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Türkiye’de yerel yönetim sistemi içinde belediyecilik; büyükşehir belediyesi ve diğer
belediyeler olarak iki farklı model ile yürütülmektedir. Büyükşehirlerin sınırları içinde;
büyükşehir belediyesi ve büyükşehir ilçe belediyesi ve diğer illerde ise; il, ilçe ve belde
belediyeleri olarak kademelendirilmiştir. Belediyeler; yerel halkın ihtiyaçlarını karşılama
amacıyla kurulmuş ve yönetimi halk tarafından seçilen bir hizmet birimidir. Yirminci
yüzyılın sonlarında halkın özlem ve beklentisine cevap vermekten uzak kalan belediyeler,
kamu yönetimde yaşanan değişimin etkisi ile yeni yönetim anlayışı çerçevesinde, yirminci
yüzyıl ile birlikte özel yönetim tekniklerini kullanmaya ve kamu hizmetlerini ya tamamen
özel sektöre bırakmaya ya da ortaklıklar şeklinde yürütmeye başlamışlardır. Yirminci
yüzyılın başlarında ise klasik yönetim anlayışı değişmiş ve stratejik planlama çalışmaları
doğrultusunda hizmet alımına gidilmiştir. Stratejik planlama, sistemsel olarak sorunların
çözümüne yönelen, çözüm yolunu geliştiren ve belirsizlikleri ortadan kaldıran yönetimsel
düşünce şekli olarak görülmektedir. Bu çerçevede belediyelerin; uzun vadeli bakış açısını
geliştirmek ve bu perspektifte hazırlayacağı planlarda, hesap verebilirlik, şeffaf olma,
esneklik, yetki devri ve yönetsel faydayı ilke edinmeleri gerekmektedir.
Bu çalışmada, Türkiye’de bir yerel yönetim birimi olan, ekonomik, teknik ve sosyal nitelikli
önemli görevler üstlenen belediyelerde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetime ve Kontrol Kanunu
ile başlayan stratejik yönetim kültürünü oluşturmaya yönelik çalışmalar genel olarak
değerlendirilmiştir. Öncelikle literatür taraması ve Türk Hukuk Sisteminde yerel yönetimlere
yönelik mevzuat taraması yapılmış ve daha sonra teori, yasal düzenlemeler ve uygulama
çalışmaları birlikte değerlendirilerek genelleme yapılması yoluna gidilmiştir. Belediyeler,
vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek amacıyla gerekli bütçeleme, kaynak planlaması, süreç
yönetimi ve raporlama faaliyetlerini gerçekleştirmektedirler. İzleme, değerlendirme ve
raporlama sistematiği ile gerekli düzenlemeleri uygulamaya koyan belediyeler; bu planlama
şekli ile hizmet kalitesi ve çeşitliliğinin artırmasını benimsemiş olmaktadırlar. Araştırma
sonuçlarına göre belediyelerin ani değişim ve gelişmelere karşı tedbir alması ve bu amaçla
tehditler ve fırsatları ile zayıf ve güçlü yanları tespit etmesi ve geleceğini planlama konusuna
özel önem vermeleri gerektiği ortaya çıkmaktadır.

Ocak 2017, 84 sayfa
Anahtar Kelimeler: Belediye yönetimleri, stratejik planlama, misyon ve vizyon,
belediye hizmetleri ve planlama çalışmaları.
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ABSTRACT
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STRATEGIC MANAGEMENT CULTURE OF MUNICIPALITIES IN TURKISH
PUBLIC ADMINISTRATIONS
Burhan BAYRAKDAR
Ankara University
Graduate School of Natural and Applied Sciences
Department of Real Estate Development and Management
Supervisor: Prof. Dr. Türkay TÜDEŞ

Within the local government system in Turkey, the municipal activities are carried out in two
different models: Metropolitan Municipality and other municipalities. Within the scope of
metropolitan cities; metropolitan municipality and metropolitan district municipality and in
other provinces it has been marked as provinces, districts and town municipalities.
Municipalities are service unit have established to meet the needs of local people and its
administration is selected by the people. At the end of the twentieth century, the
municipalities were far from responding to the aspirations and expectations to the public,
therefore, they started to use new management techniques to shift public services to the
private sector completely or to conduct them in the form of partnerships within the framework
of new public management. At the beginning of the twentieth century, the classical
management approach was changed and services has been taken in line with strategic
planning studies. Strategic planning has been seen as a managerial way of thinking that is
systematically oriented to solve the problems, to improve the solution path and to remove the
uncertainties. In this context, municipalities should adopt the principle of accountability,
transparency, flexibility, transfer of power and managerial benefits indicators in order to
develop their long-term perspective and plans.
In this study, a local government unit in Turkey, started with the Law on Public Financial
Management and Control No. 5018 to establish a strategic management culture in
municipalities that are undertaking important duties of economic, technical and social quality
have been evaluated generally. Initially the literature review and then the legislation on local
administrations in the Turkish Legal System and theory, legal regulations and application
studies were evaluated together to make a generalization. Municipalities are carrying out the
necessary budgeting, resource planning, process management and reporting activities in order
to meet the needs of the citizens. The municipalities are implementing the necessary
arrangements with monitoring, evaluation and reporting Systems, have adopted this form of
planning to increase the quality and diversity of services. According to the results of the
research, it has revealed that municipalities should take measures against sudden changes and
developments and to identify threats and opportunities, weaknesses and strengths and to pay
special attention to their future plan.
January 2017, 84 pages
Keywords: Municipal administrations, Strategic planning, Mission and vision, Municipal
services and planning studies.

ii

TEŞEKKÜR
Yerel düzeylerde kamu hizmetlerinin üretilmesi için arazi edinimi, kamulaştırma, proje
geliştirme, proje değerleme ve proje finansmanı, emlak vergisi, yerel hizmetlerin
fiyatlanması, kentsel dönüşüm ve gelişim ile altyapı çalışmaları gibi konularda
gayrimenkul geliştirme ve gayrimenkul yönetimi uzmanlarına yaşamsal derecede
gereksinim duyulmaktadır. Türkiye’de ilk defa Ankara Üniversitesi Gayrimenkul
Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı tarafından yerel yönetimler ve merkezi idare
çalışanlarına lisansüstü eğitim yapma olanağı sağlanarak kamu yönetimine önemli
katkının yapıldığı görülmektedir. Gayrimenkul geliştirme ve yönetimi alanında lisansüstü
eğitim yapmama olanak sağlayan, kıymetli vakitlerini ayıran, bilgi, tecrübe, öneri ve
yardımlarını esirgemeden destek veren, akademik ve insani anlamda çok şey öğrendiğim,
Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin kurumsallaşmasına katkı yapan ve önceki rektörlerden
danışman hocam sayın Prof. Dr. Türkay TÜDEŞ’e (Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı) katkı ve destekleri için teşekkürü borç
bilirim. Ayrıca, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme ve
Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans programına kabul eden ve akademik hayatın
zorluklarını mümkün olduğunca hafifleten ve destekleyen sayın hocam Prof. Dr. Harun
TANRIVERMİŞ (Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme
ve Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı), Doç. Dr. Yeşim ALİEFENDİOĞLU (Ankara
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı
Başkan Yardımcısı) ile Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul
Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığının çok değerli öğretim üyelerine
katkılarından dolayı en derin duygularla teşekkür ederim.

Burhan BAYRAKDAR
Ankara, Ocak 2017

iii

İÇİNDEKİLER
ÖZET................................................................................................................................. i
ABSTRACT .....................................................................................................................ii
TEŞEKKÜR ...................................................................................................................iii
KISALTMALAR DİZİNİ ............................................................................................ vii
ŞEKİLLER DİZİNİ .....................................................................................................viii
ÇİZELGELER DİZİNİ ................................................................................................. ix
1. GİRİŞ ........................................................................................................................... 1
2. KURAMSAL ÇERÇEVE ........................................................................................... 3
2.1 Kültür Kavramı ......................................................................................................... 3
2.1.1 Kökeni ve tarihsel gelişimi .................................................................................... 3
2.1.2 Kültürün tanımı ..................................................................................................... 5
2.1.3 Kültürün özellikleri ................................................................................................ 7
2.1.4 Kültürün çeşitleri ................................................................................................... 9
2.2 İzlem (Strateji) Kavramı ........................................................................................ 12
2.2.1 Stratejik düşünme ................................................................................................ 13
2.2.2 Stratejik bilinç ...................................................................................................... 14
2.2.3 Stratejik karar ...................................................................................................... 15
2.2.4 Stratejik yönetim .................................................................................................. 15
2.2.5 Stratejik kültür ..................................................................................................... 16
2.2.6 Strateji türleri ....................................................................................................... 17
2.3 Kültür, İzlem ve İzlemsel Yönetim Kültürü Arasındaki İlişki Örüntüleri ....... 19
2.3.1 Vizyon ve misyon kavramları ............................................................................. 19
2.3.2 Plan, planlama ve program kavramları ............................................................. 22
3. STRATEJİK PLANLAMA KAVRAMI VE STRATEJİK YÖNETİM
KÜLTÜRÜ ................................................................................................................ 23
3.1 Stratejik Planlama Kavramı .................................................................................. 23
3.2 Stratejik Yönetim Kültürünün Oluşturulmasında Stratejik Yönetim Süreci ... 24
3.2.1 Stratejistlerin belirlenmesi evresi ....................................................................... 24
3.2.2 Stratejik analiz süreci .......................................................................................... 25
3.2.3 Stratejik yönlendirme evresi ............................................................................... 26
3.2.4 Strateji oluşturma evresi ve strateji seçimi ........................................................ 28
3.2.5 Strateji uygulama evresi ...................................................................................... 29

iv

3.2.6 Stratejik kontrol evresi ........................................................................................ 31
3.3 Stratejik Yönetim Kültürünün Oluşturulması Sürecinde Yer Verilen
Strateji Politika Araç ve Teknikler ...................................................................... 32
3.3.1 GZFT Analizi........................................................................................................ 32
3.3.2 Portföy analizi....................................................................................................... 34
3.3.3 Fayda - maliyet analizi ......................................................................................... 35
3.3.4 Risk analizi............................................................................................................ 35
3.3.5 Değer zinciri analizi ............................................................................................. 36
3.3.6 Tedarik zinciri yönetimi ...................................................................................... 37
3.3.7 Benchmarking (Kıyaslama)................................................................................. 38
3.3.8 Toplam kalite yönetimi ........................................................................................ 38
3.3.9 Dış kaynak kullanımı ........................................................................................... 43
3.3.10 Öğrenen organizasyonlar .................................................................................. 44
4. TÜRKİYE’DE BELEDİYE SİSTEMİNİN ANALİZİ .......................................... 45
4.1 Belediye, Büyükşehir Belediyesi ve Belediye Yönetimi ....................................... 45
4.2 Belediye ve Büyükşehir Belediyesi Sistemlerinin Kuramsal Temelleri ............. 47
4.3 Yeni Bölgeci Yaklaşımlar ve Kent Bölgeleri Yaklaşımı ...................................... 48
4.4 Kamu Tercihi Yaklaşımı ........................................................................................ 49
4.5 Türkiye’de Belediye ve Büyükşehir Belediyesi Sistemi ....................................... 50
4.5.1 Sistemin dönüşüm süreci ..................................................................................... 50
4.5.2 Sistemin temel özellikleri ..................................................................................... 51
4.5.3 Belediye statülerinin getirdiği avantajlar ve dezavantajlar ............................. 53
4.6 Yönetimde Yerindelik ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı .................. 55
4.7 6360 Sayılı Kanun ve Büyükşehir Belediyesi Sistemindeki Değişim .................. 57
5. BELEDİYELERDE STRATEJİK YÖNETİM KÜLTÜRÜ
OLUŞTURULMA SÜRECİ .................................................................................... 61
5.1 Türk Kamu Yönetiminde Stratejik Yönetim Kültürü ........................................ 61
5.2 Kamu Yönetiminde Stratejik Yönetim Kültürü Oluşturulmasının
Gerekliliği ............................................................................................................... 63
5.3 Kamu Yönetiminde Stratejik Yönetim Kültürü Oluşturulmasına Yönelik
Yasal Altyapı .......................................................................................................... 64
5.4 Belediyelerde Stratejik Yönetim Kültürü Oluşturulması Çalışmaları .............. 65
5.4.1 Hazırlık çalışmaları.............................................................................................. 65
5.4.2 İhtiyaçların tespiti ................................................................................................ 65

v

5.4.3 Zaman planı .......................................................................................................... 67
5.4.4 Durum analizi ....................................................................................................... 67
5.4.5 Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi ........................................................... 69
5.4.6 Faaliyet alanları ile hizmetlerin belirlenmesi .................................................... 70
5.4.7 Paydaş analizi ....................................................................................................... 71
5.4.8 Kurum içi analiz ................................................................................................... 71
5.4.9 Misyon ve vizyon bildirimi .................................................................................. 72
5.4.10 Temel değerler, amaçlar ve hedefler ................................................................ 75
5.4.11 Performans göstergeleri, stratejiler ve maliyetlendirme ................................ 76
6. SONUÇ ....................................................................................................................... 77
KAYNAKLAR .............................................................................................................. 79
ÖZGEÇMİŞ ................................................................................................................... 84

vi

KISALTMALAR DİZİNİ
CEO

Chief Executive Officer

DPT

Devlet Planlama Teşkilatı

GZFT

Güçlü Yanlar, Zayıflıklar, Fırsatlar, Tehditler

IMF

Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund)

KHK

Kanun Hükmünde Kararname

PEPSAL

Mali ve Kamu Sektörü Uyum Kredi Anlaşması

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development
(Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü)

SWOT

Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats

TKY

Toplam Kalite Yönetimi

yy

Yüz yıl

YİKOB

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı

vii

ŞEKİLLER DİZİNİ
Şekil 5.1 GZFT Analizi Matrisi ...................................................................................... 69

viii

ÇİZELGELER DİZİNİ
Çizelge 2.1 Strateji türleri ............................................................................................... 17
Çizelge 2.2 Vizyon ve misyon kavramlarının temel özellikleri ...................................... 21

ix

1. GİRİŞ
Türkiye’nin tarihsel gelişimine bakıldığında yerel yönetimler, yönetim sistemi içindeki
en belirgin sorunlardan biridir. Türk toplumu XXI. yüzyılda eşitlik, verimlilik ve kamu
yararı doğrultusunda hizmet üreten, halkın katılarak etkili olduğu bir yönetim şekline
sahip olmaktan uzak bulunmaktadır. Küreselleşme ile daha yoğun rekabetin ortaya çıktığı
günümüzde, işletmeler ayakta kalabilmek için faaliyetlerinin çeşitli aşamalarında,
birbirlerini tamamlayıcı şekilde ve sürekli olarak işbirliği yapmak durumunda
kalmaktadırlar. Bu sayede işletme kendisine rekabetçi üstünlük sağlayan yetenekleri ile
ilgili işlerin dışında kalan tüm işleri başka işletmelere yaptırarak kaynak tasarrufu
sağlamakta, örgütsel yapı olarak küçülmekte ve uzmanlaştığı alan üzerine yoğunlaşma
fırsatı sağlayabilmektedir (Ülgen ve Mirze 2004).
İşletmelerin yoğun rekabet ve değişen tüketici gereksinimlerine göre maliyetlerini
ölçerek

çalışmalarını

standartlaştırılmış

performans

ölçüleri

çerçevesinde

değerlendirmeleri zamanla yönetime bilgi sağlama konusunda ve işletmenin kendini
idame ettirmesi konusunda yetersiz kalmıştır. Özellikle tüketicilere benzersiz ürün ve
hizmet arzına yoğunlaşan işletmeler açısından, mamulde kalite, işlevsellik ve fiyat
ayarlamaları vazgeçilmez gereklilik olmuştur. Diğer yandan gelişmiş üretim teknik ve
teknolojileriyle üretim yapan işletmelerin bilgi gereksinimleri ve bilginin niteliği
değişmiştir. Söz konusu gereksinimler doğrultusunda maliyet hesabı yerine maliyetlerin
yönetimi söz konusu olmuştur. Maliyetin idaresi bir hayli geniş bir olgudur. Gerek kâr
amacı edinen işletmelerin, gerekse kâr amacı bulunmayan örgütlerin etkin yönetimi için,
gelir ve maliyetlere ilişkin mali veriler kadar, verimlilik, nitelik ve işletmeler için diğer
kilit başarı unsurlarını da kapsayan verilerin sağlanması gerekmektedir (Oyma 2009).
İşletmenin kendisini gelecekte hedeflediği yerde görmesi ve varlığını devam ettirebilmesi
için bir strateji belirlemesi son derece önemlidir. Doğru strateji uygulaması işletmelerin
geçmiş dönem verilerini kullanarak gelecek planları yapmalarına ve bu planların
uygulanabilirliğine bağlıdır (Dinçer 2013). Strateji sahibi olmayan işletmeler araştırma
ve analiz yapma biçim ve süreçlerini belirleyememektedirler. Bu nedenle pasif kalan
örgütler mücadelede etkinliğini sağlayamamaktadırlar.
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Stratejisi olmayan işletmeler ve yöneticileri, gerçekçi uygulamalar yerine kişisel
düşüncelerinin etkisinde kalan ve aşırıya kaçan tutkularının uygulanmasına çaba
harcarlar. Çekingen karakterdeki idareciler ise zararlar ve riskler karşısında çok fazla
hassas davranır ve onlara aşırı değer biçerek, söz konusu işi tam anlamıyla denemeden
bırakırlar. Buna karşın, gözü pek kişiliğe sahip idarecilerin ise maliyet ve risk hesabı
yapmadan risklere hesapsızca atılması işletmeyi tehlikeye sokmaktadır (Akgemci 2008).
Ayrıca işletmenin gelecek değerinin doğru ölçülememesi, yatırımın zamansız yapılması
ve önceden tespit edilemeyen finansal riskler yatırımın başarısız olmasına neden
olmaktadır. Bu amaçla işletmeler için vizyon ve misyon oluşturulmalıdır. İşletmelerin
neyi, nasıl, nerede, ne zaman yapacağı ve doğru stratejinin kim tarafından yapılacağı
önceden belirlenmelidir.
Uygulama, organize etme, yürütme ve kontrol etme aşamalarıyla işletmelerin
kaynaklarının başarılı bir şekilde kullanılabilmesi sağlanmalıdır. İşletmenin başarısı için
ortaya konulan tüm sonuçlar kontrol edilmeli, yönetim sürecinin tüm aşamaları gözden
geçirilmelidir. Bu araştırmanın birinci ikinci ve üçüncü bölümlerinde kavramsalkuramsal çerçeve oluşturulmuştur. Kültür kavramının tarihsel gelişimi, tanımı, özellikleri
ve çeşitleri; vizyon, misyon, strateji, plan, program kavramları uyarınca araştırmanın
teorik kısmı ifade edilmektedir. Dördüncü bölümde, stratejik yönetim kültürünün
oluşturulması için kullanılan teknik ve araçlara yer verilerek yapılan analiz yöntemleri
detaylı olarak açıklanmıştır. Daha sonra beşinci ve altıncı bölümlerde belediyelerde
stratejik yönetim kültürünün nasıl oluşturulabileceği konusunun önemine dikkat
çekilerek politika önerilerinde bulunulmuştur. Araştırmada yer verilen genel bilgiler
Ankara ve İstanbul Belediyeleri ile sınırlandırılmıştır.
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2. KURAMSAL ÇERÇEVE
Kültür kavramını insanlık tarihi ile başlayan bir olgu olarak değerlendirmek mümkündür.
Bu olguyu açıklayabilmek için daha önce yapılan çalışmaların katkı sağlayacağı
düşüncesi ile kavramsal ve kuramsal bir çerçeve çizmek gerektiği düşünülmüştür. Bu
nedenle ilk önce kültürün kavramın kökeni ve tarihi hakkında bilgi verilmiş ve değişik
tanımlamaları ile özellik ve çeşitleri anlatılmıştır.
2.1 Kültür Kavramı
2.1.1 Kökeni ve tarihsel gelişimi
Kültür, İngilizce’de ilk başlarda hayvanların ve ekinlerin yetiştirilmesi ve dinsel tapınma
ile eş anlamlı olarak kullanılmış ve 16. yüzyıl ile 19. yüzyıl arasında daha çok
öğrenmenin, bireysel insan aklının ve kişisel görgünün, toprak ve ziraat uygulamalarının
gelişimlerinin toplumda yayılması olarak algılanmıştır (Smith 2007). Kültürün bu
şekildeki ifadesi ile bütün olarak bir uygarlığın toplumsal ilerlemede aldığı mesafe
anlatılmak istenmektedir. Türkiye’de kültür kavramının gelişiminde ise; iki ayrı boyut
göze çarpmakta ve bunlara ayrı anlamlar yüklenmektedir: Türk kültürü ile Türkiye
kültürü. Turan’a (2010) göre, Türk kültüründen, Türk Kavminin tarih sahnesine
çıkışından itibaren bugüne kadar devam eden ve Türklerin dünyanın değişik
coğrafyalarında yerleşip yaşadıkları, halen de bu yaşamı sürdürdükleri yerlerde
oluşturdukları ve etkinliğini sürdürmekte olan kültürü anlamak gerekir. Türkiye kültürü
ise, Türklerin günümüz Türkiye topraklarına yerleşmelerini, bu topraklarda daha önce
mevcut olan kültürle etkileşime girmelerini, etkileşimle birlikte büyük bir değişikliğe
uğraması ve günümüze kadar ulaşan kültürü anlamak gerekmektedir.
Türk Kültürü, Orta Asya, Komşu ülkeler (Çin-Hint) ve İslam (Arap-İran) oluşmuş bir
kültürdür. Türkiye kültürü ise; Özgün Türk kültürü (Orta Asya), İslam kültürü (Arapİran), Anadolu yerli kültürleri ve Batı (Avrupa) kültürü şeklinde dört bileşenden ibarettir
(Turan 2010).

