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ÖNSÖZ 

  
Yeni kamu yönetimi anlayışıyla kamusal kaynakların etkili ve verimli 

kullanımı ile şeffaflık, hesap verebilirlik gibi unsurları içerisinde barındıran 

performans yönetimi uygulaması önem kazanmıştır. Performans yönetimi 

uygulamaları öncelikle özel sektör tarafından kullanılmış, özel sektördeki başarılı 

uygulamaları sebebiyle kamu sektöründe de uygulanma yoluna gidilmiştir. 

Türkiye’deki uygulamaları 1990’lı yılların ikinci yarısından sonra kamu yönetiminin 

yeniden yapılandırılması çalışmaları çerçevesinde başlamıştır. Bu bağlamda çeşitli 

hukuki düzenlemelere gidilmiştir.  

Kamuda performans yönetimi uygulamasıyla asıl hedeflenen kamusal 

kaynakların etkililiği ve verimliliğini sağlayıp, hizmet alıcılılarına daha kaliteli 

hizmet sunarak, kurumun stratejik amaçlarına ulaşmasını sağlamaktır.  Performans 

yönetimi bütüncül bir yaklaşım olup, kurum amaçlarının eyleme dönüştürülmesi 

işlemidir. Kurumların sürekli yenilik anlayışıyla faaliyetlerini sürdürmelerine zemin 

hazırlamaktadır. Performans yönetimi uygulamaları değişik yöntemlerle 

yapılabilmekte olup, bu yöntemlerin seçiminde kurumun faaliyet alanı, misyonu ve 

vizyonu etkili olmaktadır. Çalışmada bu anlamda Malatya Belediyesi örneğinde 

kurumsal karne modeli ile performans yönetimi uygulaması yapılmıştır.  

Bu çalışmada emeği geçen tez danışmanım Sayın Yrd.Doç.Dr. Aydın 

USTA’ya, beni yüksek lisans eğitimi almam konusunda teşvik eden ve yardımlarını 

hiçbir zaman eksik etmeyen hocalarım Sayın Doç.Dr. Ahmet KARADAĞ ve Sayın 

Yrd.Doç.Dr. Gökhan TUNCEL’e, gerek yüksek lisans ders dönemi ve gerekse tez 

döneminde her an yanımda olan ve beni gayretlendiren eşime, ona bu dönemde 
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teşekkürü bir borç bilirim. 
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ÖZET VE ANAHTAR SÖZCÜKLER 

  Günümüzde birçok kamu kurumunun kamu hizmetlerini yerine getirirken, 

vatandaşın beklentilerini karşılamada etkililik ve verimlilikten oldukça uzak 

oldukları görülmektedir. Bu anlamda özellikle son yıllarda artan kamu harcamaları 

sebebiyle kamu kesiminde şeffaflık, hesap verebilirlik, etkililik ve verimlilik gibi 

kavramlar ön plana çıkmıştır. 

Kamudaki büyümeye paralel olarak, kamunun artan harcamaları kamusal 

kaynakların etkili ve verimli kullanılıp kullanılmadığı sorununu ön plana çıkarmıştır. 

Dolayısıyla kamusal kaynakların kullanımında ve dağılımında etkililik ve verimliliği 

sağlayacak yöntem arayışlarına gidilmiştir. İşte bu noktada performans yönetimi ve 

bunun bir aracı olan performans ölçümü önem kazanmıştır. 

           Performans yönetimi ve daha özel bir ifadeyle performans ölçümü ile asıl 

ulaşılmak istenilen, kamu kurumlarının hizmetlerini etkili bir şekilde yerine getirip 

getirmediklerinin sorgulanmasıdır. Performans ölçümü, kamu kurumlarını mevcut 

durumları ile ilgili bilgi sahibi kılarken; aynı zamanda stratejik planlarındaki 

amaçlarına ne ölçüde ulaştıklarını görmelerine de yardımcı olmaktadır. 
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           Performans ölçüm yöntemleri ilk olarak özel sektör tarafından kullanılmakla 

birlikte 1990’lı yıllardan sonra kamu kesiminde de kullanılmaya başlanmıştır. Bunda 

da kamusal kaynakların etkili kullanımına yönelik çabalar tetikleyici olmuştur.  

Konuya bu açıdan bakıldığında, bir kamu idaresi olan belediyelerde 

performans yönetiminin uygulamaya konulmasının çok da uzun bir geçmişinin 

olmadığı görülmektedir. Ayrıca bu konuda yapılan çalışmalar da oldukça yetersizdir. 

Bu gerçeğin yanı sıra belediyelerde çok sayıda iş ve işlemin olması, birçok alanda 

hizmet verilmesi, farklı personel rejimleri ve mevzuat karmaşası gibi unsurlar da 

belediyelerde performans yönetimi uygulamasını güçleştirmektedir. 

Bu çalışmada Kaplan ve Norton tarafından ortaya konulan ve geliştirilen 

Balanced Scorecard olarak da bilinen kurumsal karne modeli üzerinden performans 

yönetimi ve performans ölçümü anlatıldıktan sonra kurumsal karne modelinin 

Malatya Belediyesi’ndeki uygulama örneği anlatılmaktadır. 

            Anahtar Sözcükler: Performans, Performans Yönetimi, Kamuda Performans 

Yönetimi, Performans Ölçümü 
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ABSTRACT AND KEYWORDS 

            While a number of public institutions of public services today, effectiveness 

and efficiency in meeting the expectations of the citizens appear to be guite far. 

Especially in recent year due to increased public spending in thepublic sector 

transparency,  accountability, effectiveness and efficiency concepts come to the fore. 

            Increased public spending in the public sector in line with the growth in use 

of public resources are used efficiently and effectively fore grounds the problem. 

Therefore, the use of public resources and the distribution, effectiveness and 

efficiency of the search for methods that have been made. At this point, it is a tool 

for performance measurement and performance management has gained importance. 

            Performance management, performance measurement and more specifically 

with the actual words to be achieved, fulfilled it from carriyingout an effective way 

to investigate the services of public institutions. Performance measurement, public 

institutions have information about the current situation means that while at the same 

time help them to be reached is to what extent the objectives of the strategic plans.  

            Performance measurement methods are used for the first time by the private 

sector with the public sektor in the 1990s, has been used for many years. In this 

effort has been the trigger for the efficient use of public resources. 
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            The introduction of performance management in municipalities wit a public 

institution move here too there is no long history. Studies on this subject are guite 

inadequate. Having a large number of municipalities, as well as the business and 

operation of this fact, the field of activity to be many different factors, such as 

municipal staff performance management regimes and legislation makes it difficult 

to mess up. 

            In this study put fort he Kaplan and Norton developed the Balanced 

Scorecard and out of the model known as the balanced scorecard performance 

management and performance measurement scorecard model after explaining the 

application example described in the Municipality of Malatya. 

            Key Words: Performance, Performance Management, Performance 

Management In The Public Sector, Performance Measurement 
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BİRİNCİ KESİM 

ARAŞTIRMA HAKKINDA AÇIKLAMALAR 

Araştırmanın birinci kesiminde, araştırmayı tanıtıcı ve açıklayıcı genel 

bilgilere yer verilmiştir.  

 

1. ARAŞTIRMANIN KONUSU, ÖNEMİ, AMACI, DENENCESİ, 

YÖNTEMİ VE SUNUŞ SIRASI 

 Araştırmanın bu bölümünde, araştırmanın konusu, önemi, denencesi, yöntemi 

ve sunuş sırası yer almaktadır. 

