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editörden

Deðerli Strateji Bülteni Okuyucularý,

Tekrar sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk
duyuyoruz.Bilgi paylaþtýkça çoðalýr felsefesi ile
hazýrladýðýmýz bültenimizle yeni kamu mali yönetimi
ile ilgili edindiðimiz bilgi ve tecrübeleri sizlerle
paylaþýyoruz. Deðerli zamanlarýný ayýrarak bize söyleþi
imkâný veren, yazý ve makalelerini yollayan, öneri ve
görüþlerini bizlerle paylaþan, bülten hazýrlama
çalýþmalarýnda katkýda bulunan herkese teþekkürü
borç biliyoruz.
Bu sayýmýza da gelenekselleþtirmeye çalýþtýðýmýz
söyleþi bölümüyle baþlýyoruz. Maliye Bakanlýðýnýn
20082012 Stratejik Planýnýn hazýrlanmasý sürecine
iliþkin Stratejik Yönetim ve Planlama Dairesi Baþkaný
Þaban KÜÇÜK ile gerçekleþtirdiðimiz Ýngilizce
söyleþiyi sunmaktayýz.
Bilgi deðer yaratýr felsefesiyle ifade bulan veri
madenciliðinin kamu uygulamalarýna yansýmasýnýn
incelendiði ve geliþmiþ ülke örneklerinin verildiði
makaleyle devam etmekteyiz.
Günümüzde kurumsal marka deðerinin rekabet
ortamýndaki gücü ve önemi etkileyici boyutlara
ulaþmýþtýr. Buna iliþkin olarak kurumsal marka deðeri
oluþturmanýn önemini ve marka stratejileri ile ilgili
adýmlarý Niðde Üniversitesi ÝÝBF Ýþletme Bölümü Arþ.
Gör. Murat TOKSARI'nýn yazýsýnda izleyeceðiz. Strateji
kavramýný en temel anlamýndan mevcut stratejik
planlama ve stratejik yönetim alanýna kadar inceleyen
makalemiz yoluyla kamuda stratejik planlama
sürecinin doðuþu, iþleyiþi ve süreç boyunca yaþanýlan
sorunlara iliþkin ipuçlarý elde etmekteyiz. Stratejik
yönetim sisteminin süreçlerinden biri olan performans
ölçümüne iliþkin olarak da kamu sektöründeki
performans ölçümü sýkýntýlarý bültenimize konu teþkil
etmiþtir. Bahsedilen sýkýntýlara iliþkin örnekler geliþmiþ
ülke örnekleri ve bu sýkýntýlarý gidermeye yönelik
çözüm yollarý ortaya konulmuþtur. Ülkemiz Yeni Kamu
Mali Yönetiminde Yönetim Bilgi Sistemlerinin Yeri

baþlýklý makalemiz yoluyla iyi tasarlanmýþ dinamik ve
güvenilir yönetim bilgi sistemlerinin kamu mali
yönetimindeki olasý daðýnýklýðý ve bilgi kaybýný nasýl
bertaraf edebileceðini görüyoruz. Kamu iç mali
kontrol sistemi kamu idarelerinde saðlam mali
yönetim saðlamak için kilit rol oynar. Bu sistem Avrupa
Komisyonu tarafýndan esas alýnan ve idarelerin iç
kontrol ortamýný ve özellikle kamu sektöründe kontrol
sistemlerini, uluslararasý standartlar ve Avrupa Birliði
iyi uygulamalarý ile uyumlu bir þekilde geliþtirmelerini
saðlayan yapýsal ve iþlevsel bir modeldir. Bu nedenle
de bültenimizde Avrupa Birliðinde Kamu Ýç Mali
Kontrol Sistemini incelemiþ bulunuyoruz. ABD Hazine
Bakanlýðý 2007  2012 yýllarýný kapsayan stratejik
planýný yayýmlamýþtýr. ABD Hazine Bakanlýðý bu
stratejik planda performans esaslý bütçelemenin
ötesine geçmiþ ve tüm paydaþlara katký saðlayacak
ve devamlý geliþimi saðlayan entegre bir yönetim
sistemini kurmaktadýr. Geliþmiþ ülke örneklerine iliþkin
çalýþmalarýmýz devam etmekte ve bültenimiz yoluyla
sizlerle paylaþmaya çalýþmaktayýz. Faaliyete dayalý
bütçeleme, organizasyonun faaliyetler bazýnda
hedeflerini gerçekleþtirme durumunu ve bunun ne
derece etkin, verimli, etkili biçimde gerçekleþtirildiðini
saptar. Süleyman Demirel Üniversitesi Strateji
Geliþtirme Daire Baþkanlýðýnda görev yapan Uzman
Özen AKÇAKANATýn ilgili makalesinde bu konuya
iliþkin dikkat çekici saptamalar yer almaktadýr. Her
zaman olduðu gibi son olarak kitap tanýtýmýmýz
Bülten ile ilgili görüþ ve önerilerinizi paylaþmanýz
bizim için önem arz etmektedir. Bülten aboneliði ve
bülten ile ilgili görüþ ve önerileriniz için
bulten@sgb.gov.tr adresine baþvurabilirsiniz.

Bir sonraki sayýda ayný heyecan
ve coþkuyla görüþmek
dileðiyle
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söyleþi
strategic plan of ministry of
finance 2008-2012

Þaban KÜÇÜK
Daire Baþkaný / Maliye Bakanlýðý

Turkish Ministry of Finance is the first ministry
preparing a strategic plan within the framework
of strategic management approach introduced
by the new public financial management system.
Strategic Plan of MoF (2008-2012) prepared
within the scope of an R&D Project was declared
to public on June 12, 2007.

Compliance with main policy papers is an
important issue. Strategic Plan was correlated with
the Ninth Development Plan Strategy and ministerial
strategic objectives were linked to the 22
development axes out of 28 development axes
included in Development Plan. This is an important
step in terms of balanced scorecard.

An interview with Mr. KÜÇÜK, head of
Strategic Management and Planning Department,
about Strategic Planning Process in MoF.

Studies were mainly carried out at objective level;
goals and themes were identified by using the
inductive method. Studies for determining
activity/project, performance objectives and
indicators started during strategic planning studies
and some of them were not included in strategic
plan because they will be included in performance
program.

Which years does the Strategic Plan of the MoF
cover? How was it prepared?
Strategic Plan of Ministry of Finance;
Is the first Ministerial Strategic Plan.
Strategic planning studies lasted one year.
Strategic planning process which started on August
25, 2006 ended with the promulgation of the
Strategic Plan by the Minister of Finance on June
12, 2007. Strategic Plan took place in about 100
national and regional newspapers, journals, news
portal and 10 television programs within the first
week of its promulgation.
1983 people participated in studies carried out
for setting the mission, vision statements, for
determining the main principles and values, strategic
themes, goals and performance indicators and for
making the SWOT analysis. Documents, reports
and papers that came out at the end of these studies
were around 10.000 pages.
The Strategic Plan of the MoF includes;
o 5 strategic themes
o 9 strategic goals
o 27 strategic objectives
o 90 performance indicators
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The English version of the Strategic Plan was
published in the following address: www.sgb.gov.tr

PARTICIPATION IS VITAL
Which groups were formed while preparing the
Strategic Plan? How did these groups participate
in the studies?
The studies were approved by Strategy
Development Board including top managers of the
Ministry of Finance.
Strategy Development Unit coordinated the
strategic planning studies. Strategic Planning
Steering Committee and Working Group including
managers and experts representing their own units
were established. TUBITAK (The Scientific and
Technological Research Council of Turkey) gave
support to these studies within the framework of
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Strategic Management System Project and a Project
Team was formed.
Regular meetings were weekly held. Participants
to the meetings were listed and meeting notes were
written down.
Historical analysis of the Strategic Plan was
conducted within the framework of the current state
analysis and Documentary Film on the Past and
Today of the Ministry of Finance was shot. Provincial
Stakeholder Analysis was conducted in Muþ and
Niðde and their reports were prepared.
The Strategic Planning Process started with basic
trainings on the concepts of strategic management
and planning. Steering Committee and Working
Group to carry out the unit based studies were
trained on techniques for process and workshop
management.
What kinds of feedbacks did you receive in order
to evaluate and analyze the studies and the
process?
The opinions of top managers of MoF on strategy
management and institutional performance were
obtained during the preparatory studies before the
assessment report submitted by BÝMSA Executing
Strategy.
1000 MoF staff responded to the survey prepared
by BÝMSA Executing Strategy. The strategic
awareness of the MoF was compared with that of
Palladium Hall of Fame organizations. An
assessment report internationally acceptable was
prepared.
All studies throughout the process were publicized
and all documents were published on the following
website . This site has been visited for almost
150,000 times.

304 people answered the questionnaire on
strategic planning studies published on . The result
of the questionnaire was publicized.
Good practice examples, examples of strategic
plans prepared in public sector and international
studies were publicized in Strategy Bulletin. The
Bulletin became the common voice of the Strategy
th
Development Units with its 4 issue, July/August
2007.
Which issues should be focused on apart from
strategic plan during the Strategic Management
Process?
All the following studies were carried out within
the framework of strategic management system
including strategic plan, performance program,
performance evaluation, accountability report,
internal control system, performance information
system.
o The preparation of Performance Program covers
the determination of performance objectives,
performance indicators, activities and projects, and
cost ascertainment.
o Performance objectives of the administrations
are the output-outcome oriented objectives
indicating the performance levels targeted to be
achieved within a fiscal year in order to achieve
strategic objectives.
o Performance indicators can be defined as all sorts
of numerical values produced in order to assist in
determination, understanding and monitoring of
performance objectives.
One to one responsibility was assigned between
strategic objectives and spending units. Which unit
is responsible for which performance indicator was
clearly identified.
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o Responsibility assignment between the unit and
objective is a highly important issue. Initiative
projects are identified by asking such questions:
who will do what and how?
o The questions of How will the
responsibility/performance results be evaluated
and how will the accountability be performed? will
be answered.

Plan is nothing, Planning
is everything
Which lessons have you drawn from this
process? What have you learned about Planning
and Strategy Management Process?
Strategy management is a function of
management. As it can not be considered apart
from management, the owner of the strategy to be
developed is also the management. Management
responsibility model in public financial management
defines this issue.
The half of planning is buy-in (ownership). The
plans whose implementation phase is not clearly
defined are doomed to be in dusty book shelves.
Execution of plans and implementation of
operational plans are vital.
Excitement is a driving force for ensuring the
implementation of plans. It is necessary to maintain
this excitement throughout strategy development
and strategic planning process.
The most important contribution of these studies
is the increase in capacity of planning and policy
making. Strategic planning is an important step of
strategy development process. Preparation of
strategic plan does not mean that strategy
development process has ended. Policy making
and determination of the policy costs by measuring,
evaluating and analyzing the policy results are
milestones of this process.
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Common Mind Platform is a suitable environment
for stakeholder analysis.
Brainstorming, open space methodology,
workshops, idea tray, bottom-up/top-down idea
generation, and similar methodologies all make
great contributions to strategy development process.
Current state analysis is an important step in
terms of development of management information
system. Data generated or owned by the institution
should be identified within the scope of state
analysis.
Stakeholder analysis should be conducted on
subject/sector basis. Separate stakeholder analysis
should be conducted in the provincial organizations.
Planning and performance measurement are not
easy in the fields not engaged in real production
or limited to policy making.
One of the most important results of the studies
is the creation of semantic and linguistic unity. The
fact that the institution comes together for a common
vision and map out their future all together will
enhance this unity.
Management of conflicts is under the responsibility
of top managers. Planning process may reveal the
unclear fields. They should be clarified through
planning process.
Analysis of the processes and performance
indicators determined in accordance with core
business processes will be a basis for institutional
performance management.
Risks identified within the framework of processes
analyzed will ensure the creation of an appropriate
internal control environment.
In comparison to the statement of US President
Dwight Eisenhower Plans are nothing. Planning
is everything. it has been understood that the
plans are an important production process.

Eylül-Ekim 2007 Strateji Bülteni
bulten@
@sgb.gov.tr

Söyleþi Ekibi
Ayþenur YILDIRIM

kamu uygulamalarýnda çözüm
veri madenciliðinde
Ali ALKAN, Emre FALAY
infora

Günümüzde, bilgisayar ve iletiþim
teknolojilerindeki yakýnlaþma hýzla artýyor. Bu da,
büyük miktarda veri üreten ve depolayan yeni bir
toplumun oluþmasýna yol açýyor. Firmalarýn
veritabanlarýnýn boyutlarýnýn terabyte (1 terabyte
= 1000 gigabyte) cinsinden belirtilmesi bugün
olaðan sayýlýyor. Ayný biçimde kamu hizmet ve
uygulamalarý da benzer büyüklükte veri hacmi
üretmekte. Ne var ki, firmalar ve kamu uygulamalarý
için stratejik deðeri olan bilgiler devasa veritabanlarý
içinde saklý kalýyor. En önemli sorun, büyük
veritabanlarýndan deðerli bilgilerin nasýl açýða
çýkarýlacaðýdýr. Çözüm, veri madenciliðinde.
Veri Madenciliði Nedir?
Veri madenciliði; önceden bilinmeyen, geçerli
ve uygulanabilir deðerli bilginin, verilerden elde
edilmesi sürecidir. Bilgi deðer yaratýr. Veri
madenciliðinin olasý kazançlarý çok büyük olabiliyor.
Veri madenciliði, veriler içerisinde saklý bulunan
deðerli bilgiyi açýða çýkartarak firmalara önemli
rekabet avantajý saðlayabilir. Dünyanýn önde gelen
firmalarý, veri madenciliði tekniklerini; müþteri iliþkileri
yönetiminden, kredi derecelendirmeye; risk
analizinden, satýþ tahminlerine kadar pek çok alanda
baþarýyla kullanýyor.
Veri madenciliði; iþ kararlarýnýn optimize
edilmesinde, eldeki müþterilerden daha fazla kazanç
saðlanmasýnda, yeni müþteriler kazanýmýnda ve
müþterilerin satýn aldýklarý mal ya da hizmetlerden
daha fazla memnun kalmalarýnda firmalara yardýmcý
oluyor.
Veri Madenciliðinin Uygulama Alanlarýndan
Örnekler
Veri madenciliði teknikleri, hemen hemen tüm
sektörlerde uygulama alaný bulabiliyor; ilgili sektöre
özel çözüm önerileri getirebiliyor.
Pazarlama: Pazar segmentasyonu, müþteri
deðerleme ve çapraz satýþ analizleri.

