anahtar performans göstergelerine sahiptir. 
Bu göstergeler esnek bir yapıya sahiptir ve her belediye çalışmada sunulan bakış açısıyla kendine uygun bir faaliyet 
seti oluşturarak özgün bir stratejik plan ortaya çıkarabilecektir. Bu plan kurumlar için sürdürülebilir ve izlenebilir 
yönetimin bir yol haritası olacaktır.

Demografi ve Örgütsel Demografi

Çalışmada veri toplama aracı olarak on bir bölümden oluşan web tabanlı bir anket formu kullanılmıştır. Anket for-
munun birinci bölümünde, katılımcıların genel özelliklerini araştırma amacıyla, uzman görüşlerine dayalı olarak 
geliştirilen demografik ve örgütsel demografi ağırlıklı bilgi formu kullanılmıştır.  Bu bölümde katılımcılara; kurum-
larındaki toplam hizmet süresi, görev unvanı, Strateji Geliştirme Birimi/Mali Hizmetler/İç Denetim birimindeki 
toplam hizmet süresi, eğitim durumu, belediye türü, birimlerinde çalışan personel sayısı ve bunların niteliği, son 
3 yıl içerisinde stratejik planlamaya ilişkin eğitim alıp almadığı, stratejik planlama çalışmaları kapsamında hangi 
yazılımların (Otomasyon Sistemleri) kullanıldığı ve stratejik planlama sürecinde karşılaşılması muhtemel zorluklar 
sorulmuştur. Katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar frekans analizine tabi tutulmuştur.
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Kurumlarındaki toplam hizmet süresi

Görev Ünvanı

Strateji Geliştirme Birimi/Mali Hizmetler/İç Denetim 
biriminde toplam hizmet süresi

Demografi ve Örgütsel Demografi

Strateji Geliştirme Birimi/Mali Hizmetler/İç Dene-
tim Biriminde Toplam Hizmet Süresi
Anket katılımcılarının:
%46,3’ü 1-5 yıl arasında, 
%30,1’i 6-10 yıl arasında,
%16,3’ü 11-15 yıl arasında ve 
%7,3’ü 16 yıl ve daha fazla Strateji Geliştirme Birimi/
Mali Hizmetler/İç Denetim biriminde toplam hizmet 
süresine sahiptir.

0 10 20 30 5040

1-5 Yıl % 46,3

16 Yıl % 7,3

6-10 Yıl % 30,1

11-15 Yıl % 16,3

Görev Ünvanı
Anket katılımcılarının:
%32,2’si Strateji Geliştirme Birimi Uzmanı, 
%22,9’u Strateji Geliştirme Birimi Müdürü, 
%22,9’u İç Denetçi, 
%12,7’si Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı ve 
%9,3’ü ise Mali Hizmetler Uzmanıdır.Mali Hizmetler 

Uzmanı

Strateji Geliştirme 
Birimi Uzmanı

İç Denetçi

Mali Hizmetler 
Uzman Yardımcısı

Strateji Geliştirme 
Birimi Müdürü

% 9,3

50 10 15 20 25 30 35

% 32,2

% 12,7

% 22,9

% 22,9

Kurumlarındaki Toplam Hizmet Süresi
Anket katılımcılarının:
%35,5’i 1-5 yıl arasında, 
%29’u 6-10 yıl arasında, 
%16,1’i 11-15 yıl arasında ve 
%19,4’ü 16 yıl ve daha fazla kurumlarında hizmet süre-
sine sahiptir.
Katılımcıların kurumlarındaki ağırlıklı hizmet süresi 
10 yıldır.

50 10 15 20 25 30 35 40

% 35,51-5 Yıl

% 19,416 + Yıl

% 29,06-10 Yıl 

16,111-15 Yıl
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Eğitim Durumu

Katılımcıların çalıştığı belediye türü

Son 3 yıl içerisinde stratejik planlamaya ilişkin 
eğitimlerin ne sıklıkta alındığı

Demografi ve Örgütsel Demografi

Katılımcıların Çalıştığı Belediye Türü
Anket katılımcılarının:
%59,0’u Nüfusu 50.000’in üzerindeki Büyükşehir İlçe 
Belediyesi,
%26,2’si Büyükşehir Belediyesi,
%9,8’i Nüfusu 50.000’in üzerindeki İlçe Belediyesi ve 
%4,9’u İl Belediyesinde görev yapmaktadır.
Katılımcıların ağırlıklı olarak Nüfusu 50.000’in üzerin-
deki Büyükşehir İlçe Belediyesinde görev yaptığı görül-
mektedir.

Nüfusu 50.000’in 
Üzerindeki İlçe 
Belediyesi

Nüfusu 50.000’in
Üzerindeki Büyükşehir 
İlçe Belediyesi

İl Belediyesi

Büyükşehir
Belediyesi

% 4,9

% 59,0

% 9,8

% 26,2

0 10 20 30 50 6040

Eğitim Durumu
Anket katılımcılarının:
%72,6’sı Lisans, 
%21,8’i Yüksek Lisans, 
%2,4’ü Doktora ve 
3,2’si ise diğer eğitim durumuna sahiptir.

0 10 20 30 50 60 70 8040

Son 3 Yıl İçerisinde Stratejik Planlamaya İlişkin 
Eğitimlerin Ne Sıklıkta Alındığı
Anket katılımcılarının:
%46,7’si son 3 yıl içerisinde stratejik planlamaya ilişkin 
eğitim almamıştır. 
Katılımcıların %21,3’ü 1 kez, 
%24,6’sı 1-3 kez, 
%4,1’i 3-5kez ve 
%3,3’ü 6 ve daha fazla olmak üzere son 3 yıl içerisinde 
stratejik planlamaya ilişkin eğitim almıştır. Katılımcıla-
rın yarıya yakınının stratejik planlamaya ilişkin eğitim 
almadığı görülmektedir.

0 10 20 30 5040

1 kez % 21,3

% 21,8Yüksek Lisans

% 72,6Lisans

% 3,2Diğer Eğitim 
Durumu

% 2,4Doktora

% 46,7Hiç

6 + % 3,3

3-5 kez % 4,1

1-3 kez % 24,6
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Demografi ve Örgütsel Demografi

Katılımcıların Birimlerinde Çalışan Personel Sayısı
Anket katılımcılarının birimlerinde
%52,2’ü 1-5 arasında,
%13,5’i 6-10 arasında,
%13,5’i 11-15 arasında,
%3,2’si 16-20 arasında,
%1,6’sı 21-25 arasında ve 
%15,9’u ise 26 ve daha fazla personel görev yapmaktadır 
Katılımcıların yaklaşık yarısı küçük ölçekli birimlerde 
çalışmaktadır.

Personel Sayısının Değerlendirilmesi
Anket katılımcıları birimlerinde görev alan personel sayısını %39,5 oranında yeterli, %31,5 oranında kısmen yeterli 
ve %29 oranında yetersiz bulmaktadır. Her ne kadar yeterli oranında bir ağırlık görünse de kısmen yeterli oranın-
daki dağılım göz önüne alınırsa katılımcıların yarıya yakını birimlerinde görev alan personel sayısını yeterli gör-
memektedir.

Personelin Niteliğinin Değerlendirilmesi
Anket katılımcıları birimlerinde görev alan personelin niteliğini %44,4 oranında yeterli, %46 oranında kısmen 
yeterli ve %9,6 oranında yetersiz bulmaktadır. Personel sayısındaki yetersizlik oranın yüksekliğinin aksine personel 
niteliğinde büyük bir oranda yeterlilik ön plana çıkmaktadır.

Katılımcıların birimlerinde çalışan personel sayısı

Personel sayısının değerlendirilmesi

YETERSİZ

YETERSİZ

YETERLİ

YETERLİ

KISMEN YETERLİ

KISMEN YETERLİ

Personelin niteliğinin değerlendirilmesi

%29 %31,5 %39,5

%46%9,6 %44,4

0 10 20 30 50 6040

1-5 Yıl

26 + Yıl

% 52,2

% 13,5

% 13,5

% 3,2

% 1,6

% 15,9

16-20 Yıl

21-25 Yıl

6-10 Yıl 

11-15 Yıl



Sayfa 29İyi Yönetişim İçin Nasıl Bir Stratejik Plan?