 

1.1. Araştırmanın Konusu ve Önemi 

Çağdaş kamu yönetimi anlayışının getirisi olan etkilik, verimlilik, toplam 

kalite yönetimi, şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık gibi unsurları barındıran  

performans yönetiminin kamuda uygulanması çerçevesinde ele alınan kurumsal 

karne modelinin Malatya Belediyesi’nde uygulaması araştırmamızın konusunu 

oluşturmaktadır. 

Kamu kurumları topluma hizmet amaçlı misyonlarını yerine getirirken, 

kaynaklarını etkili ve verimli bir biçimde kullanmak zorundadırlar. Bu anlamda 

performans yönetiminde kurumların mevcut durumları ortaya konularak, kurumu 

vizyona taşıyacak amaçlar önceden saptanmalıdır.  Bu amaç ve stratejiler belirli 

süreçler çerçevesinde izlenmelidir. Bu amaç ve stratejilerin gerçekleşme düzeyi ise 

çeşitli ölçütler belirlenerek saptanmalıdır. 

 Bu süreçte ölçüm sonuçlarını da rapor haline getirip değerlendirilerek 

kurumun olumlu, olumsuz yönlerini ortaya koymak, performans yönetiminin önemli 

bir aşamasını oluşturmaktadır. Bütün bunlar kurumun misyon, vizyon ve 

değerlerinde yapılması gerekli değişikliklerin de ortaya konulmasına yardımcı 

olmaktadır. Doğal olarak bu uygulamalar, kamuda performans yönetimi 

uygulamasının önemini göstermektedir. 

 

 



 
 

15 
 

1.2. Araştırmanın Amacı ve Denenceleri 

Geleneksel performans ölçüm yöntemlerinin eksiklikleri ve günümüz 

koşulları karşısındaki yetersizlikleri nedeniyle 1990’lardan sonra geliştirilen 

kurumsal karne modeli bu çalışmada temel teori olarak ele alınmıştır. Bu çerçevede 

araştırmanın amacı; teorik veriler ışığında Malatya Belediyesi örneğinde performans 

ölçümü yapmak ve bunun sonucunda da performans ölçüm tablolarını ortaya koyarak 

Malatya Belediyesi performans düzeyini saptamaktır. 

Bu araştırmanın denenceleri şunlardır: 

Denence 1: Performans yönetiminin şeffaflık, hesap verebilirlik ve 

katılımcılık gibi ilkeleri ile kamusal kaynakların etkili ve verimli bir şekilde dağılımı 

arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. 

Denence 2: Malatya Belediyesi performans yönetimi uygulamasında amaç-

ölçüt ilişkisinin doğru kurulması, optimum öncelikli hizmetlerin belirlenmesine 

yardımcı olur. 

Denence 3: Malatya Belediyesi’nde stratejik amaçların belirlenmesi ve 

performansın düzenli olarak ölçülmesiyle yönetimin daha etkili, kaynakların daha 

verimli kullanılması sağlanır. 

 

1.3.  Araştırmanın Yöntemi ve Bilgi Derleme-İşleme Araçları 

  Bu araştırmada yöntem olarak ikincil veri analizi, içerik analizi ve alan 

araştırması yöntemleri kullanılmıştır. 

Araştırmanın bilgi derleme ve işleme araçları olarak; basılı ve elektronik 

ortamdaki yazılı kaynakların taranması tekniği ile bilgi toplanmıştır. Konu ile ilgili 

doğrudan ve dolaylı olarak ilişkisi bulunan bilimsel çalışmalar, tezler, kitaplar, süreli 

yayınlar ve diğer yazılı kaynaklar incelenmiştir. Ayrıca Malatya Belediyesi’nde 

yapılan araştırma çerçevesinde yüz yüze görüşme tekniği de kullanılmıştır. 

 

1.4. Araştırmanın Sunuş Sırası 

Bu araştırma dört kesim yaklaşımına göre hazırlanmıştır. Araştırma, 7 

bölümden oluşmaktadır. Birinci kesim; bir bölüm olarak hazırlanmış olup, 

araştırmanın konusunu, önemini, amacı ve yöntemini içermektedir. Bu bölümde 

çalışma ile ilgili denenceler ortaya konulmuştur. 
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Araştırmanın ikinci kesimi 4 bölümden oluşmaktadır. İkinci bölümde, 

performans ve performans yönetimi ile ilgili kavram ve tanımlarla kamu örgütlerinde 

performans yönetimine, üçüncü bölümde performans ölçümü ile ilgili kavram ve 

tanımlar ana başlığı altında kamu örgütlerinde performans ölçümü ve performans 

ölçüm sistemlerine, dördüncü bölümde ise performans değerlendirmesine, beşinci 

bölümde de kurumsal karne modeli ana başlığı altında kurumsal karne modeli 

kavram ve tanımına, kurumsal karne modelinin örgütlere sağladığı faydalara ve 

kurumsal karne modelinin boyutlarına yer verilmiştir. 

           Araştırmanın üçüncü kesimi bir bölümden oluşmaktadır. Altıncı bölümde 

kurumsal karne modeli Malatya Belediyesi uygulamasına yer verilmiştir. Burada 

Malatya Belediyesi’nin mevcut durum analizi yapılarak ardından Malatya Belediyesi 

için örnek stratejik plan, performans ölçüm ve değerlendirme tablolarına yer 

verilmiştir. 

           Araştırmanın dördüncü kesiminde de araştırmanın genel bir değerlendirmesi 

yapılarak, araştırma ile ilgili bulgular ve öneriler sıralanmıştır. 
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          İKİNCİ KESİM 

LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ 

 Araştırmanın bu kesiminde performans yönetimi ile ilgili kavram tanımları 

yapılarak, kamuda performans yönetimi ve kurumsal karne modeli (KKM) 

kavramsal olarak anlatılmıştır. 

 

           2. PERFORMANS YÖNETİMİ 

Performans kavramı çağdaş kamu yönetimi anlayışının en önemli ve yeni 

araçlarından birisidir. 1970’li yılların sonlarından itibaren gelişmiş batı ülkeleri ile 

ABD, kamu yönetimini yeniden değerlendirmeye başlamışlardır. 1980’li yıllar ise 

kamu yönetimi açısından köklü ve temel değişikliklerin yaşandığı yıllardır. Bu 

dönemde geleneksel kamu yönetimine yapılan eleştiriler artmış ve kamu yönetimini 

yeniden düzenleme çalışmaları ekseninde yeni kavram, teknik ve anlayışlar ortaya 

çıkmıştır (Akçakaya, 2012: 172). Bu anlayışa paralel olarak ortaya çıkan performans 

yönetimi ilk olarak özel sektörde kullanılmış olup kamu kesiminde ise daha sonra 

benimsenmeye başlanmıştır.  

            Sürecin özel sektörde kullanımı kalite ve başarılı hizmet sunumunu artırmaya 

yönelik olmuş, burada gösterilen başarılarla da kamu kurumlarında önem kazanmaya 

başlamıştır (Sağbaş vd, 2011: 18). Gerek kamu, gerekse özel sektörde başarının 

sağlanması ve sürdürülebilir olması için örgütlerde performans yönetimi 

vazgeçilmez bir yönetim anlayışı haline gelmiştir (Usta, 2010: 33). Bu yönetim 

anlayışı bir kurumun başarı düzeyini yükseltmek için geliştirilen bir yöntemdir 

(Şentürk, 2005: 21). 