Bankacýlýk: Risk analizleri, usulsüzlük tespiti, müþteri
kazanma ve mevcut müþterileri elde tutma analizleri,
çapraz satýþ.
Sigortacýlýk: Müþteri kaybý sebeplerinin belirlenmesi,
usulsüzlüklerin önlenmesi, ana giderlerin azaltýlmasý,
poliçe fiyatlarýnýn belirlenmesi.
Perakendecilik: Satýþ noktasý veri analizleri, alýþveriþ sepeti analizleri, tedarik ve maðaza yerleþim
optimizasyonlarý.
Borsa: Hisse senedi fiyat tahmini, genel piyasa
analizleri, alým-satým stratejilerinin optimizasyonu.
Telekomünikasyon: Kalite iyileþtirme, hile tespiti,
hatalarýn yoðunluk tahminleri, müþteri kazanma ve
elde tutma analizleri.
Ýlaç: Test sonuçlarýnýn tahmini, ürün geliþtirme.
Saðlýk: Týbbi teþhis, uygun tedavi sürecinin
belirlenmesi.
Endüstri: Kalite kontrol, lojistik, üretim süreçlerinin
optimizasyonu.
Bilim ve mühendislik: Ampirik veriler üzerinde
modeller kurularak bilimsel ve teknik problemlerin
çözümlenmesi.
Kamuda Veri Analizi ve Veri Madenciliði
Firmalar için yukarýdaki uygulama ve
avantajlarýndan, yarattýðý deðerden söz ettiðimiz
veri madenciliði, kamu uygulamalarýna da deðer
katmakta, iþ süreçlerini hýzlandýrmakta, karar alýmlarý
etkinleþtirmekte, vatandaþlara yönelik daha etkin
hizmet saðlanmasýna yardýmcý olmakta ve gereksiz
kaynak israfýný önlemektedir.
"Veri madenciliðinin hükümetler tarafýndan
kullanýlmasý, kamu hizmetlerinin daha etkin
saðlanmasýnda yardýmcý olabilir.
"Artýk hükümetler de veri madenciliðini eðitimden
vergi toplamaya çeþitli alanlarda yeni politikalarýný
planlamak, gerçekleþtirmek ve deðerlendirmek için
kullanýyorlar.
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kamu uygulamalarýnda çözüm veri madenciliðinde

www.economist.comda 8 Mart 2007de
yayýmlanan Big Brother just wants to help baþlýklý
makalede, kamu uygulamalarýnda veri
madenciliðinin yeri ve önemi, yukarýdaki cümlelerle
ifade ediliyordu. www.washingtonpost.comda 14
Haziran 2006da yayýmlanan Government
increasingly turning to data mining baþlýklý makaleye
göre ise, ABDde federal düzeyde 53 hükümet ajansý
toplam 199 veri madenciliði projesi üzerinde
çalýþýyor.
Veri analizi ve veri madenciliði uygulamalarý,
günümüzde baþta ABD ve Avrupa Birliði ülkeleri
olmak üzere pek çok ülkede üniversite baþvurularýnýn
deðerlendirilmesi ve burs verilmesinden iþsizlik
sigortasý deðerlendirmelerine, vergi iadelerindeki
usulsüzlük tespitinden sosyal sigortalardaki hileli
kullaným tespitine, vergi sistemindeki deðiþikliklerin
bütçeye etkisini öngörmekten bütçe likiditesinin
yönetimine, vergi usulsüzlüklerinin tespitinden
güvenlik ve savunma alanýndaki uygulamalara kadar
pek çok alanda yaygýn biçimde kullanýlmaktadýr.
Veri analizi ve veri madenciliði yöntem ve
tekniklerini kullanarak, kamuda kaynak israfýný ve
sahteciliði önlemek mümkünken, doðru karar alma
saðlanabilir ve kurumsal öngörü de geliþtirilebilir.
Ýngilterede The Universities and Careers
Administration Service (UCAS), üniversitelere
önceden baþvuran adaylarýn bitirme ve baþarý
durumuna göre, yeni adaylarýn baþvurduklarý eðitim
programýna uygunluðunu saptamaktadýr. Bu yolla,
ekonomik durumu uygun olmayan öðrencilere,
eðitime uygun olmalarý halinde devlet tarafýndan
destek verilmektedir.
Avustralyada iþ bulma ve iþsizlik sigortasý
iþlemlerinden de sorumlu olan Sosyal Güvenlik
Kurumu, daha önceden yapýlan baþvurularý ve
yerleþtirmeleri deðerlendirerek, yeni baþvurularda
uzun dönem iþsiz kalma riski taþýyan vatandaþlarýna
öncelik tanýmakta ve özel yardýmda bulunmaktadýr.
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Ýsveçte Vergi Ýdaresi Baþkanlýðý, vergi
iadelerindeki usulsüzlüklerin tespiti ve vergi
mükelleflerine daha etkin hizmet vermek için veri
madenciliði uygulamalarýndan yararlanmaktadýr.
Danimarka Ulusal Saðlýk Kurulu, Fransa Sosyal
Güvenlik Kurumu, Güney Afrika Hazine Baþkanlýðý,
Belçika Maliye Bakanlýðý ve Polonya Maliye
Bakanlýðý da veri analizi ve veri madenciliði
teknolojileri kullanýcýlarý ve uygulayýcýlarýndan.
Veri analizi ve veri madenciliðinin kamudaki en
önemli uygulama alanlarýndan birini ise güvenlik
oluþturuyor. Özellikle 11 Eylül saldýrýlarýndan sonra
artan uygulamalarla telefon konuþmalarýnýn
analizinden yasadýþý göçün önlenmesine, yasa dýþý
olaylar, uyuþturucuyla yakalanma, kundaklama,
trafik borcu gibi her türlü sabýka kaydýnýn
modellenmesinden bu modellerle olasý suç ve terör
eylemlerine ýþýk tutulmasýna kadar pek çok baþlýkta
bu teknoloji ve yöntemlerin kullanýldýðýna tanýk
olunmakta.
KAYNAKÇA
1- Big Brother just wants to help - Economist.com http://www.economist.com/science/tq/displaystory.cfm?story_id=8765972
2- The Future Organization of the Belgian Ministry of Finance http://www.revenueproject.com/documents.asp?d_ID=3301#
3- Building knowledge in the area of budget revenue analysis-Minisrty of Poland
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/2005-017488.01.04%20revenue%20analysis.pdf
4- The protection of the budget of the European Community against fraud http://projects-2007.jrc.ec.europa.eu/show.gx?_app.page=showprintable.html&Object.object_id=PROJECTS0000000003000259
5- Government increasingly turning to data mining http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2006/06/14/AR2006061402063.html
6- Data Mining  Results and Challenges for Government Program Audits and
Investigations - http://www.gao.gov/new.items/d03591t.pdf
7- Government data-mining lives on  News.com http://www.news.com/Government-data-mining-lives-on/2010-1028_35223088.html
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kurumsal marka deðeri
Arþ. Gör. Murat TOKSARI
Niðde Üniversitesi ÝÝBF Ýþletme Bölümü

Günümüzde iþletmelerin en önemli rekabet
bir markada belirleyici özellikleri algýlamasý ve bu
alanlarýndan birisi de markadýr. Murphy (1990)
özelliklerden etkilenmesi, o markaya duyulacak
markanýn sadece fiziksel ürünlerden oluþmadýðýný
sadakatin artmasýna neden olmaktadýr. Güçlü bir
ayný zamanda kiþiye saðladýðý belirli ayrýcalýklardan
markanýn en temel özelliði kendisine sadýk bir tüketici
oluþtuðunu ifade etmiþtir. Amerikan pazarlama birliði
kitlesi yaratmasýdýr (Uztuð, 2003: 33).
tanýmýna göre marka, satýcýlar grubunun bir mal ya
Bütün bu açýklamalardan sonra kurumsal marka
da hizmet ürününün rakiplerinden ayýrt edilmesi
deðerini, yöneticilerin baþarýlarý karlýlýk yönetiminden
amacýyla kullandýðý isim, iþaret, sembol, þekil ya da
ziyade deðer yaratma yönetimindeki baþarýlarý ile
bunlarýn bileþimidir þeklinde ifade edilmiþtir (Wood,
belirlenmektedir. Bu sebepten dolayý deðer yaratmak
2000: 662). Marka deðerini ise Aaker (1991), bir
için bir taraftan yeni ihtiyaçlarý belirlemeye ve bunlarý
markaya baðlý olan isim farkýndalýðý, sadýk müþteriler,
karþýlamaya yönelik iþ modelleri geliþtirmek, diðer
algýlanan kalite ve çaðrýþýmlar gibi aktif ve pasiflerin
taraftan da kurum felsefesinin doðru ve yaygýn
oluþturduðu bir kümedir þeklinde ifade
olarak algýlanmasýný saðlamak gerekiyor.
etmiþtir. Aakerýn (1991) marka deðeriyle
Bu algýlamanýn doðru yönetilmesiyle
ilgili geliþtirdiði model çok yaygýn
elde edilen deðere kurumsal marka
olarak kullanýlmýþtýr. Bu modelde,
deðeri denilmektedir ( Argüden,
(marka bilinirliliði, marka
2000: 1).
Marka
sadakati, marka çaðrýþýmý,
Baþarýlý bir kurumsal marka
algýlanan kalite ve markaya ait
deðerinin
deðerine sahip kuruluþlar,
diðer sahiplikler) olarak
baþarýlý olmasý
pazarlama faaliyetlerini daha
belirlenmiþtir. Bu modeldeki
için marka stratejilerinin az maliyetle yürütebilmekte,
boyutlar kýsaca þu þekilde ifade
daðýtým kanallarý ile
oluþturulmasý ve
edilmiþtir.
pazarlýklarýnda daha iyi
geliþtirilmesi
Marka Bilinirliði: Markanýn
sonuçlar alabilmekte, yeni
tüketici belleðinde sahip olduðu
gerekmektedir.
müþteri edinme veya eski
izlerin gücü olarak tanýmlayabiliriz
müþterilere yeni ürünler sunmada
(Uztuð, 2003: 29). Yani tüketicilerin
daha baþarýlý olmakta ve rakiplerinden
zihnindeki marka varlýðýnýn gücüyle
gelecek tehditlere karþý koyabilmek için
ilgilidir ve marka deðerinin önemli bir bileþenidir.
müþterilerini kaybetmeksizin zaman
Marka Çaðrýþýmý: Marka çaðrýþýmý tüketicinin
kazanmaktadýrlar. Bunu baþarabilmenin birinci
markayla ilgili olarak zihninde oluþturduðu her þeydir
koþulu ise, planlý ve disiplinli bir yaklaþýmla baþarýya
(Aaker, 1991: 109).
ulaþabilmektedir. Bunun içinde kurumda bulunan
tüm departmanlarýn bir bütün þeklinde belirledikleri
Algýlanan Kalite: Subjektif bir kriter olup tüketicinin
hedefe yönelerek hareket etmeleri gerekmektedir.
beþ duyu organýna baðlý olarak edindiði bilgi
girdilerini seçmesi, sýraya koymasý ve yorumlamasýdýr
Uluslararasý iþ çevresindeki yoðun rekabet
(Alkibay, 2005: 86).
ortamý, firmalarýn kendilerine özgü bir pozisyon
almasýný ve rekabet avantajý yaratmasýný hem
Marka Sadakati: Tüketicinin markaya olan
güçleþtirmiþ hem de pahalýlaþtýrmýþtýr. Yüksek
inancýnýn gücü olarak tanýmlayabiliriz. Tüketicilerin

ma
rka
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kurumsal marka deðeri

düzeyde yatýrým gerekliliði ve ürün farklýlaþtýrýlmasý
için gereken AR-GE maliyetlerinin yüksekliði firmalarý
pazarlama kabiliyetlerini yükseltmeye ve kendine
özgü markalar yaratmaya itmiþtir
(www.branchannel.com).
Ayrýca kurumsal marka, örgütü farklýlaþtýran fark
edilebilir deðerler ve semboller çerçevesinde ilgili
çevreleri etkiler ve o çevreye uyum saðlar. Fakat
kurumsal markalama önemli hissedarlarý örgüte
çeker ve onlara firmaya ait olmaya dair hislerini
teþvik eden deðerlerini ve kaynaklarýný gösterir.
Kurumsal marka deðerinin oluþmasýnda önemli
bir etken olan marka imajý ise, en geniþ anlamýyla
markanýn tüketici zihnindeki genel algýsýdýr. Anlamsal
ifadeden de anlaþýlacaðý gibi müþterinin markayla
iliþkilendirdiði algýlar bütününün ortaya çýkarttýðý
resimdir. Ayrýca marka imajý tüketicinin zihninde
oluþtuðundan tüketici markayý, bir resim olarak
tanýmlamaktadýr. Bu resmin oluþmasýný etkileyen
unsurlar marka bilinirliliði, markaya yönelik tutum
ve markanýn kalitesine duyulan güvendir (Uztuð,
2003: 40). Yani tüketicilerde oluþan duygusal ve
estetik izlenimlerin toplamýdýr (Akgül, 2007: 24). Bu
baðlamda kurumsal marka imajýný, organizasyonun,
hissedarlarýn ve toplumun zihnindeki etkilerinin ve
beklentilerinin toplamýdýr þeklinde ifade edilebilir.
Bu toplam etki, ürünlerin kalitesi, yönetim, fiyat
daðýlýmý, reklam stili gibi bir çok deðiþenden
oluþmaktadýr.
Kurumsal marka deðerinin oluþmasýndaki diðer
önemli etken ise, kurumsal sadakatin belirlenmesidir.
Öncelikle kurumdaki yöneticinin görevi olduðu kabul
edilmelidir. Çünkü baðlýlýk yaratmak, sadece müþteri
bilgi sistemleri, tarafsýz ölçme ve deðerlendirme,
ödüllendirme sistemleriyle saðlanamamakta,
liderlerin sözleriyle davranýþlarýyla ve hayata
geçirdikleri deðerlerle saðlanmaktadýr. Ayrýca bir
kurumun organizasyon yapýsý ne kadar ana
süreçleriyle uyumlu olursa, organizasyonun karar
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hýzý ve esnekliði de o kadar artar. Organizasyondaki
basitlik, müþterilerin tatminini ve sadakatini artýran
bir unsurdur (Argüden, 2004: 1). Böylece kurumda
çalýþan bütün personelin motivasyonu saðlanmýþ
olmakta ve çalýþtýðý kurumu daha fazla
benimsemektedir.
Bütün bu etkenler kurumsal marka stratejilerinin
oluþmasýnda ana etkendir. Marka stratejisini,
markanýn sunduðu yararlar ve hedef tüketicilere
baðlý olarak, firma içindeki tüm markalarýn
bütünleþtirdiði kurum stratejileri doðrultusunda ele
alýnmaktadýr (Kýrdar, 2003: 236). Belirttiðimiz gibi
hem kurumsal imaj hem de kurumsal sadakat
stratejilerinin oluþturulmasý marka bilinirliliði ve
tercihini önemli ölçüde artýrmýþtýr.
Bu kapsamda, bu kadar önemli bir etkiye sahip
olan kurumsal marka deðerinin baþarýlý olmasý için
marka stratejilerinin oluþturulmasý ve geliþtirilmesi
gerekmektedir.
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yerel yönetimlerde stratejik planlama
sürecinde yaþanýlan sorunlar
Mustafa Kemal ÝÞLER