Stratejik planlama çalışmaları kapsamında kullanılan yazılımlar

Stratejik Planlama Çalışmaları Kapsamında Hangi 
Yazılımların (Otomasyon Sistemleri) Kullanıldığı

Anket katılımcılarının %52,4’ü stratejik planlama çalışmaları kapsamında herhangi bir yazılım 
kullanılmadığını belirtilmiştir. Yazılım kullanıldığını ifade eden katılımcılar aşağıdaki tabloda belirtilen 
programları kullanmaktadırlar.

BİMSER Stratejik Planlama ve Performans Yönetimi
Bimser Yazılım(Stratejik Planlama) ve Sampaş Bilişim (Bütçe-Muhasebe) birlikte entegre halde kullanılmaktadır.
Kurum dışı yazılım desteği ile birlikte geliştirilen bir yazılım kullanılmaktadır.
Büyükşehir Belediyesi E-Belediye sistemi
Digikent
E-Belediye Stratejik Planlama Modülü
E-Belediye yazılımı
EBYS
ENSEMBLE Stratejik Planlama ve Performans Yönetimi
Flexcity
Google anketler ve Word
Kurumsal Otomasyon Yazılımı içerisinde kendi modül ve raporlama sistemi üzerinden ilgili raporlar 
alınabilmektedir. 
LİTERA
Litera-Sp modülüMmm grup
Office
Oracle
Performans Modülü
QPR Metrics
QPR süreç ve scrorecard programı,
Sampaş, Bimser

Saysis
Saysis Belediye Otomasyon Sistemi
Saysis, QDMS
SPA
Spnet
Stratejik Planlama ve Performans Programı Yönetim Sistemi Yazılım Programı
Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi
Stratejik yönetim.net
Teracity
Teradesk
U.KBS, BEYAZ YAZILIM
UKBS,CİTYPLUS
UNİVERSAL
Veri Analiz ve Kontrol Sistemi (VAK) Veri Terminali Kurum İç Yazılım
Yönsis
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Stratejik Planlama Süreci Kapsamında      
Karşılaşılması Muhtemel  Zorluklar

Anket katılımcılarının stratejik planlama süreci kapsamında karşılaşılması muhtemel zorluklara ait ifade 
ettikleri veriler aşağıda gösterilmiştir.  Katılımcılardan 94 kişi (%75,2) en fazla beklenilmesi gereken zorluk 
olarak stratejik planlamanın birimler tarafından sahiplenilmemesi olarak görmektedir.  Bu maddenin 
ardından 56 katılımcı (%44,8) hedef ve göstergelerin sağlıklı tespit edilememesi ve 45 katılımcı (%36) üst 
yöneticinin desteğinin sağlanamaması muhtemel zorluklar olarak ifade etmiştir. (Katılımcılar stratejik 
planlama süreci kapsamında karşılaşılması muhtemel en fazla üç zorluğu işaretlemiştir).

Stratejik planlama sürecinde karşılaşılması muhtemel zorluklar

İzleme ve raporlama faaliyetlerinin yetersizliği

Hedef ve göstergelerin sağlıklı tespit edilmemesi

Paydaş toplantılarının düzenlenmemesi

Yönetişim eksikliği

İletişim ve koordinasyon eksikliği

İyi uygulama örneklerinin paylaşılmaması

Birimlerin sahiplenmemesi

Eğitimlerin yetersizliği

Personel sayısı eksikliği

Üst yöneticilerin desteğinin sağlanamaması
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Sayfa 31İyi Yönetişim İçin Nasıl Bir Stratejik Plan?

VİZYON PAYLAŞIMI

KATILIMCILIK

SAHİPLENME

FARKINDALIK

İZLEME

KAYNAK YÖNETİMİ

İTİBAR YÖNETİMİ

RİSK 
YÖNETİMİ

BÜTÜNCÜL 
PLANLAMA

PLANLAMA DİLİNİN
ANLAŞILIRLIĞI

G E N E L  B A K I Ş



Sayfa 32 İyi Yönetişim İçin Nasıl Bir Stratejik Plan?

Kurumsal vizyon 
cümlesinde vatandaş görüşü 
alınır.

Kurumsal vizyon 
oluşturulurken paydaş 
görüşlerine başvurulmuştur.

Kurumun vizyon cümlesi 
akılda kalıcıdır.

Vizyon cümlemiz tüm iç ve 
dış paydaşlar tarafından 
benimsenir.

Kurum vizyonu şehrin 
kimliğini yansıtmaktadır.

Kurum vizyonu üst ölçekli 
planlarla(kalkınma planı, 
politika belgeleri, bölge 
planı, vb) örtüşmektedir.

VİZYON PAYLAŞIMI



Sayfa 33İyi Yönetişim İçin Nasıl Bir Stratejik Plan?

Gerçekleştirilen anket çalışması sonucunda, anket katılımcılarının %57’si kurumsal vizyon cümlesinde 
vatandaşın görüşünün alındığını ifade etmiştir.

Kurumsal vizyon cümlesinde vatandaş görüşünün alınması konusunda Büyükşehir Belediyesinde 
çalıştığını belirten katılımcılardan %12,1’i hiç katılmadığını, %21,2’si katılmadığını, %24,2’si fikrinin olmadığını, 
%21,2’si katıldığını ve %21,2’si kesinlikle katıldığını belirtmiştir.

VİZYON PAYLAŞIMI 
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Katılıyorum % 21,2
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Sayfa 34 İyi Yönetişim İçin Nasıl Bir Stratejik Plan?

Anket katılımcılarının %67’si kurum vizyonunun üst ölçekli planlarla (kalkınma planı, politika belgeleri, 
bölge planı, vb) örtüştüğünü, %65’i ilgili paydaşların görüşünün alındığını, %62’si vizyon cümlelerinin tüm 
iç ve dış paydaşlar tarafından benimsendiğini ve %57’si kurumsal vizyon cümlesinde vatandaş görüşünün 
alındığını ifade etmiştir.

Kurumlar gelecekte olmak istedikleri yere göre faaliyetlerini planlar ve uygular. Faaliyetler paydaşlar 
ile birlikte yürütülür. Bu nedenle kurumsal vizyon oluşturulurken paydaş görüşlerine başvurulmalı ve 
vizyonunun üst ölçekli planlarla (kalkınma planı, politika belgeleri, bölge planı, vb) örtüşmesi sağlanmalıdır.

“Vizyon görülemez olan şeyleri görebilme sanatıdır.” (Jonathan Swift)

* Anket katılımcılarının Katılıyorum/Kesinlikle Katılıyorum ifadelerinin toplamını göstermektedir.

Kurumsal vizyon cümlesinde vatandaş görüşü alınır. 

0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%20%

%57

Kurumun vizyon cümlesi akılda kalıcıdır. 

0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%20%

%74

Kurum vizyonu şehrin kimliğini yansıtmaktadır. 

0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%20%

%82

Kurumsal vizyon oluşturulurken paydaş görüşlerine başvurulmuştur. 

0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%20%

%65

Vizyon cümlemiz tüm iç ve dış paydaşlar tarafından benimsenir. 

0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%20%

%62

Kurum vizyonu üst ölçekli planlarla(kalkınma planı, politika belgeleri, bölge planı, vb) örtüşmektedir. 

0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%20%

VİZYON PAYLAŞIMINA  GENEL BAKIŞ

VİZYON PAYLAŞIMI 

%68



Sayfa 35İyi Yönetişim İçin Nasıl Bir Stratejik Plan?

Stratejik plan kararları verilmeden önce etki 
(gereksinim yönetimi) analizi yapılmıştır.

Stratejik planlama sürecinde muhtemel riskler 
gözetilerek stratejik amaç ve hedefler yazılmıştır.

Kurumsal riskler planlama sürecinde üst yönetici 
tarafından dikkate alınır.

Stratejik plan çalışmalarıyla eş zamanlı 
olarak “Kurumsal Risk Yönetimi” çalışmaları 
yürütülmektedir.