3

Kültür kavramı farklılıklar veya benzerlikler üzerinden açıklanmaya çalışılırsa;
toplumların yaşam tarzı ana unsur olarak çıkmaktadır. Bu nedenle kültür, insan
topluluklarının tarihi arka planı, gelişme özellikleri, üretim biçimleri ve toplumsal
ilişkileri ile ilgili bir topluma özgü yaşam şekli olarak ifade edilebilmektedir (Turan
2010).
Toplumdan topluma değişik yaşam tarzları kültürleri de farklılaştırmaktadır. Bu
farklılığın nedeni; kültür unsurlarının farklı olmasından kaynaklanmaktadır (Şahin 2010).
Williams’a (2000) göre kültür, ilk önce toplumsal kültürel etkinliklerde ortaya çıkan bir
hayat tarzıdır, daha sonra kültürel ve sanatsal etkinlikler devreye girmekte ve böylece
sınırları açıkça belli olan kültür haline gelmektedir. Esasında toplumsal etkinliklerin
kurduğu doğrudan veya dolaylı bir üründür (Oğuz 2011). Burada idealist, materyalist bir
yaklaşım tarzının benimsendiği söyleyebilir.
Kültürler arasında veya değişik toplumlar arasındaki farklılıkların nedenlerine ilişkin
birçok araştırma yapılmıştır. Bunlardan biri milli ve kurumsal kültürler arası etkileşimi
konu edinen çalışmaları bulunan sosyolog Hofstede’dir. Hofstede’nin kültürel farklılıklar
konusunda yaptığı çalışma bugüne kadar yapılan en kapsayıcı ampirik çalışmalardan biri
şeklinde değerlendirilmektedir. Söz konusu çalışma kültürü “zihinsel programlama”
olarak adlandırılan bir bakış açısıyla değerlendirmekte ve toplum kültürünün kurum
kültürüne yansıması yönünden incelemektedir. İnsanların tıpkı bilgisayarlar gibi bir tür
zihinsel programlamanın etkisi altında olduklarını, çocukluk dönemlerinden başlayarak
belli bir sosyal çevrede duygu, düşünce ve davranışlarının şekillendiğini söylenmekte ve
kültürü sosyal kalıtım ürünü olarak benimsemektedir (Çakır 2008). Bu yönüyle kültürün
biyolojik kalıtım ile bağlantısının olmadığı, toplumsal aktarım mekanizmasının işlevi
olduğunun vurgusu yapılmıştır.
Kurum kültürü açısından bakıldığında örneğin bir yönetici içinde bulunduğu çevre kadar
kültürün de etki sahası içindedir ve bu etkinin derecesi toplumdan topluma değişmektedir
(Sığrı ve Tığlı 2006). Böylece mevcut toplum kültürünün, o toplumda veya diğer
toplumlarda var olan kurumların kültürlerini de etkilediği düşüncesi öne çıkmaktadır.
Kültürel ve sosyal benzerlikler veya farklılıklar, geçmişten günümüze bireysel, ulusal
veya küresel olarak, ekonomik, siyasi, yönetsel ve sosyal etkiler yapabilecek güce sahip
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olabilmiş; belli bir ivme noktasında bunları değiştirebilecek gücü de kendi içinde
barındırabilmiştir.
2.1.2 Kültürün tanımı
Türkiye’de sistemli biçimde ilk kültür tanımlaması Ziya Gökalp tarafından yapılmıştır.
Gökalp’e göre kültür, bir toplumun sahip olduğu sanat, din, gelenekler, adetler gibi
unsurları içerir ve bunlar millidir (Şimşek, Akgemci ve Çelik 2001). Burada kültürün
diğer toplum kültürleriyle etkileşim yönünün göz ardı edildiği veya zamanına göre
düşünülmediğini görülür. Güvenç (2010) ise kültürün dört ayrı anlamda kullanımına
dikkati çekmektedir: Bilimsel alanda kültür “uygarlık”, günlük kullanılan dilde ekin
“eğitim”, güzel duyu alanda güzel sanatlar, uygulama biliminde ve yaşam bilimsel alanda
kültür çoğaltma anlamındadır. Aslında Güvenç (2010), kültürü tanımlamaktan ziyade
onun özelliklerini ön plana çıkarma ve açıklama eğilimindedir. Kültürün antropoloji,
sosyoloji, psikoloji ve işletmecilik gibi birçok alanla iç içe olması nedeniyle epistemolojik
açıdan literatürde çok çeşitli tanımları bulunmaktadır.
Terim olarak açıklamaya çalışıldığında kültür, bir toplumun karakterini ortaya koyan ve
diğer toplumlardan ayıran sosyal ilişki ve davranış kalıplarını belirtmek için Türk Dil
Kurumu Güncel Sözlüğünde değişik şekillerde ifade edilmiştir. Buna göre kültür;
“tarihsel, toplumsal gelişme sürecinde oluşturulan kural olarak benimsenmiş ve bir
sonraki dönemlere aktarmada yararlanılan, toplumun tabii ve çevresine egemenliğinin
ölçüsünü gösteren vasıtaların tamamı” olarak tanımlanmıştır. Diğer taraftan, “Bir
toplumun veya halk topluluğunun düşünce ve sanat yapıtlarının tamamı” olarak ifade
edilmiştir (Anonim 2015). Burada insanoğlunun meydana getirdiği her şey anlamında
ifade edilen geniş bir tanımlama yapılmıştır. Benzer biçimde bir tanım Püsküllüoğlu
(2012) tarafından yapılmıştır. Buna göre kültür, bir toplumun duyuş ve düşünüş birliğini
meydana getiren, gelenek durumundaki her türlü yaşayış, düşünce ve sanat eserlerinin
tümüne denir ve kişinin herhangi bir alanda edindiği bilgidir. Bir semboller sistemi
olduğu kadar duygular, önermeler, kurallar, biçimler ve bunlarla ilişkili ortak anlamların
kapsamları ve boyutlarıyla yüklü bir açıklayıcı uygulamalar sistemidir. Kültür öyle bir
karmaşık bütündür ki, bilgiyi, inancı, sanatı, ahlâkı, örf ve adetleri, kişinin bir toplumda
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fert olarak yer alması sebebiyle içselleştirdiği alışkanlıkları ve yetenekleri içinde
barındırır (Barutçugil 2011).
İnsan tecrübesi ve onun yaşam tarzı bir kavram olarak kültür, özünde insanın meydana
getirdiği olgu, olay, durum gibi her şeyden oluşur (Aktan 2015). Buraya kadar yapılan
tanımlardan sadece insanın bizzat kendince üretmiş olduğu şeylerin kültür olduğu
şeklinde anlaşılmamalıdır. Çünkü ilk çağlardan günümüze kadar insanoğlu sosyal bir
varlık olduğu için diğer bireyler, çevre ve başka türlerle karşılıklı bir bağımlılık içerisinde
olmuştur. Bu yönüyle insanoğlu kendi dışında olan bir şeyi kendi gelişimi içine
çekebildiği ölçüde, yani onu özümseyebildiği ölçüde bir kültürün varlığından
bahsedebilir. Buradan kültürlenme kavramına da geçiş yapılabilir. Kültürlenme, insan
tarafından bilinçli olarak oluşturulmuş, nesnelerin kullanılması sayesinde ulaşılan manevi
bir vakıaya denir (Simmel 2009). Görüldüğü gibi Simmel, iradeyi ve etkileşimi tanım
içine sokmayı başarmıştır. Burada “irade” önemlidir, çünkü doğada insan haricinde canlı
varlıklar da mevcuttur ve bunlar arasında belli bir etkileşim mevcuttur. Ancak irade sahibi
tek canlı varlık insan olduğundan kültürlenme meselesi de insan ile yakından ilgili
olabilmektedir.
Kültürü, kurum kültürü olarak da tanımlamak mümkündür. Bu yönüyle kültür,
organizasyonun birleştirip bütünleştiren gücü ve benzerlerinden ayıran özellikler serisi ve
bir teşkilatı saran ortak amaçlar, inançlar, değerler ağı olarak açıklanabilir. Örgütsel
kültür “bir örgütün üyelerini diğer örgütün üyelerinden farklı kılan düşünsel yapının ortak
programlanması” olarak tanımlanmaktadır. Yani, toplumsal kültürle örgüt kültürü
arasında bir ilişki vardır. Çünkü örgüt kültürü toplumsal kültürün bir alt kültürü şeklinde
ortaya çıkmaktadır (Barutçugil 2004, Hofstede 2001).
Kültür kavramını iki nokta arasındaki bir doğru şeklinde değil, insan, çevre ve toplumdan
mündemiç üçlü sacayağı üzerine kurulu bir düzlem olarak algılamak daha doğru bir
yaklaşım olacaktır. Bu biçimde bir yaklaşım ile kültürü, insanın içinde yaşadığı toplumun,
kendisini kuşatan çevrenin norm ve değerleri ile etkileşime girmesi sonucunda, zamanla
kendi öz norm ve değerlerini oluşturması, bunları içselleştirmesi ve geleceğe aktarmasına
ilişkin bir süreç, olarak tanımlanmaktadır.
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Yukarıda ifade edilen tanımlarda sonra kültürün ne olup olmadığı, ne gibi etkilerinin
olabileceği hakkında fikir verecek olan kültürün bazı özellikleri üzerinde daha ayrıntılı
incelemelerde bulunabilir. Bunlardan bir tanesi, kurumun stratejik başarısını etkileyen
faktör olan kültürel uyumdur. Kültürel uyum, iç kültürel uyum ve dış kültürel uyum
olarak ele alınabilir. Dış kültürel uyum kurumun, toplumun sosyo-kültürel yapısına uygun
hareket etmesidir. Dış kültürel uyum alanlarına kurumun temel faaliyetleri, görevleri ve
fonksiyonları, misyonu, varılmak istenen hedefler gibi unsurlar girmekte iken, iç kültürel
uyum unsurları ise kullanılan dil ve kavramlar, güç - otoriterlik dağılım biçimleri,
iletişim-etkileşim tarzları, inanç ve değerlere ilişkin davranışlar, ortak semboller olarak
gösterilebilir (Barutçugil 2004). Örgüt kültürünün örgütü başarıya ulaştırmasında,
örgütün hem dış çevrede olan değişimlere hem de iç çevre faktörlerine uygun kültürel
niteliklerle donatılmış olması önemlidir. Buradan hareketle, bir paranın iki yüzü gibi
kültürün biri içe dönük diğeri dışa dönük olmak üzere iki farklı yönünün olduğunu
söyleyebilir. İster bireysel olarak olsun isterse kurumsal düzeyde olsun ve hatta toplumsal
düzeyde düşünülsün, belli bir amacı gerçekleştirmek için kültürün bu çift taraflı yönünün
daima göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir.
2.1.3 Kültürün özellikleri
Kültürün özelliklerini ifade etmek gerektiğinde, birden çok bilim alanı ile iç içe olması
ve farklı coğrafyalarda değişik anlamlar ile yüklü olması nedeni ile geniş bir literatür
yelpazesi ile karşılaşılmaktadır. Ancak tanımlarına, oluşum süreçlerine ve kapsamlarına
göre son derece farklı olan tüm kültürlerin sahip olduğu bazı ortak özellikler vardır
(Barutçugil 2011) ve bu özellikleri ortaya koyan birden fazla çalışma söz konusu
olmuştur. Bunlardan en bilinenleri olan Murdock’un çalışmaları sonucunda çıkan
kültürün özellikleri Güvenç (2010) açıklanmıştır.
Kültürün ilk özelliği, kültür öğrenilir. Burada anlatılmak istenen insanların doğduğunda
herhangi bir kültüre sahip olmadığı yani kalıtsal özellik taşımadığıdır. Ancak ailevi
ilişkilerin başlaması akabinde çalışma hayatı, toplumdaki diğer münasebetler öğrenme ve
sosyalleşme süreçlerini oluşturur. Bunlar kültür kazanımında birer etkendir. Bireyler
başkalarıyla ilişkiler kurarak ve öğrenerek belirli bir kültürün taşıyıcısı olurlar. Başka bir
deyişle kültür her bireyin doğumdan itibaren bulunduğu konuma gelene kadar etkiye
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tepki hali içerisinde kazandığı davranışlardır, genetik veya içgüdüsel kaynakları yoktur
(Güvenç 2010). Ayrıca kültür, dil aracılığıyla nesiller boyu aktarılır (Oğuz 2011). Eğitim
ve kuşaklar arası aktarım bilinçli ve sürekli bir çaba ile gerçekleştirilebilir.
Başka bir özelliği ise kültür tarihidir ve süreklidir. Edindiği tecrübe ve bilgileri bütün
olarak sonraki nesillere aktarabilen yegâne varlık insandır. Kültürden bahsettiğimizde ilk
önce zihinde töreler canlanır. Çünkü kültürün süreklilik mekanizmasında gelenek ve
göreneklerin önemli bir yeri vardır (Güvenç 2010). Bir toplumun tarihini bildiği sürece
bir nesilden diğerine aktarılan kültürü daha iyi anlaşılabilmektedir.
Kültür toplumsaldır. Yani, kültürel sistemin öğrettiklerinin aynı zamanda toplumsal
olduğudur. Kültürel öğretiler örgütlenmiş birlikler, kümeler veya toplumlardaki insanlar
tarafından oluşturulur ve ortaklaşa paylaşılır. Kültür toplum içindeki tek bir kişinin özel
tutku veya davranışı değil, toplumun üyelerinin paylaştığı değerler ve inançlar sistemidir.
Tek kişinin uyguladığı ve başkaları tarafından kabul görmeyen ekonomik yöntemler ve
kişisel inançlar kültür değildir; kişisel tutkudur. Bir topluma özgü olan değerleri içeren
kültür, toplumlar arasındaki farklılıklara işaret gibidir. Ancak ayırıcı unsur olmanın
yanında benzeşik unsur olarak da kültürün işlevsel yönü bulunmaktadır (Güvenç 2010).
Kültür değişir. Bu değişme uyum kanalıyla yaşanmaktadır. Kültür zamanla değiştiği gibi
toplumdan topluma da farklılık gösterir. Değişen çevre ve toplum koşullarına göre toplum
kendi kültüründe de sürekli değişiklikler yapmak zorundadır. Bu şekilde kültür dinamik
bir nitelik taşımakta ancak geçmişin birikiminden de yararlanmaktadır (Erdoğan 1997).
Genelde küçük toplumlarda değişme hızı yavaş, modern toplumlarda ise daha hızlı
olmaktadır.
Kültür ihtiyaçları karşılayıcı ve doyum sağlayıcıdır. Kültürün bir fonksiyonu, insanların
biyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamasıdır. Aynı zamanda kültür toplum
üyelerinin de bireysel ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılar ve bir doyum sağlar. İnsanlar
ihtiyaçlarını karşılamayan ve doyum sağlamayan kültürü istemezler (Barutçugil 2011).
Kültürel öğeler, toplum üyelerine bir haz veya hizmet sağladıkları sürece yaşayabilirler
(Güvenç 2010). Burada işlevselci bir paradigma sergilenmektedir.
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Kültür ideal veya idealleştirilmiş kurallar sistemidir. Temelde toplum üyelerinin idealini
gerçekleştirmek için en uygun ve iyi buldukları kurallar ve davranışlar kültürü oluşturur.
Fakat bütün davranışlar kültürel, ideal değildir (Güvenç 2010).
Antropoloji ve sosyolojinin kültürü farklı değerlendirmeleri söz konusudur. Kültür
bütünleştirici bir eğilime sahiptir. Belli bir kültürün bileşenleri uyumlu ve bütünleşmiş
bir sistemi oluşturma eğilimindedirler. Fakat kültürlerin tam anlamıyla bütünleşmiş
sistemler olduğunu söylemek mümkün değildir. Parsons, kültür sistemlerinin tam
manasıyla gerçekleştirilemeyeceğini savunmaktadır. Çünkü tarihsel ve çevresel etki
nedeniyle hiçbir kültür sisteminde sürekli ve tam bütünleşme olamaz. Kültürün
bütünleştirici eğilime sahip olma özelliği ilkel ve içe dönük, yabancıların az bulunduğu
ve kültür değişmesinin yavaş olduğu toplumlarda daha çok etkili olur (Erdoğan 1997).
Buna karşın tarih boyunca tüm dünyada proletarya toplumu kurma, yenidünya düzeninde
tek bir dünya toplumu oluşturma gibi idealist düşüncelerinin var olageldiği de ifade
edilmektedir.
Kültür tümüyle maddi, gözlenebilir elle tutulabilir bir şey değil, manevi bir kavramdır.
Kültür olgusu bize toplumun sahip olduğu kültürel öğeleri, teorileri, süreçleri ve bunların
birbirleriyle olan ilişkilerini ifade etmektedir. Bir toplumbilimci olan Sorokin’e göre
sosyo – kültürel olgular anlamlar, araçlar ve insanlardan oluşmaktadır ve özellikle
anlamlar soyut niteliktedir. Kültür kavramı toplumsal çevreyi değil tamamen kavramsal,
küçük ve manevi bir modelini ifade eder (Güvenç 2010). Tıpkı Sorokin’de olduğu gibi
Güvenç’in de kavramları, üzerine atfettiği anlam örüntüleri üzerinden betimlediği
görülmektedir.
2.1.4 Kültürün çeşitleri
Yapılan kültürel sınıflamalarında; kültürün yaygınlık derecesi, kültür unsurlarının
bileşeni, oluşum şekilleri, toplumların bölgesel durumları, toplum üyelerinin ekonomik
durumları, çevre gibi çeşitli etmenleri ön plana çıkmaktadır (Şimşek vd. 2001).
Literatürde geçen sınıflamalardan bazıları devam eden başlıklarda açıklanmıştır:
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1. Genel Kültür ve Alt Kültür: Genellik derecesine göre yapılan gruplandırmada kültür
genel kültür ve alt kültür olmak üzere ikiye ayrılır. Genel kültür bir ülke veya bir
toplumun sahip olduğu kültürdür. Yani bir ülkenin, bir toplumun, benimsediği değerler,
yaşam tarzları olduğu kadar tutumları, davranış kalıpları, alışkanlıkları, inançları, gelenek
ve ideolojik öğeleri vardır ve bunların hepsi ulusal (genel) kültürü inşa eder. Toplumdaki
genel kültür, alt sistemlerden meydana gelen bir üst sistem olarak ortaya çıkar (Barutçugil
2011). Buna karşın alt kültür, bir ülke veya toplum içinde genel kültürle yeri geldiğinde
benzeşen yeri geldiğinde ayrışan kültürdür. Toplumdaki alt kültürler mesleki, dinsel ve
yöresel elementlerce ortaya çıkartılmaktadır. Alt kültür genel kültür içinde yer alarak
genel kültürün özelliklerini taşımasına rağmen, iç ve dış çevre koşullarına göre
oluşturduğu kendisine özgü değerler, tutumlar, yaşam şekilleri, kısaca sosyal ve yapısal
değişkenlikleri kendi içinde barındırır. Dolayısıyla genel kültürün, diğer kültürler ile
etkileşim içinde olduğu düşünülmemelidir. Alt kültür denildiğinde, belli bir coğrafi
sınırlar dâhilinde kendine has nitelikleri ile diğer yerlerden ayırıcı özellikleri olan alanlar
anlaşılmalıdır. Bu husus Steward tarafından yerleşme kuramı ile açıklanmış ve her
yerleşme biriminin kendi kültürel özellikleri ile özgünleştiğini ileri sürmüştür. Büyüklüğü
ne olursa olsun, bir kent yerleşmesinin değişik mahalle ve semtlerinde bile kültürel
farklılıklar bulunur. İşte “alt kültür” olarak ifade edilen bu kavram milli sınırlar içindeki
bu farklı birimler ve bileşenlerden oluşmaktadır (Güvenç 2010).
Alt kültür bir kurumda veya bir örgütte de ortaya çıkabilmektedir. Şöyle ki; toplum
üyelerinin belirli hedefler ve amaçlarla bir araya gelerek oluşturdukları örgütler, genel
kültürün birer alt kültürü olarak kabul edilirse, örgüt kültürünün kendisi de genel kültürün
hem alt kültürü olabilir, hem de içindeki alt kültürlerin genel kültürü olabilir. Ancak genel
kültür alt kültürlerin toplamı olmadığı gibi örgüt kültürü de örgütteki alt kültürlerin
toplamı değildir. Farklı bölgelerden veya farklı kültürlerden gelmiş örgüt çalışanları, hem
geldikleri toplumun hem de bulundukları örgütün kültürünü kabullenirler (Erdoğan
1997). Ancak burada hemen şunu belirtmek gerekir ki; kabullenme her zaman için genel
ve geçerli bir durum değildir. Zira bir toplumda veya onun herhangi bir kurumunda
“kültür çatışmasını”, uyum - intibak sorununu tamamen bertaraf etmek mümkün değildir.
2. Maddi Kültür ile Manevi Kültür: Öğelerinin bileşimine göre yapılan gruplandırmada
kültürü biri maddi kültür diğeri manevi kültür olmak üzere ikili bir ayrıma tutabilir. Sınai
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kültür veya medeniyet olarak da adlandırılan maddi kültür insanoğlunun yaşamak için
çevre koşullarına göre yarattığı teknoloji, araç- gereçler ve mimari eserler gibi elle
tutulabilir ve gözle görülebilir maddi varlıkları kapsamaktadır. Diğer bir anlatımla,
topluma ait sanat eserlerini, mimarisini, yerleşme biçimlerini ve daha birçok şeyi o
toplumun maddi kültürünü oluşturan unsurlar olarak değerlendirebilir (Köse vd. 2001).
Yukarıda sayılan maddi kültür öğeleri dışında bir de manevi kültürden bahsetmek gerekir.
Çünkü kültürün maddi yönünden başka insanların manevi değerlerini kapsayan psikolojik
ve sosyolojik yönleri de vardır. Bu manevi kültür insanların yarattığı, gözle görülemeyen
ve elle tutulamayan, bütün anlamlar, inanç ve değerler, kuralları kapsamaktadır.
Toplumda çoğunlukla konuşulmakta olan dil, hukuk sistemi, din ve ahlâk anlayışı, doğum
olayından çocuk yetiştirmeye, evliliğe, cenaze merasimlerine tüm gelenek ve görenekleri
manevi kültür olarak değerlendirebiliriz (Köse vd. 2001). Manevi kültür öğelerine, maddi
kültür öğelerine nazaran toplum bireyleri tarafından değişik düzeylerde anlamlar
yüklenmekte ve bu öğeler yüklenilen anlam ağırlığı derecesine göre bireylerin özellikle
iç dünyalarında kendine yer bulmaktadır.
3. Önceden Oluşmuş Kültür, Sonradan Öğrenilen Kültür ve Birlikte Oluşan Kültür:
Öğrenme zamanına göre yapılan gruplandırma ile kültür, öğrenilen kültür, model alınan
kültür ve zamanı geçmiş kültür olmak üzere üçlü bir ayrıma tabi tutulmaktadır. Sonradan
öğrenilen kültür, bireyin büyüklerinden gördüğü kültürdür. Kişi genellikle görerek
öğrenir, zamanla öğrenir ve kültüre karşı benimser. Model alınarak öğrenilen kültür,
bireyin yaşıtlarından öğrendiği kültürdür. Bu kültürde yaşlılar gençler için bir davranış
modeli oluştururlar ve gençler geleneksel yolu tamamen terk etmezler. Zamanı geçmiş
kültür ise, belli bir zaman diliminden sonra kendisinden sonra gelen kültürden kazanılan
kültürdür. Bu durum eski kültürün önemli kısımlarının saklandığı, ancak yeni kuşağın
yeni kültürel değerler oluşturarak bu değerleri ileri yaştakilere benimsetmesi ve eski
kültür ile yenisinin birleştirilmesi halidir. Yukarıda yapılan ayrımlar dışında farklı kültür
çeşitleri üzerinde de çalışmalar yapılmıştır. Erdoğan tarafından ortaya konulan kültür
çeşitleri (Erdoğan 1997): Açık kültür ve kapalı kültür: Kültürel yapının sağlamlığına,
yenilenen kültür karşısında kendi yapısını bozup değişkenliğe uğrayıp uğramamasına
bağlı yapılan ayrımdır.
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4. Köy Kültürü ve Şehir Kültürü: Toplum fertlerinin yerleşim yerlerine göre yapılan
ayrımdır.
5. Fakirlik Kültürü ve Zenginlik Kültürü: Fertlerin ekonomik durumlarına veya refah
seviyelerine göre yapılan ayrımdır.
Barutçugil (2011) ise karşı ve evrensel kültür kavramlarından bahsetmiştir. Karşı kültür,
bir toplum içinde yerleşmiş genel kültürün temel değerlerine karşı çıkarak onların yerine
önerilen bir değerler sistemidir. Evrensel kültür ise, tüm toplumların üzerinde görüş
birliğine sahip oldukları ve ortak kabullendikleri değerlerden oluşan kültürdür.
2.2 İzlem (Strateji) Kavramı
Temelde strateji kavramına iki farklı yaklaşım tarzı vurgulanmaktadır. Strateji kavramı,
kelimenin kök anlamı ile değerlendirdiğinde, Latince de yol, çizgi, yatak anlamı taşıyan
“stratum” kelimesinden gelmiş ve yazındaki yerini askeri terim olarak 20. yüzyılda
almıştır (Aşgın 2006). Aktan’a (2008) göre ise, kelimenin etimolojik kökeni farklıdır ve
Eski Yunanca kaynaklıdır. Eski Yunanca’da “stratos”, ordu; “ago” ise yönetmek, yön
vermek anlamına geldiğinden bu iki kelimenin birleşiminden “strateji” kelimesi
türetilmiştir.
Strateji kavramının, esasen bilimsel bir disiplin olarak gelişmesi, askeri sahadaki
öneminden kaynaklanmaktadır. Bu yönüyle strateji, bir savaş sanatıdır. Böylece ordular
yapacakları harekâtları tasarlayıp uygularlar (Yılmaz 2003). Bu tanımlamalara bakarak
strateji kavramının tarih sahnesine çıkış sebebinin, insanoğlunun giriştiği mücadeleler
olduğunu söyleyebilir. Çünkü Latince yol, çizgi, yatak olarak düşünüldüğünde bile
kelimenin bir “taktik – manevra kabiliyeti” anlam çağrışımı hissedilmektedir.
Genel anlamda strateji, bir örgütün, devletin, ezcümle bir kurumun benimsediği siyasete
uygun olarak seçtiği amaca ulaşmak için alınan her türlü tedbir ve imkânın kullanılması
şeklinde ifade edilir (Güçlü 2003). Yönetim bilimleri açısından strateji kavramını, “geniş
bir bakış açısı, ayrıntıya inmeden genel bir bakış, bir amaç organizasyonu vizyona
ulaştıracak ve misyonunu gerçekleştirecek bir yol” (Barutçugil 2002) olarak ifade etmek
mümkündür. İşletme bilimi yönünden strateji, “bir kazanma oyunu, amaçlara ulaşmak
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için belirlenmiş, sonuç odaklı, dinamik kararlar topluluğu”dur (Tarakçı 2010).
Barutçugil’in işletme yönlü bakış açısı ise, stratejiyi bir organizasyonun amaçlarını
gerçekleştirebilmesinin aracı olarak tarif etmektedir (Barutçugil 2013). Ekonomi alanında
strateji, anlamsal daralmaya maruz kalmakta ve belli şartlar altında gösterilen ussal
davranışlar olarak açıklanmaktadır. Diğer birçok farklı disiplin açısından benzer izahlar
mevcuttur, ancak stratejiyi, netice elde etmek maksadı ile eldeki en iyi yolu denemek
şeklinde özetlemek mümkündür.
2.2.1 Stratejik düşünme
Düşünme, bir insanın, zihinsel faaliyeti olarak algı ve zekâ ile yakından ilişkilidir. Aynı
zamanda akıl yürütme ile sezgiyi de içinde barındırır ve tesadüfi veya sistemli biçimlerde
ortaya çıkabilir. Düşünme süreci bu bileşenlerden oluştuğuna göre stratejik düşünme de
sıralı bir takım fikir üretimlerinden meydana gelir. Böylece stratejik düşünmeyi; şu an
nerede bulunuyoruz, nereye gitmek istiyoruz ile varacağımız yere en iyi nasıl
gideceğimize ilişkin karar verme süreci olarak açıklamak mümkündür (Tarakçı 2010).
Stratejistlerin, karar vericilerin ilk önce algı düzeylerinde meydana gelen düşünsel
örgülerdir (Örnek 2012).
Aşgın’a (2006) göre stratejik yönetim, özünde stratejik düşünmeyi gerekli kılar. Stratejik
düşünmeyi Hofstede’den esinlenerek zihnin sistemli bir algoritma örüntüsü oluşturma
çabası olarak ifade edebilir. Peki, stratejik düşünmenin bize ne faydası olur? Bu soruya
Tarakçı (2010) özetle şöyle cevap verir: Stratejik düşünme, geçmiş deneyimleri analiz
eder, ders çıkarılmasını ve varılan durumun anlaşılmasını, yapabilecek en iyi şeyin ne
olduğunu ve bunu nasıl yapacağını, ölçülebilir net hedefler ortaya konulmasını, değişime
etkili cevap verme yeteneğinin geliştirilmesini sağlar. Aynı soruya Barutçugil (2013);
“Stratejik düşünme kabiliyeti edinmiş olan organizasyonlar hangi stratejilere sahip
olurlarsa olsunlar yönetim faaliyetlerinde rakiplerine karşı birtakım farklılıklar ve
üstünlükler sergileyebilirler. Örneğin iş sahalarının çeşitliliğine göre temel ekonomik
başarı faktörlerini daha iyi tanımlayabilirler, rekabet üstünlüğü yaratacak şekilde pazar
bölümlemesi yapabilirler ve rakiplerinin tepkilerini daha etkin öngörebilirler.” şeklinde
cevap vermektedir. Bu ifadeler ile başarılı bir gelecek senaryosu oluşturabilmek için
stratejik düşünmenin önemi vurgulanmaktadır. Stratejik düşünme sürecinin, strateji
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geliştirme aşaması (Ertan 2010) olduğunu, zihinsel ana çatının bu evrede oluştuğu
söyleyebilir.
2.2.2 Stratejik bilinç
Düşüncelerin insan hafızasında duygu ve algı olarak genel bir görünüm kazanması
sonucunda bilinç kavramı ortaya çıkmaktadır (Aytaç 2012). Bilinç ile artık rastlantısal
fikir imalatından değil, belli maksatlara yönelik düşünce örüntülerinden bahsedilebilir.
Örneğin, Ülgen ve Mirze’ye göre yöneticilerin, liderlerin, iş dünyasının ve onun üst
sisteminin devamlı bir değişim içinde bulunduğunun farkında olmak önemlidir. Böylece
farklı sektörlerdeki aktörlerin değişen çevre şartlarına göre stratejiler belirlediğini ve
uyguladığını, bu konuda çalışmalar yapılması gerektiğini belirtmek üzere stratejik bilinç
tanımı yapılabilir. En kısa anlatımla strateji üretme yeteneği (Tarakçı 2010) biçiminde
tarif edilebilir ve stratejik yönetim sürecinin ilk aşaması olarak değerlendirilebilir.
Bilinç terimi yerine “farkındalık” kullanmayı tercih eden Barutçugil’e göre stratejik
yönetimin temeli stratejik farkındalıktır. Stratejik yönetim; rakipler karşısında
organizasyonların güçlü ve zayıf taraflarının oransal olarak bilinmesi, organizasyonla
ilgili fırsat ve tehditlerin noksansız ve net şekilde ortaya konması, paydaş olarak
değerlendirilen kesimlerin güç ve nüfuzlarının bilincinde olunması, uygun kaynaklara
sahip olma ve bunları etkili kullanmanın genel performans ve işlevsel etkinlik için gerekli
olduğunun farkında olunması, bu kaynaklar içerisinde insan kaynağının en önemli unsur
olduğunun bilinmesi, gerekli stratejik değişimlerin rakiplerden evvel tespit edilmesi ve
uygulamaya konulması, hususlarını içerir (Barutçugil 2013).
Düşünce ve bilinç birbirini tamamlar niteliktedir, ancak aralarında fark bulunmaktadır.
Düşüncelerin bir yığın olarak ortaya çıktığı, yani ham vaziyette olduğu, ancak bunlara bir
anlam ve değer yüklendiğinde bilinç boyutunu kazandığı ifade edilebilir. Böylece
bilinçlenen bir düşünceden hareket ederek karar verme aşamasına geçilebilmesi
mümkündür. Yani stratejik bilinç bir “farkındalık”tır ve stratejik düşünce ile birlikte,
stratejik kararlar alınmasında etken olmaktadır. Öyle ise stratejik kararın ne olduğunun
açıklanması gerekmektedir.
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2.2.3 Stratejik karar
Bireyin belli bir düşünce süzgecinden geçirerek bilinçlendirdiği fikrinin bir sonraki
aşamada stratejik kararlara dönüştürülmesi gerekir. Stratejik karar tanımı yapmak, onun
niteliklerini belirtmek olgu ve olaylara göre bazı değişiklikler arz edebilmektedir. İşletme
bilimi açısından ele aldığımızda stratejik karar ile kastedilen, işletme ve onun çevresi
arasındaki ilişkileri düzenleyen, üst yönetimi ilgilendiren, geniş kapsamlı kararlardır.
Geleceğe ilişkin bir amaç veya hedefi başarmak için alınan kararlara stratejik karar denir.
Bu kararların temelde üç unsuru vardır. İlk olarak bir amaç veya hedef vardır. Kararın
uygulanmasına etki eden risk içerir. Kararlar hayatidir ancak sonuçları olumlu veya
olumsuz olabilir (Tarakçı 2010). Stratejik kararlar kurumların ayakta kalabilme becerisi,
bireylerin ise bir hayat boyu sürecek mücadelelerde başarılı olabilmenin güzergâh
levhaları olarak değerlendirilebilir. Stratejik yönetim açısından bakıldığında stratejik
karar, organizasyonun tamamına bildirilen bir stratejik istikamet olarak karşımıza
çıkmakta ve üst yönetim tarafından belirlenmektedir. Bu üst yönetim özelliği nedeniyle
stratejik kararlar, kurum kültürü ve stratejik liderlik ile etkileşim halindedir (Barutçugil
2013). Stratejik kararlarda önem verilmesi gereken nokta bir kurumu rakiplerinden
ayıran, üstün kılan yetkinliklerin ortaya çıkarılmasıdır (Barca 2009). Burada örneğin
örgüt açısından belli bir alanda uzmanlaşma ile rakiplere karşı fark oluşturulabilir. Ancak
sadece uzmanlaşma yeterli değildir ve kurum yapısına uymayan stratejik kararların
olumsuz sonuçlar doğurur. Aynı durum birey açısından da geçerlidir ve şahsi stratejik
kararların kişisel özellikler ile uyum içerisinde olması gerekmektedir. O halde bireysel
veya kurumsal düzeyde oluşturulan stratejik düşünce ve bilinç ile şekillenen stratejik
kararların, sistemli bir yönetim süreci içerisine katılması gerekmektedir. Bu da bizi
“stratejik yönetim” kavramına götürmektedir.
2.2.4 Stratejik yönetim
Her şeyden önce stratejik yönetimin temelde yönetim bilimleri sahasından geldiğini
söylemek mümkündür. Yönetim düşüncesi alanında 1980’li yıllardan itibaren giderek
hızlanan bir şekilde klasik yönetim anlayışından stratejik yönetim anlayışına doğru bir
yönelimden bahsedilebilir. Bu yönüyle farklı sınıflamalara göre stratejik yönetim
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tanımlamaları yapılabilir. Örneğin işletme yönetimi yönünden stratejik yönetim, daha
belirgin ve özel açılımlı bir idare tarzıdır. Hem niteliksel hem de sayısal bilginin
derlenerek riskli durumlarda etkin kararlar verebilme yaklaşımıdır (Tarakçı 2010).
Stratejik yönetim, örgüt – çevre faaliyetlerinin ahenk içinde işlemesine yönelik yönetsel
kararlardan oluşur ve örgütün ortak kültürünü yansıtan niteliğe sahiptir. Kamu sektörü
tarafından değerlendirme yapıldığında, izlemsel yönetim, devletin ciddi iş ve işlemlerine
hedef kazandıran, aynı zamanda sosyal faktörleri ile etkileşimi olan çok boyutlu bir
kavram olarak karşımıza çıkar. Süreç temelli bir kavramlaştırma yapıldığında,
organizasyonun büyüme, kârlılık gibi hedeflerini belirlediği, bu hedeflere belli bir zaman
ve bütçe dâhilinde ulaşabilmek maksadı ile eylemler tasarladığı ve bunları uyguladığı,
akabinde uygulama sonuçlarını değerlendirdiği aşamalı olaylar ve hareketler dizisi,
şekilde değerlendirmektedir (Barutçugil 2013).
Sonuç itibarıyla sezgisel ve mantıksal yönleri olan bir yönetim biçimi olarak stratejik
yönetimden bahsedilebilir ve bu yönetim biçiminin günümüzde birçok ülkede olduğu gibi
Türkiye’de de kamu - özel kesimde uygulama alanına sahip olduğu belirtilebilir. Stratejik
yönetimi salt bir yönetim şekli olarak düşünmek yanlış kanaatlere yol açar. Duyumsal,
bilişsel ve maddi nitelikleri nedeniyle bütüncül bir idare mekanizmasını gerekli kılar.
2.2.5 Stratejik kültür
Stratejik yönetim bağlamında bir stratejik kültür kavramının ortaya çıkışı, yazarlar
tarafından farklı dönemlerle ilişkilendirebilmektedir. Örneğin stratejik kültür uluslararası
ilişkiler bakımından incelendiğinde “Savaş Yöntemleri” kavramı ile karşılaşılmakta,
böylece 1930’lu yıllarda geleneksel İngiliz savaş yöntemlerini ilk kez Basil Liddel
Hart’ın kuramlaştırdığı görülebilmektedir. Sondhaus ise stratejik kültür kavramının
1970’li yıllarda ortaya çıktığını, Amerikan siyaset bilimci Jack Synder’in, Sovyetler
Birliğinin o dönemdeki stratejilerinde, rasyonel seçim teorisine uygun bir davranış
sergilemediğini açıklamaya çalışmıştır (Sondhaus 2006). Synder, stratejik kültürü rakip
iki devlet arasındaki benzerlik ve farklıklar yönüyle ele almış, bu yönüyle yerleşmiş derin
inanç, tutum ve davranışlardan ibaret bir kavram olarak görmüştür (Snyder 1977).
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Erdağ ve Kardaş’a (2012) göre dış politika; ulusal ve uluslararası güvenlik açısından
konuya yaklaşıldığında stratejik kültürün işlevi, devletlerin güvenlik ile dış politikalarını,
bunlara ilişkin karar alma süreçlerini belirleyen norm ve mitlerin ortaya çıkışını ve
bunların etkilerini incelemeyi amaç edinmektedir. Stratejik kültür, teknoloji, kültür ve
stratejik davranış arasındaki üçlü ilişkiden ve dayanışmadan kaynaklanmaktadır. Böylece
politik amaçlar için organize edilmiş, şiddet ve tehdit içeren bilişsel, davranışsal eylem
düzeylerini ifade eder (Harris 2009). Stratejik kültürün içgüdüsel görünümüne
bakıldığında, bir ülkenin sahip olduğu kültürel inançların, yine o ulusun ana stratejisini
şekillendirdiği söylenilmektedir (Stone, Twomey and Lavoy 2005). Stratejik kültür zihni
(mental) ve fiili (aplications) yönleri bulunan bir kavramdır ve bir nehri besleyen küçük
su dereleri misali temel stratejilerin derin ve ince kanallarını oluşturmaktadır.
2.2.6 Strateji türleri
Her durumda ve zamanda geçerli genel bir stratejiden bahsetmek mümkün değildir.
Bunun yerine durumsal yaklaşım söz konusu olabilmekte ve düşünce derecesine, gidişat
temeline ve konumuna göre birçok strateji türleri ortaya konulabilmektedir (Çizelge 2.1).
Çizelge 2.1 Strateji türleri
Düşünce Derecesine
Göre
Tasavvur
Girişimci
İdeolojik
Şemsiye
Süreç
Bağımsız
Uzlaşma
Empoze