Stratejik Planlama Müdürü
Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi

1.1 Strateji Kavramý
Strateji, bilimsel bir disiplin olarak geliþmesini
askeri anlamda taþýdýðý öneme borçludur. Askeri
anlamda strateji, bir savaþta ordularýn giriþecekleri
hareketlerin ve operasyonlarýn tasarlanmasý ve
yönetilmesi sanatýdýr.1 Strateji kavramý, yönetim
bilimleri açýsýndan deðiþik biçimlerde tanýmlanmýþtýr.
Bu tanýmlarýn bazýlarý þunlardýr:
Strateji, zaman içinde belirlenmiþ amaçlara
ulaþabilmek için bir iþletmenin kýt kaynaklarýný
ayýrmaya yönelik plan ya da
eylem yöntemidir.2
Strateji, bir iþletmenin
uzun süreli temel
amaçlarýnýn belirlenmesi ve
bu amaçlara ulaþabilmek
için gerekli kaynaklarýn
tahsis edilerek onlarýn
kullanýlmasýnda kabul edilen
yollardýr. 3
Strateji, yönetimin
önceden belirlenen misyon,
amaç ve hedeflere nasýl
u l a þ ý l a c a ð ý n ý n
planlanmasýdýr. 4

1.2 Stratejik Planlama Kavramý
Organizasyonlar, geliþen iþ dünyasýnda ve gün
geçtikçe kýzýþan rekabet ortamýnda, deðiþen çevreye
uyum saðlamak için stratejik planlama yaparlar.
Stratejik Planlama kavramý son 30 yýlda, pek çok
deðiþikliðe uðramýþtýr;
1960'lar Uzun Dönemli Planlama
1970-1980 Formel Stratejik Planlama
1990'lar Stratejik Yönetim

Stratejik Planlama kavramý günümüzde
karþýmýza Stratejik Yönetim olarak çýkmaktadýr.
Stratejik Yönetim, kýsa ve uzun dönemli iç ve dýþ
çevre faktörleri gözetilerek, örgütün amaç ve
hedeflerinin belirlenmesi ve örgütün amaçlarýna
ulaþmasý için geliþtirilmesi gereken etkin stratejilere
iliþkin kararlarýn tümüdür. 5

1.3 Kamuda Stratejik Planlama
Döngüsü ve Süreçler
Yirmi birinci yüzyýlda liderlerin
karþýsýndaki en büyük
mücadele kaynaðý deðiþimdir.
Deðiþim çaðýnda liderler,
liderliklerini yeniden oluþturmak
ve kurumlarýný yeniden
yaratmak durumunda
kalacaklardýr.6 AB tam üyelik
müzakereleri çerçevesinde
müktesebatýn uyumlaþtýrýlmasý
çalýþmalarý, öncelikle
hantallaþmýþ bürokratik
yapýlarýn tasfiyesi ve
dönüþümünü beraberinde
getirmiþtir. Bu kapsamda
yürürlüðe giren kanunlardan
biri 5018 sayýlý Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunudur. Kamu yönetimi
reformu kapsamýnda gerçekleþen deðiþim ve bu
deðiþimde kullanýlan araçlarýn kamu yönetiminin
liderlik düzeyine etkisi de kaçýnýlmaz olmaktadýr.
YILMAZ, K, Kamu Kuruluþlarý Ýçin Stratejik Planlama Uygulamasý, Sayýþtay Dergisi, s:5051, s. 67
CERÝTLÝ, Ý, Beklenen Mahalli Ýdareler dergisi, s:37, s. 35
3
TAÞKIRAN, N., Stratejik Yönetim Aracý Olarak Amaçlara Göre Yönetim, Ýktisadi ve Ýdari
Bilimler Fakültesi Dergisi, s:1, s. 365
4
EFÝL, Ý, Toplam Kalite Yönetimi ve Toplam Kaliteye Ulaþmada Önemli Bir Araç: ISO 9000
Kalite Güvence Sistemi, Bursa 1998, s. 78
5
GLUCEK, Strategic Management and Bussiness Policy, McGraw Hill Publishing Co., N.Y
6 BENNIS Varren, Liderlerin Lideri olmak, Geleceði Yeniden Düþünmek, Ýþ Yönetimi.
Rekabet, Kontrol Liderlik, Pazarlar ve Dünya, Derleyen Rowan Gibson, Çev: Sinem Gül,
Sabah kitaplarý, Ýstanbul., 1997, s. 134
1
2
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Stratejik Planlama Modeli ile kamu kurumlarý yeni yönetim anlayýþýna doðru büyük bir adým atmýþtýr.
Stratejik plan hazýrlama sürecinin mahalli idarelerin iþleyiþine getirdiði yenilik aþaðýdaki þekilde gösterilmiþtir.

Stratejik Plan
Hazýrlanýr

Vizyon, Misyon
Amaçlar
Hedefler

Performans
Programý
Hazýrlanýr

Yýllýk Hedefler
Faaliyetler
Projeler Kaynak
Ýhtiyacý

Revizyon
Teklif
Belgesi

Performans Esaslý
Bütçe Hazýrlanýr

Performans
Esaslý
Bütçe
Üst Yönetim
Revizyon Teklif
Belgesi Hazýrlanýr

Performans
Denetim
Raporu

Ýç Denetim
Tarafýndan
Performans Denetim
Raporu Hazýrlanýr

Faaliyet
Raporu

Ýdare Performans
ve Faaliyet Raporu
Hazýrlanýr

Þekil: Yýllýk Stratejik Planlama Döngüsü
Stratejik planýn hazýrlanmasýyla birlikte yerel
yönetimlerin yýllýk hedeflerinin ve bu hedeflerin
gerçekleþtirilmesi için gerekli olan faaliyet ve
projelerin, bu faaliyet ve projelerin kaynak ihtiyacýnýn
yer aldýðý performans programýnýn hazýrlanmasýyla
baþlayan süreç performans esaslý bütçelemenin
gerçekleþtirilmesi ile sürdürülmektedir. Yýllýk
uygulama sonuçlarýnýn ve performans bilgilerinin
de yer aldýðý yýllýk faaliyet raporlarý hazýrlanarak
kamuoyu ve yerel yönetimlerin karar organlarýna
sunulmak üzere performans raporu hazýrlanýr.

1.4 Stratejik Planlama Sürecinde
Yapýsal Sorunlar
Yerel yönetimlerde stratejik yönetim sistemi ile
ortaya çýkan deðiþim süreci, kamu yöneticileri ile
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yerel siyasi otoritelerin ilk refleksleri, ilk algýlarý ve
deðiþime olan tepkilerinin gözlenmesi açýsýndan
önemlidir. Bu deðiþim, mekânsal farklýlýklar taþýmakla
birlikte ayný zamanda yerel yönetimlerin deðiþime
karþý organizmalarýnda oluþan dirençle de doðrudan
ilgilidir.
Öncelikle yatýrým evreni nitelik ve nicelik itibariyle
çok geniþ olan metropol þehirlerini sektörel
politikalarýn tedricen gerçekleþmesini beklemek
daha gerçekçi olacaktýr.
Siyasi ve bürokratik mekanizmalar bu sürece
farklý bakýþ açýlarý ile yaklaþmýþlardýr. Siyasi yapý,
stratejik plana planýn kamuoyuna açýklanmasýndan
sonra siyasetin hareket alanýný sýnýrlandýracaðý
gerekçesiyle karþý çýkarken, bürokratik yapý ise plan
ile hizmet alanlarýnýn, hizmet sonuçlarýnýn
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ölçümlenmesi ve hesap verme sorumluluðunun
sistematik hale gelmesi gibi nedenlerle baþlangýçta
olumsuz tepki göstermiþtir.
Bununla birlikte, klasik kamu yönetiminde karar
alma süreçlerinin karmaþýk olmasý ve sorunlara
günübirlik çözüm üretme anlayýþýnýn yaygýn olmasý
planlama anlayýþýna yönelen en önemli tehdittir.
Stratejik planla getirilmeye çalýþýlan kaynak
tahsisinde öncelikli alanlarýn belirlenmesi ve
performansýn bu önceliklere, belirlenmiþ
göstergelerle ölçülecek olmasý hem planýn amaç
ve hedeflerinin saðlýklý belirlenmesini olumsuz yönde
etkilemiþ hem de bürokratlarýn stratejik planlamaya
n e g a t i f y a k l a þ m a s ý n a s e b e p o l m u þ t u r.
Karar alma süreçlerinin karmaþýklýðýnýn
sonuçlarýndan biri de yapýlan mekânsal planlarýn
uygulamasýnda görülen sadakatsiz tavýrlardýr.
Mekânsal planlarýn sýk sýk tadilat ya da revizyonlarla
deðiþtirilmesi, yerel yönetim yöneticileri arasýnda
bu yeni yönetim anlayýþýnýn uygulanamayacaðýna
olan inancý yaygýnlaþtýrmaktadýr.

bölge ve il planlarý ve hatta sektör planlarý olmalýdýr.
Kademe planlarýnýn tüm il düzeyinde faaliyet
gösteren aktörlerin ortak kararlarý ile oluþturulmuþ
stratejilerle oluþmasý halinde kurumsal planlar daha
gerçekçi hedeflere yönelebilir. Bu nedenle ilk stratejik
planlar yalnýzca faaliyet odaklý hedeflerle
oluþturulmuþtur.
Kamu yöneticilerinin;
Kurumun ürettiði hizmetler için somut, ölçülebilir,
spesifik hedefler koymakta korkak davrandýðý,
Hedeflerine ulaþamamak korkusuyla hedefleri
küçülttüðü,
Mevcut verileri gerçekçi olarak sunmadýðý,
Ulaþtýðý veya mevcutta bulunan hedef veriyi,
tekrar hedef olarak belirlemeye çalýþtýðý görülmüþtür.

Ayrýca ülke genelinde mekânsal planlar ve
kalkýnma planlarý arasýnda hiçbir iliþki kurulmamakta
ya mekânsal planlar ya da kalkýnma planlarý köklü
deðiþiklikler geçirmektedir. Revizyon sayýlmayacak
nitelikte büyük ölçekli deðiþimler planlama anlayýþýný
olabildiðince esnek tutarsýz bir yapýya sürüklemiþtir.

Ayný zamanda stratejik planlarda hedefler
belirlenirken eldeki verilerin eksik olmasý nedeniyle
ilk ölçüm sonuçlarýnda sapmalarýn olmasý
muhtemeldir. Performans sonuçlarý ile ortaya
çýkacak yüksek oranlý sapmalar ise sonraki yýllarda
stratejik planlarda yapýlacak revizyonlar ile planýn
tüm unsurlarýnýn yeniden yapýlandýrýlmasýna neden
olabilecektir. Ýlk ölçüm ile ortaya çýkacak sapmalarýn
yüksek olmasý nedeniyle, sonraki revizyonlara
hazýrlanýrken daha saðlýklý veri tutma yöntemleri
aranmalýdýr.

Stratejik planlama sürecinde yasalarla ülke
düzeyinde kalkýnma planlarýnýn dikkate alýnmasý
istenmiþtir. Ancak kurumsal bir planýn, kalkýnma
planlarýna yansýmasý, kademelenme olmaksýzýn
uygulanmasý mümkün olamamýþtýr. Bu noktada
kalkýnma planlarý ve kurumsal planlar arasýnda

Tüm bunlarla birlikte stratejik planlama
sürecinde, plan aracýlýðýyla ilk defa kamu kurumlarý
kendisini eleþtirel bir bakýþla yeni baþtan
deðerlendirmeye baþlamýþ daha önce hiç
konuþulmayan verimlilik ve etkinlik kavramlarý
kamuda tartýþýlmaya baþlanmýþtýr.
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planlamadan kontrole stratejik
yönetim süreci

Hakký Burak Sað

Uzman / Savunma Sanayi Müsteþarlýðý

Askeri bir kavram olarak tanýþtýðýmýz ve günlük
yaþantýmýzda, genellikle savaþ alanýyla
sýnýrlandýrdýðýmýz strateji kelimesinin kökenine iliþkin
farklý görüþler bulunmaktadýr. Kimilerine göre
Fransýzca, kimilerine göre Latince, kimilerine göre
ise Yunanca kökenli olan kavram, askeri olarak, bir
savaþta kuvvetlerin hareketlerinin önceden
planlanma sanatý þeklinde tanýmlanmaktadýr.
7

Strateji, 1970li
yýllardan itibaren
siyaset, ekonomi,
uluslararasý iliþkiler ve
yönetim baþta olmak
üzere farklý alanlarda
yaygýn bir kullanýma
kavuþmuþ ve bugün
gelinen noktada,
sadece askerlerin
deðil ayný zamanda,
politikacýlarýn,
yöneticilerin ve
bürokratlarýn görev
alanýna dahil olmuþtur.
Özetle, belli bir
topluluðun izlediði
politikalar ýþýðýnda, belirlediði hedeflere ulaþmak
için seçtiði güzergâh ve alternatif yollar olarak
tanýmlanabilen strateji, yönetim alanýnda da önemli
bir yaklaþým olarak tüm yöneticilerin ilgi alanýna
girmiþtir. Özellikle, rekabetin yoðun olarak yaþandýðý
1970li yýllarda, iþletme yönetiminde yatýrým ve
pazarlama alanlarýnda stratejik yaklaþýmlar ön plana
çýkmaya baþlamýþtýr.
1974 yýlýnda yaþanan birinci petrol krizi ve
ardýndan 1979 yýlýnda yaþanan ikinci petrol krizi ile
uluslararasý alanda enerji kaynaklarýnýn kontrolü ve
kýsýtlýlýðý, para ve finans piyasalarýndaki istikrarsýzlýklar
ve 1980lerle birlikte yeni dünya düzenine geçiþ
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konularý, stratejik yönetim yaklaþýmýný, iþletme
yönetiminin ötesinde hayatýn tüm alanlarýnda
baþvurulan bir yapýya taþýmýþtýr.
Strateji ve yönetim kavramlarýnýn birleþimiyle
oluþmuþ olan stratejik yönetim kavramýnýn tanýmý
üzerinde bir fikir birliði bulunmamaktadýr. Bu konuda
çalýþan araþtýrmacý ve akademisyenlerin inceleme
ve deðerlendirmeleri incelendiði vakit hemen hepsinin
stratejik yönetim
kavramýnýn farklý
yönlerine vurgu yaptýðý
ve bu sebeple de
tanýmlarýn, inceleme ve
deðerlendirmeler ile
sýnýrlý kaldýðý görülecektir.
Bu durum, en iyi
Amerikan þair John
Godfrey
Saxe
tarafýndan yazýlan Kör
Adamlar ve Fil (Blind
Men and the Elephant)
þiiri ile tasvir edilmektedir.
Söz konusu þiirde; kör
adamlarýn filin belli bir
parçasýna dokunarak
bu cismin ne olduðunu
bilmeleri istenmektedir. Sonuçta herkes fili elleri ile
incelediði kýsýmla sýnýrlý olacak þekilde; duvara,
mýzraða, yýlana, aðaca, yelpazeye ve ipe benzetmiþ,
fili bir bütün olarak tasvir edememiþlerdir.
Stratejik yönetimin tanýmý üzerinde tam bir fikir
birliðine varýlmamýþ olsa da, bu konuda çalýþanlarýn
çoðu dalýn uygulamalý bir sosyal bilim dalý olduðunu
düþünmektedir. Sosyal bilimlerin inceleme alaný
özü itibariyle her zaman için mutlak doðrularý
8

7

Longman Dictionary of Contemporary English, Ýngiltere, 1987, Longman Group, s. 1045.