Belediyemizde “Kurumsal Risk Yönetimi” vardır.

RİSK 
YÖNETİMİ



Sayfa 36 İyi Yönetişim İçin Nasıl Bir Stratejik Plan?

Gerçekleştirilen anket çalışması sonucunda, anket katılımcılarının %51’i Belediyelerinde «Kurumsal Risk Yönetimi» 
olduğunu ifade etmiştir. Büyükşehir Belediyelerinde çalışanların %75’i Belediyelerinde Kurumsal Risk Yönetiminin 
olduğuna Kesinlikle Katılıyorum/Katılıyorum olarak görüş bildirirken Nüfusu 50.000’in üzerindeki İlçe Belediyelerinde 
çalışanların %58’i Belediyelerinde Kurumsal Risk Yönetiminin olduğuna Hiç Katılmıyorum/Katılmıyorum olarak görüş 
belirtmişlerdir.

Nüfusu 50.000’in üzerindeki İlçe Belediyelerinde 
Kurumsal Risk Yönetimi konusunda yeterli olgunluğun 
oluşmadığı görülmektedir.  Bu konuda çalışma ihtiyacı 
görülmektedir.
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Nüfusu 50.000’in üzerindeki Büyükşehir İlçe Belediyesi Nüfusu 50.000’in üzerindeki İlçe Belediyesi

Büyükşehir  Belediyesi İl Belediyesi
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Sayfa 37İyi Yönetişim İçin Nasıl Bir Stratejik Plan?

Gerçekleştirilen anket çalışması sonucunda, anket katılımcılarının %50’si Belediyelerinde stratejik plan çalışmalarıyla 
eş zamanlı olarak “Kurumsal Risk Yönetimi” çalışmalarının yürütülmekte olduğunu ifade etmiştir. Büyükşehir 
Belediyelerinde çalışanların %61’i Belediyelerinde stratejik plan çalışmalarıyla eş zamanlı olarak “Kurumsal Risk 
Yönetimi” çalışmalarının yürütülmekte olduğuna Kesinlikle Katılıyorum/Katılıyorum olarak görüş bildirirken Nüfusu 
50.000’in üzerindeki İlçe Belediyelerinde çalışanların %58’i Belediyelerinde Kurumsal Risk Yönetimi olduğuna Hiç 
Katılmıyorum/Katılmıyorum olarak görüş belirtmişlerdir.

Nüfusu 50.000’in üzerindeki İlçe Belediyelerinde 
stratejik plan çalışmalarıyla eş zamanlı olarak “Kurumsal 
Risk Yönetimi” çalışmalarının yürütülmesinde 
aksaklıklar olduğu görülmektedir.  

Stratejik plan çalışmalarıyla eş zamanlı olarak “Kurumsal 
Risk Yönetimi” çalışmaları yürütülmektedir.

Nüfusu 50.000’in üzerindeki Büyükşehir İlçe Belediyesi Nüfusu 50.000’in üzerindeki İlçe Belediyesi

Büyükşehir  Belediyesi İl  Belediyesi

RİSK YÖNETİMİ
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Sayfa 38 İyi Yönetişim İçin Nasıl Bir Stratejik Plan?

0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%20%

%64
Stratejik planlama sürecinde muhtemel riskler gözetilerek stratejik amaç ve hedefler yazılmıştır. 

0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%20%

%60
Stratejik plan kararları verilmeden önce etki analizi (gereksinim yönetimi) yapılır. 

0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%20%

%62
Kurumsal riskler planlama sürecinde üst yönetici tarafından dikkate alınır. 

0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%20%

%52
Belediyemizde “Kurumsal Risk Yönetimi” vardır. 

0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%20%

%50
Stratejik plan çalışmalarıyla eş zamanlı olarak “Kurumsal Risk Yönetimi” çalışmaları yürütülmektedir. 

Anket katılımcılarının %52’si belediyelerinde “Kurumsal Risk Yönetimi”nin olduğunu, %62’si kurumsal risklerin 
planlama sürecinde üst yönetici tarafından dikkate alındığını ve %50’si stratejik plan çalışmalarıyla eş zamanlı olarak 
“Kurumsal Risk Yönetimi” çalışmalarının yürütüldüğünü ifade etmiştir.

Kurumsal risk yönetimi, kurumların belirsizlikler ve kırılganlıklarla dolu bir dünyada sağlam stratejiler üretmesini 
sağlar. Kurumsal riskler, planlama sürecinde üst yönetici tarafından dikkate alınmalıdır.

“Hayatınız daha iyi olacaksa, risk almak zorundasınız.                                                                                                                     
Risk almadan büyümenin hiçbir yolu yoktur.” (David Viscott)

RİSK YÖNETİMİNE GENEL BAKIŞ

RİSK YÖNETİMİ



Sayfa 39İyi Yönetişim İçin Nasıl Bir Stratejik Plan?

Stratejik 
plan ölçeğinde 

büyükşehir/il/ilçe  
belediyeleri arasında

koordinasyon 
vardır.

Bütüncül 
bir planlama için paydaşların

 görüşü alınmıştır.

Stratejik plan 
ile imar programı 

arasında bir ilişki vardır.

BÜTÜNCÜL 
PLANLAMA



Sayfa 40 İyi Yönetişim İçin Nasıl Bir Stratejik Plan?

Anket katılımcılarının %47’si stratejik plan ölçeğinde 
büyükşehir/il/ilçe belediyeleri arasında koordinasyon 
olmadığını belirtmiştir. Nüfusu 50.000’in üzerindeki İlçe 
Belediyelerinde çalışanların %58’i stratejik plan ölçeğinde 
büyükşehir/il/ilçe belediyeleri arasındaki koordinasyon 
için Hiç Katılmıyorum/Katılmıyorum olarak görüş 
belirtmişlerdir.

Stratejik plan ölçeğinde büyükşehir / il / ilçe /  belediyeleri 
arasında koordinasyonları vardır.

Nüfusu 50.000’in üzerindeki İlçe Belediyelerinde stratejik 
plan ölçeğinde büyükşehir/il/ilçe belediyeleri arasındaki 
koordinasyon konusunda zayıflık görülmektedir.  

Nüfusu 50.000’in üzerindeki Büyükşehir İlçe Belediyesi Nüfusu 50.000’in üzerindeki İlçe Belediyesi
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Sayfa 41İyi Yönetişim İçin Nasıl Bir Stratejik Plan?

Anket katılımcılarının %50’si stratejik plan ile imar programı arasında bir ilişki olduğunu ifade etmiştir.

Anket katılımcılarının %39’u stratejik plan ölçeğinde büyükşehir/il/ilçe belediyeleri arasında koordinasyon olmadığını 
ifade etmiştir. Koordinasyonun olmadığı bir çalışma, hedeflenen sonucu vermeyecektir. Hedefle orantılı bir 
koordinasyon kaçınılmazdır.

Her başarılı ameliyatta birden fazla kişinin koordineli çalışması gibi her başarılı stratejik planda da birçok paydaşın 
koordinasyonu söz konusudur.

“Plan hiçbir şeydir, planlama her şey…”                                                                                                                                             
(Dwight D. Eisenhower)

0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%20%

%69

Stratejik plan ölçeğinde büyükşehir/il/ilçe belediyeleri arasında koordinasyon vardır. 

Stratejik plan ile imar programı arasında bir ilişki vardır. 

Bütüncül bir planlama için paydaşların görüşü alınmıştır. 

BÜTÜNCÜL PLANLAMAYA GENEL BAKIŞ
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BÜTÜNCÜL PLANLAMA



Sayfa 42 İyi Yönetişim İçin Nasıl Bir Stratejik Plan?

01 Stratejik planımız sade ve anlaşılır bir dil ile yazılmıştır.

02
Belediye başkanlarına stratejik plan ile ilgili eğitim, 

danışmanlık hizmeti verilmesi sürecin daha etkin ve 
verimli yönetilmesini sağlayacaktır.

03 Stratejik plan çalışmasında kullanılan kavramlar 
katılımcılar tarafından bilinmektedir.

04Planlama birimimiz stratejik plan hazırlık sürecinde diğer 
birimler ile etkileşim halindedir.