Gidişat Temeline Göre
Amaçlanan
Gerçekleşen
Oluşan

Açık Statülü
Yarı Açık
Gizli

Konuma Göre
Kurumsal
İş / İşletme
İşlevsel

Mintzberg ve Quinn tarafından planlama derecesine göre stratejiler çeşitli kategorilerde
incelenmiştir (Mintzberg ve Quinn 1996). Planlama derecesine göre stratejiler ile ilgili
olarak, oldukça uzun bir dönemi kapsayan detaylı yol haritasına sahip planlı stratejiden;
belli bir rota esnekliğine sahip ve akıcı özellikteki girişimci stratejiden söz edilebilir.
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Stratejik kararlara ve pratiklerine öncülük yapan değişkenleri öne çıkaran strateji,
şemsiye strateji olarak açıklanabilir. Bunun yanında süreç stratejisi, strateji geliştirme ve
uygulamasına ait görevler ile sorumlulukları belirler ancak karar ve çıktılar için
zorlamada bulunmamaktadır. Bağımsız strateji ise oransal olarak kararların birbirinden
ayrı alınması ve uygulanması üzerinde durur. Diğer taraftan uzlaşma stratejisi anlaşmaya
varılarak kademeli şekilde strateji oluşturulması olarak tanımlanırken, empoze / çıkar
stratejisi, dış kaynaklı strateji şeklinde değerlendirilmekte ve üçüncü kişilere karşı
gizliliği bulunmamaktadır. Stratejiler süreç esaslı olarak bir ayırıma tabi tutulabilir.
Ülgen ve Mirze’ye göre süreç temelli stratejiler, amaçlanan, gerçekleşen ve oluşan
stratejiler şeklinde kategorilere ayrılmaktadır. Amaçlanan strateji, üst yönetimin akılcı,
analitik şekilde hazırladıkları ve asıl istedikleri stratejilerdir. Amaçlanan stratejilerin
uygulamada gerçekleştirilebilen kısmı gerçekleşen stratejiyi oluşturur. Yöneticilerin
düşündüklerinden çok daha farklı stratejilerin ortaya çıkması durumunda ise “Oluşan
Stratejiler” söz konusu olabilmektedir. Stratejik kararların eyleme dönüştürülmesi, farklı
tutum ve davranışlar sergilenmesi oluşan stratejileri ortaya çıkarır. Buradan tasarlanan
strateji ile uygulanan strateji birbirinden farklı olabileceği sonucu çıkarılabilir. Süreç
temelli stratejilerin bir diğer sınıflaması açık ve gizli strateji olarak ifade edilebilir.
Mintzberg’e göre özellikle karmaşık yapılı organizasyonlarda özel durumlar hariç
araştırma, koordinasyon ve destek maksatları ile çoğunlukla açık stratejinin izlenmesi
gerekir (Mintzberg vd. 1998). Buna karşın informal yapılarda gizli (üstü kapalı) stratejiler
öne çıkarılmalıdır (Mintzberg vd. 1998). Burada yapıya ilişkin bir çözümleme yapıldığı
görülmektedir. Böylece ileriki safhalarda ortaya çıkacak sorunların en başta giderilmesi
amaçlanmaktadır. Kademeye göre stratejileri tasnif ettiğimizde, kurumsal strateji, işletme
stratejisi ve işlevsel stratejiden söz edilebilir. Barutçugil’e göre kurumsal (şirket)
stratejisi, organizasyon hangi işlerin içerisinde olacaktır sorusunun cevabını ararken,
işletme stratejisi; rakiplerden kalite, maliyet, teknoloji gibi unsurlardan farklı olmanın
yollarını arayan iş birimi stratejileridir (Barutçugil 2013). Ayrıca bir de işlevsel
stratejiden bahsedilebilir. İşletmelerin üretim, pazarlama, satış, insan kaynakları gibi
temel fonksiyonları ile ilgili stratejilerdir (Bakoğlu 2010). İşletmenin faaliyet sahasına
ilişkin olan bu stratejiler şirketin ana fonksiyonel görevlerinin yönünü çizmek, gelecek
beklentilerini karşılamak bakımından önem arz etmektedir.
18

2.3 Kültür, İzlem ve İzlemsel Yönetim Kültürü Arasındaki İlişki Örüntüleri
2.3.1 Vizyon ve misyon kavramları
Kurumların vizyon ve misyon oluşturması, stratejik yönetim bağlamındaki işleyişlerin
temelinde yer almaktadır. Bu bağlamda kurum vizyonu ve misyonu, stratejilerin
belirlenmesinin, izlenecek yol ve yöntemlerin tespit edilebilmesinin başlangıç aşamasını
oluşturmakta ve bir anlamda işletmeler için bir pusula niteliği taşımaktadır. Vizyon
kavramı, işletmelerin ulaşmak istedikleri yeri; misyon kavramı ise, işletmenin varlık
nedeninin kısa ifadesini içermektedir. Bu çerçevede vizyon, kurumların kendisini
içerisinde görmek istediği resim olarak veya ulaşılmak istenen varış noktası olarak ifade
edilmektedir (Ülgen ve Mirze 2014).
Kılıç’a (2010) göre vizyon; organizasyonlar için tek olan bir idealdir ve organizasyonların
temel değerlerini yansıtması bakımından, işletme iş ve işleyişlerinin yerine getirilmesi
sürecinde bir yön belirleyici görevini üstlenmektedir. Bununla birlikte vizyon olmaksızın
organizasyonların yönlerini belirleyemeyeceğini ifade etmekte ve geleceğe yönelik
kurumsal yolun açık ve net bir şekilde ortaya konulamayacağını belirtmektedir. Eren’e
göre ise vizyon; yöneticinin gelecekte başarılmasını hedeflediklerini yerine getirme
sürecine yönelik yapılması gerekenlerin açıkça ifade edilmesini anlatmakta ve bu
niteliğiyle özgün yaklaşımları veya yöneticinin kendisine özgü düşüncelerini ortaya
koymaktadır (Eren 2013) Bu şekliyle vizyon, işletmenin gelecekte ulaşmak istediklerine
/ hedeflerine yönelik bir açıklama niteliği taşımaktadır ve bu sürecin koordinasyonuna
yönelik kuralları aşama aşama ortaya koymaktadır (Dinler 2009). Bu nedenle bir işletme
eğer başarılı olma hedefi taşımaktaysa, öncelikli olarak vizyonunu belirlemek
durumundadır. Zira nereye gitmek istediğini ve başarılı olmak için ne yapması gerektiğini
bilmeyen hiçbir kurumun ilerleme kaydetmesi ve başarılı olabilmesi mümkün
olamayacaktır. Ülgen ve Mirze’ye göre; bir vizyona sahip olan örgütlerin işbirliği,
yaratıcılık

ve

rasyonellik

temelinde

uygulamalarda

bulunması

söz

konusu

olabilmekteyken, bir vizyon oluşturamamış olanların ise başarısızlık, yeteneksizlik ve
karmaşa ile karşı karşıya kalmaları söz konusu olmaktadır. Bu nedenle kurumların sürekli
başarı gösterebilmeleri ve izlemsel yönetim sürecinden beklenilen katkıyı elde
edebilmeleri için, öncelikli olarak vizyon belirlemeleri ve ardından da vizyon kadar
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önemli

kabul

edilen

misyon

kavramına

yönelik

belirlemelerde

bulunmaları

önerilmektedir (Ülgen ve Mirze 2014). Böylece vizyon kavramından misyon terimine
geçtiğimizde çeşitli değerlendirmelerde bulunabilir.
Bir kıyaslama yapıldığında misyon kavramı, vizyon kavramına göre daha somut
belirlemeleri içermektedir ve kelime anlamı itibariyle, bir kişi veya grubun üstlenmiş
olduğu özel görev olarak tanımlanabilmektedir (Dinçer 2013). Bu doğrultuda işletmeye
yön verme niteliğine sahip olan misyon, uzun dönemli görevlerin ve değerlerin bir ifadesi
olarak kendisini ortaya koymaktadır.
Eren’e göre ise misyon kavramı; işletmelerin varlık nedenlerinin açıklanması şeklinde
değerlendirilebilir ve bu doğrultuda işletmelerin, bir anlamda kendilerini ne tür işletme
olarak görmek istediklerinin ifadesi olarak kendisini ortaya koymaktadır (Eren 2013). Bu
belirlemeler ile kurum misyonu; işletmenin hangi mal ve/veya hizmet sektörünü seçtiğini,
tüketici ve pazar ihtiyaçlarından teknoloji gereksinimlerine kadar uzanan geniş bir
yelpazedeki belirlemeleri ortaya koyması gerektiğini ifade etmektedir. Bu belirlemeler
ışığında misyon; bir örgütün neden var olduğunun ve neden var olmaya devam etmesi
gerektiğinin yanıtını vermeli ve bu temelde oluşturulacak olan misyon bildirisinde, bu
sürece yönelik yöntemler gösterilmelidir. Bu yönüyle misyon bildirisi; işletmenin çalışma
alanını, faaliyetlerini, iç ve dış paydaşlara yönelik sorumluluklarını, iş felsefesini ve temel
değerlerini kapsamlı olarak tanımlayan kalıcı beyan olarak tanımlanmaktadır (Ülgen ve
Mirze 2014).
Misyon, Türkiye’de daha çok bir serbest piyasa terimi olarak yazında kendine yer
bulmuştur ve kamu kesiminde genellikle “görev” olarak kavramlaştırılmaktadır. Misyon,
işletme faaliyetlerinin amacının ortaya konulmasını, vizyon ise özgün olmalı ve bu
doğrultuda işletmeye özgü belirlemeleri içermelidir. Dolayısıyla vizyon ve misyon
kavramlarının farklı yönleri bulunmaktadır. Vizyon, idealist bir belirleme içermeli ve bu
doğrultuda işletmeye yönelik içtenlikle ortaya konulan belirlemelere yer vermelidir.
Misyon ise, işletme faaliyetlerinin ifade edilmesine yönelik olarak kısa, açık ve çarpıcı
ifadelere değinmelidir (Çizelge 2.1).
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Çizelge 2.2 Vizyon ve misyon kavramlarının temel özellikleri (Akgemci 2008)
VİZYON

MİSYON

İdealist bir belirleme içermeli ve bu doğrultuda
işletmeye yönelik içtenlikle ortaya konulan
belirlemelere yer vermelidir.

İşletme faaliyetlerinin ifade edilmesine yönelik
olarak kısa, açık ve çarpıcı ifadelere
değinmelidir.

Özgün olmalı ve bu doğrultuda işletmeye özgü
belirlemeleri içermelidir.

İşletme faaliyetlerinin ifade edilmesine yönelik
olarak faaliyet sürecinin değil, amacının ortaya
konulmasını içermelidir.

Ayırt edici olmalı ve bu doğrultuda işletmenin,
diğer işletmelerden ayrılan yönlerini ortaya
koymalıdır.

İşletme faaliyetlerinin ifade edilmesine yönelik
olarak üretim ve hizmet alanını ortaya
koymalıdır.

Çekici olmalı ve bu doğrultuda, hem iç
paydaşların hem de dış paydaşların ilgisini
çekmeye yönelik tespitler içermelidir.

İşletme faaliyetlerinin ifade edilmesine yönelik
olarak mal ve/veya hizmet tanımlamalarına yer
vermelidir.

İşletme faaliyetlerinin ifade edilmesine yönelik
kısa ve akılda kalıcı belirlemeler
bulundurmalıdır.

İşletme faaliyetlerinin ifade edilmesine yönelik
olarak, iç paydaşların motive edilmelerini
sağlamalıdır.

İşletme faaliyetlerinin ifade edilmesine yönelik
iddialı belirlemelerde bulunmalıdır.

İşletme faaliyetlerinin ifade edilmesine yönelik
olarak, iç paydaşların göz önünde
bulundurmaları gereken temel değerleri
içermelidir.

İşletme faaliyetlerinin ifade edilmesine yönelik
ideal olanı ortaya koymaya yönelik olmalıdır.

İşletme faaliyetlerinin ifade edilmesine yönelik
olarak, iç paydaşların gurur duyabilecekleri
hususları ön plana çıkarmalıdır.

Yapılan belirlemeler çerçevesinde vizyon ve misyonun bir organizasyondaki başarı
fonksiyonları bulunmaktadır. Bu kapsamda vizyon; geleceğe yönelik bir resim çizme
fonksiyonuna sahiptir. Stratejilerin belirlenmesinde yol göstericidir. Örgütün temel amaç
ve hedeflerinin belirlenmesinde yol gösterici olma özelliği vardır. Yöneticilere
motivasyon sağlar. Misyon ise, vizyonun ve işletme amaç ve hedeflerinin somut olarak
ifade edilmesi fonksiyonuna sahiptir. İç paydaşlara bir kimlik ve aidiyet duygusu
kazandırma işlevi vardır. İç paydaşların motive edilmesini sağlar. İşletmenin etkin
kılınmasına imkân tanır. Sonuç olarak vizyon, işletmelerin gelecekte bulunmak istedikleri
durumun bir resmini çizmekte ve bu yönüyle işletmenin geleceğe yönelik planlarını
içermektedir. Misyon ise, işletmenin temel var olma nedenini ortaya koymaktadır. Bu
bağlamda vizyon işletmenin geleceği ile ilgili belirlemeleri, “misyon” ise bugünü veya
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mevcut durumu ile ilgili saptamaları içermektedir. Bununla birlikte hem vizyon hem de
misyon, işletme stratejilerinin ve amaçlarının temel belirleyicileri olmak bakımından
önem arz etmekte ve işletme için yol gösterici olma niteliği taşımaktadır (Dinçer 2013).
2.3.2 Plan, planlama ve program kavramları
“Planlama” kavramı; işletme amaçlarının belirlenebilmesi ve bu amaçlara ulaşılabilmesi
için izlenmesi gereken yol ve yöntemlerin tespit edilmesini, kullanılması gereken
araçların temin edilmesi için yapılması gerekenlerin ortaya konulmasını ifade etmektedir.
“Plan” kavramı ise; işletmelerin neyi, nasıl ve nerede yapmaları gerektiğinin
belirlenmesini ve bu sürecin koordinasyonunda istenilen sonuçlara ulaşmanın ne şekilde
mümkün olabileceğinin ortaya konulmasına yönelik kararlar, yollar, araçlar anlamında
kullanılmaktadır (Ülgen ve Mirze 2014). Bu çerçevede planlama, bir süreci ifade
etmektedir ve bu sürecin neticesinde ulaşılacak olan amaçları ve amaçlara ulaşmayı
sağlayacak araçları ortaya koymaktadır. Plan ise; genel olarak işletme stratejilerini,
politikalarını, yöntemlerini ve programlarını kapsamaktadır. Plan; stratejiden farklı olarak
işletme amaçlarına ulaşılabilmesi için kullanılması gereken araçların ve uygulanması
gereken yöntemlerin belirlenmesini içermekte ve bu süreçte neyin, nasıl yapılması
gerektiğinin saptanmasını ifade etmektedir (Eren 2013). Böylece plan, hesaplanmış yazılı
bir algılayış türünü; strateji, kimi zaman yazılı olmayan ve tamamen işletme
yöneticilerinin zihinlerinde yer alan belirlemeler olabilmektedir. Planlama kavramını ele
aldığında; işletme amaçlarının ve bu amaçlara ulaşılabilmesi için izlenebilecek alternatif
araçların belirlenmesini içermekte ve bu yönüyle “neyin, nasıl, ne zaman, niçin ve kimler
tarafından” yapılması gerektiğinin tespit edilmesi doğrultusunda sistem oluşturulmasını
ifade etmektedir (Dinçer 2013).
Program ise; işletme faaliyetlerinin yerine getirilmesine yönelik sürelerin tespit
edilmesini, faaliyetlerin ayrıntıları ile ortaya konulmasını, bu faaliyetlerin hangi yer ve
zamanda ve kimler tarafından gerçekleştirileceğinin belirlenmesini içermektedir (Çelik
2011). Bu yöndeki nitelikleri doğrultusunda programlar; kısa süreli, alt kademelere
yönelik belirlemeler içeren ve bir kez uygulanabilirliği olan planlar olma özelliğine
sahiptirler.
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3. STRATEJİK PLANLAMA KAVRAMI VE STRATEJİK YÖNETİM KÜLTÜRÜ

3.1 Stratejik Planlama Kavramı
“Stratejik planlama” ile “stratejik yönetim” arasında zamana göre bir öncüllük ilişkisi
görülebilmektedir. Dinçer’e (2013) göre stratejik planlama kavramı, 1970’li yıllar
itibariyle ön plana çıkmaya başlamış, 1980’li yıllar itibariyle de genel olarak stratejik
yönetim düşüncesi önem kazanır hale gelmiştir. Bu şekilde stratejik yönetim düşüncesini
önceleyen “stratejik planlama” kavramı; işletmelerin mevcut durumlarına, faaliyet
alanlarına ve faaliyetlerini hangi amaçla gerçekleştirdiklerine yönelik belirlemeleri
kapsamaktadır. Buna ilave olarak tüm bu sürecin koordine edilmesine yönelik rehberlik
faaliyetlerini düzenlemeye yönelik karar ve eylemleri üreten disiplinli çalışmalar bütünü
olarak tanımlanabilmektedir. Stratejik planlama; işletmelerin amaçlarına ulaşabilmelerini
sağlamaya yönelik olarak ihtiyaç duydukları kaynakların temin edilmesi ve dağıtılması
sürecine yön veren misyon, strateji ve politikaları belirleme sürecini ifade etmektedir
(Eren 2013). Bu kapsamda stratejik planlama, üst yönetim tarafından belirlenen uzun
vadeli planları içermektedir ve işletme başarısının uzun vadeli olmasını sağlamaya
yönelik tüm kararları kapsamaktadır (Nickols 2011).
Stratejik planlama, işletme faaliyetlerinin içerisinde yer alınan sektöre uygunluğunun
değerlendirilmesine yönelik belirlemeleri içermelidir. Stratejik planlama, uzun vadeli
planlamaları bünyesinde barındırmalıdır. Stratejik planlama, işletme faaliyetlerinin belirli
bir tutarlılık ile yürütülmesine yönelik belirlemelerden oluşmalıdır. Stratejik planlama,
üst yönetimin katılımını hedefleyen üst düzey bir faaliyet planı olarak ortaya
konulmalıdır. Bu belirlemeler çerçevesinde stratejik yönetim, stratejik planlamanın
gelişmiş bir şeklini ifade etmektedir. Bununla birlikte stratejik yönetim süreci içerisinde
yer alan “uygulama, organize etme, yürütme ve kontrol” aşamalarına stratejik
planlamanın yer vermemesi, stratejik planlamanın zayıf noktalarından biri olarak
değerlendirilmektedir. Stratejik planlama ile stratejik yönetim kavramları, söz konusu
edilen bu aşamalar haricinde de birtakım farklılıklar göstermektedir. Bu bağlamda
stratejik planlama, stratejik yönetim sürecinin ilk unsurlarından biri olarak kendisini
ortaya koymakta ve işletmelerin stratejik amaçlarına ulaşabilmesi için yönetilmesi
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gereken süreçlerden biri olarak görülmektedir. Diğer bir görüşe göre ise stratejik
planlama, stratejik yönetime kısıt koymakta ve belli hallerde engel olabilmektedir.
3.2 Stratejik Yönetim Kültürünün Oluşturulmasında Stratejik Yönetim Süreci
Stratejik yönetim süreci, işletmelerin yaptırımlarını devam ettirebilmeleri açısından önem
taşımaktadır. Öte taraftan işletme kaynaklarının başarılı bir şekilde kullanılabilmesini
sağlaması bakımından da rekabet avantajı sağlamaktadır. Bu kapsamda stratejik yönetim
uygulamaları, bir kereye özgü olarak söz konusu edilmemekte ve kısa vadeli faaliyetleri
içermekle birlikte, daha çok işletmelerin uzun vadeli faaliyetlerinin koordine edilmesine
yönelik bir değişim sürecini ifade etmektedir. İşletmelerin gelecekteki belirsizliklerle baş
edebilmelerine ve gelecekteki konumlarını bugünden belirleyebilmelerine zemin
hazırlayan stratejik yönetim süreci, işletmelere sürdürülebilir ve stratejik bir rekabet gücü
kazandırmakta ve işletme kârının maksimize edilmesine olanak sağlayan rasyonel
yaklaşımların tümünü içermektedir (Oyman 2009). İzlemsel yönetim süreci; genel olarak
planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol aşamalarından oluşmakta ve bu
aşamaların işletme stratejileri doğrultusunda yürütülmesine dayanmaktadır (Çakır 2008).
Bununla birlikte stratejik yönetim sürecinde söz konusu edilen bu aşamalar, her zaman
için bir sıra takibi içerisinde yürütülmemekte ve bir aşama diğerinin içerisinde yer alarak
veya birbirini tamamlayarak uygulanabilmektedir. Stratejik yönetim süreci, bir aşamanın
tamamlanması doğrultusunda diğer aşamaya geçilen bir süreci ifade etmemekte; tam
tersine aynı anda birçok aşamaya yönelik çalışmaların ve değerlendirmelerin
yürütülebildiği dinamik bir yapıyı ifade etmektedir (Ülgen ve Mirze 2014). Bu bağlamda
bazı işletmelerde öncelikli olarak misyon, vizyon ve amaçların belirlenmesi için hareket
edilebilmekte; bazı işletmelerde iç çevre ve dış çevre analizlerinin yapılmasına öncelik
verilebilmekte veya işletmeye yönelik fırsat ve tehditlerin belirlenmesinin ardından
misyon, vizyon ve amaç belirlemesi yapılabilmektedir.
3.2.1 Stratejistlerin belirlenmesi evresi
Belirlenen stratejiler kadar önemli olan bir diğer husus, bunları uygulayacak olan kişiler
ve bunların nitelikleridir. Böylece karşımıza “stratejist” kavramı çıkmaktadır. Ülgen ve
Mirze’ye göre, stratejistler veya strateji uzmanları; işletme stratejilerinin formülasyonu,
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uygulanması ve değerlendirilmesi ile ilgili süreci koordine eden bireyleri veya grupları
ifade etmektedir (Ülgen ve Mirze 2014). Dar kapsamlı bir belirleme doğrultusunda,
işletmenin tüm yöneticilerinin stratejist olarak değerlendirilmesi söz konusudur. Geniş
kapsamlı bir değerlendirme doğrultusunda ise, işletme dışında yer alan bazı kişilerin de
stratejik yönetim sürecini desteklemeleri kapsamında, stratejist olarak nitelendirilmesi
söz konusu olabilmektedir. Demirhan’a göre, yönetim kurulu üyeleri, Chief Executive
Officer (CEO)’lar veya üst yöneticiler, orta düzey yöneticiler, alt yönetim kademesinde
görev yapan yöneticiler, kurumsal planlama personeli, danışmanlar ve yönetici asistanları
genel olarak işletme bünyesinde stratejist olarak görev yapan kişileri ifade etmektedir
(Demirhan 2010).
Bununla birlikte işletme stratejilerinin hazırlanmasından ve uygulanmasından birinci
derecede sorumlu olanlar ve stratejik seçim kararını verenler yönetici pozisyonundaki
stratejistlerdir (Ülgen ve Mirze 2014). Örgütlerde uzman kişilerden yararlanma yoluna
gidildiği de görülebilmektedir. Eğer işletmede profesyonel uzman stratejistlerin
görevlendirilmesi söz konusu ise, bu durumda söz konusu edilen kararlar bu kişiler
tarafından alınmaktadır. Bundan sıra stratejik analiz süreci ile kurum iç yapısının ve
çevresinin

incelenmesi

gerekmektedir.

Böylece

stratejik

analiz

aşamasının

değerlendirilmesi aşamasına geçilebilir.
3.2.2 Stratejik analiz süreci
Stratejileri uygulayacak olanlar belirlendikten sonra, hangi stratejilerin seçilerek
uygulanacağı önem arz etmektedir. Bir dizi eleme - değerlendirme aşamasından sonra en
uygun stratejilerin belirlenmesi gereği bizi “stratejik analiz” kavramına götürmektedir.
Stratejik analiz; işletme amaçlarının tanımlanması, bu amaçlara uygun stratejilerin tespit
edilmesi ve uygun olanların seçilmesi ile işletmenin iç ve dış çevresinin incelenmesine
yönelik analiz faaliyetlerini barındırmaktadır (Dinçer 2013). Bu bağlamda stratejik analiz
süresi ile işletmeler güçlü ve zayıf yönlerini belirleyebilme olanağına sahip olabilmekte
ve dış tehditlerden en az maliyetle kurtularak, fırsatları da maksimum fayda ile
kullanabilme olanağına sahip olabilmektedirler. Genel bir değerlendirme doğrultusunda
izlemsel gözlem süreci, işletmenin yapmakta olduğu sektörel çevre unsurlarının mevcut
durumunun incelenmesini ve işletme içi unsurların değerlendirilmesini içermektedir.
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Sistem yaklaşımı içerisinde dış çevre unsurlarının işletme için gündeme getirdiği fırsat ve
tehditler belirlenmekte ve iç çevre unsurları bağlamında da işletmenin üstünlükleri ve
zayıflıkları tespit edilmektedir. Bu sürecin neticesinde elde edilen sonuçlar da, durum
belirleme matrisleri aracılığıyla sınıflandırılmaktadır. Böylece bir adım daha ilerisi
stratejik analiz sürecinin aşamalarını ifade eden “dış çevre analizi” ve “iç çevre analizi”
ile ilgili belirlemelerdir
Sınır çevre analizi, işletmelerin bütün olarak etkileşim içerisinde oldukları dış kaynaklı
faktörleri ve unsurları ifade etmektedir (Dinçer 2013). Bu bağlamda işletmeler, geleceğe
ilişkin belirsizlikleri devre dışı bırakabilmek ve kendilerini çevre koşullarına adapte
edebilmek için öncelikli olarak çevrelerindeki fırsatları ve tehditleri doğru analiz etmek
durumundadırlar. Zira ancak bu şekilde geleceğe yönelik stratejilerin doğru tespitlerle
belirlenebilmesi ve uygulanabilmesi ihtimal dâhilindedir.
İç çevre analizi; dış çevre analizini tamamlayan işletmelerin, kendi iç yapıları itibariyle
üstün ve zayıf yönlerini belirlemeye yönelik olarak söz konusu ettikleri bir süreci ifade
etmektedir (Ülgen ve Mirze 2014). İşletmelerin mevcut durumlarının, sahip oldukların
varlıkların ve yeteneklerin belirlenmesini içeren iç çevre analizi, işletmelerin
sürdürülebilir rekabet avantajına sahip olabilmeleri için önemli bir süreci işaret
etmektedir. Bu analizler sayesinde, artık kurum kendini daha iyi tanıma fırsatı
bulabilmektedir. Bundan sonra yapılacak iş, kendi özelliklerini dikkate alarak kurumun
temel yapı taşı olan kavramların ortaya konulmasıdır.
3.2.3 Stratejik yönlendirme evresi
Stratejileri uygulayacak olanlar ile kurumun iç ve dış çevre özellikleri ortaya konulduktan
sonra, kurum için gidilecek yönün belirlenmesi önem arz etmektedir.

