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ÖZET
Yerel Yönetimlerin dünyadaki değiĢime ve geliĢmelere karĢı duyarsız
kalmaları, bu örgütleri hantallığa sevk edebilmekte, bu nedenle herhangi bir
misyon veya vizyona dayanmayan, anlık kararlar verebilen plansız, programsız,
hedef ve amaçsız kuruluĢlar haline gelebilmektedir.
Kamu kurumlarının etkin ve verimli biçimde çalıĢmasını sağlamak
maksadıyla, değiĢik yönetim tekniklerinden yararlanılmaktadır. Bunlardan biri
olan stratejik yönetim, iĢletmelerin amaçlarını ve hedeflerini belirleyerek, planlı ve
programlı hareket etmesini sağlamaktadır. Katılımcı, Ģeffaf ve kaynaklarını etkili
olarak kullanan bir yerel yönetim için stratejik planın mutlaka yapılması
gerekmektedir.
Dünyada yerel yönetimlerin önemi gittikçe artmaktadır. Ülkemizde de
dünyadaki geliĢim ve değiĢimlere örnek teĢkil edebilecek Ģekilde ve yeni kamu
yönetimi anlayıĢı çerçevesinde bir strateji değiĢimi yaĢanmaktadır. 2000‟li yıllar
ile birlikte yapılan yasal düzenlemelerle, kamu yönetimi ve yerel yönetimler
alanında bu yönde önemli giriĢimler yaĢanmaya baĢlanmıĢtır. Bu önemli
giriĢimlerden biri olan Stratejik planlama, Türkiye‟de kamu yönetimi ve kamu mali
yönetimi reformlarının müracaat ettiği bir yol olmaktadır. 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu, 5393
sayılı Belediye Kanunu ve 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu ile yerel
yönetimlerde stratejik planın yasal alt yapısı oluĢturulmuĢ ve bu kanunlar ile tüm
kamu kurumlarında olduğu gibi nüfusu 50.000 ve üzerinde olan belediyeler için
stratejik plan yapılması zorunlu bir hale getirilmektedir.
Günümüze kadar pek çok reforma tabi tutulan yerel yönetimlerde stratejik
yönetim ve planlama uygulamasının baĢarı düzeyinin, ortaya konmaya çalıĢıldığı
bu çalıĢmada, Esenler Belediyesi Örneği incelenmiĢ hedefine ulaĢan ve
ulaĢamayan

projeler

tespit

edilmiĢtir.

Sonuç

olarak,

tamamlanamayan

projelerdeki baĢarısızlığın sebepleri analiz edilerek, “stratejik yönetim ve
planlama” yöntemin baĢarı ile uygulanabilmesine yönelik öneriler geliĢtirilmeye
çalıĢılmıĢtır.

Anahtar Kelimeler: Stratejik Yönetim, Stratejik Plan, Kamu Kurumları,
Kamu Yönetimi, Belediyelerde Stratejik Yönetim.
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SUMMARY
The indifference to the global change and the development of local
government, being able to refer to the unwieldiness of these organizations, so it
is not based on any mission or vision, unplanned can give instant decisions,
scheduling, can become a target and aimless organizations.
In order to ensure the effective and efficient functioning of public
institutions, it is used in various management techniques. They are one of the
strategic management, by setting the goals and objectives of the company,
providing the planned and programmed to act. Participatory, transparent and
strategic plan for local governments to effectively use resources must necessarily
be done.
The importance of local government in the world is increasing. So that it
could set an example to the world of development and change in our country and
in the framework of the new public management approach it is experiencing a
change of strategy. With the legal arrangements with the 2000s, the field of
public administration and local governments began taking important initiatives in
this direction. This strategic planning is one of the most important initiatives,
public administration in Turkey and is a way that the application of public financial
management reform. 5018 Public Financial Management and Control Law, 5216
Metropolitan Municipality Law, Municipality Law No. 5393 and No. 5302 Special
Provincial Administration Law and created the legal infrastructure of the strategic
plan, local governments and municipalities with a population of 50,000 and over,
as in all public institutions with the law it is made mandatory for a strategic plan.
Until now, many reforms subjected local governments in strategic
management and the level of success of the planning application, in this study,
which sought to demonstrate, Esenler reaching the Municipality inspect the
sample were objective and not reach the project have been identified. As a result,
by analyzing the reasons for the failure of the project cannot be completed,
"strategic management and planning" proposals for the implementation and
success of methods have been tried to be developed.
Key Words: Strategic Management, Strategic Planning, Public Institutions,
Public Management, Strategic Management in Municipalities.
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ÖNSÖZ
Günümüzde küreselleĢmeyle birlikte yaĢanan hızlı değiĢim yönetim
alanında yeniden yapılanmayı gerektirerek stratejik planlama, stratejik yönetim ve
toplam kalite yönetimi gibi yeni yönetim yaklaĢımlarının ortaya çıkmasına neden
olmuĢtur.
“Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama: Esenler Belediyesi Örneği 20102014” isimli bu çalıĢmanın amacı, günümüzekadar pek çok reforma tabi tutulan
Türk Kamu yönetiminin, halka en yakın birimlerinden olan belediye teĢkilatlarında
2000‟li yıllarda uygulamaya konulan “stratejik yönetim ve planlama” projesinin
nasıl yürütüldüğünü incelemek, uygulamanın baĢarı düzeyini belirlemek, projenin
uygulanmasını sınırlayan sorun alanlarını ortaya koyarak bunlara yönelik öneriler
geliĢtirmektir. Henüz yeni bir kamusal reform uygulaması olan stratejik yönetim
ve planlamanın verimliliğinin incelenmesi, anılan kurumlara aynı zamanda bu
konuda geri beslanme sağlayacağı için de ayrıca bir önem arzetmektedir. Bu
kapsamda ilgili mevcut literatürün taranmasına ilave olarak, belediye yetkilileri ile
görüĢmeler yapılmak suretiyle çalıĢmanın tekemmül ettirilmesi amaçlanmıĢtır.
Bu

çalıĢmada,

önerileri

ile

beni

yönlendiren
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GĠRĠġ
Modernite ve küreselleĢme olguları günümüz toplumlarını ve toplumsal
tahayyülleri hızlı bir değiĢime maruz bırakmıĢ, bu bağlamda toplum için var
olduğu idealleĢtirilen devlet, değiĢen toplumsal taleplerin karĢısında kendini
bitmeyen bir reform sürecinin içerisinde bulmuĢtur. Belirli dönemlerde anılan
toplumsal

talep

ve

ihtiyaçları

karĢılayabilmesi

için

devlet

mekanizması

geniĢletilmiĢ, ardından gelen kamusal giderlerin artıĢı, geniĢlemenin neden
olduğu kurumsal hantallaĢma ve yaĢanan krizler devletin küçülmesini ve eylem
alanının daraltılmasını gerektirmiĢtir. Ancak, faaliyet alanı ister dar isterse geniĢ
olsun, toplumların yaĢam koĢullarını en iyi düzeye taĢıyabilecek devlet
taleplerinde bir değiĢiklik olmamıĢtır.
Bu kapsamda dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de kamu yönetimi
alanında yeniden yapılanma çalıĢmaları önem kazanmıĢ, yerel yönetimlerin
sürekli nüfus artıĢı ve hızlı kentleĢme nedeniyle kaynaklarını daha etkin ve verimli
kullanması sağlanmaya çalıĢılmıĢtır.Yerel yönetimlerin hedefi kamu yararını
sağlamaktır. Bu hedef, kamu sektörünü özel sektörden ayırt eden en önemli
özelliği oluĢturmaktadır. Kamu yönetimi, hizmetleri sunarken ve kararlarını alırken
bireysel çıkarları değil toplumun genel çıkarlarını korumaktadır.
Merkezi yönetimin bir uzantısı ya da tamamlayıcısı niteliği taĢıyan yerel
yönetimler, genel yönetim sisteminin içinden doğarak, bu sistemin etkilerini
bünyesinde barındırmaktadır. Belediyeler, günümüzde en zorunlu güncel
ihtiyaçları karĢılıyor olmakla birlikte vatandaĢa en yakın yönetim birimini
oluĢturmaktadırlar. Bu nedenle belediyelerin; yalnız halkın değil, bilim çevreleri,
araĢtırmacı ve siyasal kadroların, yöneticilerin ve medyanın da yakından
izledikleri kurumlar

olarak, kamusal hizmet

kalitelerinin incelenmesi

ve

değerlendirilmesi merkezi öneme haizdir.
Ülkemizdeki yasal düzenlemelerle yerel yönetimlerin stratejik planlarını
hazırlayarak bütçeleriyle iliĢkilendirmeleri zorunlu hale getirilmiĢtir. Yerel
yönetimlerde stratejik planlama, kaynakların stratejik amaçlara uygun dağılımının
sağlanması ve hesap verme sorumluluğunun geliĢtirilmesi açısından önemlidir.
ÇalıĢmanın amacı, günümüze kadar pek çok reforma tabi tutulan Türk
Kamu yönetiminin, halka en yakın birimlerinden olan belediye teĢkilatlarında
2000‟li yıllarda uygulamaya konulan “stratejik yönetim ve planlama” projesinin
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nasıl yürütüldüğünü incelemek, uygulamanın baĢarı düzeyini belirlemek, projenin
uygulanmasını sınırlayan sorun alanlarını ortaya koyarak bunlara yönelik öneriler
geliĢtirmektir. Bu çerçevede öncelikle stratejik yönetim ve planlama konusunda
kavramsal bir çalıĢma yapılmıĢ ve belediyelerin anılan reforma yönelik değiĢim
süreçleri araĢtırılmıĢtır. Bu teori düzeyindeki çalıĢma, ayrıca “Esenler Belediyesi
Örneği” alan çalıĢması ile desteklenmiĢtir.
ÇalıĢma üç bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümünde; kavramsal
çerçevenin oluĢturulması maksadıyla strateji, planlama, stratejik planlama,
stratejik yönetim, vizyon, misyon gibi konu ile ilgili çeĢitli kavramlar incelenmiĢtir.
Stratejik planların yalnızca iĢletmenin yapacağı faaliyetler listesi olmadığı aynı
zamanda iĢletmelerin ileriye dönük kaynaklarını da verimli bir Ģekilde kullanması
gerektiği, taktik ve strateji geliĢtirme ile baĢarı ölçmenin önemi vurgulanmıĢtır.
ÇalıĢmanın ikinci bölümünde; stratejik yönetimin; kamu sektörü, özel sektör
ve üçüncü sektörde faaliyet gösterdiği, Türkiye‟de kanunların gereği olarak; kamu
kurum ve kuruluĢlarında stratejik planlama yapmanın yasal bir zorunluluk olduğu
belirtilmiĢtir. Hedef ve amaçlara ulaĢılıp ulaĢılmadığını analiz etmek maksadıyla
performans göstergelerinin tespit edilmesi gerektiği, stratejik planlama sürecinde,
belirlenen hedef ve sonuçlara ulaĢılabilmesi için performans göstergelerinin iyi
kullanılması gerektiği, stratejik planın ekonomik baĢarısının kurum ve çalıĢanları
için büyük önem taĢıdığı, günümüzde iĢletmelerin asıl hedefinin insanlara en
kaliteli malı ve en iyi hizmeti en verimli bir Ģekilde sunabilmek olduğu anlatılmaya
çalıĢılmıĢtır.
ÇalıĢmanın üçüncü bölümünde; 2010-2014 yıllarına ait Esenler Belediye
BaĢkanlığının stratejik plan uygulaması incelenmiĢ, kurumsal, kentsel ve
toplumsal geliĢim konularında planlanan ile gerçekleĢen arasında karĢılaĢtırma
yapılarak, stratejik planın baĢarı düzeyi değerlendirilmiĢtir. Sonuç olarak bazı
projelerde hedeflenen düzeyin altında bazılarında ise üstünde gerçekleĢme oranı
tespit edilmiĢ, insiyatif dıĢı geliĢmeler ve ihale süreçlerinin uzaması gibi bazı
nedenlerin performans düzeyini etkiledikleri belirlenmiĢtir. Elde edilen bulgular
neticesinde Stratejik planlama projesinin belediyelerde baĢarı ile uygulanmasına
yönelik öneriler geliĢtirilmiĢtir.
ÇalıĢmanın, stratejik yönetim/planlama olgusu ve belediyelerde bu
bağlamda gerçekleĢtirilen değiĢimlerin araĢtırıldığı ilk iki bölümünde ikincil
kaynaklardan faydalanarak literatür tarama yöntemi kullanılmıĢ, “Esenler
2

Belediyesi”

örnekleminin

incelendiği

üçüncü

bölüm

kapsamında

ise,

Belediye‟deki mevcut birincil ve ikincil kaynaklar incelenmiĢ, ayrıca planlama ekibi
ve kalite temsilcileri ile görüĢmeler gerçekleĢtirilmiĢtir. Her ne kadar tek bir
belediye örneklemi ile çalıĢmak, tezin genel geçerliliğini sınırlandıracak olsa da,
bu çalıĢmanın ilgili literatüre katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM
STRATEJĠK YÖNETĠM KAVRAMI VE STRATEJĠK PLANLA ĠLGĠLĠ TEMEL
KAVRAMLAR
1.1. STRATEJĠK YÖNETĠM KAVRAMI VE ĠLGĠLĠ TEMEL KAVRAMLAR
KüreselleĢen dünyada, kaliteli bir hizmet veren iĢletmeler, ister istemez
stratejik olarak düĢünmeye mecbur kalmaktadır. Stratejik yönetim, örgütün nasıl
bir strateji izlemesi gerektiği üzerinde durmaktadır, sadece gelecekle ilgili
herhangi bir planın yapılması Ģeklinde düĢünülmemelidir. Stratejik yönetimde,
stratejik davranıĢ ve bakıĢ bütün organizasyona nüfus edebilmektedir. Bu
nedenle stratejik hareket planı geliĢtirilerek daha modern bir yöntem sağlanabilir.
ĠĢletmeler varlıklarını devam ettirebilmeleri için kaynak tüketimine ihtiyaç
duymaktadırlar. ĠĢletme ve kurumların hedeflerine ulaĢabilmeleri için örgütün dıĢ
ve iç çevresiyle uyum içerisinde çalıĢması gerekmektedir. Mevcut rakipleriyle
yarıĢ edebilmek, daha üstün olmak için taktik ve strateji geliĢtirmek, iĢletmeleri
verimli ve karlı tutmak, yöneticilerin en önemli hedefleri ve öncelikleri arasında
olmaktadır. Dolayısıyla, kurum ve iĢletmelerin hedeflerini tutturabilmeleri için
kuvvetli ve zayıf yönlerini iyi bilmeleri gerekmektedir. Bu amaçla performanslarını
arttırarak piyasada daha güçlü olmaları sağlanabilir. Bu bağlamda stratejik
yönetim kavramı iyi anlaĢılmalı, kapsamı, geliĢimi, ve özellikleri öncelikle
incelenmelidir.
1.1.1. Stratejik Yönetimin Kavramı
Stratejik yönetim kavramının, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yönetim
ve iĢletme alanında kullanılmaya baĢladığı görülmektedir. Henüz bir fikir birliğine
varılmamıĢ olmakla birlikte, strateji ile iĢletme, çevresi ile arasında meydana
gelen iliĢkileri düzenleyen ve rakiplerine karĢı üstünlük sağlayabilmek amacıyla,
elinde bulunan etkin kaynakları, hızlı bir Ģekilde harekete geçirmeyi hedefleyen
bir yaklaĢımdır. Peter Ferdinand Drucker‟e göre, stratejik yönetimin temel görevi,
bir iĢin misyonunu baĢtan sona kadar düĢünerek “Bizim iĢimiz nedir, ne
olmalıdır?” sorularına cevap aramak, belirlenecek olan hedefler doğrultusunda
alınan objektif kararların, beklenen sonuçları vermesini sağlayabilmektir1.

1

Peter Drucker, 21. Yüzyıl İçin Yönetim Tartışmaları, Epsilon Yayıncılık, Ġstanbul, 1999, s.

56.
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Bir örgütün stratejisini Ģöyle tanımlayabiliriz: Strateji, belirlenen yönetim
fonksiyonlarının sadece bir tanesidir. Stratejik yönetim kararlarına bakıldığı
zaman, yönetim fonksiyonlarının tamamının ilerisinde olduğu görülür. Stratejik
yönetim süreci, örgütün hedef ve faaliyetlerine ulaĢabilmesi için nasıl bir yol
izlemesi gerektiğini düĢünebilmesidir2.
Stratejik yönetim yalnızca gelecekle ilgili herhangi bir plan veya programın
yapılması Ģeklinde düĢünülmemelidir. ĠĢletmenin çevresi, günün Ģartlarına göre
devamlı surette değiĢikliğe uğradığına göre, planların geleceğe yönelik olarak
değiĢimlere uyumlu olacak biçimde hazırlanması yararlı olacaktır 3.
Bir örgütün tüm stratejik yönetim kademelerinde, fonksiyonel bölümlerinde
ve faaliyette bulunduğu bütün iĢ sahalarında;

stratejik karar mekanizmalarını

birbirine bağlayan idari sistemlerin geliĢtirilmesi sadece stratejik yönetimle
mümkündür. Stratejik yönetimde, stratejik davranıĢ ve bakıĢ bütün organizasyona
nüfuz edebilmelidir4.
1.1.2. Stratejik Yönetimin Tarihçesi
Avrupa‟da 18. ve 19. yüzyıllarda ortaya çıkan sanayi devrimi ile birlikte,
bedensel iĢ gücü yükü, yetenek, bilgi ve teknoloji gerektiren iĢ gücüne
dönüĢmektedir. Ülkemizde modern yönetimin temelinin 1960‟lı yıllarda Devlet
Planlama TeĢkilatı‟nın kurulmasıyla baĢladığı, 1970‟li yıllarda ise bazı özel
Ģirketlerin daha uzun vadeli planlar yaparak, sürece katkı sağladıkları açıkça
görülmektedir. Stratejik yönetime tarihsel açıdan bakıldığında, örgütün dıĢ
çevresinin daha etkili olduğu görülmektedir. Klasik stratejik yönetimde ise
hissedarların

beklentisi

ve

paydaĢlara

sağlanacak

yararlar

öncelikli

olabilmektedir. Devletimizin kamu kuruluĢlarında ve yerel yönetimlerde oldukça
yeni bir kelime olan stratejik yönetim, özellikle askeri alanda sıkça kullanılan bir
yöntemdir. Strateji kelimesinin Türkçe karĢılığı; gönderme ve gütme, sürme, bir
amaca varmak için birliği sağlama ve düzenleme sanatı olarak ifade edilmektedir.
Emeğin ön plana çıktığı sektörlerde üretim maddeleri yerini bilgi ve teknolojiye
terk etmiĢtir. Klasik yönetim anlayıĢı ve planlama yapmanın yeterli olmadığı
anlaĢılınca, ilerleyen zamanlarda sektör analizinin yapılması, stratejik iĢ

2

Shelton Howe, CorporateStrategy, Themcmillan Press, Hong Kong, 1993, s. 27.
Zeyyat Hatiboğlu, İşletmelerde Stratejik Yönetim, Ġrfan Yayıncılık Ġstanbul, 1986, s. 44.
4
Mustafa GümüĢ, Yönetimde Başarı İçin Altın Kurallar, Alfa Yayınları, Ġstanbul, 1995, s.
3

315.
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birimlerinin oluĢturulması, pazar payı dönüĢümü, tecrübe eğrileri ve örgütsel
göstergeler gibi parametrelerinsürece dahil edildiği anlaĢılmaktadır5.
1.1.3. Stratejik Yönetimin Özellikleri
Stratejik amaç ve hedeflerin tespit edilerek tanımlanması, örgüt ve
çevresine aracılık ederek, mükemmel bir sonuç verebileceği düĢünülebilir. Bu
nedenle stratejik hareket planı geliĢtirilerek, daha modern bir yönetim Ģeklinin
kullanılması sağlanabilir. Bu planın uygulanması için dinamik bir yöntem
kullanılabilmelidir. Örgüt yönetiminin somutlaĢtığı stratejik yönetimin, yönetim
kavramının yani bir ülkenin yönetim kuruluĢlarının tüm özelliklerini taĢıdığı açıkça
görülmektedir. Ancak, yönetimin özelliklerinden farklı olarak, stratejik yönetimin
daha net olarak anlaĢılabilmesi için taĢıdığı özelliklerine bakılmalıdır. ĠĢletmelerin
performanslarının arttırılması, örgütün dıĢ çevresi baĢta olmak üzere, temel
hedeflerinin yerine getirilebilmesi ile mümkün olmaktadır. Bunun için de toplam
kalite

yönetimi

tekniklerinden

yararlanmak

gerekebilir.

ĠĢletmeler

kendi

içyapısında kaynak dağılımını yaparken, zayıf ve güçlü yönlerini iyice analiz
edebilmelidir6.
Stratejik yönetimi, iĢletmelerin uzun dönemli amaç ve hedeflerine hitap
edebilmesi ve açık bir sistem olarak görülebilmesi amaçlarıyla toplumun
menfaatlerinin bir bütünlük içinde ele alınması, orta ve alt kademe yöneticilerine
rehberlik edebilmesi, kaynakların etkili bir Ģekilde dağıtılması ve karar vermede
kullanılan bilgilerin farklılığı olarak tarif etmek mümkündür7.
Kurumlar, varlıklarını devam ettirebilmeleri için kaynak tüketimine ihtiyaç
duymaktadırlar.

Mevcut

kaynakların

evrende

sınırlı

miktarda

olduğu

belirtilmektedir. Sınırlı olan tüm bu kaynaklarla, iĢletme ve örgütler ister-istemez
hedeflerine

ulaĢmak

arzusundadırlar.

ĠĢletme

ve

kurumlar,

hedeflerine

ulaĢabilmeleri için örgütün dıĢ ve iç çevresiyle uyum içerisinde olmalıdırlar.
Mevcut rakipleriyle yarıĢ edebilmek, daha üstün olmak için taktik ve strateji
geliĢtirmek, iĢletmelerini verimli ve karlı tutmak, yöneticilerin en önemli hedefleri
ve öncelikleri arasında olmalıdır. Ayrıca, kurum ve iĢletmelerin hedeflerini
tutturabilmeleri için kuvvetli ve zayıf yönlerini iyi bilmeleri gerekmektedir. Bu
5

52.

Cengiz Üzün, Stratejik Yönetim ve Halkla İlişkiler, Dokuz Eylül Yayınları, Ġzmir, 2000, s.

6

CoĢkun Can Aktan, Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama, Seçkin Yayınları, Ankara,
2006, ss. 167–168.
7
Necati TaĢkıran, İşletme Stratejileri ve Politikaları, 9 Eylül Üniversitesi Yayınları, Ġzmir,
1999, ss. 194-195.
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amaçla performanslarını arttırarak piyasada daha güçlü olmaları sağlanabilir.
GloballeĢen dünyada, kaliteli bir hizmet isteyen iĢletmeler, ister istemez stratejik
olarak düĢünmeye ve yeni yeni tedbirler almaya mecbur kalmaktadır8.
1.2. STRATEJĠK YÖNETĠMĠN ÖĞELERĠ
Stratejik

yönetim,

birbiriyle

uyumlu

ve birbirini destekleyen çeĢitli

unsurlardan oluĢmaktadır. Örneğin amaçlar, iĢletmenin misyon ve vizyon
prensipleriyle uyumlu olmalıdır. Kurumun misyon ve vizyonuna yönelik program
ve uygulamaların baĢarılı olmasına katkıda bulunmalıdır. Vizyon ise gelecekte
yaratılmak istenen en iyi durumun zihinsel bir ifadesi olabilir. GerçekleĢtirilmek
istenen hedefler için gerekli olan kaynaklar, örgütün gelecekteki fotoğrafını tasvir
etmektedir. Politikalar, stratejik seçim sonucu belirlenmiĢ olan yöneticilere yol
göstericiler olarak ifade edilebilir. Programlar kısa süreli ve bir defa oluĢan
planlardır. Programın bir baĢka özelliği de bir defa kullanılan planlardan
olabilmesidir. Bütçeler ise, en basit tanımı ile “yapılan planların ve programların
para ile ifadesidir”. Yöneticiler bulunan kaynakları planlayarak koordine ederek
denetleyebilir. Her iĢletme veya kurum faaliyetlerini bir program dahilinde
kendisine tahsis edilen bütçeyle yapmaktadır. Unsurların bu Ģekilde birbirine
bağımlılığı nedeniyle içlerinden birinin eksikliği ve yetersiz analizi sürecin
tamamını olumsuz etkileyebilecektir.
1.2.1. Vizyon
Vizyon; gelecekte yaratılmak istenen mükemmel bir durumun zihinsel bir
ifadesidir. Kurumun ulaĢmak istediği hedef bugünkü durumundan daha iyi, daha
gerçekçi, baĢarılı ve güvenilir olabilir. Vizyon örgütün en soyut en uzak amacını
oluĢturan hedeflerinin baĢında yer almaktadır. GerçekleĢtirilmek istenen hedefler
için gerekli olan araç ve kaynaklar, örgütün gelecekteki fotoğrafını tasvir
etmektedir9. Vizyon bildirimi; vizyon, kurumun uzun vadede ulaĢmak istediği
hedefleri yansıtmaktadır. Bu nedenle kurumun ideal geleceğini sembolize
etmektedir. Vizyon; gerçekçi, anlaĢılır, teĢvik edici, iddialı, kurumun değer ve
misyonu ile uyumlu, misyonu gerçekleĢtirmek için ilham verici olabilmektedir.
Ayrıca kurumun vizyonu diğer kurumlarınkinden daha orijinal ve ayırt edici

56.
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ġafak Çomaklı, Geleceği Planlamada Stratejik Yönetim, A-C yayınevi, Ankara, 2007, s.

9

Ömer Dinçer Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Alfa Yayınları, Ġstanbul, 2007, s.

171.
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farklılaĢmıĢ olabilir. Vizyon için diğer önemli bir husus ise kısa öz ve akılda kalıcı
olması gerekmektedir10.
Vizyon, yeniden örgütlenmeyi ve değiĢimi planlayan bir iĢletmenin üst
yönetimi için referans niteliği taĢımaktadır. Güçlü bir vizyon, insanları geleceğe
yönlendirerek motive edici, katılımcı, rehberlik edebilen, Ģeffaf, anlaĢılır ve
hatırlanabilir bir rehber görevi üstlenebilmelidir11.
ĠĢletme yöneticileri, geleceklerini sürdürebilmek için stratejilerini en iyi
Ģekilde belirleyebilmelidir. Kurumlar büyüme hedeflerini, çalıĢanlarıyla birlikte
ĠĢletme

sağlayabilir.

idarecisi,

örgütlerin

hedef,

amaç

ve

yöntemlerini

oluĢtururken, vizyonunu gerçekleĢtirebilmek için sabır ve kararlılıkla hareket
edebilmelidir. Vizyonunun benimsenmesi, iĢletme veya kurumun memnuniyetini
sağlayabileceği

gibi

üretimin

kalitesini

ve

miktarını

olumlu

yönde

12

etkilemektedir .Çünkü vizyon, kuruluĢların bir amaca odaklanmasını ve oraya
doğru yönelmesini sağlayan araçlardır. Vizyon olmadığında, insanlar yalnızca
kısa vadeli amaçlar için bitip tükenmez bir zorlama altında çalıĢtıkları hissine
kapılabilirler. Bu nedenle vizyon, çalıĢanların en önemli konulara odaklanmasını
sağlayarak, onları gereks iziĢler yapmaktan kurtarabilir13.
1.2.2. Misyon
Misyon, vizyonla birlikte, stratejik yönetimin baĢlangıç noktasını oluĢturan
ve iĢletmenin baĢarısını arttıran önemli bir kavramdır14. Ancak, misyon kelimesi,
çoğu kez yanlıĢ kullanılarak, farklı anlamlar çıkarılması nedeniyle, tartıĢmaları da
beraberinde getirebilmektedir. Hatta,vizyonsözcüğüdoğru anlamda kullanılmıĢ
olsa bile, resmî bir bildirimden öteye gidememektedir.

Misyon kelimesi

lisanımızda, bir kiĢi ya da topluluğun kabullendiği özel görev, temel hedef, en
büyük istek anlamına gelmektedir. ĠĢletme yönetimi açıĢından bakıldığında ise
misyon, “bir iĢletmeye yön vermek ve anlam kazandırmak için belirlenmiĢ olan ve
o iĢletmeyi benzerlerinden ayıran ortak değerleri” ifade etmelidir. Bu nedenle

10

Alan WalterSıss, Public Administration and PublicPolicy, CRC PressPublications,
USA, 2003, s. 63.
11
Hayri Ülgen, Kadri Mirze, İşletmelerde Stratejik Yönetim, Beta Yayıncılık, Ġstanbul,
2010, s. 70.
12
Ömer Faruk Akyüz, Değişim Rüzgârında Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması,
Sistem Yayıncılık, Ġstanbul, 2001, s. 89.
13
Arzu Köse, Stratejik Yönetim, Kumsaati Yayınları, Ġstanbul, 2010, s. 23.
14
Ġsmet Koçer, ĠĢletme ve Organizasyonlarda Stratejik Yönetim YaklaĢımları, Marmara
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul, 2007, s. 58 (YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans
Tezi).
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misyon, iĢletmenin varoluĢ ya da örgütün kuruluĢ nedenini, temel hedef ve
amaçlarını net bir Ģekilde ortaya koyan bir kavramdır. Bu bağlamda misyon,
organizasyonların faaliyet alanlarını, çalıĢanların ise müĢteriler, hissedarlar veya
toplum açısından hangi amaca yöneldiğini gösterebilmelidir15.
Dolayısıyla örgüt misyonun oluĢturulmasında vizyonunun payı büyüktür.
Misyon ve vizyon birbirleri ile sıkı iliĢkide içinde olan iki kavramdır. Vizyon,
kuruluĢun bir hedefe odaklanmasını ve bu hedefe yönelmesini sağlayan araçtır,
belirsizlik veya beklenmedik durumlarda kuruluĢun ne yapması gerektiğini ortaya
koyabilir. Vizyon gelecek için çalıĢanlara rehber olabilir, vizyonu olmayan bir
kuruluĢ rotasız bir gemi gibidir16.
ĠĢletme veya kuruluĢları diğerlerinden farklı kılan, çalıĢmalarına yön veren,
anlam katan, gelecekte görev ve amaçlarına ulaĢma arzusu misyon olarak
tanımlanabilir. ĠĢletmelerin gerçek kiĢiler gibi ayrı bir hükmü Ģahsiyetleri
bulunmaktadır. Bir iĢletmenin diğer iĢletmelerden farklı amaç ve hedefleri olabilir.
Dolayısıyla, örgütler neyi, nasıl ve kim için yapacağına dikkat ederek,
diğerlerinden farklı olduklarını hissettirmelidir. Misyonu kısaca, iĢletme ve
kurumların var olma nedenleri olarak da tanımlayabiliriz. ĠĢletme yönetici ve
çalıĢanları, kurumun vizyonuna göre davranıĢ sergileyebilmesi için bir bütün
olarak ele alınabilmelidir17.
1.2.3. Hedefler ve Amaçların Belirlenmesi
Amaçlar; Üç veya daha fazla yılsonunda ulaĢılması istenilen bir seviye
olarak belirlenebilir. Hedefler ise, amaçlara ulaĢabilmek için somut olarak
belirlenebilen ölçülebilir gayelerdir.
Stratejik problemler hiç beklenmedik bir Ģekilde ortaya çıkabilir. ĠĢletmeler
ortaya çıkabilecek problemleri kolaylıkla tespit edebilmelidir. Bu gibi durumlarda,
hedef ve kaynakların etkili bir Ģekilde dağılımı yapılarak problemlere karĢı bir
çözüm yolu bulunabilir. Hedefler stratejik plan aĢamasının “nerede kalmayı
istiyorsunuz” bölümünü oluĢturur. Amaçlara göre daha belirgin olarak ifade
edilebilir. Zaman açısından daha sınırlı bir süreci kapsayan rasyonel hedefler
olabilir. Hedefler, bariz eylem ya da stratejiyi açık ve anlaĢılabilir bir Ģekilde
15

Ülgen, Mirze, a.g.e., s. 175.
Recep Yıldız, Belediyelerde Stratejik Planın Uygulanabilirliği, Ġstanbul Aydın Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul, 2014, s. 33 (YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi).
17
Selen Doğan, “ĠĢletmelerde Vizyon ve Misyon Bildirisi GeliĢtirme ve Önemi Üzerine Bir
AraĢtırma”, Amme İdaresi Dergisi, 2002, 143–174, s.150.
16
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detaylı olarak ifade edilmektedirler. Hedefler, değerlendirme yapabilmek için
ölçülebilir,

hesap

verebilir

plan

sürecine

dahil

edilmektedir.

Hedeflerin

tartıĢılabilmesi için mevcut kaynaklarla ahenkli olması gerekir. Hedefler için
belirlenen süre bir yıldan fazla, birkaç haftadan az olmamakla beraber bütçe
süreci ile uyumlu olabilmelidir18.
Amaçlar, stratejik planın detaylarına iliĢkin çerçeveyi oluĢturmaktadır.
Bununla birlikte, yeniliği ve yaratıcılığı özendirici olacak kadar yeterli özelliğe
sahiptirler. Amaçlar bir bütün olarak iĢletmenin stratejik hedefini belirleyebilir.
Buna bağlı olarak faaliyetler ve programlar arasında birleĢtirici bir rol oynarlar.
Özel vurgu gerektiren öncelik derecesi acil ya da öncelikli sorunlar da amaçlar
içinde yer alabilir. Bu tarz konular ya da yüksek öncelikli sorunlar “yap ya da
bırak” tarzı bir karaktere sahiptirler. Amaçların iĢletmenin misyonu ile uyum
içerisinde olması gerekmektedir. Kurumun vizyonuna yönelik olan program ve
uygulamalarının baĢarılı olmasına katkı sağlayabilir. Öncelikli hedefler, iĢletme içi
ve iĢletme dıĢı değerlendirme sonuçlarını ifade edebilir ve stratejik sorulara
cevap verebilir. Amaçlar, en az üç yıllık bir süreyi kapsadığından, değiĢmez gibi
gözükse bile Ģartlar oluĢtuğunda değiĢtirilebilir. ġayet kurumsal bir amaç üç
yıldan önce baĢarıldıysa o bir hedef sayılmaktadır19.
1.2.4. Politika ve Strateji
Strateji ve politika, geniĢ bir alanı ya da temel bir sorunu incelemektedir.
Yöntem ise strateji veya politikanın uygulanma Ģekli olarak düĢünülebilir. Politika
ve stratejinin içerik açısından yöntemden daha kapsamlı olduğu görülebilir. Her
üç kavramın da ortak yönü ele alındığında, sürekli ve uzun süreli seçimlerden
geçtikleri anlaĢılmaktadır. Politika ile yöntemin birbirine benzemesinin nedeni,
stratejik uygulamaya daha yakın olmaları, bir iĢ veya iĢlemi ilgilendirebilmeleridir.
Yöntemler üzerinde durulması gereken diğer önemli bir husus da stratejiye
nazaran standartlaĢtırılma özelliğinin var olabilmesidir. Yöntemler hiç kuĢkusuz
çeĢitli sorunların çözümünde kullanılan esaslardan biri olabilir. Yönetimlere bu
açıdan bakıldığında, stratejik planlamanın bir sorun çözme yöntemi olduğu
açıkça görülebilir20.