 Performans yönetimi, kuruluş çalışanlarını kendi potansiyellerinin farkına 

varmalarını sağlayıp motive ederek, kurumdan ve çalışanlardan daha etkili sonuçlar 

alabilmek için üzerinde fikir birliğine varılmış amaçlar, performans standartları, 

hedefler, ölçümler, geri bildirim, ödüllendirme gibi amaçları kapsayan bir yönetim 

aracıdır (Akçakaya, 2012: 172). Kurumlarda ölçülemeyen faaliyetlerin varlığı 

objektif bir değerlendirmenin önüne geçeceğinden etkili bir yönetim sağlanmasına da 

engel olmaktadır. 
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           Performans yönetiminde kuruluşun bütün birimleri birlikte, kuruluşun mal ve 

hizmet üretimi açısından şu anda nerede olduğunu tespit ederek, daha iyi bir 

seviyeye ulaşıp ulaşamayacağı düşünülüp, istenilen en iyi seviyeye ulaşabilmesi için 

yapılması gerekenlere verilen cevaplarla, kuruluşun performansını 

belirlemektedirler. Bununla kuruluşun misyonu ve geleceğe ilişkin vizyonu 

oluşturulabilmektedir. Performans yönetiminde hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının ya 

da nasıl ulaşılması gerektiğini gösteren ölçüm ve değerlendirme sistemleri 

geliştirilmeli ve uygulanmalıdır (Bilgin, 2007: 56).  

 Kısaca performans yönetimi; kurumu vizyona ulaştıracak amaçların 

belirlenerek, bu amaçlarla ilişkili olarak hazırlanan ölçütlerle yapılan ölçümlemeler 

sonucu, başlangıçta belirlenen hedeflere ulaşılma derecesinin raporlanması olarak 

tanımlanabilmektedir. Bu yönetim anlayışı, amaçların belirlenmesi, performansın 

ölçülmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması gibi aşamaları kapsamaktadır. 

 

            2.1. Performans Kavramı 

Performans kelimesi İngilizce “performance” kelimesinden alınmış olup, 

dilimize performans olarak yerleşmiştir. Türkçe’de performans; iş başarımı (Bilgin, 

2007: 54), icra etme, yapma (Akçakaya, 2012: 173) olarak karşılık bulmaktadır. Yani 

performans herhangi bir işte gösterilen başarı derecesini ifade etmektedir (Bilgin, 

2007: 54). Performans sadece hedeflere ulaşım ya da başarı derecesi değil hedeflere 

etkili, verimli ve ekonomik bir şekilde ulaşmadır (Şentürk, 2005: 21). 

Performansı, hedef ve stratejilere göre farklılık gösterebilen, örgüt tarafından 

belirlenen amaçlar doğrultusunda kullanılan kaynakların ölçülmesi, bu kaynakların 

amaca ulaşma düzeyi, amaca yönelik faaliyetlerin verimliliği, etkililiği, kalitesi, 

kârlılığı ve müşteri memnuniyeti gibi unsurlar arasındaki ilişkiler bütünü diye 

tanımlamak mümkündür (Ağca ve Tunçer, 2006: 175). Yani performans kaynakların 

ölçülmesini, faaliyetlerin uygunluğunu, etkililiğini ve verimliliğini kapsamaktadır. 

 Kamu örgütü açısından performans, kamu kurumlarının topluma sunmayı 

amaçladığı mal ve hizmetleri yerine getirmesidir  (Akçakaya, 2012: 172). 
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            Performansın birçok unsuru vardır. Ekonomiklik, verimlilik, etkililik, kalite, 

bunlardan bazılarıdır. 

 

     2.2. Performans Yönetimi Kavram ve Tanımı 

Performans yönetimi kurumun stratejik hedef, misyon, vizyon ve 

değerlerinin, kurumsal başarısının artması noktasında sonuçlara dönüştüren bir 

yönetim sistemidir. 

            Performans yönetimi Usta’ya göre (2010: 33) “Bir kurumun stratejik 

amaçlarının saptanmasıyla başlayan, belirlenen amaçlara ne denli ulaşıldığını 

göstermeye yarayan performans ölçümü ve ölçüm sonuçlarının raporlanmasıyla 

devam eden, bu sonuçların değerlendirilmesi suretiyle iyileşmeye dönük önlemlerin 

alınmasını öngören sürekli yönetim döngüsü” dür.  

 Ya da bir başka deyişle performans yönetimi, kurumu daha ileri seviyelere 

taşıyabilecek amaçların oluşturulmasını, bu yönde kaynak dağılımını 

gerçekleştirerek ve özellikle öncelikli alanlarda kullanımını sağlayarak hedeflenen 

örgüt amaçlarına ulaşma düzeyinin kontrolünü sağlayan yönetim sistemi olarak 

tanımlanabilmektedir (Yenice, 2007: 95). 

             Bütün bu tanımlardan performans yönetiminin, kurumun mevcut durumunun 

ne olduğunu ortaya koymak, kurum hakkında geleceğe yönelik amaç ve stratejiler 

belirlemek, bu amaç ve stratejileri belirli planlar içerisinde uygulamaya koymak, bu 

uygulama sonuçlarını ölçüp değerlendirerek geri bildirimler elde edip bunlar 

sonucunda kurumun işleyişindeki olumlu ve olumsuz yönleri ortaya çıkarmak ve 

bunun sonucunda da kurumun amaç ve stratejilerinde gereken değişiklikleri yaparak 

sistemi yenileyip faaliyetleri bu yönde sürdürmek olduğu ortaya çıkmaktadır 

(Altıntaş, 2008: 4). Bu yönetim anlayışında süreç stratejik hedeflerin tespitiyle 

başlamaktadır. Burada da önemli olan belirlenen stratejik hedeflerin kurumun 

varoluş amaçlarına uygunluğudur. 
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                                       Şekil 1: Performans Yönetim Süreci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
               Kaynak: (Bilgin, 2007: 58) 

Performans yönetiminde Şekil 1’de görüldüğü gibi, kuruluş amaçları 

doğrultusunda belirli bir yönetim stratejisi ile örgüt hedefleri planlanıp, kaynaklar bu 

plan çerçevesinde yönlendirildikten sonra performans değerlendirilmektedir. Bu 

aşamaların sonucunda araştırma, geliştirme ve iletişim sağlanmakta; bunlardan elde 

edilen bilgiler işlenip veri haline getirilerek, ücretlendirme, iş tasarımı, ödüllendirme, 

kadrolama, yükselme, eğitim, özendirme ve disipline etmede katkı sağlamaktadır 

(Bilgin, 2007: 58). Bu bağlamda performans, stratejik amaçların belirlenip ve bu 

çerçevede kaynak dağılımının yapılarak, belirlenen amaçlara ulaşma derecesinin 

sınandığı bir süreçtir. 