PLANLAMA DİLİNİN
ANLAŞILIRLIĞI



Sayfa 43İyi Yönetişim İçin Nasıl Bir Stratejik Plan?

Anket katılımcılarının %86’sı Belediye başkanlarına stratejik plan ile ilgili eğitim, danışmanlık hizmeti verilmesinin 
sürecin daha etkin ve verimli yönetilmesini sağlayacağı görüşündedir.

Anket katılımcılarının %54’ü stratejik plan çalışmasında kullanılan kavramların katılımcılar tarafından bilindiği 
görüşündedir.

0

10

20

30

40

50

60

2
33 75

%5,6

%60,0

%1,6

%26,4

%6,4

0

10

20

30

40

50

1
30 27 53 14

%24,0 %21,6

%0,8

%11,2

KATILMIYORUM
HİÇ KATILMIYORUM KATILIYORUM

KATILIYORUM
KESİNLİKLEFİKRİM YOK

KATILMIYORUM
HİÇ KATILMIYORUM KATILIYORUM

KATILIYORUM
KESİNLİKLEFİKRİM YOK

87

%42,4

PLANLAMA DİLİNİN ANLAŞILIRLIĞI



Sayfa 44 İyi Yönetişim İçin Nasıl Bir Stratejik Plan?

Anket katılımcılarının %80’i stratejik planlarının sade ve anlaşılır bir dil ile yazıldığını ve %86’sı belediye başkanlarına 
stratejik plan ile ilgili eğitim, danışmanlık hizmeti verilmesinin sürecin daha etkin ve verimli yönetilmesini sağlayacağını 
ifade etmiştir.

Stratejik planın sade ve anlaşılır bir dil ile yazılması, paydaşlarının etkileşimini arttırarak daha işlevsel bir plan ortaya 
çıkaracaktır. Ayrıca üst yöneticinin plana hakim olması planı sahiplenmesini sağlayacaktır.

 “Felsefenin dediği doğru. Hayat geriye doğru anlaşılır.                                                                                                                      
Ama burada şu cümleyi unutuyoruz: İleri doğru yaşanmalı.” (Soren Kierkegaard)

PLANLAMA DİLİNİN ANLAŞILIRLIĞINA GENEL BAKIŞ

Stratejik planımız sade ve anlaşılır bir dil ile yazılmıştır. 

0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%20%

%80

Stratejik plan çalışmasında kullanılan kavramlar katılımcılar tarafından bilinmektedir. 

0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%20%

%54

Planlama birimimiz stratejik plan hazırlık sürecinde diğer birimler ile etkileşim halindedir.

0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%20%

%78

Belediye başkanlarına stratejik plan ile ilgili eğitim, danışmanlık hizmeti verilmesi sürecin daha etkin ve verimli 
yönetilmesini sağlayacaktır. 

0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%20%

%86

PLANLAMA DİLİNİN ANLAŞILIRLIĞI



Sayfa 45İyi Yönetişim İçin Nasıl Bir Stratejik Plan?

Kamuoyu, belediye başkanlarının adaylık 
sürecindeki vaatlerine stratejik planda yer verip 

vermediğini takip eder.

Belediye başkanlarının adaylık sürecindeki seçim 
vaatleri stratejik plan ile örtüşmektedir.

Stratejik plan ile ilgili olarak üst yöneticiyle ayda 
bir görüşürüm.

Üst yönetimin (müdür, daire başkanı, başkan 
yardımcısı ve üstü) stratejik plana ilişkin 

farkındalığı vardır.

SAHİPLENME



Sayfa 46 İyi Yönetişim İçin Nasıl Bir Stratejik Plan?

Anket katılımcılarının %55’i stratejik plan ile ilgili olarak üst yöneticiyle ayda bir görüşemediğini belirtmiştir. Etkin bir 
sıçrama noktası sağlama bakımından iletişimin iyileştirilmesi gerekmektedir. 

Anket katılımcılarının %52’si kamuoyunun, belediye başkanlarının adaylık sürecindeki vaatlerine stratejik planda yer 
verip vermediğini takip etmediğini ifade etmiştir.  Kamuoyunun bu konuda farkındalığının arttırılması gerekmektedir.
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Sayfa 47İyi Yönetişim İçin Nasıl Bir Stratejik Plan?

Anket katılımcılarının %52’si kamuoyunun belediye başkanlarının adaylık sürecindeki vaatlerine stratejik planda yer 
verip vermediğini takip etmediğini ve %55’i stratejik plan ile ilgili olarak üst yöneticiyle ayda bir defa görüşemediğini 
ifade etmiştir. Anket genelinde katılımcıların en olumsuz görüşleri Sahiplenme ölçeğinde olmuştur. Bu başlığın dikkate 
alınması gerekmektedir.

Stratejik planın tek bir sahibi yoktur. Yerel yönetimdeki tüm paydaşlar planın sahibidir ve başarısından sorumludur.

Anket katılımcılarının %65’i üst yönetimin (müdür, daire başkanı, başkan yardımcısı ve üstü) stratejik plana ilişkin 
farkındalığının olduğunu ifade etmiştir.

“En iyi yönetim, en az yönetendir.”                                                                                                                                                             
(Henry D. Thoreau)

SAHİPLENMEYE GENEL BAKIŞ

Üst yönetimin(müdür, daire başkanı, başkan yardımcısı ve üstü) stratejik plana ilişkin farkındalığı vardır. 

0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%20%

%65

Stratejik plan ile ilgili olarak üst yöneticiyle ayda bir görüşürüm. 

0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%20%

%31

Kamuoyu, belediye başkanlarının adaylık sürecindeki vaatlerine stratejik planda yer verip vermediğini takip eder. 

0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%20%

%27

Belediye başkanlarının adaylık sürecindeki seçim vaatleri stratejik plan ile örtüşmektedir. 

0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%20%

%61

SAHİPLENME



Sayfa 48 İyi Yönetişim İçin Nasıl Bir Stratejik Plan?

Üst yönetim, stratejik 
planlama çalışmalarına 
yönelik talep ve önerileri 
dikkate alır.

Stratejik plan hazırlanma 
sürecinde paydaşlar etki 
ve önem derecesi dikkate 
alınarak değerlendirilir.

Stratejik plan paydaşların 
beklentilerini 
karşılamaktadır.

Stratejik planlama 
çalışmalarında kent konseyi 
aktif rol almaktadır.

Stratejik planda dezavantajlı 
gruplar (kadınlar, engelliler, 
gençler, çocuklar vs.) dikkate 
alınmıştır.

Stratejik planımızda 
yer alan iyi yönetişim 
kapsamındaki hedefler 
(şeffaflık / katılımcılık 
/ hesap verebilirlik vs.) 
yeterlidir.

KATILIMCILIK



Sayfa 49İyi Yönetişim İçin Nasıl Bir Stratejik Plan?

Anket katılımcılarının %44’ü stratejik planlama 
çalışmalarında kent konseyinin aktif rol almadığını 
belirtmiştir. Nüfusu 50.000’in üzerindeki İlçe Belediyeleri 
çalışanların %67’si stratejik planlama çalışmalarında kent 
konseyinin aktif rol alma konusunda Hiç Katılmıyorum/
Katılmıyorum olarak görüş belirtmişlerdir.

Belediyelerin genelinde olmak üzere, özellikle Nüfusu 
50.000’in üzerindeki İlçe Belediyelerinde stratejik 
planlama çalışmalarında kent konseyinin aktif rol alma 
konusunda destekleyeceği faaliyetler yürütülmesi 
gerekmektedir.

Stratejik planlama çalışmalarında kent konseyinin aktif rol 
almaktadır.

Nüfusu 50.000’in üzerindeki Büyükşehir İlçe Belediyesi Nüfusu 50.000’in üzerindeki İlçe Belediyesi

Büyükşehir  Belediyesi İl Belediyesi
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Sayfa 50 İyi Yönetişim İçin Nasıl Bir Stratejik Plan?

KATILIMCILIĞA GENEL BAKIŞ

Stratejik planlamanın etkin uygulamasındaki en kritik başarı noktası paydaşların katılım düzeyidir. Katılımın sayısı ve 
kalitesi arttıkça stratejik planın beklentileri karşılama oranı da artacaktır. 