8

Mahmut Arslan, Yönetim ve Organizasyonun Bazý Temel Kavramlarý, Yönetim ve
Organizasyon, der. Salih Güney, Nobel Yayýn Daðýtým, Ankara, Temmuz 2001, s. 41.
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barýndýrmamakta, büyük oranda araþtýrmacýnýn
dünya görüþü, gelenek ve görenekleri, bir baþka
ifadeyle subjektif yargýlarýný yansýtmaktadýr. Aslýnda
bu düþünce, stratejik yönetimin, sosyal bilimlerin
inceleme alanýný oluþturan diðer yaklaþýmlardan da
hiç farklý olmadýðýný açýkça ortaya koymaktadýr.
Stratejik yönetim, iþletmenin çevresi ile
arasýndaki iliþkilerin düzenlenmesi ve rakiplerine
üstünlük saðlayabilmek amacýyla kaynaklarýn
harekete geçirilmesidir. Stratejik yönetim, stratejilerin
belirlenmesi için gerekli planlamalarý, bu stratejilerin
uygulanabilmesi için örgüt içi her türlü önlemlerin
alýnarak yürürlüðe konulmasýný, uygulanmadan
önce stratejilerin amaçlara uygunluðunun kontrol
edilmesini ve üst düzey kadrolarýn faaliyetlerini
ilgilendiren süreçler toplamýdýr. Bu çerçevede,
stratejik yönetim, bir kurumda geleceðe yönelik
kararlar alýnmasýnda kullanýlan bir yönetim tekniði
olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Stratejik yönetimi
gelecekte ortaya çýkabilecek durum ve geliþmelere
göre bir planlama çabasý olarak özetlemek
mümkündür. Ancak, bu anlamda, stratejik yönetim
geleceðin bir planýnýn yapýlmasý deðil, deðiþimi göz
önüne alarak gelecekte yapýlmasý gerekenleri
belirlemek, bir baþka ifadeyle, geleceði
biçimlendirmekle ilgilidir. Bu çerçevede, stratejik
yönetim; deðiþimin öngörülebilir olduðuna inanmak
ve deðiþimin belirsizliðini bir dünya görüþü olarak
benimsemek ve bu deðiþimi fýrsat olarak
kullanabilmektir.
9

10

ve kontrol edilmesini hedefler. Stratejik yönetim
yaklaþýmý, örgütü bir bütün olarak algýlar, bu
çerçevede, belirlenen amaçlar tüm birimlerin ortak
hareket noktasýný oluþturur ve bütünü oluþturan
diðer parçalar, belirlenen amaçlar doðrultusunda
kendi alt amaçlarýný belirler ve bu anlamda, alt
birimler de ilgi alanýndadýr. Ayrýca, sistem yaklaþýmýna
uygun olarak örgütü açýk bir sistem olarak ele alarak,
çevre konusuna ayrý bir önem vermektedir. Ýç ve
dýþ çevre faktörlerini deðerlendirmeye alarak
amaçlarýn gerçekleþtirilmesinde etkili bir kaynak
daðýtýmýný esas alýr.
Dýþ çevre faktörünün stratejik yönetim ile yönetim
arasýndaki temel belirleyici olarak kabul edilmesine
ilaveten, geleceðe yön verme çabasý olarak stratejik
yönetim yaklaþýmý;
Kurumsal hedeflerin gerçekleþtirilmesi ve bu
süreçte birim veya bölüm hedeflerinin entegrasyonu,
Uygulamada hem verimlilik (iþi doðru yapmak)
hem de etkililik (doðru iþi yapmak) konularýnýn
dengeli bir þekilde hayata geçirilmesi,
Müþteriler, tedarikçiler, çalýþanlar, ortaklar ve
kamuoyu gibi geniþ bir yelpazede paydaþ beklenti
ve taleplerini karþýlamaya yönelik paydaþ yönetimi
Son olarak, çoklu zaman perspektifi ile konularýn
deðerlendirilmesi, kýsa, orta ve uzun vadeli hedefler,
rekabetçi üstünlüðe dayalý önceliklendirme modeli,
rekabetçiliði korumaya yönelik uzun vadeli bakýþ
açýsý, bugüne ve geleceðe katký saðlamak
gibi konulara odaklanmaktadýr.
Stratejik yönetim süreci; strateji uygulama ve stratejik
kontrol gibi aþamalardan oluþmaktadýr.
11

Stratejik yönetim yaklaþýmý genel yönetimden
farklý olarak bazý özelliklere sahiptir. Bu çerçevede,
her þeyden önce stratejik yönetim, üst yönetimin
bir fonksiyonudur, ancak sadece üst yönetimi
ilgilendirmez, ekip çalýþmasý ile kurumsal hedeflerin
gerçekleþtirilebileceði düþüncesine odaklanýr.
Stratejik yönetim, geleceði biçimlendirmek için
yapýlmasý gerekenlerin planlanmasý, uygulanmasý

9

Erol Eren, Ýþletmelerde Stratejik Planlama ve Yönetim, Bayrak Matbaacýlýk,
Ýstanbul, 1997, s. 15-16.

10

Nezahat Güçlü, Stratejik Yönetim, Gazi Üniversitesi Gazi Eðitim Fakültesi Dergisi,
Cilt 23, Sayý 2, 2003, s. 70.

11

Literatürde stratejik yönetim sürecinin aþamalarý olarak kabul edilen strateji
üretme, strateji uygulama ve stratejik öðrenme kavramlarýnýn uygulamada stratejik
planlama, performans yönetimi ve stratejik kontrol kavramlarýnýn ötesinde bir
anlam taþýmadýðý düþünülmektedir. Bu sebeple, strateji üretme ile stratejik
planlama, strateji uygulama ile performans yönetimi ve stratejik kontrol ile
stratejik öðrenme kavramlarý birbirlerinin yerine kullanýlmýþtýr.
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Strateji
Üretme

Strateji
Uygulama

baþka ifadeyle, bir kurum veya kuruluþun nerede
olduðu, nereye gitmek istediði ve nasýl gideceði
sorularýna verdiði cevaplar bütünüdür. Stratejik
planlama süreci uygulanan model veya benimsenen
yaklaþýma göre farklýlýk göstermekteyse de hemen
hemen tüm yaklaþýmlarda ortak olan unsurlarý;
durum analizi, misyon, vizyon, ilke ve deðerler,
stratejik amaç ve hedefler olarak sýralamak
mümkündür.

Stratejik
Planlama

Performans
Yönetimi

Stratejik
Kontrol

Stratejik
Öðrenme

Dýþ
Çevre

Þekil: Stratejik Yönetim Süreci

Strateji Üretme (Stratejik
Planlama)
Geleceði biçimlendirme çabasý olarak stratejik
yönetimin birinci aþamasý arzu edilene ulaþmak için
stratejilerin üretilmesi, yani stratejik planlamadýr.
Günlük kullanýmda sýkça karýþtýrýlan hatta zaman
zaman birbirinin yerine kullanýlan stratejik yönetim
ve stratejik planlama kavramlarý arasýndaki iliþki, bu
fonksiyonel sýnýflandýrma ile netlik kazanmaktadýr.
Aslýnda, stratejik planlama stratejik yönetimde bir
aþamayý oluþturmaktadýr.
Gelecekte varýlmak istenen durum için gerekli
güzergah ve yollarýn tespitini saðlayan stratejik
planlama, stratejik yönetimin en önemli ve birinci
iþlevidir. Bir kuruluþun disiplinli ve sistemli bir þekilde;
kendisini nasýl tanýmladýðýný, neler yaptýðýný, yaptýðý
þeyleri niçin yaptýðýný, ulaþmayý arzu ettiði durumu
deðerlendirmesi, þekillendirmesi ve bunlara rehberlik
eden temel kararlarý ve eylemleri üretmesi çabasý
stratejik planlama olarak adlandýrýlmaktadýr. Bir
12

16

Stratejik planlama kurumun arzu ettiði geleceðe
ulaþmak için izleyeceði yollar ile iþ yapýþ tarzlarýnýn
genel hatlarý ile belli sýnýrlar içerisinde tarif edilmesi
çabasýdýr. Stratejik planlama sürecinin bir çýktýsý
olan stratejik planlarýn, 3 ila 5 yýllýk dönemleri
kapsamasý gerekmektedir. Stratejik yönetimin
yukarýdan aþaðýya yayýlan, iç ve dýþ çevre ve paydaþ
yönetimi üzerine bina edilmiþ olan yapýsý stratejik
planlama sürecinde dikkate alýnmasý gereken en
önemli faktörlerdir.
Stratejik planlama sürecinin baþarýlý bir þekilde
tamamlanmasý veya stratejik planlarýn hazýrlanmýþ
olmasý stratejik yönetim yaklaþýmýnýn bir örgütte
uygulandýðý veya benimsendiði anlamýna
gelmemektedir. Zira, uygulamada stratejik planlar
bir þekilde hazýrlanýrken, planlarý uygulamaya
dönüþtürecek tedbirleri almak konusunda ciddi
sýkýntýlar görülmektedir. Fortune dergisinde 1999
yýlýnda yayýnlanan bir makaleye göre, geliþtirilen
stratejilerin %10undan azý etkili bir þekilde
uygulanabilmektedir. Bu da bize aslýnda iþin,
stratejilerin üretilmesi ile bitmeyeceðini
göstermektedir.
13

1980lerden sonra tüm dünyada kamu
yönetiminde hizmet kalitesinin artýrýlmasý, ülkemizde
ise hizmet kalitesine ilave olarak verimlilik, ulusal
zenginliklerin kullanýmý, iþsizlik ve enflasyon gibi
konularýn kamuoyunun ana gündem maddesini
oluþturmasý sonucunda geleneksel kamu yönetimi
anlayýþýndan kamu iþletmeciliðine bir geçiþ olmasý
gerektiði düþüncesi taraftar toplamaya baþlamýþtýr.
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John M. Bryson, Strategic Planning for Public and Nonprpfit Organizations,
Jossey-Bass, New York, 1995, s.4-5.

13

Ram Charan ve Geoffrey Colvin, Why Ceos Fail, Fortune, Vol. 139, No.
12, 21 Haziran 1999, s. 69.
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Kamuoyunun artan talepleri neticesinde, bugün
gelinen noktada, kamu yönetiminde de stratejik
planlama yaygýn bir þekilde uygulanmakta, hatta
ülkemizde olduðu gibi baþta ABD olmak üzere bazý
geliþmiþ ülkelerde, kamu kurum ve kuruluþlarýnda
yönetimi etkinleþtirmeye yönelik bir model olarak
yasal çerçeve ile düzenlenmiþtir.

takip etmektir. Yani, stratejilerin uygulanmasýnýn
somut hedeflerden yoksun olarak deðil, tamamýyla
somut ve ölçülebilir hedeflere dayalý olarak
gerçekleþtirilmesi gerekmektedir.

Bu anlamda, performans yönetimi, stratejik
yönetim yaklaþýmýnýn bir iþlevi olarak örgütün nasýl
çalýþtýðý, belirlenen hedeflere nasýl ulaþacaðý
ile ilgilenmektedir. Bu ilgi, kurumsal
Strateji Uygulama (Performans sorunsalý
çalýþmalarýn ölçülebilir, spesifik, herkesçe kabul
Yönetimi)
edilmiþ, güncel ve dönemsel performans ölçütleri
bazýnda
yapýlmasýný
Stratejik yönetim sürecinin
gerektirmektedir. Bu çerçevede,
ikinci aþamasý, belirlenen
performans ölçütleri, kurumda
stratejilerin gerçekleþtirilmesi,
yerine getirilen faaliyetlerin,
yani uygulanmasýdýr. Günlük
üretilen mal ve hizmetlerin
yaþantýmýzda çeþitli þekillerde
sonuçlarý ve kalitesi ile ayrýlan
Performans
kullandýðýmýz stratejinin ne
Yönetimi
kaynaklarýn etkili, verimli ve etkin
olduðu konusunda tam bir fikir
kullanýmý hakkýnda karar alýcýlara
b i r l i ð i b u l u n m a m a k t a d ý r.
veri teþkil etmektedir.
Bu
Uygulayýcýlar, akademisyenler
yaklaþýmdaki temel felsefe,
ve danýþmanlar farklý tanýmlar
Stratejik
ölçülemeyen unsurlarýn
Yönetim
yapmakta, hepsi fili incelediði
yönetilemeyeceði, tanýmlanamayan
Süreç
Mali
bölümle sýnýrlý olacak þekilde
Yönetimi
Yönetim
þeylerin de ölçülemeyeceðidir.
tarif etmektedir. Ancak tüm
stratejik yönetim gurularýnýn
Yapýlan açýklamalarla her ne
üzerinde fikir birliði içinde
Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi
kadar ölçme mantýðýna dayalý
olduðu tek konu strateji
bir strateji uygulama veya izleme
Bilgi Yönetimi
uygulamanýn, stratejilerin
yapýsý tarif edilse de, performans
oluþturulmasýndan daha önemli
denetimi veya kontrolü bir
ve deðerli olduðudur.
sonraki aþamanýn konusunu
teþkil etmektedir.
Teoride, strateji uygulama aþamasýnýn temel
sorumluluðu üst yönetime býrakýlmakla beraber
Stratejik
yönetim
sürecinde stratejilerin hayata
özellikle orta kademe yöneticiler ile iþbirliði yapýlarak,
geçirilmesi
için
kaynaklarýn
tahsis edilmesi, ihtiyaç
belirlenmiþ olan strateji ve eylem planlarýnýn, stratejik
olmasý halinde önceliklendirilmesi ve bu kaynaklarýn
planlarýn yýllýk uygulama dilimleri olan performans
etkili ve verimli kullanýmý, performans yönetiminin
programlarýyla uygulamasý yapýlýr.
ilgi alanýna girmektedir. Henry Fayol tarafýndan
yönetimin temel fonksiyonlarýna iliþkin olarak yapýlan
Stratejik yönetim her ne kadar geleceði
biçimlendirmek olarak özetlense de, bu noktada
sýnýflandýrmada, kontrol iþlevi altýnda yer alan amaç
arzu edilenin somut olarak tanýmlanmasý gerekliliði
kontrolü ve faaliyetlerin etkililik ve verimlilik konularý
temel bir varsayým olarak kabul edilmektedir. Zira,
performans yönetiminin konusudur. Stratejik yönetim
stratejik yönetim geleceði biçimlendirmek için
yaklaþýmýnýn öngördüðü performans yönetimi
kesinlikle bir hayal, rüya veya masalýn peþinde
bütçeleme veya mali yönetimin yaný sýra insan
koþulmasý deðildir. Aksine arzulanana ulaþma
kaynaklarý, bilgi ve süreç yönetimini de
derecesini somut ve ölçülebilir verilere dayalý olarak
kapsamaktadýr.
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Hedef ve
Standartlarýn
Belirlenmesi