Performans yönetimini basit anlamda bireysel performans değerlemesi olarak 

algılamamak gerekmektedir. Performans yönetimi, örgütün geleceğine yön verme 

adına, örgütün sahip olduğu kaynakların ve değerlerin örgütün misyonuna uygun bir 

şekilde kullanımıdır. Bütüncül bir yönetim anlayışıdır (Bilgin, 2007: 55). Ancak 

bireysel performans yönetimi bir kurumda yöneticiler de dahil olmak üzere, 

 

Kuruluş Amacı 

 1. Planlama 2. Yönetim 

3. Değerleme 

Araştırma Geliştirme İletişim 

-Ücretlendirme                - İş tasarımı          
-Ödüllendirme                 - Kadrolama 
-Yükseltme                  - Eğitim 
-Özendirme               - Disipline etme 
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çalışanların bir işi veya faaliyeti yerine getirme başarısı olarak ifade edilmektedir 

(Ateş ve Köseoğlu, 2011: 22). Performans yönetiminde, bireysel performansı ölçmek 

için yapılan ölçümlemeler sonucu yapılan raporlamalar kurumsal performansın da 

geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. 

Performans yönetiminde esas olan hedeflerle yönetimdir. Hedeflerle yönetim 

örgütün kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerinin belirlenip, bu hedefler doğrultusunda 

uygulanan politika ve stratejilerin yönetimde kullanılması demektir. Örgütlerde 

amaç, belirlenen hedeflere ulaşmadır. Ancak bu hedeflere ulaşmada izlenen yollar, 

tutumlar ölçülebilir olmalıdır. Bu sayede daha güvenilir bilgilere ulaşılabilmektedir 

(Coşkun, 2007: 6).  Hedefler belirlenirken öncelikle örgütün mevcut durumu tespit 

edilerek yapılan ölçümler sonucu kurumun vizyonuna yönelik kararlar 

verilebilmektedir. 

            Performans yönetimi uygulaması örgüt yönetimlerine; örgütün halihazırdaki 

durumunun tespitinde, örgütün geleceğe yönelik amaç ve stratejilerini 

belirlenmesinde, bu stratejilerin planlar çerçevesinde ölçümü ve denetimi sonucu 

elde edilen geri bildirimler vasıtasıyla fayda sağlamaktadır. Dolayısıyla örgütün 

işleyişindeki olumlu, olumsuz taraflar ortaya çıkarak, belirlenen hedeflerde çeşitli 

değişiklik ve yeniliklere gidilebilmektedir (Altıntaş, 2008: 4). Ayrıca örgütler kazanç 

fırsatlarını daha iyi görüp daha iyi kazanç elde edebilmekte, uygulanan performans 

yönetimi sonuçlarına göre daha sonraki yıllarda daha yüksek performans hedefleri 

belirleyebilmekte, örgüt kaynaklarını daha verimli kullanıp, piyasadaki değişmelere 

daha hızlı adapte olabilmekte, yönetim kararlarını zamanında ve tutarlı bir şekilde 

alarak örgüt içinde iyileştirme yoluna gidilebilmektedir (Coşkun, 2007: 7). 

Performans yönetimi uygulaması ile faaliyetlerin planlara uygunluğu sağlanarak 

yapılan kıyaslamalar sayesinde en iyi uygulamalar benimsenir, ödül sisteminin 

uygulanması kolaylaşır, motivasyon artar (Usta, 2010: 40), bireysel performansın 

gelişimine yardım edilir, örgütlerin gelecekte ihtiyaç duyacakları insan kaynağı 

ihtiyacı planlanır,  örgütlerin kuruluş amaçlarının gerçekleşmesiyle müşteri 

memnuniyeti sağlanır (Bilgin, 2007: 56). 

Performans yönetimi sonu olan bir süreç değildir. Bu yönetim anlayışında 

kurumun kendini değişen sosyal, kültürel, iktisadi şartlara göre güçlendirmesi için 
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devamlı bir iyileştirme süreci söz konusudur. Performans yönetimi sürecinde yapılan 

ölçümlemelerle elde edilen sonuçlara göre kurumun stratejik hedef, vizyon ve 

değerlerinde yaptığı değişikliklerle sürekli bir döngü söz konusudur. 

 

            2.3. Performans Yönetimi ile İlgili Kavramlar 

            Performans yönetimi ile ilgili olarak çeşitli kavramlar göze çarpmaktadır. 

Bunlar etkililik, verimlilik, stratejik plan ve performans tablosu olarak sıralanabilir.  

            Etkililik; bir kurumun veya örgütün tanımlanmış amaçlarına ve stratejik 

hedeflerine ulaşmak amacıyla gerçekleştirdikleri faaliyetlerin sonucunda, bu hedef 

ve amaçlara ulaşma derecesidir (Arslan, 2002: 4). Yani çıktıların beklenen sonuca 

yol açıp açmadığıdır (Yenice, 2006: 60). Ya da bir başka deyişle kurumun önceden 

amaçladığı faaliyetlerin ne kadarına ulaşıldığının gösterilmesidir. (Ateş, Köseoğlu, 

2011: 19).  

           Verimlilik; bir örgütün mal ve hizmet üretirken kaynaklarını ne kadar iyi 

kullandığının göstergesi olarak tanımlanmaktadır (Kubalı, 1998: 34). Kullanılan 

kaynakların optimum düzeyini bulmak için, bu kaynaklarla sağlanan çıktı arasında 

oransal bir ilişki kurulması gerekmektedir. Çıktılar (mallar, hizmetler) ile bunların 

üretimlerinde kullanılan kaynaklar arasındaki ilişki verimliliği göstermektedir 

(Arslan, 2002: 3). 

 Verimlilikte önemli noktalardan biri de kalite düşürülmeden daha fazla çıktı 

elde edilmesidir. Buradan hareketle, kaliteyi göz ardı etmeden en az girdi ile 

optimum düzeyde çıktı elde edildiği ölçüde verimlilik sağlanmıştır 

denilebilmektedir. 

Stratejik planlama; sağlıklı bir performans yönetimi için ilk adım olarak 

kabul edilmektedir.   

Strateji, belirlenen hedeflere ulaşmak amacıyla izlenen yoldur (Eray, 2009: 

3). Performans yönetimi bağlamında strateji; bir kurumun veya örgütün amaçlarını 

ifade etmektedir (Şentürk, 2005: 29) Stratejik planlama ise kurumun işlevlerinin 

değiştirilmesi ve geliştirilmesi için uzun dönemli karar alınması ve plan yapılmasıdır. 
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Stratejik planlamayı normal planlamadan ayıran en önemli özellikler, uzun vadeli ve 

bütüncül olmasıdır (Eray, 2009: 3). 

            Stratejik planlama; kurumların mevcut durumlarından hareketle, geleceğe 

dair vizyon oluşturmaları, bu vizyona ulaşmayı sağlayan uygun hedef ve stratejiler 

belirleme olarak tanımlanabilmektedir (Taş, 2005: 103). Ya da stratejik planlama, bir 

örgütün neyi niçin yaptığına ve ne olduğuna rehberlik eden ve şekillendiren eylem ve 

kararlara ulaşmak için disiplinli bir çaba olarak tanımlanabilir (Durna ve Eren, 2002: 

64). 

            Yani stratejik planlamayı kurumların nerede olduklarının, nereye ulaşmak 

istediklerinin, hedefe nasıl ulaşacaklarının ve başarılarını nasıl ölçeceklerinin 

somutlaştırıldığı bir süreç olarak adlandırmak mümkündür. 

            5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 3. maddesinin (n) 

bendinde ise stratejik plan; “ Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel 

ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak 

için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan” olarak tanımlanmıştır. 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile performansa dayalı bir mali yapı 

öngörülmektedir. Söz konusu Kanun kamu kaynaklarının etkili ve verimli bir 

biçimde elde edilmesini ve kullanılmasını, şeffaflık ve hesap verilebilirliğin 

sağlanmasını amaç edinmektedir. 