Stratejik

yönlendirme evresi; işletme stratejilerinin oluşturulması sırasında stratejik inceleme
sürecinin ardından işletme tarafından yapılan işin belirlenmesi, misyon ve vizyonun tespit
edilmesi, amaçların oluşturulması ve genel olarak da işletmenin gelecekte ilerleyeceği
yönün ortaya konulması anlamındaki çalışmaları içermektedir (Sağır 2010). Stratejik
yönetim sürecinin temel ve başlangıç aşamalarından birini içeren stratejik yönlendirme
evresi, işletme etkinliğine ve verimliliğine katkıda bulunmaktadır (Ülgen ve Mirze 2014).
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Bununla birlikte stratejik yönlendirme evresi, işletme tarafından gerçekleştirilen
faaliyetlerin ne denli yerinde gerçekleştirildiğinin ve mevcut durumun iyileştirilmesine
yönelik neler yapılabileceğinin belirlenmesini de içermektedir. Özellikle günümüzde
işletmelerin,

stratejilerini

oluşturma

sürecinde

ve

işletme

yönünü

belirleme

çalışmalarında değişen çevre koşullarına uyum sağlamayı ne denli önemsemeleri
gerekmekteyse, stratejik yönlendirme evresi de bu temelde küresel rekabet ortamı
içerisinde başarılı olmak isteyen işletmeler için hayati derecede önemlidir (Doğan ve
Hatipoğlu 2009).
Stratejik yönlendirme evresi; kurum çalışanlarına kılavuzluk eden ve bu doğrultuda
onlara yol gösteren, onları kontrol eden ve aynı zamanda da onlara bir hareket özgürlüğü
tanıyan bir evredir. Kurum vizyonuna yönelik dönüm noktalarını içeren ve kurumun
faaliyetlerini devam ettirmesini sağlayan bir güç olmak bakımından alternatifsiz bir süreci
ve ölçülebilen gelişmelerin en üst standardını ifade etmektedir. Böylece vizyon kavramı
da belirlenmesi gereken bir unsur olarak çıkmaktadır. Gelecekte olunmak istenilen yer
olarak tanımlanabilecek vizyon, stratejik yönetim sürecinde başlangıç noktasını ifade
etmek ve genel olarak da işletmenin en üst düzeydeki yöneticileri tarafından oluşturulmak
bakımından tüm işletme çalışanları tarafından benimsenmek durumundadır (Akgemci
2008). İşletme vizyonu ile birlikte işletmenin başarısının artırılmasında ve stratejik
yönetim bağlamındaki prensiplerin etkin kılınmasında önemli olan misyon da, yine
stratejik yönetim sürecinin başlangıcında yer almak bakımından tüm işletme
çalışanlarının ortak hareket etmelerine katkı sağlamakta ve çalışanların motive edilmeleri
imkanı sağlar. Stratejik yönlendirme evresinde oluşturulan “Misyon Bildirisi (Mission
Statement)”; işletmenin varlık nedeninin, vizyona ulaşılabilmesi için neler yapılması
gerektiği ile ilgili ilkeleri ve ortak değerleri içeren bir belge olma niteliğine sahiptir
(Ülgen ve Mirze 2014).
İşletmelerin neden var olduklarının bir yanıtını da içeren misyon bildirisi, bu yönüyle
işletmenin diğer işletmelerden farkının ortaya konulmasını sağlamakta ve bir anlamda da
işletme felsefesinin somutlaştırılarak ifade edilmesini olanaklı kılmaktadır. Stratejik
yönlendirme evresi; işletme için söz konusu olan fırsatların ve tehditlerin gözden
geçirilmesine olanak sağlayan misyon ifadesinin ortaya konulmasını içermesi
bakımından, işletmenin kuruluş ve varlık nedeninin saptanmasını da içermekte ve işletme
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tarafından üretilecek olan mal ve/veya hizmetlerin nerede ve nasıl üretileceği ile ilgili
belirlemelere yer vermektedir (Dinler 2009).
Sonuç olarak stratejik yönlendirme evresini bu çerçevede tamamlayan kurumların, bu
sürece yönelik başarılı belirlemelerde ve uygulamalarda bulunmayanlara göre daha
başarılı oldukları ve çok daha uzun soluklu olarak ayakta kalabildikleri ileri
sürülmektedir. Zira stratejik yönlendirme evresinde tüm alt amaçlar ve stratejiler de genel
amaçlarla uyumlaştırılmakta ve geleceğe yönelik amaç ve hedefler belirlenebilmektedir.
Buradan hareketle artık strateji oluşturma evresine geçilerek stratejik seçimin
yapılabilmesi mümkün hale gelebilmektedir.
3.2.4 Strateji oluşturma evresi ve strateji seçimi
Strateji oluşturma evresi, en temel anlamda hayati bir karar aşaması olarak
değerlendirilmektedir. Ülgen ve Mirze’ye (2014) göre strateji oluşturma evresi,
işletmenin iç çevre ve dış çevre analizleri ile durum belirleme matrisleri sayesinde, sahip
olduğu kaynak ve yeteneklerin değerlendirilmesine imkân sağlaması yönüyle önem arz
etmektedir.
Belirtilen temelde strateji oluşturma evresi, stratejik karar alma ve stratejilerin seçilmesi
anlamında üst yönetimin stratejik tercihleri doğrultusunda yönetilmektedir (Renkal
2012). Bu süreçte işletmeyi gelecekte etkilemesi muhtemel ekonomik, sosyal ve
teknolojik faktörler ile ilgili belirlemelerde bulunulmaktadır. Bu kapsamda stratejik
kararlar

alınmakta

ve

bilgi

eksikliğinden

kaynaklanabilecek

belirsizliklerin,

karmaşıklıkların ve çatışmaların daha en başında bertaraf edilebilmesine yönelik tedbirler
alınmaktadır.

Diğer

taraftan

işletme

stratejistleri,

muhtemel

belirsizliklerin,

karmaşıklıkların ve çatışmaların azaltılabilmesini sağlamaya yönelik olarak işletmenin
mevcut bilgi yapılarını gözden geçirmekte ve algısal filtreleri aracılığı ile verileri
basitleştirmek ve yeniden yapılandırmak için hareket etmektedirler (Demir ve Yılmaz
2010). Bu doğrultuda işletmenin mevcut durumuna ve geleceğine yönelik yeni bilgiler
toplanmakta ve yorumlanmaktadır.
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Stratejilerin oluşturulma evresinde stratejilerin seçilmesi; işletme stratejistlerinin yaşı,
eğitim düzeyi, deneyim süreleri gibi demografik değişkenlerden etkilenmekte ve
stratejistlerin yaşam felsefeleri, değer yargıları, inançları, arzu ve istekleri gibi kişisel
özellikleri doğrultusunda söz konusu olmaktadır (Güner 2005). Bu bağlamda konu ile
ilgili araştırmalar doğrultusunda; eğitim düzeyleri yüksek olan genç yaştaki stratejistlerin,
eğitim düzeyleri göreceli olarak daha düşük olan ve yaşça daha büyük stratejistlere göre
daha fazla risk alma eğiliminde oldukları belirlenmiştir. Strateji oluşturması evresinde
belirlenecek olan stratejilerin; analitik bir yaklaşımla belirlenmesi, kurumların içerisinde
yer aldıkları yoğun rekabet ortamında yaşamlarını devam ettirebilmeleri açısından ve
rakiplerine üstünlük sağlayabilmeleri için önem arz etmektedir. Bu bağlamda işletmelerin
faaliyetlerine uygun stratejileri seçmeleri, başarılarını etkileyen en önemli faktör olmakta
ve işletme başarısını direkt olarak etkilemektedir.
3.2.5 Strateji uygulama evresi
İşletme için uygun stratejilerin oluşturulmasının ve seçilmesinin ardından, bu stratejilerin
başarı ile uygulanabilmesi için işletmenin en iyi şekilde organize edilebilmesi süreci,
“strateji uygulama evresi” olarak ifade edilmektedir. Bu doğrultuda strateji uygulama
evresinin başarısı, direkt olarak strateji oluşturulması ve seçilmesi evresinin başarılı
olmasına bağlıdır denilebilir. Strateji uygulama evresinde kurumlar, bu aşamaya kadar
söz konusu edilen tüm belirlemelerde ve uygulamalarda değişiklik yapabilmektedirler
(Ülgen ve Mirze 2014). Örneğin; bu aşamada işletme misyonunun belirlenen ve
uygulamaya konulan stratejilerle uyum içerisinde olmadığı düşünülmekteyse, misyonun
yeniden ifade edilmesi yoluna gidilebilmekte veya örgütsel yapıya uygun yeni amaçlar
belirlenebilmektedir.
Strateji uygulama evresinde işletmelerin göz önünde bulundurmaları gereken hususlar
aşağıda verildiği gibi ifade edilebilmektedir (Eren 2013). Strateji uygulama evresinde,
uygulanacak olan ve yönetim tarafından planlanan ve seçilen stratejilerin, işletmenin
yapısını yeniden şekillendirmeye yönelik olmasına özen gösterilmelidir. Strateji
uygulama evresinde, işletme amaçlarına uygun stratejiler doğrultusunda hareket
edilmesine özen gösterilmeli ve stratejilerin işletme amaçları ile uyumlu olması
sağlanmalıdır. Strateji uygulama evresinde, belirlenen stratejilerin, işletmenin
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organizasyonel yapısı ile uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. Strateji uygulama
evresinde,

işletmede

uygulanacak

olan

yönelik

stratejilere

düzenlemelerde

bulunulduğundan ve gerekli değişikliklerin yapıldığından emin olunmalıdır. Bu
belirlemeler doğrultusunda strateji uygulama evresinin; aynı zamanda işletmenin rekabet
edebilirliğinin

artırılmasına

yönelik

olarak

yapısının,

sistemlerinin,

liderlik

davranışlarının, insan kaynakları politikalarının, örgüt kültürünün, değerlerinin ve
yönetim sürecinin gözden geçirildiği ve gerekli durumlarda revize edildiği bir süreci ifade
ettiği görülmektedir.
Strateji uygulama evresinde işletmelerin; liberal üst yönetim tarzına sahip olmak, belirsiz
stratejiler ve çelişkili öncelikler dolayısıyla sıkıntılar yaşamak, etkisiz bir üst yönetim
dolayısıyla atıl kalmak, zayıf ve sağlıksız dikey iletişim vb. şeklinde birtakım engellerle
karşılaşabilmeleri söz konusu olabilmektedir (Engin 2005). Bu engellerin aşılabilmesi
için de, işletmenin rekabet edebilirliğini artırmaya yönelik olarak kaynaklarını
olabildiğince etkin kullanması ve rekabetçi çevrenin yarattığı fırsatları görerek lehine
çevirmesi

önerilmektedir. Stratejilerin

işletme çalışanları

tarafından

yeterince

anlaşılamaması, strateji uygulama sürecinin başarıya ulaşmasını engellemiş olacaktır
(Akgemci 2008). Bu nedenle işletme yöneticileri; öncelikli olarak uygulanacak olan
stratejilerin fonksiyonel birimler ve tüm işletme çalışanları tarafından doğru bir şekilde
anlaşılabilmesini sağlamalı ve yöneticiler ile strateji uygulayıcıları arasında etkin bir
iletişim sürecinin hâkim kılınmasına özen göstermelidirler.
Strateji uygulama evresinin başarıya ulaşabilmesinde, örgüt kültürünün çevrenin
gereklerine uygun olarak hazırlanmış olan stratejilerle uyumlu olması önem arz
etmektedir (Şahin 2010). Zira örgüt kültürünün strateji tercihlerinin belirlenmesinde
dikkate alınması kadar, strateji seçiminde ve uygulanması sürecinde de üzerinde
durulması

gereken

bir

konudur.

Gerekirse

örgüt

kültüründe

düzenlemelere

gidilebilmelidir. Strateji uygulama evresinin başarısı aynı zamanda, stratejik liderle
çalışmanın önemi ile ilgilidir. Stratejik lider; geleceği görebilme potansiyeline sahip olan,
esnek olabilen ve çalışanları güçlendirebilen, belirsizliklerle baş edebilen, başkalarının
duygu, düşünce ve davranışlarını anlamlı ve olumlu yönde etkileyebilen kişidir. Stratejik
lider aynı zamanda iç ve dış paydaşlarla iyi ilişkiler kurmayı önemseyen, kendi
paradigmalarını ve yeteneklerini sürekli olarak sorgulayabilen ve o doğrultuda
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geliştirebilen, yetenekleri doğrultusunda gerekli hallerde strateji değişiklikleri yapabilen
gereken yerlerde cesur kararlar alabilen bireyleri ifade etmektedir. Kurum çalışanları ile
liderin ortak çabaları ile şekillenen strateji uygulama evresinin ardından, tüm bu
gayretlerin sonucunun ne olduğunun bilinmesi icap etmektedir ve bu da bizi stratejik
kontrol aşamasına götürmektedir.
3.2.6 Stratejik kontrol evresi
Hayatın olağan akışı içinde, genellikle bir olgu veya olayın bitişi diğer bir olgu veya
olayın başlangıcı şeklinde kendini gösterebilmektedir. Bu yüzden esasında stratejik
kontrol evresi, geri bildirimler sayesinde uygulama sonuçlarının analizini bünyesinde
barındırır. Ülgen ve Mirze’ye göre, izlemsel yönetim sürecinin son evresi olan stratejik
kontrol evresi, stratejik yönetim süreci neticesinde ortaya konulan tüm sonuçların
değerlendirildiği ve kontrol edildiği bir aşamayı ifade etmektedir (Ülgen ve Mirze 2014).
Bu süreçte stratejik kontrol evresi; planlama, organize etme ve yürütme işlevlerinin,
kurum amaçlarına uygun olup olmadığının belirlenmesini kapsamakta ve bu amaçların
gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin tespitini gerekli kılmaktadır. Stratejik kontrol
evresi bu anlamda; işletme faaliyetlerinin geriye yönelik olarak, ileriye yönelik olarak ve
mevcut duruma yönelik olarak gerçekleştirilen kontrol faaliyetlerinden meydana
gelmektedir (Dinçer 2013). Bu doğrultuda kontrol faaliyetleri; ister geriye yönelik olarak
gerçekleştirilsin, ister ileriye yönelik olarak gerçekleştirilsin veya mevcut durumu
yansıtmış olsun, mutlaka belirli standartlar doğrultusunda gerçekleştirilmelidir.
Stratejik yönetim sürecinin dinamik bir yapıdan oluştuğu dikkate alındığında, bu sürece
yönelik tüm aşamaların birbirinden kopuk olmayacak şekilde ve bir anlamda ardışık
olarak sürdürülmesi gerekmektedir (Ireland ve Hitt 2005). Stratejik kontrol evresinde tüm
kontroller birbirini takip edecek şekilde gerçekleştirilmeli ve eşzamanlı kontroller
yapılarak işletmeye yönelik doğru belirlemelerde bulunulmasına özen gösterilmelidir.
Stratejik kontrol evresi; stratejik uygulamaların ne denli başarılı bir şekilde
gerçekleştirildiğinin belirlenebilmesi ve işletme çalışanlarının motive edilmesi açısından
önem taşımaktadır (Dinçer 2013).
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Stratejik kontrol evresi; stratejik kontrollerle ilgili performansın ölçülmesini sağlamak
bakımından da önemlidir. Bu doğrultuda kurumlar, müşteri memnuniyetinden yeni patent
kayıtlarına ve yeni ürün ve süreç tanıtımlarına kadar uzanan geniş bir yelpazeye yönelik
belirlemede bulunma olanağına sahip olabilmektedirler. Sonuç olarak stratejik kontrol
evresi; genel olarak stratejik yönetim sürecinin diğer tüm aşamaları gibi stratejilerin
gözden geçirilebilmesini sağlamaktadır. Ayrıca çevre şartlarının değişimleri izlenerek
stratejilerin revize edilmelerini mümkün hale getirmektedir.

3.3 Stratejik Yönetim Kültürünün Oluşturulması Sürecinde Yer Verilen Strateji
Politika Araç ve Teknikler
Stratejik politika araç ve teknikleri; işletmelere rekabet üstünlüğü sağlaması bakımından,
etkin bir stratejik yönetim modeli olarak benimsenmekte ve uygulanmaktadır. Bu
bağlamda işletmeler tarafından stratejik yönetim kapsamında söz konusu edilebilecek
birçok stratejik yönetim araç, yöntem ve teknikleri bulunmaktadır. Her işletme gerek iç
çevre ve gerekse dış çevre ile ilgili belirlemelerini yapmasının ardından kendisine uygun
düşen stratejik yönetim araç, yöntem ve tekniklerini seçmek için hareket edebilmektedir.
Çalışmanın bu aşamasında, söz konusu edilen bu araç, yöntem ve tekniklerle ilgili
ayrıntılı belirlemelerde ve değerlendirmelerde bulunulacaktır. Bunlardan ilki; Strengths,
Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT) analizi olarak ele alınmıştır.
3.3.1 GZFT Analizi
Güçlü Yanlar, Zayıflıklar, Fırsatlar, Tehditler (GZFT) Analizi; işletmelerin çevresel
faktörleri ve çevreye ilişkin yönelimleri anlayabilmek ve bu doğrultuda iç ve dış çevre
koşullarını analiz edebilmek amacıyla kullandıkları bir yöntemdir. Bu bağlamda SWOT
analizi kapsamında sınır ve dış çevre analizleri yapılması, işletmelerin izlemsel planlama
sürecinde yaygın olarak kullanılmaktadır. İşletmenin iç çevresinin analizi doğrultusunda
“güçlü yönleri (strengeths)” anlamında üstünlükleri ile “zayıf yönleri (weaknesses)”
anlamında eksikliklerinin ortaya konulması ve dış çevresinin analizi doğrultusunda karşı
karşıya olduğu “fırsatları (opportunities)” ile “tehditleri (threats)” tespit edilmektedir. Bir
başka ifadeyle “Etkileşim Analizi” olarak da adlandırılan “SWOT (GZFT) Analizi”;
işletmenin bir bütün olarak incelenmesi, üstün/güçlü ve zayıf yönlerinin bulunması ve bu
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kapsamda koşullarının çevre ile uyumlu hale getirilmesi olarak tanımlanabilmektedir
(Dinçer 2013). Belirtilen bu nitelikleri doğrultusunda SWOT analizi işletmeler açısından
büyük önem taşımaktadır (İşseveroğlu ve Hatunoğlu 2012). Zira SWOT analizi sayesinde
işletmenin üst düzey yöneticilerinin önemli stratejik konulara odaklanmaları
kolaylaşabilmekte ve işletmenin karşılaşması muhtemel problemleri önceden fark
edilmekte, işletmenin güçlü yönlerini belirleyebilme olanağı söz konusu olabilmektedir.
SWOT analizi kapsamında işletmelerin güçlü ve zayıf yönleri, pazar durumu, finansman
yapısı, üretim ve teknik kapasite, araştırma ve geliştirme potansiyeli ile yönetim ve insan
kaynakları kriterlerine göre değerlendirilmektedir (Güngör ve Arslan 2004). Bu anlamda
işletmelerin “üstünlükleri”, faaliyetlerinin başarı ile uygulanması ve işletmenin
rakiplerine göre daha verimli ve etkili olmasını ifade etmektedir. İşletmenin “zayıflıkları”
ise, işletmenin rakiplerine göre daha az etkili veya verimli olma durumunu ortaya
koymaktadır.
SWOT analizi sayesinde işletmeler, uzun dönemli stratejilerini belirleyebilmekte ve
sağlıklı bir planlama yapabilmek için, hem güçlü hem de zayıf yönlerini göz önünde
bulundurabilmektedirler (Üzün 2000). Bununla birlikte SWOT analizi; işletmenin
gelecekte yararlanabileceği ve kazanç elde edebileceği ekonomik, sosyal, politik,
teknolojik ve rekabetçi eğilimlerini tespit edebilmesini ve böylece fırsatlarını ortaya
koyabilmesini sağlamaktadır. Diğer taraftan işletmenin amaçlarına ulaşmasını zorlaştıran
veya bu amaçlara ulaşmasını olanaksız hale getiren ve işletme başarısını engelleyebilecek
tüm durumların tespit edilmesini sağlamak amacıyla tehditlerinin belirlenmesine katkıda
bulunmaktadır.
Sonuç olarak SWOT analizi, işletmelere temel iki yararı sağlamak bakımından önem arz
etmektedir. İlk olarak SWOT analizi ile işletmeler, mevcut durumlarını veya analizin
yapıldığı

döneme

ilişkin

olumlu

ve

olumsuz

yönleri

ile

artı

eksilerini

belirleyebilmektedirler. Ayrıca işletmeler, işletmenin ileriye dönük durumunun ne
olacağı ile ilgili tespitlerde ve tahminlerde bulunabilmektedirler. Bu iki temel
doğrultusunda SWOT analizi, işletmelerin bugününden geleceğine belirlemelere
bulunulmasını sağlamak açısından önem arz eden kapsamlı bir analiz tekniğini ifade
etmektedir.
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3.3.2 Portföy analizi
Bir işletmenin bugünkü ve gelecekteki durumunu ortaya koyması bakımından “Portföy
Analizi” önem teşkil eden diğer bir teknik olarak ortaya çıkmaktadır. Eren’e göre portföy
analizi; bir ana şirketin stratejik iş birimi olarak mevcut yatırımlarını değerlendirme ve
bunların gelecekte sağlayacakları yararları tahmin etme, bu değerlendirmelerden
hareketle işletmenin elindeki kaynakların tahsisinde yol gösterici olma amacı ile
uygulanan analitik bir tekniği ifade etmektedir (Eren 2013). Portföy analizi; 1970’li
yollardan itibaren kullanılmaya başlanan bir tekniktir ve birbirleri ile ilişkili çok sayıdaki
işletme faaliyetinin karşılaştırılması, işletme önceliklerinin oluşturulması ve kazananlarla
kaybedenler arasında tercihte bulunulması olanağı sağlaması bakımından önemli bir
teknik olarak değerlendirilmektedir. Portföy Analizi, birçok stratejik durumun bir arada
analiz edilmesini sağlaması bakımından işletmeler için fayda sağlayan bir teknik olarak
değerlendirilmektedir. Bu şekilde Portföy Analizi, aşağıda verildiği şekilde temel iki
amaç doğrultusunda kullanılabilmektedir (Çetinkaya 2006).
Portföy analizinin kullanılmasının öncelikli amacı; stratejik sonuçlara ulaşılabilmesi
amacıyla, organizasyondaki birbirleri ile ilişkili faaliyetlerin gözden geçirilmesini
sağlamaktır. Portföy Analizinin kullanılmasının ikinci amacı ise; işletmeyi veya
rakiplerini etkileyebilecek faaliyetlerin ve muhtemel portföy (yatırım) hareketlerinin
izlenmesi doğrultusunda gelecek yönelimli analizler yapılmasını olanaklı kılmak olarak
ifade edilmektedir. Stratejik yönetim alanında izlenimlerin belirlenebilmesi amacıyla çok
yaygın olarak kullanılan portföy matrisleri ile işletmenin piyasada nasıl bir strateji
izlemesi ve yatırımlarını hangi alanlarda yoğunlaştırması gerektiği ile ilgili analizler
yapılarak belirlemede bulunulabilmektedir. Bu yönüyle Portföy analizi; günümüz rekabet
koşullarında