Ancak katılımcıların %34’ü stratejik planın paydaşların beklentilerini karşılayıp karşılamadığı konusunda herhangi 
bir fikrinin olmadığını belirtmiştir. Paydaş beklentilerinin arttırılması konusunda ilave çalışmalar yapılması 
gerekmektedir. Anket katılımcılarının %44’ü stratejik planlama çalışmalarında kent konseyinin aktif rol almadığını 
ifade etmiştir. Yerel yönetimlere katılımcılığın tam anlamıyla sağlanması bakımından kent konseyindeki üyelerin aktif 
rol alması önemlidir.

Stratejik planımızda yer alan iyi yönetişim kapsamındaki hedefler (şeffaflık/katılımcılık/hesap verebilirlik vs.) yeterlidir. 

0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%20%

%66

Stratejik plan paydaşların beklentilerini karşılamaktadır. 

0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%20%

%55

Üst yönetim, stratejik planlama çalışmalarına yönelik talep ve önerileri dikkate alır. 

0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%20%

%66

Stratejik planı hazırlanma sürecinde paydaşlar etki ve önem derecesi dikkate alınarak değerlendirilir. 

0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%20%

%74

Stratejik planda dezavantajlı gruplar (kadınlar, engelliler, gençler, çocuklar vs.) dikkate alınarak belirlenmiştir. 

0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%20%

%69

Stratejik planlama çalışmalarında kent konseyi aktif rol almaktadır. 
%31

0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%20%

“Devlet yönetimine halkın katılımı demokrasinin temelidir.”                                                                                                                                      
                       (Lyndon B. Johnson)

KATILIMCILIK



Sayfa 51İyi Yönetişim İçin Nasıl Bir Stratejik Plan?

01

02

03

04

Stratejik planlama çalışmaları için 
üst yönetim gerekli kaynak tahsisini 

gerçekleştirir.

Üst yönetim, stratejik planlama 
çalışmalarına yönelik eğitim, seminer vb. 

faaliyetleri destekler.

Meclis üyeleri stratejik plan hakkında 
yeterli bilgiye sahiptir.

Stratejik plan sürecinde eğitim, 
danışmanlık ve müşavirlik hizmetlerinin 

alınması çalışmanın niteliğini artırır.

FARKINDALIK



Sayfa 52 İyi Yönetişim İçin Nasıl Bir Stratejik Plan?

Gerçekleştirilen anket çalışması sonucunda, anket katılımcılarının %44’ü Belediyelerin’de Meclis üyelerinin stratejik 
plan hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını ifade etmiştir. Meclis üyelerinin stratejik plan konusunda bilgilendirme 
ihtiyaçları vardır.

Gerçekleştirilen anket çalışması sonucunda, anket katılımcılarının %78’i Belediyelerinde stratejik planlama çalışmaları 
için üst yönetimin gerekli kaynak tahsisini gerçekleştirdiğini ifade etmiştir. 
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Sayfa 53İyi Yönetişim İçin Nasıl Bir Stratejik Plan?

Anket katılımcılarının %74’ü üst yönetimin, stratejik planlama çalışmalarına yönelik eğitim, seminer vb. faaliyetleri 
desteklediğini ve %72’si stratejik plan sürecinde eğitim, danışmanlık ve müşavirlik hizmetlerinin alınmasının 
çalışmanın niteliğini arttırdığını ifade etmiştir.

Stratejik planlamanın sağlıklı bir biçimde yürütülmesi için yeterli kaynakların temin edilmesi gerekmektedir. Stratejik 
planlamadaki paydaş farkındalığı planlamayı en uygun rotada yürümesine yardımcı olacaktır. 

Anket katılımcılarının %44’ü meclis üyelerinin stratejik plan hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını ifade etmiştir. 
Yerel yönetimlerde temel bir paydaş olan meclis üyelerinin stratejik plan gibi fonksiyonel bir araç hakkında 
farkındalıklarının arttırılması gerekmektedir. 

“Sizi neyin motive ettiğini daha iyi öğrendikçe,                                                                                                                                          
kendinizi motive etmeniz daha kolay olacaktır.” (Steve Chander)

FARKINDALIĞA GENEL BAKIŞ

Stratejik planlama çalışmaları için üst yönetim gerekli kaynak tahsisini gerçekleştirir. 

0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%20%

%78

Meclis üyeleri stratejik plan hakkında yeterli bilgiye sahiptir. 

0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%20%

%26

Üst yönetim stratejik planlama çalışmalarına yönelik eğitim, seminer vb. faaliyetleri destekler. 

0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%20%

%74

Stratejik plan sürecinde eğitim, danışmanlık ve müşavirlik hizmetlerinin alınması çalışmanın niteliğini artırır. 

0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%20%

%72

FARKINDALIK



Sayfa 54 İyi Yönetişim İçin Nasıl Bir Stratejik Plan?

Stratejik planın başarılı olup 
olmadığı/hedeflere ulaşıp ulaşmadığı 

yöneticiler nezdinde sorgulanır.

Stratejik planlama çalışmaları 
sayesinde hizmetler etkin ve verimli 

olarak yürütülmektedir.

Stratejik planlama çalışmaları ile 
faaliyet raporları güvenilir bir şekilde 

hazırlanmaktadır.

Stratejik planlama çalışmaları, 
kurumun amaçlarına ulaşmasına 

katkı sağlar.

Stratejik plan gerçekleşmeleri 
periyodik olarak (3 aylık)üst 

yöneticiye raporlanır.

Stratejik plandaki performans 
göstergeleri anlaşılabilirdir.

Stratejik plandaki performans 
göstergeleri gerçekleştirilebilirdir.

Stratejik plan gerçekleşmelerinin düzenli 
olarak üst yöneticilere raporlanması 

planın uygulanabilirliğini artırır.

Stratejik plandaki performans 
göstergeleri ölçülebilirdir.

İZLEME



Sayfa 55İyi Yönetişim İçin Nasıl Bir Stratejik Plan?

Gerçekleştirilen anket çalışması sonucunda, anket katılımcılarının %91’i stratejik plan gerçekleşmelerinin düzenli 
olarak üst yöneticilere raporlanmasının planın uygulanabilirliğini artırdığını ifade etmiştir. 

Gerçekleştirilen anket çalışması sonucunda, anket katılımcılarının %31’i stratejik plan gerçekleşmelerinin periyodik 
olarak (3 aylık )üst yöneticiye raporlanmadığını ifade etmiştir. Etkin bir raporlama için gelişim noktası ihtiyacı vardır. 
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Sayfa 56 İyi Yönetişim İçin Nasıl Bir Stratejik Plan?

Anket katılımcılarının %82’si stratejik plandaki performans göstergelerinin gerçekleştirilebilir olduğunu ve %81’i 
stratejik plandaki performans göstergelerinin ölçülebilir olduğunu ifade etmiştir.  Anket katılımcılarının %31’i stratejik 
plan gerçekleşmelerinin periyodik olarak (3 aylık) üst yöneticiye raporlanmadığını ifade etmiştir. Yöneticiye uygun bir 
raporlama hattının kurulması yapılan çalışmalarının verimliliğini görmek açısından esastır. 

Bir faaliyetin hedefe ulaşıp ulaşmadığının tespiti izleme ile olmaktadır. Stratejik planın başarılı olup olmadığı, 
hizmetlerin etkin ve verimli yürütülüp yürütülmediği takip edilmelidir.

“Eğer bir hedefiniz yoksa o hedefe nasıl varabilirsiniz.”                                                                                                                               
(Edward de Bono)

İZLEMEYE GENEL BAKIŞ

Stratejik planın başarılı olup olmadığı/hedeflere ulaşıp ulaşmadığı yöneticiler nezdinde sorgulanır. 

0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%20%

%59

Stratejik planlama çalışmaları ile faaliyet raporları güvenilir bir şekilde hazırlanmaktadır. 

0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%20%

%78

Stratejik planlama çalışmaları sayesinde hizmetler etkin ve verimli olarak yürütülmektedir. 