Ölçüm ve
Ýzleme
Sisteminin
Kurulmasý

Gerçekleþen
ile Hedeflerin
Karþýlaþtýrýlmasý

Sonuçlarýn
Deðerlendirilerek
Gerekli Eylemlerin
Yapýlmasý

Faaliyet
Raporu

Þekil 3: Stratejik Kontrol Sistemi

Stratejik Kontrol (Stratejik
Öðrenme)
Stratejik yönetim yaklaþýmýnda, stratejik kontrol,
kesinlikle denetim olarak algýlanmamalýdýr. Stratejik kontrol,
kurumsal yapýda gerçekleþtirilen faaliyetlerin etkin ve verimli
bir þekilde yürütülüp yürütülmediðine iliþkin idari izleme
ve eðer yürütülmüyorsa performansýn artýrýlmasý için gerekli
düzeltmelerin yapýlma süreci olarak tanýmlanabilir. Þekil
3te stratejik kontrol sisteminin kurulma adýmlarý
görülmektedir. Bu çerçevede, kontrol için ilk aþamada,
yapýlan veya yapýlmasý gereken iþler için hedefler ve
standartlar belirlenmektedir. Ýkinci aþamada ise, belirlenen
bu hedef ve standartlarýn ölçülmesi ve izlenmesine yönelik
sistem kurulmaktadýr. Bir sonraki aþamada ise, faaliyet
sonuçlarý ile hedefler karþýlaþtýrýlarak, örneðin, yapýlan iþin
zamanýnda, bütçesinde veya beklenen kalitede olup
olmadýðýna bakýlmaktadýr. Son aþamada ise, bu sonuçlar
deðerlendirilerek, alýnmasý gereken bir tedbir varsa ona
göre yapýlacaklar belirlenmektedir. Tüm bu süreç sonunda
elde edilen gerçekleþmeler, hesap verebilirliði ve þeffaflýðý
saðlamak adýna kamuoyuna raporlanmaktadýr.14
Stratejik yönetim süreci, geleceðe yön vermek veya
geleceðe hazýrlanmak adýna fark yaratabilmektir. Artan
rekabet ortamýnda iþlerin zamanýnda, bütçesinde ve kaliteli
olarak yapýlmasý, kâr üzerine kurulmuþ olan iþletme dünyasý
için farký yaratmanýn ön þartý olabilir. Ancak, kâr amacý
olmayan, temel felsefesi topluma hizmet olan kamu sektörü
için ise yapýlan iþin zamanýnda, bütçesinde ve beklenen

kalitede olmasýna ilave olarak kendine özgü dinamiklerinden
kaynaklanan ve her zaman için rasyonalite gerektirmeyen
toplumsal fayda, fark yaratmanýn en temel aracýdýr. Bu
aþamada, yapýlan iþin yarattýðý katma deðer önem
kazanmaktadýr. Bugün gelinen noktada, stratejik yönetim
yapýlan iþin öngörülen zamanda, bütçede veya kalitede
olmasý ile deðil, yarattýðý katma deðerle ilgilenmektedir.
Stratejik öðrenme, gerçekleþtirilen strateji veya projelerin
bütçe, kalite ve zaman gibi kýstaslardan ziyade, stratejik
öncelikler baþta olmak üzere toplum, ekonomi veya güvenlik
gibi unsurlar üzerinde yarattýðý etkileri incelemektedir. Bu
yaklaþým, kontrol kavramýndan stratejik öðrenmeye geçiþi
simgelemekte ve yaratýcýlýða dayalý bir yapý öngörmektedir.
Stratejik kontrolden stratejik öðrenmeye geçiþ stratejik
yönetim yaklaþýmýnda belli bir olgunluðu gerektirmekte ve
özellikle, kamu kurum ve kuruluþlarý ile kar amacý gütmeyen
kuruluþlar için uygulanabilir bir yaklaþým olarak karþýmýza
çýkmaktadýr.
Stratejik yönetim, genel yönetim düþüncesinin öngördüðü
kontrol ve denetim fonksiyonundan farklý bir yaklaþým ile
stratejik öðrenme sürecine geçemezse genel yönetimden
nasýl bir farký olacaðý veya yaratýcýlýða hizmet edeceði
cevaplanmasý gereken önemli bir sorudur.

14

18
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kamu sektöründe performans
ölçümü sýkýntýlarý

Hatice CELEP

Maliye Uzman Yardýmcýsý / Maliye Bakanlýðý

Performans ölçümü kamu sektörünün doðasý nedeniyle özel sektördeki kadar kolay olamamaktadýr.
Þekil-1de performans ölçümünün kolay olduðu ve sorunlu olduðu alan özellikleri gösterilmiþtir. Performans
ölçümünün sorunlu olduðu alanlarýn özellikleri incelendiðinde bu özelliklerin kamu sektörüne uygun
olduðu görülmektedir.

Performans Ölçümü Mümkün

Performans Ölçümü Problemli

Örgüt ürüne sahip ise
Üretim basit ise
Örgüt üretim odaklý ise
Baðýmsýz üretim varsa
Ürünler ayrýlmýþ ise
Sonuçlar biliniyorsa
Performans ölçüleri kaliteli bir þekilde tarif
edilebiliyorsa
Deðiþmez ve ayný tür ürünler varsa
Çevre etmeni duraðan ise

Örgütün yükümlülükleri varsa ve yüksek
deðer yönlü ise
Üretim karmaþýk ise
Örgüt süreç odaklý ise
Birleþik üretim varsa (ürünler genellikle
diðerlerini yaratýr)
Ürünler iç içe kurulmuþ ise
Sonuçlar bilinmiyorsa
Performans ölçüleri kaliteli bir þekilde tarif
edilemiyorsa
Ürün çeþitliliði varsa
Çevre etmeni dinamik ise

Þekil: Performans Ölçümünün Mümkün Olduðu Alanlar ve Sorun Olduðu Alanlarýn Özellikleri
Kaynak: Brujin, 2006: 13
Performans ölçümünde yaþanan bu sýkýntýlar
performans ölçümünün temelinin atýldýðý zamanlarda
da üzerinde durulan ortak bir endiþe kaynaðý
oluþturmuþtur. Bu ilk endiþeler DPTnin Merkezi
Hükümette Performans Ölçmesi adýndaki
kýlavuzunda (1989) belirtilmiþtir. Buna göre tespit
edilen sýkýntýlar:
(i) Bakanlar ve üst yönetim amaçlar ve hedefler
hakkýnda belirli ibareler koymak istememektedir.
(ii) Verimin ölçülemez olduðu görüþünden dolayý
herhangi bir þey yapmak gereksiz olacaðý ve boþuna
zaman ve para kaybýna sebep olacaðý görüþü
benimsenmektedir.
(iii) Standart olmayan iþler için performans
ölçümünün uygun olmayacaðý görüþü
benimsenmektedir. Kontrol edilemeyen birçok
etmenin varlýðý dolayýsýyla ölçüm yapýlamayacaðý

görüþü benimsenmektedir.
(iv) Performans ölçüm sistemi oluþturmanýn
maliyetinin getirisinden daha fazla olacaðý görüþü
yaygýn olduðu belirtilmiþtir (DPT, 1989: 7-8).
Kamu sektöründe performans ölçümü kamu
sektörünün yapýsý ve sunduðu hizmetler nedeniyle
özel sektördeki yapýdan çok daha zor ve karmaþýktýr.
Kamu sektöründe performans ölçümü birçok sorunu
beraberinde getirir. Literatürde kamu sektöründeki
performans ölçümü sýkýntýlarý þu þekilde sýralanabilir:
Özel sektörde kârlýlýk en önemli gösterge
olduðundan dolayý performans ölçümü ve özellikle
etkilik çok daha az karmaþýktýr. Kamu sektöründe
mal ve hizmetler piyasada satýlmadýðýndan kârlýlýk
ölçütü kamu için uygun bir ölçüt olmamaktadýr.
Kamusal mal ve hizmetlerin doðasýndan dolayý bir
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gelir ve hasýlat eþitliði yoktur. Kamusal mallar için
gölge fiyatlar üretilebilecek olmasýna raðmen birçok
kamu kurumunda piyasa eþitliðine sahip deðildir.
Bu kamusal mallarýn sosyal ve siyasal sonuçlarý
olduðundan kamu yöneticileri sýk sýk sonuç ve çýktý
konusunda sýkýntýya düþmektedir. Bu yüzden
performans ölçümleri ve göstergeleri kârlýlýðýn yerine
kullanýlmaktadýr.
Etkililiði ölçmek için hizmetin doðal amaç ve
hedeflerin karþýlaþtýrýlmasý gerekir; fakat kamu
sektöründeki bu amaç ve hedefler net bir þekilde
tanýmlanamamaktadýr. Bu yüzden amaçlarýn ve ne
zaman yeterli bir þekilde baþarýldýðý
bilinememektedir.
Bir baþka ciddi sorun planlanan çýktýnýn veya
örgüt hedefinin belirlenmesidir. Genellikle örgüt
amaçlarý etkililiðin tanýmlanmasýnda az bir öneme
sahiptir; çünkü onlar muðlâk tanýmlamalardýr ve
iþlevsel deðillerdir. Kamusal amaçlarý yeterli bir
þekilde tanýmlanamadýðýndan iþlemsel amaçlar
onlarýn yerine kullanýlmaktadýr. Ýþlemsel amaçlarýn
baþarýlmasý bize birinci, en iyi çözüme göre ikinci
en iyi çözümü verir.
Çýktýlar ve sonuçlar arasýndaki fark da göz önüne
alýnmalýdýr. Kamu sektöründeki sonuçlar bir hayli
soyuttur ve seçilen anlamlarý arasýnda belirsizlikler
vardýr.
Hizmetlerdeki yüksek oranlý çýktý karýþýmý ve
hizmet çýktýsýnýn kalite özellikleri, uzun dönemde
hizmet kullanýcýlarý için bu hizmet veya programýn
etkisinin deðerlendirmesini zorlaþtýrmaktadýr.
Genellikle kamusal örgütler mal üretmekten ziyade
hizmet üretirler ama hizmetler ve bu hizmetlerin
kalitesi müþteriler arasýndaki etkileþim tarafýndan
belirlendiði için hizmetler soyut (fiziksel varlýðý
olmayan) ve ölçülmeleri zor þeylerdir. Bu durum
çýktýlarý veya sonuçlarý karýþýk olan eðitim, güvenlik,
kiþisel sosyal hizmetler gibi hizmetler için geçerlidir.
Sonuçlar belirlenebilse bile onlar yýllar önce
yapýlmýþ faaliyetlerin sonuçlarý olabilir. Özellikle
eðitim gibi yararlarý yýllar boyu devam eden
programlarda kaçýnýlmaz olarak faaliyet ile etki

20

arasýnda bir zaman farký vardýr (Ömürgönülþen,
2003: 336-339).
Kamu sektöründe performans göstergelerin
oluþturulmayýþý performans ölçümlerini
zorlaþtýrmaktadýr (Falay, 2000: 7). Göstergeler kamu
sektöründe özel sektördeki gibi açýk ve izlenebilir
olamamaktadýr (Ömürgönülþen, 2002: 113). Çünkü
kamu sektöründeki dýþ etmenler, sonuçlar üzerinde
etkili olabilmekte ve neden-sonuç iliþkisi sapmaya
uðrayabilmektedir. Bu da performansýn izlenmesini
saðlayacak verilerin olmamasý, yani istenen çýktýlarý
alabilme yeteneðinin zayýf olmasý anlamýna
gelmektedir (Falay, 2000: 7).
Devlet bürokrasisinin en büyük zayýflýklarýndan
birisi de iç ve dýþ geri beslenim ve deðerlendirmeye
kapalý olmasýdýr (Wriston, 1980: 181den aktaran
Ömürgönülþen, 2002: 113). Performans ölçüm ve
denetiminde tam ve doðru bilgilerin eksikliði
dolayýsýyla kamu yöneticileri hedeflerin ekonomik,
etkin ve etkili olarak deðerlendirme konusunda kör
olacaklardýr, bu da genel olarak etkinsizlik demektir
(Ömürgönülþen, 2002: 113).
Kamu sektöründe performans ölçümü ayný
zamanda siyasal bir sorundur. Performans ölçüleri
çoðu zaman siyasal tercihler tarafýndan
belirlenmektedir. Performans ölçüm sistemleri
kurulmasý ve uygulanmasýnda kriterleri kim
belirleyecek?; kimin deðerleri ölçülecek? gibi
kritik sorular karþýmýza çýkar. Sonuçta, kamu
sektöründe karar verilmesinde siyasal boyut ile ayrý
düþünülmesi imkânsýzdýr. Bu siyasal kararlar ile
kamu sektör performansý farklý gruplar için farklý
þeyler ifade edecektir. Her grup, performansý kendi
ilgi ve deðerleri ýþýðýnda tanýmlayacaktýr
(Ömürgönülþen, 2002: 115116; Güran, 2005: 129;
Falay, 2000: 7).
Performans ölçümü maliyetsiz bir süreç deðildir.
Ýþlem maliyeti denen bu maliyetlerin performans
ölçümünden saðlanan faydayý aþmamasý gerekir.
Performans ölçümü önemli büyüklüklere ulaþabilen;
zaman, emek ve kaynak kullanýmýna neden
olabilmektedir.
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Kamu hizmetleri ölçümü için dört boyut
Kamu sektöründe çalýþanlarýn performans
sonuçlarýndan etkilenmeleri mümkün olduðunda,
gerekmektedir: girdiler, ara çýktýlar, çýktýlar ve
çalýþanlar hileye ve ölçümü kendi çýkarlarý
sonuçlar. Performans ölçümünde parasal ölçüler
doðrultusunda saptýrmaya çalýþabilir (Güran, 2005: 129).
(reel fiyat, kâr gibi) olmadýðý için, dikkatler deðiþik
ölçülere kaymaktadýr. Kamu hizmetleri karmaþýk
Maliyet muhasebesine dayalý sistemin oturmamýþ
olduðu için performans göstergelerini belirlemek
olmasý da performans ölçümünü sýnýrlayan
basit bir görev deðildir. Performans
nedenlerden biridir (Falay, 2000: 7).
hakkýnda güvenilir bilgi alabilmek
Uygulamada bazý teknik konularýn
Kamu
için çýktý ve sonuç ölçümleri
çözümlenmesinde teknik elemana ihtiyaç
gereklidir; fakat birçok kamu
sektöründe
duyulmaktadýr; fakat bu teknik eleman
hizmetinde bu ölçümler ulaþýlabilir
performans
ihtiyacý karþýlanmamaktadýr. Böylece ölçümü
deðildir. Kamu sektörünün çýktý ve
yapacak kiþilerin yabancý olduklarý
ölçümü ayný
sonuçlarýnýn belirlenmesindeki
zorluklar literatürde sýk sýk dile zamanda siyasal k o n u l a r d a s o r u n l a r ý t a n ý m l a m a s ý
imkânsýzlaþacaktýr.
getirilmektedir; çünkü kamu
sektörünün çýktýsý çok yönlü,
karmaþýk ve soyuttur. Sonuçlar
vatandaþlar tarafýndan subjektif
deðerlendirmelere tabi
olabilmektedir. Bu baðlamda
etkililiðin göstergesinin çok az
olmasý þaþýrtýcý olmamaktadýr
(Ömürgönülþen, 2002: 118-119).

bir sorundur.
Performans
ölçüleri çoðu
zaman siyasal
tercihler
tarafýndan
belirlenmektedir.