işletmelerin

piyasa

koşullarını

ve

rakiplerinin

durumunu

değerlendirebilmelerine ve izleyebilmelerine olanak sağlaması bakımından uygun bir
stratejik yönetim aracı olma niteliğine sahiptir. Bu şekilde mevcut bir portföy
değerlendirmesi yapıldıktan sonra bir işletme için en fazla yarar sağlayacak bir seçimin
yapılması gerekmektedir. Bu seçimin yapılmasında “Fayda – Maliyet Analizi” kolaylık
sağlayan bir unsur olarak ele alınmaktadır.
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3.3.3 Fayda - maliyet analizi
Somut ve rakamsal ifadelerle daha belirgin tespitlerin yapılabilmesi amacıyla işletmeler
“Fayda – Maliyet Analizi” ile daha az enerji harcaması sonucu yararlı seçimler yapabilme
imkânına sahip olabilmektedirler. Aktan’a (2008) göre fayda - maliyet analizi; işletme
için en iyi veya en kârlı hareket şeklinin belirlenebilmesi için, beklenilen faydalar
karşısında beklenilen maliyetleri ölçme sürecidir. Bu doğrultuda özellikle yatırım
projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan bir karar alma tekniği yatırım projelerinin
fayda ve maliyetlerinin tespit edilmesini sağlamakta ve işletmelerin yatırımları ile ilgili
olarak daha rasyonel kararlar alabilmelerine olanak tanımaktadır.
Fayda - maliyet analizi; işletme faaliyetlerinin fayda ve maliyet düzeylerinin para
karşılığının tahmin edilebilmesine ve karşılaştırılabilmesine olanak sağlaması açısından,
söz konusu faaliyetin gerçekleştirilmeye değer olup olmadığının tespit edilebilmesine
yardımcı olmaktadır (Durna ve Eren 2002). Bu doğrultuda işletmeler, yeni pazarlara
girme ve yeni ürünler üretme gibi stratejik kararların verilmesinde ve söz konusu
kararların fayda ve maliyetine ilişkin bilgiler elde etmede fayda - maliyet analizinden
yararlanabilmektedirler. Belirli kriterlere göre yapılan seçimlerden sonra, bu seçimin ne
kadar risk içerdiğinin de bilinmesine ihtiyaç vardır.
3.3.4 Risk analizi
Bireysel veya kurumsal düzeyde yapılan her seçim genellikle bir risk unsurunu içerisinde
taşır. Bu riskleri minimuma indirmek çoğu kez mümkün olmakla birlikte sıfır düzeye
çekmek nadir görülen bir durumdur. Akgemci’ye (2008) göre kurumsal düzeyde bir risk
analizi; işletme yatırımlarının ne ölçüde risk taşıdığının belirlenebilmesine yönelik bir
faaliyettir ve ekonomik – mali risk analizi, siyasi risk analizi, ülke risk analizi anlamında
birçok analizin yapılmasını içermektedir (Akgemci 2008). Bu bağlamda özellikle
günümüzde yabancı sermaye yatırımlarında yaygın olarak kullanılan risk analizleri, dış
borç ihtiyacı duyan ülkelere yönelik olarak bugün itibariyle birçok kredi değerlendirmesi
yapan kuruluş tarafından uygulanabilmektedir.
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Bilgiye ve ihtiyata öncelik veren yaklaşımla Duran’a (2013) göre risk analizi sürecinde
işletmeler, öncelikle bilgi varlıklarının envanterini çıkarmak için hareket etmekte ve
yapılan özel bir elemenin ardından tehditler, zayıf yönler ve bunlara karşılık gelen riskler
belirlenmekte ve alınması gereken önlemlere karar verilmektedir. Bu yaklaşımdaki risk
analizi sürecinde asıl amaçlanan, risklerin tanımlanması doğrultusunda bu risklere
yönelik gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır. Bu amaç çerçevesinde belirlenen
risklerin izlenmesi ve ölçülmesine yönelik uygulanacak olan teknikler, alınacak olan
tedbirlerin başarısının test edilebilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle risk
analizinin her aşamasında, fayda - maliyet dengesinin gözetilmesi, yapılan analizlerin
daha gerçekçi ve objektif olmasını sağlamış olacaktır. Kurum içi değerlendirmeler kadar,
kurum dışı ölçümlerin de bir işletme için aynı derecede önemli olduğu açıktır. Bu nedenle
“Değer Zinciri Analizi” yoluyla kurum dışı faktörlerin etkisinin ölçülmesi gerekmektedir.
3.3.5 Değer zinciri analizi
Dış çevre ve paydaşların hesaba katılmadığı bir değerlendirme işletme için olumsuz
sonuçlara yol açabilir. Diğerlerinin karşısında kendi konumunun güç göstergelerini ortaya
koymak, bir “Değer Zinciri Analizi” geliştirmek gerekli olabilir. Kuyucak ve Şengür
(2009) değer zinciri analizini; işletmelerin rekabet avantajı elde edebilmeye yönelik
olarak, her bir değer faaliyetini ve bu faaliyetler arasındaki ilişkileri ve farklılık meydana
getiren stratejik bir araç olarak tanımlamaktadır. Bu doğrultuda değer zinciri analizi
işletmelerin, tedarikçileri, müşterileri ve piyasadaki diğer işletmelerle olan ilişkilerini
ortaya koymasını ve bu temelde rekabet gücünü ölçmesini sağlamaktadır.
Porter (1996) tarafından geliştirilen değer zinciri analizi, işletmenin temel amacının kâr
elde etmek olduğu üzerine kurulmuştur. Bu süreçte işletme değeri, müşterilerin
işletmenin ürün ve/veya hizmetlerine ödemeyi kabul ettikleri fiyatlarla ölçülmektedir.
İşletme bünyesinde gerçekleştirilen ürün dizaynı, üretim, pazarlama, dağıtım ve satış
sonrası hizmetler gibi faaliyetlerin olması gerektiği şekilde yerine getirilebilmesi için, bir
taraftan o işletmenin ürün ve/veya hizmetlerinin değerini artırmaktayken; diğer taraftan
da işletmenin rakiplerine göre üstünlük elde etmesini sağlamaktadır. Bu doğrultuda değer
zinciri fonksiyonlarında rakiplere göre farklılık oluşturulabilmekte ve işletme bir rekabet
avantajı elde edebilmektedir. Bir değer zinciri analizi işletme için yeterli olmaz. Ortaya
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konulan bu değerin zaman ve mekân yönünden uygun şekilde mal ve/veya hizmet
sunucularından hizmet alıcılarına ulaştırılması gerekmektedir. Tedarik zinciri yöntemi ile
bu bağ kurulmaya çalışılmaktadır.
3.3.6 Tedarik zinciri yönetimi
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi, ürün ve hizmetlerin hızlı, güvenli ve doğru
bir şekilde nakledilmesini zorunlu kılmaktadır. Birbirine bağlı bir dizi faaliyet olarak
değerlendirebilecek olan “tedarik zinciri yönetimi” kurumların bu gereksinimini
karşılamaya yönelik olarak kullanılmaktadır. Bu manada tedarik zinciri yönetimi,
müşterilere doğru ürünün, doğru zamanda, doğru yerde ve doğru fiyata, olabildiği oranda
en düşük maliyetle ulaşmasını mümkün hale getiren malzeme, bilgi ve para akışının
entegre edilmesi yöntemi olarak ifade edilebilmektedir (Tan 2001). Tedarik zinciri
yönetimi sayesinde, zincir içerisinde yer alan temel iş süreçlerinin entegrasyonu
sağlanmakta, müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik stratejilerin ve iş örneklerinin
oluşturulması amaçlanmaktadır.
Tedarik zinciri yönetimi sürecinden beklenilen sonuçları elde edebilmek için, işletmelerin
tedarikçiler ile müşteriler arasında koordinasyon kurması önem taşımaktadır (Lee ve
Billington 1992). Bu doğrultuda tedarik zinciri yönetimi sürecinin; karşılıklı bilgi, olumlu
ve olumsuz paylaşımı, işbirliği, müşterilere hizmet kapsamında aynı hedefe odaklanma,
süreçlerin entegrasyonu, uzun dönemli ilişkiler geliştirilmesi temelinde yürütülmesi
gerekmektedir. Özellikle küresel rekabetin artması ile birlikte tedarik zinciri yönetimi,
işletmelerin rekabet üstünlüğü oluşturması bakımından önem arz etmektedir. Çünkü
tedarik zinciri yönetimi kapsamında işletmeler, en uygun koşullarla tedarikçilerinden
hammadde alıp üretimlerini gerçekleştirebilmekte veya yine en uygun koşullarda
tedarikçilerinden temin ettikleri ürün veya ürünleri, müşterilerine en uygun koşullarda
ulaştırabilmektedirler. Genellikle bir uygulama seçimi yapmak ve bunun en iyisi olmasını
temenni etmek bireysel veya kurumsal açıdan arzulanan bir durumdur. Bu nedenle diğer
kurum uygulamaları hakkında fikir sahibi olmak işletmeler için yarar sağlayabilecektir.
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3.3.7 Benchmarking (Kıyaslama)
“Benchmarking” kavramının tam karşılığın ne olması gerektiği konusunda literatürde bir
görüş birliği bulunmamakla birlikte, kavramın daha çok “kıyaslama”, “örnek alma” ve
“örnek edinme” anlamlarında kullanıldığı görülmektedir. Bu anlamda benchmarking
kavramı, son amacı performansı artırmak olan sürekli bir öğrenme süreci olarak
tanımlanmaktadır (Saraç 2005). Benchmarking; alanında en iyi olmak için, kendi
süreçlerini veya benzer nitelikte olan kurumlardaki süreçleri prosedürlere göre inceleyen,
o süreçlerdeki uygulamalardan ders almak isteyen ve bunun sürekli olarak
gerçekleştirilmesine dayanan bir çalışmadır.
Aktan’a göre benchmarking; performans düzeyini artırmaya yönelik olarak, bir
organizasyon çerçevesinde ve/veya diğer organizasyonlardaki “en iyi uygulama
(bastpractice)” örneğini belirlemesi ve kendi organizasyonuna uyarlamasıdır (Aktan
2008). Çoğu kez taklitçiliği içermesi bakımından eleştirilen benchmarking, bununla
birlikte temel felsefesi itibariyle aynen almayı değil, uyarlamada bulunması sonrası
uygulamayı içermektedir. Bununla birlikte benchmarking; sadece kıyaslamada
bulunmayı değil, aynı zamanda en iyi uygulamaları tespit edebilmeyi ve bu uygulamayı
organizasyonun kendi yapısına benzetmesidir. Bu şekliyle benchmarking, “en iyi
uygulamaların adaptasyonu” olarak tanımlanabilmektedir. Hem sunulan ürün ve
hizmetler bakımından, hem de hizmet sunucuları bakımından bütüncül bir yaklaşımla,
kalite anlayışına da değinmek gerekli görülebilir.
3.3.8 Toplam kalite yönetimi
Gerek organizasyonel yapılanma yönü ile gerekse sunulan mal ve/veya hizmetler yönü
ile toplam kalite yönetimi örgütlerin başarısında rol oynayan faktörler arasındadır.
Tekin’e (2004) göre “toplam kalite yönetimi (TKY)”; özel anlamda ürün ve/veya hizmet
kalitesinin, genel anlamda ise organizasyon kalitesinin sürekli olarak iyileştirilebilmesine
yönelik olarak organizasyon yapısında uygulanması gereken tüm süreçleri ifade
etmektedir. Bu anlamda TKY, aşağıda sıralanan üç temel hedefi içermektedir (Naktiyok
ve Küçük 2003):

38

1. Müşterilerin istek ve beklentilerini tatmin edecek ürünleri ve/veya hizmetleri
üretebilmek,
2. İşletmenin çalışma prosedürlerini iyileştirebilmek ve daha az olumsuzluklar ile daha
başarılı sipariş getiren önlemlerle daha yüksek başarıya yönelmeyi sağlamak,
3. Çalışanların işletme hedefine ulaşma yolunda performanslarını tam olarak
kullanabilmelerine yardımcı olmak temelinde işletme politikasının yayılımını ve gönüllü
faaliyetlerini teşvik etmek.
TKY, müşteri tatminini kısa vadeli kâr amacının üstünde tutan ve mevcut veya potansiyel
müşterilerin ihtiyaçlarının karşılanması doğrultusunda mal ve/veya hizmetlerin sürekli
iyileştirilmesi için organizasyonun tüm çalışanlarının aktif katılımını sağlamayı
amaçlayan bir yönetim teknolojisidir (Kayalı ve Aktaş 2003). TKY, aşağıda belirtilen
temel

unsurlar

kapsamında

işletme

faaliyetlerinin

desteklenmesine

katkıda

bulunmaktadır (Powell 1995):
i. TKY, işletmelerde kararlı liderlik uygulamalarında bulunulmasını sağlamaktadır.
ii. TKY, işletme içi ve dışı iletişim süreçlerinin iyileştirilmesine katkıda bulunmaktadır.
iii. TKY, müşterilerle yakın ilişki kurulabilmesini olanaklı kılmaktadır.
iv. TKY, tedarikçilerle yakın ilişki içerisinde olunmasını sağlamaktadır.
v. TKY, benchmarking kapsamında sürekli artan eğitim ihtiyacının karşılanmasında etkili
rol üstlenmektedir.
vi. TKY, işletmeleri açık bir organizasyon olarak yapılandırmaktadır.
vii. TKY, işletme çalışanlarının yetkilendirilmesini sağlamaktadır.
viii. TKY, işletmenin sıfır – hata anlayışı ile yönetilmesi imkânını vermektedir.
ix. TKY, işletmede esnek üretim uygulamalarında bulunulmasını sağlamaktadır.
x. TKY, işletmede süreç geliştirme faaliyetlerine yer verilebilmesine imkân tanımaktadır.
xi. TKY, işletmede ölçme ve değerlendirme faaliyetlerine gereği gibi yer verilebilmesini
sağlamaktadır.
Yukarıda belirtilen takım ölçüm ve değerlendirmelerden sonra kurum performansının
belirlenmesi gerekmektedir. Bu açıdan Balanced Scorecard (Kurum Karnesi) kavramını
performans değerlendirme bakımından ön plan acıkmaktadır. Kurum karnesi; hangi işe
hangi kaynakların tahsis edileceği ve tahsis yapıldıktan sonra bunların çıktılarının nasıl
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ölçüleceği sorunu bir işletme için hayati öneme sahiptir. Balanced scorecard kavramı, bu
amaca hizmet etmek üzere geliştirilmiş bir formül olarak değerlendirilmektedir.
“Performans Karnesi” olarak da adlandırılan balanced scorecard, sanayi toplumundan
bilgi toplumuna geçiş sürecinde işletmelerde önem kazanan ve bu doğrultuda sıklıkla
kullanım alanı bulmaya başlayan bir yönetim aracı olarak nitelendirilmektedir (Kuğu ve
Kırlı 2013). “Dengeli Sonuç Kartı” şeklinde de Türkçe’ ye çevrilmiş olan balanced
scorecard yöntemi; bilgi toplumuna geçiş sürecinde işletmelerin karşılaştıkları stratejik
uygulamalardaki başarısızlıklarını ve performanslarındaki yetersizlikleri aşmalarına
yönelik olarak önerilen etkili bir çözüm yoludur. Bu doğrultuda da işletmelerin
amaçlarına ulaşmalarına katkıda bulunmaktadır. Bir başka değerlendirme çerçevesinde
balanced scorecard, işletmenin vizyonunun, misyonunun ve stratejisinin, performans
ölçütlerine

dönüştürüldüğü

bir

çerçeve

sunması

ve

işletmelerin

performans

değerlendirme alanında yaşadıkları sorunlara çözüm bulmayı amaçlayan bir yöntem
olarak ifade edilmektedir (Ülgen 2006).
Balanced scorecard; bir işletmenin çalışmakta olan elemanlar için, finansal olan ve
olmayan ölçütlerin bilgi ünitelerinin bir parçası olması gerektiğini vurgulayan bir
sistemdir. Bu doğrultuda balanced scorecard kapsamındaki hedef ve ölçütler, işletmenin
uzun dönemde ulaşmak istediği yere göre oluşturulan vizyon ve stratejisi de dikkat
alınarak belirlenmektedir. İşletme performansını etkileyen bir faktör olarak elektronik
ortamda yapılan işletme faaliyetlerini de değerlendirmek gerekmektedir.
Elektronik ticaret, kamu ve özel kesim tarafından son yıllarda ürün ve hizmet sunumunda
teknolojik araçların kullanımı

yaygınlaşmaya başlamıştır. Elektronik ortamda

gerçekleştirilen bu faaliyetlerin gelişiminde, maliyet ve zaman unsurunun belirleyici
olduğu ifade edilebilir. Elektronik ticaret (E - Ticaret); 20. yüzyılın son çeyreği itibariyle
iletişim ve bilgi teknolojilerinde görülen hızlı gelişmelerin, günlük yaşamımıza aynı
zamanda genel olarak tüm sektörlere yansıması ile birlikte gündeme gelen bir pazarlama
anlayışını ifade etmektedir. Küresel rekabet koşullarının bir gereği olarak ortaya çıkan ve
bilgi toplumunun gerekliliklerinden biri olarak değerlendirilen “E – Ticaret”; gerek
işletme bazında ve gerekse ülke bazında rekabet üstünlükleri oluşturulabilmesinin temel
unsuru olarak görülmeye başlanmış ve sosyal refahın sağlanabilmesi bağlamında stratejik
bir önem kapsamında değerlendirilmiştir. “E – ticaret”; bilgisayar ağları aracılığı ile
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ürünlerin sunulması, tanıtılması, satılması, ödemesinin yapılması ve dağıtılması sürecini
içermektedir. E – ticaret kapsamında söz konusu edilen bu işlemler, sayısal biçime
dönüştürülmüş yazılı metin, ses ve video görüntülerinin işlenmesi ve işletilmesi ile
mümkün olabilmektedir (Çolakoğlu 2012). E – ticaret, telekomünikasyon ağları aracılığı
ile işletmelerin ticari işlemlerini yürütebilmelerini, iş ilişkilerini sürdürebilmelerini ve
işletmeler arası bilgi paylaşımını olanaklı hale getirmektedir ve işletmeler arasındaki
operasyonel

sınırların

ortadan

kaldırılması

doğrultusunda

işletme

ticaretinin

desteklenmesini içermektedir. Bilgi, iletişim ve teknolojideki gelişmeler esasında kurum
dışı olduğu kadar kurum içi değişimleri de beraberinde getirmektedir. Bu sebeple kurum
içi değişim ile ilgili olarak “Değişim Mühendisliği” konusunda değerlendirmesi
gerekmektedir.
Değişim Mühendisliği, kişi yapısı gereği rahatı ve kolay olanı tercih eder. Eğer kişi, zor
olanı seçer ise var olma mücadelesi azmi içerisindedir. Bu açıdan bakıldığında değişim;
sorunlar ve belirsizlikler ile doludur. Risk, kavram itibariyle izlemseldir. Kişi eğer biraz
stratejik olursa verilen kararlar ve bu kararların sonuçları fırsatlara dönüşebilir. Ancak
karar vericinin karar sürecinde katlandığı ya da katlanacağı risklerin yeni fırsatlara yol
açabilmesi de, kararların verildiği ortamın değişime açık ve kendini sürekli yenileyebilen
bir şekilde planlanmasına bağlı olacaktır. Değişim mühendisliği kavramı, maliyet, kalite,
esneklik ve hız gibi çağın en önemli performans ölçütlerinde çarpıcı geliştirmeler yapmak
amacıyla, karar ve iş süreçlerinin temelden yeniden düşünülmesi ve yeniden
tasarımlandırılması şeklinde tanımlamaktadır (Hammer and Stanton 1998).
Birçok organizasyonda eski örgüt amaçlarına dayalı bir takım kurallar hala
kullanılmaktadır. Ancak günümüzde bütün bu unsurlar eskisinden çok farklı bir nitelik
taşımaktadırlar. “Halen yapmakta olduğumuzu neden yapıyoruz?” ve “Neden bu şekilde
yapıyoruz?” gibi temel soruların cevaplandırılmasıyla, karar sürecine konu olan işin
mevcut durumdaki yapılış biçiminin altında yatan kuralların ve varsayımların gözden
geçirilmesi sağlanabilir ve gerekli değişime ışık tutacak bilgiler elde edilebilir. İkinci
olarak, değişim mühendisliğinde değişimin radikal olması öngörülür. İşin bir kısmını
değiştirmek ve geliştirmek yetmeyeceği için iş süreci yeniden ve temelden
değiştirilmelidir.Yani yeniden sıfırdan başlanmalıdır. Değişim mühendisliğinin bir diğer
amacı, çarpıcı gelişmeler yaratmaktadır. %10’larla ifade edilen bir gelişme hedefi
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oldukça yorucu ve külfetli aynı zamanda uzun bir çalışma için hedef olamaz. Değişim
mühendisliğinde eski süreç yöntemleri terkedilerek sürecin yeniden tasarımı esastır.
Burada süreç kavramı, bir araya geldiklerinde müşteri için değer oluşturacak faaliyetler
dizisini ifade etmektedir. Diğer bir deyişle süreçler bir bütün olarak önem kazanmaktadır.
Sürecin içindeki görevler, sürecin sonundaki çıktı kadar, bir başka deyişle müşteri talebi
kadar önemli olamazlar. Özetle değişim mühendisliği müşteri odaklıdır ve karar vericinin
doğru kararlar vermesine katkıda bulunacak şekilde organizasyon edilmelidir. Kapsadığı
tüm süreçlerin yeniden tasarımını içerir.
Senaryo analizi kavramı ilk olarak 1967 yılında Herman Kahn tarafından “scenario”
ismiyle öngörü disiplinine sunulmuştur. Asıl ününü ise Pierre Wack’in Shell Corporation
için hazırladığı ve Shell firmasının 1971 Petrol Krizi’ne hazırlıklı girmesini sağlayan
senaryo analizi ile elde etmiştir (Verity 2003). Senaryo analizi, farklı sonuçları hesaba
katarak gelecekteki olası olayları analiz etmektedir. Genellikle yarının dünyasının bugüne
benzeyeceğini varsayan tahmin yöntemleri, geleceğin iş çevresini öngörebilmede yetersiz
araçlar olarak kalmaktadırlar. Pek çok yönetici, günlük iş çevrelerinde uzun vadeli
tahminlerini geçersiz kılan pek çok beklenmeyen değişim ve belirsizlikle karşı karşıya
kalmaktadır. Bu durum, geleceğe hazırlanmak zorunda olan uygulamacıları senaryo
analizlerine yöneltmektedir (Bood ve Postma 1997).
Senaryolar birer iz düşüm, tahmin veya tercih değil; tutarlı, güvenilir biçimde
oluşturulmuş alternatif gelecek hikayeleridir. Senaryo analizi, tahmin tekniklerinden
farklı olarak belirsizliği kabul eder, anlamaya çalışır ve muhakeme sürecinin bir parçası
sayar. Bu nedenle tahmin tekniklerinden üstündür. Senaryo analizi, gelecekte ne olacağını
önceden tahmin edip ona göre hazırlanmak değil, bütün önemli alternatiflerin
olabileceğine ihtimal verip her birisi ile ilgili tehdit ve fırsatları daha önceden çalışmak
ve hazır olmaktır. Bu yolla kullanıcılarına gelecekle ilgili birbirinden farklı birçok
görüntü ve farklı alternatifler sunarak, şirketlerin varsayımlarını güçlendirmelerine,
stratejilerini oluşturmalarına ve planlarını önceden test etmelerine yardımcı olmaktadır.
Senaryo yaklaşımı ortaya atıldığından bu yana gelişme göstererek stratejik karar alma
sürecinde yeni işlevler üstlenmiştir. İlk ortaya atılan klasik yaklaşım, stratejik karar alma
sürecinin sadece bazı adımlarına katkıda bulunurken, şirket uygulamaları sonucunda
geliştirilerek stratejik öğrenmeyi de kapsayarak karar alma sürecinin bütününe katkıda
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bulunmaya başlamıştır (Schoemaker 1991). Her şeyden önce senaryolar, stratejilerin
tasarlanması ve seçimi için bir alt yapı oluşturmaktadırlar. Stratejilerin veya politikaların
farklı senaryolara göre test edilerek değerlendirilmesi, senaryoların karar alma
sürecindeki en kolay ve en eski kullanımlarından biridir (Beck 1982). Bunun yanında,
senaryolar gelecekte olabilecekleri tespit etmede ve şirketin gelecek gelişmelere nasıl
tepki verebileceğini belirlemede iyi bir yardımcı araçtır. Bu yönü ile senaryoların şirketler
için birer erken uyarı sistemi işlevi üstlendiği söylenebilir. Ayrıca, senaryo analizi nicel
veriler ile nitel girdilerin kombine edilmesine, soyut ve bulanık değişkenlerin
değerlendirilmesine de izin verir (Cornelius, vd. 2005). Senaryo analizinin son
zamanlarda öne çıkan yeni işlevlerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Bood ve
Postma 1997):
 Yöneticileri çevresel kararsızlık konusunda bilinçlendirmek,
 Yöneticilerin bilişsel örneklerini geliştirmek,
 Örgütsel öğrenme sürecini tetiklemek ve hızlandırmak
Bu çalışmada senaryo analizinin kullanım amacı, özellikle yukarıda belirtilen bu üç yeni
işlevi doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Senaryo analizinin, karar alma sürecinde
senaryoların yapılandırılması ve öğrenme sürecine girdi oluşturması aşamalarında,
bilişsel haritalar ile desteklenmesi incelenmektedir.
3.3.9 Dış kaynak kullanımı
Dış kaynaklardan yararlanma (Outsourcing); işletmelerin, temel yetenekleri üzerine
odaklanarak, bunun dışında kalan faaliyetlerini bu konuda uzmanlaşmış diğer firmalardan
sağlaması olarak tanımlanabilir. Bu tanımın içinde geçen temel yetenek kavramı ise; bir
işletmeyi başka işletmelerden ayıran, işletmenin vizyonunu gerçekleştirmesinde rol
oynayan, rakipler tarafından kolayca taklit edilemeyen bilgi, beceri ve yeteneği ifade
etmektedir. Geleneksel işletme faaliyetlerinin katma değer üretmeyen kısımları dış
kaynaklara devredilmekte, personel giderlerinden tasarruf edilmekte ve boşta kalan
kalifiye işgücünden işletmenin farklı bölümlerinde daha fazla verim alınabilmesine
imkân sağlanmaktadır.
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1998 yılında “The Outsourcing Institute” üyeleri arasında yapılan araştırma sonuçlarına
göre dış kaynak kullanımını gerektiren ana nedenler aşağıda belirtilen 10 başlık altında
toplanmıştır:
1. İşletim giderlerini denetlemek ve azaltmak,
2. Firmayı asıl etkinliğe yönlendirmek, temel yetenekleri geliştirmek,
3. Dünya çapında olanaklara erişmek,
4. İç kaynakları başka etkinlikler için serbest bırakmak,
5. İçeride sahip olamadığı kaynaklara erişmek,
6. Yeniden yapılanma sürecini hızlandırmak,
7. Denetim dışı kalmış ya da idaresi zor olan işlevler ile başa çıkabilmek,
8. Sermaye fonları oluşturmak,
9. Riski paylaşmak,
10. Nakit akışı sağlamak.

3.3.10 Öğrenen organizasyonlar
Öğrenen örgüt kavramı, bir örgütün sürekli olarak yaşadığı olaylardan sonuç çıkarması,
bunları aynı zamanda çalışanlarını geliştirebileceği bir sistem içinde değişen çevre
koşullarına adapte edebilmesi ve tüm bunların sonucunda sürekli olarak değişen, gelişen
ve kendini yenileyen dinamik bir örgüt olması anlamına gelir (Senge 1996). Bir başka
ifadeyle bu durum örgütün canlı kalmasını yani nefes almasını hayatın içinde sürekli
olmasını tanımlar. Senge, öğrenen organizasyonları “kişilerin istedikleri sonuçları
yaratma kapasitelerini genişlettiği, yeni ve coşkun düşünme tarzlarının beslendiği, ortak
çalışmayı teşvik eden ve insanların nasıl birlikte öğreneceğini sürekli öğrenen
organizasyonlar” olarak tanımlar (Senge 1996).
Öğrenen örgüt bir yönetim modeli değil, yeni bir yönetim anlayışı ya da yönetim
felsefesidir. Sürekli değişim ortamında rekabetçi olabilmek ve yarıştan kopmamak için
her örgütün hem içsel işleyişini, yani süreçleri, yapıları ve sistemlerini yönetebilmeyi;
hem de örgüt dışında meydana gelen değişikliklere ayak uydurabilmeyi ya da kendini
uyarlamayı öğrenmesi gerekir (Senge, 1996).
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4. TÜRKİYE’DE BELEDİYE SİSTEMİNİN ANALİZİ
Bu bölümde ilk önce Türkiye’deki belediyecilik anlayışının tarihsel süreç içerisindeki
seyri kavramsal yönü ile incelenmiş, yıllar itibariyle yapılan düzenlemeler anlatıldıktan
sonra konu üzerinde kuramsal düşüncelere yer verilmiştir. Ayrıca, Türkiye’deki il
belediye sistemi ile büyükşehir belediye sistemlerinin temel özellikleri ve bunların
dönüşüm süreçleri üzerinde durulmuştur. Türkiye’de belediye ve büyükşehir belediyesi
statüsünün getirdiği avantajlar ile dezavantajların neler olduğu / olabileceği konusunda
yapılan uygulamalara yer verilmiş konu hakkında farklı görüşler çerçevesinde
tartışılmıştır.
4.1 Belediye, Büyükşehir Belediyesi ve Belediye Yönetimi
Belediye yönetimi anlayışı, “kentsel yerleşmelerin yönetim mekanizması” (Güler 2009)
şeklinde ilk olarak 1856 yılında İstanbul’da kurulmuş ve 1930 yılında 1580 sayılı
Belediye Kanunu ile düzenlenmiştir. 1580 Sayılı Kanunun 2005 tarihli ve 5393 sayılı
Belediye Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır. 5393 Sayılı Kanunda belediye; belde
(belediyesi olan yerleşim birimi) çevrenin mahalli gerekli ihtiyaçlarının karşılanması
amacıyla kurulan ve karar masası seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali
öneme sahip kamu gerçek kişisi olarak tanımlanmıştır.
5393 Sayılı Kanun, 1580 Sayılı Kanuna göre belediye sistemine birçok farklı düzenleme
getirmiştir. Bu düzenlemeler çerçevesinde, il ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması
zorunlu hale getirilmiş ve bir yerleşim bölgesinde belediye kurulabilmesi için öngörülen
nüfus ölçütü iki binden beş bine çıkarılmıştır. Bununla birlikte 5393 Sayılı Kanun ile
belediyelerin yerel hizmetlerle ilgili yetki ve görevleri artırılmış ve 1580 Sayılı Kanun
kapsamındaki düzenlemelerle daha çok altyapıya yönelik görev ve sorumlulukları olan
belediyeler; eğitim, sağlık, sosyal yardım, ekonomi ve ticaret alanında da birtakım görev
ve yetkilere sahip olmaya başlamıştır. Bu belirlemeler haricinde yine 5393 Sayılı Kanun
ile belediyeler; imar, su ve kanalizasyon işlerinin düzenlenmesi; ulaşım gibi kentsel
altyapı sistemlerinin tesis edilmesi; coğrafi ve kent bilgi sistemlerinin kurulması; çevre
ve çevre sağlığı ile ilgili hizmetlerin sunulması; temizlik ve katı atık yönetimi sürecine
yönelik belirlemelerde bulunulması; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans
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hizmetleri verilmesi; şehir içi trafiğin düzenlenmesi; defin ve mezarlık hizmetleri
kapsamında düzenlemelerde bulunulması; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlarla ilgili
çalışmaların yürütülmesi; konut ihtiyacının karşılanması; kültür ve sanat etkinliklerinin
programlanması; turizm ve tanıtım faaliyetlerinin koordine edilmesi; gençlik ve spor
bağlamındaki etkinliklerin planlanması; sosyal hizmet ve yardım programlarının
çerçevelenmesi; vatandaşlara mesleki beceri kazandırma kursları verilmesi; ekonomi ve
ticaretin geliştirilmesine yönelik tedbirler alınması gibi çok sayıda hizmetin de yapılması
ve/veya ihale yoluyla dış hizmet satın alımı vasıtasıyla yaptırılması yönünde göreve
sorumluluklar üstlenmeye başlamışlardır. Belediyelerin bu yönde hizmet sunumunda
bulunabilmelerini sağlamak için, 1982 Anayasası’na göre görev ve sorumlulukları ile
orantılı olarak gelir kaynaklarına sahip olmaları adına hareket edilmelidir (Sayan 2013).
Bu nedenle Türkiye’de belediyeler, daha çok genel bütçe gelirlerinden ayrılan paylar, öz
gelirler ve denkleştirme ödeneği çerçevesinde hizmet sunma olanağına sahip
olabilmektedirler.
Büyükşehir belediyelerinde; merkezde yer alan ve bünyesinde birden fazla belediye
barındıran büyükşehir belediyesi şeklinde oluşumlar yanında, bu belediyelere bağlı ilçe
belediyeleri şeklinde bir yapılanma söz konusudur. Özellikle Türkiye’nin üç büyük ili
olarak addedilen İstanbul, Ankara ve İzmir’de büyükşehir belediyesi anlayışı kendine
özgü bir nitelik doğrultusunda yürütülmektedir. 27.06.1984 tarihli ve 3030
sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun kapsamında; İstanbul,
Ankara ve İzmir illerine ilişkin özgün bir yönetim yapısı tesis edilmiş ve bu illerdeki
belediyeler “büyükşehir belediyesi” olarak adlandırılmıştır. 10.07.2004 tarihli ve 5216
sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin
Yönetimi Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmış olmakla birlikte, 12.11.2012 Tarih ve
6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile de
5216 Sayılı Kanun ile değiştirilmiş ve büyükşehir belediye sistemi ile ilgili olarak kanun
kapsamında köklü düzenlemelerde bulunulmuştur. 6360 Sayılı Kanun kapsamında
büyükşehir belediyesi; sınırları il mülki sınırı olan ve sınırları içerisindeki ilçe
belediyeleri arasında bütünlüğü sağlayan; idari ve mali özerkliğe sahip olarak kanunlarla
verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren ve yetkileri kullanan; karar organı
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seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu gerçek kişisi, olarak tanımlanmıştır. Bu
belirlemeler çerçevesinde belediyelerin sınırları il mülki sınırları olarak genişletilmiş ve
büyükşehir belediyelerine yeni görev ve yetkiler tanınmıştır. Bununla birlikte, 6360 Sayılı
Kanun kapsamında söz konusu edilen değişikliklerle; otuz ilde il özel idarelerinin ilk
yerel seçimlerde kapatılmasına karar verilmiş, toplam nüfusu yedi yüz elli binden fazla
olan illerin il belediyelerinin büyükşehir belediyesine dönüştürülmesi hükme bağlanmış
ve illerin fiziki yerleşim durumları ve ekonomik gelişmişliklerine göre büyükşehir
belediyesi addedilmesi ölçütü kaldırılmıştır.
Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde valiye bağlı olarak kurulan Yatırım İzleme
ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB); kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve
hizmetlerinin sürekli olarak yerine getirilmesi, takip edilmesi ve koordinasyonu
sürecinden; acil çağrı, afet ve acil yardım hizmetlerinin takibi ve yürütülmesinden; şehrin
tanıtılmasından; gerekli görülen hallerde merkezi idarenin taşrada gerçekleştireceği
yatırımların yapılmasından ve koordine edilmesinden; temsil, tören, ödüllendirme ve
protokol hizmetlerinin yürütülmesinden; ilde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına
rehberlik edilmesinden ve bu kurum ve kuruluşların denetlenmesinden görevli ve
yetkilidir (Öztekin 2012). Bu kapsamda görev ve yetkilere sahip olan YİKOB’ların sevk
ve idaresi, vali veya vali tarafından görevlendirilecek olan bir vali yardımcısı tarafından
yürütülmektedir.
Belirtilen kapsam dışında büyükşehir belediyelerinin; stratejik plan hazırlamak, nazım
imar planı oluşturmak, su, kanalizasyon, toplu taşımacılık, çevre sağlığı, merkezi ısıtma,
anayol ve cadde yapımı gibi birçok başka görevleri de bulunmaktadır. Bu görevlerin
koordinasyonu konusunda, büyükşehir belediyesinin organları olarak büyükşehir
belediye meclisi, büyükşehir belediye encümeni ve belediye başkanı görev
yapmaktadırlar.
4.2 Belediye ve Büyükşehir Belediyesi Sistemlerinin Kuramsal Temelleri
Yerel yönetimler tarafından sunulan hizmetlerin etkinlik ve verimliliğinin sağlanması ile
yerel yönetimlerin demokrasi ile ilişki, yerel yönetimlere yönelik yapılacak
düzenlemelerin temelinde yatan iki anlayışı ifade etmektedir. Bu bağlamda yerel yönetim