             Stratejik planlama çeşitli süreçleri içermektedir. Bunlardan birincisi mevcut 

durumun ortaya konulmasıdır. Buna teoride “Durum Analizi” denilmektedir. Bu 

süreçte SWOT (Strong-Weakness-Opportunity-Treat: GZFT) analizi yapılarak 

kurumun güçlü ve zayıf yönleri belirlenerek ayrıca kurum için oluşan fırsatlar ve 

tehditler ortaya konulmaktadır. İkinci aşamada kurumun nereye ulaşmak istediği 

belirlenerek, misyon, vizyon ve stratejik amaçlar doğrultusunda hedefler belirlenir. 

Üçüncü aşamada da bu hedeflere nasıl ulaşılacağı belirlenmeye çalışılır. Somut yol 

haritaları çizilir. Son aşamada ise bu hedefleri gerçekleştirmede ne kadar başarılı 

olunduğu değerlendirilir. İşte bu aşama performans ölçümü aşamasıdır (Eray, 2009: 

4). 
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           Şekil 2’de de görüldüğü üzere öncelikle kurumun temel analizleri yapılarak 

ardından kurumun misyon ve vizyonu ortaya konulmaktadır. Ardından daha uzun 

soluklu bakış açısı sunan stratejik amaçlar belirlenmektedir. Bu amaçlar hedeflere, 

hedefler de proje ve faaliyetlere indirgenmektedir. 

 
Şekil 2: Klasik Stratejik Planlama Modeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: (Bryson, 2004: 18 akt. Kılıç ve Erkan, 2006: 79) 

 

   Kaynak: (Bryson, 2004: 18 akt. Kılıç ve Erkan, 2006: 79)   

Stratejik planlar sadece hedefleri belirlemekle kalmazlar, öncelikleri 

belirleyip bunlara uygun kaynak dağılımı da yapmaktadırlar. Stratejik planlamada 

kurumun bulunduğu pozisyon, halihazırdaki durumu, öncelikleri, amaçları bunlara 

ulaşabilmek için izlenecek yolların belirlenmesi ve bunları yapabilmek için ayrılacak 

kaynakların ortaya konması oldukça önemlidir (Eray, 2009: 4).  

           Misyon; işin ne olduğu sorusuna verilen cevaptır. Organizasyonun var oluş 

nedenini ortaya koymaktadır. Başka bir deyişle organizasyonun anayasasıdır (Kılıç 

ve Erkan, 2006: 81). Misyon örgütün temel inançlarını ifade etmektedir (Kaplan ve 

Norton, 2009: 31). Misyon kurumun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için 
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yaptığını ortaya koymaktadır. Misyon kurumun üst yönetimi tarafından planlama 

ekibi ile ortaya konmaktadır. Kurumun büyüklüğüne göre bir veya daha fazla misyon 

bildirimi mümkün olmaktadır (Taş, 2005: 105). 

           Misyon kurumların vizyonunu ve amaçlarını somutlaştırmaktadır. Aslında 

misyon kurumun hayallerinin somut hale getirilmesidir. Misyon çalışanların 

faaliyetlerinin uyumlaştırılmasını ve belirli bir yön doğrultusunda ilerlemesini 

sağlayarak, çalışanların ortak değeri halini almaktadır (Durna ve Eren, 2002: 61). 

Vizyon; kurumun geleceğinin sembolüdür. Kurumun farklı birimleri arasında 

bütünleştirici rolü vardır. Bu yüzden özellikle birçok işlevi yerine getiren kurumlar 

için daha da önemlidir (Taş, 2005: 106). 

Performans tablosu; örgütün belirlediği amaçlara ulaşabilmesi için 

kullanması gereken zorunlu bir araçtır. Performans tablosuyla; karşılaşılabilecek 

durumları önceden görebilmek, içinde bulunulan durumu iyi analiz etmek ve doğru 

kararlar almak mümkün olacaktır. Bunlara bağlı olarak da daha başarılı bir yönetim 

sağlanabilecektir (Usta, 2010: 36). 

            Örgütler için son derece önemli olan performans tablolarını otomobillerin 

gösterge paneline benzetmek mümkündür. Bir otomobili kullanırken bu göstergeler 

karar vermeyi ne denli etkiliyorsa, performans tabloları da bir örgütün işleyişine, 

geleceğine ilişkin verilecek kararlarda o kadar etkilidir (Fernandez, 2008: 4’ten akt. 

Usta, 2010: 36). 

 

            2.4. Kamu Örgütlerinde Performans Yönetimi 

            Kamu örgütleri sürekli olarak kıt kaynaklarla daha çok şey üretmek için çaba 

gösterirler. Bu sebepledir ki; kamu örgütleri, performanslarını iyileştirme, doğru 

stratejiler belirleme ve iş süreçlerini daha verimli yönetmek durumundadırlar (Rohm, 

2002: 1). Kamu örgütlerinin günümüzde kamu hizmetlerinin üretiminde, halkın 

beklentilerine cevap verebilme anlamında etkililik ve verimlilikten uzak oldukları 

görülmektedir. Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesindeki aksaklıkların altında, 

kamu kaynaklarının sınırlılığı, bürokrasinin yoğunluğu, planlama ve eşgüdüm 

eksiklikleri gibi nedenler yatmaktadır. İşte bu noktada yeni yönetim anlayışlarının 
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uygulamaya geçmesi gerekir ki bunda da en önemlisi performans yönetimi ve bunun 

bir parçası olarak yapılan performans ölçümüdür (Usta, 2010: 32). 

           Kamu örgütlerine performans yönetimi anlayışı ile bakıldığında, kurumların 

amacına uygun iş yapıp yapmadıkları, halka karşı ne kadar sorumluluk duygusu 

taşıdıkları, yetkili olduğu alanda çalışıp çalışmadıkları,  belirli gruplara mı yoksa 

kamuya mı hizmet ettiklerinin yani olması gerektiği kadar çalışıp çalışmadığının 

belirlenmesi gerekmektedir (Holzer ve Yang, 2004: 17). 

            Kamuda performans yönetimi; kaynakların etkili ve verimli bir şekilde 

kullanımını sağlayıp, kaynak kullanım kapasitesini ve hizmetlerin kalitesini ve 

verimliliğini artırmayı hedefleyen bir yönetim anlayışı olarak kendini hissettirmeye 

başlamıştır (Ateş ve Çetin, 2004: 255). Ekonomide kıt kaynaklarla sınırsız 

ihtiyaçların karşılanması çabası kamu hizmeti görülürken de bu çabayı beraberinde 

getirmiştir. Kaynakların dağılımında ve kullanımında objektif kriterler bireysel 

tercihlerin önüne geçmiştir. Bu yeni anlayış kamu kurumlarında performans 

yönetiminin zorunluluğu sonucunu doğurmuştur (Sakal ve Şahin, 2008: 22). Bu 

anlayışla kaynakların toplumsal faydayı en üst düzeye çıkaracak şekilde dağıtılması 

demek olan kaynak tahsisinde etkililiğe katkı sağlayarak (Yılmaz, 2010: 128), israfın 

önüne geçilmesi (Sağbaş vd, 2011: 15) amaçlanmaktadır. 