Ölçüm esnasýnda kalite ve
tüketici memnuniyetini ölçmek
zordur; dolayýsýyla bu ölçüler ihmal edilmektedir.
Bu yüzden performans ölçümü tutumluluða
indirgenebilir ya da daha basit bir þekilde maliyeti
düþürmeye indirgenebilir. Kamu sektörü yöneticileri
tutumluluk ve verimlilik kavramlarýný daha karmaþýk
olan etkinlik kavramý yerine kullanýlmaktadýrlar. Bu
basite kaçýlmýþ çözüm olumsuz bir tutumdur.
Tutumluluk ve verimlilik göstergeleri gerekli ve
önemlidir fakat bunlar bazý etkinlik göstergeleri ile
tamamlanmadýkça siyasal ve ahlaki bazý sorunlar
çýkabilmektedir. Kamu hizmeti verimli ve ekonomik
olabilir fakat bu kamu sektörünün ölçümü için tek
test olmamalýdýr. Buna ek olarak ekonomiklik ve
verimlilik kavramlarý üzerinde aþýrý vurgulama kamu
yöneticilerini istenmeyen davranýþlara teþvik edebilir.
Kýsa dönemdeki verimlilik ve ekonomiklik uzun
dönemde etkili olmayan sonuçlara neden olabilir
(Ömürgönülþen, 2002: 120-122; Güran, 2005: 129).
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Miyop bakýþ açýsýna kapýlýp uzun vadeli
getiriye sahip olan araçlar yerine kýsa
vadede de getiri saðlayan araçlara
yönelinmesi de önemli bir sorun alanýdýr.
Performans ölçülerinin belirlenmesi,
sistemin oluþturulmasý ve bu kurulan
sistemin yönetim ile bütünleþtirilmesi zor
ve karmaþýk bir çalýþma gerektirmektedir.
Sayýþtay hazýrladýðý performans ölçümüne
iliþkin Ön Araþtýrma Raporunda da
Komisyonun 2001 Yýlý Eylem Planýnýn 6.2'inci
Stratejisi Kapsamýnda Yapýlmasý Öngörülen
Faaliyetler Baðlamýnda Kurulan Komisyon karþýlaþtýðý
zorluklardan bahsedilmiþ olup, Türkiye açýsýndan
böyle bir deneyimin yaþanmamýþ olmasý konusu
özellikle vurgulanmýþtýr. Ayrýca yeni bir konu olmasý
dolayýsýyla geliþmeye açýk doðasý gereði kavram
farklýlaþmasý yaþanmakta olduðu anlatýlmaktadýr
(Sayýþtay, 2003: 5-6).
15
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avrupa birliðinde kamu iç mali
kontrol sistemi

Vildan UZUNAY

Devlet Bütçe Uzman Yardýmcýsý
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüðü

1. Giriþ
Son yýllarda Avrupa Birliðinde kamu mali
yönetim ve kontrolü anlayýþýnda önemli deðiþiklikler
yaþanmýþ, merkezi kontrolden iç kontrole geçiþ
olmuþtur. Yeni kontrol anlayýþý kapsamýnda, kamu
iç mali kontrol kavramý esas alýnmýþtýr.
Kamu iç mali kontrol sistemi, Avrupa Komisyonu
tarafýndan esas alýnan ve idarelerin iç kontrol ortamýný
ve özellikle kamu sektöründe kontrol sistemlerini,
uluslararasý standartlar ve Avrupa Birliði iyi
uygulamalarý ile uyumlu bir þekilde geliþtirmelerini
saðlayan yapýsal ve iþlevsel bir modeldir.

2. Kamu Ýç Mali Kontrol Sistemi
Kamu iç mali kontrol sistemi, yürütme ve
yürütmenin yetkili kuruluþlarý tarafýndan uygulanan
bir mali kontrol sistemidir. Harcamacý kuruluþlarda
mevcut mevzuata, bütçe tanýmlarýna, saðlam mali
yönetime, þeffaflýk, etkinlik, etkililik ve ekonomiklik
ilkelerine uyumlu bir þekilde mali yönetim ve
kontrolün saðlanmasýný amaçlayan bir sistemdir.
Kamu iç mali kontrol sistemi, idarenin tüm gelirlerinin,
harcamalarýnýn, varlýk ve kaynaklarýnýn kontrolünü
kapsar. Ayrýca, yolsuzluk ve dolandýrýcýlýðýn
önlenmesi için etkili bir araçtýr.
Merkezi bir harcama öncesi kontrol ile üçüncü
kiþilerin þikâyetleri, þüpheli iþlemler, bütçe kurallarýnýn
ihlali ve kiþisel hatalarýn cezalandýrýlmasýna dayalý,
yasallýk ve düzenliliði esas alan geleneksel kontrol
sistemine kýyasla modern kamu iç mali kontrol
sistemi iç kontrole dayalýdýr ve ekonomiklik, etkinlik,
etkililik ve hesap verebilirlik ilkelerini benimser.
Kamu iç mali kontrol sistemi, uluslar arasý
standartlarý ve Avrupa Birliði iyi uygulamalarýný
kapsar ve geleneksel kontrol sisteminin düzeltilmesi
için en iyi yaklaþýmý saðlamayý amaçlar.
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Kamu iç mali kontrolün temeli, yönetsel
sorumluluk ve fonksiyonel olarak baðýmsýz, merkezi
olmayan iç denetim kavramlarýdýr. Kamu iç mali
kontrol sistemi bütçeleme veya muhasebeleþtirme
teknikleri ile ilgilenmez, iç kontrol bu sistemlerin
ilerlemesini amaçlar. Dolandýrýcýlýk ve yolsuzlukla
ilgili bireysel durumlarýn soruþturulmasý ve
cezalandýrýlmasý gibi teftiþ kapsamýndaki görevleri
içermez. Kamu iç mali kontrol sistemi önleyicidir ve
dolandýrýcýlýk ve yolsuzluðun gerçekleþmesini
önlemek için gerekli ve yeterli sistemleri saðlamayý
amaçlar.

3. Kamu Ýç Mali Kontrol
Sisteminin Unsurlarý
Avrupa Birliðinde esas alýnan ve temel ilkesi
yönetsel sorumluluk olan kamu iç mali kontrol
yaklaþýmýna göre kamu iç mali kontrol sistemi, mali
yönetim ve kontrol sistemi ve iç denetim sistemi ile
bu iki alanda merkezi uyumlaþtýrma birimlerinden
oluþmaktadýr.

3.1. Mali Yönetim ve Kontrol
Kamu iç mali kontrolünün ilk unsuru mali
yönetim ve kontroldür. Mali yönetim, devletin bütçe
iþlemlerini yapan birimlerin görevlerinin
yürütülmesinden sorumlu olan yönetimin; gelir,
gider ve varlýklardan oluþan mevcut fonlarýn etkin,
etkili ve ekonomik olarak kullanýlmasýný amaçlayan
bir dizi kurallar oluþturma ve uygulama konusundaki
sorumluluklarý olarak anlaþýlmaktadýr. Yönetici;
planlama, programlama, bütçeleme,
muhasebeleþtirme, kontrol etme, raporlama,
belgeleme ve izleme görevlerinin gerçekleþtirilmesi
için yeterli kamu iç mali kontrol sistemlerinin
kurulmasýndan ve sürdürülmesinden sorumludur.
Mali yönetim, iç ve dýþ denetime tabidir. Mali kontrol
ise, geniþ anlamda ve dar anlamda kullanýlmaktadýr.
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Geniþ anlamda mali kontrol, iç kontrol anlamýna
gelmektedir. Dar anlamda ise ön mali kontrolü, yani
ödenekler, taahhütler, ihale süreçleri, sözleþmeler
(ikincil taahhütler) ve bunlara iliþkin ödeme ve uygun
olmayan þekilde ödenmiþ tutarlarýn geri alýnmasýyla
ilgili mali kararlarýn yürütülmesinden önce yapýlan
kontrol faaliyetlerini ifade eder. Ýþlemlerin
düzenlemeler ve prosedürlere uygunluðu
konusunda yapýlan spesifik gözden geçirmedir.
Mali yönetim ve kontrol sistemi bütün taahhütleri
(bütçe ödeneklerini), teklifleri, sözleþme ile ilgili
iþlemleri, tüm gelirleri, ödemeleri, varlýklarý ve
kaynaklarý ve zamanýnda tahsil edilemeyen gelirlerin
toplanmasýný içerir. Mali yönetim ve kontrol sistemi;
ön mali kontrol, süreç kontrolü, iþlem sonrasý kontrol,
standart ve prosedürlerin belirlenmesi, kontrol
listeleri ve kontrol öz deðerlendirme formlarýnýn
oluþturulmasý, iç kontrol standartlarýnýn belirlenmesi
ve mali yönetim ve kontrol rehberlerinin
oluþturulmasý suretiyle kurulur.
Saðlam mali yönetim ve kontrolün
gerçekleþtirilmesi; sorumluluklarýn açýk bir þekilde
tanýmlanmasýný, mali yönetim ve kontrol iþlemleri
olan muhasebeleþtirme, belgelendirme, þeffaflýk,
yetkilendirme, ön mali kontrol, harcama sonrasý
(ex-post) mali kontrol ve önleyici faaliyetlerin
gerçekleþtirilmesini; risk deðerlendirmesi ve
yönetimini ve denetim tavsiyelerinin izlenmesini
gerektirir.

3.2. Ýç Denetim
Kamu iç mali kontrolünün unsurlarýndan ikincisi
fonksiyonel olarak baðýmsýz iç denetimdir. Ýç
denetim, yönetimin faaliyetlerine deðer katmak ve
geliþtirmek için tasarlanan baðýmsýz, nesnel güvence
saðlama ve danýþma faaliyetidir. Yönetime; risk
yönetimi, kontrol ve yönetiþim süreçlerinde
sistematik, disiplinli bir yaklaþým saðlayarak
hedeflerin gerçekleþtirilmesi için yardým eder.

Bütçe ile ödenek tahsis edilen harcamacý
kuruluþlarda, iç kontrol sisteminin objektif
deðerlendirilmesi amacýyla idareyi desteklemek için
fonksiyonel olarak baðýmsýz iç denetçiler
görevlendirilmelidir. Denetçi raporlarý doðrudan üst
yöneticiye sunulur. Ýç denetçi, denetimin nasýl
yapýlacaðý konusunda üst yöneticiden talimat almaz.
Ýç denetçi mali hizmetler biriminin bir parçasý deðildir,
doðrudan en üst düzey yöneticiye baðlýdýr.
Denetçinin görevleri idare tarafýndan gerçekleþtirilen
iç kontrol sisteminin yeterliliðini deðerlendirmek,
zayýflýklarýný ortaya çýkarmak ve gerektiðinde
geliþtirilmesi için önerilerde bulunmaktýr. Denetçi
etkililik, etkinlik ve ekonomiklik kavramlarý uyarýnca,
idarenin hedeflerine ulaþmasýný tehdit eden zayýflýklarý
ortaya çýkararak sistemin yeterliliðini inceler. Denetçi,
sistemi geliþtirmek için yöneticiye tavsiyelerde
bulunur. Denetçiler sorumluluk üstlenemedikleri
için yönetimsel görevlere dâhil edilmezler. Denetçi
deðerlendirme yapar tavsiyelerde bulunur ama
denetçinin önerilerine uyulup uyulmayacaðýna karar
veren üst yöneticidir. Yani denetçinin raporlarý
baðlayýcý deðildir. Sorumluluk yöneticiye aittir.
Denetçi yaptýrým uygulamaz ya da cezalandýrmaz;
sistematik ve bireysel hatalar idareciye; yolsuzluk
ve düzensizlikle mücadele adli birimlere býrakýlýr.

3.3. Merkezi Uyumlaþtýrma
Fonksiyonu
Kamu iç mali kontrolünün üçüncü unsuru, mali
yönetim ve kontrol ile iç denetim unsurlarý hakkýnda
standartlaþma ve metodolojiyi geliþtirmek için
oluþturulan merkezi uyumlaþtýrma fonksiyonudur.
Kamu iç mali kontrolün tamamen
uygulanabilmesinin uzun zaman almasý nedeniyle
ve bu yaklaþýmýn idarenin tüm birimleriyle
uyumlaþtýrýlmasý görevi gereðince merkezi bir yapýnýn
olmasý gerekmektedir. Bu yapý kamu iç mali kontrol
sistemini geliþtirmekle yetkilendirilmiþ Merkezi
Uyumlaþtýrma Birimidir.
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avrupa birliðinde kamu iç mali kontrol sistemi

Merkezi uyumlaþtýrma birimi; standartlarý
belirleme, düzenlemeleri yapma, izleme, raporlama,
eðitim programlarýný hazýrlama, uyumlaþtýrma ve iyi
uygulama örneklerini yaygýnlaþtýrma fonksiyonlarýný
ifa eder.
Merkezi uyumlaþtýrma birimi, mali yönetim ve
kontrol ve iç denetim hakkýnda yeni düzenlemelerin
uygulanmasýný koordine etmek amacýyla uluslar
arasý kabul görmüþ standartlara ve en iyi
uygulamalara dayalý iç kontrol ve denetim
yöntemlerinin geliþtirilmesinden sorumludur.