18

George Steiner, Macmillan, Top Management Planning, NewYork, 1979, s. 75.
Richard Lynch, CorporateStrategy, Prentice Hall, NewYork, 2000, s. 25.
20
GümüĢ, a.g.e., s. 315.
19
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Stratejik yönetimde, geleceği karĢılamak yerine onu öngörülen Ģekilde
biçimlendirmek gerekebilir. Bu sebeple kendi istikbaline sahip çıkmak tüm
örgütlerin hedefi olabilmelidir. Bugün büyük firmaların baĢarılı olmalarının gerçek
nedeni, stratejik olarak yönetilebilmelerine bağlı olduğu düĢünülmektedir.
Organizasyon

yönetiminin

temel

fonksiyonları

(planlama,

örgütleme,

koordinasyon, yürütme, kontrol), stratejik yönetimde de değiĢmemekle birlikte bu
fonksiyon ve yaklaĢımlar dıĢ çevre üzerinde odaklaĢmaktadır21.
Organizasyonların hiçbiri tek baĢına değildir. Her bir örgüt kendisini kuĢatan
kurallar ve Ģartlar çerçevesinde yaĢamlarını devam ettirebilir. Bu koĢullardan
alabildiğine istifade ederek faaliyetlerini etkin Ģekillerde sürdürebilmelidir.
Kurumlar, değiĢen teknolojiyi hızlı bir Ģekilde takip ederek, günün Ģartlarına göre
kendisini yeniden geleceğe hazırlayabilmelidir. Bu nedenle çevre, örgütler
üzerinde

belirleyici

etki

yaparak

örgüt

stratejilerinin

nasıl

Ģekilleneceği

belirleyebilir. Stratejik yönetim düĢüncesinin temel felsefesi, örgütlerin varlıklarını
sürdürmelerine imkan sağlayacak planların geliĢtirilmesi ve zamana göre
yönlerinin belirlenebilmesidir22.
Bu bağlamda dıĢ çevre analizine bakıldığında, iĢletmenin dıĢ çevresindeki
değiĢme ve geliĢmelere bağlı olarak, iĢletmenin karĢı karĢıya kalacağı fırsat ve
tehditlerin önceden tahmin edilmesine yönelik çalıĢmalar yapılabilmelidir23.
ġu halde politikaların “stratejik seçim sonucu belirlenmiĢ alanlara tahsis
edilecek kaynakların ve örgütsel yapının amaçlara uygun Ģekilde kullanımına
imkan verecek Ģekilde, yöneticilere yol gösterici belirlenmiĢ ilkeler olduğu ifade
edilebilir. Böylece politikaların uygulanmasıyla strateji uygulanabilecek, stratejinin
uygulanabilmesiyle de, iĢletme amaç ya da amaçlarına ulaĢabilecektir24.
1.2.5. Program ve Bütçe
Stratejik yönetimin, toplam kalite prensibini benimseyip kontrol altına
alabilmesi için bütçe yönetiminden yararlanması gerekebilir. Program ve
bütçeleme; performans değerlerinin ölçümlerinin yapılması, raporlanması ve
kaynakların planlanmasına yönelik çabaların ortaya konulmasını sağlamaktadır.
21
22

s.15.

23
24

Üzün, a.g.e., s.39.
Gündüz Pamuk, Stratejik Yönetim Ve Senaryo Tekniği, Ġrfan Yayıncılık, Ġstanbul, 1997,
Köse, a.g.e., s. 78.
TaĢkıran, a.g.e.,ss. 11-12.
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ĠĢletme yöneticileri kullanılan kaynakların nereye harcandığını ve bunun sonunda
hangi mal ve hizmetlerin üretildiğini bilmek isteyebilir. Bunu program ve bütçe
yardımıyla yapabilmesi için iki temel neden olabilir 25. Öncelikli olarak iĢletmenin
varlığını devam ettirebilmesi, ikincisi de sürdürülebilir bir gelecek tahmininde
bulunma veya yeni strateji oluĢturabilme beklentisidir. Her iĢletme veya kurum
faaliyetlerini bir program dahilinde kendisine tahsis edilen bütçeyle yapabilmelidir.
Programlar kısa süreli ve bir defa oluĢan planlardır. ĠĢletmelerde uygulanan bütün
programın bir maliyeti, belirlenen programların ise tüketici veya iĢletmeye olan
faydası hafife alınmamalıdır. Buna rağmen çalıĢanların performansı, tahsis edilen
kaynakların etkili kullanıp kullanılmadığı, etkili kullanılmadıysa nedenlerinin bir
rapor halinde tespit edilebilmesi için stratejik yönetim ve bütçe programının ne
kadar önemli olduğu görülebilmelidir. Programların amacı, belirlenen hedeflere
ulaĢabilmek için kimin, hangi görevi, ne zaman, nasıl ve kimlerle yapacağını
düzenleyebilen belgelerdir. Ayrıca bütçe programında, belirtilen her faaliyet için
gerekli

olan

parasal

kaynakların

tahsilini

öngören

bir

belge

niteliği

taĢıyabilmelidir26.
Program

ile

bütçeyi

karĢılaĢtıracak

olursak,

programlar

daha

alt

kademelerle ve uygulamalarla ilgilenebilir. Programın bir baĢka özelliği de bir
defa kullanılan planlardan olabilmesidir. Bütçeler ise, en basit tanımı ile “yapılan
planların ve programların para ile ifadesidir”. ĠĢ gücü, üretim miktarı, kullanılacak
araç-gereçler gibi bütün faaliyet unsurları ölçülendirilir, rakamlara dönüĢtürülebilir
ve para ile ifade edilebilir27.
1.2.6. Taktik ve Strateji
Taktik, kaynakların tavsiyesi,

yani uygulamaya yönelik boyutu ile

ilgilenmektedir. Strateji ise iĢletmenin amacına ulaĢabilmesi için, kaynakların elde
edilmesi de dâhil olmak üzere tüm kararları almaktadır. Taktik hedefe ulaĢmayı
sağlayan özel bir yoldur, strateji ise genel bir yoldur. Taktik orta vadeli, strateji ise
uzun vadelidir. Bu nedenle taktik ile strateji arasında uyum sağlanması
gerekmektedir. Hatasız plan yapmak mümkün olmamaktadır. Stratejik hatayı
taktik ile düzeltmenin nerede ise imkânı bulunmamaktadır. Taktik yapmak, bir Ģey
varken ne yapılması gerektiğini bilmek; strateji ise yapılacak hiçbir Ģey yokken ne
yapmak

gerektiğini

bilmekten

geçmektedir.

25

Uygulamada,

karĢılaĢılan

http://www20.uludag.edu.tr/~kurullar/GPK/SP_Guideline.htm#_ftn2,(EriĢimTarihi:
23.01.2016).
26
Çomaklı, a.g.e.,s. 20.
27
TaĢkıran, a.g.e., ss.14.
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problemlerin birbirine benzediği gözlemlenirken, her bir stratejinin kendisine has
özellik göstermesi mümkün olabilmektedir. Örgütler hedef ve amaçlarını
gerçekleĢtirebilmek için kaynaklara gereksinim duyabilir. Yöneticiler bulunan
kaynakları planlayarak koordine edebilir ve denetleyebilir. BeĢeri sermaye yani
bireyin bilgi ve beceri kazanabilmek için yaptığı eğitim harcamaları, bu
kaynakların önemli kısmını oluĢturabilir. Hiç Ģüphe yok ki beĢeri sermayenin içine
insan kaynakları da dahil edilebilir. ĠĢletme çalıĢanları stratejilerin ne olduğunu
bilmeseler dahi taktikleri bilmekle mükellef olabilirler. Ġç çevre, iĢletmenin
kontrolünde olan ve özellikle iyi ya da kötü bir biçimde yürütülen faaliyetleri
inceler. Bu nedenle, iĢletmenin iletiĢim ve iĢ yapma modellerinin, mal ve hizmet
üretimine, olumlu etki sağladığı açıkça görülebilir. Döngü yani herhangi bir olayın
birden fazla tekrarlanma süresi, hedeflenenden daha da kısa olabilir. Bu
durumun, denetim esnasında müdahale edilerek düzeltilmesi mümkün olabilir.
Diğer taraftan, oluĢabilecek bir stratejik hata, iĢletmenin varlığını olumsuz yönde
etkileyerek yok olmasına neden olabilir28.
Stratejik kararları, usul ve yöntemlerine göre yürütmeye taktik diyebiliriz.
Taktiklere, stratejileri yürütme hedefleri de denilebilir. Kısaca taktik, tahsis edilen
kaynakların harekete geçirilmesi ve stratejinin vazgeçilmez bir devamı olarak da
tarif edilebilir. Kamu idareleri, tüm iĢletmeler gibi hedeflerine ulaĢabilmek için,
sahip olduğu güç ve kaynaklarının dağıtım planlamasını yaparak, stratejilerini
buna göre belirleyebilir. ĠĢletmelerin ve kamu idarelerinin var olma nedenleri
stratejik bir karar ile mümkün olabilir. ĠĢletme ve idarelerin, ürettikleri mal ve
hizmetlerin, müteĢebbislere, üretim ve sunum Ģekilleri bir taktik olarak ifade
edilebilir29.
1.2.7. Yöntem
Yöntem, iĢletmenin stratejik faaliyet programlarında, belirtilen hedeflere
ulaĢabilmek için, kaynaklarını ne zaman, nasıl, hangi esas ve usullerde
kullanacağını belirleyebilmesidir. ĠĢletmeler faaliyetlerini yerine getirebilmek için
bazı yöntemler tercih etmektedir. Hangi hizmetleri veya ürünü kimlere, nasıl,
hangi hedef kitleye sunacağı iĢletmeler için önem taĢımaktadır. ĠĢletmelerde var
olan bir problemin çözümünde izlenecek olan yolun bilinmesi, hizmet kalitesi

28
29

Zeyyat Hatipoğlu, İşletmelerde Stratejik Yönetim, Sedok Yayınları, Ġstanbul, 1995, s. 56.
Çoban, a.g.e.,ss. 82-83.
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açısından

oldukça

önemsenmelidir.

Bu

nedenle

yöntem,

kurumlarının

30

performansını ve baĢarısını pozitif yönde etkileyebilmelidir .
Yönetim

“etkili

stratejiler

geliĢtirmeye,

uygulamaya

ve

sonuçlarını

değerlendirerek kontrol etmeye yönelik kararlar ve faaliyetler bütünü” olarak
tanımlanabilir31. Örgütün hedef ve amaçlarına ulaĢmak için izlenmesi gereken
usullere yöntem denebilir. Yöntem, strateji ve politikaların uygulama Ģekli olarak
da tanımlanabilir. ĠĢletmenin, belirlemiĢ olduğu stratejik bir hedefi varsa bu
hedefe ulaĢmak için mutlaka izleyeceği bir yöntem belirleyebilmelidir. ÇalıĢanlar,
ĠĢletmenin

belirlemiĢ

olduğu

stratejileri,

ancak

ĠĢletmenin

uyguladığı

politikalarından anlayabileceklerdir. ĠĢletme politikası ve stratejinin ne olduğu
bilinmez ise, çalıĢanlar hangi yöntemleri kullanacağına karar veremeyebilirler. Bu
da yapılan iĢlerin, hangi usul ve esaslar içinde yapılacağı bir yöntemle mümkün
olabilmektedir32. BeĢeri sermaye de dahil olmak üzere, iĢletmenin belirlenen
hedef ve amaçlara ulaĢabilmesi için takip edilen yola yöntem diyebiliriz.
Kurumların ve ĠĢletmelerin problemlere bakıĢ açısında farklılık gösterebilir. Bu da
ĠĢletmelere farklı çözüm yolları ve farklı sorunları doğurabilir. KuĢkusuz ki her
iĢletmenin farklı amaç ve hedefleri, farklı iĢ yapıĢ modelleri, farklı programları
olmaktadır. Bu kadar farklılıkların olduğu bir ortamda iĢletmeler veya kurumlar,
hedeflerin gerçekleĢtirilmesi için tamamen farklı bir yol izlemesi son derece
normal gözükmektedir33.
Yöntem, en basit tanımı ile “örgütün amaç ve hedeflerine ulaĢmak için
izlenmesi gereken usullerdir”. Yöntem ayrıca politika ve stratejilerinin uygulanma
biçimi olarak da tanımlanabilir. ĠĢletmenin stratejik bir hedefi varsa o gayesine
ulaĢabilmek

için izleyeceği

bir

yöntem

olabilmelidir.

ÇalıĢanlar,

iĢletme

politikalarını ve ĠĢletme stratejilerini kolayca anlayabilmelidir. ĠĢletme politikası ve
stratejisi Ģayet bilinmez ise, çalıĢanlar hangi yöntemleri nasıl ve ne Ģekilde
kullanacağına karar veremeyebilir. Ancak,

iĢlerin hangi usuller çerçevesinde

yapılacağı, belirlenecek olan bir yöntemle mümkün olabilmektedir34.

30

Seriye Sezen, Devletçilikten Özelleştirmeye Türkiye’de Planlama, Todaie Yayınları,
Ankara, 1999, s.10.
31
Dinçer, a.g.e., s, 35.
32
http://www.yapi.hacettepe.edu.tr/dosyalar/stratejik_planlama_klavuzu.pdf (EriĢim Tarihi:
22.01.2016).
33
Çevik, a.g.e., ss.12-13.
34
http://www.yapi.hacettepe.edu.tr/dosyalar/stratejik_planlama_klavuzu.pdf (EriĢim Tarihi:
21.01.2016).
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ĠĢletmenin hedeflerine ulaĢabilmesi için, beĢeri sermaye de dahil olmak
üzere, iĢletme araçları kullanılarak, belirlenen hedefe ulaĢmak için takip edilen
yolların bütününe yöntem diyebiliriz. Kurum ve ĠĢletmeler olumsuzluklarda ve
problem çözümlerinde iĢ açısından ayrılık gösterebilmektedir. ĠĢletmenin değiĢik
problemleri ve baĢka çözüm yolları olabilir. Her kurum veya iĢletmelerin, ayrımlı iĢ
modelleri ve çeĢitli programları olabilmektedir. ĠĢletmenin hedefleri de farklık
gösterebilir.

Bu

nedenle

aralarında

fark

bulunan

iĢletmeler

veya

kurumlardaamaçlarını gerçekleĢtirmek üzere farklı yöntemler kullanılması son
derece doğal olabilmektedir35.
1.3. STRATEJĠK PLAN VE STRATEJĠK PLANLA ĠLGĠLĠ TEMEL KAVRAMLAR
Bu kısımda, stratejik plan kavramı, stratejik planlama ve faydaları, stratejik
planlama ve amacı, baĢarı ölçümü ve stratejik planlama iliĢkisi, dıĢ çevre ve
stratejik planlama iliĢkisi, stratejik yönetim ve stratejik planlama iliĢkisi, iĢletme
imajı ve stratejik planlama iliĢkisi, iĢletmenin güçlü yönlerinin tespiti ile stratejik
planlamanın iliĢkisi ve değiĢimin stratejik planlama ve iliĢkisi konularına yer
verilecektir.
1.3.1. Stratejik Plan Kavramı
Zamanımızda stratejik planlama, iĢletmelerin mevcut durumlarını devam
ettirebilmeleri için yararlandıkları en mühim konulardan birisidir. Bu bağlamda,
stratejik yönetimin önem kazanmasıyla birlikte örgüt gücünü belirgin bir Ģekilde
hissettirmektedir. Ġdareciler bugünün Ģartlarında; rekabet, hedef kitle ve
değiĢimlerden endiĢe etmektedir. Bunlardan değiĢim kavramı, belirlenen
hedeflerin

uygulanabilmesi

için

stratejik

planlamayı

zorunlu

kılmaktadır.

Ġdareciler, değiĢimin olumsuz tesirlerinden teĢkilatın zarar görmemesi için
stratejik planlamayı en iyi Ģekilde uygulamalıdır36.
Bu nedenle stratejik planlama, sürekli değiĢebilen çevre koĢullarının
etkisiyle ortaya çıkabilir. Bu bağlamda, yaratıcı düĢünceyi analitik düĢünceyle
beraber kullanarak, iĢletmelerin uzun dönemde yönünün belirlenmesi stratejik
planlama olarak tanımlanabilir37.

35

Hasan Hüseyin Çevik, Türkiye’de Kamu Yönetimi Sorunları, Seçkin Yayınları, Ankara,
2007, s.12.
36
Mehmet Akif Özer, 21. Yüzyılda Yönetim ve Yöneticiler, Nobel Yayın, Ankara, 2008,
s. 507.
37
NeĢe Songür, Kamu Yönetiminde Stratejik Planlama, Todaiei Yayınları, Ankara, 2011,
s. 9.
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Stratejik planlama, mali hedeflerin belirlenmesi, amaçlara ulaĢılmasına
yönelik planlar geliĢtirilmesi, geçerli kaynakların sağlanması, mevcut performans
ölçütlerinin belirlenmesi, performansın amaçlara bakılarak gözden geçirilmesi ve
sonuçlara dayalı ödüllerin verilmesini içermekte idi38.
Stratejik planlama, stratejik hedeflerin, alt hedeflerin, yıllık hedeflerin,
kaynak kullanımının ve amaçları baĢarma yolunda alınacak olan önlemlerin
dikkatli bir Ģekilde düzenlenmesi veya yaygın kılınmasıdır39.
Kurum çalıĢanları yönetimin diğer unsurları gibi değiĢen dıĢ çevreye uyum
sağlayabilir. Ayrıca stratejik planlama, kurumlarda en güzel iĢ imkanı sunabilme,
hedeflere daha hızlı bir Ģekilde ulaĢabilme imkanı verebilir. Bu nedenle, stratejik
planlamanın, hem iĢletme aracı hem de belirlenen bir süreç olduğu söylenebilir.
Ġdareciler, kurumlar veya iĢletmelerin, hedeflerine ulaĢabilmesi ancak örgüt
çalıĢanlarının ortak çabalarıyla mümkün olacağını düĢünmektedir. Bu nedenle
iĢletmenin tamamı, örgütsel iç çevre olarak algılanabilir. Paradigmaların yani,
belirli bir alanda çalıĢan bilim adamlarının paylaĢtığı ortak değerler ve anlayıĢlar
dizisinin her biri, sistemlerle ilgili olan ancak, sistemin dıĢında kalan bir dıĢ
çevrenin etkisinde kalabilir. Bu durum, müĢterek hedeflere ulaĢma noktasında,
henüz kurumsallaĢmamıĢ olan iĢletmeleri olumsuz yönde etkileyebilir. Bu Ģekliyle
stratejik planlama, stratejik yönetimde bir arabuluculuk görevi üstlenmektedir.
Kurumların uzun veya kısa dönemli tercihleri ve düzenleri olabilir. Stratejik
planlar, uzun dönemli öngörüleri içeren yani, bir iĢin ilerisini kestirme ya da bir
iĢin nasıl bir yol alacağını önceden anlayabilme ve ona göre davranmayı
planlama çeĢidi olarak da görülebilir. Bu nedenle, planların uzun dönemli
olmasının strateji ile ilgili olduğu açıkça anlaĢılabilir. Stratejik planlar, yalnızca
iĢletmenin

yapacağı

faaliyetleri

planlamakla

kalmamalı,

aynı

zamanda

iĢletmelerin ileriye dönük kaynaklarını da verimli bir Ģekilde kullanabilmelidir. Bu
nedenle, iĢletme veya kurumların, mal ve hizmet alacakları da hesaba katılabilir.
ĠĢletmeler ayrıca, rakipleriyle yarıĢarak, herhangi bir olumsuzluğa meydan
verilmemesi için, dıĢ çevresiyle olan iliĢkilerini en iyi Ģekilde planlayabilir. Genel
haliyle ifade edecek olursak, ĠĢletme ve kurumların, iç-dıĢ çevresi ile ilgili
faaliyetlerini bir bütün olarak ele alarak, yazılı hale getirilen planlama biçimini
stratejik planlama olarak tarif edebiliriz40.

38

Köse, a.g.e., s. 173.
Köse, a.g.e., s. 173.
40
http://www.nonprofits.org/npofaq/03/22.html, (EriĢim Tarihi: 22.02.2016)
39
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1.3.2. Stratejik Planlama ve Faydaları
Stratejik

planlamanın

kurumlara

sağlayacağı

faydalar

Ģu

Ģekilde

sıralanabilir41.
Çevreye uyum sağlamak; stratejik planlama, iĢletmenin çevresinde bulunan
değiĢiklere hızlı bir Ģekilde adaptasyon sağlayabilir.
Teknolojik ve bilimsel geliĢmeleri takip etmek; iĢletme ve kurumlar, bilhassa
bilgi teknolojisi ve haberleĢmede yaĢanabilecek hızlı değiĢimlere uyum
sağlayabilir. Bu da ancak kamuoyu ve toplumun isteklerine çare olabildiği
müddetçe düĢünülebilir.
Sistematik düĢünmek; geliĢigüzel kararlarla, kurumun amaç ve faaliyetlerini
gerçekleĢtirmek iĢletmeleri zor durumda bırakabilir. Stratejik planlama ancak,
sistematik düĢünülmesi halinde fayda sağlayabilir.
1.3.3. Stratejik Planlama ve Amacı
Stratejik planlama, örgütlerin faaliyet gösterdiği kurum ile ulaĢmaya çalıĢtığı
hedef arasında bulunan bir yol olarak tarif edilebilir. Bu nedenle, kurumların
hedeflerini, maksatlarını ve bunlara ulaĢmaya imkan sağlayabilecek sistemlerin
belirlemesi gerekmektedir. Bu hiç Ģüphesiz, uzun vadede, ileriye dönük bir
düĢüncenin, belirli bir yönden incelenmesini sağlayabilir. Stratejik planlama;
kurum veya iĢletmeleri gelecekte ulaĢmak istediği hedefe götürebilen yollar
zincirine benzemektedir. Bunun için kurum veya firmaların, gelecekte varmak
istedikleri gayelerine nasıl oluĢabileceklerini çok iyi tespit etmeleri gerekmektedir.
Stratejik planlama, örgütlerin geleceğe yönelik bir bakıĢ açısı oluĢturulmasını
zorunlu kılmaktadır42.
Stratejik amaçlar, vizyonu, yani geleceğin resmini oluĢturarak en önemli
beklentileri ifade etmektedir. Hedefler ise, daha keskin özellikte olan ve genellikle
nicelik olarak yani ölçülebilir özellik taĢıyan ve Ģüphe bırakmayan durumlar olarak
tanımlanabilir. Hedefler, strateji ile ilgili belirlenen sonuçların, tanımlanmıĢ bir
zaman içerisinde bulunan nitelik ve nicelik olarak ifade edilebilmesidir. Bu
sebeple hedefler, üretim sonrası ortaya çıkan ürünlere ulaĢılması için, en ideal
Ģekilde planlanan amaçlar olarak belirtilebilir. Hedefler; maliyet, miktar, kalite ve
41

Çoban, a.g.e.,ss. 119-120.
http://www.yapi.hacettepe.edu.tr/dosyalar/stratejik_planlama_klavuzu.pdf
22.01.2016).
42
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(EriĢim

Tarihi:

zaman

cinsinden

ifade

edilebilir.

Bu

nedenle

Stratejik

bir

amacın

43

gerçekleĢtirilebilmesi için daha fazla hedef belirlemek gerekmektedir .
1.3.4. BaĢarı Ölçümü ve Stratejik Planlama ĠliĢkisi
Stratejik planlamada, iĢletmede gerçekleĢen faaliyetlerin tespit edilerek
sonucun kontrol edilmesi gerekmektedir. Diğer bir ifade ile stratejik planlama,
vizyon

ve

misyonun

tespit

edilmesiyle

baĢlayıp,

hedef

ve

amaçların

belirlenmesiyle devam etmektedir. Bu da yapılan/yapılacak olan organizasyonun
hedeflerine ulaĢması ile mümkündür. Bu nedenle, stratejilerin belirlenerek
sonuçların izlenebilmesi için döngüsel yani, sürekli tekrarlanan bir iĢlemin
yapılması gerekmektedir44.
Hedef ve amaçların istenilen düzeyde gerçekleĢebilmesi için belirli bir
mesafe alınması gerekmektedir. Aksi durumda, hedef ve amaçlara ulaĢabilmek
için yeni strateji ve planlar belirlenerek uygulamaya konulabilmelidir. Performans
ölçümünün önemli görevlerinden birisi de kurumun uygulamaya aldığı sonuçları
takip ederek istenilen sonuca ulaĢabilmektir. Faaliyet sonuçları ile ilgili
değerlendirme ve plan yapılması performans ölçümünün esasını oluĢturmaktadır.
Ġlerleyen zamanlarda elde edilen bilgiler, stratejik planlama sürecini izlemektedir.
Bu dönemlerde geri bildirim yani, bir değiĢime etki eden neden-sonuç iliĢkisi
içerisinde bir döngü oluĢmasını sağlayabilir. Belirlenen hedeflerin, performans
neticesi istenilen seviyede gerçekleĢemediği durumlar olabilir. Bu durumda,
stratejilere iliĢkin amaçların tekrar gözden geçirilmesinde performans bilgisinin
fevkalade öneme sahip olduğu açıkça görülmektedir45.
1.3.5. DıĢ Çevre ve Stratejik Planlama ĠliĢkisi
Stratejik yönetimin en önemli özellikleri arasında; profesyonel, Ģeffaf ve
kaliteli bir yönetimin iĢlev haline gelebilmesi, gelecekte bireyin karĢılaĢabileceği
problemlerde kendi yönünü belirleyebilmesi, idarenin yapmıĢ olduğu düzenlemeyi
iletiĢimin bir bütünü olarak görebilmesi, organizasyonun dıĢ çevre ile olan
toplumsal sorunlarını dikkate alabilmesi, daha alt derecede görev yapan
çalıĢanlara rehberlik edebilmesi, sahip olduğu kaynakların dağıtımına dikkat
ederek adaletli bir Ģekilde dağıtabilmesi, iĢletme için gerekli olan performansın
43

Ülgen, Mirze, a.g.e., s. 65.
John Mercer Bryson, “Strategic Planning for Public andNonprofit Organizations”,A Guide
to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement, San Francisco, 1995, ss. 4-5.
45
TheodorePoister, “Measuring Performance ınPublicandNonprofit Organizations, San
Francisco”, Jossey-Bass, 2003, 2-316, ss.162-163.
44
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yakalanabilmesi ve hedeflerin tutturabilmesi için ekip çalıĢmasına azami önem
verebilmesi, idarenin alınan kararların uygulayabilmesi için stratejik düĢünmeye
yardımcı olabilmesi ve karar sürecinde diğer kurum yönetici ve çalıĢanlarından
almıĢ olduğu farklı bilgilerin kullanımını gerektirmesi Ģekilde sayılabilir 46.
Stratejik yönetim sürecinde kullanılan baĢlıca araçlar, Q sort analizi, portföy
analizleri, durum analizi (SWOT), senaryo analizleri, misyon-vizyon bildirileri,
arama konferansı, beyin fırtınası, delphi tekniği ve nominal grup tekniği Ģeklinde
sayılabilir. Adı geçen araçlardan Q sort analizi, strateji seçiminde alternatiflerin
gerçekleĢebilmesi için en az ve en fazla önem taĢıyan konuların tespit
edilmesinde; SWOT analizi, iĢletmenin rekabet gücü, piyasada bulunan iç ve dıĢ
tehditlerin etkili bir Ģekilde değerlendirilebilmesinde; senaryo analizleri, gelecekte
neler

olabileceğinin

tahmin

edilerek

seçilebilecek

yöntemlerin

belirlenebilmesinde; misyon ve vizyon bildirileri, organizasyonun var olma sebep
ve sonuçlarını inceleyerek, belirlediği ilke ve değerlerin yazılı hale getirilmesinde;
arama konferansı, organizasyonda birden çok kimseyi ilgilendiren düĢünce
hakkında herkesin fikrini rahatça söylemesine yönelik kurum içi iletiĢimin
sağlanabilmesinde; beyin fırtınası, kiĢilerin bir araya gelip herhangi bir konuyla
ilgili düĢüncelerini tartıĢmaksızın açıklayarak birbirleriyle fikir alıĢveriĢinde
bulunabilmesinde; delphi tekniği, geleceğe iliĢkin olarak gerekli olabilecek
tahminler yapılabilmesi maksadıyla, konusunda uzman kiĢilerin görüĢ ve önerileri
alınarak uzlaĢma sağlanmasında; nominal grup tekniği ise, grup üyelerinin önem
arz eden düĢüncelerini tartıĢma ortamı olmadan üzerinde çalıĢılmasında
kullanılmaktadır. Bahse konu edilen tekniklerin dıĢında; kalite çemberleri, açık
grup tartıĢmaları, fayda maliyet analizleri ve risk analizleri de stratejik yönetim
sürecinde kullanılabilecek araçlar arasında sayılmaktadır47.
1.3.6. Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama ĠliĢkisi
Stratejik yönetim uygulamaları; iĢletme için gerekli olan performansın
yakalanabilmesi ve hedeflerin tutturabilmesi için ekip çalıĢmasına azami önem
verebilmesi, idarenin alınan kararların uygulayabilmesi için stratejik düĢünmeye
yardımcı olabilmesi ve karar sürecinde diğer kurum yönetici ve çalıĢanlarından
almıĢ olduğu farklı bilgilerin kullanılabilmesini sağlayabilmektedir48.

46

CoĢkun Can Aktan, Değişim Çağında Yönetim, Sistem Yayıncılık, Ġstanbul, 2003, s.6.
Tahir Akgemci, Stratejik Yönetim, Gazi Kitapevi, Ankara, 2007, s.12.
48
Ġlker Birdal, Nilgün Aydemir, Yönetim Teorileri, Sistem Yayıncılık, Ġstanbul, 1992, s.12.
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Stratejik yönetimin; vizyon, misyon ve kıymetini esas alan; stratejik
planlama ile baĢlayıp, çıktı odaklı bütçeleme, performans yönetimi ve performans
ölçümü ile devam etmektedir. Döngüsel yapısı ise, iĢletmenin amaç, hedef ve
politikalarını saptamak ve iĢletmenin çevresindeki diğer kurumlarla iliĢkilerini
sürdüren üst yönetimi uzun dönemli düĢünmeye zorlayabilir. Bununla beraber,
sorunların belirlenmesi ve problemlerin çözümüne olanak sağlayabilecek bir
yapının teĢkil edilmesi gerekebilir. Bu bağlamda kamu sektöründe yakalanmak
istenen faaliyetlerin en önemli vasıtalarından birisi olma potansiyeline sahip
olabilmelidir49.
1.3.7. ĠĢletme Ġmajı ve Stratejik Planlama ĠliĢkisi
Kurumsal imaj, hedef kitleye verilmek istenen düĢüncenin, çalıĢan gruba
ulaĢtırılabilmesiyle nitelik kazandırılabilir. Bu durum, önceden belirlenen değerler
ile iĢletmenin, rakiplerinden daha da üstün olmasını sağlayabilir. Bu nedenle,
iletiĢim kimliği, görsel kimlik uygulamaları ve davranıĢ kimliği vasıtasıyla imaj
oluĢum süreci baĢlamaktadır. Sunulan mesajlar, insanların birbirini karĢılıklı
olarak etkileme gereği duyulan hedef gruplar tarafından algılanabilir. Bu da
ancak, zihinde belirlenen bir resmin, belirgin bir Ģekilde açığa kavuĢturulmasıyla
mümkün olabilir. Bu sürecin gerçekleĢmesinde, gerek kurumla ilgili, gerekse
ürün/marka

reklamlarının

önemli

bir

iĢ

görme

yetkisine

sahip

olduğu

görülmektedir50.
Kurumsal kimliğin bazı özelliklerinde değiĢiklik yapabilir veya yeni bir
kurumsal kimlik oluĢturulabilir. Bu bağlamda, bir iĢletmenin kendisini temsil eden
bütün öğelerinin, hedeflenen grup veya topluluk tarafından tanıtılması için yapılan
reklamları kurumsal kimlik reklamları olarak adlandırılabilir. Kurumun mesajının
doğru

algılanması

için

yapılan

araĢtırmaları

desteklemek

amacı

ile

gerçekleĢtirilen kurumsal imaj reklamları en önemli alt grupları oluĢturmaktadır 51.
1.3.8. ĠĢletmenin Güçlü Yönlerinin Tespiti ile Stratejik Planlamanın ĠliĢkisi
ĠĢletmenin güçlü yönleri, kurumun belirlemiĢ olduğu stratejik hedeflere
ulaĢılmasında önemli rol oynamaktadır. Zayıf yönleri ise amaçlara ulaĢmayı zora
sokabilecek veya engel teĢkil edebilecek özellikler olarak ele alınabilir. Bu da

49

Gary Hamel, Coimbatore Krishnarao Prahalad, Geleceği Kazanmak, Ġnkılap Kitapevi,
Ġstanbul, 1996, s.35.
50
Birdal, Aydemir, a.g.e., s. 13.
51
Birdal, Aydemir, a.g.e., s. 14.
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gerekli olan önlemlerin alınmasında hayati önem arz etmektedir. Fırsatlar,
iĢletmenin kontrolü dıĢında, dıĢ çevrede meydana gelebilir. Muhtemelen, çevrede
meydana

gelen

değiĢim

ve

geliĢmelerin

kuruma

avantaj

sağlayacağı

düĢünülebilir. Tehditler ise yine iĢletmenin kontrolü dıĢında, dıĢ çevrede
gerçekleĢebilen ve kurum çalıĢmalarını sekteye uğratabilen dıĢ faktör olarak ele
alınabilir. Bunların uygun programlar izlenerek sınırlandırılması veya ortadan
kaldırılması gerekmektedir. Bunun için de52;
Öğrenmeye açık, özverili, idealist, dinamik bir ekip kurulabilmeli,
ġeffaf, iĢbirliğine açık ve hesap verebilir birim oluĢturulabilmeli,
Teknolojik altyapının çok güçlü hale getirilmesini sağlanabilmelidir.
1.3.9. DeğiĢimin Stratejik Planlama ile ĠliĢkisi
Günümüzde iĢletme ve kurumlar hızlı teknolojik geliĢme ve küreselleĢme ile
daha evrensel bir vasıf kazanabilir. Diğer taraftan yeni oluĢan pazarlar, insanların
ihtiyaçlarının ve beklentilerinin değiĢmesi ile meydana gelebilir. Bununla beraber,
ortaya çıkan değiĢim ve sürekli olarak artan rekabet ortamı nedeniyle kurumlar
eskisinden daha stratejik düĢünme, stratejik planlama yapma, stratejik kararlar
alma faaliyetlerine daha fazla önem vermek zorunda kalmaktadır53.
1980‟li yıllara baktığımızda, özellikle ortaya çıkan refah devletlerinin ve az
geliĢmiĢ pek çok ülkenin mali kriz yaĢadığı görülebilir. Gerçek Ģu ki, bilgi-iletiĢim
teknolojilerinde yaĢanan hızlı dönüĢüm, küreselleĢme olgusunu da beraberinde
getirmiĢtir. Bu da kamu hizmetlerinin kalitesi ve hızının artmasına ve kamu
yönetiminin değiĢimine zemin hazırlamıĢtır. 1990‟lı ve 2000‟li yıllarda ise, artan
değiĢim ve dönüĢüm ihtiyacının daha da belirgin hale geldiği görülebilir. Bu da
kamu yönetiminde yeni arayıĢlar ve beklentilerin artmasına sebep olmuĢtur. “Yeni
kamu yönetimi” yaklaĢımı ile kamu yönetiminde saydamlık, performans, hesap
verebilirlik, katılımcılık, etkililik, kalite ve yurttaĢ odaklılık gibi düĢünce ve süreç
kavramları öne çıkmaktadır. Ülkemizde de kamu idarelerinin mali yönetimi
alanında belirlenen reform giriĢimlerini ilke olarak referans aldığı görülmektedir.
Bu geliĢmeler doğrultusunda, yerel yönetim ve mali yönetim, kanunlar gibi yasal
düzenlemelerde stratejik planlamaya, yönetimin temel araçlarından biri olarak yer
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http://strateji.mersin.edu.tr/stratejik_plan.pdf(EriĢim Tarihi: 22.02.2016).
Berat Bir Bayraktar, Asiye Kakırman Yıldız, “The Use of Organizational Knowledge in the
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verilmektedir. Bu kanunların gereği olarak; kamu kurum ve kuruluĢlarında
stratejik planlama yapmak yasal bir zorunluluk haline getirilmiĢtir54.

54

Volkan Erkan, Kamu Kuruluşlarında Stratejik Planlama Türkiye Uygulaması ve
Kuruluşlarda Başarıyı Etkileyen Faktörler, DPT Yayınları, Ankara, 2008, s.195.
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM
YEREL YÖNETĠMLERDE STRATEJĠK YÖNETĠM UYGULAMALARINI
GEREKLĠ KILAN NEDENLER VE BELEDĠYELERDE STRATEJĠK YÖNETĠM
ANLAYIġINA GEÇĠġ
2.1.