 Kamu kurumlarında performans yönetimi ile ilgili ilk girişimlerin XX. 

yüzyılın ilk yıllarında başladığı söylenebilir. Özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında 

bilimsel araştırma ve teknik analizler konusunda gösterilen yoğunlaşma sonucunda 

performans ölçüm sistemleri geliştirilmiştir. Bunlar da daha çok ABD kökenlidirler 

(Millogo ve Burkina, 2009: 2). Özel sektörde uzun yıllar uygulanan performans 

yönetiminin kamu örgütlerinde de uygulanmasının özellikle ülkemizde çok da uzun 

bir geçmişi yoktur. 1980’lerden sonra devletin küçültülüp, etkinliğinin ve 

verimliliğinin artırılması çalışmaları başlamıştır. Bu değişimde toplam kalite, 

stratejik planlama, performans yönetimi ve performans ölçümü gibi kavramlar önem 

kazanmıştır.   

 Yukarıda anlatılanlardan hareketle geleneksel kamu yönetimindeki girdi 

odaklı anlayışın aksine performans yönetimi yaklaşımı ile çıktı odaklı anlayış hakim 
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kılınmıştır. Ölçülemeyen yönetilemez anlayışıyla çıktıların ölçülmesinin de önemi 

burada ortaya konulmaktadır. 

 Kamu kurumlarında performans yönetimi anlayışı ile etkili ve verimli hizmet 

sunabilmek amacıyla vatandaş merkezli bir anlayış benimsenmektedir. Bu anlayışta 

vatandaş sadece pasif hizmet alıcısı değil aynı zamanda aktif müşteri kimliğindedir. 

Bu da ayrıca hizmet verenlerin denetlenebilmesi yolunu açmaktadır (Ateş ve Çetin, 

2004: 255). Bu bağlamda kamu kurumlarının verdiği hizmetten faydalanan 

vatandaşın ihtiyaç, talep ve memnuniyeti ön plana çıkmaktadır. 

           Özetle kamu hizmetlerindeki kalitenin artırılması, kamusal kaynakların etkili 

ve verimli bir biçimde kullanımı ayrıca karar ve uygulamalarda saydamlığın ve 

hesap verebilirliğin arttırılması kamuda performans artırıcı önlemler olarak 

sayılabilmektedir. 

Bütün bu anlatılanlardan kamu performans yönetiminin amaçlarını şöyle 

sıralayabilmek mümkündür (Bilgin, 2007: 61): 

• Örgütün amaç ve hedeflerini bireysel hedeflere dönüştürmek 

• Belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli olan performans ölçütlerini 

belirlemek 

• Belirlenen performans ölçütlerini çalışanlara zamanında ve adil bir şekilde 

uygulamak 

• Çalışanlardan beklenen performans sonuçlarıyla, ortaya çıkan başarının 

karşılaştırılarak değerlendirilmesini sağlamak 

• Yönetici-çalışan arasında etkin bir iletişim ortamı oluşturmak 

• Çalışanların başarılarını tanımlamak ve ödüllendirmek 

• Örgütün ve çalışanların zayıf ve güçlü yönlerini belirlemek 

• Performansın geliştirilmesi için yönetici ve çalışanların birlikte hareket 

etmelerini sağlamak 

• Eğitim ve kariyer planlaması için yönetime gerekli bilgi akışını sağlamak 
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• Geribildirimle çalışanların motivasyonunu artırmak 

           Kamu performans yönetimi uygulamalarında en önemli sorumluluklar 

yöneticilere aittir. Kamu kurumlarındaki yöneticiler, kaynakların kullanımında 

verimliliği sağlamak, belirlenen hedeflere nasıl ulaşılacağını belirlemek, mal ve 

hizmet üretimindeki maliyeti olabilecek en alt seviyeye indirmek ve şeffaflığı 

artırmak (Sakal ve Şahin, 2008: 5) ve vatandaş odaklı hizmet sunma (Sağbaş vd, 

2011: 18) konusunda organize bir şekilde çalışmak durumundadırlar. Ayrıca 

kuruluşun performansını geliştirmek için stratejik plan yapmalı, performans arttırıcı 

yeni hedefler koymalı, kuruluş kaynaklarını yeniden gözden geçirmeli, yeni kaynak 

arayışlarına başvurmalı, iş yükünün ne çok olması ne de az olmaması için gereken 

önlemleri almalı, performans hedeflerine ilişkin sonuçları sürekli ölçmeli, insan 

kaynakları yönetimine önem vermelidirler (Bilgin, 2007: 59). 

 

 3. PERFORMANS ÖLÇÜMÜ KAVRAM VE TANIMI 

 Performans ölçümü performans yönetiminin en önemli aşamalarından biridir. 

Önceden belirlenen hedeflere ulaşmak için kurumun çıktılarını ölçmede kullanılan 

bir sistemdir. 

Performans ölçümü; bir kurumun kullandığı kaynakları, ürettiği mal ve 

hizmetleri yani sonuçları takip edebilmesi için düzenli aralıklarla veri toplayıp, 

bunları analiz ederek elde ettiği verileri raporlaması sürecidir (Yenice, 2006: 57). Bir 

başka deyişle performans ölçümü; kuruluşun performans düzeyinin belirlenmesi yani 

örgütün faaliyetlerinde ve kaynak kullanımında verimlilik, etkililik gibi ilkelere ne 

derece ulaşılabildiğinin ölçülmesi, problemleri tespit ederek mevcut durumu 

iyileştirmek için gerekli önlemlerin alınmasıdır  (Akçakaya, 2012: 186). 

Performans ölçümüyle yapılmak istenen, belirlenen uzun veya kısa vadeli 

hedeflere göre oluşturulan örgüt performansını, mevcut rekabet durumuna, kalite, 

etkililik, çalışma, yaşam kalitesi, yenilik, vatandaş memnuniyeti, şeffaflık, hesap 

verebilme ölçütlerine göre ölçümlemektir. Performans ölçümü çalışanlar için 

ödüllendirici ve özendirici olup önceden bilgi edinmelerini de sağladığından 

çalışanlarda güven duygusu da oluşturmaktadır (Usta, 2010: 41). Performans ölçümü 
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sonuçların nedeniyle uğraşmak yerine sonuçların ne olduğunu ortaya koymaktadır 

(Yenice, 2006: 58). 

Performans ölçümünün başarılı olabilmesi için performansın sistematik 

olarak ölçülmesi gerekmektedir. Burada da ilk yapılması gereken şey kurumun ana 

hedeflerinin belirlenmesidir. Kurumdaki birimlerde çalışan her personel belirlenen 

hedefler çerçevesinde ne yapması gerektiğini bilmelidir. Belirlenen hedefler arasında 

kopukluk olmamalı, hedefler birbirini destekler nitelikte olmalıdır. Performans 

göstergeleri nesnel bir biçimde ortaya konularak veriler toplanmalı ve bu toplanan 

veriler raporlanmalıdır. 

Holzer-Yang’a göre (2004: 17); performans ölçüm ve değerlendirmesinde 

amaç; hedef ve sonuç göstergelerinin oluşturularak kurum kaynak ihtiyacının tahmin 

edilmesi, kaynakların yeniden dağılımı, kurumsal gelişme stratejilerinin belirlenmesi 

ve çalışanların performansını geliştirmek için motivasyonun artırılmasıdır. Ayrıca 

performans ölçümü ile kurumun ne kadar başarılı olduğu, toplumun isteklerinin 

karşılanıp karşılanmadığı ve hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediği ortaya 

konulmaktadır (Coşkun, 2006: 105). Performans ölçümünden elde edilecek verilerle, 

hem hesap verenler hem de hizmet alıcılar ve hissedarlar kurumdaki gelişmelerden 

haberdar olurlar. Bu süreç mal ve hizmetlerin, hizmet alıcılarının ihtiyaçlarına cevap 

verebilecek şekilde sunumunu sağlamaktadır. Karar verme süreçlerinde elde edilen 

veriler ışığında, alınacak kararların daha sağlıklı olmaları sağlanabilmektedir. Ayrıca 

performans ölçümü sadece halihazırdaki problemlerin tespitinde değil, gelecekte 

oluşabilecek olası problemler içinde gerekli tedbirlerin zamanında alınması için 

olanak sağlamaktadır (Köseoğlu, 2005: 12-13). 