47

anlayışının ortaya çıkmasına zemin hazırlayan kuramsal temeller, fonksiyonel etkinlik ve
demokrasi düşüncesi kavramları çerçevesinde değerlendirilmektedir (Eryılmaz 2011).
Fonksiyonel etkinlik; hizmete tahsis edilen kaynak ile amaç arasındaki uygunluğu ve
verimliliği ifade etmek için kullanılmaktadır. Demokrasi düşüncesi ise; halkın yönetime
katılımını ifade etmekte ve özgürlük, özerklik ve yeniden paylaşım kavramları temelinde
yerel yönetimin demokratik bir anlayış içerisindeki konumunu belirtmektedir. Bu iki
temel kavramın kesiştiği bir ölçek kapsamında idare edilen yerel yönetimlerde, ölçeğin
boyutları, demokratik katılımın nasıl sağlanacağı ve hizmetlerin daha etkin ve verimli bir
şekilde nasıl sunulacağını belirlemektedir. Bu bağlamda; yerel yönetimler kapsamında
kamu hizmeti sunumu söz konusu olduğunda, bu yönde hizmet sunan birimlerin faaliyet
alanı ne denli küçük olursa, vatandaşların tercihleri o denli göz önünde
bulundurulabilmekte ve yönetime katılmaları o denli kolaylaşabilmektedir.
Hizmetlerin niteliği, hizmetin hangi ölçekte uygulanmasının daha uygun olacağının
belirlenmesinde göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bağlamda da her hizmetin, etkin ve
verimli bir şekilde görülebileceği bir düzeye aktarılması gerekecektir (Keleş 2012).
Örneğin; ulaşım, kanalizasyon, konut, imar ve planlama hizmetlerin her birinin küçük
birimler tarafından ayrı ayrı görülmesi, hizmetin etkinliği ve verimliliğini artırmış
olacaktır. Belediyelerin ölçek ölçütü doğrultusunda belirlenmesine yönelik olarak ilgili
literatürde yer alan tartışmalar, daha çok liberal kuramların iki farklı temelde
değerlendirilmesi

doğrultusunda

yürütülmektedir.

Bu

iki

yaklaşıma

ilişkin

değerlendirmeler devam eden bölümlerde açıklanmıştır (Çınar vd. 2009).
4.3 Yeni Bölgeci Yaklaşımlar ve Kent Bölgeleri Yaklaşımı
“Yeni Bölgeci Yaklaşımlar” ile “Kent Bölgeleri Yaklaşımı”nın savunucuları; uygulama
açısından geniş mekânsal ölçeklerin uygun politikaların geliştirilebilmesi için elverişli
olduğunu belirtmekte ve devlet odaklı olarak sürdürülecek olan bir kalkınma anlayışı
yerine, yerel güçlerin ve kurumların ön planda tutulduğu bir bölge anlayışı doğrultusunda
hareket edilmesi gerektiğini belirtmektedirler. Kent bölgeleri yaklaşımının savunucuları
bu belirlemelere ek olarak; kırsal alan ile kentsel alan arasında söz konusu edilen ayrımın,
esnek kentlerin kurulması ile giderilebileceğini ve bu şekilde de kır – kent – banliyö
alanlarını içerisine alan kentlerin kurulabileceğini belirtmektedirler.
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4.4 Kamu Tercihi Yaklaşımı
“Kamu Tercihi Yaklaşımı’nın savunucuları; büyük kentlerde yerel demokrasi anlayışının
sürdürülebilir kılınabilmesi için daha parçalı bir yönetim yapısının tesis edilmesini
önermektedirler. 6360 Sayılı Kanun kapsamında Türkiye’de yapılan yasal düzenleme,
kamu tercihi yaklaşımı tarafından ortaya konulan anlayışın değil, daha çok diğer
yaklaşımların

ortaya

koydukları

perspektifler

çerçevede

hareket

edildiğini

göstermektedir.
Literatürde konu ile ilgili olarak kuramsal çerçeveyi ifade eden bu yaklaşımlar haricinde;
hizmet alanlarının genişlemesi faktörü başta olmak üzere ekonomik, siyasi ve sosyal
nedenler ile ülkenin tarihsel gelişim süreci içerisinde edinilmiş ve benimsenmiş yönetsel
gelenekler doğrultusunda farklı büyükşehir yönetim modellerinin de söz konusu edildiği
görülmektedir. Bu çerçevede değerlendirilen yönetsel modeller; geçici ve küçük ölçekli
örgütlenmeler ve uzun süreli örgütlenmeler olmak üzere iki başlık altında incelemek
mümkündür. Geçici ve küçük ölçekli örgütlenmeler, yönetimler arası hizmet
anlaşmalarını, kentsel birlikleri, kurulları ve özel amaçlı örgütleri anlatmak istemektedir.
Uzun süreli örgütlenmeler ise, birleştirmeleri ve yerel federasyonları ifade etmektedir.
Türkiye’de geçmiş dönemlerde faaliyet gösteren İmar ve İskân Bakanlığı, Yerel
Yönetimler Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan yasa tasarıları
“Hizmet Birlikleri Modeli”ne dayanmakta, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin
(İSKİ) kuruluşu ise “Özel Amaçlı Örgütler Modeli”ni ifade etmektedir. 6360 Sayılı
Kanun kapsamında gerçekleştirilen son yasal düzenleme ise, Türkiye’de Birleştirme
Model’inin benimsendiğini göstermektedir. Bu model tüm kentsel bölgeden sorumlu
genel amaçlı, yönetim, planlama, eğitim, altyapı gibi stratejik hizmetleri üstlenmiş olan
bir yerel yönetim birimi özelliklerini göstermektedir. Bunun dışında, ikincil yolların ve
kanalların yapılması, sokakların temizliği, aydınlatma, çöp toplama ve dağıtım
hizmetlerinin görülmesi anlamında alt yerel yönetim birimlerinin tanımlanmasını
içermesi bakımından 6360 Sayılı Kanunun, Federasyon Modeli’nin izlerini taşıdığı
söylenebilir.
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4.5 Türkiye’de Belediye ve Büyükşehir Belediyesi Sistemi
4.5.1 Sistemin dönüşüm süreci
Türkiye büyükşehir belediyesi yönetim modeli ile 1984 yılında tanışmıştır. Türkiye’de,
nüfus ve yönetsel kapasite açısından büyük yerleşim birimlerinde kentsel hizmetlerin
yürütülmesi sorumluluğunu yerine getiren büyükşehir belediyeleri, diğer bölgelerde de
yerel yönetim birimleri içerisinde belediyeler ön plana çıkmaktadır. Bu temelde
sürdürülen çalışmalar 2000’li yıllara kadar farklı düzenlemelerle yürütülmüş ve küçük
yapısal değişikliklerle büyükşehir belediyesi sisteminin işletilmesi adına hareket
edilmiştir. 2000’li yıllarla birlikte büyükşehir belediye sisteminde köklü değişiklikler
yapılması gündeme gelmiş ve 2000’li yıllar boyunca devam ettirilen bu değişim süreci
çeşitli unsurlar üzerinden devam ettirilmiştir. Bu sürecin bir devamı olarak söz konusu
edilen büyükşehir belediyesi reformu da, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) iktidara
gelmesinin bir yıl sonrasında gündeme gelmiş ve kamuoyunda “pergel düzenlemesi”
olarak bilinen düzenlemeler 2003 yılının sonu itibariyle ortaya konulmaya başlanmıştır
(Çınar vd. 2009).
Dönemlere göre radikal düzenlemeler olarak görülmeyen ve dolayısıyla da üzerinde çok
tartışılmayan bu yöndeki çalışmaları içeren 11.12.2003 tarihli ve 5019 sayılı Büyükşehir
Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek
Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında ise, nüfus
ölçütü üzerinden belli yarıçaplı dairelerle büyükşehir belediyelerinin sınırlarının
genişletilmesi öngörülmüştür. Ancak 5019 Sayılı Kanun, dönemin Cumhurbaşkanı
tarafından onaylanmamış ve onaylanması için de çalışmalarda bulunulmadığı için
yürürlüğe girmemiştir. 5019 Sayılı Kanun kapsamında, Türkiye’de ilk kez belediye ve
köy anlamında “küçük” yerel yönetim birimlerinin kapatılması politikası gündeme gelmiş
ve bu politikanın uygulanmasına yönelik çalışmalarda bulunulmaya başlanmıştır. Yine
aynı dönem itibariyle bu yönde sürdürülen çalışmalar doğrultusunda, kendilerinden daha
büyük olan il ve ilçe belediyelerine yakınlıkları dolayısıyla kimi yerlerdeki küçük
belediye ve köyler, bu il ve ilçe belediyelerine mahalle olarak dâhil edilmek istenmiştir.
Bu çalışmalar öncelikli olarak sonuçsuz kalmış gibi görünse de, neticesinde 5393 Sayılı
Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte bu “dâhil etme” politikası kararnameler aracılığı

50

ile uygulamaya konulmaya başlanmıştır. Bununla birlikte “dâhil etme” politikasına ek
olarak, nüfus ölçütü üzerinden de kimi belediyeler, nüfusu iki binin altına düştükleri
gerekçesi ile köye dönüştürdükten sonra kapatılmak istenmiştir. 06.03.2008 tarihli ve
5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında sürdürülmek istenen bu değişiklikler
başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Ancak kamuoyunda “Bütün Şehir Kanunu” olarak da
bilinen 6360 Sayılı Kanun kapsamında, hizmetlerde etkililik ve verimlilik ile imar
bütünlüğünün sağlanması, kaynak israfının önüne geçilebilmesi, idari ve mali kapasitesi
yeterli olmayan birimlerin kaldırılması gibi gerekçelerle kademeli olarak uygulamaya
geçirilmesi amaçlanmaktadır.
4.5.2 Sistemin temel özellikleri
Türkiye’de ilk belediye teşkilatı olarak nitelendirilen İstanbul Şehremaneti, 1855 yılında
kurulmuştur. Fransa’daki örnekleri model alınarak uyarlanan model çerçevesinde 1857
yılı itibariyle İstanbul 14 belediye dairesine bölünmüş, Galata ve Beyoğlu semtlerinde
“Altıncı

Daire-i

Belediye”

kurulmuştur.

1868

yılında

iki

kademeli

olarak

gerçekleştirilecek olan bir yapının uygulamaya konulması öngörülmüş ve bu doğrultuda
İstanbul, 14 belediye dairesine bölünmüştür. İlk metropoliten örneği olarak nitelendirilen
bu yöndeki düzenlemeler sonrasında 1877 yılı itibariyle İstanbul’da belediye sayısı 20’ye
çıkarılmış, ardından da İstanbul tek bir belediye olarak 9 şubeye bölünmüştür. 1580 Sayılı
Kanun ile nüfusu iki binden fazla olan yerleşim birimleri belediye olarak düzenlenmiştir.
23.03.1984 tarihli ve 195 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile üç büyük kentte
iki kademeli olarak büyükşehir yönetim modeli uygulanmaya başlanmıştır. 195 Sayılı
KHK daha sonrasında 3030 Sayılı Kanun ile değiştirilmiştir.
Türkiye’de büyükşehir düzenlemesinin temeli 1982 Anayasasına dayanmakta ve konu ile
ilgili TC Anayasası’nın 127’nci maddesi kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu
kapsamda büyük yerleşim birimleri için özel yönetim şekilleri getirilebilmektedir. 3030
Sayılı Kanun kapsamında da İstanbul, Ankara ve İzmir’de iki kademeli olarak belediye
kurulması adına hareket edilmiştir ki; Kanun hükmü gereği bir yerde büyükşehir
belediyesi kurulabilmesi için, belediye sınırları içerisinde birden fazla ilçenin bulunması
gerekmektedir. Eğer belediye sınırları içerisinde birden fazla ilçe yer alması söz konusu
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değilse, bu durumda öncelikli olarak merkezi idare tarafından en az iki ilçe kurulması
öngörülmüştür. 3030 Sayılı Kanun, büyükşehir belediyesi kurulmasına yönelik bir nüfus
ölçütü öngörmemektedir. Böylece söz konusu edilen illerin ardından Adana, Bursa,
Gaziantep ve Konya Büyükşehir Belediyeleri kurulmuş ve merkez ilçeler, Kanun hükmü
gereğince ilçe belediyesi olarak kabul edilmiştir. Aynı şekilde Kanun’da öngörülen ilçe
sorunlarının aşılabilmesi için, bir anlamda “suni ilçeler” kurulması adına hareket
edilmiştir. Daha sonraki dönemlerdeki düzenlemelerle, özellikle ekonomik nedenler
gerekçe gösterilerek ilçe belediyeleri tamamen büyükşehir kurulması uygulamasından
vazgeçilmiştir. Bu doğrultuda 1993 yılı itibariyle Mersin, Eskişehir, Diyarbakır, Antalya,
Samsun, İzmit ve Erzurum Büyükşehir Belediyeleri kurulmuştur. 2000 yılı itibariyle 593
sayılı KHK ile Sakarya İlinde Adapazarı Büyükşehir Belediyesi kurulmuş ve hem ilçe
hem de alt kademe belediyelerinin kurulması anlamında karma bir yöntem kabul
edilmiştir.
Reform çalışmaları 5216 Sayılı Kanun ile devam etmiş ve Kanun ile 3030 Sayılı Kanun
yürürlükten kaldırmıştır. Bu yeni düzenleme ile Türkiye’de belediye sistemine ilişkin
yeni bir reform süreci içerisinde yer alınmaya başlanmış ve Kanun hükmü gereğince
büyükşehir belediyesi sınırlarına hem ölçek hem de nüfus kuralı getirilmiştir. Bu
doğrultuda, önceki anlatımlarda yer verildiği üzere pergel düzenlemesi adı verilen
yöntemle sınır genişletmeleri yapılması adına hareket edilmiştir. 5216 Sayılı Kanun
öncesinde büyükşehir belediyesi; en az üç ilçe veya belediye sınırları içerisinde yer alan
“ilk kademe belediyesi” olarak tanımlanmış ve bu şekilde “kademe belediyesi” yerine
“ilk kademe belediyesi” ifadesi kullanılmaya başlanmıştır. 5747 Sayılı Kanun
kapsamında “ilk kademe belediyesi” ifadesi de değiştirilmiş ve yerine “ilçe belediyesi”
tanımlaması kullanılması öngörülmüştür. İlçe belediyeleri için de mülki idare
yapılanması göz önünde bulundurulmadan büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde
kalan ilçe belediyesi ifadesi kullanılmıştır.
Türkiye’de büyükşehir belediyesi kurulması için öngörülen bir başka ölçüt olarak, fiziki
yerleşim durumları ve ekonomik gelişmişlik durumlarının uygun olması halinde, toplam
nüfusu yedi yüz elli bin olan il belediyelerin büyükşehir belediyesi olmasına yönelik
düzenleme gösterilebilir. Bu yönde 5216 Sayılı Kanun kapsamında 16 büyükşehir
belediyesinin sınırlarının genişletilmesi adına hareket edilmiştir. Buna göre büyükşehir
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belediyesi sınırları içerisinde yer alan ve aynı il sınırları içerisinde bulunan belediye ve
köylere, Kanun hükmü gereğince büyükşehir belediyesine katılabilecekleri hükmü
getirilmiştir.
6360 Sayılı Kanun ile büyükşehir belediyesi kurulması ve sınırlarının belirlenmesi;
1. Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla,
Ordu, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van illerinde, sınırları il mülki sınırlar olmak üzere
aynı adla büyükşehir belediyesi kurulmuş ve bu illerin belediyeleri büyükşehir
belediyesine dönüştürülmüştür.
2. Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir,
Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki
sınırlarıdır.
3. İllere bağlı ilçelerin mülki sınırları içerisinde yer alan köy ve belde belediyelerinin
tüzel kişiliği kaldırılmış, köyler mahalle olarak, belediyeler ise belde ismiyle tek mahalle
olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılmıştır.
4. İstanbul ve Kocaeli il mülki sınırları içerisinde bulunan köylerin tüzel kişiliği
kaldırılarak bağlı oldukları ilçe belediyesine mahalle olarak katılmıştır. Yeni ilçeler
kurularak sınırları yeniden belirlenmiştir.