YEREL

YÖNETĠMLER

VE

YEREL

YÖNETĠMLERDE

STRATEJĠK

YÖNETĠM UYGULAMALARINI GEREKLĠ KILAN NEDENLER
Bu kısımda, yerel yönetimler kavramı, önemi, küreselleĢme, ekonomide
yaĢanan geliĢmeler, insan kaynakları yönetiminde ki değiĢimler, entelektüel
sermayedeki değiĢimler, kamusal mal ve hizmetler alanındaki değiĢimler,
geleneksel
ihtiyaçlarının

bürokratik
artması

yönetim
yeni

yapının

beklentilerin

yetersizlikleri,
karĢılanamaması,

kamuda
baĢlıca

tüketici
devlet

düzenlemelerindeki değiĢimler, ulusal ve uluslararası değiĢimler ve kamu
yönetiminde Ģeffaflık uygulamaları konularına yer verilecektir.
2.1.1. Yerel Yönetimler Kavramı
Yerel Yönetim; hukuki, siyasal bir kavram ve idari-sosyal bir kurum olarak
genç Ortaçağlar Avrupa‟sının eseri olabilir. Bu da yerel yönetimlerin ortaya
çıkıĢını devletin ortaya çıkıĢı ile birlikte incelememiz gerektiğini göstermektedir.
Modern devlet anlayıĢı, derebeyliğin yıkılması ile birlikte kurulmaya baĢlamıĢtır.
Mahalli koĢulların farklılığı, halkın yönetime katılması, halka daha iyi hizmet
sunma ve mekânsal uzaklık gibi problemler ve ihtiyaçlar yerel yönetimleri ortaya
çıkarmaktadır. Devlet içerisinde ayrı bir hukuki kiĢilik kazanımları XIX. Yüzyılın
ortalarına doğru oluĢmaktadır.
Yerel yönetimler, belli bir coğrafi alan üzerinde yaĢayan yerel topluluk
üyelerinin kendi ihtiyaçlarını karĢılamak amacıyla, ekonomik, sosyal, kültürel
zenginliğe ve refaha iliĢkin yerel hizmetleri genel yetkiyle, kendi sorumluluğu
doğrultusunda yerine getiren, iĢleyiĢinde açıklığı, Ģeffaflığı çoğulcu ve katılımcı
demokrasi ilkelerini hayata geçiren, yetkilerin yerel halka en yakın yönetim
birimince kullanıldığı,

kamu tüzel

kiĢiliğine sahip,

özerk, demokratik bir

55

kuruluĢtur . Ayrıca, yerel yönetimler, ülke sınırları içinde yerleĢik halde
yaĢamlarını devam ettiren köy, kasaba, kent gibi yerleĢim yerlerinde yaĢayan,
baĢta insan olmak üzere tüm canlıların ortak ve yerel nitelikteki ihtiyaçlarını
karĢılamak amacıyla, belli bir hukuk düzeni içinde oluĢturulmuĢ anayasal kuruluĢ
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Nezih Varcan, Yerel Yönetimler, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, EskiĢehir, 2013, s. 7.
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olarak tanımlanabilir. Kısaca yerel yönetim, Ġl, belediye veya köy halkının oradaki
ortak yerel gereksinimlerini karĢılayan ve genel karar organları oradaki halk
tarafından seçilen kamu tüzel kiĢisi, mahallî idare olarak da tanımlayabiliriz56.
Evrensel tanım olarak yerel yönetimler, belirli bir alanda (il, ilçe, köy vb.)
yaĢamını devam ettiren bireylere hizmet etmek amacıyla kurulan ve bu kurumu
oluĢturan kiĢilerin yaĢayan o topluluk içerisinden göreve getirilerek belirli statü ve
yetkilere sahip tüzel kiĢilerden oluĢmaktadır. Mevcut olan bu kuruluĢlar devletin
bünyesinde yer almaktadır. Bu kurumların görev ve yetkileri, ilkeleri ve mali
durumları yasama organları tarafından belirlenmektedir. Yerel yönetimin dıĢında
duran ancak bir kontrol mekanizması Ģeklinde ilerleyen merkezi yönetim birimleri
yerel yönetimin hukuka uygunluk denetimini yapar.Yerel yönetim üstlendiği
aktiflik ile merkezi yönetime katkıda bulunarak sistemin kolayca ve doğru Ģekilde
ilerlemesine yardımcı olmaktadır. Yerel yönetimde merkezi yönetime nazaran
topluma verilecek olan hizmet tek elden değil, merkezi idare içerisine dahil
olmayan kamu tüzel kiĢiler tarafından yönetilmektedir57.
“Yerel Yönetimler” veya “Mahalli Ġdareler”, ülke sınırları içindeki Ġl, Köy ve
Belde düzeyindeki yerel ortak nitelikli kamuya ait hizmetleri yürütmek maksadıyla
oluĢturulan yönetim ve kuruluĢlar olarak tanımlanabilir. Türk yönetim sistemi
içerisinde faaliyet gösteren Ġl Özel Ġdaresi, Belediye ve Köy yönetimlerini
oluĢturmaktadır.
Yerel yönetimlerin Türkiye‟de ki geçmiĢine bakıldığında çok da eski yıllara
uzanmadığı görülebilir. Tanzimat döneminde esas itibarı ile 1854 yılından sonra
oldukça yavaĢ bir geliĢme gösterdiği anlaĢılmaktadır. Bu nedenle, yerel
yönetimlerin hukuki niteliklere sahip olarak kurulması Cumhuriyet döneminde
gerçekleĢmiĢtir.

Yerel

Yönetimler,

bütün

ülkelerde

kamu

yönetiminin

vazgeçilmez ve önemli bir unsurunu oluĢturmaktadır. Bu nedenle, tarihi oluĢum
içerisindekesin olarak sınırlandırılmıĢ ihtiyaçları karĢılamaktadır. Bu bağlamda
yerel yönetimler ülkede yaĢayan halkın ortak ihtiyaçlarını karĢılamak üzere, belirli
bir coğrafya alanında kurulmuĢ,

karar organları halk tarafından seçilebilen,

yasalarla belirlenmiĢ görev ve yetkilere sahip, bütçe, özel geliri ve personeli olan
bir takım yerel hizmetleri yürütmek üzere devletle beraber ortaya çıkmıĢ ve
56

Ahmet Ulusoy ve Tekin Akdemir, Mahalli İdareler, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2001, s. 68.
Miraç Aslan, Yerel Yönetimlerde Sosyal Belediyecilik Faaliyetleri,Ġstanbul Aydın
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devletin bir parçası olarak bir kısım hizmetleri yürütmeleri gelenek haline gelmiĢ,
devletin denetimi ve gözetim (Ġdari Vesayet) altında karar alma yetkisi ve hareket
özerkliği olan kamu tüzel kiĢileridir58.
2.1.2. Yerel Yönetimlerin Amacı
Yerel yönetimlerin asıl görevi, kamuya (bir ülkede yaĢayan insanların
tamamı) hizmet etmektir. Merkezi idare; baĢkent teĢkilatı ve taĢra teĢkilatından
oluĢmaktadır. TaĢrada çalıĢanlar gerekli yetki ile donatılmadıklarından üretime
yeterli

katkıyı

sağlayamayabilir.

Bu

sebeple

karar

verme

yetkisini

kullanamadıklarından beceri ve alıĢkanlıklarını kaybetmekte ve körelmektedirler.
Bu ve benzeri sorunları ortadan kaldırmak, gidermek, üretime artı değer
katabilmek için yerel yönetimlere ihtiyaç duyulur. Yerel yönetimlerin toplumsal,
yönetsel ve siyasal amaçları bulunmaktadır. Günümüzde yerel yönetimler,
demokrasinin yaygınlaĢtırılması ve güçlendirilebilmesi maksadıyla devamlı
surette gündemde tutulur. Bu nedenle yerel yönetimlerin sadece bir hizmet
kuruluĢu olmadığı kabul edilmektedir. Yerel yönetimlerde aynı zamanda
demokratik siyasi kurumlar olarak da iĢlev görmektedir. Halkın yönetime
katılması, daha yakın ve yoğun olduğundan demokrasinin yerleĢmesine büyük
katkı sağlamaktadır. Özellikle eski doğu bloğu ülkelerinde (Doğu Avrupa
Ülkelerinde) geliĢimin ve demokrasinin merkezi konumundadırlar59.
Yerel yönetimlerin faaliyet alanları önceden belirlenmiĢ olduğundan
vatandaĢlar tarafından doğrudan denetlenmesi ve takip edilmesi daha kolay
olabilir. Bu nedenle yerel halkın vermiĢ olduğu oylarla yerel yöneticiler
belirlenmektedir. Görev yaptıktan sonra tekrar seçilmeyi düĢünen yerel
yöneticilerin, vatandaĢların istekleri ve önerilerini dikkate alması gerekir. Bu da
birbirini karĢılıklı olarak etkileyebilen yerel halkın sorumluluk bilincinin artmasına
neden olur. Sayılan tüm bu özellikler demokratik toplumun geliĢmesine katkı
sağlamaktadır. Dolayısıyla, yerel yönetimlerin baĢarılı ve verimli olmalarını temin
etmekle ulusal geliĢme ve büyümeye de imkân verilmektedir60.
2.1.3. Yerel Yönetimlerin Önemi
Yerel yönetimlerle ilgili olan tüm teorilerin merkezinde, yerel yönetimin
kendi kendine yönetimin demokratik değerlerini taĢıdığı olgusu yer almaktadır.
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Dolayısıyla bu kurumların daha üst düzey yönetimlere göre kamu hizmetlerini
sağlamada daha etkin ve verimli olarak görev yaptığı düĢünülmektedir. Yerel
yönetimlerin önemini arttıran özellikler arasında özgürlük ve eĢitliği sağlamaları,
yasal bir organ olmaları sayılabilir. Ayrıca yenilikçi bir teĢkilat olması da öne çıkan
diğer bir özelliğidir. Merkezi yönetimle yerel yönetim aralarında belirgin iĢ bölümü
bulunmaktadır. Genellikle imar faaliyetleri çerçevesinde kalan yerel yönetimler,
kentlerin ekonomik açıdan geliĢmesinde yeni görevler üstlenmektedir. Bu da
yerel

yönetimlerin

ne

kadar

öneme

sahip

olduğunun

bir

göstergesini
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oluĢturmaktadır .
Bilindiği üzere yerel yönetimlerin yürüttüğü hedef ve faaliyetler, günlük
hayatımızda önemli yer tutmaktadır. Dünyada yerel yönetimlerin önemi gittikçe
artmaktadır. Ülkemizde ise 2000‟li yıllarla birlikte yerel yönetimlerde sağlanan
reformlar çerçevede; 5216 sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu, 5302 sayılı Ġl Özel
Ġdaresi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5355 sayılı Mahalli Ġdare
Birlikleri Kanunu kabul edilerek uygulanmaya baĢlanmıĢtır62.
Bir kurumun baĢarılı olabilmesi için yetki ve kaynak ne kadar önemli ise
kurumun etkin ve verimli yönetimi de çok önemlidir. Ancak yönetim anlayıĢının
daha da geliĢmesi için mevzuat düzenlemeleri tek baĢına yeterli olmamaktadır.
Bunun için yaygın olarak eğitimlerin gerçekleĢtirilmesi, kurumlar arası deneyim
paylaĢımının artırılması gerekmektedir. Bu alanda özellikle belediye yetkililerine
büyük görevler düĢmektedir. Özellikle de Türkiye Belediyeler Birliği, gerek geniĢ
yetkisi ve gerekse mali kaynakları ile belediyeler için bir eğitim, ar-ge ve deneyim
paylaĢım merkezi olarak görev yapabilir. Belediyelerin en önemli ihtiyaçlarından
birisi de gerek kamu kurumları nezdinde ve gerekse medya, sivil toplum,
akademik dünya içerisinde lobi faaliyetlerini kapsar. Yerel yönetimlerin haklarını
savunabilecek,

sorunlarını çözüm mercilerinin gündemine taĢıyacak ve

buralarda konunun takipçiliğini yapacak kurumlara ihtiyaç bulunmaktadır.
Belediye baĢkanlarının kendi imkânları ile bunu yapmalarını beklemek doğru
olmayabilir, çünkü lobi faaliyetleri profesyonellik gerektirmektedir63.
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2.1.4. Yerel Yönetimler Açısından Belediye Kavramı ve Tanımı
Arapça kökenli olan „belediye‟ sözcüğü insan topluluğunun yerleĢmek
amacıyla

yaĢadığı

yer

anlamındaki

„beled‟

kelimesinden

türetilmektedir.

„Belediye‟ sözcüğü ayrıca, Ģehir, kasaba iĢleri ve halkın hizmetleri ile oluĢan
yönetim anlamına gelmektedir. Türkiye‟de yerel yönetimler il özel idareleri,
belediyeler ve köylerden oluĢmaktadır. Batılı devletlerden daha sonra yerleĢen
belediye anlayıĢı, merkezden ayrı olarak düĢünülmemiĢ ve yasalar sonucunda
ortaya çıkartılmıĢtır. Cumhuriyet döneminde belediyelerle ilgili ilk yasa 1930
yılında 1580 sayılı belediyeler kanunudur ve bu kanun 2004 yılına kadar
yürürlükte kalmıĢtır. Kanunun 1. maddesine göre belediyeler “beldenin ve belde
sakinlerinin mahalli mahiyette müĢterek ve medeni ihtiyaçlarını tanzim ve tesviye
ile mükellef hükmi bir Ģahsiyettir. ” Buna göre idari özerklik kavramı gibi kendi
baĢına karar alma ve seçimle ilgili bir ibare bulunmamaktadır64.
Anayasanın 127.Maddesine göre mahalli idareler, il, belediye veya köy
halkının mahalli müĢterek ihtiyaçlarını karĢılamak üzere, kuruluĢ esasları kanunla
belirtilen ve karar organları, yine kanunda gösterilen, seçmenler tarafından
seçilerek oluĢturulan kamu tüzel kiĢileridir. Kanunların oluĢturduğu yasalarla
görev ve yetkiyle donatılan belediyeler; demokratik seçimle idare edilmektedir.
Bununla beraber merkeze bağlı olmak suretiyle belirli bir özerkliğe sahip olduğu,
bölgenin ihtiyaçlarını karĢılama amacı güdüldüğü, ayrı yetki ve organlarıyla kendi
baĢına karar alabilme hakkına sahip olduğu görülmektedir65.
2.1.4.1. Belediye Birimleri
Türkiye‟de belediye yönetimi 5393 sayılı Belediye Kanununa göre belediye
meclisi, belediye encümeni ve belediye baĢkanı olmak üzere üç temel birime
ayrılmaktadır. Belediye baĢkanı ve meclisi doğrudan halk tarafından, belediye
encümeni ise seçilen üyelerden ve baĢkanın seçeceği birim amirlerinden
oluĢmaktadır66.
2.1.4.2. Belediye Meclisi
Belediye meclisi, belediyenin karar alma organıdır. BeĢ yılda bir yapılan
yerel seçimlerde dolaylı temsil sistemine göre siyasi partilerin aldıkları oy
64
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oranında kazandıkları meclis üyelerinden meydana gelmektedir. Seçim yapılan
bölgedeki nüfus özelliğine bakılarak üye sayısı değiĢmektedir. Meclisin yasama,
danıĢma ve denetim olmak üzere üç tür görevi bulunmaktadır. Meclisin
görevlerinde yeni yasa ile bazı değiĢiklikler yapılmıĢtır. Merkezi yönetimin
vesayet denetim yetkisi azaltılmaktadır. Daha önceki kanunda üç kez toplanan
meclis, yeni kanunda bir ay tatil olmak üzere on bir kez toplanmaktadır. Meclisin
gerektiğinde olağanüstü toplantı yapma yetkisi bulunmaktadır. Meclisin aldığı
kararların bir kısmı kesindir. Bu kararlar için yargı yolu açıktır. Vali ve Bakanlar
Kurulu onayını gerektiren kararlar azınlıktadır. Belediye meclisinin görev ve
yetkileri 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinde Ģu Ģekilde sıralanmıĢtır;
1. Stratejik plan ile yatırım ve çalıĢma programlarını, belediye faaliyetlerinin
ve personelinin performans ölçütlerini görüĢmek ve kabul etmek,
2. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan
birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma
yapmak.
3. Belediyenin imar plânlarını görüĢmek ve onaylamak, büyükĢehir ve il
belediyelerinde il çevre düzeni planını kabul etmek,
4. Borçlanmaya karar vermek,
5. TaĢınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis Ģeklinin
değiĢtirilmesine

veya

tahsisli

bir

taĢınmazın

kamu

hizmetinde

ihtiyaç

duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve
süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar
vermek,
6. Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve
ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek,
7. ġartlı bağıĢları kabul etmek,
8. Vergi, resim ve harçlar dıĢında kalan ve miktarı beĢ bin TL'den fazla
dava konusu olan belediye uyuĢmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate
karar vermek,
9. Bütçe içi iĢletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar
kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artıĢına ve gayrimenkul
yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek,
10. Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-iĢlet
veya yap-iĢlet devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait Ģirket, iĢletme ve
iĢtiraklerin özelleĢtirilmesine karar vermek,
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11. Meclis baĢkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları
üyelerini seçmek,
12. Norm

kadro

çerçevesinde

belediyenin

ve

bağlı

kuruluĢlarının

kadrolarının ihdas, iptal ve değiĢtirilmesine karar vermek,
13. Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek,
14. Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle
kurulması,

kaldırılması,

birleĢtirilmesi,

adlarıyla

sınırlarının

tespiti

ve

değiĢtirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini
kabul etmek,
15. Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuĢ birliklere katılmaya
veya ayrılmaya karar vermek,
16. Yurt içindeki ve ĠçiĢleri Bakanlığının izniyle yurt dıĢındaki belediyeler ve
mahallî idare birlikleriyle karĢılıklı iĢ birliği yapılmasına; kardeĢ kent iliĢkileri
kurulmasına; ekonomik ve sosyal iliĢkileri geliĢtirmek amacıyla kültür, sanat ve
spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleĢtirilmesine; bu çerçevede arsa,
bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar
vermek,
17. Fahri hemĢehrilik payesi ve beratı vermek,
18. Belediye baĢkanıyla encümen arasındaki anlaĢmazlıkları karara
bağlamak,
19. Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek,
20. Ġmar plânlarına uygun Ģekilde hazırlanmıĢ belediye imar programlarını
görüĢerek kabul etmek.
2.1.4.3. Belediye Encümeni
Belediye Encümeni karar organı olarak görev almamaktadır. Yeni
düzenlemeyle belediye encümenliğinden idari organ olarak söz edilmiĢ ve
uzmanlık niteliğide güçlendirilmiĢtir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 33.
Maddesine göre belediye encümeni, belediye baĢkanının baĢkanlığında67;
1.

Ġl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde,

belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği
üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye baĢkanının birim amirleri arasından
bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kiĢiden,
2.

Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından

bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye
67
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baĢkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beĢ
kiĢiden, oluĢur.
Kanuna göre belediye encümenin görev ve yetkileri Ģunlardır (md.34)68:
1. Stratejik plan ve yıllık çalıĢma programı ile bütçe ve kesin hesabı
inceleyip belediye meclisine görüĢ bildirmek,
2. Yıllık çalıĢma programına alınan iĢlerle ilgili kamulaĢtırma kararlarını
almak ve uygulamak,
3. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek,
4. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma
yapmak,
5. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek,
6. Vergi, resim ve harçlar dıĢında kalan dava konusu olan belediye
uyuĢmazlıklarının anlaĢma ile tasfiyesine karar vermek,
7. TaĢınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine iliĢkin meclis kararlarını
uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek,
8. Umuma açık yerlerin açılıĢ ve kapanıĢ saatlerini belirlemek,
9. Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerinegetirmek.
2.1.4.4. Belediye BaĢkanı
Belediye BaĢkanı 5393 sayılı Belediye Kanununa göre belediyenin
temsilcisi yürütmeyi sağlayan kiĢidir. BaĢkan tek dereceli seçim sistemiyle beĢ yıl
için halk tarafından doğrudan seçilmektedir. Görev aldığı sürede siyasi partilerin
görev ve denetim organlarında yer alamaz. BaĢkan belediye meclisi ve
encümenlerinin kararları doğrultusunda iĢleri yürütmek, belediye mallarını
korumak ve idare etmek, belediye adına sözleĢme imzalamak, mülki amirinin
göndereceği mevzuatı yaymak ve ilan etmek gibi görevleri bulunmaktadır.
Herhangi bir durumda belediye baĢkanı yerine belediye meclisi üyelerinden birisi
vekaleten bakabilmektedir69. Belediye baĢkanının görev ve yetkileri 5393 sayılı
Belediye Kanununun 38. maddesinde Ģu Ģekilde sıralanmıĢtır70;
1. Belediye teĢkilâtının en üst amiri olarak belediye teĢkilâtını sevk ve idare
etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak,
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2. Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin
kurumsal stratejilerini oluĢturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye
faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak,
izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak,
3. Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak
da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek,
4. Meclise ve encümene baĢkanlık etmek,
5. Belediyenin taĢınır ve taĢınmaz mallarını idare etmek,
6. Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek,
7. Yetkili organların kararını almak Ģartıyla sözleĢme yapmak,
8. Meclis ve encümen kararlarını uygulamak,
9. Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dıĢındaki
aktarmalara onay vermek,
10. Belediye personelini atamak,
11. Belediye ve bağlı kuruluĢları ile iĢletmelerini denetlemek,
12. ġartsız bağıĢları kabul etmek,
13. Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken
önlemleri almak,
14. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere
yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluĢturmak,
15. Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak,
16. Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye
encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
2.1.4.5. Belediyelerin Yetki ve Sorumlulukları
Belediyelerin görev ve yetkilerinden bahsederken baĢlıca üç ana öğe
karĢımıza çıkmaktadır. Bunlar; Genel yetki ilkesi, yetki ilkesi ve liste ilkesidir.
Buna göre 1580 sayılı eski Belediyeler Kanununda değiĢiklik yapılarak liste usulü
terk edilerek karma usule geçilmiĢtir. 5393 sayılı Belediyeler Kanunu 14-15 ve
16. Maddelerinde belediyelerin görev yetki ve sorumlulukları belirlenmiĢtir.
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Ģartnamesinde belirtilen hususlara göre 5393
sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinde “belediye hizmetlerinin halka en
yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulması” esası görülmektedir. Ayrıca
mahalli hizmetleri yapar ve yaptırır ibaresi bulunmaktadır. 5393 sayılı Belediye
Kanununun 14. maddesine göre71;belediye, kanunlarla baĢka bir kamu kurum ve
71
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kuruluĢuna verilmeyen mahallî müĢterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de
yapar veya yaptırır. Yine aynı maddede belediye hizmetlerinin yerine
getirilmesinde öncelik sırası aĢağıdaki gibi belirlenmiĢtir72;
1. Belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir,
2. Belediye hizmetleri, vatandaĢlara en yakın yerlerde ve en uygun
yöntemlerle sunulur,
3. Hizmet sunumunda özürlü, yaĢlı, düĢkün ve dar gelirlilerin durumuna
uygun yöntemler uygulanır.
Belediyeler Ģehir ve beldelerin belediye sınırları dâhilinde yerel hizmetlerini
görmek üzere kurulmuĢlardır. En önemli yerel yönetim olan belediye, nüfusu
5.000‟den fazla olan yerleĢim birimleri ile nüfusu ne kadar olursa olsun tüm il ve
ilçelerde kurulur. Ġl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması zorunlu iken nüfusu
5.000‟den fazla olan beldelerde kurulabilmesi belli bir prosedüre bağlıdır. Bunun
için bir veya birden fazla köyün köy ihtiyar meclisinin kararı veya seçmenlerinin
en az yarısından bir fazlasının mahallin en büyük mülkü idare amirine yazılı
baĢvurusu ya da valiliğin kendiliğinden buna gerek görmesi durumunda, valinin
bildirisi üzerine, mahalli seçim kurulları, on beĢ gün içerisinde köyde veya köy
kısımlarında kayıtlı seçmenlerin oylarını alır ve sonucu bir tutanakla valiliğe
bildirir. ĠĢlem dosyası valinin görüĢüyle birlikte ĠçiĢleri Bakanlığına gönderilir.
DanıĢtay‟ın görüĢü alınarak müĢterek kararname ile o yerde belediye kurulur.
Yeni iskân nedeniyle oluĢturulan ve nüfusu 5.000 ve üzerinde olan herhangi bir
yerleĢim yerinde, ĠçiĢleri Bakanlığı‟nın önerisi üzerine müĢterek kararname ile
belediye kurulabilir. Belediye olduktan sonra zamanla nüfusu 2.000‟in altına
düĢen belediyeler, DanıĢtay‟ın görüĢü alınarak ĠçiĢleri Bakanlığının önerisi
üzerine müĢterek kararname ile tekrar köye dönüĢtürülür73.
2.1.5. KüreselleĢme
Kamu yönetimi, globalleĢen dünyamızda bazı önemli değiĢikliklere sebep
olabilmektedir. Bu nedenle zamanımızın değiĢen Ģartlarına ve yeni ihtiyaçlarına
göre gerçek dıĢı uyma/uydurma gayreti içerisine girilebilmektedir. Kamu yönetimi;
yönetime katılma ve demokratik yönetim, performans yönetimi, optimal hizmet
sunumu ile yönetiĢim, özerkleĢme ve yerelleĢme, profesyonel yönetim ve benzeri
yeni kavramlarla ifade edilebilmektedir. Bu sayılan kavramların temelinde, iĢletme
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yönetimi alanında yerleĢen yeni yönetim teknikleri bulunmaktadır. Bu nedenle
kamu yönetiminin yapısal ve iĢlevsel süreçlerine dahil edilme giriĢimlerine
bakılabilmelidir. Bu bağlamda, demokratik yönetim, artık içinde bulunduğumuz bu
zamanda pek çok devletin siyasi, politik ve yönetim ile ilgili gündeminin baĢında
yer almaktadır74.
KüreselleĢmenin yerel, ulusal ve bölgesel ekonomiler üzerindeki bir takım
sonuçlarına bakıldığında; sektörler arasında yapılabilecek iĢ birliğini zorunlu hale
getirdiği görülmektedir. Ayrıca, sorunların çözülemeden büyümesi, ulusal ve
uluslararası düzeyde sektörler arası iĢ birliğini lüzumlu kılmaktadır. Bu da
yardımlaĢmanın önemini daha fazla gündeme getirmektedir. KüreselleĢme
süreciyle birlikte, kamu yönetimi alanında bazı ülke ve bölgelerde bir dizi reform
gerçekleĢmiĢtir. Dolayısıyla reformların temel yöntem ve teknikleri, diğer ülke ve
bölgelere olan yayılma sürecini hızlandırmaktadır75.
2.1.6. Ekonomide YaĢanan GeliĢmeler
Kurum içerisinde, ekonomik bakımdan ilerleme sağlanabilmesi için en
önemli hususlardan biri kararlı adım atılmasıdır. Ancak, stratejik planların,
ekonomik alanda, ülke sorunlarına tek baĢına çözüm bulabilmeleri mümkün
olmamaktadır. Stratejik planın ekonomik baĢarısı kurum ve çalıĢanları için büyük
önem taĢımaktadır. Ancak, ekonomik baĢarıyı etkileyebilecek stratejik planların,
kültürel ve sosyal değerlerin çok önemli olduğunu unutmamak gerekebilir. Buna
mukabil stratejik planlama teĢkilatı, misyon, vizyon ve hedefler belirleyip yeni
ufuklar açarak daha büyük çaplı stratejilerle uğraĢabilmektedir. Dolayısıyla diğer
kamu kurum ve kuruluĢları da bu misyon ve vizyon ile ilgili olarak daha dar
anlamda stratejiyle uğraĢmaları gerekebilir. Stratejik planlama teĢkilatının,
mikro/küçük stratejiyle uğraĢıp, makro/büyük stratejiyi görmezden gelemeyeceği
değerlendirilmektedir76.
Stratejik planlar, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu‟nun 9. maddesi
gereğince hazırlanmaktadır. Ġlgili maddeye göre hazırlanmak üzere, kamu
idareleri stratejik planlama sürecine iliĢkin takvim tespit edilebilir. Bu nedenle,
stratejik planın, kalkınma planı ve programlarla iliĢkilendirilmesine yönelik usul ve
esasların tespitine, Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı yetkilendirilmektedir.
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Bu bağlamda, Devlet Planlama TeĢkilatı‟nın dokuzuncu kalkınma planında Ģu
ifadeyer almaktadır. Kamu mali yönetiminde ve kamu yönetiminde kapsamlı
reformlar baĢlatılabilir. Reformların baĢlamasıyla da,

kamu idarelerine olan

güven daha da güçlenebilir. Ancak bu da mali etkinliğin sağlanması, iĢletmelerin
daha etkili kaliteli hizmet sunmaları ile doğru orantılı olarak gerçekleĢebilir.
Bununla beraber, stratejik planlama ve performans esaslı bütçe uygulamasına
yardımcı olabilecek kılavuzlar hazırlanabilir. BaĢarılı kamu kuruluĢlarında stratejik
planlama ve performans esaslı bütçeleme çalıĢmaları ancak 2004 yılında
baĢlatılabilmiĢtir. Bu nedenle, sekiz kamu kuruluĢunda yürütülen stratejik
planlama ve performans esaslı bütçeleme pilot çalıĢmaları, altı kuruluĢun
tamamlanması ile sonuçlanmıĢ durumdadır77.
2.1.7. Ġnsan Kaynakları Yönetimindeki DeğiĢimler
Ġnsan sermayesi, örgütün baĢarısı için en önemli faktörlerden birisi olarak
karĢımıza çıkmaktadır. Bu da Ġnsan Kaynakları Yönetimi (ĠKY) programlarının
stratejik

çıktılarla

karĢılaĢtırılması ile

sağlanabilir.

Bu

noktada,

örgütler

hedeflerine ulaĢma noktasında planlı ve programlı bir Ģekilde harekete
geçirilebilir. Bunun için de, insan kaynakları yönetim fonksiyonunun rolü ayrıntılı
olarak incelenebilir. Dolayısıyla, oluĢabilecek daha büyük bir örgüt içinde makroörgütsel bir yaklaĢım ile stratejik ĠKY alanı geliĢtirilebilir. Esneklik ve yenilik
durumlarında ise en büyük hedef “stratejik sürprizlere (strategicsurprises)”
hazırlıklı olmakla mümkün olabilir. Bütün bunlara rağmen, stratejik ĠKY süresince
baĢa çıkılabilmesi için, ihtiyaç durumunda, kendilerine yardımcı olabileceği
düĢünülmektedir78.
Stratejik ĠKY tanımlanırken reaktif veya proaktif yani vuku bulacak herhangi
bir

Ģeye önceden hazırlanabilme

ve uyum/bütünleĢme yaklaĢımlarından

faydalanılabilir. Reaktif yaklaĢıma göre, Kamuoyu ĠliĢkileri Fonksiyonu (KĠF),
firma ve iĢletme seviyesindeki stratejileri takip etmektedir. Öncelikli olarak bu
stratejiler belirlenerek bu stratejilere göre ĠK politikaları ve uygulamaları
Ģekillenebilir. Proaktif yaklaĢımda, ĠK yöneticileri strateji oluĢturma sürecine aktif
olarak katılabilir. Burada önemli olan; strateji belirlenirken, insan kaynaklarının
özellikleri dikkate alınarak hazırlanabilmesidir. BütünleĢme/uyum yaklaĢımına
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göre ise, örgüt stratejileri ve ĠKY politikaları arasında bir uyum yani
bütünleĢmeden söz edilebilir79.
2.1.8. Entelektüel Sermayedeki DeğiĢimler
1980‟li yıllar ve sonrasında yoğun olarak yaĢanan teknolojik geliĢmeler
meydana gelmiĢ ve bu geliĢmelere bağlı olarak yeni maddi olmayan unsurlar
ortaya çıkmıĢtır. Bunun sonunda da, kendini sürekli olarak yenileyen ve “bilgi
ekonomisi” olarak ifade edilebilen, yeni bir ekonomik yapı ortaya çıkmıĢtır.
Yukarıda ifade edilen maddi olmayan varlıkları ve firmaların bilanço ve gelir
tablolarını tespit etmek, maddi varlıklar kadar kolay olmayabilir. Ancak bilgi
ekonomisinde bir stratejik araç olan entelektüel sermaye, günümüz mali
tablolarında vazgeçilmez bir unsur olarak görülmektedir80.
Entelektüel sermaye, daha yüksek değerli varlıklar üretebilmek için
Ģekillendirilip güçlendirilen ve maddi olmayan unsurlar olarak ifade edilebilir.
Entelektüel sermaye, ĠĢletmelerin bilançolarında tam olarak gösterilemeyebilir.
Fakat firmaların gerçek değerini yansıtabilen, akla ve bilgiye dayalı, görülmeyen
nitelikteki hayati varlıklar olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda; Ġnsan, yapısal ve
müĢteri sermayeleri olmak üzere üçe ayrılabilir. Annie Brooking‟e göre
entelektüel sermaye, iĢletmenin faaliyetlerini sürdürmesini sağlayabilen, maddi
olmayan varlıkların tamamı olarak tarif eder. Diğer taraftan Ekonomik Kalkınma
ve ĠĢbirliği Örgütüne göre (OECD), bir iĢletmenin insan sermayesi ile
organizasyonel sermayesinin ekonomik değeri olarak tanımlanır. Klein ise
entelektüel sermayeyi, bütün maddi olmayan kaynaklar ve bu kaynaklar akımının
basit bir toplamı olarak ifade etmektedir81.
2.1.9. Kamusal Mal ve Hizmetler Alanındaki DeğiĢimler
Tam Kamusal mallar kısaca, faydası birimlere bölünemeyen ve kimsenin
mahrum bırakılamayacağı mallar olarak tanımlanabilir. Bu hizmetler öyle mal ve
hizmetlerdir ki, mallar bölünemez, pazarlanamaz, rekabet edilemez, arz ve talep
meselesine konu olamaz,

bunlar için bir piyasa fiyatı oluĢturulamaz. Milli

savunma ve adalet hizmetleri kamusal mala örnek olarak verilebilir. Bunun
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sonucu olarak, sosyal malların tüketiminde rakip olmama (non-rivalness) durumu
ortaya çıkabilir. Diğer bir ifade ile özel malların tam aksine, tam kamusal malı
tüketen bir kimse, aynı maldan diğerinin de aynı oranda faydalanmasına engel
olamamaktadır. Bu özellik, bahse konu mal ve hizmetlerin mahiyetinden, diğer bir
ifadeyle faydasının ortak bir karaktere sahip olmasından ileri gelmektedir82.
Ġkinci tür mal ve hizmetler, kamusal nitelik taĢımaktadır. Bununla birlikte,
içsel faydası birimlere bölünebilen, diğer ifadeyle fiyatlandırılabilen mal ve
hizmetler, yarı kamusal mal ve hizmet olarak nitelendirilebilir. Sağlık ve eğitim gibi
hizmetler, yarı kamusal mallara örnek olarak verilebilir. Yarı kamusal mal ve
hizmetlerin, bireye sağladığı avantajların dıĢında, topluma sağladığı yararlar
dıĢsal fayda olarak tarif edilebilir. Sağlanan bu olumlu etkilere rağmen hizmetin
yerine getirilmemesi durumunda bireye olan zarar da söz konusu olabilir. Bu
durumda, topluma olan maliyetin de dikkate alınması kaçınılmaz olabilir. Böylece
bu tür mal ve hizmetlerin devlet tarafından üretilmesi gerekmektedir83.
2.1.10. Geleneksel Bürokratik Yönetim Yapısının Yetersizlikleri
Kamu görevlileri, politikaları belirlerlerken ve yürütürken siyasi olarak
hareket edebilme zorunluluğuna maruz kalabilir. Bu nedenle kamu görevlileri,
tanımlanan ve sınırlandırılan hedefler çerçevesinde, ancak yasalar ve politik
gerçeklerle sınırlandırılmalıdır. Buna bağlı olarak hizmet sunma ve program
geliĢtirme iĢleri geleneksel kamu kurumları aracılığıyla yerine getirilebilir. Sınırlı
yönetsel takdir hakkı, kararlarının uygulanması uzmanlık esasına dayanan ve
demokrasiye uygun olarak seçilmiĢ politik liderlerce alınabilir. Ayrıca, geleneksel
kamu yönetimi anlayıĢında hesap verebilme Ģeffaflığı sağlayan uygulamalar
olarak nitelendirilebilir. Buna göre değiĢimde yapılması gereken son adım, kamu
yönetimi literatüründe yeni kamu hizmeti yaklaĢımı olarak belirmektir. Bu sebeple,
devletin demokratik ve sosyal kriterlere yani prensiplere iliĢkin rolü, diğer
yaklaĢımları da ortaya çıkarabilir. Yine bu anlayıĢa göre, kamu yararının üstün
olduğu ve karĢılıklı örtüĢen çıkarlar üzerindeki diyalog sonucu ortaya çıkması
gerektiği ileri sürülebilir. Devletin buradaki rolü ise ortak değerleri yaratma,
yurttaĢlarına hizmet sunabilmeyi hedeflemektedir. Böylece yurttaĢlar ve topluluk
değerleri arasında kazanç ve menfaatleri müzakere ederek bir komisyoncu gibi
halletme yoluna gidildiği anlaĢılır. Bu sorun objektif olarak ele alındığında
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verilecek olan cevap Ģu Ģekilde sıralanabilir: “Kamu görevlileri, politik normlar,
topluluk değerleri, yasalar, meslek standartları ve vatandaĢların çıkarlarını
dikkate alabilmelidir84.
Stratejinin altında yatan temel düĢünce Ģudur: ĠĢletmeler, maliyetlerini
rakiplerinden daha aĢağıya düĢürerek daha fazla değer kazanabilir. Bu fazla
değerin bir kısmını düĢük fiyatlar Ģeklinde tüketicilere yansıtarak, pazar payını ve
karını arttırabilir. Ġstihdam edilen fazla değerin tamamının iĢletmede bırakılması
ile iĢletmenin kar marjını yükseltmesine rağmen, rekabet üstünlüğüne yol
açmayabilir. Bir pazarda yalnızca bir maliyet lideri olabileceğini ileri sürmek doğru
değildir. Aynı endüstride birden çok maliyet lideri bulunabilmelidir. Bunlar
yapılmadıkça

rekabet

avantajına

ulaĢma

ve

yeni

tüketiciler

kazanma

85

imkanlarınındeğerlendirilemeyeceği düĢünülmektedir .
2.1.11.