Performans ölçümü doğru şekilde yapılmadığı takdirde kurumun genel 

performansında düşüşe neden olabilmektedir. Bu durum hedef şaşırma olarak 

adlandırılmaktadır. Hedef şaşırmada amaç ile araçlar karışmaktadır. İki türlü hedef 

şaşırmadan bahsedilebilmektedir. İlki çalışanların, ödüllendirilen davranışları 

yapmaya çalışırken, asıl yapmaları gereken görevlerini eksik yapmaları olarak ortaya 

çıkmaktadır. İkincisi ise kurumdaki bir birimin kendi hedeflerine ulaşmak 

istemesinin kurumun genel hedeflerine tam olarak ulaşamaması sonucunu 

doğurmasıdır (Wheelen ve Hunger, 2002: 259’den akt. Coşkun, 2006: 106). 
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3.1. Kamu Örgütlerinde Performans Ölçümü 

 Kamu kurumlarının sahip oldukları mali, fiziki ve beşeri kaynakların etkili ve 

verimli bir şekilde yönetilmesi için kamuda da performans ölçümü kaçınılmaz hale 

gelmiştir. Performans ölçümünün özellikle kaynak israfının önlenmesi ve 

yolsuzlukların önüne geçilmesine yardımcı olması dolayısıyla kamu yönetiminin 

önemli konuları arasına girmiştir. 

Kamu kurumlarında performans ölçümü ve denetimi oldukça karmaşıktır. 

Performans sonuçları, hizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyetini yakından 

ilgilendirmektedir. Pek çok kamu hizmetini girdi-çıktı analizi ile değerlendirmek, 

sayısallaştırmak oldukça zordur. Ama gerçekçi bir performans değerlendirmesi için 

de kamu hizmetlerinin ölçülebilir hale getirilmesi gerekmektedir (Akçakaya, 2012: 

172). 

Kamu örgütleri için performans ölçümü, devletin gerçekleştirmek istediği 

hedefleri gerçekleştirirken ne derece verimli olduğunun ölçülmesidir. Örneğin 

yolların temizlenmesinde kullanılan bir yöntemin diğer yöntemlerden daha ucuza 

yapılıp yapılmadığının, belirli bir yol türünün diğerlerinden daha dayanıklı olup 

olmadığının ya da herhangi bir sayım çalışmasında bilgisayarlardan yararlanmanın 

giderlerde ne kadar kısıntıya yol açacağının ölçümlerle tespiti mümkündür (Simon 

vd, 1985: 401). Ancak kamu kurumlarının toplumsal amaçlı çalışmalarının 

verimliliğinin ölçülmesi zordur. Çünkü hizmet alıcıları ile kamu kurumlarının 

bütçesi, kurum içi süreçler birbirine girişik durumdadır. Dolayısıyla bu bağlantının 

ölçülmesi kolay olmamaktadır. Özel sektörle karşılaştırmak gerektiğinde, özel 

sektörde amaçlar ve araçlar kamu kurumlarına göre daha belirgin olduğundan başarı 

ölçümü ve buna bağlı olarak strateji geliştirme daha kolay olacaktır. Bunun yanı sıra 

kamu kurumlarındaki yasal çerçevenin karmaşıklığı, aynı hizmet alanı için birden 

çok kurumun görevlendirilmesi başarı değerlendirmesini ayrıca zorlaştırmaktadır 

(Çukurçayır ve Eroğlu, 2004: 47) 

Performans ölçümü için nedenler farklı olsa da kamu kurumlarında 

performans ölçümüyle sekiz temel amaç güdülmektedir. Bunlar; değerlendirme, 

kontrol, bütçeleme, motivasyon, destekleme, kutlama, öğrenme ve geliştirmedir 

(Behn, 2011: 220). 
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Performans ölçümlerinin en belirgin amacı denetimle yönetimi geliştirmektir. 

Bu sayede de yönetim değişen koşullara uyarlanmaya çalışılmaktadır. Performans 

ölçümü sonucunda gerçekleşen geri bildirimle yönetim mevcut durumu gözden 

geçirmek suretiyle daha iyiye ulaşabilme adına aksayan yerler için çözümler arayıp 

uygulamaya yönelecektir (Kubalı, 1998: 40). Özünde performans ölçümü ile 

yapılmak istenen kurumun stratejik amaç ve hedeflerinin ne derece yerine 

getirildiğinin yapılan ölçümlerle ortaya çıkarılmasıdır. 

Performans ölçümü, yönetimin belirlediği hedeflere ulaşmasına yardımcı 

olmakta ve kontrol sistemini desteklemektedir. Bu sistem, stratejik kontrol sistemi 

olarak adlandırılabilmektedir. Stratejik kontrol sistemi, hem kurumun kontrolü 

altındaki iç unsurların, hem de kontrolü dışındaki dış unsurların kurum faaliyetleri 

üzerindeki etkilerini ölçmeye yarar (Coşkun, 2007: 2). Performans ölçümüyle asıl 

amaçlanan performansı artırmaktır. Diğer amaçlar buna hizmet etmektedir. Yani asıl 

amaç etrafındaki tali amaçlardan söz etmek mümkündür (Behn, 2011: 221). 

Vatandaşlar ve diğer kamu paydaşları sonuçlar ve ölçülen hizmet kalitesiyle 

ilgilendiklerinden bunlar iç verimliliğin artmasında da bir araç olmaktadır. Ayrıca 

performans ölçümü dış inceleme ve hesap verilebilirlik için bir ayna haline 

dönüşmektedir. Vatandaşlar sadece ne kadar harcandığını değil, kullanılan 

kaynaklarla ne kadar verim alındığını da bilmek istemektedirler. Sonuçta performans 

ölçümü vatandaşlara kaynakların ne kadar ekonomik, verimli ve etkili kullanıldığının 

sonuçları ile ilgili bilgiler sunmaktadır (Sakal ve Şahin, 2008: 7). Kısaca performans 

ölçümü ile sağlanmak istenen asıl amaç, kamusal mal ve hizmetlerin kalitesinin 

artırılmasıdır (Yenice, 2006: 58). 

Kamu kurumlarının performans ölçümüne gitme nedenlerini aşağıdaki 

maddelerde toplamak mümkündür (Coşkun, 2007: 2): 

• Kamu kurumunun başarılı olup olmadığının belirlenmesi 

• Vatandaşın taleplerinin karşılanıp karşılanmadığının belirlenmesi 

• İsraf ve darboğazda olan yerler gibi sorunlu yerlerin ortaya çıkarılmasını 

sağlamak 
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• Kararların kişisel duygulara dayanarak değil de objektif verilere dayalı 

olarak algılandığından emin olmak 

• Kamu kurumunun gelişmesi anlamında bir hedef belirlenmişse, bunun 

gerçekleşip gerçekleşmediğini ortaya koymaktadır. 