4.5.3 Belediye statülerinin getirdiği avantajlar ve dezavantajlar
İl, ilçe, belde gibi yerleşim birimlerinin temizlik, su, toplu taşıma ve imar faaliyetleri gibi
kamu hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu kamu tüzel kişilikleri olan belediyeler,
özellikle son dönemlerde dünya genelinde söz konusu olan değişimler doğrultusunda ve
sosyal beklentilerin de daha fazla karşılanmasına yönelik olarak farklı ihtiyaçlara cevap
verebilecek faaliyetlerde bulunmaya başlamışlardır. Sportif ve kültürel faaliyetler veya
eğitim – öğretim faaliyetleri kapsamında sürdürülmeye başlanan bu yöndeki çalışmalar
doğrultusunda hizmet sunumunda söz konusu olmaya başlayan çeşitlilik, neticesinde
belediyelerin kaynak ihtiyacının da artmasına neden olmuştur. İl belediyelerinin,
vatandaşların bu kapsamdaki talep ve beklentilerini karşılayamaması nedeniyle de,
büyükşehir belediyeleri kurulmaya başlanmıştır. Belediyelerin bu yönde hizmet
sunumunda bulunabilmeleri için sahip olmaları gereken gelirler; öz gelirler, devlet
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yardımları, borçlanmalar, cezalar ve genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paylarla elde
edilmektedir. Bu gelirler içerisinde en fazla paya sahip olan kalemi genel bütçe
gelirlerinden ayrılan paylar oluşturmaktadır ve diğer gelirlerin genel toplam içerisindeki
oranı ise çok daha azdır.
Büyükşehir statüsünde bulunan belediyelerin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları pay
il belediyelerine göre daha fazla olduğu için, genel olarak büyükşehir statüsünde
bulunmayan il belediyelerinin büyükşehir belediyesi statüsüne geçmek istedikleri
görülmektedir. İl belediyelerinin büyükşehir belediyesi olma taleplerinin altında yatan
etmenlerden bir diğeri de, büyükşehir belediyelerinin genel bütçe vergi gelirlerinden
aldıkları payın yanında, büyükşehir belediye sınırları içerisinde yer alan genel bütçe vergi
gelirleri tahsilâtı toplamından %6 hak alınmasıdır (Gözler 2013). Elde edilen gelir,
büyükşehir belediyesi olmanın avantajları arasında değerlendirildiğinden, il belediyeleri
için bu konu büyükşehir belediyesi olmaya yönelik cazip bir durum olarak görülmektedir.
2013 yılından itibaren büyükşehir belediyeleri, özel tüketim vergisi ve özel iletişim
vergisi gelirleri üzerinden %6’lık hak almaya başlamışlar ve tüm il sınırları büyükşehir
belediye sınırı olarak kabul edildiğinden, tüm ilde toplanan vergi gelirleri üzerinden bu
yönde bir pay tahsis edilmesi adına hareket edilmeye başlanmıştır (Gözler 2013). Bu
durum da yine, yeni büyükşehir olacak il belediyelerinin sahip olacakları kaynaklar
açısından büyükşehir belediyesi statüsüne sahip olmanın avantajları arasında
değerlendirilmektedir. Bu belirlemeler doğrultusunda görülmektedir ki, büyükşehir
belediyesi statüsünde olmak, il belediyesi statüsüne göre çok daha yüksek bir gelir
kaynağı elde etmeyi beraberinde getirmektedir. Bu kaynakların büyükşehir belediyeleri
tarafından en olumlu ve verimli şekilde kullanılması söz konusu olduğunda, hem sunulan
yerel yönetim hizmetlerinin kalitesi artırılmış olacak hem de altyapı yatırımlarının
desteklenmesi ile birlikte genel olarak il sınırları içerisinde yaşayan tüm vatandaşların bu
imkânlardan yararlanabilmeleri sağlanabilecektir.
Büyükşehir belediyesi statüsünde olmanın bazı dezavantajları da beraberinde getirmesi
söz konusu olabilmektedir. Örneğin; 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
doğrultusunda normal il sınırları içerisinde, diğer şartları taşımaları koşulu ile basit
usulden faydalanılabilen bazı mükellefler, sınırları içerisinde faaliyette bulundukları il
belediyesinin büyükşehir belediyesine dönüşmesi ile birlikte basit usulden faydalanma
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haklarını kaybetmiş olacaklar ve bir sonraki takvim yılı başından itibaren gerçek usulde
vergilendirilmeye tabii tutulacaklardır (Çelikyay 2014). Bununla birlikte aynı şartlara
sahip olan ve belirtilen işlerin yapılmasına yönelik olarak ilk kez mükellefiyet tesis
ettirecek olan mükellefler basit usulden faydalanamayacaklar ve yine gerçek usul
üzerinden vergilendirileceklerdir. Bu şekilde büyükşehir belediyesine dönüştürülecek il
belediyesi sınırları içerisinde; 85/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen her
türlü emtia imalatı ve alım –satımı ile uğraşan, inşaat ile ilgili her türlü işlerle uğraşan
motorlu taşıtların her türlü bakım – onarım işlerini yapan, eğlence ve istirahat yerlerini
işleten mükellefler açısından il belediyesinin ilçe belediyesine dönüşmesi dezavantaj
teşkil etmektedir.
4.6 Yönetimde Yerindelik ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, diğer uluslararası sözleşme içeriğinde olduğu
gibi bir giriş bölümü ile başlamaktadır. Giriş bölümünde, şartı yürürlüğe koyarken üye
ülkelerin yerel yönetimler konusunda besledikleri amaç ve ulaşmak istedikleri hedefler
belirtilmektedir. Şartın giriş bölümünde özet olarak; Avrupa Konseyi üyesi devletler
arasında ortak mirasları olan düşünce ve ilkelerin korunması ve gerçekleştirilmesi
amacına yönelik daha büyük bir birliğe erişmek hedeflenmektedir (Pıtırlı 1989) Şart’ın
giriş kısmında, Avrupa Konseyi amacının gerçekleştirilmesinin yolları olarak; Avrupa
Konseyi bünyesinde idari alanda anlaşmalar yapılmasına, yerel makamların her türlü
demokratik rejimin temellerinden birisi olduğunu düşünmekte ve vatandaşların kamu
işlerinin sevk ve idaresine katılma hakkının Avrupa Konseyi üyesi devletlerin tümünün
paylaştığı demokratik ilkelerden biri olduğunu düşünmeye, bu hakkın en doğrudan
kullanım alanının yerel düzeyde olduğuna, gerçek yetkilerle donatılmış yerel mekânların
varlığının hem etkili hem de vatandaşlara yakın bir yönetimi sağlamasına bağlı olduğu
vurgulanmaktadır. Ayrıca giriş bölümünde; değişik Avrupa ülkelerinde özerk yerel
yönetimlerin korunması ve güçlendirilmesinin, demokratik ilkelere ve idarede yerinden
yönetime dayanan bir Avrupa oluşturulmasında önemli bir katkı sağlayacağı, bunun
içinde demokratik bir şekilde oluşan karar organlarına, sorumluluklara ve bu
sorumlulukların kullanılmasındaki imkân ve yöntemler bakımından geniş bir kaynağa ve
geniş bir özerkliğe sahip yerel yönetimlerin varlığını gerektirdiğine işaret edilmektedir.
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Şart üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, özerk yerel yönetim kurumunun yer
alması gereken anayasal ve yasal zeminden bahsedilmekte, böyle bir zemin için merkezi
yönetimin rolünün azaltılması ve bu bağlamda merkezi yönetimin yerel yönetimler
üzerindeki denetimin minimuma indirilmesi gerektiği ifade edilmektedir. Bununla
birlikte, yerel yönetimlerin yetki ve görev alanındaki ölçütler belirtilerek verilen görevin
önemiyle orantılı gelir kaynakları sağlanması gerektiği belirtilmektedir (Aydemir 2000)
İkinci bölümde, muhtelif hükümler başlığı altında, Şart’ı onaylayan ülkelerin
yükümlülükleri, şartın kapsayacağı makamlar ve her akit tarafın şartın hükümlerine
uygunluk sağlamak amacıyla mevzuatında yaptığı değişiklik ve aldığı önlemler
konusunda Avrupa Konseyi’ne bilgi vermesi zorunluluğunu kapsamaktadır. Üçüncü
bölümde ise, şartın yürürlüğe girmesi ve uygulanması ile ilgili kurallar yer almaktadır.
Şartın 1. maddesi, 2. bölümde yer alan 12. maddeye atıfta bulunarak tarafların bu
maddede belirtilen şekil ve ölçüde kendilerini bağlı kabul edeceklerini belirtmektedir. 12.
madde ise, her akit tarafın, şartın 1. bölümünde bulunan paragraflardan en az 10 tanesini
aşağıdakilerin arasından seçilmek üzere en az 20 paragrafı ile kendisini bağlı kabul
etmeyi taahhüt edeceğini belirtmektedir. Bu madde ve paragraf şunlardır: madde 2- 3-49, paragraf 1 ve 2; madde 5- 7, paragraf 1; madde 8, paragraf 2; madde 9, paragraf 1, 2
ve 3; madde 10, paragraf 1, madde 11. Sözleşmeye taraf olan her devlet bu paragraf
hükümlerinden seçtiği paragrafları Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bildirecek, henüz
kabul etmemiş olduğu herhangi bir paragrafı veya paragraflarla kendini bağlı
addedeceğini daha sonraki herhangi bir tarihte bildirebilecektir.
Şart’ın ana konularını oluşturan 1. bölümde, özerk yerel yönetimlerin anayasal ve hukuki
dayanağı (madde 2), özerk yerel yönetim kavramı (madde 3/1, 2), özerk yerel yönetimin
kapsamı (madde 4/1, 2, 3, 4, 5, 6), yerel yönetim sınırlarının korunması (madde 5), yerel
makamların görevleri için gereken uygun idari örgütlenme ve kaynaklar (madde 6 /1, 2),
yerel düzeydeki sorumlulukların kullanılma koşulları (madde 7/1, 2, 3), yerel makamların
faaliyetlerinin idari denetimi (madde 8/1, 2, 3) yerel makamların mali kaynakları (madde
9/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), yerel makamların birlik kurma ve birliklere katılma hakkı (madde
10/1, 2, 3), özerk yerel yönetimlerin yasal korunması (madde 11) düzenlenmiştir.
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4.7 6360 Sayılı Kanun ve Büyükşehir Belediyesi Sistemindeki Değişim
Yerel yönetimlerle ilgili her düzenleme iki farklı şekilde ele alınmakta ve bu düzlemlerin
her biri yerel yönetimlerin doğasına ilişkindir. İlki, yerel yönetimlerin sundukları
hizmetlerin etkinliği ve katkısı ile ilgilidir. İkincisi de yerel yönetimlerin demokrasiyle
olan ilişkisidir. Eryılmaz (2011), yerel yönetimleri ortaya çıkaran sebepleri iki başlık
altında ele almaktadır. İlk olarak, hizmete tahsis edilen geniş anlamdaki kaynak ile amaç
arasındaki uygunluk olan ve verimlilik kavramını da içeren fonksiyonel etkinliktir.
İkincisi de halkın yönetime katılımını içeren demokrasi düşüncesidir. Ancak Eryılmaz
katılımcılık anlayışının günümüzde artık değişmiş olduğunu ve dünyadaki yerelleşme
eğilimleri ile birlikte katılımın yerel düzeyde daha da önemli hale geldiğini önemle
belirtmektedir.
Diğer taraftan “özgürlük”, “özerklik” ve “yeniden paylaşım” gibi olguların da yerel
yönetimler bakımından önemine işaret etmektedir. Bu bakımdan yerel yönetimlerin
“fonksiyonel etkinlik” ve “demokrasi” gibi iki temel üzerine yükselmiş olduğu ve bunlar
arasında yakın ilişki bulunduğu belirtilebilir. Bu iki düzlemin birbiriyle kesiştiği alan
ölçektir. Hangi ölçekte demokratik katılımın sağlanacağı ve hangi ölçekte hizmetlerin
etkin ve verimli sunulacağı bu kesişme alanın niteliğini belirlemektedir. Bir yandan
ölçeğin büyütülmesiyle demokratik katılımın daha az olacağı; öbür yandan ölçeğin
büyütülmesiyle hizmetlerin daha etkin ve verimli sunulacağı varsayılmaktadır. Yine
ölçeğin büyütülmesiyle hizmet sunumunda etkinlik ve verimliliğin azalacağını bu
nedenle küçük ölçekli alanlarda daha etkin ve verimli bir hizmet sunulacağını savunanlar
bulunmaktadır. Örneğin Eryılmaz (2011), kamu hizmeti yürüten birimlerin faaliyet
alanlarının küçülmesi ile toplumun tercihlerinin belirlenmesinin ve yönetime katılmanın
kolaylaşacağını, halkın siyasi olarak Türkiye’de Büyükşehir Belediyesi Sistemi ve 6360
Sayılı Kanun 121 C.18, S.1 temsil edildikleri organların faaliyetlerine daha çok ilgi
duymakta olduğunu belirtmektedir. Benzer bir yaklaşım Ali Erkan Eke tarafından da
savunulmaktadır. Eke’ ye (1982) göre, kentin küçüklüğü halkın doğrudan katılımına
olanak sağlamakla birlikte bu olanak ekonomiklik ve verimlilik için gerekli uygun
büyüklükten yoksundur. Hizmetlerin niteliği de hangi hizmetin hangi ölçekte
uygulanmasının daha etkin olacağını belirlemektedir. Bu bakımdan her hizmetin etkin ve
verimli görüleceği düzeye aktarılması gerekmektedir. Örneğin, ulaşım, kanalizasyon,
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konut, imar ve planlama gibi hizmetlerin her birinin küçük birimlerin her biri tarafından
ayrı ayrı görülmesi etkin ve verimli olmayacaktır (Keleş 2012).
Diğer yandan Eke (1982) bütün hizmetler için uygun bir ölçek saptamanın olanaklı
olmadığını ancak çoğu yerel hizmetlerin büyüklükten yarar sağladıkları; aşırı büyüklüğün
ise ucuzluk yerine pahalılık nedeni olabileceğini belirtmektedir. Yine Keleş (2012), yerel
yönetimlerin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için, değer sistemlerinin, inançların ve
kuramların bir yana bırakılarak ve yerel sorunlara pragmatik bir biçimde yaklaşılarak
çözüm yolları arandığını, bu teknokratik yaklaşımın yerel yönetimlerin siyasal yönünü
ikinci plana ittiğini belirtmektedir. Ölçek meselesinde, kabaca liberal kuramların iki farklı
hattı üzerinden bir tartışma yürütülmektedir. Daha çok hizmet sunumu ve yerel
kalkınmayı esas alan bu iki kuramdan ilki olan Yeni Bölgeci Yaklaşımlar ve Kent
Bölgeleri Yaklaşımının savunucuları kısaca uygulama açısından daha geniş mekânsal
ölçeklerin uygun politika geliştirme konusunda elverişli olacağını ve devlet odaklı bir
kalkınma yerine yerel güçlerin ve kurumların ön planda olduğu bir bölge anlayışının
hayata geçirilmesi gerektiğini savunmaktadırlar.
Kent Bölgelerini savunanlar ise kırsal alan ile kentsel alan arasındaki ayrımın esnek
kentlerin kurulmasıyla giderileceğini böylece kırkent-banliyö alanlarını içine alan
kentlerin kurulacağını belirtmektedirler. Bunun karşısında yer alan Kamu Tercihi Okulu
düşünürleri, büyük kentlerde yerel demokrasinin sürdürülmesi açısından daha parçalı bir
yönetim yapısı önermektedirler. Bu yaklaşımlarda katalizör güç rekabettir (Çınar vd.
2009). 6360 Sayılı Kanun yasal düzenleme, Kamu Tercihi Yaklaşımının değil daha çok
diğer yaklaşımların izlerini taşımaktadır. Kuramsal yaklaşımlarla birlikte hizmet
alanlarının genişlemesi faktörü başta olmak üzere ekonomik, siyasal ve toplumsal
nedenler ile ülkenin tarihsel gelişim süreci içinde kazanmış ve benimsemiş olduğu
yönetsel gelenekler doğrultusunda farklı büyükşehir yönetimi modelleri geliştirdikleri
söylenebilir. Bu açıdan değerlendirildiğinde büyükşehirler için geliştirilmiş olan yönetsel
modeller kabaca iki başlık altında toplanmaktadır (Eke 1982).
Yönetimler arası hizmet anlaşmaları, kentsel birlikler ve kurullar ile özel amaçlı örgütler
geçici ve küçük ölçekli örgütlenmeler olarak nitelendirilirken; birleştirmeler ve yerel
federasyonlar ise uzun süreli örgütlenmeler olarak belirtilmektedir. Keleş (2012) geçmiş
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dönemlerde İmar ve İskân Bakanlığı, Yerel Yönetimler Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı
tarafından hazırlanmış olan yasa tasarılarının hizmet birlikleri modeline dayandığını,
İSKİ’nin kuruluşunun bir özel amaçlı örgütler modeli olduğunu belirtmektedir. “Yerel
yönetimlerin büyüklüklerine göre en uygun sınırların çizilmesi amacıyla, ya da kentsel
komünlerin bu toplulukları oluşturan insanların istençlerine bakılmaksızın özeksel
yönetim eliyle yasayla birleştirilmesi” olarak ifade edilen, yerel hizmetlerin etkinliğini
sağlayan ancak özerkliğini zedeleyen birleştirme modelinin ülkemizde 1980 yılında
çıkarılan 34 sayılı Milli Güvenlik Kurulu Kararı ve daha sonra uygulanan küçük
belediyelerin kapatılması biçiminde uygulandığını belirtmektedir. Keleş’in bu
değerlendirmesi 6360 Sayılı Kanun son yasal düzenlemeyi hatırlatmaktadır. Bu bakımdan
6360 Sayılı Kanun ile birleştirme modelinin benimsendiğini göstermektedir.
Diğer taraftan, tüm kentsel bölgeden sorumlu genel amaçlı ve yönetim, planlama, eğitim,
altyapı gibi stratejik hizmetleri üstelenen bir yerel yönetim birimi ile ikincil yollar,
kanallar, sokak temizliği, aydınlatma, çöp toplama ve dağıtım hizmetlerini gören alt yerel
yönetim birimleri olarak tanımlanan yerel federasyon modelinin de (Eke 1982) son yasal
düzenlemeyi etkilediğini, 6360 Sayılı Kanunun bu modelin izlerini taşıdığını da
belirtebiliriz. Ancak burada Görmez’in (2012) böyle bir düzenlemenin şimdiye dek
örneğine rastlanılmadığı şeklindeki değerlendirmesini hatırda tutmak gerekir. Genel
olarak bütünleştirmeci bir anlayışla birlikte yerel yönetimlerin ‘fonksiyonel etkinlik’
yönünün son yasal düzenlemenin temel felsefesi olduğunu belirtilmelidir.
Ölçek konusunda yalnızca nüfusun esas alınması ancak diğer ölçütlerin esas alınmamış
olması da ölçek sorunun eksik kavrandığını göstermektedir. Ancak anakent ya da
büyükşehir kavramlarının nasıl tanımlanacağına ilişkin ölçütlerin geliştirilmesindeki
kısıtların da göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Örneğin Eke (1982), Anakent
Yönetimi ve Yönetimler Arası İlişkiler isimli kitabında bir tanım geliştirilmesinin kendi
çalışması bakımından pratik bir yararı bulunmadığını belirtmektedir. Yine de Eke (1982),
Wood’dan alıntıyla, anakent yönetimi kavramının bir bütünlük gösteren ekonomik ve
toplumsal alt dizgelerin işlev yaptığı kentsel alanda, aynı sınırlara sahip kamu örgütleri
eliyle yerel kamu kararlarının alınıp uygulanmaya konulmasıyla ilgili siyasal ve yönetsel
süreçleri anlattığını ifade etmektedir. Nihayetinde son yasal düzenleme ile birçok köyün
bir anda kent haline gelmiş olması, nüfusun büyük bir kısmının kentli nüfus olarak
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nitelendirilmesi bu eksik kavrayışın bir başka tezahürüdür. Bu bakımdan nitelik değil
nicelik üzerinden üretilen gerekçeler ile yeni ve yapay bir büyükşehir sistemi
oluşturulmuştur. Ancak bu konuda kentle bütünleşmenin sosyo-kültürel açıdan
sağlayacağı yararlar da söz konusu olabileceğini de belirtmek gerekir.
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5. BELEDİYELERDE STRATEJİK YÖNETİM KÜLTÜRÜ OLUŞTURULMA
SÜRECİ
5.1 Türk Kamu Yönetiminde Stratejik Yönetim Kültürü
Planlama, devlet yönetimi içinde sürekli kullanılan fonksiyonlardan biridir. En
küçüğünden en büyüğüne tüm kamu kuruluşlarında hizmetlerin yürütülmesi, yatırımların
gerçekleştirilmesi, kaynakların saptanması ve tasarruflu kullanılması için planlamaya
ihtiyaç duyulmaktadır (Akdoğan 2006). 2000’li yıllara gelinceye kadar Türk kamu
yönetiminde de stratejik yönetim ve stratejik planlama çalışmaları genellikle beş yıllık
kalkınma planları, projeler, yeniden yapılanma çalışmaları, araştırmalar şeklinde
gerçekleşmiştir. 1960 yılından itibaren başlayan planlı kalkınma dönemi süresince kamu
yönetiminin gelişmesine katkıda bulunmak ve sorunları çözmek amacıyla çeşitli
araştırmalar yapılmış, projeler ortaya konmuştur. Kalkınma planlarının hemen hemen
tamamında stratejik planlama özellikleri bulunmasına rağmen, bu stratejilere
ulaşılamamıştır (Bircan 2006).
Türk kamu yönetiminin genel yapısı, siyasal gelişmeler ve planlama çalışmalarının yeterli
bilimsel araştırmalara dayalı olarak yapılmamış olması nedeniyle stratejik planlama ve
stratejik yönetim anlayışı tam olarak yerleşmemiştir. Özellikle 1999 Depremi ile 2001 ve
2002 yıllarında yaşanan ekonomik krizlerden sonra Türk kamu yönetiminde stratejik
yönetim konusu gündeme gelmiştir. Kamu örgütlerinin çevrelerinde yaşanan
gelişmelerden, fırsat ve tehditlerden haberdar olması ve ülke ekonomisinin dengelenmesi
için stratejik yönetim bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu bağlamda Maliye Bakanlığı ve
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Uluslararası Para Fonu (IMF), Ekonomik Kalkınma ve
İşbirliği Örgütü (OECD) ve Dünya Bankasının da teşvikiyle Türkiye’de kamu
örgütlerinde performansa dayalı bütçe ve stratejik planlama çalışmalarının başlatılması
gerektiğini ifade etmişlerdir. 2002 yılında yapılan seçim sonrası kurulan yeni hükümet
tarafından açıklanan acil eylem planında, kuruluş düzeyinde stratejik planlama
çalışmalarına başlanacağı bildirilmiştir (Balcı 2005).
AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı ve Uzun Vadeli
Strateji ile VIN. Beş Yıllık Kalkınma Planı: 2001-2005 kamu yönetiminde stratejik
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planlama, toplam kalite yönetimi, mali kontrol ve performans denetimini zorunlu
kılmaktadır (Güner 2005). 2001 - 2005 yıllarını kapsayan Uzun Vadeli Strateji ve VIII.
Beş Yıllık Kalkınma Planı; “Kamu yönetiminin yeniden yapılandırılmasında verimlilik,
etkinlik ve tutumluluğun dolayısıyla da performansın arttırılması; kamu kurum ve
kuruluşlarında görev ve teşkilat yapıları arasında uyum sağlanması, gerekli sayı ve
nitelikte personel istihdamı, personelin bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında
eğitiminin sağlanması, çalışanların performansını etkin bir şekilde ölçen bir sisteme
kavuşturulması, yetki devri ve esneklikle beraber hesap verme sorumluluğunun ve
yönetsel saydamlığın güçlendirilmesi; kamu yöneticilerinin ve çalışanlarının politika ve
strateji oluşturma kapasitesinin geliştirilmesi ve kamu hizmetlerinin sunumunda kalite
anlayışının ve bu amaca yönelik yönetsel yöntemlerin yerleştirilmesi temel ilkeler
olacaktır.” şeklindedir. AB Ulusal Programı; “Kamu kuruluşlarında stratejik planlamaya
geçiş: Aşırı merkezi yapı içinde çalışan ve sık sık siyasi müdahalelere konu olan kamu
kuruluşları, genel olarak politika üretme kapasitesinden yoksun hale gelmişlerdir.
Kuruluş düzeyinde stratejik planların hazırlanması sonucunda kuruluşlar varlık
nedenlerini (misyon), ulusal plan ve stratejiler çerçevesinde netleştirecek, politika ve
önceliklerini ortaya koyabilecek performans göstergeleri geliştirmek suretiyle başarılarını
ölçebilecektir.” ifadelerine yer verilmiştir.
Yeni kamu yönetiminin işletme teknikleri ağırlıklı yönetim anlayışına kayması, kamu
kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlayıcı bir unsur olacaktır. Bu da varlık
amacı vatandaşa hizmet olan kamu kurumlarının etkinliğini artırıcı bir rol oynayacaktır
(Anonim 2017a). Türkiye’de stratejik planlamanın kamuda uygulanmasının gündeme
gelmesi mali sektör ve kamu yönetimine yönelik orta vadeli reform programlarının
desteklenmesi amacıyla 12.07.2001 tarihinde Dünya Bankası ile imzalanan 1. Program
Amaçlı Mali ve Kamu Sektörü Uyum Kredi Anlaşması (PEPSAL-1) ile olmuştur.
PEPSAL, finans ve kamu sektörlerinde gelecek dönemde Türkiye’nin uygulayacağı
politikaları, kredi ön koşullarını ve yerine getirilmesi gereken taahhütleri içermektedir.
Bu taahhütler, makroekonomik çerçeve, bankacılık reformu ve kamu sektörü reformudur.
Kamu sektörü reformu kapsamında da "Kamu Harcama Yönetimi: Bütçe Reformu”
yapılması öngörülmektedir. “Kamu Harcama Yönetimi: Bütçe Reformu’nun bir ayağı da
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kamu kurumlarında politika oluşturma kapasitesinin güçlendirilmesi ve bu çerçevede
stratejik planlamanın hayata geçirilmesidir.
5.2 Kamu Yönetiminde Stratejik Yönetim Kültürü Oluşturulmasının Gerekliliği
Stratejik planlama, idarelerin uzun vadeli bakış açılarını yansıtan, yapılan her faaliyetin
kurumu belli somut hedeflere, bu hedeflerinse ulaşılmak istenen vizyona götürdüğü bir
planlama sistematiğini ifade eder. Çoğunlukla kurumun gelecekte yer alacağı durumu
belirlemeye yönelik bir dönemi kapsamaktadır. Kaliteye yönelik çabaları, bütçeleme,
kaynak planlaması, program değerlemesi, süreçlerle yönetim ve performans izleme ve
raporlama faaliyetlerini bütüncül hale getirir. Ayrıca ortaya çıkan izleme değerlendirme
ve raporlama sistematiği ile gerekli düzenlemelerin hayata geçirilerek kurumlarda sürekli
iyileştirmeyi olanak sağlar.
Kamu açısından stratejik planlamanın beraberinde çeşitli faydaları aşağıdaki şekilde
sıralamak mümkündür:
 Plan-program-bütçe ilişkisinin güçlendirilmesine yardımcı olur.
 Kamuda etkin bir yönetim ve harcama sisteminin kurulmasında başlangıç noktasını
oluşturur.
 Kuruluşların belirli bir hedefe yönelik olmayan kısa vadeli ve anlık işlerde
yoğunlaşmaları yerine, orta vadeli ve somut hedeflere dayalı planlama anlayışına sahip
olmalarını sağlar.
 Vizyon değerlendirmesi ile sürekli gelişme, yeni gelişmelere göre kendini yenileme,
hizmet kalitesi, etkinliği ve çeşitliliğinin artırılması anlayışını getirir (Anonim 2017b).
Performans göstergelerinin oluşturulması zorunluluğu nedeniyle kuruluşların her türlü
planlama ve uygulama faaliyetlerini etkinlik, yerindelik, katılımcılık, saydamlık ve hesap
verme sorumluluğu ilkeleri doğrultusunda şekillendirmesini sağlar, Süreçlere entegre
olmuş bir şekilde denetim ve izlemeyi sağlar. Sistematik veri toplama ve sonuçları analiz
etme alışkanlığını kazandırır, Kuruluşlarda katılımcı yönetimi (yönetişim) geliştirir,
Politika önceliklerinin tespitine imkân sağlar, Planlamaya ilişkin idari kapasite
geliştirilmiş olur, Düzenleyici etki analizine yönelik bilgi ve veri sağlar, Kurumların
gelecek tasarımı ortaya konulur.
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5.3 Kamu Yönetiminde Stratejik Yönetim Kültürü Oluşturulmasına Yönelik Yasal
Altyapı
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte
belirtilen kamu idarelerince hazırlanacak stratejik planların genel çerçevesini belirlemek
amacıyla söz konusu kılavuz oluşturulmuştur. İlk bölümü Haziran 2003’te hazırlanmış
olan bu kılavuz, ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli yenilenmekte olup, en son sürüm 2006
yılının Haziran ayında yayımlanmıştır. Elde edilen deneyimler ve Kamu İdarelerinde
Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik doğrultusunda DPT
Müsteşarlığı tarafından bu kılavuzun güncelleştirilmesi çalışmalarına devam etmektedir
(Anonim 2017c). Kılavuz stratejik planlama süreci ve stratejik planların kapsam ve içeriği
konusunda genel bir çerçeve sunmayı amaçlamaktadır. Bu kılavuz kapsamında yer alan
ana başlıklar aşağıda özetlenmektedir (Anonim 2006).
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. 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.
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5.4 Belediyelerde Stratejik Yönetim Kültürü Oluşturulması Çalışmaları
5.4.1 Hazırlık çalışmaları
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin
8’inci maddesinde hazırlık programının; stratejik planlama sürecindeki aşamaları,
tamamlanacakları tarihleri gösteren zaman çizelgesi ile birlikte gerçekleştirilecek
faaliyetleri, sorumlu birim ve kişileri, eğitim ihtiyacını, gerek duyulması halinde
danışmanlık hizmeti ihtiyacını, planlama sürecinin gerektirdiği masraflar ile beşeri ve
teknik kaynak ihtiyacı hususlarını ortaya koymak için hazırlanacağı hüküm altına
alınmıştır. Bu çerçevede yukarıda hazırlık çalışmaları kapsamında bahsi geçen aşamalar
tamamlandıktan sonra sorumlu kamu idareleri bu aşamalardaki bilgileri içeren hazırlık
programlarını hazırlamalıdırlar. Bu aynı zamanda kamu idarelerinde yerleştirilmeye
çalışılan yönetim anlayışının ilk adımı olarak ta değerlendirilebilir.
Sonuç olarak yasal bir zorunluluk olmakla birlikte aynı zamanda yönetim anlayışının
değişimine kanıt oluşturmaktadır. Bir başka ifade ile planlamanın planlaması bu aşamada
gerçekleştirildiği için ayrı bir önem taşımaktadır. Hazırlık dönemini tamamlayan kamu
idareleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanuna, Kamu İdarelerinde
Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine, DPT
Müsteşarlığı tarafından hazırlanan kılavuz ve diğer rehberlere uygun olarak stratejik
planlarını hazırlama aşamasına geçerler.
5.4.2 İhtiyaçların tespiti
Kuruluştaki stratejik planlama ekibi tarafından, stratejik planlama hazırlık çalışmaları
kapsamında,

aşağıdaki

başlıklarda belirtilen

alanlarda tespitlerde

bulunmaları

gerekmektedir.
1. Eğitim İhtiyacı: Stratejik planlama sürecinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi
amacıyla kavramlar ile uygulanabilecek yöntemler konusunda gelişimi destekleyecek,
stratejik planlama ekibi arasında ortak dili geliştirecek eğitimler yapılması sürecin
sorunsuz olarak ilerlemesi için gereklidir. Bu aşamada gerek stratejik planlama ekibinin
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gerekse stratejik planlama çalışmalarına katkı verecek diğer çalışanların stratejik
planlama konusundaki eğitim ihtiyacı tespit edilmelidir. Eğitimin kapsamı, niteliği, süresi
ve katılacak kişiler belirlenmelidir.
2. Danışmanlık İhtiyacı: Stratejik planlama sürecine rehberlik etmek üzere kuruluş dışı
danışmanlık hizmetine ihtiyaç olup olmadığına karar verilmelidir. İhtiyaç var ise,
alınacak danışmanlık hizmeti, yöntem ve süreç danışmanlığı ve eğitimle kısıtlı
tutulmalıdır. Kuruluş dışı danışmanlar planın içeriğine müdahale etmemeli, sadece
istenen sonuçların elde edilebilmesi için yol göstermelidir. Çünkü stratejik plan kuruluşun
kendi yol haritasını oluşturacağı için bu süreçte kuruluşun bizzat kendi çalışanlarının
burada başrolü alması gerekmektedir. Fakat kamu idareleri için yeni bir konu olan
stratejik planlama anlayışının hayata geçirilmesinin ilk aşamalarında uzman kişilerden
yardım almak, onların tecrübelerinden faydalanmak da önemli bir husustur.
3. Veri İhtiyacı: Stratejik planlama süreci, kurumun ve kurumun içerisinde yer aldığı
mikro ve makro çevrelerin bugününün ve yarınının analiz edilip, kurumsal değerler ve
öncelikler göz önünde bulundurularak amaçlar, hedefler ve faaliyetler bazında kararların
verilmesi şeklinde gerçekleştirilen bir süreçtir. Kurum için hayati önem taşıyan konularda
sağlıklı kararlar alabilmek, gelişmeleri ölçmek ve performansı değerlendirmek için
sürecin çok sayıda, çeşitli ve doğru veri ile beslenmesi gerekmektedir (Anonim 2006b).
Planlama sürecinde ortaya çıkabilecek veri ihtiyacı mümkün olduğunca hazırlık
safhasında belirlenmeli, verilerin kim tarafından, hangi sürede ve hangi maliyetle elde
edilebileceği değerlendirilmelidir.
4. Mali Kaynak İhtiyacı: Eğitim, danışmanlık ve veri temininin yanı sıra süreç içerisinde
oluşabilecek diğer ihtiyaçlar için mali kaynak ayrılması gerekir. İhtiyaç duyulacak
kaynaklar hazırlık safhasında ortaya konulmalı ve bütçelendirilmelidir. Burada sözü
edilen kaynaklar, kuruluşun stratejik planında yer alan amaç ve hedefleri gerçekleştirmesi
için ihtiyaç duyulacak kaynaklar değil, stratejik planın yapılabilmesi için gerekli
harcamalardır. Özellikle stratejik planlama çalışmalarında sürece olan inancı devamlı
kılabilmek, çalışmalara katılanların motivasyonunu artırabilmek açısından mali kaynak
ihtiyacının çalışmaların başında belirlenmesi hatta biraz geniş tutulması çalışmaların
sürdürülebilmesi açısından hayati öneme sahiptir.
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5.4.3 Zaman planı
Stratejik planlama zaman alıcı bir süreçtir. Bu sürecin ilk ayağı olan planın öngörülen
zamanda tamamlanabilmesi için aşamalar belirlenmeli, bu aşamaların hangi tarihlerde
sonuçlandırılabileceği hazırlık çalışmaları dâhilinde ortaya konulmalıdır. Eğer amacımız
stratejik planlama anlayışını kamu idarelerine yerleştirmek ise öncelikle bu işe gönüllü
olanların, bu yola çıkmadan önce kendi iş planlarını samimi olarak oluşturmaları ve bu
plan doğrultusunda hareket etmeleri gerekmektedir.
5.4.4 Durum analizi
Durum analizi, stratejik plânlamanın ilk adımı olarak, örgütün “neredeyiz” sorusuna
cevap bulması için yapılır (Acar 2007). Durum analizi, dışsal tehditler ve içsel zayıflıklar
üzerinde çalışarak, dışsal fırsatlar ve içsel güçler arasında stratejik bir uyum bulmaya
yönelen en üst yönetim girişimini gerektirir. Durum analizinde esas olarak yapılacak
değerlendirmeler aşağıda belirtilmiştir (Gözlü Kaya 2007):
 Tarihi gelişim; kuruluşun yasal yükümlülükleri ve mevzuat analizi kuruluşun faaliyet
alanları ile ürün ve hizmetlerinin belirlenmesi,
 Paydaş analizi; kuruluşun hedef kitlesi ve kuruluş faaliyetlerinden olumlu/olumsuz
yönde etkilenenlerin, ilgili tarafların analizi,
 Kuruluş içi analiz; kuruluşun yapısının, insan kaynaklarının, mali kaynaklarının,
kurumsal kültürünün, teknolojik düzeyinin analizi,
 Çevre analizi, kuruluşun faaliyet gösterdiği ortamın ve dış koşulların analizi,
 Durum analizinde, kurumun tarihsel gelişimi, kuruluş amacının ne olduğu
tanımlanmakta, yıllar içinde nasıl bir süreçten geçildiği, hangi dönemlerde nasıl
değişimlere maruz kalındığı, önemli yapısal dönüşümlerin neler olduğu ve mevcut
durumda nasıl bir yapıya sahip olunduğundan söz edilmektedir (Anonim 2006a).
Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi aşamasında kuruluşun mevzuattan kaynaklanan
yükümlülüklerinin tespiti yapılır. Kuruluşa görev ve sorumluluklar yükleyen, kuruluşun
faaliyet alanını düzenleyen mevzuat gözden geçirilerek yasal yükümlülükler listesi
oluşturulur. Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizinin çıktıları daha sonraki aşamada
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kuruluşun faaliyet alanlarının belirlenmesine ve kuruluşun misyonunun oluşturulmasına
katkı sağlar (Anonim. 2006a). Mevzuatın incelenmesi bir sonraki adım olan faaliyet
alanlarının belirlenmesine öncülük etmekte ve tanımlamalara kolaylık sağlamaktadır.
Ayrıca mevzuat, kuruluşun varlık nedenini temsil eden misyonun oluşturulmasına
yardımcı olmaktadır (Çiğdem 2007).
Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi gerçekleştirildikten sonra, bu analizin
çıktılarından da yararlanılarak kuruluşun ürettiği temel ürün ve hizmetler belirlenir.
Belirlenen faaliyet alanları, stratejik planlama sürecinin daha sonraki aşamalarında
dikkate alınır. Ayrıca, paydaşların görüş ve önerileri alınırken, bu aşamada belirlenen
faaliyet alanları bazında çalışmalar yürütülebilir (Anonim 2006a). Paydaşlık, iş ve toplum
arasındaki ilişkinin anlaşılmasındaki merkezi düşüncedir. Kuruluş ve toplum birbirini sık
sık ve önemli şekilde etkilediğinde kuruluş ve onu çevreleyen sosyal gruplar arasındaki
ilişkiler önem kazanır (Gözlükaya 2007). Paydaşlar, kuruluşun ürün ve hizmetleri ile
ilgisi olan, kuruluştan doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya
kuruluşu etkileyen kişi, grup veya kurumlardır. Paydaşlar, iç ve dış paydaşlar ile
yararlanıcılar/müşteriler olarak sınıflandırılabilir. İç paydaşlar, kuruluştan etkilenen veya
kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya (varsa) ilgili/bağlı kuruluşlardır.
Kuruluşun çalışanları, yöneticileri ve kuruluşun bağlı olduğu bakan, iç paydaşlara örnek
olarak verilebilir.
Dış paydaşlar, kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup
veya kurumlardır. Kuruluş faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer kamu ve özel sektör
kuruluşları, kuruluşa girdi sağlayanlar, sendikalar, ilgili sektör birlikleri dış paydaşlara
örnek olarak verilebilir. Müşteriler (yararlanıcılar), kuruluşun ürettiği ürün ve hizmetleri
alan, kullanan veya bunlardan yararlanan kişi, grup veya kuramlardır. Müşteriler dış
paydaşların alt kümesidir (Anonim 2006a). Durum analizi kapsamında kullanılacak temel
yöntem olan GZFT analizidir (Acar 2007). Genel anlamda işletmenin bir bütün olarak
mevcut durumunun ve tecrübesinin incelenmesi, üstün ve zayıf yönlerinin tanımlanması
ve bunların çevre şartlarıyla uyumlu hale getirilmesi sürecine SWOT analizi adı verilir
(Cebecioğlu 2006).
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SWOT analizi, işletme başarısı üzerinde kilit role sahip faktörlerin tespit edilme, stratejik
kararlara esas teşkil edecek şekilde yorumlanması sürecidir. Bu süreçte işletme ve
çevresiyle ilgili kilit faktörler belirlenmekte, rekabet üstünlüğü için izlenebilecek stratejik
alternatifler ortaya konulmaktadır (Şahin 2006). İlk olarak 70’li yıllarda iş yönetimi
(business management) amacıyla kullanılmaya başlanan SWOT analizi, ileriki yıllarda
farklı uygulama alanları için de bir analiz ve planlama aracı olarak ele alınmıştır. SWOT
analizi, çeşitli sistem ve yapıların kendi çevrelerinde sahip oldukları kaynak ve
yeteneklerin en ideal şekilde kullanılmasını sağlayacak bilgileri elde etmenin en önemli
aracı olarak geliştirilmiştir. SWOT analizi, planlamada dikkate alınacak temel bilgilerin
elde edilmesi için kullanılmaktadır (Uçar ve Doğru 2005).
Mevcut bir sistem içinde SWOT analizi içerisinde, bu sistemin güçlü yanları kendine ait
kaynak ve yeteneklerden oluşmaktadır. Sisteme özgü özellikler bu dinamikleri yaratan
etkenler olacaktır. Sistemin zayıf yanları ise, olması gereken yetenek ve özelliklerin
eksikliğinden kaynaklanmaktadır (Uçar ve Doğru 2005) (Şekil 5.1).