0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%20%

%67

Stratejik planlama çalışmaları, kurumun amaçlarına ulaşmasına katkı sağlar. 

0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%20%

%89

İZLEME



Sayfa 57İyi Yönetişim İçin Nasıl Bir Stratejik Plan?

Stratejik plan gerçekleşmeleri periyodik olarak (3 aylık)üst yöneticiye raporlanır. 

0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%20%

%51

Stratejik plandaki performans göstergeleri anlaşılabilirdir. 

0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%20%

%75

Stratejik plan gerçekleşmeleri düzenli olarak üst yöneticilere raporlanması planın uygulanabilirliğini artırır. 

0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%20%

Stratejik plandaki performans göstergeleri ölçülebilirdir. 

0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%20%

%91

Stratejik plandaki performans göstergeleri gerçekleştirilebilirdir. 

0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%20%

%81

İZLEME

%82



Sayfa 58 İyi Yönetişim İçin Nasıl Bir Stratejik Plan?

Stratejik planda kaynak planlaması yapılırken merkezi 
idarenin yatırım kararları dikkate alınır.

Üst ölçekli planlarda yer alan hedefler tespit edilerek 
Stratejik Planlarda somut hedeflere bağlanmaktadır.

Stratejik planlarda somut hedeflere yer verilmesi planın 
uygulanabilirliğini artıracaktır.

Stratejik planlarda kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve 
verimli yönetimi temel ilkelerdir.

KAYNAK YÖNETİMİ



Sayfa 59İyi Yönetişim İçin Nasıl Bir Stratejik Plan?

% 1,6

HİÇ KATILMIYORUM KATILMIYORUM KATILIYORUM
KATILIYORUM

KESİNLİKLEFİKRİM YOK

% 4,0% 3,2

% 31,5

% 59,7

Anket çalışmasının Kaynak  Yönetimi başlığı altında değerlendirilen «Stratejik planlarda kamu kaynaklarının 
etkin, ekonomik ve verimli yönetimi temel ilkedir» ve «Stratejik planlarda somut hedeflere yer verilmesi planın 
uygulanabilirliğini artıracaktır» önermeleri sırasıyla %91 ve %92 oranlarında (Kesinlikle Katılıyorum/Katılıyorum) 
katılımcılar tarafından kabul görmüştür.

Stratejik planlarda kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve 
verimli yönetimi temel ilkedir.

Stratejik planlarda somut hedeflere yer verilmesi 
planın uygulanabilirliğini artıracaktır.
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KAYNAK YÖNETİMİ



Sayfa 60 İyi Yönetişim İçin Nasıl Bir Stratejik Plan?

Anket katılımcılarının %92’si stratejik planlarda somut hedeflere yer verilmesinin planın uygulanabilirliğini artıracağını 
ve %76’sı üst ölçekli planlarda yer alan hedeflerin tespit edilerek stratejik planlarda somut hedeflere bağlandığını ifade 
etmiştir.

Kaynaklar sınırsız değildir, özellikle vatandaşların vergileriyle oluşturulan kamu kaynakları kullanılırken etkin, 
ekonomik ve verimli yöntemler her zaman ön planda olmalıdır. Stratejik planda kaynak planlamasının odak noktası 
somut hedefler ve verimlilik olmalıdır.

 “Üretkenlik hiçbir zaman şansın sonucu değildir. Her zaman mükemmelliğe,                                                                          
akıllı planlamaya ve odaklamış çabaya bağlıdır.’’ (Paul J. Meyer)

KAYNAK YÖNETİMİNE GENEL BAKIŞ

Stratejik planda kaynak planlaması yapılırken Merkezi idarenin yatırım kararları dikkate alınır. 

0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%20%

%62

Stratejik planlarda somut hedeflere yer verilmesi planın uygulanabilirliğini artıracaktır. 

0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%20%

%92

Üst ölçekli planlarda yer alan hedefler tespit edilerek stratejik planlarda somut hedeflere bağlanmaktadır. 

0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%20%

%76

Stratejik planlarda kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli yönetimi temel ilkedir. 

0% 10% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%20%

%91

KAYNAK YÖNETİMİ



Sayfa 61İyi Yönetişim İçin Nasıl Bir Stratejik Plan?

Stratejik planda 
yer alan hedeflerin 

gerçekleştirilememesi Belediye 
Başkanının itibarını olumsuz 

yönde etkiler.
Stratejik planda 
yer alan hedeflerin 
gerçekleştirilememesi 
kurumun itibarını 
olumsuz yönde etkiler.

Stratejik planda yer alan 
amaç ve hedeflerin paydaş 

beklentilerini karşılamaması 
Belediyenin itibarını olumsuz 

yönde etkiler.

Stratejik plan 
sürecindeki iyi 

uygulamalar kurumun 
itibarını artırır.

Stratejik planın 
farkındalığını artıracak bir 
kamuoyu platformu vardır.

İTİBAR YÖNETİMİ
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Gerçekleştirilen anket çalışması sonucunda, anket katılımcılarının %88’i stratejik plan sürecindeki iyi uygulamaların 
kurumun itibarını artıracağı görüşündedir.

Gerçekleştirilen anket çalışması sonucunda, anket katılımcılarının %36’sı stratejik planın farkındalığını artıracak 
bir kamuoyu platformunun olmadığını ifade etmiştir. Belediyelerin itibar yönetimi için aktif çalışan bir kamuoyu 
platformuna ihtiyacı görünmektedir.
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Anket katılımcılarının %70’i stratejik planın itibar yönetiminde, stratejik planda yer alan hedeflerin 
gerçekleştirilememesinin Belediye Başkanının itibarını olumsuz yönde etkileyeceğini ve %74’ü stratejik planda yer alan 
hedeflerin gerçekleştirilememesinin kurumun itibarını olumsuz yönde etkileyeceğini ifade etmiştir.

İtibar yönetimi kurumsal yönetimin en temel taşlarından birisini oluşturmaktadır. İtibar yönetimi açısından anket 
sonuçlarında stratejik planın hem kurumsal itibarı hem de yönetici itibarını pozitif yönde destekleyeceği görülmektedir. 
Stratejik plan sürecindeki iyi uygulamaların kalitesi kurumsal itibarın da kalitesini arttıracaktır. 

 “İtibar iş sonuçları ve finansal değerlerle yakından ilgilidir. İyi itibar sermayeyi, kaliteli elemanları, müşterileri bir 
mıknatıs gibi çeker. Sonuçta iyi itibar sadece karlılık değil, yüksek potansiyel vaat eden bir gelecek olarak şirkete geri 

döner.” (Charles Fombrun)

Stratejik planın farkındalığını artıracak bir kamuoyu platformu vardır. 

Stratejik planda yer alan hedeflerin gerçekleştirilememesi kurumun itibarını olumsuz yönde etkiler. 

Stratejik planda yer alan hedeflerin gerçekleştirilememesi Belediye Başkanının itibarını olumsuz yönde etkiler. 

Stratejik plan sürecindeki iyi uygulamalar kurumun itibarını artırır. 

Stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerin paydaş beklentilerini karşılamaması Belediyenin itibarını olumsuz yönde etkiler. 

İTİBAR  YÖNETİMİNE GENEL BAKIŞ
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GÜÇLÜ YÖNLER 
STRENGTHS

FIRSATLAR 
OPPORTUNITIES

TEHDİTLER 
THREATS

ZAYIF YÖNLER 
WEAKNESSES

Stratejik planlama çalışmaları için üst 
yönetimin gerekli kaynak tahsisini 

gerçekleştirmesi, Planlama birimlerinin 
stratejik plan hazırlık sürecinde diğer 
birimler ile etkileşim halinde olması, 

stratejik planlama çalışmaları ile 
faaliyet raporlarının güvenilir bir şekilde 
hazırlanması, stratejik planlarda kamu 

kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli 
yönetimi temel ilke olması.

Meclis üyeleri stratejik plan hakkında 
yeterli bilgiye sahip olmaması, stratejik 
planlama çalışmalarında kent konseyi 

aktif rol almaması, stratejik plan ile ilgili 
olarak üst yöneticiyle yeterli görüşmelerin 

yapılamaması, stratejik planlama çalışmaları 
kapsamında herhangi bir yazılım 

kullanılmaması.