4. Sonuç
Son yýllarda, Avrupa Birliðinde kamu mali
yönetim ve kontrolü anlayýþýnda önemli deðiþiklikler
yaþanmýþ, kamu iç mali kontrol kavramý önem
kazanmýþtýr.
Avrupa Birliðinde uygulanan Kamu Ýç Mali
Kontrol Sistemi, kamu idarelerinin kanunlara ve
diðer düzenlemelere uygun faaliyet göstermesini,
kamu gelir, gider varlýk ve yükümlülüklerinin
ekonomik, etkin ve verimli bir þekilde yönetilmesini,
her türlü mali karar ve iþlemlerde usulsüzlük ve
yolsuzluðun önlenmesini, karar oluþturmak ve
izlemek için zamanýnda ve güvenilir bilgi edinilmesini,
kontrol ve denetim faaliyetlerinin nesnel risk yönetim
analizlerine göre belirlenmiþ en riskli alanlar üzerinde
yoðunlaþmasýný saðlayacak bir kamu iç mali kontrol
sistemidir.
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Kamu Ýç Mali Kontrol Sistemi, kamu idarelerinde
saðlam mali yönetim saðlamak için kilit rol oynar.
Ýdarelerin amaçlarýný gerçekleþtirmesini teþvik eder.
Ýç kontrol sistemlerinin modernleþmesine,
geliþmesine yardýmcý olur. Yürütmeye karþý halkýn
güvenini arttýrýr. Bütçenin daha iyi yönetilmesini
saðlar. Parlamentonun kamu sektörünü daha açýk
ve daha iyi bir þekilde kontrol etmesini saðlar.
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faaliyete dayalý bütçeleme ve
sürekli iyileþtirme

Özen AKÇAKANAT

Uzman / Süleyman Demirel Üniversitesi Strateji Geliþtirme Daire Baþkanlýðý

Günümüzde organizasyonlarýn etkin maliyet
bilgisi elde etme ihtiyaçlarý giderek artmaktadýr.
Organizasyonun olduðu her yerde karar almak,
organizasyon stratejilerini belirlemek, kýt kaynaklarý
en verimli alanlarda kullanmak ve yürütülen
faaliyetleri izlemek için zamanýnda saðlanan güvenilir
bilgilere ihtiyaç duyulmaktadýr. Bu açýdan faaliyete
dayalý bütçeleme, organizasyon yöneticilerine daha
doðru maliyet bilgisi saðlamasý yönüyle bir maliyet
muhasebesi sistemi; organizasyonun her bir faaliyet
merkezinde yürütülen faaliyetlerle ilgili çok sayýda
finansal ve finansal olmayan performans ölçüleri
saðlamasý yönüyle de, bir performans ölçüm
sistemidir.
Faaliyete dayalý bütçelemenin en önemli özelliði,
kaynaklarla faaliyetler ve faaliyetlerle maliyet

nesneleri arasýnda doðrusal iliþkiler kurmasýdýr.
Faaliyete dayalý bütçelemede organizasyonun
öncellikli olarak faaliyetlerini belirlemek esastýr.
Belirlenen faaliyetlerin maliyet unsurlarýnýn
oluþturulmasý, oluþturulan maliyet unsurlarýnýn birim
fiziki kaynak ihtiyaçlarýnýn ve toplam fiziki kaynak
ihtiyaçlarýnýn belirlenmesi faaliyete dayalý bütçeleme
sürecinin ikinci adýmýdýr. Birim fiziki kaynak ihtiyacý
ve toplam fiziki kaynak ihtiyacýnýn belirlenmesi
aþamasýndan sonra birim maliyetler ve toplam
maliyetler oluþturulur. Son olarak da performans
göstergeleri (sonuç göstergesi, çýktý göstergesi,
girdi göstergesi vb.) oluþturulur. Böylece
organizasyonun faaliyetler bazýnda hedeflerini
gerçekleþtirme durumu ve bunun ne derece etkin,
verimli, etkili biçimde gerçekleþtirildiði saptanýr.

Faaliyetlerin Ýyileþtirilmesi
Faaliyetleri yürütmek için gerekli olan çaba
veya zamanýn azaltýlmasý
Gereksiz faaliyetlerin ortadan kaldýrýlmasý
Düþük maliyetli faaliyetlerin seçilmesi

Sürekli
Ýyileþtirme
Faaliyet analizleri
Deðer katan ve deðer katmayan faaliyetlerin
belirlenmesi
Kritik faaliyetlerin analizi
Faaliyetlerin performans ölçümleriyle
karþýlaþtýrýlmasý

Performans Ölçüleri
Finansal ölçüler
Finansal olmayan ölçüler
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sürekli iyileþtirme

Faaliyete dayalý bütçelemede sürekli iyileþtirme
katmayan faaliyetlerin ortadan kaldýrýlmasýný
içermektedir. Faaliyetleri iyileþtirmek için düþük
hedefini etkili bir biçimde sürdürmek için, faaliyetleri
maliyetli faaliyetlerin seçilmesi aþamasý
ve bu faaliyetlere tahsis edilen kaynaklarý yönetmek
organizasyonun üreteceði mamul veya hizmetlerin,
gerekir. Bunun için ise etkin bir faaliyet analizinin
faaliyetlerin maliyetleri ile mamulün/hizmetin istenen
yapýlmasý gerekmektedir. Faaliyet analizi, deðer
özellikleri karþýlaþtýrýlarak en düþük maliyetle
katan ve deðer katmayan faaliyetlerin belirlenmesi,
üretilebilecek faaliyetlere uygun olarak
kritik faaliyetlerin analizi ve faaliyetlerin önceden
tasarlanmasýdýr.
belirlenen performans ölçüleriyle karþýlaþtýrýlmasý
aþamalarýndan oluþmaktadýr. Deðer katan ve deðer
Sürekli iyileþtirme hedefi için gerekli son unsur
katmayan faaliyetlerin belirlenmesinde göz önünde
da performans ölçülerinin belirlenmesidir. Baþarýlý
bulundurulmasý gereken þey faaliyetin üretilen
bir performans ölçümü, her þeyden önce
ürünün veya hizmetin fonksiyonelliðini,
organizasyonun stratejik amaçlarýna
kalitesini ve müþteriler tarafýndan
uygun doðru ve güvenilir bilgilerin elde
b e k l e n e n d e ð e r i n i a r t ý r ý p Etkin bir faaliyet edilmesine baðlýdýr. Sürekli iyileþtirme
artýrmamasýdýr. Eðer ki faaliyet üretilen
için maliyet yönetimini önemli ölçüde
analizinin
ürünün veya hizmetin fonksiyonelliðini,
etkileyen performans ölçülerini,
gerçekleþtirilkalitesini ve müþteriler tarafýndan
faaliyetlerin en iyi þekilde yürütülmesini
beklenen deðerini artýrýyorsa deðer mesinden sonra, saðlayacak þekilde oluþturmak gerekir.
katan faaliyet, deðilse deðer katmayan
faaliyetlerin
faaliyet olarak düþünülmelidir. Faaliyet
iyileþtirilmesi
Sonuç olarak faaliyete dayalý
analizinde önemli bir husus da kritik
bütçeleme, yalnýz geleneksel bütçenin
sürekli
faaliyetlerin analiz edilmesidir.
en önemli sorunlarýný ortadan
Organizasyonlarda çok sayýda
iyileþtirme
kaldýrmakla kalmaz, finansal tahminlerin
faaliyetin yürütüldüðü bir gerçektir. Bu
hedefinin
doðruluk derecesini yükselterek,
faaliyetlerin tümünün analiz edilmesi,
gerçekleþtiril- kaynak-faaliyet-maliyet iliþkisini net bir
hem zaman hem de kaynak açýsýndan
ekonomik olmamaktadýr.
mesi açýsýndan þekilde ortaya koyarak, yönetim
anlayýþýnýn geliþmesine; maliyetlerin de
önemli ikinci
Etkin bir faaliyet analizinin
performansýnýn ölçülerek yönetilmesine
adýmdýr.
gerçekleþtirilmesinden sonra,
olanak saðlar. Özellikle uygulamasý
faaliyetlerin iyileþtirilmesi sürekli
standartlaþtýrýldýðýnda, faaliyetlerin ve
iyileþtirme hedefinin gerçekleþtirilmesi açýsýndan
maliyetlerin etkin bir þekilde yönetilmesini
önemli ikinci adýmdýr. Faaliyetlerin iyileþtirilmesi,
saðlayarak, organizasyonun faaliyetlerinin sürekli
faaliyetleri yürütmek için gerekli olan çaba veya
iyileþmesine imkân tanýr. Faaliyete dayalý bütçeleme
zamanýn azaltýlmasý, gereksiz faaliyetlerin ortadan
ayrýca geleneksel bütçeleme sürecindeki iþ yükünün
önemli bir kýsmýný ortadan kaldýrýr. Faaliyete dayalý
kaldýrýlmasý, düþük maliyetli faaliyetlerin seçilmesi
bütçeleme, üretilmekte olan ürün ve hizmetleri, bu
aþamalarýndan oluþmaktadýr. Ýhtiyaç duyulan zaman
ürün ve hizmetlerin üretilmesi için ne kadar faaliyet
ve çabanýn azaltýlmasý, iþ süreçlerinin iyileþtirilmesi
gerektiðini ve bu faaliyetlerin gerçekleþtirilmesi için
ve iþ süreçlerinde gerekli revizyonlarýn yapýlmasýný
ne kadar bütçelenmiþ kaynaða ihtiyaç duyulacaðýný
gerektirir. Gereksiz faaliyetlerin ortadan kaldýrýlmasý
net bir þekilde ortaya koyar.
ise, faaliyet analizi sonucunda elde edilen deðer
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ülkemiz yeni kamu mali yönetiminde
yönetim bilgi sistemlerinin yeri
Ebru ALTUN
Maliye Uzman Yardýmcýsý / Maliye Bakanlýðý

Kamu mali yönetiminin yeniden yapýlandýrýlmasý
çalýþmalarý, geliþmiþlik düzeyinden baðýmsýz olarak
tüm ülkelerin önemli gündem maddelerinden birisini
oluþturmaktadýr. Bu kapsamda; stratejik önceliklere
göre kaynaklarýn daðýtýmý ve kullanýmýnda etkinliðin
artýrýlmasý, mali disiplinin saðlanmasý, kamu hizmetlerinin
en düþük maliyetle sunulmasý, mali saydamlýðýn
saðlanmasý, politika üretimi ve yönetiminde hesap
verme sorumluluðunun geliþtirilmesi gibi yaklaþýmlar
her geçen gün daha çok kabul görmektedir.
Kamu mali yönetimi konusunda dünyada ortaya
çýkan bu geliþmelerle uyumlu yeni düzenlemeler getiren
ve ülkemizde 1927 yýlýndan bu yana uygulanmakta
olan 1050 sayýlý Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile
kurulmuþ mali yapý ve süreçleri önemli ölçüde deðiþtiren
5018 sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
kabul edilmiþtir.
Anýlan Kanun ile kalkýnma planlarý ve programlarda
yer alan politika ve hedefler doðrultusunda kamu mali
yönetiminde;
Kamu kaynaklarýnýn etkili, ekonomik ve verimli bir
þekilde elde edilmesi ve kullanýlmasý,
Hesap verme sorumluluðunun ve mali saydamlýðýn
saðlanmasý,
Etkin bir mali kontrol sisteminin oluþturulmasý,
Çok yýllý bütçeleme ile stratejik planlama ve
performans esaslý bütçelemeye geçilmesi,
Faaliyetlerin fayda-maliyet ve etkinlik analizlerine
dayandýrýlmasý,
Üst yöneticinin karar verme süreçlerinin
desteklenmesi, amaçlanmýþtýr.
Yukarýda bahsedilen amaçlara ulaþýlabilmesi ve
yeni kamu mali yönetim anlayýþýnýn kamu idarelerinde
yerleþmesini saðlamak üzere, 5436 sayýlý Kanun
hükümleri uyarýnca kamu idarelerinde 2006 yýlý baþýnda
strateji geliþtirme birimleri kurulmuþtur.
Strateji geliþtirme birimlerinin kamu mali yönetiminin
modernizasyonunda yapýsal bir dönüþümü hayata
geçirebilmeleri, iþ süreçlerindeki verimliliði artýrabilmeleri
ve bilgiye dayalý politika ve karar oluþturma süreçlerini
geliþtirebilmeleri için bilgi ve iletiþim teknolojileri
uygulamalarýna eskiye göre daha çok ihtiyaç
duyulmaktadýr.