Kamuda

Tüketici

Ġhtiyaçlarının

Artması

Yeni

Beklentilerin

KarĢılanamaması
Günümüzde gittikçe güçlenen teknolojik, sosyal değiĢme ve geliĢmeler,
insanların

iĢletmelere

karĢı

toplu

halde

tepki

göstermelerine

neden

olabilmektedir. Hukukun cezalandıramadığı bazı sosyal sorunların mevcut olduğu
bilinmektedir. Bunun iĢletme yaĢamı üzerindeki etkileri, bazen hukuksal
kurallardan daha tesirli olabilmektedir. Bu nedenle, iĢletme liderlerinin, günümüz
koĢullarının gerektirdiği sosyal sorumlulukları göz önünde bulundurmaları
gerekebilir. Çünkü iĢletmeler faaliyetlerini gerçekleĢtirebilmek için mutlaka plân
yapmaları gerekmektedir. ĠĢletmeler belirli bir sosyal çevreden hammadde ve
iĢgücü tedarik ederek malî kaynaklar bulmak zorunda da kalabilir. Bu gibi
durumlarda üretmiĢ oldukları mal ve hizmetleri söz konusu çevre içerisinde
pazarlamaları gerekmektedir. Bahse konu sosyal çevrenin değer yargıları yani
bir Ģeyin özü-önemi iyice tanımalı ve onlara saygılı davranılabilmelidir. Stratejik
plânlamanın ve faaliyetin gereği de bu olabilir. ĠĢletme plânlayıcıları, gerek
hukuksal düzen ve bu düzenin yarattığı organizasyonları, gerekse dinsel ve
ahlâksal kuralları iyi bilmeleri gerekmektedir. Kısaca belirtmek gerekirse
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iĢletmelerin, söz konusu kural ve faaliyetlerini önceden plânlaması durumunda
baĢarı kazanma Ģansları daha da artmaktadır86.
2.1.12. BaĢlıca Devlet Düzenlemelerindeki DeğiĢimler
Siyasi çevredeki milletlerin firmalara olan tesiri, idarecilerin çıkarmıĢ
oldukları kanunlar, yönetmelikler ve uygulanacak olan kararlarla mümkün
olmaktadır. Bu sebeple, yasalara uygun olan siyasi çevre unsurlarının somut
kurallar haline dönüĢmüĢ biçimi olarak tanımlanabilir. Ġnsanoğlu günümüze
gelene kadar, yaĢadığı her gün içerisinde yeni yeni değiĢiklikler yaĢamaktadır. Bu
nedenle, küreselleĢme sürecinde, bilgi ve iletiĢim teknolojilerindeki değiĢimler,
uluslararası iliĢkilerde çok önemli yer tutmaktadır. Bu süreçte bunların üzerine
düĢen görevleri aksatmadan yerine getirmeleri ile devlet ve hükümetler daha da
kuvvetli hale gelmektedir. KarĢılaĢılan her değiĢim, yasal düzenlemeye olan
ihtiyacı da beraberinde getirmektedir. Öyle ki bazen yapılan düzenlemeler bile bu
değiĢime ayak uyduramamaktadır. Hiç kuĢkusuz bu gibi durumlarda yasal
boĢluklar meydana gelmekte hatta siyasi yönetimin bile sarsılmasına sebebiyet
vermektedir. Bununla beraber, kanunlarda yapılan tüm değiĢimler kurumlar için
fırsat ve tehlikeleri kendisiyle beraberinde getirmektedir. Bu durumda, kanunların
yürürlüğe girmesi ile birlikte tatbik edilmesi, mahkeme kararları, vergi, yatırım ve
teĢvik uygulamaları yasal bir zorunluluk olabilir. Ancak kanunların, iĢletmeler
tarafından yasal bir ekolojik faktör olarak yani, canlı varlıkların yaĢamını etkileyen
çevre elemanlarının her birinin dikkatlice ele alınması gerekmektedir87.
2.1.13. Ulusal ve Uluslararası DeğiĢimler
Özel sektörde stratejik yönetim anlayıĢının ortaya çıkıĢı son 20-25 yılı
bulmaktadır. Bu yaklaĢım 1980‟lerin baĢından itibaren özel sektörde daha geniĢ
bir yer bulduğu anlaĢılmaktadır. 1990‟ların baĢından itibaren bazı ülkelerde kamu
yönetiminde bile kullanılmaya baĢlandığı görülmektedir. Günümüzde iĢletmelerin
asıl hedefi, insanlara en kaliteli malı ve en iyi hizmeti en verimli bir Ģekilde
sunabilmektir. Yeni stratejilerin geliĢtirilmesi ile birlikte özel sektörde daha iyi gelir
elde edilebilir. Diğer taraftan kamu sektöründe ise hedef ve amaçlarının
baĢarılması ile meydana gelebilir. Hızla değiĢen dünyamıza, özel Ģirketlerin ve
kamu kurumlarının uyum göstermesi gerekmektedir. Bunun için de uzun dönemli
vizyona sahip olmaları hayati önem taĢımaktadır. Bu da ancak, uzun dönemli
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perspektif

ile

gerekli

stratejilerin

belirlenerek

uygulanmasıyla

mümkün

88

olabilmektedir .
KuruluĢların faaliyet içinde bulundukları çevre bugün ulusal sınırları
aĢmaktadır. Bu nedenle stratejik yönetimin önemi iĢ dünyasındaki globalleĢmeye
yakın bir hızla artmaktadır. Çevreye uyum sağlama süreci yanında, iĢletmelerin
önüne çıkarak fırsatların çok iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte,
çevrenin neden olabileceği risk ve tehlikelerin ön plana çıkacağı kesinlikle
unutulmaması gerekmektedir. Bu bağlamda, stratejik yönetim, açık, anlaĢılır ve
Ģeffaf olmalıdır89.
2.1.14. Yerel Yönetimlerde Kamusal YönetiĢim
YönetiĢim; Bir ülkede kaynaklar üzerinde kontrolü elinde bulunduran
otoritenin, bu kaynakları ekonomik ve toplumsal geliĢme için nasıl kullandığını
belirleyen gelenekler ve kurumsal yapı olarak nitelendirilmektedir. Kararların nasıl
alındığı, yurttaĢların bu sürece katılım yollarını içerir90.
Literatürde iyi yönetiĢimin birbirini tamamlayan unsurları Ģu Ģekilde
özetleyebiliriz:
ġeffaflık: Yönetimde Ģeffaflık serbest bilgi akıĢının sağlanması ile mümkün
olabilmektedir. Bu ise; usullerin, kurumların ve bilgilerin, ihtiyacı olanlar için
kolaylıkla eriĢilebilir olması ile gerçekleĢebilecektir. Yönetimin açık ve saydam
olması, devletin sorumluluğunun vazgeçilmez koĢullarından birisidir. Gizlilik,
ülkelerin üstün çıkarlarının gizli olduğu yönündeki anlayıĢlar, rant paylaĢımının
kılıfları olarak yönetimde yozlaĢmaya neden olmaktadır. Bundan dolayı iyi
yönetiĢimin sağlanması sürecinde Ģeffaflık çok önemli görülmektedir. ġeffaflığın
önemi ayrıca politika hedeflerinin belirlenmesinde ve uygulanmasında açıklığı
gerektirmesinden

de

kaynaklanmaktadır.

Kamu

yönetiminde

Ģeffaflık

denildiğinde, stratejik hedeflerin belirli bir plan çerçevesinde halka duyurulması
akla gelebilir. ġeffaflığın gerçekleĢmesi iĢlemlerinin halka açık olması ve kamu
kesiminin saydamlığı ile sağlanabilir91. Devletin yönetim organlarının Ģeffaflığı
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sağlaması, bireylerin ve özel sektörün karar alma mekanizması için büyük önem
taĢımaktadır92.
Hesap

Ġlke

verebilirlik:

bir

kurumdaki

görevlilerin

yetki

ve

sorumluluklarının kullanılmasına iliĢkin olarak, ilgili kiĢilere karĢı cevap verebilir
olma, bunlara yönelik eleĢtiri ve talepleri dikkate alarak bu yönde hareket etme ve
bir baĢarısızlık durumunda sorumluluğu üzerine alma gerekliliğini ortaya
koymaktadır. Yani kamu örgütleri, özel sektör ve sivil toplum kuruluĢlarındaki
karar

alıcılar,

kamu

oyuna

ve

kurumsal

paydaĢlarına

karĢı

hesap

verebilmelidirler. Hukuk devletinin en önemli özelliği yönetenlerin yönetilenlere
karĢı sorumlu olmasıdır.
Hukukun üstünlüğü-adillik: Ġlke, kurumların adil olarak oluĢturulan yasal
çerçeveler içinde hareket etmelerini ve kiĢilerin de kendi davranıĢlarına
kanunların uygulanabileceğini kabul etmelerini öngörmektedir. Devletin sürekliliği
için bu ilkeye mutlaka uyulması gerekmektedir. Sürekli sorgulanan ve yaptığı
eleĢtirilen

hantal

bir

devlet

yerine

katılım

ile

gelecekteki

stratejilerini

gerçekleĢtiren, diğer kamusal, özel ve sivil aktörlere rollerini oynaması için fırsat
veren ve tüm bunları değerlendiren devlet yönetimine geçilmesi gerekmektedir.
Hukuka bağlılık ve saygılı birey, devletin sürdürülebilirliğini, birlikte geçerli
kılmaktadırlar.
Sorumluluk yönetiĢim literatüründe zayıf bir boĢluk yaratmıĢ, bunun
sonucunda yeni arayıĢlar baĢlamıĢtır. Kamu hizmetlerini kalite ve miktar
açısından politik kararlara göre değil de piyasa taleplerine göre belirlemek; servis
sağlayıcılarının kendi performansları ile ilgili anlık bilgiler almalarını sağlamıĢ ve
tüketiciler bu sayede seçtikleri kiĢilere baĢvurmaya gerek kalmadan hizmeti
etkileyebilme fırsatı bulmuĢlardır
Ġyi

yönetiĢim,

tüm

bu

ilkelerin

gereği

gibi

yerine

getirilmesini

öngörmektedir. Bunları birbirinden ayrı düĢünmek de mümkün değildir. Yönetim
karĢısında yönetiĢimin baĢarılı olabilmesi, tüm ilkelerin mümkün olduğunca
yüksek baĢarı oranları ile uygulanabilmelerine bağlıdır.93
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2.2. BELEDĠYELERDE STRATEJĠK YÖNETĠME GEÇĠġ
Bu kısımda, belediyelerde stratejik yönetim anlayıĢına geçiĢ nedenleri ve
belediyelerde stratejik yönetimin hukuki çerçevesi konularına yer verilecektir.
2.2.1. Belediyelerde Stratejik Yönetim AnlayıĢına GeçiĢ
Bir kurumun uzun dönemli performansını yani üretim sürecinde kullandığı
tüm girdilerin miktarını belirleyen yönetim kararı,

stratejik yönetim olarak

tanımlanabilir. Modernist görüĢe göre stratejik yönetim, “Firmaların uzun
dönemde yaĢamını devam ettirebilmesi ve rekabet üstünlüğü sağlayabilmesi için
faaliyetlerini ara vermeden üretim kaynaklarının verimli olarak kullanılması”
Ģeklinde tanımlanmaktadır. Stratejik yönetim; kamu sektörü, özel sektör ve
üçüncü sektörde faaliyet göstermektedir. Stratejik yönetim, tüm kurumların,
geleceğe yönelik hedeflerine ulaĢabilmek için gerekli olan bir yönetim tekniği
olabilir. Diğer bir ifadeyle stratejik yönetim; yapılan uygulama ve sonuçlarını
değerlendirerek önemli stratejiler geliĢtirebilen faaliyetler bütünü olarak ifade
edilmektedir. Yukarıda ki tanımdan da anlaĢıldığı gibi stratejik yönetim stratejileri,
hedef ve amaçların uygulanma ve sonuçlarının ele alındığı bir yönetim Ģekli
olarak düĢünülebilir94.
2.2.2. Belediyelerde Stratejik Yönetimin Hukuki Çerçevesi
Daha önceden de ifade edildiği gibi, yerel yönetim birimi olarak
belediyelerin, stratejik anlayıĢa göre faaliyet göstermesini engelleyen faktörler
olabilir. Bunlardan birisi yasal düzenlemelerdiğeri de yönetim anlayıĢıdır.Diğer
yandan stratejik yönetimle ilgili olarak 3030 sayılı BüyükĢehir Belediyelerinin
Yönetimi Hakkında Kanun‟da herhangi bir kısıtlamaya gidilmemektedir. Ayrıca
mevzuatta herhangi bir sakınca bulunmamakla birlikte Ģu ana kadar stratejik
planlama faaliyetine yer verilmediği anlaĢılmaktadır. Kamu kurumları stratejik
planlarını hazırlarken özel sektör kadar rahat davranamayabilir. Buna karĢılık
stratejik planlar hazırlanırken belli baĢlı kurallar ve Ģartlar gerekmektedir. Söz
konusu belirtilen Ģartlar hukuki koĢullardır. Stratejik yönetim çerçevesinde
idarecilerin alabileceği bazı kararlar hukuken kısıtlanmıĢ olabilir 95.
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Akın, H. Bahadır, Belediyelerde Stratejik Planlamanın GerçekleĢtirile bilirliği ve Karaman
Belediyesi‟nde GerçekleĢtirilen Bir Analiz, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,
2003, s. 436 (YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi).
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Türkiye‟de stratejik yönetim yaklaĢımına dair, kanunlar çıkmadan önce
Stratejik Planlamanın Kamu KuruluĢları Tarafından Nasıl Uygulanacağına
Yönelik Usul ve Esasları Belirten Yönetmelik çıkarılarak 26 Mayıs 2006 tarihli
Resmi Gazetede yayınlanmıĢtır. Söz konusu yönetmeliğin kaynağı olarak 5018
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu‟nun 9. maddesi gösterilebilir96.
2.2.3. Belediyelerde Stratejik Planlama Süreci
Bu kısımda, stratejik planlama süreci, durum analizi, geleceğe bakıĢ,
uygulama aĢaması ve izleme ve değerlendirme aĢaması unsurlarından oluĢur.
2.2.3.1. Durum Analizi
BüyükĢehir Belediyeleri tarafından çevre analizi yapılmaktadır. Bu nedenle
Belediyenin çevre analizini, stratejik planında ayrıntılı bir Ģekilde incelediği
anlaĢılmaktadır. Bu durumun asıl nedenlerinden birinin,

BüyükĢehir Belediye

sınırlarının oldukça geniĢ olmasından kaynaklanmaktadır. Bununla beraber il
sınırları içinde yer alan ilçe belediyelerinin stratejik planında da yer vermiĢ
olmasında önemli rol oynamaktadır. Belediye, stratejik planlama sürecinde bir
takım gereksiz detaylar üzerinde gereğinden fazla ayrıntıya girmiĢ olabilir.
Bununla beraber asıl üzerinde hassasiyetle durulması gereken konu, stratejik
yönetimin temel değerleri (misyon, vizyon, GFTZ Analizi vb. ) üzerinde yeterince
yoğunlaĢabilir. Belediyenin kuruluĢ içi çevre analizi kapsamında; belediye
baĢkanlığının tarihçesi, mevzuat ve teĢkilat yapısı, yönetim ve iç kontrol sistemi,
insan kaynakları, yetki ve sorumlulukları, bilgi ve teknolojik kaynaklar, fiziksel
kaynaklar ile mali kaynaklara yer verdiği görülmektedir97.
Ayrıca,

stratejik

planlama

kapsamında

belediye

paydaĢları

tespit

edilmektedir. Bununla beraber iç ve dıĢ paydaĢlara yönelik anketler düzenlenerek
tüm paydaĢların bilgi sahibi olmaları sağlanmaktadır. Daha sonra bu anketlerin
uzman bir ekip tarafından değerlendirmesi yapılarak iç ve dıĢ paydaĢ analizi
çıkartılmaktadır. Buna rağmen stratejik plana analiz sonuçlarının ne kadarının
yansıtıldığı bilinmemektedir. Bununla beraber stratejik planındaki paydaĢ
analizine, belediye‟nin paydaĢ analizinden daha fazla önem verilmektedir.
Dolayısıyla ne kadar katılımcı bir bakıĢ açısı ile bu planı hazırladığı bir tartıĢma
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Lütfi Özcan, Belediyelerde Stratejik Yönetimin Algılanması: Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi
Örneği, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya, 2006, s. 43 (YayınlanmamıĢ
Yüksek Lisans Tezi).
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Hatipoğlu, a.g.e., s. 87.
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konusu olabilir. Belediye buna rağmen kendi stratejisini ön plana çıkaran bir plan
hazırlayarak karĢıt görüĢleri de içine alan bir yaklaĢım sergilememektedir98.
2.2.3.2. Geleceğe BakıĢ
Durum analizi yapılıp belediyelerin faaliyet alanları ve yasal sorumlulukları
tespit edilerek sonrasında GZFT analizi ve paydaĢ analizi yapılmaktadır. Bundan
sonraki aĢamada ise durum analizi sonuçları kullanılarak “Nasıl gideriz?” ve
“Nereye

gitmek

istiyoruz?”

sorularına

cevap

aranabilir.

Bunun

için

belediyeninvizyon, misyon, hedef ve amaçları belirlenebilir. Bu hedef ve amaçlara
nasıl ulaĢılacağı ile ilgili stratejiler oluĢturulabilir. Hedef ve amaçlara ulaĢılıp
ulaĢılmadığını analiz etmek maksadıyla performans göstergelerinin tespit
edilmesi gerekmektedir99.
2.2.3.3. Uygulama AĢaması
Programın bileĢenlerinin faaliyete geçirilmesinde öngörülen uygulama
aĢamalar

ise;

KavramsallaĢma,

YasallaĢma

ve

Kontrollü

Yerel

UygulamalarĢeklinde Türkiye geneline yaygınlaĢtırılması sağlanmalıdır. Bu
aĢamalar tamamlandığında; Aile hekimliği uygulaması, genel sağlık sgortası ile
sağlık sektörünün tek merkezden yönetilmesi, sağlık kuruluĢlarının tek elde
toplanması, performansa dayalı sermaye uygulaması, özel sağlık kuruluĢlarından
yararlanma oranı giderek artması, özel sektörün teĢvik edilmesi, kamu sağlık
kurumlarının birer sağlık iĢletmelerine dönüĢmesi ile mümkün olmaktadır100.
''Sağlıkta DönüĢüm Programı (SDP), üzerine temel tutan ilkeleri ve
bileĢenleri açısından kabul edilebilir reform hareketi olabilir. Ancak; Sosyal
Güvenlik Kurumları, Aile Hekimliği uygulaması ve Genel Sağlık Sigortasının
(SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR, YeĢil kart vb.) ile birleĢtirilebilir. Kamu
hastaneleri Ġl Özel Ġdarelere devredilerek özerkleĢtirilebilir. Diğer taraftan sağlık
çalıĢanlarının tamamı sözleĢmeli olarak çalıĢmaya zorlanabilir. Bu düzenlemelere
iliĢkin uygulamalar alt alta konulduğunda Sağlıkta DönüĢüm Programı ortaya
çıkmaktadır. Bütün bu uygulamaların çözüm üretmeye yönelik olmadığı ancak,
sağlıkta özelleĢtirmeye geçiĢin alt yapı çalıĢmaları olarak düĢünülebilir.
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http://www.ankara-bel.gov.tr/stratejik plan/2010-2014_stratejik.aspx, (EriĢim Tarihi:
10.03.2016).
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http://fisher.osu.edu/supplements/10/1470/All_Articles.pdf, (EriĢim Tarihi: 22.03.2016).
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Vesim Yolcu, Sağlık Hizmetlerinin Yerinden Yönetimi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Abant
Ġzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu, 2006, s. 53 (YayınlanmamıĢ Yüksek
Lisans Tezi).
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KavramsallaĢma: KavramsallaĢtırma birinci aĢama olarak düĢünülebilir. Her
bileĢenle ilgili hedefler, ilkeler, amaçlar, uygulama süreçleri kavramsal açıdan
ortaya konabilir. Konunun ulusal ve uluslararası uzmanları ile görüĢülerek
geliĢtirilmesi sağlanmalıdır. YasalaĢma: kavramsal boyuta gelmiĢ ve mevzuat
(yasa, yönetmelik, bakanlar kurulu kararı) gibi ihtiyaç duyulan alanlarda gerekli
düzenlemeler yapılmaktadır. Türkiye Geneline YaygınlaĢtırma: Hazırlanan
çalıĢmaların Türkiye geneline yayılarak uygulanması akla gelmektedir101.
2.2.3.4. Ġzleme ve Değerlendirme AĢaması
Hızlı değiĢimin hüküm sürdüğü bir çevrede bazen planlanan her Ģey
istenilen Ģekilde gitmeyebilir. Bu nedenle, stratejik plan ne kadar mükemmel de
hazırlansa bazen beklenmedik sorunlar ortaya çıkabilir. Bu durumda gerektiği
halde planda değiĢiklik yapmak üzere sürekli bir izleme ve değerlendirme
aĢamasının oluĢturulması gerekir. Stratejik planlama sürecinde, izleme ve
değerlendirme faaliyetleri yer alabilir. Bu sürecin sonunda elde edilen bilgiler
kullanılarak, geri bildirim iĢlemi gerçekleĢmektedir. Stratejik planın gözden
geçirilmesi, hedeflenen ve ulaĢılan sonuçların karĢılaĢtırılmasını içerebilir. Plan
gerçekleĢmeleri, hedeflere ve zamanlamaya uygunluk açısından incelenebilir. Bu
plan da hiç Ģüphesiz inceleme ve değerlendirme sonucunda oluĢmaktadır102.
1) KuruluĢun faaliyetini gerçekleĢtirdiği kurum dıĢı ortamda veya kurum içi
kapasitesinde temel değiĢiklikler yoksa 2) Stratejiler, eylem planları ve faaliyetler
hedeflendiği Ģekilde gerçekleĢiyorsa; 3) Stratejik hedef ve amaçlara ulaĢma
yolundaki ilerleme beklentilere uygunsa; planın doğrulanmasıyla uygulama
devam etmektedir. Buna karĢılık yukarıdaki belirtilen hususlarda değiĢiklikler
olduğu tespit edilirse arzu edilmeyen veya beklenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir.
Mevcut stratejik hedefler ve amaçlar yeterli/gerçekçi olamayabilir. Bu durumlarda
plan yeniden gözden geçirilip ilgili mercilerce değerlendirilerek güncellenmiĢ
Ģekliyle uygulanmaya devam etmek gerekebilir. ÇağdaĢ stratejik kontrol,
uygulamanın düzeltilmesi ve incelenebilmesi için faaliyet sonuçlarının belli bir
seviyeye ulaĢılmasını ifade etmektedir. BaĢka bir ifade ile amaçlar ve baĢarı
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Melahat Çamcı, Sağlık Yönetimi, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin,
2007, s. 257 (YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi).
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Tacettin Can, Kamu KuruluĢları Ġçin Stratejik Planlama, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Ankara, 1996, s. 97 (YayınlanmıĢ Yüksek Lisans Tezi).
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standartları ile sonuçlar arasındaki uyum olabilir. Bu da stratejik gözlemlerinin
sürekli yapılmasını sağlamaktadır103.
2.2.3.5. Stratejik Planlama ve Performans Denetimi ĠliĢkisi
Stratejik planlama sürecinde, belirlenen hedef ve sonuçlara ulaĢılabilmesi
için performans göstergelerinin kullanılması gerekmektedir. Bunu için de
gerçekleĢtirilmesi istenilen faaliyetlerin önceden tespit edilmesi ile mümkün
olabilir. Dolayısıyla bu da, reaktif bir yapı yani, tepki oluĢturan bir yapının
kurulmasına imkan sağlamaktadır. Kurumun, hedef ve amaçlarına ulaĢabilmesi
için dıĢ çevredeki değiĢimlere cevap verebilmelidir. Bu nedenle, uygulanacak
stratejilerin belirlenerek kritik konuların tespit edilmesinde performans ölçüm
sonuçları kullanılmaktadır. Ayrıca, SWOT analizi kullanılırken kurumun zayıf ve
güçlü yönleri ile ilgili bilgiler sağlanabilir. Bu bilgileri temin ederken en mühim
kaynağı/belgeyi performans ölçüm sisteminin oluĢturduğu rahatlıkla görülebilir.
Son olarak stratejik planların baĢarı grafiğine bakıldığında; stratejik planın
performans ölçüm sonuçları aracılığı ile gerçekleĢtiği görülmektedir104.
Kurum çalıĢanlarının faaliyet ve amaçları doğrultusunda kontrol edilerek
yönlendirilmesini performans denetimi olarak tanımlamak mümkündür. Diğer bir
ifade ile çalıĢanların motive edilmeleri neticesi performanslarının artırılmasını
ifade etmektedir. ÇalıĢanlara performansları ile ilgili geri bildirimde bulunulması
performans yönetiminin temelini oluĢturabilir. Söz konusu bilgi, performans ölçüm
sistemi yardımı ile elde edilmektedir. Bu tip bir yönetim yaklaĢımı, karar verme
süreçlerinde katılımcılığın sağlanarak amaçların oluĢturulmasına neden olabilir.
Bu nedenle nesnel/objektif geri bildirime olanak sağlaması ile gerek kamu
sektöründe gerekse özel sektörde yaygın olarak kullanılmaktadır105.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ESENLER ĠLÇESĠ HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER, ESENLER BELEDĠYESĠNĠN
KURULUġU VE TEġKĠLAT YAPISI, ESENLER BELEDĠYESĠ STRATEJĠK
PLANI VE STRATEJĠK PLANININ GERÇEKLEġME DÜZEYĠ
3.1. ESENLER ĠLÇESĠ HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER
Esenler, Avrupa yakasının tam merkezinde olup, kuzeyde BaĢakĢehir ve
Sultangazi,

kuzey

doğusunda

GaziosmanpaĢa,

doğusunda

BayrampaĢa,

Güneydoğuda Zeytinburnu, güneyde Güngören, batıda Bağcılar ilçeleri ile
komĢudur. Esenler, Esenler ve AtıĢılanı olmak üzere iki ana bölümden oluĢmakta
olup, 1047 hektarlık meskun, 836 hektarlık askeri alan olmak üzere toplam 1883
hektarlık alana yayılarak 16 mahalleden oluĢmaktadır106.
3.1.1. Esenler Ġlçesinin Tarihçesi
Esenler, genel hatlarıyla Bizanslılardan kalma bir yerleĢim alanıdır. Bu
bölgenin en eski ahalisi Litros (Esenler) ve Avas (AtıĢalanı) adlarıyla kurulan
köylerde yaĢayan Rumlardır. Esenler veya AtıĢalanı Köyleri eski tarihlerde
Bizans‟ın ĢaĢalı devirlerinde Ġstanbul„un Türk‟ler tarafından fethine kadar Bizans
köyleri olup, Bizans Ġmparatorluğuna türlü tarım ürünleri yetiĢtirerek ekonomik
katkıda bulunmuĢlardır. Cumhuriyet Döneminde Rumların Litros (Esenler) ve
Avas (AtıĢalanı) köylerini terk etmeleriyle, Devlet bu köyleri iskân yerleri olarak
kabul etmiĢ, bilahare Yunanistan‟dan gelen mübadele göçmenlerini bu köylere
yerleĢtirmiĢtir107.
3.1.2. Nüfus DeğiĢimi
Esenler ilçesinin 1994 ile 2015 yıllarına ait nüfus bilgisine aĢağıdaki
tabloda belirtilmiĢtir.
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T.C. Esenler Belediyesi Resmi Web Sitesi, “Stratejik Plan”,http://www.esenler. bel.tr/t
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Tablo-1Yıllara Göre Esenlerin Nüfusu108
Yıl
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2000
1997
1990

Esenler‟in Nüfusu
459.983
458.857
461.621
458.694
461.382
461.072
459.980
464.557
517.235
380.709
344.428
235.328

3.1.3. Ekonomik Yapısı
Esenler Ġlçesinde sanayi bölgesi olmadığından, çoğunlukla konut altında
faaliyet gösteren iĢyerleri mevcuttur. Esenler, sosyo - ekonomik statü itibariyle alt
ve orta alt gelir grubunun yoğunlukta oturduğu bir ilçedir.
Tablo-2Ekonomik Yapısı109
Mülkiyet Durumu
Toplam Aile Geliri (Aylık)
ĠĢ Durumu

% 58.4 ev sahibi, % 39.2 kiracı, % 2.4
bedelsiz.
% 40, 1.000 TL‟nin altı, % 33.8, 1001-1500
TL9.4
arası,
% 26.2
%
kayıtlı
iĢsiz.1500 TL üzeri

3.1.4. Demografik Yapısı
Tablo-3Demografik Yapı110
Nüfus
Aile Büyüklüğü
Özürlülük Durumu
Esenler‟de Ortalama
Oturma Yılı
Yöresel Dağılım
Cinsiyet Dağılımı
Medeni Durum
YaĢ Dağılımı
Eğitim

464.557
5.2
YaklaĢık %14 (3250 kiĢi kayıtlı özürlü)
17.07 yıl
% 33.3 Karadeniz Bölgesi,
% 33.3 Doğu ve Güneydoğu Bölgesi,
% 33.4 Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Trakya, Ġç
Anadolu Bölgesi.
% 50.3 Bayan, % 49.7 Bay
% 2.5 dul ve boĢanmıĢ
% 50.2‟si 34 yaĢ altı,
% 39.1‟i 35 ile 54 yaĢgurubu, 55 yaĢ üstü % 10.7‟dir.
% 53.4 ilkokul mezunu ya da okulbitirmemiĢ, % 24.3
ilköğretim / ortaokulmezunu, % 18.7 lise mezunu, %
3.6üniversite mezunudur.
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3.1.5. Sivil Toplum KuruluĢları (STK)
Ülkemizdeki STK mevzuata göre, kar amacı gütmemek Ģartıyla vakıf veya
dernek statüsünde kurularak faaliyette bulunabilirler. Dernekler, vakıflar, siyasi
partiler, sendikalar, üniversiteler, sendikalar sanayi ve ticaret odaları, farklı
platformlar ve birey giriĢimleri Türkiye‟deki sivil toplumu oluĢturmaktadır. Bu
bağlamda Türkiye‟deki STK farklı alanlarda faaliyet göstermektedirler. Özellikle
çeĢitli sosyal hizmet alanlarında etkinlikte bulunan bu sivil toplum örgütlerinin
gönüllülük esasına dayalı olarak faaliyette bulunduğu, günümüzde en bilinen
Ģekliyle dernek ve vakıf adı altında faaliyetlerini yürüttüğü, toplum için faydalı ve
öncü çalıĢmalarda bulunduğu bilinmektedir.
Türkiye‟de STK, hem bölgesel hem ulusal hem de uluslar arası alanda
önemli bir yönetim ortağı olarak çalıĢmaktadır. Örneğin hükümetler insan hakları
konusunda yapılan çalıĢmalar ve üretilen politikalarda, insan hakları konusunda
faaliyet gösteren STK danıĢmakta, eğitim ile ilgili yasal değiĢmelerde
eğitimalanında çalıĢan STK‟dan faydalanmakta ve AB‟ye giriĢ sürecinde çeĢitli
sivil toplum kuruluĢlarıyla AB görüĢmeleri hakkında bilgi almak için etkileĢimde
bulunmaktadır.
Vakıflar; Sivil toplum kuruluĢları veya gönüllü sivil kuruluĢlar olarak ifade
edilen vakıflar, kar amacı gütmeyen, gönüllülük temelline dayalı ve toplumsal
fayda oluĢturmayı amaçlayan örgütlerdir. Esenler‟de faaliyet yürüten 7 vakıf
bulunmaktadır.
Dernekler; Dernekler, eğitim, çevre, sağlık, kadın hakları, gençlik gibi
toplumsal alanlarda, savunuculuk, izleme ve gündem oluĢturma vb. amaçlarla
faaliyet göstermektedir Devletin yetiĢemediği ya da yapamadığı alanlarda da
gönüllü hizmet sunmaktadırlar. Halen Esenler‟de aktif olarak faaliyet yürüten 630
dernek bulunmaktadırr111.

111

Adil ĠBĠN, Sivil Toplum KuruluĢları (STK) Liderlerinin Üyeler Tarafından ĠĢi ve KiĢiyi
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3.1.6. Kent Konseyi
3.1.6.1. Kent Konseyinin Amacı
Esenler Kent Konseyi,

08.10.2006 tarih ve 26313 sayılı, Kent Konseyi

Yönetmeliğine göre oluĢturulan ve 06.06.2009 tarih, 27250 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan değiĢiklik doğrultusunda Konsey organlarının görevlerini
ve çalıĢma yöntemlerini belirlemiĢtir. Konseyin amacı yaĢanılan kente sahip
çıkmak, yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine daha fazla kesimin katılımını
sağlamak, Esenler‟de yaĢayan nüfusun ırk, dil, din, sınıf, cinsiyet ayrımı
gözetmeden yönetiĢim kültürü edinmesine sağlamaktır.
3.1.6.2. Kent Konseyinin tanımı
Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluĢlarının, sivil toplumun ve yurttaĢların ortaklık anlayıĢıyla, hemĢehrilik
hukuku çerçevesinde buluĢtuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının,
vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartıĢıldığı,
çözümlerin geliĢtirildiği ortak aklın ve uzlaĢmanın esas olduğu demokratik yapılar
ile yönetiĢim mekanizmalarından oluĢmaktadır.
Halen Esenler Kent Konseyinde 140 üye görev yapmaktadır. Her yıl Ocak
ve Eylül aylarında en az iki toplantı yapılmakta olup, alınan kararlar Valiliğe yazı
ile

bildirilmektedir.