Stratejik planın farkındalığını arttıracak 
yeterli bir kamuoyu platformunun 
olmaması, Stratejik plan ölçeğinde 

büyükşehir/il/ilçe belediyeleri arasında 
koordinasyonun yeterli olmaması, stratejik 
planda paydaş beklentilerinin yeteri kadar 

karşılanamaması. 

Belediyelerde “Kurumsal Risk 
Yönetimi” konusunda farkındalık 

arttırma, stratejik plan çalışmalarıyla 
eş zamanlı olarak “Kurumsal Risk 

Yönetimi” çalışmaları, stratejik plandaki 
performans göstergelerinin daha 

anlaşılabilir yapılabilmesi, stratejik planda 
dezavantajlı grupların (kadınlar, engelliler, 

gençler, çocuklar vs.) dikkate alınarak 
belirlenebilmesi.

G Z

F T

G Z F T
A N A L İ Z İ
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Anket verileri ışığında genel bir değerlendirme 
olarak;

Stratejik planın vizyon paylaşımında ilgili paydaşla-
rın görüşünün alındığı, kurumsal vizyon cümlesinde 
vatandaş görüşünün alındığı, kurumun vizyon cüm-
lesinin akılda kalıcı olduğu, vizyon cümlesinin tüm iç 
ve dış paydaşlar tarafından benimsendiği, kurum viz-
yonunun üst ölçekli planlarla (kalkınma planı, politika 
belgeleri, bölge planı, vb) örtüştüğü ve kurum vizyonu-
nun şehrin kimliğini yansıttığı, 

Planlamanın risk yönetiminde, stratejik  plan karar-
ları verilmeden önce etki analizi (gereksinim yönetimi) 
yapıldığı, stratejik planlama sürecinde muhtemel risk-
lerin gözetilerek stratejik amaç ve hedeflerin yazıldığı, 
kurumsal risklerin planlama sürecinde başkan tarafın-
dan dikkate alındığı, belediyelerinde “Kurumsal Risk 
Yönetimi”nin olduğu ve stratejik plan çalışmalarıyla eş 
zamanlı olarak “Kurumsal Risk Yönetimi” çalışmaları-
nın yürütüldüğü, 

Bütüncül planlamada, stratejik plan ölçeğinde büyük-
şehir/il/ilçe belediyeleri arasında zayıf bir koordinasyo-
nun olduğu, stratejik plan ile imar programı arasında 
orta düzeyde bir ilişki olduğu ve bütüncül bir planlama 
için paydaşların görüşünün alındığı, 

Planlama  dilinin anlaşılırlığında, stratejik planlarının 
sade ve anlaşılır bir dil ile yazıldığı, belediye başkanla-
rına stratejik plan ile ilgili eğitim, danışmanlık hizmeti 
verilmesinin sürecin daha etkin ve verimli yönetilme-
sini sağlayacağı, stratejik plan çalışmasında kullanılan 
kavramların katılımcılar tarafından bilindiği ve plan-
lama birimlerinin stratejik plan hazırlık sürecinde diğer 
birimler ile etkileşim halinde olduğu, 

Stratejik planın sahiplenilmesinde, üst yönetimin 
(müdür, daire başkanı, başkan yardımcısı ve üstü) stra-
tejik plana ilişkin farkındalığının olduğu, belediye baş-
kanlarının adaylık sürecindeki seçim vaatlerinin strate-
jik plan ile örtüştüğü,
ancak stratejik plan ile ilgili olarak başkanla ayda bir
görüşmenin pek yapılamadığı ve kamuoyunun belediye 

başkanlarının adaylık sürecindeki vaatlerine stratejik 
planda yer verilip verilmediğini takip etmediği, 

Stratejik  plana katılımcılıkta, üst yönetimin, strate-
jik planlama çalışmalarına yönelik talep ve önerileri 
dikkate aldığı, stratejik planın hazırlanma sürecinde 
paydaşların etki ve önem derecesinin dikkate alınarak 
değerlendirildiği, stratejik planın paydaşların beklenti-
lerini karşıladığı, stratejik planlarında yer alan iyi yöne-
tişim kapsamındaki hedeflerin (şeffaflık/katılımcılık/
hesap verebilirlik vs.) yeterli olduğu ve stratejik planda 
dezavantajlı grupların (kadınlar, engelliler, gençler, 
çocuklar vs.) dikkate alınarak belirlendiği; ancak stra-
tejik planlama çalışmalarında kent konseyinin aktif rol 
aldığı konusunda netliğin olmadığı sonucuna varılmış-
tır.

Stratejik planlama farkındalığında, stratejik planlama 
çalışmaları için üst yönetimin gerekli kaynak tahsisini 
gerçekleştirdiği, üst yönetimin, stratejik planlama çalış-
malarına yönelik eğitim, seminer vb. faaliyetleri destek-
lediği ve stratejik plan sürecinde eğitim, danışmanlık ve 
müşavirlik hizmetlerinin alınmasının çalışmanın nite-
liğini arttırdığı düşünülmektedir. Ancak meclis üyeleri-
nin stratejik plan hakkında yeterli bilgiye sahip olduğu 
konusunda net bir fikir ortaya çıkmamıştır.

Stratejik  planın izlemesinde, stratejik planın başarılı 
olup olmadığı/hedeflere ulaşıp ulaşmadığının yöneti-
ciler nezdinde sorgulandığı, stratejik planlama çalış-
maları sayesinde hizmetlerin etkin ve verimli olarak 
yürütüldüğü, stratejik planlama çalışmaları ile faaliyet 
raporlarının güvenilir bir şekilde hazırlandığı, stratejik 
planlama çalışmalarının, kurumun amaçlarına ulaşma-
sına katkı sağlayacağı; stratejik plan gerçekleşmelerinin 
üç aylık periyotlarla başkana raporlandığı, stratejik plan 
gerçekleşmelerinin düzenli olarak başkanlara raporlan-
masının planın uygulanabilirliğini artırdığı, strate-
jik plandaki performans göstergelerinin anlaşılabilir 
olduğu, stratejik plandaki performans göstergelerinin 
ölçülebilir olduğu ve stratejik plandaki performans gös-
tergelerinin gerçekleştirilebilir olduğu düşünülmekte-
dir.

S O N U Ç  V E  Ö N E R İ L E R
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Stratejik plan için belirlenen kaynak yönetiminde, stratejik planda kaynak planlaması yapılırken merkezi idare-
nin yatırım kararlarının dikkate alındığı, üst ölçekli planlarda yer alan hedeflerin tespit edilerek stratejik planlarda 
somut hedeflere bağlandığı, stratejik planlarda somut hedeflere yer verilmesinin planın uygulanabilirliğini artıra-
cağı ve stratejik planlarda kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli yönetiminin temel ilke olduğu düşünül-
mektedir.

Stratejik planın itibar yönetiminde, stratejik planda yer alan hedeflerin gerçekleştirilememesinin Belediye Başka-
nının itibarını olumsuz yönde etkileyeceği, stratejik planda yer alan hedeflerin gerçekleştirilememesinin kurumun 
itibarını olumsuz yönde etkileyeceği ve stratejik plan sürecindeki iyi uygulamaların kurumun itibarını artıracağı 
düşünülmektedir. Ancak stratejik planın farkındalığını artıracak bir kamuoyu platformunun varlığı konusunda net 
bir fikir ortaya çıkmamıştır.