Ýþte bu ihtiyacýn yönetimsel olarak ele alýnabilmesi
amacýyla 5018 sayýlý Kanunun 55 ve 56ncý maddesinde,
5436 sayýlý Kanunun 15inci maddesinde, e-Dönüþüm
Türkiye Projesi Kurumsal Yapýlanmasý ile ilgili 2007/7
sayýlý Baþbakanlýk Genelgesinde ve Strateji Geliþtirme
Birimleri Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmelik
in 4,5 ve 8inci maddelerinde çeþitli düzenlemeler
yapýlmýþtýr.
Bu düzenlemeler uyarýnca SGB ler ölçülebilir,
analiz edilebilir, kontrol edilebilir ve daha iyi yönetilebilir
bir yapýyý tesis etme aracý olan yönetim bilgi sistemlerine
iliþkin fonksiyonu faaliyette bulunduðu kamu idaresinde
yerine getirmek durumundadýr. Dolayýsýyla YBS nin
temel fonksiyonu, sade bir veritabaný uygulamasýndan
öte kurumsal bir çözüm üreten ve 5018 sayýlý Kanunun
bütün gereklerini karþýlayacak þekilde, kamu idaresine
tahsis edilmiþ olan ve parayla ifade edilen veya
edilmeyen her türlü kaynak ile faaliyetler sonucunda
elde edilen çýktýlar veya ulaþýlan hedefleri zaman serileri
itibariyle, nicel veya nitel yapýda, muhafaza ederek
raporlama ve analiz imkânýný saðlayacak bileþenleri
içerecek þekilde yerine getirmesidir.
Bilgi ve iletiþim teknolojilerinin etkin bir þekilde
kullanýmý ile kaynak kullanýmýnda etkinlik artýrýlarak hýzlý
ve kaliteli kamu hizmeti sunulabilecektir. Yönetim bilgi
sistemleri kamu idaresinin tüm mali süreçleriyle eþ
zamanlý olacak þekilde tasarlanmalýdýr. Bu sayede, veri
ve bilginin paylaþýmý yoluyla þeffaflýk ve hesap
verilebilirliðin saðlanmasý, mali kayýplarýn engellenmesi,
iþlem süreçlerindeki hantallýðýn önlenmesi, analiz yoluyla
alternatif politika üretilebilmesi mümkün olabilecektir.
Sonuç olarak, iyi bir þekilde tasarlanmýþ, dinamik
ve güvenilir yönetim bilgi sistemleri ile, kamu mali
yönetiminde çok miktardaki daðýnýk mali olan ve
olmayan veri ve bilgi, zaman serileri itibariyle nicel veya
nitel yapýda, muhafaza ve konsolide edilebilecektir.
Bu çerçevede, bilginin öneminin giderek arttýðý
günümüzde veri ve bilgi kaybýnýn önüne geçilmiþ olacak
ayný zamanda, kayýt altýnda tutulan bu veri ve bilgilerle
raporlama ve analiz yapýlabilecektir. Bu analizler sonucu
elde edilen güvenilir bilgi ile üst yönetimin karar verme
süreçleri desteklenebilecektir.
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abd stratejik planýna iliþkin izlenimler
Perihan NECÝ
Maliye Uzman Yardýmcýsý / Maliye Bakanlýðý

Birleþik Devletlerin güvenliði ve ekonomik
ve mali refahýnýn saðlanmasýndan baþlýca
sorumlu kamu idaresi olan Amerikan Hazine
Bakanlýðý, bunun yanýnda ekonomik ve mali
konularda hükümete önerilerde bulunma
misyonuna da sahiptir. Hazine Bakanlýðý
merkez birimler ve icracý birimler olmak üzere
iki ana unsur temelinde
örgütlenmiþtir. Merkez
birimleri; politika
oluþturulmasýndan
baþlýca sorumlu olan
birimlerden oluþmakta
iken; Ýcracý birimler
uygulamadan sorumlu
birimlerden oluþmaktadýr
ABD Hazine Bakanlýðý
2007-2012 Stratejik
Planýný hazýrlarken
deðiþen ve geliþen bir
global çevreye karþý
stratejik amaçlarýný test
etme ve yeniden
düzenleme fýrsatý
bulmuþtur. Bakanlýk bu
stratejik planda performans
esaslý bütçelemenin
ötesine geçmiþ ve tüm paydaþlara katký
saðlayacak ve devamlý geliþimi öngören
entegre bir yönetim sistemini kurmuþtur.
ABD Hazine Bakanlýðýnýn stratejik planlama
yaklaþýmý, sürekli deðiþen global çevre þartlarý
nedeniyle ortaya çýkan belirsizlikleri yönetmek
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ve buna karþý daha etkili pozisyon alýnmasýný
saðlamak amacýyla bir çok faktörü göz önünde
bulundurarak geleceðin tasarlanmasý þeklinde
ortaya çýkmaktadýr.
Ekonomik ve finansal liderlikte küresel
standartlar kurma vizyonunu belirlemiþ olan
Hazine Bakanlýðý 20072012 Stratejik Planýnda
bir önceki plandan daha
farklý bir yol izlemiþtir.
2003-2008 yýllarýný
kapsayan stratejik
planýnda faaliyetlerin
maliyetlendirilmesi ve
stratejilerin operasyonel
düzeye indirilmesi
konularýnda önemli
eksiklikler göze
çarpmaktaydý. 20072012 yýllarýný kapsayan
stratejik
planýn
hazýrlanma sürecinde
yalnýzca bütçeleme
sistemi kurmak yerine
bununda ötesine
geçerek entegre bir
yönetim sistemi
kurulmuþtur. Bu sistem stratejik planlama
ile baþlayýp performans bütçeleme,
uygulama aþamasýyla devam etmekte ve
izleme ve geliþtirme aþamasýyla son
bulmaktadýr. Bu döngü öncelikle ulusal çapta
stratejik öncelik ve amaçlarýn anlaþýlmasý ile
baþlamakta ve daha sonra bu amaçlar
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kurumsal düzeye çekilip kurumun stratejik
amaç ve hedefleri belirlenmektedir.

belirlendiði ve Amerikan Hazinesi için önemine
dair açýklamalar göze çarpmaktadýr.

ABD Hazine Bakanlýðýnýn 2007-2012
Stratejik Planýnýn ayrýntýlarýný gözden geçirecek
olursak; misyon ve vizyon açýklanmýþ, bir
önceki plandan ayrý olarak örgütün temel ilke
ve deðerleri dürüstlük, hizmet sunma,
mükemmellik, nesnellik ve hesap verebilirlik
olarak belirlenmiþtir. Daha sonra Hazine
Bakanlýðýna ait finans, ekonomi, yönetim ve
güvenlik olmak üzere dört stratejik öncelik
alaný belirlenmiþtir. Ayrýca misyon ve stratejik
öncelik alanlarýnda bir önceki plana kýyasla
ulusal güvenliðe daha fazla vurgu yapýldýðý
görülmektedir. 2008-2012 yýllarý için hazýrlanan
stratejik planda dört stratejik önceliðe iliþkin
dört stratejik amaç ve beþ stratejik hedef
belirlenmiþtir. Ayrýca yine önceki planda yer
almayan fakat bu planda özellikle iç paydaþlar
için farkýndalýk yaratma konusunda ve örgütün
daha iyi anlaþýlabilmesi noktasýnda özellikle
önem arz eden value chains olarak ifade
edilen deðer zincirleri tanýmlanmýþtýr. Deðer
zinciri, ortak bir amaç çerçevesinde
gruplandýrýlmýþ programlar olarak ifade
edilmiþtir. Daha sonra çýktýlar, stratejiler
belirlenmiþ ve measures and indicators
olarak ifade edilen faaliyetlerin çýktýlar
üzerindeki etkilerini ölçmeye yarayan
performans göstergeleri tayin edilmiþtir.

Örnek verecek olursak, Birleþik Devletler
Hükümetinin maliyesini etkili bir þekilde
yönetmek amacýna ve hükümet faaliyetleri
için nakit kaynaklarýný hazýr bulundurmak
hedefine yönelik olarak vergi tahsil etmek,
harcama yapmak, borçlanmak, yatýrým
yapmak deðer zincirleri olarak belirlenmiþ ve
federal vergi gelirlerini; vadesinde,kanunu
adil ve bir bütün olarak uygulayarak toplamak
çýktý, vergiye gönüllü uyum ve elektronik
olarak yapýlan iþlemlerin yüzdesi performans
göstergeleri olarak belirlenmiþtir.

Planda amaçlarla ilgili kýsa açýklamalar
yapýlmýþ ve hedef açýklamalarýna geçilmiþtir.
Bu noktada stratejik hedeflerin ölçülebilir
olmaktan ziyade spesifik alt amaçlar þeklinde

Bir önceki planda olduðu gibi amaçlarla
iliþkili olan federal kuruluþlarýn listesi (paydaþ
analizi tablosu) bu planda da yer almaktadýr.
Bunun yaný sýra SWOT ve PEST analizinin
deðiþik bir versiyonu diyebileceðimiz anahtar
faktörlerin belirlendiði analiz sonuçlarý da
planda dikkati çekmektedir. Bu analiz
sonucunda teknoloji, iþgücü, ekonomi,
küreselleþme, göç, yasama faaliyetleri, ulusal
güvenlik tehditleri gibi birçok faktör Hazinenin
önümüzdeki dönemde faaliyetlerini etkileyecek
anahtar faktörler olarak ortaya çýkmýþtýr.
Bu inceleme sonucunda ABD Hazine
Bakanlýðýnýn stratejik planlama sürecine iliþkin
izlenimler anlatýlmýþtýr. Bu planlama sürecinde
Bakanlýk bir önceki plan döneminde yaþanan
sýkýntýlarý da göz önüne alarak baþarýlý bir
stratejik plan ortaya koymaktadýr. Ancak
biliyoruz ki uygulamaya geçirilemeyen bir plan
rafta duran bir belgeden ibaret kalacaktýr.

Strateji Bülteni Eylül-Ekim 2007
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kitap tanýtýmý
measuring performance in public and nonprofit organizations
performans ölçümü hakkýnda bir bilgi hazinesi

Ayþenur YILDIRIM

Mütercim Tercüman / Maliye Bakanlýðý

Measuring Performance in
Public and Nonprofit Organizations
Kitabýn Yazarý Theodore H. Poister
Yayýn Evi
Jossey-Bass
Basým Tarihi
2003
Kitabýn Adý

Son yýllarda, hesap verebilirliði artýrmak ve
performansý iyileþtirmek hem kamu kurumlarýnda
hem de kar amacý gütmeyen kuruluþlarda temel bir
sorumluluk haline gelmiþtir. Yöneticilerin ve
idarecilerin hesap verebilirlik ve performans
arayýþlarýna yardýmcý olmayý amaçlayan Theodore
H. Poister, kurumsal düzeyde etkin bir performans
ölçümünün oluþturulmasýna ve uygulamasýna
yardýmcý olacak kapsamlý bir kaynak sunmaktadýr.
Measuring Performance in Public and Nonprofit
Organizations adlý deðerli kaynakta performans
ölçümüne iliþkin yer alan fikirler, araçlar ve süreçler
kurum ve kuruluþlarýn stratejik yönetim, sonuç odaklý
bütçeleme, performans yönetimi, süreç iyileþtirme,
performans sözleþmesi ve çalýþanlarý teþvik sistemi
gibi sonuç odaklý yönetim yaklaþýmlarýný geliþtirmeleri
açýsýndan faydalý olacaktýr. Bu kitabý bir rehber olarak
kullanacak olan kamu kurumlarý ve kar amacý
gütmeyen kuruluþlar, çýktýlarýný, etkinlik ve etkililik
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düzeylerini, verimliliði, hizmet kalitesini, hizmet
sunduklarý kesimin memnuniyetini kesin olarak
ölçebilecek ve ortaya çýkan verileri karar alma
süreçlerini güçlendirmek, kurumlarýný geliþtirmek
ve performanslarýný programlamak için
kullanabileceklerdir.
Performans Ölçümü için Yönetim Çerçevesi,
Metodolojik Unsurlar ve Stratejik Uygulamalar
bölümlerini kapsayan kitap, günümüz yönetim
anlayýþýnýn önemli bir parçasý olan performans esaslý
bütçelemenin bir ayaðý olarak performans ölçümü
ile yakýndan ilgili olanlara faydalý olacaktýr.

Eylül-Ekim 2007 Strateji Bülteni
bulten@
@sgb.gov.tr

maliye bakanlýðý gelir idaresi baþkanlýðýnýn
2007-2009 stratejik planý yayýnlanmýþtýr
Nazife DEMÝRHAN
Maliye Uzman Yardýmcýsý / Maliye Bakanlýðý

Maliye Bakanlýðý Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýnca
hazýrlanan 20072009 Stratejik Planýnda;
Baþkanlýðýn Misyon, Vizyon, Temel Deðerleri ve
Amaçlarýna yer verilmiþtir.
Mayýs 2006 tarihinden itibaren baþlatýlan stratejik
planlama çalýþmalarýnda temel doküman olarak,
DPT Müsteþarlýðý tarafýndan yayýnlanan Kamu
Kuruluþlarý için Stratejik Planlama Kýlavuzu ve
Maliye Bakanlýðý Bütçe ve Mali Kontrol Genel
Müdürlüðü tarafýndan yayýnlanan Performans Esaslý
Bütçeleme Rehberi kullanýlmýþtýr. Ayrýca Stratejik
Yönetim, Süreç Yönetimi, Proje Yönetimi,
Mükemmellik Modeli ve Toplam Kalite konularýnda
alýnan eðitimlerden ve literatürde konuya iliþkin
olarak yayýnlanan kaynaklardan faydalanýlmýþtýr.
Stratejik Planýn katýlýmcý bir anlayýþla oluþturulmasýna
imkân verecek bir ekip yapýsý amaçlanmýþtýr. Bu
baðlamda Stratejik Planlama Ekibi; Gelir Ýdaresi
Baþkaný, Baþkan Yardýmcýlarý, Daire Baþkanlarý,
Grup Baþkanlarý, Hukuk, Basýn ve Halkla Ýliþkiler
Müþavirliði ile Ankara; Ýstanbul, Ýzmir, Adana ve
Bursadan oluþan beþ büyük ilimizin Vergi Dairesi

Baþkanlarý olmak üzere 51 üst yöneticiden
oluþturulmuþtur.
Her türlü ekonomik yapý ve aktiviteyi geliþtiren,
kavrayan; güvenilir, etkin, þeffaf, küresel boyutta
öncü ve örnek bir idare olmak vizyonunu
benimseyen Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý 20072009
Stratejik Planýnda; bu vizyona ulaþmayý saðlayacak
4 amaç, bu amaçlara iliþkin 13 hedef, 54 strateji ve
7 3 p e r f o r m a n s g ö s t e r g e s i b e l i r l e m i þ t i r.
Bu stratejik plan ile Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý gelir
politikalarýný adalet ve tarafsýzlýk içinde uygulamak,
vergi ve diðer gelirleri en az maliyetle toplamak;
mükellef haklarýný gözeterek yüksek kalitede hizmet
sunmak, saydamlýk, hesap verebilirlik, katýlýmcýlýk,
verimlilik, etkililik ve mükellef odaklýlýk temel ilkelerine
baðlýlýk vaadinde bulunmakta ve tüm bunlarý dünya
standartlarýnda sunarken gereksinim duyduðu
kamuoyu desteðini talep etmektedir.
Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý, 20072009 Stratejik
Planýný 01 Ekim 2007 tarihinde kamuoyuna
duyurmuþ ve www.gib.gov.tr adresinde
yayýnlamýþtýr.

DUYURU
Stratejik Yönetim ve Planlama Daire Baþkanlarý bir araya geliyor
Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðýnýn ev sahipliðinde stratejik yönetim ve planlama fonksiyonunun yerine
getirilme sürecinde yaþananlar, stratejik planlarýn uygulanabilirliði, stratejik plan-performans programý iliþkisi, bundan
sonraki sürece iliþkin iþbirliði mekanizmalarý ve iyi uygulama örneklerinin paylaþýmý amacýyla 08/11/2007 tarihinde
diðer kuruluþlarda Stratejik Planlama ve Yönetim Fonksiyonunu yerine getirmekle görevli daire baþkanlarýnýn
katýlacaðý bir toplantý düzenlenecektir. Bilgilerinize

Taþkýn DEDE

Maliye Uzman Yardýmcýsý / Maliye Bakanlýðý
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