Konsey

Esenler

Belediye

BaĢkanlığına

bağlı

olarak

çalıĢmalarını sürdürmektedir.
3.1.6.3. Kent Konseyinin organları
3.1.6.3.1 Genel Kurul
Konseyin en yetkili organıdır. Genel Kurul her yıl Ocak ve Eylül aylarında
yapacağı iki toplantıdan az olmamak üzere üyelerin salt çoğunluğu ile
toplanmaktadır. Genel Kurula Kent Konseyi baĢkanı, baĢkanlık etmektedir.
BaĢkanın bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaĢlı üyesi toplantıya
baĢkanlık etmektedir.
3.1.6.3.2 Yürütme Kurulu
Genel Kurul tarafından birinci dönem için 2, ikinci dönem için 3 yıl görev
yapmak üzere seçilen, kadın ve gençlik meclis baĢkanlarının da yer aldığı en az
yedi kiĢiden oluĢmaktadır. Yürütme Kurulu; Genel Kurulun gündemini tespit eder
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ve genel kurul tarafından oluĢturulan görüĢleri Esenler Belediyesine sunarak
uygulamayı takip etmektedir.
3.1.6.3.3 Meclisler ve ÇalıĢma Grupları
Esenler Kent Konseyi görev alanına giren konularda Kadın ve Gençlik
Meclisleri baĢta olmak üzere sayısı on beĢi geçmemek üzere çalıĢma grupları
oluĢturabilir. Hazırladıkları raporları Yönergede belirlenen toplantı tarihlerinden
bir ay önce Kent Konseyi Genel Sekreterliğine teslim etmektedirler. Meclislerde
ve çalıĢma gruplarında oluĢturulan görüĢler, Kent Konseyi genel kurulunda
görüĢülerek kabul edildikten sonra değerlendirilmek üzere, Esenler Belediye
Meclisine sunulmaktadır.
3.1.6.4. Kent Konseyi BaĢkanı
Genel Kurul tarafından seçilmektedir. Kent konseyi baĢkanının görev
süresi ilk dönem için 2 yıl, ikinci dönem için 3 yıldır.
3.1.6.5. Kent Konseyinin Üyeleri
Kent

Konseyi

Yönetmeliğinin

8.Maddesinde

adı

geçen;

Esenler

Kaymakamı veya temsilcisi, Esenler Belediye baĢkanı veya temsilcisi, sayısı 10‟u
geçmemek üzere Esenler Kaymakamı tarafından belirlenecek olan kamu kurum
ve kuruluĢlarının temsilcileri, ilçede bulunan mahalle muhtarları veya temsilcileri,
Esenlerde teĢkilatı kurulmuĢ olan siyasi partilerin temsilcileri, kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluĢları, sendikalar, noterler, baro, kooperatifler, birlikler,
konuyla ilgili dernek ve vakıf temsilcilerinden oluĢmaktadır. Kent konseyince
kurulan meclis ve çalıĢma gruplarının birer temsilcisi toplantılara katılmaktadır.
Kent Konseyi komisyon üyeleri kendi aralarında yapacakları seçimle, komisyon
baĢkanını seçmektedir.
3.1.6.6 Kent Konseyinin Görevleri
a) Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaĢtırılmasını, hemĢehrilik
hukuku ve ortak yaĢam bilincinin geliĢtirilmesini çok ortaklı ve çok aktörlü
yönetiĢim anlayıĢının benimsenmesini sağlar.
b) Sürdürülebilir geliĢme sorunlarının çözümüne yönelik uzun dönemli bir
planın hazırlanması ve uygulanmasını sağlar.
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c) Kente iliĢkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde,
uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın
oluĢturulmasına katkıda bulunur.
ç) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaĢma
kültürünü geliĢtirir.
d) Kentin kimliğine iliĢkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip
çıkarak geliĢtirir.
e)

Esenlerin sorunlarının çözümü amacıyla sivil toplum örgütleri ile

iĢbirliği yaparak; çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal
yaĢamdaki etkinliklerini arttırır ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol
almalarını sağlar,
f) Kültür ve sanat etkinlikleri ile Esenler ilçesini tanıtır.
g) Eğitim, bilim, sanat, kültür, bilgi, derleme ve değerlendirme merkezleri
kurar, ulusal veya uluslar arası kongre, sempozyum, ihtisas fuarları, panel,
konferans gibi tanıtıcı, üretici, eğitici, geliĢtirici ve katılımcı toplantılar düzenler.
h) Esenlerin kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda
bulunur.
ı) Sürdürebilir kalkınma anlayıĢına dayalı kentin yaĢam kalitesini
geliĢtiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları destekler.
i) Esenlerde bulunan sivil toplumların geliĢmesine ve kurumsallaĢmasına
katkıda bulunur.
j) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaĢamdaki
etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol olmalarını
sağlar.
k) Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik
ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunur.
l) Kent konseyinde oluĢturulan görüĢlerin, değerlendirilmek üzere
Belediye Meclisine gönderilmesini sağlar.
3.2. ESENLER BELEDĠYESĠ HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER
3.2.1. Belediyenin KuruluĢu
Esenler 29.12.1993 tarih ve 21803 sayılı Resmi Gazete‟ de yayınlanarak
yürürlüğe giren 3949 sayılı Kanun ile “Esenler Ġlçesi” adıyla Güngören Ġlçesinden
ayrılarak Ġstanbul Ġli‟nin 32‟nci ilçesi olarak kurulmuĢ ve 1994 yılından itibaren Ġlçe
Belediyesi olarak idare edilmektedir. Esenler, 06.03.2008 tarih ve 5747 sayılı
“BüyükĢehir Belediyesi Sınırları Ġçerisinde Ġlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda
DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun” kapsamında, BaĢakĢehir Ġlçesi ve
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Sultangazi Ġlçelerinin kurulmasıyla birlikte, BaĢakĢehir Mahallesi ve Habibler
Mahallesi ilçe sınırından ayrılmıĢtır. Ġlçe toplam 16 mahalleden oluĢmaktadır.
Ayrıca

Ġlçenin

Kuzey

ve

Kuzey

doğusunda

8.85

Km2

Askeri

alan

bulunmaktadır112.

112

T.C. Esenler Belediyesi Resmi Web Sitesi, “Stratejik Plan”,http://www.esenler. bel.tr/t
r/icerik/ 354/3330 / Stratejik Planı x2014, Esenler Belediyesi 2014-2019 Yılları Stratejik Planı, s.15.
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3.2.2. Belediyenin TeĢkilat Yapısı
Tablo-4Esenler Belediyesi Organizasyon ġeması113

113

T.C. Esenler Belediyesi Resmi Web Sitesi, “Performans Programı”,http://www.esenler.
bel.tr/t r/icerik/ 354/3330 /Performans Programı x2014, Esenler Belediyesi 2010-2014 Yılları
Performans Programı, s.10.
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3.2.3. Belediye’nin Misyon, Vizyon ve Kalite Politikası
Esenler Belediyesi‟nin Misyonu; “Yeni kaynaklar üreten ve kaynaklarını
verimli kullanan, Ģehrin insani yönünü ön plana çıkararak sürdürülebilir vatandaĢ
memnuniyetini esas alan; Ģeffaf, katılımcı ve hesap verebilir, yaĢayan herkesin
kendi evi gibi göreceği yeni bir Esenler inĢa etmek.”
Vizyonu; “Medeniyetlerin buluĢma noktası ve kültür baĢkenti Ġstanbul ile
bütünleĢmiĢ, Belediyecilik bağlamında ihtiyaçlarının tamamının karĢılandığı,
insan-mekan, Ģehir-Ģehirli iliĢkisinin en güzel Ģekilde kurgulandığı, üretken ve
mutlu insanların yaĢadığı, yaĢanılmaktan huzur, mutluluk ve onur duyulan;
sporda, kültürde, sanatta öncü bir Esenler” ortaya koymaktır.
Kalite Politikası; “Kent halkının ihtiyaçlarının karĢılanabilmesi için, idari,
teknolojik, hukuki ve fiziki alt yapıyı kurmak, kentlinin yaĢam kalitesini yükselterek
çağdaĢ ölçülerde yaĢayabileceği ortamı oluĢturmak, kaynakları en verimli Ģekilde
kullanmak ve gelir arttırıcı yatırımlar yapmak, çağın değiĢen koĢullarına, rantabl
imkanlarla ve pratik olarak uyum sağlayabilecek „ortak akıl‟ oluĢturabilmek, her
kentlinin, belediyecilik ve kent yaĢamı anlamında bilinçli ve sorumlu olacağı bir
ortam oluĢturmaktır114.

3.2.4. Temel Politikalar ve Öncelikleri
Stratejik Planda; Toplumsal diyalog ve katılımcılık güçlendirilerek, hizmet
sunumunda Ģeffaflık, hesap verebilirlik, verimlilik ve vatandaĢ memnuniyeti ile
insan odaklı bir geliĢme ve yönetim anlayıĢı sergilenmesi ilkeleri esas alınmıĢtır.
Doğal ve kültürel varlıklar ile çevrenin gelecek nesilleri de dikkate alan bir
anlayıĢ içinde korunması, kentin arazi kullanımı ve ulaĢım planlarına uygun,
insana öncelik veren, kentin özgün yapısını ve farklı ulaĢım türlerini dikkate alan,
ekonomik, güvenli ve ihtiyaç düzeyi ile uyumlu ulaĢım yapısı oluĢturulması temel
amaçlar arasında sayılmıĢtır.
Çevresel altyapı baĢta olmak üzere, kentsel altyapının iĢ ve yaĢam
kalitesini yükseltici ve rekabet gücünü destekleyici Ģekilde tamamlanmasının
sağlanması da yer almıĢtır. Bu hizmetlerin sağlıklı bir Ģekilde yürütülebilmesi için;
114

T.C. Esenler Belediyesi Resmi Web Sitesi, “Faliyet Raporu”, http://www.esenler. bel.tr/t
r/icerik/ 354/3330 /faaliyet- raporu.aspx2014, Esenler _Belediyesi_2014_Faaliyet_Raporu, s.12.
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proje hazırlama ve uygulama, izleme, değerlendirme, koordinasyon ve beĢeri
kaynakların geliĢtirilerek, teknik ve idari kapasitenin artırılması, mali kaynakların
geliĢtirilmesi ve güçlendirilmesi amaçlanmıĢtır115.
3.3. ESENLER BELEDĠYESĠ STRATEJĠK PLANI (2010-2014)
Ülkemizde yerel yönetimler il özel idareleri, belediyeler ve köylerden
oluĢmaktadır. Ġl özel idarelerinin yetkileri, BüyükĢehir belediyelerinin etkin hale
getirilmeleri ile büyük ölçüde azalmıĢ, köy ve mahalle muhtarlıkları ise geçmiĢten
günümüze

yeterli

kaynaklara

sahip

olamamıĢlardır.

Dolayısıyla

yerel

yönetimlerden bahsedildiği zaman ilk akla gelen kurumlar belediyelerdir. Bu
nedenle daha dinamik, verimli ve iĢlevsel belediyelere sahip olmak merkezi
yönetim unsurlarının yüklerini hafifleteceği gibi, ihtiyaçları en kısa zamanda
karĢılanan vatandaĢların da yönetime olan rızasını perçinleyecektir.ÇalıĢmanın
bu kısmında; örneklem olarak seçilen Esenler Belediyesinin 2010-2014 Stratejik
Planındaki projelerin geçekleĢme düzeyleri, gerçekleĢmeyen veya kısmen
gerçekleĢen planlar ile bu planların gerçekleĢmesini engelleyen sebepler ve
genel anlamda stratejik planlamanın baĢarılı olması için alınması gereken
önlemler mercek altına alınmıĢtır.
3.3.1. Kurumsal GeliĢimin Sağlanması
Esenler Belediyesi kente ve kentliye yönelik hizmetlerinde kalite, etkinlik
ve verimlilik artıĢının sağlanabilmesi amacıyla kurumsal yapabilirlik kapasitesini
geliĢtirmeye çalıĢmaktadır. Bunun için belediye‟de, vizyon sahibi, yetkiyi
paylaĢan, risk almakta arzulu, yenilik ve değiĢikliğe açık yönetici tipi ve baĢarıyı
ödüllendiren, ekip çalıĢmasına yönelmiĢ, vatandaĢ odaklı ve katılımcı bir sistem
oluĢturma çabaları devam etmektedir.
Belediye hizmetlerinde hedeflenen kalitenin yakalanması, mali, fiziki,
insan kaynaklarının etkin ve verimli kullanılarak kentin geliĢimi ve kent
sakinlerinin yaĢam kalitelerinin geliĢtirilmesi için belediye yönetiminde kalite
odaklı yönetim modelleri uygulanmaktadır. Bu kapsamda Toplam Kalite Yönetimi,
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, Re-Organizasyon, Kıyaslama, Proje Yönetimi,
Ġnsan Kaynakları Yönetimi, kurumsal iletiĢim ve benzeri modern yönetim
teknikleri kullanılmaya baĢlanmıĢtır. BaĢta beyaz Masa uygulamaları olmak
115

T.C. Esenler Belediyesi Resmi Web Sitesi, “Performans Kitapçığı”, http://www.esenler. bel.tr/t
r/icerik/ 354/3330 /f Performans Kitapçığı.aspx2014, Esenler _Belediyesi_2014_ Performans
Kitapçığı, s.23
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üzerehalkın bilgilendirilmesi, halkla iliĢkilerin geliĢtirilmesi için gereken çalıĢmalar
hassasiyetle uygulanmaktadır116.
Bu kısımda, insan kaynakları, kalite yönetim sistemi, kurum içi iletiĢim,
halkla iliĢkiler, çalıĢma mekânlarının ve Ģartlarının iyileĢtirilmesi faaliyetleri,
denetim ve planlama faaliyetleri, mali yapı faaliyetleri ve biliĢim altyapısının ve
kullanımı faaliyetleri konularına yer verilecektir. Ekteki tablolar ve açıklamaları
Esenler Belediyesi 2010-2014 Stratejik Planından yararlanılarak izah edilmiĢtir117.
3.3.1.1. Ġnsan Kaynakları Yönetimi
Esenler Belediyesi, çalıĢanlarının görevlerini etkin ve verimli bir Ģekilde
yerine

getirebilmesi

için

gerekli

eğitimleri

planlayarak

organize

etmektedir.Stratejik plana uygun olarak kurumsal ve bireysel performans yönetimi
mevzuata göre gerçekleĢtirilmektedir. Ayrıca, personelin verimliliğini artırabilecek
performans yönetim sistemi düzenli hale getirilmiĢtir. Belediye, çalıĢanlarının
daha verimli Ģekilde ilerleyebileceği stratejiyi belirleyebilen ve gerektiğinde fırsat
sunabilen bir kariyer yönetimi oluĢturmaktadır.
Tablo-5Ġnsan Kaynakları Yönetimi118

Belediye‟ninvatandaĢlarına en iyi hizmeti sunabilmesi için,çalıĢanların,
mesleki alanlarda yeterli bilgi ve deneyime haiz olması gerekmektedir. Bu
116

T.C. Esenler Belediyesi Resmi Web Sitesi, “Stratejik Plan”, http://www.esenler. bel.tr/t
r/icerik/ 354/3330 / Stratejik Planı x2014, Esenler Belediyesi 2010-2014 Yılları Stratejik Planı, s.2
117
http://www.beylikduzu.bel.tr/sites/default/files/stratejik_plan_2010-2014.pdf(EriĢim Tarihi:
01.02.2016).
118
T.C. Esenler Belediyesi Resmi Web Sitesi, “Stratejik Plan”, http://www.esenler. bel.tr/t
r/icerik/ 354/3330 / Stratejik Planı x2014, Esenler Belediyesi 2010-2014 Yılları Stratejik Planı, s.2930.
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çerçevede belediye yönetimi tarafından, mesleki fuarlara katılım, hizmet içi
eğitim, oryantasyon eğitimi, seminer, eğitsel aktivitelere katılım ve benzeri
çalıĢmalar planlanmakta ve teĢvik edilmektedir. Ayrıca, çalıĢanların moral ve
motivasyonunu artırıcı etkinlikler düzenlenmektedir.
3.3.1.2. Kalite Yönetim Sistemi
Esenler Belediyesi‟nde, Toplam Kalite Yönetimi yaklaĢımı çerçevesinde
kurulu bulunan ISO9001:2008 Kalite Yönetim sisteminin geliĢtirilmesi için
çalıĢmalar devam etmektedir. Ayrıca, diğer kalite yönetim sistemleri de dâhil
olmak üzere, mevcut kalite yönetim sistemi uygulamalarına önem verilmektedir.
Belediyede sosyal etkinlik, verimlilik ve hizmetlerde kalite artıĢının sağlanması
gerekmektedir. Bunun için de kıyaslama, kalite çemberleri kurulması, beyin
fırtınası toplantıları, süreçlerin tespiti ve iyileĢtirilmesi çalıĢmaları yapılmaktadır.
Tablo-6Kalite Yönetim Sistemi119

Belediyenin Kalite Politikası gereğince; Esenler halkının ihtiyaçlarının
karĢılanabilmesi için, hukuki, idari, teknolojik ve fiziki alt yapının oluĢturulması
çalıĢmalarına devam edilmekte, ilçenin yaĢam kalitesini çağdaĢ bir seviyeye
119

T.C. Esenler Belediyesi Resmi Web Sitesi, “Stratejik Plan”, http://www.esenler. bel.tr/t
r/icerik/ 354/3330 / Stratejik Planı x2014, Esenler Belediyesi 2010-2014 Yılları Stratejik Planı, s.31.
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çıkarmak için çalıĢmalar yapılmakta, kaynakları verimli Ģekilde kullanarak gelir
arttırıcı

yatırımlar

tercih

edilmekte,

çağın

değiĢen

koĢullarına

uyum

sağlayabilecek “ortak akıl” oluĢturulmaya çalıĢılmakta, her kentlinin, belediyecilik
ve kent yaĢamı anlamında bilinçli ve sorumlu olacağı bir ortam oluĢturulması
amaçlanmaktadır.
Ayrıca, adalet duygusu ile hareket ederek iĢ ahlakına önem vermek, özverili
ve ahenk içinde çalıĢmak; dürüst, güvenilir, kültürel değerlere bağlı, değiĢime ve
yeniliklere açık olmak; hizmetlerinde vatandaĢın memnuniyetini ön plana alarak
emek ve baĢarıyı takdir etmek Esenler Belediyesi‟nin değerleri kapsamında
belirlenen ilkelerdir.
3.3.1.3. Kurum Ġçi ĠletiĢim
Esenler

Belediyesinde

kurum

içi

iletiĢimi

en

üst

düzeye

çıkarmakmaksadıyla düzenli olarak toplantılar yapılmaktadır. ĠletiĢimde aksama
yaĢanmaması

için

hiyeraĢi

içerisinde

yapılan

toplantılar

taĢımaktadır.

Bu çerçevede; Belediye BaĢkanının, BaĢkan Yardımcıları ve

büyük

önem

Müdürlerle toplantıları; Belediye BaĢkan Yardımcılarının, bağlı bulunduğu
müdürlerle

toplantıları;

Müdürlerin,

çalıĢanlarıile

yaptığı

değerlendirme

toplantılarıaylık, haftalık ve günlük olarak icra edilmektedir.
Toplantıların yapılmasındaki asıl gaye, Belediyenin stratejik hedef ve
amacına ulaĢıp ulaĢmadığının tespit edilmesidir. Bu nedenle yapılan toplantılarda
bu konu birinci önceliği taĢımaktadır. Belediyeye bağlı Müdürlükler, hedef ve
amaçlarını yıl sonunda bildirmektedirler. Her Müdürlük kendi stratejik planın ve
performansının gerçekleĢtirilip gerçekleĢmediğini takip etmek durumundadır.
Belirli aralıklarla yapılan toplantılarla bu konular mercek altına alınmaktadır.
Herhangi bir aksaklık olması durumunda gerekli tedbirler zaman geçirmeden
alınmaktadır.
Stratejik hedeflerle ilgili yapılan toplantı sonrası; yapılacak olan iĢ ve
iĢlemler belirlenerek analiz edilmekte,

paylaĢılmakta ve değerlendirilmektedir.

ĠĢlerin koordinesi yetkili tarafından yapılan denetimlerle takip edilmektedir. Bir
sonraki toplantıda, daha önce alınan kararlar gözden geçirilerek gerçekleĢmeyen
hedefler üzerinde tekrar durulmaktadır. Yapılan toplantılar kayıt altına alınarak
arĢivde muhafaza edilmektedir.
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Tablo-7Kurum Ġçi ĠletiĢim120

Stratejik plan gereği, hem sosyal açıdan hem de performans açısından
yapılan

toplantılar

genellikle

Belediye

BaĢkanı

veya

Belediye

BaĢkan

Yardımcıları ve Müdürlerin makam odalarında gerçekleĢtirilmektedir. Ayrıca,
Ġlçede bulunan Kültür Merkezlerinde, ġehir DüĢünce Merkezinde veya tespit
edilen diğer yerlerde toplantılar belli aralıklarla yapılmaktadır.
3.3.1.4. Halkla ĠliĢkiler
Esenler Belediyesi tarafından, halkla iliĢkiler stratejisine uygun olarak,
belediyenin faaliyetleri hakkında talep ve Ģikayetler değerlendirilmiĢ, halkın
belediye ile koordineli bir Ģekilde Ģikayetlerin giderilmesine yönelik uygulamalara
katılımları

sağlanmıĢtır.

HemĢehrilerin; belediyenin karar ve uygulamalarına

daha etkin ve verimli olarak katılımını sağlamaya özellikle dikkat edilmektedir. Bu
çerçevede halk meclisi, gençlik meclisi, hanımlar meclisi, kent konseyleri,
muhtarlarla toplantılar, kamuoyu araĢtırmaları, mahalle ziyaretleri ve benzeri
çalıĢmalar

yapılmaktadır.

Belediyenin

faaliyetleri

hakkında

vatandaĢların

bilgilendirilmesi önem verilmektedir. Bu bağlamda doküman yayını, meclis
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T.C. Esenler Belediyesi Resmi Web Sitesi, “Stratejik Plan”, http://www.esenler. bel.tr/t
r/icerik/ 354/3330 / Stratejik Planı x2014, Esenler Belediyesi 2010-2014 Yılları Stratejik Planı, s.3233.
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kararları ile ihale duyuru ve sonuçlarının belediye web sayfasından yayınlanması
çalıĢmalarına devam edilmektedir.
Halkla iliĢkiler bir iletiĢim faaliyetidir, belediyeler çeĢitli araçlar vasıtasıyla
hedef kitlesiyle iletiĢim halindedir. Belediyeler hedef kitlesiyle iletiĢim halinde
olarak vatandaĢlardan gelecek olan tepkileri, uyarıları, önerileri almıĢ olacaktır121.
Günümüz ve geleceğin koĢulları göz önüne alındığında, belediyeler
demokrasi için açık-seçik „‟olmazsa olmaz‟‟ ölçüde önem kazanmıĢtır. Belediyeler
halkın ihtiyaçlarını karĢılamak amacıyla kurulmuĢ kurumlardır. Bu nedenle halkla
yakın iliĢkiler içerisinde olmaları önemlidir. Halk ile belediye arasındaki bu bağın
oluĢması, etkili iletiĢim ile mümkün olmaktadır. Halkla iliĢkiler birimi bu iletiĢim
sağlayarak, belediyelerde halkla iliĢkiler faaliyetlerinin küçük ama önemli bir
boyutunu yerine getirmektedirler122.
Yerel yönetimlerde belediyelerin önemi büyüktür. Halkla birebir iletiĢimin
temel taĢı olan belediyelerde iletiĢimin daha yoğun yapılabilmesi, vatandaĢların
ihtiyaç ve isteklerini karĢılayabilmek ve onlara hızlı olarak cevap verebilmek
adına belediyelerde iletiĢim merkezleri kurulmuĢtur123.
Esenler Belediyesi‟ne e-mail veya dilekçe ile baĢvuran vatandaĢların
Ģikayet, istek ve önerilerine ait hizmet standardı aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir.

121

TAMA Ömer Lütfi, Belediyelerde ĠletiĢim Merkezlerinin Verimliliğe Etkisi, Ġstanbul GeliĢim
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul, 2014, s.41 (YayımlanmıĢ Yüksek Lisans Tezi)
122
TAMA Ömer Lütfi, Belediyelerde ĠletiĢim Merkezlerinin Verimliliğe Etkisi, Ġstanbul GeliĢim
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul, 2014, s.41 (YayımlanmıĢ Yüksek Lisans Tezi)
123
Erdal ġEN ve Ömer Lütfi TAMA, Belediyelerde ĠletiĢim Merkezlerinin Verimliliğe Etkisi
Üzerine Bir AraĢtırma: BaĢakĢehir Belediyesi Örneği, Ġstanbul GeliĢim Üniversitesi Dergisi, 2015,
Cilt: 2 Sayı:2, s.1-2.
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Tablo-8Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü Hizmet Standartları124

SS.N HĠZMETĠN ADI
BaĢbakanlık
ĠletiĢim Merkezi
(BĠMER)
Halkla ĠliĢkiler ESTĠM (Bilgi
Edinme)

11

12

BAġVURUDA ĠSTENEN
BELGELER

HĠZMETĠN
TAMAMLANMA
SÜRESĠ (EN
GEÇ)

1.e-mail posta,
2. Müracaat Dilekçeleri

15 Gün

1. e-mail posta,
2. Müracaat Dilekçeleri

15 Gün

1. ESTĠM çözüm masası personeli,
istek, Ģikayet, öneri ve temennileri
Halkla ĠliĢkiler - otomasyon programına kaydını
ESTĠM (Çözüm yaparak, gelen mailleri ilgili birimlere
Masası)
göndermektedir. VatandaĢla
telefonda iletiĢime geçerek takibini ve
bilgilendirmesini yapmaktadır.
1. 444 00 73 olan çağrı merkezi yılın
365 günü 7/24 hizmet vermektedir.
Gelen çağrılar kayıt altına
Halkla ĠliĢkiler alınmaktadır. Ġstek ve öneriler
ESTĠM (Çağrı
otomasyon programında kayıt altına
Merkezi)
alınarak, ilgili birimlere gönderilir ve
vatandaĢı bilgilendirilmek üzere geri
dönüĢ yapılmaktadır.
1.Birebir hane ve iĢ yeri ziyaretleri
yapmaktadır. Belediye hizmetlerini, el
broĢürleri, standlar ve yüz yüze
Halkla ĠliĢkiler görüĢmelerle anlatılarak bilgilendirme
ESTĠM (Saha
çalıĢmaları yapmaktadır. ġikayet,
personeli)
öneri ve istekleri kayıt altına alıp,
ESTĠM masa personeline
ulaĢtırılmaktadır.
1. Kitap, kitapçık, bülten, gazete,
broĢür vb. çalıĢmalar ile tüm outdoor
ve indoor çalıĢmaların yürütülmesi bu
birim tarafından yapılmaktadır.
2. Esenler Belediyesi kurumsal
internet sitesinde bulunan banner ve
Tanıtım Birimi
duyuru alanlarının içeriklerinin
hazırlanması ve güncellenmesi
3. Esenler Belediyesine ait dijital
lokasyonların içeriklerinin
hazırlanması, takibi ve
güncellenmesi.

13

14

15

66

10 dk.

30 dk.

24 saat

5 gün

4 gün

BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıĢında belge istenmesi,
eksiksiz belge ile baĢvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının
tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baĢvurunuz.
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http://www.esenler.bel.tr/Files/hizmet_standartlar/guncel/Halkla_iliskiler_
pdf(EriĢim Tarihi. 06.05.2016)
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Mudurlugu.

Tablo-9Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü Müracaat Birimleri125
Ġlk Müracaat
Yeri

Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü

Ġsim

Hüseyin CERRAHOĞLU

Ġkinci Müracaat
Yeri

Belediye BaĢkan
Yardımcısı

Ġsim

Aydın POLAT

Unvan

Halkla ĠliĢkiler Müdürü

Unvan

Bel. BaĢkan Yrd.

Adres

Birlik Mah. Mehmet Akif Ġnan
Cad. No.8 ESENLER

Adres

Birlik Mahallesi M.Akif
Ġnan Cad No.8
ESENLER
444 00 73-4020-4021

Tel

444 00 73

Tel

Faks

444 09 76

Faks

E-Posta

E-Posta

h.cerrahoglu@esenler.bel.tr

a.polat@esenler.bel.tr

ĠletiĢim merkezlerinin iĢleyiĢinde veritabanı ve yazılımın etkin ve etkili
olması; bu sürecin e-belediyecilik altyapısını güçlendirmektedir126.
Esenler Belediyesinde halkla iliĢkiler kapsamında, Belediye yönetiminin
izlediği politikaların halka duyurulması, halkın yönetime karĢı olumlu/olumsuz
hislerinin öğrenilmesine yönelik faaliyetler planlanmakta, ayrıca, halkın da
yönetim hakkındaki düĢünceleri ile yönetimden beklentilerinin neler olduğu iyi
analiz edilmektedir. Halkın yapılan faaliyetler hakkında bilgilendirilmesi için
BaĢkan tarafından halkı bilgilendirici mahiyette toplantılar yapılmaktadır. Esenler
Belediyesinin hizmetlerinden yararlanan kiĢi ve kuruluĢların dilek ve Ģikâyetleri
usulüne uygun olarakalınmakta, herhangi talep ve Ģikayet durumunda vatandaĢa
mümkün olan en kısa sürede geri dönüĢ yapılarak bilgilendirilmektedir. Halkla
ĠliĢkilerde elde edilen sonuçlar değerlendirerek, bu alanda faaliyetlerin etkinliğini
arttıracak önlemleri belirlemek üzere anket çalıĢmaları yapılmaktadır.
Halkla iliĢkiler kapsamında, çalıĢanların vatandaĢlar ile iletiĢime büyük
önem verilmektedir. Esenler Belediyesi, daha hızlı ve etkili hizmet için “7 gün 24
saat kesintisiz hizmet‟‟ anlayıĢıyla, Esenler Belediyesi Toplumsal ĠletiĢim Merkezi
(ESTĠM)‟i

faaliyete

hedeflemektedir.

geçirerek

iletiĢimde

yüksek

performansa

ulaĢmayı

ESTĠM bünyesinde; Çözüm Masası, Çağrı Merkezi, Saha

ÇalıĢmaları, VatandaĢ Temsilciliği, Ġnternet Uygulamalarının ardından “Mobil
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http://www.esenler.bel.tr/Files/hizmet_standartlar/guncel/Halkla_iliskiler_
Mudurlugu.
pdf(EriĢim Tarihi. 06.05.2016)
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Erdal ġEN ve Ömer Lütfi TAMA, Belediyelerde ĠletiĢim Merkezlerinin Verimliliğe Etkisi
Üzerine Bir AraĢtırma: BaĢakĢehir Belediyesi Örneği, Ġstanbul GeliĢim Üniversitesi Dergisi, 2015,
Cilt: 2 Sayı:2, s.41.
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ĠletiĢim Aracı‟nı da devreye sokarak 7 ayrı modülü kapsayan bir iletiĢim ağı
oluĢturulmuĢtur.
ESTĠM, her Ģartta ve her durumda vatandaĢa güler yüz ilkesiyle görev
yapmaktadır. “Siz gelemiyorsanız biz kapınızdayız” sloganıyla da “Yöneten” değil
“Yönetime sahip çıkan” bir zihniyetle çalıĢmasını sürdürmektedir.
ESTĠM‟de görev yapan personele, vatandaĢlarla belediye çalıĢanları
arasındaki iletiĢimi daha etkin kılabilmek için çeĢitli eğitim ve seminerler
verilmiĢtir. Bu çerçevede; ĠletiĢim, ikna yöntemleri, beden dili, empati kurma ve
stres yönetimi ve benzeri eğitimlere devam edilmektedir.
Tablo-10Halkla ĠliĢkiler127

127

T.C. Esenler Belediyesi Resmi Web Sitesi, “Stratejik Plan”, http://www.esenler. bel.tr/t
r/icerik/ 354/3330 / Stratejik Planı x2014,Esenler Belediyesi 2010-2014 Yılları Stratejik Planı, s.34.
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Ayrıca; Esenler‟de“yüz güldüren iletiĢim” sloganıyla hayata geçirilen
ESTĠM, sağlıklı bir iletiĢim için tüm engelleri ortadan kaldırma çabası içindedir. Bu
çerçevede iletiĢim açısından en büyük zorluğu yaĢayan gruplardan biri olan
iĢitme engelli vatandaĢlarla aynı dili konuĢmak ve onların dili olmak büyük önem
arz etmektedir. Bu nedenle Esenler‟de yaĢayan iĢitme engelli vatandaĢlara, iĢaret
dili eğitimi alan ESTĠM personeli sayesinde, daha kaliteli hizmet vermek mümkün
olmuĢtur.
Hızlı çözüm noktası ESTĠM, Esenler halkının sıkıntı yaĢamaması ve
hizmetlerin aksamaması için 24 saat esasına göre görev yapmaktadır.
VatandaĢlar 444 00 73 numaralı telefondan ESTĠM‟e ulaĢarak Ģikayet veya
taleplerini iletebilmektedir. Olumsuz hava Ģartlarından etkilenen veya yolda
mahsur kalan vatandaĢlar acil durumlarda yardım isteyebilmektedir.
3.3.1.5. ÇalıĢma Mekânlarının ve ġartlarının ĠyileĢtirilmesi Faaliyetleri
Kurum

çalıĢanların

performanslarının

artırılabilmesi

için

çalıĢma

koĢullarının daha da geliĢtirilmesi, onların daha iyi Ģartlarda çalıĢabilmelerine
imkan sağlanması gerekmektedir. Belediye faaliyetlerinin daha kaliteli, etkin,
verimli ve zamanında üretilebilmesi için gerekli araç, gereç ve malzeme temin
edilmeye çalıĢılmaktadır.
Belediye çalıĢanlarının görev yaptığı mekanların temizlik, bakım onarım,
güvenlik, ısıtma ve aydınlatma gibi ihtiyaçları takip edilmekte ve personelin
hijyenik bir ortamda çalıĢabilmesi için temizliğe özen gösterilerek gerekli tedbirler
aldırılmaktadır. Personel güvenliğinin; iĢ güvenliği tedbirleri çerçevesinde
sağlanması için gerekli çalıĢmalar yapılmaktadır.
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Tablo-11ÇalıĢma Mekânlarının ve ġartlarının ĠyileĢtirilmesi Faaliyetleri128

3.3.1.6. Denetim ve Planlama Faaliyetleri
Belediye faaliyetlerine yönelik denetimler yasalara, hedef ve amaçlara,
stratejik plana göre yapılmaktadır. Bu nedenle yasal zorunluluk olan Ġç Kontrol
sistemi yanı sıra ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde iç tetkikler
yapılmaktadır.
Tablo-12Denetim ve Planlama Faaliyetleri129

Belediyede iç ve dıĢ denetim 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 55. Maddesine göre yapılmaktadır.
Denetimler, belediye iĢ ve iĢlemlerinin hukuka uygunluğu ile mali ve performans
128

T.C. Esenler Belediyesi Resmi Web Sitesi, “Stratejik Plan”, http://www.esenler. bel.tr/t
r/icerik/ 354/3330 / Stratejik Planı x2014, Esenler Belediyesi 2010-2014 Yılları Stratejik Planı, s.37.
129

T.C. Esenler Belediyesi Resmi Web Sitesi, “Stratejik Plan”, http://www.esenler. bel.tr/t
r/icerik/ 354/3330 / Stratejik Planı x2014, Esenler Belediyesi 2010-2014 Yılları Stratejik Planı, s.39 .
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denetimini

kapsamaktadır.

Belediye‟de

denetim,

iç

denetçi

tarafından

yapılmaktadır. Yıllık iç denetim programı, üst yöneticinin önerileri de dikkate
alınarak,iç denetçiler tarafından hazırlanır ve üst yönetici tarafından onaylanır.
Ġç Denetçi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından
incelemeler yaparak önerilerde bulunabilir. Malî iĢlemlere iliĢkin karar ve
tasarrufların, amaç ve politikalara, stratejik planlara ve performans programlarına
uygunluğunu denetler. Ġç Denetçi bu görevlerini, Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu
standartlarına uygun Ģekilde yerine getirmektedir.
Ġç Denetçi, görevinde bağımsızdır ve Ġç Denetçiye asli görevi dıĢında hiçbir
görev verilemez ve yaptırılamaz. Ġç Denetçiler, raporlarını doğrudan Üst
Yöneticiye sunar. Bu raporlar Üst Yönetici tarafından değerlendirilir. Ġç denetim
raporları ile bunlar üzerine yapılan iĢlemler, üst yönetici tarafından en geç iki ay
içinde Ġç Denetim koordinasyon kuruluna gönderilmektedir.
3.3.1.7. Mali Yapı Faaliyetleri
Esenler semtine ve Esenler halkına daha iyi hizmet sunabilmek için
belediyenin mali imkânlarının geniĢletilmesi ve belediye harcamalarında tasarrufa
riayet

edilmesi

gerekmektedir.

Bu

kapsamda

yeni

gelir

kaynaklarının

oluĢturulması, mükellef tespiti, tahsilât kayıplarının azaltılması, beyanlarda
niceliksel ve niteliksel kayıpların giderilebilmesi için çalıĢmalara öncelik
verilmektedir.
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Tablo-13Mali Yapı Faaliyetleri130

Esenler Belediyesi‟nin ilçedeki tüm sivil toplum kuruluĢlarının desteği ve
“En azından bir gün tok uyusunlar” sloganıyla yürüttüğü Somali‟ye yardım
kampanyası, toplanan nakdi yardımların Ġnsani Yardım Vakfı (ĠHH) yetkililerine
teslim edilerek tamamlanmıĢtır. 2011 yılında Van‟da meydana gelen depremde
vatandaĢlarımıza yardım edebilmek için Esenler Belediyesi Arama Kurtarma
Ekibini gönderilmiĢtir. Ayrıca Belediye tarafından lojistik destek ve yardım
gönderilmesi sağlanmıĢtır131.

3.3.1.8. BiliĢim Altyapısının Kurulması ve Kullanımı Faaliyetleri
Esenler Belediyesi, bilgiyi paylaĢma, bilgiye ulaĢma ve bilgiyi eyleme
dönüĢtürme

becerisini

gösterebildiği

oranda

baĢarıyı

yakalayabileceğini

düĢünmektedir. Bunu baĢarabilmek için donanım ve yazılım ihtiyacının
karĢılanması, biliĢim altyapısının geliĢtirilmesi,

mobil belediyecilik, kent bilgi

sistemi, yazılım ve donanım bakımının yapılması ve benzeri uygulamalarının
geliĢtirilmesi çalıĢmaları yapılmaktadır. Bunların yanı sıra ISO 20000 Bilgi

130

T.C. Esenler Belediyesi Resmi Web Sitesi, “Stratejik Plan”, http://www.esenler. bel.tr/t
r/icerik/ 354/3330 / Stratejik Planı x2014, Esenler Belediyesi 2010-2014 Yılları Stratejik Planı, s.41
131
http://www.esenlerdesonhaber.net/gundem/van_depremi_yardim_v5507_.html
(EriĢim
Tarihi: 02.04.2016).
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Teknolojileri Yönetim Sistemi ve ISO 27000 Bilgi Güvenliği Sistemi çalıĢmaları
baĢlatılmıĢtır.
Tablo-14BiliĢim Altyapısının ve Kullanımı Faaliyetleri132

Belediye

tarafından

bilgi

paylaĢımı,

bilgiye

ulaĢma

ve

Ġnternet

Bankacılığında Bilgi Güvenliği konusunda eğitim verilmektedir. Günümüzde
zararlı yazılımlar ile kimlik hırsızlığı yapılabilmekte ve bu bilgiler sosyal ağlarda
kullanılabilmektedir. Bu tür dolandırıcılıklara ve sosyal mühendisliğe karĢı önlem
almak

için,

kiĢisel

bilgilerin

3.kiĢiler

ile

paylaĢılmaması

önerilmektedir.