Şekil 5.1 GZFT Analizi Matrisi (Anonim 2010)
5.4.5 Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi
Mevzuatın incelenmesi bir sonraki adım olan faaliyet alanlarının belirlenmesine öncülük
etmekte ve tanımlamalara kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca mevzuat, kuruluşun varlık
nedenini temsil eden misyonun oluşturulmasına yardımcı olmaktadır (Çiğdem 2007).
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Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi gerçekleştirildikten sonra, bu analizin
çıktılarından da yararlanılarak kuruluşun ürettiği temel ürün ve hizmetler belirlenir.
Belirlenen faaliyet alanları, stratejik planlama sürecinin daha sonraki aşamalarında
dikkate alınır. Ayrıca, paydaşların görüş ve önerileri alınırken, bu aşamada belirlenen
faaliyet alanları bazında çalışmalar yürütülebilir (Anonim 2006a). Paydaşlık, iş ve toplum
arasındaki ilişkinin anlaşılmasındaki merkezi düşüncedir. Kuruluş ve toplum birbirini sık
sık ve önemli şekilde etkilediğinde kuruluş ve onu çevreleyen sosyal gruplar arasındaki
ilişkiler önem kazanır (Gözlükaya 2007).
5.4.6 Faaliyet alanları ile hizmetlerin belirlenmesi
Faaliyetler ve projeler, stratejik plan sürecinin “hedefe (oraya) nasıl ulaşacağız?” kısmını
oluşturur. Faaliyetler ve projeler: stratejik planı uygulamak için kullanılan stratejilerin ve
adımların detaylı bir tanımıdır. Her bir hedefin yerine getirilmesinden sorumlu olan
birimlerin rol ve sorumlulukları ile yetkileri bu aşamada açık bir şekilde belirtilir (Kılıç
ve Erkan 2006).
Önceliklendirilerek sıralanan ve sorumlu birimleri tanımlanan hedeflerin açıklaması
yapıldıktan sonra, bu hedeflere ulaşmak için gerekli olan faaliyet ve projeler bir öncelik
sırası dâhilinde kuruluş tarafından burada ele alınacaktır. Önceliklendirme yapılırken;
örgütün yetki alanı dâhilinde, kalkınma plânları, yıllık programlar, bölgesel programlar,
hükümet programları, ekonomik programlar, varsa özel düzenlemeler başta olmak üzere
politika oluşturulması sürecinde tanımlanan belgeler de esas olarak alınacaktır.
Önceliklendirmede, ayrıca sürdürülebilirlik, etkinlik, verimlilik, etki düzeyi ve uygunluk
ilkeleri de göz önünde bulundurulacaktır (Acar 2007).
Stratejik planlama sürecinde “gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz” sorusuna cevap
niteliğinde oluşturulması gereken uygulama stratejisi, stratejik planın bütünü ile uyumlu
ve karşılıklı etkileşime açık bir biçimde oluşturulmalıdır. Faaliyetler ve projeleri
kapsayan eylem planları, kurumun amacı, hedefleri ve misyonunu temel alarak program
ve alt programlarının başarıya ulaşması için kullanılan yöntemleri ve stratejileri ayrıntılı
bir şekilde açıklar. Planın varsayımları eylem planına dâhil edilmelidir. Bu varsayımlar,
stratejik planın dayandığı gelecekle ilgili bekleyişleri açıklamaktadır. Gelecekle ilgili
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koşullar belirgin bir şekilde değişecekse planın varsayımlarının ve dolayısıyla stratejik
planın yeniden gözden geçirilmesi ihtiyacı doğacaktır. Sürecin bu kısmı gelecekteki
performansı anlamlı bir şekilde etkileyebilecek geçmiş deneyimler, mevcut faaliyetler ve
projeler ile ilişkilendirilir (Kılıç ve Erkan 2006).
5.4.7 Paydaş analizi
Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi gerçekleştirildikten sonra, bu analizin
çıktılarından da yararlanılarak kuruluşun ürettiği temel ürün ve hizmetler belirlenir.
Belirlenen faaliyet alanları, stratejik planlama sürecinin daha sonraki aşamalarında
dikkate alınır. Ayrıca, paydaşların görüş ve önerileri alınmakta, bu aşamada belirlenen
faaliyet alanları bazında çalışmalar yürütülmektedir (Anonim 2006a). Paydaşlık, iş ve
toplum arasındaki ilişkinin anlaşılmasındaki merkezi düşüncedir. Kuruluş ve toplum
birbirini sık sık ve önemli şekilde etkilediğinde kuruluş ve onu çevreleyen sosyal gruplar
arasındaki ilişkiler önem kazanır (Gözlükaya 2007).
Paydaşlar, kuruluşun ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, kuruluştan doğrudan veya dolaylı,
olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya kuruluşu etkileyen kişi, grup veya
kurumlardır. Paydaşlar, iç ve dış paydaşlar ile yararlanıcılar/müşteriler olarak
sınıflandırılabilir. İç paydaşlar, kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş
içindeki kişi, grup veya (varsa) ilgili/bağlı kuruluşlardır. Kuruluşun çalışanları,
yöneticileri ve kuruluşun bağlı olduğu bakan, iç paydaşlara örnek olarak verilebilir. Dış
paydaşlar, kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup veya
kurumlardır. Kuruluş faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer kamu ve özel sektör kuruluşları,
kuruluşa girdi sağlayanlar, sendikalar, ilgili sektör birlikleri dış paydaşlara örnek olarak
verilebilir. Müşteriler (yararlanıcılar), kuruluşun ürettiği ürün ve hizmetleri alan, kullanan
veya bunlardan yararlanan kişi, grup veya kurumlardır. Müşteriler dış paydaşların alt
kümesidir (Anonim 2006a).
5.4.8 Kurum içi analiz
Kuruluş içi analiz, kuruluşun mevcut durumunu ve geleceğini etkileyebilecek, iç
ortamdan kaynaklanan ve kuruluşun kontrol edebildiği koşulların ve eğilimlerin
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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. Bu hususlarda salt verileri
kapsayan, tanımlayıcı bir içerik taşımamalı; verilerin yanı sıra analitik değerlendirmelere
ve sonuçlara yer verilmelidir.
5.4.9 Misyon ve vizyon bildirimi
Gelecek için plana başlamadan önce amaç ya da misyon açıklaması gözden geçirilmelidir
(Freeman 2008). Misyon, bir örgütün kesin olarak ne yaptığının açıklanmasıdır
(Heathfield 2010). Her kurumun, örgütün yaptığı işle ilgili düşüncesi, yaklaşımı, değerleri
ve felsefesi bulunur. Kurumu diğerlerinden ayıran, farklı kılan özellikler vardır. Misyon
bunun ifade ediliş şeklidir (Ülgen ve Mirze 2004). Misyon kurulma kanunu olarak da
adlandırılır. Misyon açık ve özlü bir ifade olmalıdır. Diğer bir deyişle misyon bir
işletmedeki bölüm veya birimin neyi gerçekleştirmek için var olduğunu veya
sorumluluklarının neler olduğunu açıklamalıdır. Bunun genel olarak tüzükte veya işletme
anayasası hükümlerinde belirtilmesi arzu edilir (Young 2009).
Misyon kavramını aşağıda belirtilen dört başlık altında sıralamak mümkündür (Ülgen ve
Mirze 2006’dan aktaran: Dinler 2009):
1. Misyon, işletmelerde stratejistlere ve çalışanlara yol gösteren bir rehberdir.
2. Stratejik yönetimin başlangıç evresinde strateji, misyonun tanımlandığı sınırlar
dâhilinde ele alınmalıdır.
3. İşletme misyonu, ortaya koyduğu değer ve felsefe normları ile çalışanlar arasında bir
köprüdür.
4. İşletme misyonu, tüm sosyal paydaşlara işletmenin işi, sahip olduğu değerler ve
örgütün felsefesi ile ilgili bir açıklama özelliğindedir.

Misyon, vizyonla birlikte, işletmenin başarısını artırmanın ve stratejik planlamanın etkili
olmasının başlangıç noktasını oluşturan önemli bir kavramdır (Dinler 2009). Misyonun,
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örgütün stratejisinden önce belirlenmesi gerekir. Misyon stratejinin temelini oluşturur ve
stratejiyi daha somut hale getirerek uygulamasına yardımcı olur (Özberk 2007). Başarılı
bir misyon ifadesi, ilkelerin pratiğe dönüştürülmesi olduğu için gereken temel
gereksinimleri ve sorunları ifade eder. Örgütün paydaşlarını ve paydaşların,
gereksinimlerini karşılamaya yönelik ürün, hizmet ve kaynakları ifade eder. Stratejik
planlama örgütlerin misyonu çerçevesinde yapılır (Küçüksüleymanoğlu 2008). Misyon
grubun yönünü belirleyen, açık, özlü, gerçekçi, değerleri ve grubun inançlarını yansıtan,
hizmet verenler için bir taahhüt gösteren, ilham veren ve eylem odaklı bir kavramdır
(McCaskill 2003).
Örgütün misyona sahip olmasının birçok önemli işlevi vardır (Koçel 2007’den aktaran:
Dinler 2009). Tüm yönetici ve personelin saptanan amacın gerçekleştirilmesi için ortak
hareket etmesini sağlar. Örgütsel güçleri bir araya toplayarak, motivasyonu sağlar.
Örgütün ussal kaynaklar bulması açısından uygun ortam oluşturur ve ortak strateji
belirlenerek bulunan kaynakların tahsisine yardımcı olur. Örgütteki herkesin ve özellikle
de yöneticilerin iş sorumluluğunu anlamasına yardımcı olur. Örgütsel amaçların ve
stratejilerin belirlenmesini kolaylaştırıcı bir atmosfer oluşmasını sağlar. Misyon kavramı
normal olarak örgütün bütünü tarafından oluşturulmalı ve benimsenmelidir. Fakat
günümüzde misyon kavramı üst yönetim tarafından oluşturulan ve çalışanlara dayatılan
bir yapıdadır.
Genel olarak, misyon bildirimi örgütün üst yönetimi tarafından plânlama ekibi ile birlikte
geliştirilir. Örgüte ait bu misyon bildirimi, örgütün sunduğu tüm hizmet ve faaliyetleri
kapsayan bir şemsiye kavramdır. Daha alt seviyedeki birimlerin misyon bildirimleri ise,
birim yöneticileri ve diğer ilgili personel tarafından örgütün misyon bildirimine uyumlu
bir şekilde geliştirilir. Örgütün büyüklüğüne ve amacına göre örgüte ait bir veya birden
fazla misyon bildirimi de olabilir (Acar 2007). Çoğu kez strateji kavramıyla karıştırılan
ve politika olarak da adlandırılan örgüt ilkeleri ise, örgütsel değerleri, anlayışı ve davranış
kurallarını ifade eder. İlkeler amaçlara ve araçlara sınırlar çizer. Bu sınırlar yöneticiye
karşılaştığı durumlarla ilgili olarak karar almada yardımcı olur. Benzer ve yinelenen
durumlarda, takdir alanını daraltan genel kuralları ifade eder. Satın alma politikaları,
pazarlama politikaları, fiyat politikaları, reklâm politikaları gibi ilke örnekleri verilebilir
(Öztop 2007).
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Örgütsel ilkeler üstü kapalı olarak bilinse de açık bir biçimde ifade etmek daha yararlı
olabilir. Örgütün her düzeyindeki karar alma süreçlerine rehberlik eden ve tüm örgüt
tarafından benimsenebilecek ortak değerleri ifade eden ilkeler değişen örgütsel kültürün
güçlü araçlarıdır. Vizyon ve misyonu gerçekleştirebilmek için gerekli olan değerleri ifade
eden ilkeler aynı zamanda çalışanların en iyi performansı hangi koşullar altında
yapabileceklerine yönelik ilksel inançları belirleyip onları gördüler (Küçüksüleymanoğlu
2008). İlkeler, örgütün vizyon ve misyonunun altında yatan temel değer ve inançların
temelini oluşturur. Kuruma objektiflik ve tutarlılık sağlayarak yöneticilerin davranışlarını
belirginleştirir. Örneğin; şeffaflık, eşitlik, katılımcılık, ahlaki değerler ve kalite anlayışı
gibi. İlkeler, kurulusun kararlarına, tercihlerine ve stratejilerini belirlemesine yol gösterir
(Özberk 2007).
Vizyon, Türkçe ’de görüş, görme gücü, önsezi, imgelem, hayal, düş gibi anlamlara
gelmekte olup, işletmeler açısından gelecekte ulaşılmak istenen durumun, varılmak
istenen noktanın resmini ifade etmektedir (Doğan ve Hatipoğlu 2009). Vizyon, kuruluşun
ne olmak istiyoruz sorusuna verilen cevaptır. Gelecekte olmayı arzuladıkları durumun
ifadesidir. Vizyon kuruluşun çalışanlarıyla birlikte oluşturulur. “Vizyon geleceğe ilişkin
bir tasviri, idealleri ve öncelikleri, örgütün neyi özel ve tek kıldığına dair duyguyu, onun
var olma nedenini ortaya koyan bir dizi ilke ve değeri ifade eder” (Narinoğlu, 2006).
Vizyon bir kuruluşun en iyi motivasyon aracıdır. Vizyon canlı ve anlamlı olursa,
insanların dikkatini çekmek için şaşırtıcı şeyler yapabilirsiniz. Vizyon ifadesi ile ideal bir
gelecek açıklanır. Anonim 2017d). Vizyon oluştururken misyonun tüzel değerlerini
ortaya çıkarmak gerekir. Daha sonra müşterilerimizin ve diğer paydaşlarımızı tanımak ve
misyonumuza ulaşacak değerleri belirlemek gerekir. Son olarak ta misyon ve değerleri
gerekli lehçeyle açıklamak vizyon beyanı için önemlidir. Örgüt içindeki ve dışındaki
insanları motive edecek şekilde aktarılması önemlidir (Anonim 2017e).
Vizyon beyanı; bir nokta veya döneme ilişkin önümüzdeki en az beş, tercihen on seneyi
kapsamalıdır. Açık, özlü, tercihen bir tek cümle olmalıdır (Zuckerman 2000). Diğer
yandan da, işletmelerde etkin bir vizyonun oluşturulması için Tom Peters vurguladığı
sekiz ilke aşağıda sıralandığı gibidir (Aktan 2008):
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1. Vizyonun etkin olarak kabul edilmesi için insan davranışlarını etkileyecek düzeyde
olmalı,
2. Yeterince açık olmalı ve organizasyonun başarısını kamçılamalı,
3. Her zaman en mükemmeli hedeflemeli,
4. Katı kurallarla belirlenmemeli, her zaman belli bir esnekliği içermeli,
5. İstekli ve yeniliklere açık olmalı,
6. Çalışanlara yetki devrini amaçlamalı,
7. Geçmişi şerefle anmalı ve geleceğe hazırlamalı,
8. En mükemmeli amaçlamalıdır.

Ancak vizyon, bir örgütte insanları geleceğe yönlendirmede tek başına yeterli değildir.
Örgüt üyelerinin misyon, amaç ve hedeflerle birlikte, temel değerleri anlamaları ve
özümsemeleri gerekmektedir. Zira işletmenin vizyonu, misyonu, işletmenin amaç ve
hedefleri ile değerlerinin bir bileşiminden oluşur (Ülgen ve Mirze 2006).
5.4.10 Temel değerler, amaçlar ve hedefler
Stratejik amaçlar, vizyon ve misyonun sağlam ve ölçülebilir hedefler şeklinde ifade
edilmesini sağlar. Stratejik planın ayrıntılarına ilişkin çerçeveyi stratejik hedefler
oluşturur. Stratejik amaçlar, misyon ifadesinden daha belirgin olmakla birlikte yaratıcılığı
ve yeniliği özendirici olacak kadar yeterli genelliğe sahiptirler. Amaçlar bir bütün olarak
kurumun stratejik yönünü belirler (Kılıç ve Erkan 2006). Örgütün amaçları, örgütün
yaptığı işleri, faaliyetleri niçin yaptığını, neyi veya neleri elde etmek için yaptıklarını
belirten sonuçlar olarak tanımlanmaktadır (Ülgen ve Mirze 2004). Bu kapsamda stratejik
amaçlar, kuruluşun genel bir çerçevede ulaşmayı düşündüğü noktanın ne olduğunu
gösterir. Stratejik amaçların belirlenmesi stratejik planlama sürecinde örgütün
kaynaklarını doğru tahsis etmesini, önceliklerinin ve tercihlerinin ilgili herkesçe
anlaşılmasını,

sorumlulukların

devrini

ve sonuçlar

açısından

hesap

vermeyi

kolaylaştırması bakımından kritik bir aşama olarak kabul edilmektedir.
Stratejik amaçların hangi alanlarda belirleneceği konusunda genel bir uzlaşma
sağlanamamış olmasına rağmen, farklı kaynaklarda genellikle 7-12 alanda belirlenmesi
önerilmektedir. Bu alanlardan bazıları; karlılık, büyüme, müşteri tatmini, pazar payı,
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finansal getiriler, teknoloji, operasyonel etkililik, kaynak kullanımı gibi konulardan
oluşmaktadır (Kılıç ve Erkan 2006). Hedefler, belirlenmiş olan stratejik amaçların
örgütün bölümlerine göre ayrıntılı hale getirilmiş nihai durumudur. Stratejik planlama
sürecinin “nerede olmak istiyoruz” kısmını oluşturur. Hedefler, stratejik amaçların
gerçekçi olup olmadığını göstermesi bakımından oldukça yararlıdır. Böylece her alt
düzeyde belirlenen ve uygulamaya gittikçe yakınlaşan bu hedefler, daha üst amaçların
gözden geçirilip güncellenmesinde etkili olur. Bir örgüt için oluşturulan hedefler belirgin,
ölçülebilir, ulaşılabilir ve süreli olmalıdır. Bu arada hedefler bütçe süreci ile uyumlu
olmalıdır. Hedefler saptanırken öncelikle misyon ve amaçlar gözden geçirilir ve
arzulanan sonuçlara karar verilir. Daha sonra sonuçları elde edebilmek için bir zaman
saptanır ve her amaç için performans ölçütü belirlenir (Küçüksüleymanoğlu 2008).
5.4.11 Performans göstergeleri, stratejiler ve maliyetlendirme
Genel anlamda uygulama sonuçları ile önceden belirlenen stratejik amaç ve hedeflerin
karşılaştırmalı analizidir. Bu süreçte esas olarak performans ölçümü ve değerlendirmesi
gerçekleştirilir. Bu ölçümün sağlıklı yapılması için başarı standartlarının, başka bir
deyişle varılması istenen sonuçların neler olduğu net ve anlaşılır bir şekilde önceden
ortaya konmalıdır (Öztop 2007). Değerlendirme, örgütün stratejik seçimlerinin
uygulamada elde edilen bilgi ve deneyimlerinin ışığında değiştirilmesi ya da uyarlanması
gerekip gerekmediğini anlamaya dönük olarak yapılan bir kontroldür.
Performans ölçümü, performans göstergeleri kullanılarak uygulama sonuçlarının
ölçülmesidir. Performans ölçümü ve değerlendirmesi, gerçekleşen sonuçların önceden
belirlenen stratejik amaç ve hedeflerle ne ölçüde örtüştüğünün ortaya konulmasıdır (Acar
2007). Örgütlerin amaçlarına ulaşıp ulaşmadığının veya hangi ölçüde başarı sağladığının
belirlenmesi, kimi ölçütlerin varlığı ile anlaşılabilir. Gidişatı izleyebilmek için önceden
planlanmış amaçlara ve etkinliklere ve bunlar için konulmuş ölçütlere gereksinim vardır.
Bu ölçütler maddi, fiziki gibi ölçülebilen veya ölçülemeyen niteliğe yönelik ölçütler
olabilir (Kılıç ve Erkan 2006).

76

6. SONUÇ
Türkiye’de yönetim sistemi içerisinde yerel yönetimler, kendi dinamiklerinden
kaynaklanan bir yönetim yapısını sahiptir. Bu yönetim sistemi içinde iki ana grupta
toplanan sorunları bulunmaktadır. İlk olarak yerel yönetimlerin amacına uygun olarak
topluma istenilen düzeyde kaliteli, hızlı ve ekonomik ölçülere uygun hizmet üretmekten
kaynaklanan sorundur. İkincisi sorun ise; geniş ölçüde birinci sorunu da sorun olan
sorundur. Günümüzde Türkiye’de yerel yönetimler, evrensel niteliklerinin en önemlisini
oluşturan güçlü ve demokratik bir kurum olma niteliğinden yoksundur. Yerel yönetimler,
19. yüzyılın eşiğindeki Türk toplumunun; eşitlik, verimlilik ve kamu yararı doğrultusunda
hizmet üreten ve halkın etkili olduğu katıldığı ve yön verdiği bir yönetime sahip olma,
özlem ve beklentisine cevap vermekten uzak bulunmaktadır.

Belediyelerin yönetim kültüründe, kamu yönetiminde yaşanan değişimin de etkisi ile
gerçekleşen arayışlar, kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanması amacıyla stratejik
yönetim kültürü oluşturmaya yöneltmiştir. Bu yöneliş, varlık amacı yerel topluluğa
hizmet olan belediyelerin kamu kaynağını etkin ve verimli kullanmasını sağlamaktadır.
Tersi durum ise, belediyelerin gelecekteki kaliteye yönelik çabaları, bütçeleme, kaynak
planlaması, program değerlemesi, raporlama sistematiği ile gerekli düzenlemeleri hayata
geçirmeyi zorlaştırmaktadır.
5018 Sayılı Kanun ile Türk kamu yönetimde uygulanmaya konulmaya çalışılan stratejik
planlama ve stratejik yönetim anlayışı, yerel yönetimleri yeniden yapılandıran 6360
Sayılı Kanunun yeterli bilimsel araştırmalardan uzak olması nedeni ile tam olarak
yerleşmesini güçleştirmektedir. Türkiye’nin tarihsel gelişim süreci, demokratikleşme
çabaları, toplumsal, ekonomik ve siyasal yapısının özellikleri yönünden ele alındığında
6360 Sayılı Kanun ile birçok köy kent haline getirilmiş; köylü nüfus kentli nüfus sayılmış,
nitelikten uzak, nicel, yapay büyükşehirlerin oluşmasına neden olmuştur. Köy tüzel
kişiliğinin referandum yapılmadan mahalleye dönüştürülmesi ile köyün mal varlıklarının
ellerinden alınması, mali yükümlülükleri ve ilave vergilerin getirilmesine neden
olmuştur. Köylerin mahalleye dönüştürülmesi; kentlilik ve hemşeri bilincinin yetersizliği
nedeni

ile

mahalleye

dönüştürülen

köylerde
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yaşayanların

yerel

yönetimlere

sahiplenmemesine

neden

olmuştur.

6360

Sayılı

Kanun

ile

büyükşehirlerin

oluşturulmasında, ekonomik, sosyal ve kültürel esaslardan uzak yalnızca nüfusun esas
alınması, eksik bir kavrayışın eseri olarak ön plana çıkmaktadır. 6360 Sayılı Kanun ile
halka en yakın yönetim anlayışından da uzaklaşılmıştır.
Yeni yasal düzenlemelerle büyükşehirlerin hizmet alanının genişlemesi ve belediyelerde
kaynak kısıtlılığı, nüfus yoğunluğu az olan yerleşim birimlerinin (siyasi nedenlerle)
hizmeti az alması sonucunu doğurmuştur. Bu durum sonucunda, ölçeğin büyümesi ile de
hizmet sunumunda etkililik ve verimlilik azalmaları ortaya çıkmıştır. Kaynak ile amaç
arasında uygunluk ise, verimlilik kavramı olan fonksiyonelliği zorlaştırmaktadır.
Belediye meclislerinin oluşturulmasında, alan genişliği nedeniyle, siyasi nedenlerle
kentlilik bilinci ve niteliklerinden uzak mahalle sakinlerinin seçilmesi belediyelerin
vizyon geliştirmelerinde engel oluşturmaktadır.
Etkin bir belediye yönetimi için belediyelerin yürüttükleri hizmetler üzerinde yalnızca
“hukuka uygunluk” değil, aynı zamanda “yerindelik” denetimi yapılması da
sağlanmalıdır. Ayrıca, belediyelerin alt yapı hizmetlerinde zorlanmaları nedeni ile bu
hizmetlerin kaynakları çeşitli fonlarla desteklenmelidir. Projelerin gerçekleştirilmesi
sırasında ihtiyaç duyulan teknik ve finansman desteği, Yerel Yönetim, Çevre ve
Şehircilik, İmar ve İskân Bakanlıkları gibi bakanlıklar tarafından sağlanmalıdır. İller
Bankası, yerel yönetimlere gerçekleştirdiği teknik hizmetlerini genişleten ve finansman
sağlayan özerk bir yerel yönetim bankası niteliğine kavuşturulması da gerekmektedir.
Yerel yönetimlere ülke çapında kurulacak bir “mali denge sistemi” ile objektif ölçüler
içinde yardım yapılmalıdır. Yerel hizmetlerin işletmecilik yaklaşımlarını ön plana çıkaran
temel yanlışlıklar çerçevesinde mali ve idari yapılandırması sağlanmalıdır. Belediyeler
ve diğer kamu idarelerinde stratejik planlama, stratejik proje geliştirme ve uygulama
çalışmalarının yapılmasında gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının görev
alması ve bu yolla stratejik planların hem uygulanabilirliğine katkı yapılması, hem de
rasyonel proje geliştirme ve uygulama olanaklarının geliştirilmesi mümkün olacaktır.
Özellikle kentsel dönüşüm, gelişim ve altyapı projelerinin geliştirilmesi ve uygulanması
çalışmalarına stratejik planlama yaklaşımlarının entegre edilmesi, proje başarısının
ölçülmesi ve etki değerleme çalışmalarının yapılmasına da olanak verecektir.
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