Anket katılımcılarının %52,4’ü stratejik planlama çalışmaları kapsamında herhangi bir yazılım kullanılmadığını 
belirtmiştir. İşlerin daha etkin ve verimli yapılabilmesi için yazılım kullanımının yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.
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ENTEGRE

3.Nesil   
KİDDER      

Akıllı Stratejik 
Planlama

YÖNETİŞİM

BÜTÜNCÜL

Bu çalışma ile yerel yönetimlerin stratejik plan hazırlama  süreçlerinde kolaylaştırıcı olması amacıyla mevcut durumun 
ortaya konularak hassas olan alanları öne çıkararak doğrudan etki sağlanmasına katkı sunulması düşünülmüştür. 
Bu minvalde yapılan anket sonuçlarına göre “gelecek yerel yönetimler ile şekillenecek” sloganı ile KİDDER Strateji 
ağları ve 3. Nesil KİDDER Akıllı Stratejik Planlama modelleri önerilmiştir. KİDDER Strateji ağları kent yöneticilerinin 
kaynaklarının ve paydaşlarının farkında olması ve bu kapsamda yerelden küresele bağlanırken kimliklerini koruyarak 
güçlü bir ağ ile varlığını sürdürmesi amaçlanmaktadır. 3. Nesil KİDDER Akıllı Stratejik Planlama modelinde ise kent 
yönetiminin ve kamuoyunun yönetiminin bir fonksiyonu olarak sürekli bir izleme modeli ile hesap verebilir, şeffaf 
bir yönetim modeli önerilmek ile birlikte açığa çıkmamış ihtiyaçlara hızlı bir şekilde cevap vererek yerel yönetim 
dinamizmini oluşturmak hedeflenmiştir. 

İyi yönetişim için nasıl bir stratejik plan arayışı, çalışmanın ana temaları birlikte değerlendirildiğinde tüm yerel 
yönetimlerde uygulanabilir bir modelin geliştirilmesini zorunlu kılmıştır. Bu kapsamda Bütünleşmiş, Merkezden 
Yerele tüm planların birbirine en iyi şekilde Entegre edilerek uyumlulaştırıldığı ve herkes tarafından sahiplenilen 
Yönetişim odaklı planlama modeli KİDDER tarafından 3. Nesil Akıllı Stratejik Planlama yaklaşımı geliştirilmiştir. Model, 
Bütüncül entegre yönetişim modeli genel stratejik planlama anlayışına risk yönetimini de esas alan bir planlama ile 
sürdürülebilir yönetime katkı sunacaktır. Entegre bir raporlama sisteminin klasik faaliyet raporu süreçlerindeki 
kapsam sınırlamasının ötesine geçerek çevik yönetimi öngörürken yalın bir sistemi de getirecektir.

3 .  N E S İ L  K İ D D E R 
A K I L L I  S T R A T E J İ K  P L A N L A M A
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KİDDER STRATEJİ AĞLARI (KSA)

Anket sonuçlarından elde edilen veriler ışığında belediyelerin mevcut stratejik planlama anlayışına yeni bir 
paradigma eklenebileceği düşüncesinden hareketle bütüncül, entegre ve yönetişim temelli “3.Nesil KİDDER 
Akıllı Stratejik Planlama” yapısı oluşturuldu. Bu yapı içerisinde etkin, sürekli ve verimli bir planlama çalış-
masını oluşturacak stratejik bağlantılar için üçü performans odaklı ikisi boyut odaklı olmak üzere beş adet ağ 
başlığı (KİDDER Strateji Ağları, KSA) tanımlandı:

1.Sürdürülebilir Finansal Performans (SFP)
2. Vatandaş Boyutu (VB)
3. Yapısal Performans (YP)
4. İnsan Kaynakları Performansı (İKP)
5. İnovasyon Boyutu (İB)

Bu ağ başlıkları içerikleriyle orantılı olarak çeşitli strateji noktalarına ve anahtar performans göstergelerine 
sahiptir.

Sürdürülebilir 
Finansal 

Performans
Vatandaş 

Boyutu

İnovasyon 
Boyutu

Yapısal 
Performans

İnsan 
Kaynakları 

PerformansıİKP

SFP

VB

İB

YP

KSA

3. NESİL KİDDER 
AKILLI STRATEJİK PLANLAMA
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3. NESİL KİDDER AKILLI STRATEJİK PLANLAMA

İzlek Bağımlılığı

Uzmanlaşmış Bölge

Performans Esaslı Bütçe

Birim Maliyetler

Stratejik Gelir Yaratma

Stratejik Yatırım Yönetimi

Verimlilik Yönetimi

Yaşlılık Ekonomisi

Yatırım Yönetimi

Sektörel Projeksiyonlar

Sürdürülebilir Yerel Kalkınma

Sürdürülebilir Finansal 

Problemler

Analiz Oranı

Bölge Sayısı

Yıllık Bütçe Oranları

Yolların Kilometre Başı Bakım Maliyeti

Gelir Kaynakları Sayısı

Yatırım Sayısı

Verimlilik Oranları

Ekonomiye Katılan Yaşlı Sayısı

Su ve Kanalizasyon İyileştirme Maliyeti

Sağlık Turizmi

Sanayi İşbirliği

KİDDER STRATEJİ 
AĞLARI (KSA)

STRATEJİ NOKTALARI ANAHTAR PERFORMANS 
GÖSTERGELERİ

Vatandaş Boyutu

Katılımcılık

Nüfus Projeksiyonu

Vatandaş Memnuniyeti

Yetenek Yönetimi

Boş Vakit Yönetimi

Öneriler-Şikayetler

Yaşam Kalitesi

Yoksulluk Yönetimi

Eğitim

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği

İletişim
İletişim Kanalları Sayısı

Açık Kapı Uygulaması

Hizmetlerden Haberdar Etmek

Nüfus Hedefleri

Memnuniyet Oranları

Hobi Merkezleri Sayısı

Yetenek Kursları

İhtiyaçların Karşılanma Süresi

Kalite İndeksleri

Açlık Sınırı Altındaki Kişi Sayısı

Üniversite İşbirlikleri

İş Hayatına Katılım Oranı

KİDDER STRATEJİ 
AĞLARI (KSA)

STRATEJİ NOKTALARI ANAHTAR PERFORMANS 
GÖSTERGELERİ
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Afet Yönetimi

Verimlilik

Erişilebilirlik

Engelli Dostu Kent

Ulaşım Hizmetleri

Tasarruf Yönetimi

Denetim - Kontrol

Kurumsal Risk Yönetimi

İç Kontrol Modeli

Kurumsal Kapasite

Kent Güvenliği

Altyapı

Üstyapı

Yapısal Performans

Şehrin Üstyapı Unsurlarının Kentin 

Taşıma Kapasitesi ile İlişkilendirilmesi

Şehrin Altyapı Unsurlarının Kentin 

Taşıma Kapasitesi ile İlişkilendirilmesi

Güçlendirilmiş Bina Sayısı

Güneş Enerjisi Kullanım Oranı

Hizmete Erişebilme

Şehirde Ulaşılan Engelli Sayısı/Oranı

Tramvay Hat Uzunluğu

Su Tüketim Oranı

İç Denetim Sayısı 

Risk Göstergeleri

İç Kontrol Modeli

Proje Sayısı

Suç Oranları

KİDDER STRATEJİ 
AĞLARI (KSA)

STRATEJİ NOKTALARI ANAHTAR PERFORMANS 
GÖSTERGELERİ

İnsan Kaynakları 
Performansı

Liyakat

Motivasyon Yönetimi

Nitelikli Personelin Çalıştırılması

Örgütsel İletişim

İSG Yönetimi

Yıllık Performans Değerlendirilmesi

Liderlik Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi
360 Derece Değerlendirme 

Çalışanların Önerilerinin Toplanması

Liyakat İndeksleri

Ödül ve Teşvik Uygulamaları

Yüksek Lisans ve Doktora Mezunu Personel Oranı

Açık Kapı Uygulaması 

Kazasızlık Oranı

Performans Oranları

Liderlik Okulu

KİDDER 
STRATEJİ 

AĞLARI 
(KSA)

STRATEJİ NOKTALARI ANAHTAR PERFORMANS 
GÖSTERGELERİ
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KİDDER STRATEJİ 
AĞLARI (KSA)

STRATEJİ NOKTALARI ANAHTAR PERFORMANS 
GÖSTERGELERİ

İnovasyon Boyutu Çevre Dostu Kent

Sağlık Kent

Sivil Toplum

Akıllı Kent

AR-GE

Yenilenebilir Enerji Kullanımı

Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Atık Yönetimi

Kanalizasyon Oranı

Karbon Ayak İzi

Hava Kalitesi

Sağlık Merkezi Sayısı

İşbirliği Sayısı
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