Tanınmayan kiĢilere para aktarılmaması, kiĢisel bilgilerin kolay eriĢilebilir yerlere
bırakılmaması gerekmektedir. ġüpheli durum olduğunda banka personeli veya
emniyet görevlileriyle paylaĢılmalıdır. Tanımadığınız kiĢilerden gelen e-postaların
açılmaması gerekir. Gelen e-postalarda yer alan bir link varsa, o linki tıklamadan
önce imleci linkin üzerine sürerek adres kontrol edilmelidir. Zararlı yazılımlar ile
ilgili olarak güncel ve lisanslı iĢletim sistemleri ve anti virüs programları
kullanılabilir. Özellikle Facebook duvarını tarayan anti virüs programları tercih
edilmektedir. Kart Güvenliği konusunda, kartın sıkıĢması durumunda hemen kart
kullanıma kapatılmalıdır. Yardım etmeyi teklif edenlere karĢı dikkatli olmak
gerekir. Güvenli Ģifre edinilmesi de önemli olduğundan daha güvenli bankacılık
iĢlemleri için parmak damar tanıma teknolojisiyle çalıĢan yöntem kullanılabilir.
Güvenlik zincirindeki en zayıf halkanın insan olması nedeniyle kart bilgilerinin ve
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T.C. Esenler Belediyesi Resmi Web Sitesi, “Stratejik Plan”, http://www.esenler. bel.tr/t
r/icerik/ 354/3330 / Stratejik Planı x2014, Esenler Belediyesi 2010-2014 Yılları Stratejik Planı, s.42 .
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kiĢisel bilgilerin herkesle paylaĢılmaması gerekmektedir. Bu konularda verilen
eğitimler ile halkın farkındalığının arttırılması hedeflenmektedir.
Esenler Belediyesince bilgiyi eyleme dönüĢtürme becerisi çerçevesinde;
bilgisayar malzemelerinin envanterini tutarak depolanmasını sağlamak, bilgisayar
kullanıcılarını donanım konusunda bilinçlendirmek, teknik ve donanımsal
arızalarını tamir ederek periyodik bakımın yapmak, sistemi etkileyen virüs
programlarını temizleyerek zarar gören verileri kurtarmak, internet üzerinde
sayfalarda incelemeler yaparak belediye birimlerinde kullanılan ve hazırlanan
dataların korunması ve yedeklenmesi iĢlemlerini organize etmek ,ilgili kiĢileri
bilgilendirerek

Belediyenin

web

sitesini

tasarlamak,

internet

üzerinde

çalıĢtırılacak diğer destek donanımlarını da tamamlamak,Esenler Belediyesi Web
Sitesini sürekli yayında tutarak hard disk, Disket, CD incelemesi yapmak, internet
bağlantı noktasında gerekli güvenlik önlemlerini alma çalıĢmaları devam
etmektedir.
3.3.2. Kentsel GeliĢimin Sürdürülmesi
Kentler insanların üzerinde yaĢadıkları ve hayatlarını idame ettikleri
mekânlardır. Kentler ne kadar geliĢirse kentte yaĢayanların da yaĢam kaliteleri o
oranda geliĢme imkânına kavuĢur. Bir kentin geliĢimi için planlı-imarlı yapılaĢma,
altyapı yatırımlarının tamamlanması, kentte yaĢayanların boĢ zamanlarını
değerlendirebilecekleri rekreasyon alanlarının bulunması, ulaĢım ağlarının araç
ve yaya ulaĢımını sağlayabilmesi, tarihi ve kültürel mirasının yaĢatılması
gerekmektedir.
Esenler, ülkemizde uzun yıllardır yaĢanan göçten en fazla etkilenen
yerleĢim alanları arasındadır. Bu baskı kentte planlara aykırı yapılaĢmalara yol
açmıĢ ve bunun yanı sıra da bazı alanlarda imar planları ancak yapılaĢma
gerçekleĢtirildikten sonra tamamlanmıĢtır. Bu da imarda mevcut yapılarla planlar
arasında uyumsuzluğa yol açmaktadır. Gelinen durumda kentin sağlıklı
yapılaĢması için kentsel dönüĢüm çalıĢmalarına, plan revizyonlarına, Ġmar
uygulamalarına, plansız alanlarda da plan yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.
Esenler‟in planlı ve imara uygun yapılaĢmasının sağlanabilmesi için de
kentsel dönüĢüm, kentsel tasarım ve denetim çalıĢmalarına önem verilmesi
gerekmektedir. Esenler‟de rekreasyon alanlarında ciddi sıkıntı yaĢamaktadır.
Mevcut kentsel donatı alanlarının artırılması kadar bu alanların fonksiyonel olarak
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geliĢtirilmesi de büyük önem arz etmektedir. Ġlçenin altyapısı önemli oranda
tamamlanmıĢ olmakla birlikte kısmi eksikliklerin giderilmesi ile mevcutların bakım
ve onarım çalıĢmaları rutin biçimde yapılmalı, bununla birlikte kent altyapı
kalitesinin artırılmasına önem verilmelidir133.
3.3.2.1. Altyapı ve UlaĢım Faaliyetleri
Esenler‟in gerek ulaĢım aksları/güzergahları gerekse altyapısı yüksek
oranda tamamlanmıĢ durumdadır. Bununla birlikte imar uygulamalarına paralel
olarak yol geniĢletme, asfalt, bordur-tretuvar yapımı, yeni yolların açılması,
yağmur suyu Ģebeke yapımı, mevcut yapılı yerlerin bakım ve onarımları gibi
altyapı çalıĢmaları halen yapılmaktadır.
Tablo-15Altyapı ve UlaĢım Faaliyetleri134

Esenler, yeni yolların açılması ve bulunduğu konum itibariyle hem TEM
hem de E5 üzerinde bulunmaktadır. UlaĢım ile ilgili olarak en önemli geliĢme,
Esenler halkının rahatlıkla metroya ulaĢabileceği bir sistem geliĢtirilmiĢ olmasıdır.
Esenler‟de oturan bir vatandaĢın, istasyonlardan bir tanesinden metroya bindiği
zaman istediği bir yere ulaĢabilmesi hedeflenmektedir.
Esenler‟deimar uygulamaları ile ilgili olarak;katlı otoparkların inĢası, kültür
merkezi yapımı ve Esenler Kemer Stadyumu projesine azami önem verilmekte,
rekreasyon çalıĢmalarına katkı sağlanmaktadır.

133

T.C. Esenler Belediyesi Resmi Web Sitesi, “Stratejik Plan”, http://www.esenler. bel.tr/t
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3.3.2.2. Planlı, Ġmar Faaliyetleri
Ġlçenin imara uygun olarak planlı yapılaĢmasının artırılabilmesi için bir
yandan imar uygulamaları ve plan revizyonları yapılırken diğer yandan da kentsel
yenileme çalıĢmaları devam etmektedir.
Tablo-16Planlı, Ġmar Faaliyetleri135

Esenler‟in imara uygun olarak planlı bir Ģekilde yapılaĢması amacıyla,
Ġlçe‟nin değiĢen vizyonuna katkı sunarak değer katacak konutlar üretilmeye
çalıĢılmaktadır. Bu arada tüketicinin haklarını korumayı, onlara sahip olacakları
binaların hangi kriterlere uyması gerektiği konusunda rehberlik yapılmaktadır.
Belediye, Ġlçenin daha çağdaĢ bir kimliğe kavuĢarak yaĢanır hale gelmesi
için gayret sarfetmektedir. Bunun için e-imar sistemi uygulamaya konulmuĢtur. Bu
sistem sayesinede; ilçe‟de ikamet edenlere gayrimenkullerinin imar durumlarını
sorgulama imkan tanınmaktadır. Bu bağlamda ilçe halkı imar ile ilgili bilgileri
belediyeye

uğramadan

ev

veya

iĢyerlerinde

internet

aracılığıyla

öğrenebileceklerdir. Van‟da meydana gelen 7,2 Ģiddetindeki depremin ardından

135
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Esenler‟in kentsel yenileme çalıĢmaları kapsamında ciddi hazırlık yapan ilçe
olduğu düĢünülmektedir136.
Esenler‟de yapı stoku probleminin yanı sıra toplam 26 bin bina ve 145 bin
bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bunun 124 bin tanesinin daire olduğu ve 26 bin
binadan çoğunun ruhsatsız olduğu düĢünülürse böylesine bir bina stoku olduğu
için olası bir depremi düĢündüğümüzde, Esenler‟de ivedilikle dönüĢüm yapılması
gerekmektedir. Bu nedenle ilçenin Havaalanı, Turgutreis, Oruçreis, Çiftehavuzlar
mahalleleri ve Dörtyol meydanında devam eden kentsel dönüĢüm projeleri
devam etmektedir. Kentsel dönüĢüm sonucunda Esenler‟deki gayrimenkullerin
ekonomik büyüklüğü daha da artmıĢtır.
Bu amaçla, Esenler Havaalanı Mahallesi sakinleri, kentsel dönüĢüm
projesini kabul ederek kentsel yenileme projesinin geliĢimine katkı sağlamıĢtır.
3.3.2.3. Rekreasyon Alan Faaliyetleri
Esenler‟in ihtiyaçları kapsamında, dinlenme-eğlenme amaçlı rekreasyon
alanlarının yapımı, bakımı, onarımı, temizliği ile ağaç ve fidan dikim çalıĢmaları
yapılmaktadır. Ġlçenin hemen her yerinde devam eden çalıĢmalarla göz estetiği
açısından mevcut kötü görüntülerin ortadan kaldırılarak vatandaĢların daha nezih
daha müreffeh bir ortamda vakit geçirmeleri sağlanmaya çalıĢılmaktadır.
Esenler Belediyesi, ilçede yeĢil alan oluĢturmak için sürdürdüğü peyzaj
düzenleme çalıĢmalarına devam etmektedir. Ġstanbul genelinde kiĢi baĢına düĢen
yeĢil alan miktarının düĢük olduğu Esenler‟de bu miktarın artırılması çalıĢmaları
ivme kazanmıĢtır. ÇalıĢmalar tamamlandığında Esenler, hem daha güzel bir
görünüme kavuĢacak hem de ihtiyaç duyulan yeĢil alanlara sahip olacaktır.

136

(http://www.esenlerdesonhaber.net/gundem/van_depremi_kardes_koyler_v5505_.html(Eri
Ģim Tarihi: 22.02.2016).
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Tablo-17Rekreasyon Alan Faaliyetleri137

Esenler‟dekiĢi baĢına düĢen yeĢil alan miktarı 0,3 metrekare olduğu
düĢünülürse bunun yaklaĢık 5 metrekare olan Ġstanbul ortalamasının çok altında
olduğu görülmektedir. Bu çerçevede; TEM yolu kenarı, Esenler Metro giriĢi
peyzaj çalıĢmaları, Esenler Kültür Merkezi Bahçesi ve Esenler genelinde bulunan
parklarda, refüjlerde, yeĢil alan oluĢturma ve aydınlatma çalıĢmaları devam
etmektedir.
Belediye

peyzaj

çalıĢmaları

kapsamında;

çiçek

dikimi,

ağaçların

budanması, ağaçlara değiĢik formlarda Ģekiller verilmesi ile daha estetik bir
görünüm oluĢturulmaya çalıĢılmaktadır. Ġlçedeki parklarda vatandaĢların daha
rahat bir ortamda vakit geçirmleleri amaçlanmaktadır.
3.3.3. Toplumsal GeliĢimin Desteklenmesi
Belediye Kanunu‟nda açıkça belirtildiği gibi belediyelerin temel görevi
belde halkının yerel nitelikli ortak ihtiyaçlarını karĢılamaktır. Sosyal ve kültürel
faaliyetler, çevre koruma ve temizlik faaliyetleri, kent sağlığı, eğitsel ve sportif
yaĢamın desteklenmesi, dar gelirli ve dezavantajlı grupların yaĢam Ģartlarının
iyileĢtirilmesi, kent ekonomisinin geliĢtirilmesi ve kentlilerin yaĢam kalitesinin
artırılmasında stratejik öneme sahiptir.

137

T.C. Esenler Belediyesi Resmi Web Sitesi, “Stratejik Plan”, http://www.esenler. bel.tr/t
r/icerik/ 354/3330 / Stratejik Planı x2014, Esenler Belediyesi 2010-2014 Yılları Stratejik Planı, s.50 .

73

Kent yalnızca, günümüz insanına daha büyük bir oranda iĢ ve yerleĢim
olanakları sunan bir yer değildir, aynı zamanda dünyanın en uzak yerlerinden
insanları kendine çeken, türlü bölgeleri, insanları ve etkinlikleri bir düzene göre
biçimlendirerek, ekonomik, siyasal ve kültürel yaĢamın öncüsü ve denetleyicisi
konumunda olan bir merkezdir.
Ġlçe‟de çarpık yapılaĢma, dar ve çıkmaz sokaklar gibi etkenler doğal
afetlere karĢı önlem ve müdahaleyi güçleĢtirmektedir. Bu nedenle ilçede yaĢayan
vatandaĢların olası Doğal Afetler karĢısında hazırlıklı ve bilinçli olmasını
sağlamak ve riski azaltmak amacıyla BüyükĢehir Belediyesiyle birlikte çalıĢma
yapılması gerekmektedir138.
Bu kısımda, toplumsal dayanıĢma faaliyetleri, toplum sağlığının korunması
faaliyetleri, kültürel faaliyetler, ilçe ekonomisi ve ticareti, toplumsal güvenlik
faaliyetleri, çevre korunma faaliyetleri, kent temizliği faaliyetleri, eğitim faaliyetleri
ve spor faaliyetleri konularına yer verilecektir.
3.3.3.1. Toplumsal DayanıĢma Faaliyetleri
Toplumsal yardımlaĢma ve dayanıĢmanın geliĢtirilmesi amacıyla bir yandan
hasta, yaĢlılar, engeller gibi sosyal güçsüzlere destek verilmekte, diğer yandan
toplumsal dayanıĢma bilincinin geliĢtirilmesi için çalıĢılmaktadır.
Esenler Belediyesi, toplumsal dayanıĢma bilincinin geliĢtirilmesi amacıyla
5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddende yer alan hizmetleri aksatmadan
uygulamaktadır. Bu çerçevede ilçede; mağdur, özürlü, yaĢlı, düĢkün, dar gelirli,
kimsesiz korunmaya muhtaç insanlara sosyal hizmet ve yardımlarda bulunarak,
yardımları organize etmektedir.
Belediye ilgili mevzuata göre, ilçe sınırları içerisinde ikamet eden fakir ve
yardıma muhtaç tüm kesimlere (yaĢlı, engelli, kadın, çocuk vb. dezavantajlı
kesimler) ayni ve nakdi her türlü yardımı planlama, programlama ve organize
etme iĢlerini yürütmektedir. Ayrıca, kırsal kesimden gelen vatandaĢların kente
entegre edilmesi amacıyla, aile, çocuk, engelli, yaĢlı, kadın ve gençlere yönelik
sosyal faaliyetlere öncelik verilerek organizasyonlar yapılmaktadır.

138
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Toplumsal yardımlaĢma ve dayanıĢmanın geliĢtirilmesi amacıyla Esenler
Belediyesi tarafından “Engelleri Birlikte AĢalım” projesi kapsamında Esenler‟de
yaĢayan özürlüler ziyaret edilmektedir. Ayrıca, yetim çocukların topluma
entegrasyonuiçin piknikler, tiyatro gösterileri ve benzeri faaliyetler yapılmaktadır.
Belediye Sosyal destek kapsamında, yardıma muhtaç vatandaĢlara, onların
onur ve gururunu koruyarak yardım edilmesi için en uygun Ģekilde hizmet etmeyi
hedeflemiĢtir. “Kimsesizin Kimi” uygulaması ile tespit edilen yaĢlıların periyodik
aralıklarla temizlikleri yapılmaktadır. VatandaĢların ihtiyaç duyabileceği gıda,
temizlik malzemesi, mutfak ve ev eĢyaları temin edilerek ihtiyaç sahibi engelli
vatandaĢlar ile ilgilenilmektedir.
Tablo-18Toplumsal DayanıĢmanın Faaliyetleri139

139

T.C. Esenler Belediyesi Resmi Web Sitesi, “Stratejik Plan”, http://www.esenler. bel.tr/t
r/icerik/ 354/3330 / Stratejik Planı x2014, Esenler Belediyesi 2010-2014 Yılları Stratejik Planı, s.5254 .

75

Maddi durumları iyi olmayan ve sağlık problemleri yaĢamakta olan
vatandaĢlara talepleri halinde, tekerlekli sandalye, tıbbi cihazlar (iĢitme cihazı,
oksijen tüpü, havalı yatak) vb. malzeme yardımında bulunulmaktadır.
3.3.3.2. Toplum Sağlığının Korunması Faaliyetleri
Toplum

sağlığının

korunabilmesi

amacıyla

poliklinik

ve

laboratuar

hizmetleri, baĢıboĢ hayvanların rehabilitasyonu, vektörel mücadele ve benzeri
çalıĢmalar sürdürülmektedir. Bu nedenle ilçede, Zoonoz Hastalıklarla Mücadele
yani, doğal koĢullarda insanların ve hayvanların birbirine bulaĢtırdığı hastalıklar
ile mücadele edilmektedir.
Esenler Belediyesi, toplum sağlığının korunabilmesi amacıyla, sahipsiz
hayvanlar için ilçenin birçok noktasına su ve yemek kapları yaparak faaliyete
baĢlamıĢtır. Bu amaçla belirtilen kaplarda yaz aylarında su, kıĢ aylarında da yem
bulundurulmaktadır.
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Tablo-19Toplum Sağlığının Korunması Faaliyetleri140

140
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3.3.3.3. Kültürel Faaliyetler
Esenler Belediyesi‟nin kültür ve sanat üretiminin üst seviyede tutulması
hedeflenmektedir. Bu nedenle esenler halkı sanata değer veren, kültürel
aktiviteleri önemseyip takip eden bir bilince ulaĢtırılmaya çalıĢılmaktadır. Kültür
ve

sanatın

yanında

vatandaĢların

ilgiyle

takip

edebileceği

etkinlikler

bulunmaktadır. Bunlara; tiyatro-sinema gösterimleri, kültür gezileri, müzik
dinletileri, konferans ve yaz spor okulları örnek olarak verilebilir.
Tablo-20Kültürel Faaliyetler141

Esenler‟de

vatandaĢın kültür ve sanat yaĢamı için büyük bir kazanım

olanyeni kültür merkezi faaliyete baĢlamıĢtır. Bunun yanında; hem eğitim
141
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verilebilen hem de çocukların sosyal ve zihinsel geliĢimlerine katkı sağlanabilen
Esenler Gençlik Merkezi ve Bilgi Evleri bulunmaktadır.
Belediye tarafından, 60 yaĢ ve üzeri yaĢlılar için; çay, kahve ve su gibi tüm
ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karĢılayabildikleri, yaĢlıların sağlık taramasının
yapıldığı, Belediye tarafından organize edilen piknik, aĢure, öğrenci ziyaretleri,
türkü ziyafetleri gibi sosyal faaliyetlerden de yararlanabilecekleri “Ġkinci Bahar
Kıraathanesi” yapılarak hizmete açılmıĢtır142.
Esenler Belediyesi tarafından, küçük yaĢlardan itibaren çocuklara kitap
okuma alıĢkanlığı kazandırarak geliĢimlerine katkıda bulunmak amacıyla,
içerisinde binlerce kitabın yer alabileceği ve çocukların diledikleri kitapları
seçerek okuyabilecekleri kütüphaneler yapılmıĢtır.
3.3.3.4. Ġlçe Ekonomisi ve Ticareti
Belediye kanunu gereği belediyelerin de görevli kılındığı, kent ekonomi ve
ticaretinin geliĢtirilmesi gerekmektedir. Bunun için bir yandan haksız rekabete yol
açan ruhsatsız yerler denetlenecek diğer yandan da iĢportacılar engellenecektir.
Ayrıca ilçenin tanıtımı ile ilgili reklam faaliyetlerine devam edilmektedir.
Belediye, ticaretin daha kaliteli ve hızlı yürütülmesi amacıyla “Akıllı Sistem
(ASĠS)” projesini hayata geçirmiĢtir. Uygulama ile ruhsat baĢvurusunda bulunan
esnafın iĢ yeri ruhsatı, belediyeye hiç uğramasına gerek kalmadan ayağına kadar
gelmektedir. Ruhsat iĢlemlerinde büyük kolaylık ve zaman tasarrufu sağlayan
uygulama

kapsamında;

iĢ

yeri

açma

ruhsat

baĢvuru

iĢlemleri

esenler.bel.tr” internet adresi üzerinden online olarak yapılmaktadır.

“www.
Ġnternet

üzerinden yapılan baĢvurular değerlendirildikten sonra gerekli incelemeler
baĢlatılmaktadır. Gerekli belgelerin tamamlanmasının ardından, Akıllı Sistem ile
esnafın iĢ yeri açma ve çalıĢtırma ruhsatı gibi iĢlemleri kısa bir sürede
gerçekleĢtirilmektedir143.

142

http://www.istanbulajansi.ist/haber/esenlere-ikinci-bahar-kiraathanesi/35728(EriĢim Tarihi:
12.03.2016)
143
http://www.haberler.com/esenler-de-akilli-ruhsat-donemi-8456036-haberi/ EriĢim Tarihi:
(20.05.2016).
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Tablo-21Ġlçe Ekonomisi ve Ticareti144

Esenler Belediyesi iĢportacıların denetlenmesi ile ilgili olarak; Zabıta
ekipleri ve Emniyet Müdürlüğü personelleri ile yasadıĢı oyun ve kumar oynatan
yerlerde denetim yapmaktadır.
Belediye, ruhsatsız yerlerin denetlenebilmesi ve vatandaĢlarına daha
kaliteli, hızlı ve yerinde hizmet üretmesi amacıyla umuma açık yerleri kontrol
altında tutmaktadır. Esenler‟de açılmıĢ/açılacak olan, umuma açık eğlence yerleri
ve diğer iĢyerlerine (müesseselere) ruhsat verilmesini takip etmektedir. Ruhsatsız
olan iĢyerleri ile ilgili gerekli iĢlemler yapılmaktadır. Ruhsat özelliğini yitirmiĢ olan
bir iĢyerinin tespit edilmesi durumunda tetkik yapılarak iptali için gerekli
çalıĢmaları yapılmaktadır145.

144
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3.3.3.5. Toplumsal Güvenlik Faaliyetleri
Ġlçede toplum güvenliğinin sağlanması kapsamında, gece olduğunda
görüĢün daha da etkinleĢtirilmesi için cadde, sokak ve park yerlerinin bakım,
onarım, yenileme ve aydınlanma çalıĢmaları yapılmıĢtır.
Tablo-22Toplumsal Güvenliğin Faaliyetleri146

3.3.3.6. Çevre Korunma Faaliyetleri
Sağlıklı ve sürdürülebilir bir kentleĢme için çevreye duyarlı bir yönetim
anlayıĢının geliĢtirilmesi gerekmektedir. Çevre ile ilgili yetki ve sorumluluk genel
olarak BüyükĢehir Belediyesi‟nde olsa da, ilçe belediyelerine de bu alanda önemli
görevler düĢmektedir. Bu sorumlulukların yerine getirilebilmesi için baĢta
BüyükĢehir Belediyesi olmak üzere ilgili kurumlarla koordinasyonun sağlanması
ile etkin bir çevre politikası izlenmeye çalıĢılmaktadır.

146

T.C. Esenler Belediyesi Resmi Web Sitesi, “Stratejik Plan”, http://www.esenler. bel.tr/t
r/icerik/ 354/3330 / Stratejik Planı x2014, Esenler Belediyesi 2010-2014 Yılları Stratejik Planı, s.6364 .
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Tablo-23 Çevre Koruma Faaliyetleri147

Bilindiği üzere 1972 yılında BirleĢmiĢ Milletler Çevre Konferansında alınan
bir kararla, 5 Haziran günü Dünya Çevre Günü olarak kabul edilmiĢtir. Bütün
ülkelerin ortak sorunu haline gelen çevre kirlenmesi, günümüzde de insan
sağlığını tehdit eden boyutlara ulaĢmaktadır. Bilinçsizce sağa sola atılan plastik
ürünlerin doğada 400 yıl kadar çürümeden kalabildiği varsayılır. Çevrenin
kirlenmesini önlemek için herkes üzerine düĢen görevleri yapmalıdır.
Esenler Belediyesince, “Her atık çöp değildir” sloganıyla bitkisel atık
yağlardan dönüĢüm yoluyla gelir elde edilmektedir. Bu gelirlerle; bulaĢık
deterjanı, sıvı el sabunu ve tuz ruhu olmak üzere toplam 1.600 kg temizlik
malzemesi alınarak, EDĠM Hayır Market‟le yoksullara ulaĢtırılmaktadır. Esenler
halkı çevre kirliliği konusunda bilgilendirilerek elde edilen gelir sayesinde temizlik
malzemelerinin yoksullara dağıtılması büyük ilgi görmüĢtür.

147

T.C. Esenler Belediyesi Resmi Web Sitesi, “Stratejik Plan”, http://www.esenler. bel.tr/t
r/icerik/ 354/3330 / Stratejik Planı x2014, Esenler Belediyesi 2010-2014 Yılları Stratejik Planı, s.6465 .
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Esenler‟de çevre düzenlemesi kapsamında “Güzel Esenler” adı altında
uygulama gerçekleĢtirilmektedir. Bu amaçla Esenler‟in ortasından geçen TEM/E5 bağlantı yolu üzerinde bulunan mahallelerindeki evlerin bir kısmını kapsayan
birçok binanın mantolama ile birlikte cephe giydirmeleri yapılmıĢtır. Bina
cephelerinde sonradan monte edilen yapı elemanlarının düzenlenmesi, ilan,
reklam ve tanıtım panolarının belirlenmesi ve koyulması, kamusal ve özel
mülkiyete haiz alanlarda meydan, cadde, sokak, yaya alanları, yeĢil alanlar,
rekreasyon alanlarının ve bu alanlarda bulunan kentsel mobilya ve öğelerin
tasarlanması gibi benzer kentsel tasarımlar gerçekleĢtirilmektedir.
Çocuklara çevre bilincini aĢılamak ve daha sağlıklı yarınlar bırakmak
hedeflenmektedir. Bu kapsamda, çöplerle birlikte atıldığı zaman insan sağlığını
tehdit eden pillerin ayrı toplanması için çeĢitli çalıĢmalar yapılmıĢtır. Bu
çalıĢmalar kapsamında düzenlenen seminerlerde, atık pillerin doğaya ve insan
sağlığına verdiği zararlarla ilgili eğitimler verilmektedir. Bu çerçevede, Okullar
Arası Atık Pil Toplama Kampanyası düzenlenmiĢ, Bitkisel Atık Yağ Toplama,
Resim, ġiir ve Kompozisyon yarıĢmaları yapılmıĢ, dereceye giren öğrencilere
ödülleri verilmiĢtir.
Esenler

Belediyesince

hizmete

sunulan

Adnan

Büyükdeniz

Dijital

Kütüphanesi, Türkiye‟nin ilk % 100 dijital kütüphanesi olma özelliğini taĢıması
nedeniyle “çevre dostu teknoloji ödülü”ne layık görülmüĢtür.
Esenler‟de “Bebekler ağaçlar birlikte büyüyor “ uygulamasıyla çevre bilincini
geliĢtirmek ve daha yeĢil ve daha güzel bir Esenler inĢa etmek üzere “Her bebek
bir fidan, her bebeğe bir fidan” kampanyası hayata geçirilmiĢtir. Esenler Nüfus
Müdürlüğü‟nde kurulacak bir özel birim tarafından, arzu eden ailelerin yeni doğan
çocukları için fidan dikebileceği alan belirlenmektedir. Bu sayede daha önce
adlarına fidan dikilen bebeklerin kendi ağaçlarını sulayarak fidanlarla beraber
büyümeleri sağlanacaktır.
Esenler Belediyesi çevre ile ilgili baĢlattığı çalıĢmalara, Ģehre yeni bir kent
kimliği kazandıracak olan “ġehir DüĢünce Merkezi” inĢa ederek katkıda
bulunmaktadır. Bu çerçevede kent estetiği, insan ve mekân, modernizm ve
mimari, göç ve kentleĢme, kent ve aidiyet, kent yönetimi, bütüncül yaklaĢım ve
atölye çalıĢmaları yapılmaktadır. Bu vesileyle, Ģehir üzerine hem akademik
çalıĢmaların yapılabileceği belirtilmektedir. ġehir DüĢünce Merkezi‟nde kurulan
83

atölyelerde

Esenlerle

uygulanabileceği

ilgili

projeler

düĢünülmektedir.

üretilerek
DüĢünce

bu

Esenler‟de

projelerin

Merkezinde

Uzman

ve

akademisyenlerin yansıra Ģehir adına katkı üreten herkesin görev yapması
sağlanmıĢtır148.
Esenler Belediyesi, sosyal, kültürel ve fiziki anlamda yürüttüğü projeleri,
yapılan çevre ve peyzaj düzenlemeleriyle sürdürmektedir. “Güzel Esenler projesi”
kapsamında TEM- E-5 bağlantı yolunun kenarlarındaki yeĢil alanları peyzaj ve
çimlendirme düzenlemeleriyle ilçenin güzel bir görünüme kavuĢması sağlanmaya
çalıĢılmaktadır149.
Esenler

Belediyesi,

“Çocuklarınıza

tabut

değil,

güvenli

konut

bırakın” sloganı ile kentsel dönüĢüm çalıĢmaları ile güvenli konutlar inĢa
edilmesini hedeflemiĢtir. Bu kapsamda; Esenler Belediyesi, Çevre Bakanlığı,
Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi ve TOKĠ ile koordineli olarak toplu açılıĢlar
gerçekleĢtirilmektedir150.
Belediye, gençlerde çevre bilinci oluĢturmak ve çevre duyarlılığını arttırmak
maksadıyla Esenler Belediyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi ortaklığında çevre
Ģenliği düzenlemiĢtir. Program çerçevesinde; müzik dinletileri, çevre temalı
kelime oyunları, ağaç dikimi, atölyeler, söyleĢiler, kâğıttan uçak yarıĢması, atık
parkuru yarıĢması, tırmanma duvarı, fotoğraf köĢesi, en yavaĢ bisiklet sürme
yarıĢı ve uçurtma uçurma gibi etkinlikler yapılmaktadır.
Belediye,

her

çocukta

küçük

yaĢtan

itibaren

çevre

bilincinin

oluĢturulabilmesi için baĢlattığı uygulama ile; geri dönüĢüm tesislerinde atıkların
ayrıĢtırılmasından elde ettiği gelir ile ilçe genelindeki öğrencilerin defter ihtiyacını
karĢılamaktadır. Bu kapsamda geri dönüĢümden elde edilen toplam 3 milyon
defterin, Esenler‟de eğitim gören öğrencilere dağıtımı yapılmıĢtır151.

148

Esenler Belediye BaĢkan Yardımcısı Dr.Hasan TaĢçı ile görüĢme 04.04.2016.
Esenler Belediyesi Ģefi Yener Topuz ile görüĢme 04.04.2016.
150
Esenler Belediyesi Mühendisi Ġbrahim Tutan ile görüĢme 04.01.2016.
151
Esenler Belediyesi Mühendisi Emre ÇĠTCĠ ile görüĢme 22.02.2016.
149
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Çevre düzenleme ve peyzaj çalıĢmaları çerçevesinde, ilçenin dört bir
yanına

çiçekler

dikilmektedir.

Bu

çerçevede

ilçe

gelincik

çiçekleriyle

152

süslenmiĢtir

.

Ġlçede eğitim gören tüm ilk ve ortaokul öğrencilerine çevre bilincini aĢılamak
ve geri dönüĢüme özendirmek maksadıyla tiyatro oyunları sergilenmektedir. Bu
amaçla Belediye ve Dilara Çocuk Tiyatrosu'nun ortak projesiyle, ilçedeki 65 bin
öğrenci, geri dönüĢüm konusunda bilinçlendirilmiĢtir. Gün boyu yapılan
gösterimlerde okullardaki tüm öğrencilerin; yağ, pil, kâğıt gibi geri dönüĢümle
kazanılabilecek

atıklardan

nasıl

faydalanılabileceği

eğlenceli

bir

Ģekilde

sergilenmektedir153.
3.3.3.7. Kent Temizliği Faaliyetleri
Esenler Belediyesince,insan sağlığına zarar verebilecek sivrisinek, böcek,
kene gibi her türlü haĢerelerin yuvaları, önceden belirlenerek tek tek imha
edilmektedir154.
Tablo-24Kent Temizliği Faaliyetleri155

152

Esenler Belediyesi Mühendisi Gökhan Bıçak ile görüĢme 09.02.2016.
Esenler Belediyesi Sosyal ĠĢler Müdürü Özcan Hamza ile görüĢme 01.03.2016.
154
Esenler Belediyesi Veteriner ĠĢleri Müdürü Salih Kaptan Öner ile görüĢme 21.03.2016.
155
T.C. Esenler Belediyesi Resmi Web Sitesi, “Stratejik Plan”, http://www.esenler. bel.tr/t
r/icerik/ 354/3330 / Stratejik Planı x2014, Esenler Belediyesi 2010-2014 Yılları Stratejik Planı, s.67.
153
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Esenler`de gıda ile uğraĢan tüm iĢ yeri sahipleri ve çalıĢanlarının, temizlik
ve hijyen kurallarına uymaya özendirmek için Esenler Hijyen Projesi (ESHĠP)
baĢlatılmıĢtır. Bu konuda eğitim ve seminerler verilmektedir. Esnaflar, hijyen
kurallarına uymaları durumunda ESHĠP bayrağı ve sertifikası almaya hak
kazanmaktadır. Bu uygulama sayesinde Esenler‟de hizmet veren birçok
iĢletmeye ESHĠP bayrağı ve belgesi verilmiĢtir156.
Esenler Belediyesi, özellikle ramazan ayında ve diğer aylarda ilçedeki fırın
ve tatlıcıları denetlemektedir. Hijyen ve temizlik konusunda yetkililerden
geçerlinot alan iĢletmecilere teĢekkür belgesi verilmekte, kurallara uymayan iĢ
yerleri önce uyarılmakta sonra ceza uygulanmaktadır.
Esenler Belediyesi kent temizliği ve geri dönüĢüm kapsamında; bitkisel atık
yağlardan elde ettiği 10 ton temizlik malzemesini EDĠM‟e teslim etmiĢtir. Atık
yağlardan

elde

kullanılmaktadır

edilen

malzemeler

evlerde

temizlik

maddesi

olarak

157

.

Esenler‟de bulunan okulların temizlik malzemelesi Belediye tarafından
karĢılanacaktır. Bunlarla beraber; okul çevresinin aydınlatılması, temizlik ve
dezenfekte iĢlemleri yapılmaktadır. Öğrencilerin güvenliği konusunda emniyet
yetkilileri ile ortak çalıĢılmayürütülmektedir.
Esenler Belediyesi, Ġlçedeki tüm parklarda her ay düzenli olarak temizlik
çalıĢması yürütmektedir. Bu kapsamda; Esenler‟deki parklarda bulunan çocuk
oyun grupları, fitness aletleri, banklar, kauçuk zeminler ve park duvarları
temizlenmektedir. Belediye, Esenler‟deki parkları sadece estetik ya da

vakit

geçirilecek alanlar olarak görmemektedir. Parklar, geleceğin mimarı çocuklar için
tehlike arz etmemeli, aileler çocuklarını parka getirirken içleri rahat olabilmelidir.
Böylece Esenler‟in parkları hem temiz, hem estetik, hem de keyifli vakit
geçirilecek yaĢam alanları olarak dizayn edilmeye çalıĢılmaktadır.
Ġlçe‟nin cadde-sokak-pazar yerlerinin yıkanması, atık toplama ve temizleme
gibi çalıĢmalar yapılmaktadır. Cadde ve sokaklar ile pazar yerleri yıkanmaktadır.

156

Esenler Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Nuh Dursun Ozan ile görüĢme
04.03.2016.
157
T.C. Esenler Belediyesi Resmi Web Sitesi, “Faliyet Raporu”, http://www.esenler. bel.tr/t
r/icerik/ 354/3330 /faaliyet- raporu.aspx2014, Esenler _Belediyesi_2014_Faaliyet_Raporu, (EriĢim
tarihi: 15.02.2016),s.83.
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Ayrıca çöp konteynırları yer altına alınarak çöp depolamaya yeni bir anlayıĢ
getirilmiĢtir158.
“Evimiz Kadar Temiz Esenler Ġçin” sloganıyla baĢlatılan uygulama
sayesinde günlük toplanan çöplerle hem çevre kirliliği önlenmekte, hem de
çevrenin daha yaĢanabilir hale gelmesi sağlanmaktadır. Çöplerini zamanında
çıkarmayan vatandaĢlar, çöplerini evinin önüne değil de en yakın çöp
konteynerine götürmeleri konusunda çevre zabıtaları tarafından anons aracı veya
el ilanları ile bilgilendirilmektedir.
3.3.3.8. Eğitim Faaliyetleri
Belediye eğitime katkı sağlamak amacıyla okullarda öğrencilere eğitim
yardımları gerçekleĢtirmektedir.
Tablo-25Eğitim Faaliyetleri159

Ġlçede bulunan okulların eğitimi ile ilgili olarak Belediye, okulların iç ve dıĢ
cephelerinin boyanması ve ilaçlanmasını yaparak

öğrencilerin daha temiz

ortamda eğitim yapmaları sağlamaktadır. Periyodik olarak gerçekleĢtirilen su

158

T.C. Esenler Belediyesi Resmi Web Sitesi, “Faliyet Raporu”, http://www.esenler. bel.tr/t
r/icerik/ 354/3330 /faaliyet- raporu.aspx2014, Esenler _Belediyesi_2014_Faaliyet_Raporu, (EriĢim
tarihi: 25.03.2016),s.80
159
T.C. Esenler Belediyesi Resmi Web Sitesi, “Stratejik Plan”, http://www.esenler. bel.tr/t
r/icerik/ 354/3330 / Stratejik Planı x2014, Esenler Belediyesi 2010-2014 Yılları Stratejik Planı, s.68 .
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deposu temizleme çalıĢmaları ile de ilçe halkının daha sağlıklı ve daha hijyenik
depolardan su kullanması amaçlanmaktadır.
Ayrıca; Sağlık Bakanlığı‟nın baĢlattığı yeni bir uygulama ile kırtasiyelerde
satılan ve sağlık yönünden tehlike arz eden kozmetik ürünlerin denetlenmesi
istenilmiĢtir. Bu nedenle yüze sürülen boyalardan olan ve kozmetik ürün
kapsamında değerlendirilen Mascots, Skin, Friendly, Party, Make-up ve By
Colordale adlı ürünlerin kırtasiyelerde bulunmaması sağlanmıĢtır. Ağır metaller
tespit edildiği takdirde, ilçedeki kırtasiyelerden bu ürünlerin toplanarak imha
edilmesi istenilmiĢtir. Bu bağlamda, sağlık personeli, zabıta komiseri, gıda
mühendisi ve çevre ve sağlık teknisyeninden oluĢan komisyon oluĢturularak
ilçede bulunan tüm kırtasiye ve oyuncakçıların denetimi yapılmaktadır.
3.3.3.9. Spor Faaliyetleri
Ġlçe genelinde sportif faaliyetlerin etkinliğinin artırılabilmesi maksadıyla
belediye tarafından spor okulları, yarıĢmalar ve diğer sportif etkinlikler
düzenlenmektedir.
Esenler Belediyesi Spor Kompleksinde; yüzme, basketbol, voleybol, masa
tenisi, fitness, pilates, güreĢ, karate, tekvando gibi Uzakdoğu sporları da dahil
olmak üzere toplam 16 branĢta hizmet verilmektedir. Spor kompleksi ve yüzme
havuzundaki kurslardan minik, genç, büyük, bay ve bayan her yaĢtan vatandaĢ
dört mevsim spor faydalanabilmektedir160.
Tablo-26Spor Faaliyetleri161

160

Esenler Belediyesi Spor koordinatörü BarıĢ Karahan ile görüĢme 30.03.2016.
T.C. Esenler Belediyesi Resmi Web Sitesi, “Stratejik Plan”, http://www.esenler. bel.tr/t
r/icerik/ 354/3330 / Stratejik Planı x2014, Esenler Belediyesi 2010-2014 Yılları Stratejik Planı, s.69 .
161
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Esenler Belediyesi tarafından değiĢik spor dallarında turnuva, Ģenlikler,
müsabakalar, festivaller ve yarıĢmalar düzenlemektedir. Bu bağlamda; güreĢ,
Minik-Yıldız Wushu Türkiye ġampiyonası, MuayThai Ġl Seçmeleri yarıĢması, Bilek
GüreĢi YarıĢması, Judo, Budokai, Kick Boks, Taekwondo, My Thai ve Wushu‟nun
(Kunfu) bir arada olduğu müsabakalar, yüzme yarıĢmaları, 2013 Uluslararası
Spor Müsabakaları, unutulmaya yüz tutan geleneksel çocuk oyunları yarıĢması,
Esenler Çocuk Oyunları Ligi Ģampiyonası, Spor ġenlikleri, Okullararası Spor
Müsabakaları, 3. Esenler Uluslar Arası Spor Müsabakaları,

Eğitim Festivali,

GüreĢ ve Taekwondo ġampiyonası, Futbol Turnuvası, Basketbol Turnuvası
düzenlenmiĢtir. Dereceye giren sporculara kupa, madalya ve çeĢitli hediyeler
verilmektedir.
Esenler Belediyesi Spor Kompleksi‟nde öğrencilerin hem eğlenmelerine
hem de bilinçli spor yapmalarına imkân sağlayacak olan Yaz Spor Okuluna kayıtlı
öğrenci

alınmaktadır.

Bu

okula

07-14

yaĢ

grubundaki

çocuklar

baĢvurabilmektedir. Amaç, çocukları ve gençleri spor etkinlikleri ile tanıĢtırıp
kaynaĢtırılması ve çocuklara sporu sevdirerek sağlıklı hayat için gerekliliğinin
benimsetilmesini sağlamaktır. Eğitime katılan öğrenciler,

uzman eğitmenler

tarafından eğitilmektedir. Eğitimler; voleybol, futbol, basketbol, tekvando,
badminton, masa tenisi, güreĢ, yüzme branĢları, izcilik yaz kampı ve engelli
sporları ve benzeri spor dallarında yapılmaktadır. Ayrıca bu eğitimlere engelliler
de katılabilmektedir. Engelli çocuklara yönelik ampute futbol, masa tenisi ve
89

basketbol gibi spor dallarında eğitimlerin verileceği okulda engelliler, eğitmenler
eĢliğinde spor yapma fırsatı bulabilecektir162.
Esenler Belediyesi, sporu sevdirmek ve sağlıklı bir yaĢam için ilçe halkını
spor yapmaya özendirmek amacıyla yeni bir uygulama baĢlatmıĢtır. Buna göre
“Anne Baba Çocuk Spor Yapıyor" sloganıyla ailelere çocuklarıyla birlikte spor
yapma imkânı sunulmuĢtur. Aileler, haftanın belli gün ve saatlerinde 7 ile 14 yaĢ
arasındaki çocuklarıyla birlikte voleybol ve basketbol eğitimlerine katılmaktadır.
Bu vesile ile aileler, hem gözleri arkada kalmadan çocuklarıyla bir arada olmanın
mutluluğunu yaĢamakta hem de spor yaparak stres atmaktadır. Bugüne kadar
sportif çalıĢmaları tribünlerde izleyen ailelerin sahaya inmeleri sağlanmıĢtır.
Aileler çocukları ile birlikte spor yapmanın ne kadar eğlenceli olduğunun farkına
varmaktadırlar.
Ġlçe halkı yaz aylarında havaların ısınmasıyla parklara akın ederek, boĢ
vakitlerini spor yaparak değerlendirmektedir. Ġlçedeki vatandaĢların parklarda
sağlıklı vakit geçirebilmeleri için, bütün spor aletlerinin tamir ve bakımı
yapılmaktadır. Ġlçe halkı bir yandan parklardaki yeĢil alanları kullanmakta diğer
taraftan da sağlıklı yaĢam için spor yapmaktadır. Parklarda; bel esnetme twist
aleti, bisiklet ve step aleti, barfiks-çekiĢ aleti, bacak itme/güç aleti, iç ve dıĢ bacak
güçlendirme aleti, bel ve karın kaslarının güçlendirme aleti, çiftli yürüme aleti,
vücut geliĢtirme ve benzeri spor aletleri bulunmaktadır.
3.4.ESENLER BELEDĠYESĠ STRATEJĠK PLANININ GERÇEKLEġME DÜZEYĠ
Bu kısımda, kurumsal geliĢimin gerçekleĢme düzeyi, mali yapı faaliyetleri
ve toplumsal geliĢimin gerçekleĢme düzeyi konularına yer verilecektir.
3.4.1. Kurumsal GeliĢimin GerçekleĢme Düzeyi
Anılan kurumsal geliĢme ile ilgili olarak bu kısımda, mali yapı faaliyetleri,
kalite yönetim sistemi, biliĢim alt yapısının ve kullanımı faaliyetleri, halkla iliĢkiler,
performans

bilgileri,

proje

gerçekleĢme

sonuçları

ve

destek

hizmetleri

gerçekleĢme sonuçları konularına yer verilecektir.

162

T.C. Esenler Belediyesi Resmi Web Sitesi, “Faliyet Raporu”, http://www.esenler. bel.tr/t
r/icerik/ 354/3330 /faaliyet- raporu.aspx2014, Esenler _Belediyesi_2014_Faaliyet_Raporu, (EriĢim
tarihi: 23.02.2016),s189.
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3.4.1.1. Mali Yapı Faaliyetleri
Belediye‟nin,

2014

yılında

gerçekleĢen

gelir

bütçe

büyüklüğü

195.807.886,64 TL iken, gelir bütçesi için verilen ödenek miktarı ise
250.500.000,00 TL‟dir. Bütçe gelirine iliĢkin bilgiler aĢağıda gösterilmiĢtir.
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Tablo-27Mali Yapı Faaliyetleri163

Esenler Belediyesi‟nin 2014 yılı gider bütçesi gerçekleĢme oranı ise %
90,99‟dir. Belediyeler mali konularda iç ve dıĢ denetime tabidir. Bu bağlamda dıĢ
denetim SayıĢtay tarafından, Ġç denetim ise 5393 sayılı Belediye Kanunu‟nun 25.
maddesine göre Belediye Meclisince oluĢturulan Denetim Komisyonunca
yapılmaktadır. Ayrıca Belediyenin diğer iĢ ve iĢleri; ĠçiĢleri Bakanlığı Mülkiye
MüfettiĢlerince denetime tabi tutulmaktadır164.
3.4.1.2. Kalite Yönetim Sistemi
Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Kamu Ġdarelerince hazırlanacak
faaliyet raporları hakkındaki yönetmelik çerçevesinde stratejik plan, performans
programı ve performans raporlama çalıĢmaları 2014 yılı içerisinde baĢarı ile
yürütülmektedir.
Hesap verme sorumluluğu, toplam kalite sistemine ulaĢım ve bu sistemin
geliĢtirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek nesillere aktarılmasına
yönelik çalıĢmalar kapsamında; Performans Programı, Stratejik Plan, Ġç Kontrol
Eylem Planı ve Faaliyet Raporu hazırlanmaktadır. Belediyenin Stratejik Yönetim
Sistemi çerçevesinde, stratejik planda belirtilen vizyon doğrultusunda geleceği
163

T.C. Esenler Belediyesi Resmi Web Sitesi, “Faliyet Raporu”, http://www.esenler. bel.tr/t
r/icerik/ 354/3330 /faaliyet- raporu.aspx2014, Esenler _Belediyesi_2014_Faaliyet_Raporu, s.37.
164
Esenler Belediyesi Tahsilat ġefi Gültekin AteĢ ile görüĢme 04.02.2016.
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planlama, faaliyet raporları ile de öngörülen hedeflere ulaĢmada neden-sonuç
iliĢkisi içerisinde değerlendirme imkanı bulunmaktadır165.
Faaliyet Raporları ile Esenler Belediyesinin Ģeffaflık ve hesap verebilirlik
ilkeleri çerçevesinde kamuoyu ile faaliyet ve projelere iliĢkin bilgi paylaĢımı
sağlanmaktadır. Faaliyet Raporları ile önceki yıla ait gerçekleĢmeler, kaynakların
verimli kullanıp kullanılmadığı, maliyetlerin yıllara oranla belirlenmesi ve maliyet
düĢürme yoluna gidilmesi gerçekleĢmiĢtir.
Esenler Belediyesi, Ģehir ve içinde yaĢayan insana dair yeni ve kalıcı
düĢünceler üretmek ve bunların hayata geçirilmesi noktasında fikir alıĢ veriĢinde
bulunmak

amacıyla

Ģehir

yazarları

ve

akademisyenler

ile

toplantı

gerçekleĢtirmektedir.
Belediye, Yıldız Teknik Üniversitesi ile koordineli Ģekilde yürüttüğü
uygulama ile “Anne Üniversitesi”ni hayata geçirmiĢtir. Uygulama kapsamında
eğitimleröğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Eğitim modülleri ise; iletiĢim
becerileri, değerler eğitimi, sanat ve toplum, sağlık ve çevre bilinci, ev ekonomisi,
düĢünce eğitimi, medya okur-yazarlığı, eğitimde ailenin rolüdür. Ġki ay
müddetince eğitimini tamamlayan annelere katılım belgesi verilmektedir. Anne
Üniversitesi 2012 yılında ilk mezunlarını vererek 61 anne belgelerini almıĢlardır.

165

Esenler Belediyesi Ģefi Yusuf Acem ile görüĢme 21.02.2016.
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Tablo-28Kalite Yönetim Sistemi166

Belediye, Çocuk Üniversitesi uygulaması ile 14-16 yaĢ grubunda ve her
türlü sosyoekonomik çevreden uzak bulunan çocukları erken yaĢlarda üniversite
ortamına getirerek; motivasyon, merak ve yeteneklerini ortaya koyabildikleri
yüksek özgüven ortamını oluĢturarak, çocukların eğitim tercihlerini daha bilinçli
bir Ģekilde yapmalarını sağlamaktadır. Bu nedenle çocuk üniversitesine yoğun bir
talep olmaktadır.

166

T.C. Esenler Belediyesi Resmi Web Sitesi, “Faliyet Raporu”, http://www.esenler. bel.tr/t
r/icerik/ 354/3330 /faaliyet- raporu.aspx2014, Esenler _Belediyesi_2014_Faaliyet_Raporu, s.396.
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Esenler ilçe sınırlarında yaĢayan yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle
irtibata geçilerek yapılan toplantılarla onların akademik çalıĢmalarındanistifade
edilmektedir.
Esenler Belediyesi tarafından Dijital Kütüphane oluĢturulmuĢtur.Kütüphane
öğrencilere sessiz ve konforlu çalıĢmaları için hizmet sunarken aynı zamanda
kitaplarını özgürce okumaları

sağlanmaktadır. Dijital kütüphanede; yaklaĢık

13.000 değiĢik kitapdijital ortamda bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerin ihtiyacı
olan yayınlar kütüphanede kazandırılmaya devam edilmektedir. 2011 yılında
14.900 kiĢi, 2012 de 20.228 kiĢi kütüphaneden faydalanmıĢtır167.
3.4.1.3. BiliĢim Altyapısının ve Kullanımı Faaliyetleri
Belediyenin internet hızı 20 Mb iken 100 Mb‟e yükselterek, hızı 5 kat
arttırılmıĢtır. Teknik ekip ve Türk Telekom‟un ortak çalıĢması sonucu, taĢınma
sürecinde fiber hattın yeni baĢkanlık binasına hizmet kesintisi olmadan
aktarılması sağlanmıĢtır. Halen hizmet binalarında internet oldukça hızlı bir
Ģekilde kullanılmaktadır.

167

T.C. Esenler Belediyesi Resmi Web Sitesi, “Faliyet Raporu”, http://www.esenler. bel.tr/t r/icerik/
354/3330 /faaliyet- raporu.aspx2014, Esenler _Belediyesi_2014_Faaliyet_Raporu, (EriĢim tarihi:
05.06.2016),s..
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Tablo-29BiliĢim Altyapısının ve Kullanımı Faaliyetleri168

BiliĢim altyapısının güçlendirilmesi amacıyla 120 KVA gücündeki kesintisiz
güç kaynağı yeni baĢkanlık binasında faaliyete baĢlamıĢtır. Ayrıca, elektrik
kesintilerine ve voltaj dalgalanmalarına karĢı, kırmızı renkli prizlerde takılı olan
tüm elektronik donanım koruma altına alınmıĢtır169.
Mobil Belediyecilik Projesi ile kurumsal web sitesi mobil ortama entegre
edilmektedir. Cep telefonu, tablet bilgisayar gibi cihazlarda web sitesinin daha
düzgün,

daha

anlaĢılır

ve

daha

kullanıĢlı

bir

Ģekilde

görüntülenmesi

sağlanmaktadır. Keos uygulaması sayesinde, web sitesinde bulunan kent rehberi
mobil ortamda kullanılabilir hale gelmektedir. Bu uygulama sayesinde, sahada
iken Esenler haritasını görüntüleme, imar durumu sorgulama, uzaklık ölçümü,
alan ölçümü gibi iĢlemler yapabilmek mümkündür. KEOS Mobil Harita ile de;
mesafe ölçme, alan hesaplama, kent rehberi ve önemli noktalar (POI), nöbetçi

168

T.C. Esenler Belediyesi Resmi Web Sitesi, “Faliyet Raporu”, http://www.esenler. bel.tr/t
r/icerik/ 354/3330 /faaliyet- raporu.aspx2014, Esenler _Belediyesi_2014_Faaliyet_Raporu, s.380.
169
Esenler Belediyesi Bilgisayar Mühendisi Mustafa Bağdatlı ile görüĢme 29.04.2016.
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eczane sorgulama, adres arama, imar durumu sorgulama gibi iĢlemler
yapılabilmektedir.
Belediyede, virüs tarama iĢlemi yapılmaktadır. Sistem odasına ortam
denetleme cihazı kurulmaktadır. Bu cihaz, sıcaklık, nem, su baskını, duman gibi
acil durumlarda tanımlı kiĢileri arayarak erken uyarıda bulunmaktadır. Ayrıca,
istem odasında acil durumlarda kullanılmak üzere yangın söndürme tüpü ve
elektrik kesintisine karĢılık “Kesintisiz Güç Kaynağı” bulundurulmaktadır.
3.4.1.4. Halkla ĠliĢkiler
Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü, belediye çalıĢanları ile ilgili
BĠMER‟e

(BaĢbakanlık

ĠletiĢim

Merkezi)

iletilen

baĢvurular

alınmaktadır.

Kayıtların ilgili müdürlüklere gönderilerek takibi yapılmaktadır. Sonunda talep
veya Ģikayetlerin taraflara ulaĢtırılması ve dilekçe sahibine konu hakkında bilgi
verilmesi gerekmektedir.
Bu bağlamda 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, vatandaĢların bilgi
edinme hakkına iliĢkin usulleri düzenlemiĢtir. Belediye, baĢvuru üzerine istenen
bilgi veya belgeye eriĢimi 15 iĢ günü içinde gerçekleĢtirmektedir. Ancak, istenen
bilgi veya belgenin, Belediye içindeki baĢka bir birimden temin edilmesi, baĢka
Belediyelerden görüĢ alınması durumunda belgeye ulaĢım süresi otuz iĢ günü
içinde sağlanmaktadır170.
3.4.1.5. Performans Bilgileri
Performans bilgi sisteminde, birimlerindeki ilgili servislerin aylık olarak
hazırladıkları raporlar ile öz değerlendirme iĢlemleri yapılmaktadır. ĠĢin
periyoduna göre sonuçlar kurumsal performans denetim birimine aktarılarak
yılsonunda birimlerinin faaliyet raporları hazırlanmaktadır. Ġdare yapılan iĢlemin
tamamını ele almaktadır. ĠĢ ve iĢlemleri standartlara uygun olarak yürütebilmek
için bazı projeler uygulanmaktadır. Bu çerçevede; Ġdarece, stratejik plan,
Performans Esaslı Bütçeleme ile Birim Faaliyet Raporlarının düzenli olarak
hazırlanması gerekmektedir171.
Esenler Belediyesi‟nde performansın izlenebilmesi, raporlanması ve
sürecin sistematik olarak takip edilebilmesi için yazılım programı kurulmuĢtur. Bu
170
171

Esenler Belediyesi Halkla ĠliĢkiler Müdürü Ercan Zengin ile görüĢme 06.03.2016.
Esenler Belediyesi strateji Ģefi Oktay ĠĢler ile görüĢme 02.02.2016.
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yazılım ile Belediye BaĢkanına ve Yardımcılarına, iç Denetçi ve birim
Müdürlerine;özel izleme ekranları oluĢturulmuĢtur. Bu sayede iĢ ve iĢlemler ile
ilgili geliĢmelere periyodik olarak yanıt verebilerek iĢ sonuçları, izleme ekranından
100 üzerinden puanlama ile birlikte görülebilmekdir. Proje ve faaliyetlere ait
göstergeler ve yatırımlara iliĢkin gerçekleĢme değerleri ise performans temsilcileri
vasıtasıyla

sisteme

girilerek

raporlar

istenilmesi

durumunda

anında

alınabilmektedir. Belediye‟nin 2010–2014 yıllarını içine alan stratejik planı da bu
sistem ile takip edilmektedir. Bu çerçevede Belediyenin stratejik plan çalıĢmaları
daha kaliteli biçimde kayıt altına alınmaktadır. Stratejik plandaki hedeflere ait
projeler, performans esaslı bütçeler ve performans programları vasıtasıyla
uygulanmaktadır. Stratejik plan uygulamasının sonuçları faaliyet raporlarında
kapsamlı olarak incelenmektedir. Sonuç değerlendirmeleri ise, performans
bilgileri ve üst yönetimin katılımlarıyla düzenlenecek olan ara ve yılsonu
toplantılarında da görüĢülmeye devam edilmektedir.
3.4.1.6. Proje GerçekleĢme Sonuçları
Esenler Belediyesi Performans Programı proje göstergeleri kapsamında
belirlenmiĢ olan performans göstergelerine önem derecelerine göre ağırlıklar
vermektedir. Gösterge ağırlığının toplam ağırlığa bölünmesi sonucu oluĢan
değerin, performans gösterge değerlerinin gerçekleĢme yüzdeleri ile çarpımında
oluĢan

puanların

oluĢturmaktadır

toplamı

Esenler

Belediyesi‟nin

performans

puanını

172

.

Performans göstergeleri, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılıp
kullanılmadığını ölçmeye ve değerlendirmeye yardımcı olmaktadır. Ayrıca,
faaliyet ve projeleri yürüten birimlerce belirlenmekte ve performansın farklı yönleri
üzerinde durduklarından gösterge hedefleri belirlenirken birbirleriyle olan
etkileĢimlerine dikkat edilmesi gerekmektedir. Örneğin, verimlilik artıĢı kalitedeki
düĢüĢe rağmen sağlanabilir. Bu nedenle kalite ile verimlilik arasındaki dengeyi
sağlayacak Ģekilde gösterge hedeflerinin belirlenmesi gerekir. Performans
göstergesi; dengeli, güvenilir, karĢılaĢtırılabilir olmalı ve fayda-maliyet analizi
yapılabilmelidir.
Proje göstergeleri belediyedeki mevcut birimler tarafından 3 aylık, 6 aylık
ve yıllık olarak belirlemektedir. Performans programı çerçevesinde belirlenen
172

T.C. Esenler Belediyesi Resmi Web Sitesi, “Stratejik Plan”,http://www.esenler. bel.tr/t
r/icerik/ 354/3330 / Stratejik Planı x2014, Esenler Belediyesi 2010-2014 Yılları Stratejik Planı, s.399.
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hedeflerin yıl sonunda çıktı oranları faaliyet raporunda yazılmaktadır. Hedef üstü
ve hedef altı göstergeler belediyedeki ilgili birim tarafından açıklanmaktadır.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda hedefin altında kalınmasının temel
nedenlerinin; gerekli ön hazırlık çalıĢmalarındaki inisiyatif dıĢı gecikmeler, ihale
çalıĢmalarının devam etmesi, ihale sürecinin uzaması ve projenin iptal edilmesi
olduğu, hedefin çok üstünde gerçekleĢme durumlarının nedenlerinin ise;
öngörülen hedef ile realite arasındaki farklılık, taleplerin beklenenden fazla
gelmesi ve ilgili çalıĢmaya önemin artması gibi baĢlıklarda ifade edilmektedir.
Belediye, stratejik yönetim sistemi çerçevesinde, stratejik planda belirtilen
vizyon doğrultusunda geleceği planlama, faaliyet raporları ile de öngörülen
hedeflere ulaĢmada neden sonuç iliĢkisi içerisinde değerlendirme imkanı
sunmaktadır.
Faaliyet Raporları ile belediyenin Ģeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri
doğrultusunda kamuoyu ile faaliyet

ve projelere

iliĢkin bilgi paylaĢımı

sağlanmaktadır. Bu nedenle önceki yıla ait gerçekleĢmeler, maliyetlerin yıllara
oranla belirlenmesi, kaynakların verimli kullanıp kullanılmadığı ve maliyet
düĢürme yoluna gidilebilmektedir.
3.4.1.7. Destek Hizmetleri GerçekleĢme Sonuçları
Esenler

Belediyesi

Destek

Hizmetleri

Müdürlüğü

olarak

belediye

hizmetlerinin daha etkin, daha verimli bir Ģekilde yerine getirmek temel görevidir.
VatandaĢların ve çalıĢanların afetlerde herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet
verilmemesi için gerekli tedbirler ve çalıĢmalara devam etmesi gerekir. Ülkemiz
baĢta deprem olmak üzere sel, heyelan, çığ, yangınlar ve teknolojik kazalar gibi
doğal tehlikelerle karĢı karĢıyadır. Marmara bölgesi ve çevresinde bir depremin
meydana gelebileceği varsayılmaktadır.
Esenler halkını afetlere hazırlanmak maksadıyla ekip çalıĢmasına devam
edilmektedir. Bu çerçevede, psikolojik danıĢman, inĢaat mühendisi, mimar, teknik
eleman, hemĢire, iĢçi ve memurlardan oluĢan Esenler Belediyesi Arama
Kurtarma Ekibi (ESKAT) gerekli tüm eğitimleri almıĢtır173.
Destek Hizmetleri Müdürlüğü; Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD),
Engelli Dernekleri ve Ġstanbul Kalkınma Ajansı ile müĢterek bir uygulama
173

Belediyesi Zabıta Memuru Aydın Dedeoğlu ile görüĢme 12.03.2016.
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baĢlatmıĢtır. Buna göre; “Engelli Ailelerinden OluĢan Gönüllü Arama Kurtarma
Ekibi Projesi” oluĢturulmuĢtur. “Sesimi Duyan Var mı?” sloganıyla yola çıkılarak
engelli yakınlarından oluĢan 100 vatandaĢımıza (anne, baba, teyze vs.) Ġl AFAD
görevlileri tarafından, temel arama kurtarma eğitimi verilmiĢtir. Bu sayede eğitime
katılamayan engellilerde bina boĢaltılması, toplanma alanı, ilk yardım, aile afet
planı konularında bilgisahibi olmaları sağlanmıĢ, eğitim alan engelli yakınlarına
afet ve acil durum çantası verilmiĢtir. Bu sayede gönüllü olarak oluĢan engelli
ekibi ile ESKAT ekibi; eğitim, tatbikat ve arama-kurtarma çalıĢmalarına müĢterek
olarak katılabilecektir.
Esenler Belediyesinin engelli vatandaĢlarımızla ilgili Engelli Ailelerinden
OluĢan Gönüllü Arama Kurtarma Ekibi Projesi gerçekleĢtirmiĢtir. Bu uygulama ile
engelliler afetlerde de yalnız olmadıklarını hissetmiĢlerdir. ESKAT ekibi
tarafından

yapılan

çalıĢma

ile

ilçede

yaĢayan

tüm

engellilerin

adresi

belirlenmiĢtir. Engellilerin binaları hızlı bir Ģekilde boĢaltılabilmesi için engelli
rampaları

yapılmaktadır.

Bununla

ilgili

engelli

dernekleri

ile

çalıĢmalar

174

sürdürülmektedir

.

Belediyeye ait tüm hizmet binalarının temizliğinin yapılması, çalıĢan
personele servis imkanının sunulması, hizmet araçlarının sigorta, ceza,
muayene, kiralanma ve yakıt verme ihtiyaçları Destek Hizmetleri Müdürlüğü
tarafından karĢılanmaktadır.

174

Esenler Ortapedik Engelliler Derneği baĢkanı AyĢe Özhan ile görüĢme 16.03.2016.
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Tablo-30Destek Hizmetleri GerçekleĢme Sonuçları175

3.4.2. Kentsel GeliĢimin GerçekleĢme Düzeyi
Bu kısımda, çevre koruma ve kontrol müdürlüğü, kentsel tasarım
müdürlüğü, emlak ve istimlak müdürlüğü, fen iĢleri müdürlüğü, hukuk iĢleri
müdürlüğü, park ve bahçeler müdürlüğü, imar ve Ģehircilik müdürlüğü ve ruhsat
ve denetim müdürlüğü faaliyetlerinin gerçekleĢme düzeylerine yer verilecektir.
3.4.2.1. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından, “Evimiz Gibi Tertemiz
Esenler” sloganı ile vatandaĢlara daha sağlıklı ve daha kaliteli bir çevre
oluĢturmak amacıyla çalıĢmalara devam edilmektedir.

175

T.C. Esenler Belediyesi Resmi Web Sitesi, “Faliyet Raporu”, http://www.esenler. bel.tr/t
r/icerik/ 354/3330 /faaliyet- raporu.aspx2014, Esenler _Belediyesi_2014_Faaliyet_Raporu, s.380.
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Tablo-31Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü176

Bu bağlamda, kamu kuruluĢlarında ve iĢyerlerinde ambalaj atık poĢetleri ve
geri dönüĢüm kutularının dağıtılması, atıkların toplanması, hafriyat toprağı ve
inĢaat atıkları taĢıma ve kabul belgesi verilmesi gibi çalıĢmalar sunulmaktadır 177.
Ayrıca, evsel çöplerin, tıbbi atık ve büyük hacimli atıkların toplanması,
cadde, soka ve Pazar yerlerinin yıkanması ve süpürülmesi, ibadethane ve
anaokullarının halılarının yıkanması, gürültü kirliliği ve egzost gazı ölçümleri gibi
hizmetler de yürütülmektedir.

176

T.C. Esenler Belediyesi Resmi Web Sitesi, “Faliyet Raporu”, http://www.esenler. bel.tr/t
r/icerik/ 354/3330 /faaliyet- raporu.aspx2014, Esenler _Belediyesi_2014_Faaliyet_Raporu, s.381.
177
T.C. Esenler Belediyesi Resmi Web Sitesi, “Faliyet Raporu”, http://www.esenler. bel.tr/t
r/icerik/ 354/3330 /faaliyet- raporu.aspx2014, Esenler _Belediyesi_2014_Faaliyet_Raporu, (EriĢim
tarihi: 05.03.2016),s.32..
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3.4.2.2. Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Güzel Esenler Projesi kapsamında, TEM E-5 bağlantı yolunun zemin
rehabilitasyonu, Kentsel Tasarım Uygulaması, Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi
tarafından yapılmaktadır.
Tablo-32Kentsel Tasarım Müdürlüğü178

Esenlerde hayat kalitesinin arttırılarak sağlam konutların yapılması
hedeflenmektedir. Bunun için, ruhsat, imar, proje kontrol ve iskân iĢlemleri ilgili
mevzuatlar çerçevesinde devam etmektedir. Isı yalıtım iĢlemleri ise devam
etmektedir.Kentsel Tasarım Müdürlüğü yalıtım esas alan akıllı binaların
yapılabilmesi için görevini sürdürmektedir.
3.4.2.3. Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü
Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü ve Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünden gelen
yıkım kararı bulunan yapılarla ilgili olarak duyurular yapılmaktadır. Verilen süre
bitiminde boĢaltma iĢlemi yapılmamıĢ ise çağrılan takviye ekibip ile buraların
tahliyesi sağlanmaktadır. Ġlgili yerdeki eĢyalar tutanak düzenlenerek yeddi emin
deposunda muhafaza altına alınmaktadır. Binanın boĢaltılmasının ardından
yapılan yıkım iĢleminde gerekli tedbirler alınarak yıkıma iĢtirak edilmektedir179.
Belediye tarafından, 2981, 3194 sayılı Ġmar Kanununun 18. maddesine
istinaden 2014 yılında yapılan 2 adet uygulamayla birlikte, 2010-2014 yıllar
178

T.C. Esenler Belediyesi Resmi Web Sitesi, “Faliyet Raporu”, hhttp://www.esenler. bel.tr/t
r/icerik/ 354/3330 /faaliyet- raporu.aspx2014, Esenler _Belediyesi_2014_Faaliyet_Raporu, s.389 .
179
Esenler Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Müdürü A.Menderesġereflioğulları ile görüĢme
04.04.2016.
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arasındatoplam

20

uygulamayapılarak

tescil

edilmiĢtir.

Yapılan

uygulamakapsamında 16.37 hektarlık bir alan kapsanmıĢ, bu alana ile ilgili
yapılan ifraz uygulaması neticesinde 2.580 adet tapu çıkartılmıĢtır180.
Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi ve Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü tarafından
koordineli bir Ģekilde yürütülmekte olan çalıĢmalarla;2014 yılında

toplam

2.720.67 m²alan belediye tarafından kamulaĢtırılmıĢtır. Ayrıca takdir ve uzlaĢma
komisyon raporunun hazırlanması ile tapu çıkartılması iĢlemleri, tevhit-ifraz-yola
terk iĢlemleri ve satıĢı yapılan taĢınmaz alanları gerçekleĢtirilmesi sağlanmıĢtır.
Tablo-33Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü181

3.4.2.4. Fen ĠĢleri Müdürlüğü
Çağın

gereklerine

göre

yol,

bulvar,

meydan,

yaya

kaldırımlarıile

altyapı/üstyapı faaliyetleri yapılmaktadır.
180

T.C. Esenler Belediyesi Resmi Web Sitesi, “Faliyet Raporu”, http://www.esenler. bel.tr/t
r/icerik/ 354/3330 /faaliyet- raporu.aspx2014, Esenler _Belediyesi_2014_Faaliyet_Raporu, (EriĢim
tarihi: 25.02.2016),s.128-129.
181
T.C. Esenler Belediyesi Resmi Web Sitesi, “Faliyet Raporu”, http://www.esenler. bel.tr/t
r/icerik/ 354/3330 /faaliyet- raporu.aspx2014, Esenler _Belediyesi_2014_Faaliyet_Raporu, s.384.
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Tablo-34Fen ĠĢleri Müdürlüğü182

Esenler Belediyesi Fen ĠĢleri Müdürlüğü tarafından; asfalt kaplaması,
yağmur suyu Ģebeke yapımı, ızgara temizliği, tretuar yani bina önü, altyapı
çalıĢmalarından kaynaklanan bozulmalar ve çökmelerin tamir edilmesi,

açık

otoparkların beton, taĢ ve asfalt kırığı ile düzenlenmesi, kamu binaları ile cadde
ve sokak aydınlatma çalıĢmaları yapılmıĢtır. Ayrıca, kıĢla mücadelede tuzlama ve
küreme iĢlemleri, sel-su baskını gibi acil durumlara müdahale etmektedir.
Altyapı Planlama ġefliği, ilçeye hizmet veren diğer kurum ve kuruluĢlarla
koordinasyonun sağlanarak (Afet Koordinasyon Merkezi, Sular Ġdaresi vs.)
onlardan kaynaklanan eksikliklerin takibini yapmaktadır. Bununla birlikte her türlü
182

T.C. Esenler Belediyesi Resmi Web Sitesi, “Faliyet Raporu”, http://www.esenler. bel.tr/t
r/icerik/ 354/3330 /faaliyet- raporu.aspx2014, Esenler _Belediyesi_2014_Faaliyet_Raporu, s.385.
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alt

yapıdan

kaynaklanan

olumsuzlukların

tespit

edilerek

değerlendirilmesi ve olumsuzlukların giderilmesini sağlamaktadır

Ģikayetlerin

183

.

Ġlçe genelindebulunan 6000 askı tipi aydınlatmanın bakımı, karanlıkta kalan
bölgeler ile okul bahçelerinin

aydınlatılması, açık otopark olarak düzenlenen

alanlarda aydınlatma yapılmaktadır.
3.4.2.5. Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü
Tablo-35Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü184

Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü olarak Kanun değiĢiklikleri ve mevzuattaki
değiĢimlerin Resmi Gazetede takibi yapılarak değiĢiklik olması durumunda ilgili
Belediye‟nin ilgili birimlerine iletilmektedir. Genel olarak dosyalar yargılama
aĢamalarında hedeflenen doğrultuda iĢlem görmektedir. Ayrıca, Müdürlükler
arası değerlendirme ve tartıĢma toplantıları ve hukuki görüĢ istekleri mevzuat ve
içtihatlar çerçevesinde yapılmaktadır. 2014 yılına ait yapılan iĢlemler tabloda
belirtilmektedir185.
3.4.2.6. Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Esenler Belediyesi tarafından hizmete açılan “Çocuk Sokağı” günün belirli
saatlerinde trafiğe kapatılarak

çocukların kullanımına

sunulmaktadır.

183

Bu

Esenler Belediyesi Fen ĠĢleri Mühendisi Ayhan Demir ile görüĢme 25.03.2016.
T.C. Esenler Belediyesi Resmi Web Sitesi, “Faliyet Raporu”, http://www.esenler. bel.tr/t
r/icerik/ 354/3330 /faaliyet- raporu.aspx2014, Esenler _Belediyesi_2014_Faaliyet_Raporu, s.158.
184

185

Esenler Belediyesi Hukuk ĠĢleri Müdürü M.Latif Öner ile görüĢme 21.03.2016.
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çerçevede, içerisinde bisiklet yolu, basket ve voleybol alanı ve benzeri oyunlar;
profesyonel hocalar eĢliğinde çocukların eğitimine katkıda bulunmaktadır. Park
ve Bahçeler Müdürlüğü, Çocuk Sokağının çevre düzenlemesi amacıyla 71 adet
estetik değeri olan silindir formlu tijli alev ağacı dikimi ile birlikte dekoratif ıĢıklı
bordürlerle sokağa farklı bir kimlik kazandırmıĢtır186.
Park ve Bahçeler Müdürlüğünce, Süs bitkisi dikimi, dekoratif baskı beton
yapılması, çocuk oyun alanı, fitness alanı, ahĢap kameriye, dekoratif aydınlatma,
çim serimi ile ilgili olarak; Turgut reis mahallesi Anadolu Cad. parkı düzenleme
projesi ve yapımı (561m2), havaalanı mahallesi taĢocağı Cad. parkı revizyon
projesi ve yapımı (1.195 m2), NenehatunMah. Aziziye Cad. parkı revizyon projesi
ve yapım iĢi (2971 m2), Oruçreis Mah. ġehit Ali Karahan Cad. parkı revizyon
projesi ve yapımı (319 m2), Menderes Mah. metro yanı parkı projesi ve yapım iĢi
(137 m2), Birlik Mahallesi otaban yan yol parkı projesi ve yapım iĢi (2.552 m2),
Nene Hatun Mahallesi Kadir TopbaĢ Kültür Sanat Merkezi bahçesi çevre
düzenleme yapım iĢi (677 m2), tuna mahallesi Kültür Merkezi Semazen Camii
önü çevre düzenlemeleri yapılmıĢtır.
Esenler Belediyesi Göktürk Tabiat Parkı GeliĢim Projesinin 56 hektar
kullanım alanı Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığınca onaylanmıĢtır.

Proje

kapsamında, öncelikle Esenler halkının rekreasyon ihtiyacının karĢılanması,
piknik yapması ve kültürel faaliyetlerde bulunması amacıyla okul ve derneklerden
gelen toplu gruplara hizmet verilmektedir. Tabiat Parkı Alanı içerisinde; otopark,
çeĢmeler, kır kahveleri, kır lokantaları, yürüyüĢ yolları, piknik alanları ve benzeri
hizmet üniteleri bulunmaktadır187.
Okullara oyun grubu, kamu binaları etrafına peyzaj düzenleme, mevsimlik
çiçek ve lale soğanı dikimi, park, bahçe ve refüjlerde ağaç ve güllerin
çapalanması (72.000 Adet), fıtnessaletleri temini ve montajı (105 adet park ve
yeĢil alan), mevcut parklarda hasar gören oyun grubu ve fitnees aletlerinin
tamiratı (670 adet) yapılmaktadır.
Tablo-36Park ve Bahçeler Müdürlüğü188

186

Esenler Belediyesi Resmi Web sitesi 04.02.2014.
Esenler Belediyesi Park ve Bahçeler Teknisyeni Ali Yıldız ile görüĢme 14.02.2016.
188
T.C. Esenler Belediyesi Resmi Web Sitesi, “Faliyet Raporu”, http://www.esenler. bel.tr/t
r/icerik/ 354/3330 /faaliyet- raporu.aspx2014, Esenler _Belediyesi_2014_Faaliyet_Raporu, s.392.
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Hijyen Park Projesi Uygulaması ile Esenler ilçe sınırları içerisindeki tüm
çocuk oyun grupları, fitness aletleri ve çevre duvarlarında bulunan istenmeyen ve
görüntü kirliliğine sebep olan yazıların silinerek temiz bir görüntü sağlanması
amacıyla hijyen temizlik çalıĢması yapılmıĢtır189.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, Esenler genelindeki tüm park, refüj
ve diğer yeĢil alanlarda hazır çim serimi yapılması (22.306 m2), ağaç dikimi
(2.916 adet), refüj düzenlemesi, yeni hizmet binası çevresi peyzaj düzenlemesi,
park, yeĢil alan, refüj ve yol kenarlarında dekoratif aydınlatma yapılması
parklarda, refüjlerde ve diğer yeĢil alanlarda ağaç ve güllerin budanması ve
kesimi (55.069 adet), parklarda, refüjlerde ve diğer yeĢil alanlarda çim alanlarının
biçilmesi (4.840.387 m2), kamu alanlarına kent mobilyası konulması (240 adet)
tamamlanmıĢtır.
189

T.C. Esenler Belediyesi Resmi Web Sitesi, “Faliyet Raporu”, http://www.esenler. bel.tr/t
r/icerik/ 354/3330 /faaliyet- raporu.aspx2014, Esenler _Belediyesi_2014_Faaliyet_Raporu, (EriĢim
tarihi: 15.02.2016),s.276.
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3.4.2.7. Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü
Çarpık kentleĢme ve kaçak yapılanmanın önlenebilmesi için düzenli olarak
denetimler yapılmaktadır. Herhangi bir olumsuzluk yaĢanmaması içingerekli
tedbirler alınmaktadır.
Tablo-37Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü190

Esenleri daha yaĢanabilir örnek bir marka Ģehir haline getirmek için proje
bazlı çalıĢmalar kapsamında; yeni binalara kamera ve klima konulması, camii,
dernek ve kurumlara proje desteği verilmesi, yeni yapılan inĢaatların cephelerinin
projelendirilmesi, kentsel tasarım uygulama projesi, tuna mahallesi eğitim vadisi
ile dörtyol meydanı düzenlemesi ve tarihi yapıların restorasyonu çalıĢmaları
yapılmaktadır191.

190

T.C. Esenler Belediyesi Resmi Web Sitesi, “Faliyet Raporu”, http://www.esenler. bel.tr/t
r/icerik/ 354/3330 /faaliyet- raporu.aspx2014, Esenler _Belediyesi_2014_Faaliyet_Raporu, s.386.
191
Esenler Belediyesi Ġmar Müdürü Adil ġenden ile görüĢme 21.03.2016.
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3.4.2.8. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Ruhsat ve Denetim ĠĢleri Müdürlüğü‟nün talebi üzerine ESHĠP (Esenler
Hijyen Projesi) kapsamında denetim ve takip iĢlemleri yapılabilecektir. Bu
nedenle kayıt ekranları ve raporlama ekranlarının yapılabileceği yeni yazılım
hazırlanarak kullanıma açılmıĢtır.
Tablo-38Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü192

Ruhsat Denetim Müdürlüğünce, iĢyerlerine ruhsat verilmesi, ruhsat
düzenlenen iĢ yerlerin denetimi, kurum arĢiv hizmetleri, ruhsat denetimleri,
umuma açık iĢyerlerinin denetimi; Ģikâyet denetimleri yapılmaktadır.

192

T.C. Esenler Belediyesi Resmi Web Sitesi, “Faliyet Raporu”, http://www.esenler. bel.tr/t
r/icerik/ 354/3330 /faaliyet- raporu.aspx2014, Esenler _Belediyesi_2014_Faaliyet_Raporu, s.393.
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Esenler Hijyen Projesi, baĢta Esenler‟de yaĢayan halk olmak üzere;
güvenilir gıda, kaliteli hizmet ve sürdürülebilir sağlık koĢullarının tümünü
kapsamaktadır. Proje artan talepler doğrultusunda yenilenmiĢ, güncellenmiĢ ve
kapsamı geniĢletilmiĢtir. Gıda iĢletmelerinin yanında kiĢisel bakım yerleri ile
eğlence ve istirahat yerleri projeye dahil edilmektedir. Esenler Hijyen Projesi
kapsamında sertifika almak isteyen esnafın telefonla ya da dilekçe ile
baĢvurusunu yapmasının ardından, esnafla birlikte belirlenen günde söz konusu
iĢletme ESHĠP personellerince denetlenmektedir193.
3.4.3. Toplumsal GeliĢimin GerçekleĢme Düzeyi
Bu kısımda, insan kaynakları ve eğitim müdürlüğü,kadın ve aile hizmetleri
müdürlüğü, kültür ve sosyal iĢler müdürlüğü, sağlık iĢleri müdürlüğü ve sosyal
yardım iĢleri müdürlüğü ile ilgili bilgilere yer verilecektir.
3.4.3.1. Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Personel kayıt sistemine ek olarak raporlama yazılımı projesi kapsamında
ilgili personele eğitim verilerek kullanıma açılmıĢtır. Hizmetçi Eğitim ÇalıĢmaları
kapsamında, Belediye‟de çalıĢmakta olan görevli personelin günün koĢullarına
uygun olarak yetiĢtirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle çalıĢanların bilgi ve
verimliliğinin artırılması için eğitimler düzenlenerek 2014 yılında tüm birimleri içine
alan hizmet içi eğitim faaliyetleri gerçekleĢtirilmiĢtir194.
Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından, 5216 Sayılı BüyükĢehir
Belediye Kanunu, Kamuda Tasarruf Bilincinin GeliĢtirilmesi, 5393 Sayılı Belediye
Kanunu, Mutluluk ve Mutlu Olmanın Yolları, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
ĠletiĢim Becerileri, Belediye Zabıta Yönetmeliği, BaĢarı Motivasyonu, 7201 Sayılı
Tebligat Kanunu, Ġlk Yardım, Resmi YazıĢma Kuralları, 4982 Sayılı Bilgi Edinme
Hakkı Kanunu konularında kiĢi baĢı 18,8 saat eğitim verilmesi sağlanmıĢtır.

193

T.C. Esenler Belediyesi Resmi Web Sitesi, “Faliyet Raporu”, http://www.esenler. bel.tr/t
r/icerik/ 354/3330 /faaliyet- raporu.aspx2014, Esenler _Belediyesi_2014_Faaliyet_Raporu, (EriĢim
tarihi: 05.01.2016),s.298.
194
T.C. Esenler Belediyesi Resmi Web Sitesi, “Faliyet Raporu”, http://www.esenler. bel.tr/t
r/icerik/ 354/3330 /faaliyet- raporu.aspx2014, Esenler _Belediyesi_2014_Faaliyet_Raporu, (EriĢim
tarihi: 23.02.2016),s.181.
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Tablo-39Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü195

3.4.3.2.Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü 02. 06. 2014 tarih ve 2014/ 60 Sayılı
Meclis Kararı ile kurulmuĢtur.
Tablo-40Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü196

Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı olarak
faaliyet yürüten Esenler Bilgi Evleri (ESGEV), geleceğimiz olan çocukları hem
kültürel açıdan hem de bilimsel açıdan geliĢtirmeyi kendisine misyon edinmiĢtir.
195

T.C. Esenler Belediyesi Resmi Web Sitesi, “Faliyet Raporu”, http://www.esenler. bel.tr/t
r/icerik/ 354/3330 /faaliyet- raporu.aspx2014, Esenler _Belediyesi_2014_Faaliyet_Raporu, s.387.
196
T.C. Esenler Belediyesi Resmi Web Sitesi, “Faliyet Raporu”, http://www.esenler. bel.tr/t
r/icerik/ 354/3330 /faaliyet- raporu.aspx2014, Esenler _Belediyesi_2014_Faaliyet_Raporu, s.388.
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Bilgi Evleri sivil toplum kuruluĢları ile ortaklaĢa çalıĢmaktadır. 2014 yılında 180
personeli ile 16.000 gence eğitim hizmeti vermiĢtir.
Kadın Aile Müdürlüğü, izcilik ile ilgili olarak baĢlattığı uygulama ile izciliği
yaygınlaĢtırmak, insanları doğaya, çevreye duyarlı olmayı aĢılamak ve izciliği
sevdirmek maksadıyla Ġzmit Gölcük‟te yapılan izcilik kampına 250 öğrenci
katılmıĢtır197.
Ayrıca, “Esen Çocuk Dergisi” Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
tarafından 3‟er aylık dönemlerle hazırlanarak ilçede bulunan öğrencilere ve
çocuklara dağıtılmaktadır.
3.4.3.3. Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü‟nün etkinlik faaliyetleri kayıt altına
alınarak, takip edebilecekleri yeni bir yazılım projesi geliĢtirilmiĢtir. Bu kapsamda
personele eğitimverilerek yazılım projesikullanıma açılmıĢtır.
Esenler Sanat Evi uygulaması ile 8-80 yaĢ arası hemĢehrilerinin kiĢisel
geliĢimine fayda sağlamak amacıyla, Dr. Kadir TopbaĢ Kültür Sanat Merkezi‟nde
faaliyetlerine devam etmektedir.Bu çerçevede ,kemandan gitara, karikatürden
kaligrafiyekadar 28 ayrı dalda kurslar veren ESEV, 2014 yılında 2293 öğrenciye
hizmet vermiĢtir198.
Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü tarafından, tarih ve kültür turları
organizasyonu ile ilçe halkına, öğrencilere, kurum çalıĢanlarına, ev hanımlarına,
sosyal gruplara, özellikle de gençlere özel tarih, kültür gezileri düzenlenmiĢtir.
Ayrıca, Çanakkale gezileri ile vatan ve bayrak sevgisini aĢılamak, katılımcıların
milli duygularını ve bilinçlerini güçlendirmek hedeflenmektedir. Bu bağlamda,
Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı - Çanakkale ġehitliği Gezilerine toplam
6.550 vatandaĢ katılım sağlamıĢtır. Ġstanbul sosyal grup gezileri ve boğaz

197

T.C. Esenler Belediyesi Resmi Web Sitesi, “Faliyet Raporu”, http://www.esenler. bel.tr/t
r/icerik/ 354/3330 /faaliyet- raporu.aspx2014, Esenler _Belediyesi_2014_Faaliyet_Raporu, (EriĢim
tarihi: 16.02.2016),s.188.
198
T.C. Esenler Belediyesi Resmi Web Sitesi, “Faliyet Raporu”, http://www.esenler. bel.tr/t
r/icerik/ 354/3330 /faaliyet- raporu.aspx2014, Esenler _Belediyesi_2014_Faaliyet_Raporu, (EriĢim
tarihi: 22.01.2016),s.222.
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gezilerine 2.300, Konya gezisine 400 kiĢi ile Edirne gezisine 1.000 kiĢi
katılmıĢtır199.
Tablo-41Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü200

Kültürel faaliyetler çerçevesinde; yarıyıl karne Ģenliği,

gönül sohbetleri,

muhabbet kapısı, aĢure programı, huzurlu aile sohbetleri, 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk bayramı etkinlikleri (uluslar arası barıĢ ekmeği festivali),
konserler, çocuk ve yetiĢkin tiyatrosu, çocuk ve yetiĢkin sineması, sergiler ve
sağlıklı yaĢam ve benzeri faaliyetler de icra edilmiĢtir201.

199

T.C. Esenler Belediyesi Resmi Web Sitesi, “Faliyet Raporu”, http://www.esenler. bel.tr/t
r/icerik/ 354/3330 /faaliyet- raporu.aspx2014, Esenler _Belediyesi_2014_Faaliyet_Raporu, (EriĢim
tarihi: 16.03.2016),s.225.
200
T.C. Esenler Belediyesi Resmi Web Sitesi, “Faliyet Raporu”, http://www.esenler. bel.tr/t
r/icerik/ 354/3330 /faaliyet- raporu.aspx2014, Esenler _Belediyesi_2014_Faaliyet_Raporu, s.390.
201
T.C. Esenler Belediyesi Resmi Web Sitesi, “Faliyet Raporu”, http://www.esenler. bel.tr/t
r/icerik/ 354/3330 /faaliyet- raporu.aspx2014, Esenler _Belediyesi_2014_Faaliyet_Raporu, (EriĢim
tarihi: 08.02.2016),s.232.

114

3.4.3.4. Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü
Tablo-42Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü202

Esenler

Belediyesi

Sağlık

ĠĢleri

Müdürlüğü,

%100

Hayat

Projesi

kapsamında, madde bağımlılarına tedavi sonrası iĢ bulma çalıĢmalarına devam
etmektedir. 31 Aralık 2014 tarihine kadar Erenköy Ruh Sinir Hastalıkları
Hastanesinde 36 madde kullanıcısı yatarak, 60 madde kullanıcısı ise ayaktan
tedavi sürecine baĢlamıĢtır203. Proje kapsamında 647 madde kullanıcısı ile
görüĢme sağlanmıĢtır204.
“Yalnız Değilsiniz” sloganıyla baĢlatılan uygulama ile; ilçede ikamet eden
62 kimsesiz, yaĢlı vatandaĢın evlerinde muayeneleri gerçekleĢtirilerek fiziksel ve
ruhsal durumları sürekli takip edilmektedir. Sağlık ĠĢleri Müdürlüğüayrıca
vatandaĢlara psikolojik danıĢmanlık hizmeti kapsamında;

202

aile–çift terapisi ve

T.C. Esenler Belediyesi Resmi Web Sitesi, “Faliyet Raporu”, http://www.esenler. bel.tr/t
r/icerik/ 354/3330 /faaliyet- raporu.aspx2014, Esenler _Belediyesi_2014_Faaliyet_Raporu, s.394.
203
Esenler Belediyesi Sağlık ĠĢleri Müdürü Mustafa Uzun ile görüĢme 05.02.2016.
204
Esenler Belediyesi Psikolog Yasin Mehmet Eksen ile görüĢme 02.02.2016.
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çocuk-ergen

danıĢmanlığı

hizmeti

vermektedir.

2010-2014

yılllarınada

toplam1171 bireysel danıĢmanlık hizmeti sağlanmıĢtır.
Esenler

Belediyesi

Sağlık

ĠĢleri

Müdürlüğü;

poliklinik,

evde

bakım,enjeksiyon-pansuman ve hasta nakil hizmetleri, defin iĢlemleri, göz, ağız
ve diĢ sağlığı taraması, tüp bebek semineri, Türk Kızılay‟ı kan bağıĢı ve ilaç
toplama kampanyası yapmaktadır.
3.4.3.5. Sosyal Yardım ĠĢleri Müdürlüğü
Esenler Belediyesi Sosyal Yardım ĠĢleri Müdürlüğü olarak yardım
talebinde bulunan engelli, yetim ve fakirler vatandaĢlardan dilekçesi alınarak
gerekli evrakları tamamlaması istenilmektedir.

Evrakların tamamlanmasıyla

birlikte dilekçe iĢleme alınarak zabıta ve sivil ekipler tarafından araĢtırma
yapılmaktadır. AraĢtırmanın tamamlanmasıyla dosya yardım komisyonuna havale
edilmektedir. Yardım Komisyonu, Belediye BaĢkan Yardımcısının baĢkanlığında;
Mali Hizmetler Müdürü, Zabıta Müdürü, Sağlık ĠĢleri Müdürü ve Sosyal yardım
ĠĢleri Müdürlerinden oluĢmaktadır. Komisyonun kararı olumlu olursa vatandaĢa
bilgi verilerek yardım ulaĢtırılmakta olumsuz ise resmi yazı ile bildirilmektedir.
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Tablo-43ĠĢ AkıĢ ġeması205

Esenler Belediyesi EDĠM Market ve ASKIDA EKMEK projeleri ile ilçede
ikamet edenlerin yaĢam kalitesinin yükselmesine yardımcı olmak, gerçek ihtiyaç
sahibine kısa sürede yardım ulaĢtırmak, bunu yaparken de yardıma muhtaç
vatandaĢların onur ve gururunu koruyarak rencide edilmeden en iyi Ģekilde
hizmet etmeyi hedeflemektedir.
Proje kapsamında, ailenin ihtiyaç durumuna göre yani ailedeki birey
sayısı, yaĢlılık durumu, engellilik durumu, öğrenci olup olmadığı ve benzeri
durumlarda EDĠM Kart‟lara para-puan yüklenerek EDĠM Marketten belirlenen
ürünü alabilmektedir. Askıda Ekmek uygulamasıyla da ilçe‟de anlaĢılan ekmek
fırınlarda bulunan askıya, vatandaĢlar tarafından ekmek bırakılarak, ihtiyaç
sahiplerine ekmeğin ulaĢımı sağlanmaktadır. Ġhtiyaç sahibi hangi fırına yakınsa

205

Esenler Belediyesi Sosyal Yardım ĠĢleri Müdürlüğü, (EriĢim Tarihi: 25.06.2016).
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oradan ekmek almak durumundadır. Askıya ekmek bırakılmadıysa baĢka
alternatif fırınlardan ekmek alabilmektedir.
Belediye‟nin baĢlattığı bu projeler sosyal yardım açısından güzel bir
uygulama olmakla beraber günümüz Ģartlarında sosyal yardıma yeni bir boyut,
yeni bir vizyon getirerek daha da modern hale getirilebilir. Askıda ekmek
uygulamasına ilave olarak; askıda ayakkabı, askıda gıda, askıda meyve, askıda
elbise vs. olarak yaygınlaĢtırılabilir. Bunun için Belediye, vatandaĢlara en yakın
yerlerde ve en uygun yöntemlerle en kaliteli hizmeti vermek için bankalarla
anlaşarak EDĠM KART gibi “ESENKART”lar vererek realist bir yaklaĢım
sergileyebilir.
Ġhtiyaç sahiplerine verilecek olan ESENKART‟a ait paralar; yardım etmek
isteyen vatandaĢlarca bankamatiklere para yatırılarak veya Belediye, ilçe‟de
bulunan bayat ekmekleri; lokantalardan, otellerden, evlerden toplayarak bir yem
fabrikası ile anlaĢıp kuĢlara yem olarak verilmesini sağlayarak yem fabrikasından
alınan para ESENKART‟a aktarılabilir. Ayrıca, ekmeğin geri dönüĢümünden
baĢka diğer geri dönüĢümlerden elde edilen paydan belirlenecek olan yüzdelik
ESENKART‟a aktarılabilir. Osmanlı zamanında fakirlerin istifade ettiği sadaka
taĢları uygulamasında taĢın içinde para bitince ilgili vakıf tarafından karĢılandığı
gibi Belediye de5393 sayılı Belediye Kanununun 38.maddesinde belirtilen
bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanarak fakirler için ayrılan
yardımı ESENKART‟a aktarabilir. Bunu için Belediyenin broĢür ve toplantılarla
vatandaĢı aydınlatarak bilgi sahibi olmaları sağlanmalıdır.
Belediyenin ilgili birimi tarafından oluĢturulan yardım komisyonu sonunda
verilecek olan ESENKART ile, ihtiyaç sahibi vatandaĢ, kartına yüklenen para ile
anlaĢmalı marketlerden alıĢveriĢ yapabilmeli veya ESENKART‟ı bankamatik‟ten
nakit para çekmek suretiyle belirlenen markete/marketlere bağımlı olmadan
istediği yerden ihtiyacını giderebilir. Sadece gıda, kırtasiye ve temizlik
malzemesini değil tüm ihtiyacını karttan kendi belirleyeceği tutar ile istediği
Ģekilde alıĢ veriĢ yapabilmelidir. Örneğin elektriğini, suyunu ödeyebilmeli, diğer
zaruri ihtiyaçlarını karĢılayabilmelidirir.
Belediye vatandaĢların tembelliğe sevk edilmemesi ve hantal bir durumun
olmaması için kart sahiplerine iĢ kur aracılığıyla iĢ bulunmakta 3 defa iĢ
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bulunulan kart sahibi yine de Belediye‟nin bulduğu iĢte çalıĢmadığı zaman kartı
geri alınmaktadır.
Esenler Belediye BaĢkanlığı Sosyal Yardım ĠĢleri Müdürlüğü tarafından,
bölgede denetim yapan ekipler ihtiyaç sahibi ve kimsesiz vatandaĢları ziyaret
ederek moral vermekte, yardıma ihtiyacı olanlar için gerekli araĢtırma ve
inceleme yaptırılmaktadır.
Tablo-44Sosyal Yardım ĠĢleri Müdürlüğü206

Esenler‟de ikamet eden yardıma muhtaç vatandaĢlar için yardım komisyon
tarafından verilen karar doğrultusunda vatandaĢların ihtiyacı olan;

temizlik,

giyim, gıda ve kırtasiye malzemesi EDĠM market tarafından karĢılanmaktadır.
Ayrıca, belediyenin baĢlattığı EDĠM kart uygulamasıyla 2014 itibariyle 2694 aileye
ayni yardım yapılmıĢtır.
Ġlçe sınırları içerisinde;hayat standardı yüksek olan aileler ile orta düzeyde
gelire sahip aileler arasında kardeĢlik hukuku, yardımlaĢma ve dayanıĢmayı
yaygınlaĢtırarak, mağdur ve yoksul aileler arasında kardeĢlik köprüleri kurmak
maksadıyla KardeĢ Aile Projesi hayata geçirilmiĢ, 90 aile bu projeden
faydalanmıĢtır207.
Esenler Belediye BaĢkanlığı Sosyal Yardım ĠĢleri Müdürlüğünce, Askıda
Ekmek uygulamasıyla ekmek alamayacak durumda olanlara bedava ekmek
verilmesi ile asker ailelerine yardım maaĢı, barınma/kira yardımı, eve teslim iftar
yemeği alo iftar, berber Hizmeti, ESENKOM (Esenler Engelliler Koordinasyon
Merkezi), ESAYDAM (Esenler Belediyesi Aile YaĢam ve DanıĢma Merkezi),
Esma Biltaci Anne Çocuk Oyun Kampüsü ve Çocuk Sokağı faaliyetleri
yürütülmektedir.
206

T.C. Esenler Belediyesi Resmi Web Sitesi, “Stratejik Plan”, http://www.esenler. bel.tr/t
r/icerik/ 354/3330 / Stratejik Planı x2014, Esenler Belediyesi 2010-2014 Yılları Stratejik Planı, s.21.
207
Esenler Belediyesi Sosyal Yardım ĠĢleri Müdür Yardımcısı Yalçın Babür ile görüĢme
11.02.2016.
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SONUÇ VE ÖNERĠLER
KüreselleĢme ile birlikte artan ve çeĢitlenen vatandaĢ ihtiyaçlarının
karĢılanabilmesi ve kamu hizmetlerinin kaliteli bir Ģekilde yürütülebilmesi, kamu
bürokrasisinin geniĢletilmesinden çok, kamusal kurumların daha verimli hale
getirilmesi ile mümkün gözükmektedir. Bu kapsamda, tüm dünyada olduğu gibi
ülkemizde de kamu yönetimi alanında yeniden yapılanma çalıĢmaları devam
etmektedir.
Stratejik yönetim ve planlama projesi, 2000‟li yıllardan itibaren kamu
kurumlarının iĢlevselliğini arttırmaya yönelik uygulamaya konulan yeniden
yapılanma giriĢimlerinden biridir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu ile stratejik planlamanın Türk Kamu Yönetiminde uygulanması zorunlu
hale getirilmiĢtir. Bu doğrultuda kamu yönetim mekanizmasında, vatandaĢların
ihtiyaçlarını en yakından izleyen ve karĢılayan yerel yönetimler, en kritik kamu
kuruluĢları olarak nitelendirilebilir. Yerel yönetimlerin hedef ve amacı kamu
yararını tesis etmektir. Yerel yönetimlerin, hizmetleri sunarken ve kararlarını
alırken, bireysel çıkarları değil toplumun genel çıkarlarını koruması gerekir.
Ülkemizde yerel yönetimler; il özel idareleri, belediyeler ve köylerden
oluĢmaktadır. Ġl özel idarelerinin yetkileri, BüyükĢehir belediyelerinin etkin hale
getirilmeleri ile büyük ölçüde azalmıĢ, köy ve mahalle muhtarlıkları ise geçmiĢten
günümüze

yeterli

kaynaklara

sahip

olamamıĢlardır.

Dolayısıyla

yerel

yönetimlerden bahsedildiği zaman ilk akla gelen kurumlar belediyelerdir. Bu
nedenle daha dinamik, verimli ve iĢlevsel belediyelere sahip olmak merkezi
yönetim unsurlarının yüklerini hafifleteceği gibi, ihtiyaçları en kısa zamanda
karĢılanan vatandaĢların da yönetime olan rızasını perçinleyecektir.
Türkiye belediyelerinde verimliliği sağlamak için uygulanan stratejik
planlama sistemi henüz genç sayılabilecek bir uygulamadır. Bu uygulama ile
belediye bütçelerinin, stratejik planda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve
hedeflerle

uyumlu

ve

performans

esasına

dayalı

olarak

hazırlanması

hedeflenmiĢtir. Stratejik planlamanın iĢlevselliğinin incelendiği bu çalıĢmada;
örneklem olarak seçilen Esenler Belediyesinin 2010-2014 Stratejik Planındaki
projelerin geçekleĢme düzeyleri, gerçekleĢmeyen veya kısmen gerçekleĢen
planlar ile bu planların gerçekleĢmesini engelleyen sebepler ve genel anlamda
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stratejik planlamanın baĢarılı olması için alınması gereken önlemler mercek altına
alınmıĢtır.
2010-2014 yıllarını kapsayan Esenler Belediyesine ait stratejik plan
otomasyon sistemi ile takip edilmektedir. Performans bilgi sisteminin bir gereği
olarak kurulan bu stratejik yönetim otomasyon sistemi ile birlikte Belediyenin
stratejik plan kapsamındaki çalıĢmaları daha nitelikli bir biçimde kayıt altına
alınmaktadır. Stratejik planda yer alan hedef ve amaçlara ait faaliyet ve projeler,
performans esaslı bütçeler ve performans programları aracılığı ile uygulanmıĢtır.
Esenler Belediyesi Performans Programı proje göstergeleri kapsamında
belirlenmiĢ olan performans göstergelerine önem derecelerine göre ağırlıklar
vermektedir. Bu uygulamaların, Esenler Belediyesi 2014 Performans Programı
kapsamında muhtelif projeler için belirlenmiĢ olan performans göstergelerine
göre elde edilen baĢarı durumları aĢağıdaki tablolarda gösterilmiĢtir.
Tablo-45Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi208
PROJE BAġARI DURUMU
ADET

YÜZDE (%)

HEDEF ÜSTÜ

90

30,82

ĠYĠ

148

50,68

ORTA

36

12,33

YETERSĠZ

3

1,03

ZAYIF

15

5,14

TOPLAM

292

100

208

T.C. Esenler Belediyesi Resmi Web Sitesi, “Faliyet Raporu”, http://www.esenler. bel.tr/t
r/icerik/ 354/3330 /faaliyet- raporu.aspx2014, (EriĢim Tarihi: 24.06.2016).
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Tablo-46Hedefe Göre Proje BaĢarı Durumu

HEDEFE GÖRE PROJE BAŞARI DURUMU
150
100
50
0
HEDEF
ÜSTÜ

İYİ

ORTA

ADET

YETERSİZ

ZAYIF

YÜZDE (%)

Tabloda değerlendirilen 292 projeden, bazılarında hedeflenen düzey
gerçekleĢirken bir kısmında da istenen düzey yakalanamamıĢtır. Yapılan
değerlendirmeler sonucunda hedefin altında kalınmasının temel nedeninin;
gerekli ön hazırlık çalıĢmalarındaki inisiyatif dıĢı gecikmeler, ihale çalıĢmalarının
devam etmesi, ihale sürecinin uzaması ve projenin iptal edilmesi önemli
nedenlerdendir. Hedefin çok üstünde gerçekleĢme nedenleri ise; öngörülen
realite ile hedef arasındaki farklılık, talep miktarının beklenenden fazla
gerçekleĢmesi ve çalıĢmaya gösterilen ilginin artması gibi baĢlıklar altında
toplanabilir.
Ancak, projelerin tamamlanmasına olumsuz yönde etki eden sebepler,
hizmetlerin sunumu esnasında meydana gelen aksaklıklar veya öngörülemeyen
geliĢmelerden ibaret değildir. Sürece dair bu aksaklıkların giderilmesi gerekliliği
yanında tedbir geliĢtirilmesi gereken bazı yapısal sorunlar da mevcuttur. Yapılan
çalıĢmadan elde edilen bulgu ve sonuçlar doğrultusunda, stratejik planlamanın
yerel yönetimlerde baĢarıyla uygulanabilmesine yönelik olarak aĢağıdaki öneriler
getirilmiĢtir:
Stratejik
sağlanabilmesi
oluĢturulmalıdır.

planlama
için
Bu

iyi

sistemine
bir

geçilmesi

değerlendirme

bağlamda

ve

performansın

ve

beklenen

performans
ölçülmesinde

bilgi

katkıların
sistemi

gerekli

olan

performans ölçüm sistemi kurulabilir.
Performansın ölçümü için gerekli olan bilgilerin doğru ve güvenilir bir
biçimde elde edilmesi ve analiz edilmesi için bilgi toplama ve raporlama
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sistemlerinin geliĢtirilmesi sisteme katkı sağlayabilir. Stratejik plan hazırlık
aĢamasında, tüm personelin ve paydaĢların görüĢ ve önerilerinin dikkate
alınması konusunda gerekli özenin gösterilmesi gerekmektedir.
Ülkemizde kamu kurumlarında plan bütçe iliĢkisinin kuvvetlendirilmesi
açısından önem arz eden stratejik plan ve performans esaslı bütçe arasında
uyum tam anlamıyla sağlanamamaktadır. Bu nedenle stratejik planlama sürecinin
uygulanmasında teknik imkanların geliĢtirilmesi gerekebilir.
Stratejik planlama sürecinin uygulanmasında bir diğer önemli konu
çalıĢanların motivasyonunun kırılmamasıdır. Stratejik planlamaya dair personel
algısının yükseltilebilmesi için hizmet içi eğitime daha çok önem verilmelidir.
Kamu

personel

rejiminde

baĢarının

ödüllendirilmesi,

baĢarısızlığın

ise

cezalandırılmasına yönelik değiĢiklikler yapılması önerilebilir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile çerçevesi çizilen
Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme sistemine bir ödül/ceza
sisteminin dâhil edilememiĢ olması bir eksiklik olarak görülmektedir. Dolayısıyla
üst yönetimin bu süreci sahiplenmesi yanında, bir ödül/ceza sisteminin de sürece
entegre edilmesi kaçınılmaz görünmektedir.
Stratejik planlamanın baĢarıyla uygulanabilmesi için performansı esas alan
bir personel sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye‟de stratejik planlama
yaklaĢımının

benimsenmesi

ve

bu

bağlamda

performansı

öne

çıkaran

çıktı/sonuçlara odaklanan bir bütçeleme sistemine geçilmeye çalıĢılması uzun
vadede iĢ süreçlerinin ve sonuçların iyileĢtirilmeye çalıĢıldığı, stratejik özelliği ağır
basan bütüncül bir kamu yönetimi reformunu gerektirmektedir.
Sonuç olarak, stratejik plan ve performans odaklı yönetim konusunda üst
yönetimin

güçlü

desteğiyle,

birim

müdürleri

arasındaki

koordinasyonun

geliĢtirilmesi, iç kontrol eylem planının güncellenerek revize edilmesi, görev
tanımlarının ve iĢ süreçlerinin güncellenerek elektronik ortamda takibinin
yapılması büyük önem taĢımaktadır.
Belediyenin misyon ve vizyonuna ulaĢmasını sağlayacak stratejik planlama
sürecine; baĢta yöneticiler olmak üzere, tüm kurum çalıĢanlarının ve dıĢ
paydaĢların fikir ve önerileri ile katılım sağlaması ve performans kültürüne
sahip personelin yetiĢtirilmesi ile stratejik plan baĢarılı bir Ģekilde
uygulanacaktır.
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