Performans ölçüm sistemi, örgütün hiyerarşik yapısına ve faaliyetlerine 

uyumlu olarak tasarlanmalıdır. Sistemdeki bütün performans ölçütleri birbirini 

desteklemeli ve aralarında herhangi bir uyumsuzluk olmamalıdır. Kişi ve çalışma 

gruplarının hedefleri açık, anlaşılır ve ulaşılabilir olmalıdır. Çalışanlar sürekli 

eğitilmeli ve yönlendirilmelidir. Performans ölçümünün sağlayacağı fayda ölçüm 

yapmak için katlanılan maliyetten daha fazla olmalıdır. Ölçüm yapmaktaki esas 

amacın performansı geliştirmek olduğu unutulmamalıdır (Coşkun, 2007: 3). 

Kurumun hangi performans ölçütlerini kullanacağı, kurumun hizmet verdiği 

sektöre, kültürüne ve misyonuna göre farklılıklar göstermektedir. Performans 

ölçütleri belirlenmeden önce kurum misyonu, vizyonu, stratejisi belirlenmeli ve 

ölçütler bunlara göre oluşturulmalıdır (Akgül, 2004: 74). Performans ölçütlerinin 

sayısında ya da neler olacağı konusunda da bir kısıtlama yoktur. Bunu kurumların 

kendisi belirlemektedir. Bu ölçütlerin gereğinden çok ya da az olması kurumun 

belirlediği amaçlara ulaşmasında olumsuz etkiler doğurmaktadır. Ölçütlerin fazla 

olması yöneticilerin dikkatini dağıtmaktadır. Ölçütün gerekenden az sayıda olması 

da kurumun ihtiyaç duyduğu bilgilere ulaşmasına engel olmaktadır. Çünkü bilgi 

sağlayabilmek için gerekli genişlik sağlanamamıştır (Güner, 2006: 49) 

Performans ölçümü sonuçta kurumların eksikliklerini ve gelişme durumunu 

açığa çıkararak, kurumlara sürekli iyileştirme zemini hazırlamaktadır. Performans 

ölçümünün eksiksiz olarak uygulanabilmesi için şu şartları taşıması gerekmektedir: 

• Üst yönetim kararlı olmalı 

• Hedefler doğru tespit edilmeli 

• Bir çalışma metodu tercih edilmeli 

• Çalışma grubu oluşturulmalı 
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• Faaliyet alanları doğru oluşturulmalı ve öncelikler belirlenip bunlara 

önem verilmelidir (Köseoğlu, 2005: 21). 

Performans ölçümünün kamu kurumlarında uygulanmasında da bazı sorunlar 

yaşanması olağandır. Ancak kamu yönetiminin yeniden yapılanması süreci 

dolayısıyla bu sorunların aşılması hedeflenmektedir. Kamuda son zamanlarda 

özellikle kalite, vatandaş odaklılık, şeffaflık, denetim ve katılımdan oldukça söz 

edilmesiyle bu modellerin uygulanmasının kolaylaştırılması mümkün olmaktadır 

(Çukurçayır ve Eroğlu, 2004: 51) 

            Kısaca geleneksel kamu yönetimi anlayışından sonra çağdaş kamu yönetimi 

anlayışının bir getirisi olan performans yönetiminin en önemli aşamasını performans 

ölçümü teşkil etmektedir. Asıl var olma amacı kamuya hizmet olan kamu 

kurumlarının nicel olmayan faaliyetlerinin ölçümü pek de kolay olmamakla birlikte, 

kamu hizmetlerinin ölçülebilir hale getirilmesi ile bu süreçten daha etkili sonuçlar 

almak mümkün olmaktadır. 

 

            3.2. Performans Ölçüm Sistemleri  

            Performans ölçüm sistemi; karar alınması ve alınan bu kararların 

uygulanması amacıyla bir kurum içerisindeki bilgi toplama işlemidir. 

            Performans ölçümü performans yönetim sürecinin en önemli aşamalarından 

biridir. Bir kurumun performans düzeyini belirleme buna istinaden başarılı olup 

olmadığının tespiti için stratejik planda belirlenen amaç ve hedeflere ne derecede 

ulaşıldığının, bu süreçte ortaya çıkan sorunlar ve bu sorunlara bulunan çözümlerin 

düzenli olarak gözden geçirilmesi gerekmektedir. Kurumun performans düzeyini 

ölçebilmek için öncelikle amaçların belirlenip yapılan işlerle ilgili gerekli verilerin 

toplanması, bu veriler ışığında tarafsız bir değerlendirme yapılması gerekmektedir 

(Çevik vd. 2008: 70). 

Örgütlerde performans ölçümlerinde kullanılan üç ana yöntemden 

bahsedebilmektedir. Bunlardan ilki finansal yöntemlerdir. Bunlar sadece muhasebe 

verilerine dayalı yöntemlerdir. Kârlılık ve verimlilik esaslarına göre 

yürütülmektedirler. İkinci yöntem, performansın müşteri ilişkileri, kalite, insan gücü, 
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bilgi sistemleri, toplumsal ilişkiler gibi faktörleri göz önüne alarak yapılan 

değerlendirmedir. Bunlar da finansal olmayan yöntemler olarak adlandırılmaktadır. 

Ayrıca finansal ve finansal olmayan yöntemlerin bir bütün olarak alındığı birleşik 

performans ölçüm yöntemi de mevcuttur. Bu incelemeler ışığında bütün yapılara 

uygun, hepsinde ölçüm yapabilen bir performans ölçüm sisteminin olmadığı 

görülmektedir. 

Her türlü faaliyeti finansal ya da nicel yöntemlerle değerlendirmek mümkün 

olmayabilir. Özel sektör örgütlerinde kâr amaçlı hareket edilmesi finansal 

yöntemlerle ölçümü kolaylaştırır. Ancak kamu hizmetleri niteliği gereği, hem 

finansal hem de finansal olmayan ölçütlerin bir arada kullanılarak performans 

ölçümünün yapılması gerekmektedir. Kamu hizmetlerinde sağlanan sosyal yarar, 

özel sektörde ekonomik faydaya dönüşmektedir. Ancak kamu kurumlarının sosyal 

yararlarının yanı sıra sağladıkları ekonomik yararlar da göz ardı edilememelidir. 

Dolayısıyla kamu hizmetlerinin performans ölçümleri söz konusu olduğunda bu 

örgütlerin ekonomik ve sosyal yanlarından herhangi biri atlanmaksızın ölçümler 

yapılmalıdır (Usta, 2010: 41-42). 

Yapılan çalışmalar sadece finansal ölçütlerle yapılan ölçümlemelerin 

performans yönetimi sürecinde doğru sonuçlara ulaşmada yetersiz olduğunu 

göstermiştir. Finansal göstergeler daha çok geçmiş yıl verilerini içermektedir. 

Geleneksel ölçümleme yöntemleri finansal ölçümlemeye dayansa da karma modeller 

bunun yanı sıra değerlendirilmesi gereken diğer kriterlerinde olduğunu 

savunmaktadır (Kaplan ve Norton, 2001: 87). Geleneksel performans ölçüm 

sistemleri; bu yönleri ve stratejik plan uygulamalarını desteklememesi gibi 

nedenlerden eleştirilmektedir (Güner, 2006: 24). Bunun yanı sıra finansal olmayan 

ölçütleri de kullanarak yapılan ölçümlerin zorluğu da diğer yöntemlere yapılan en 

önemli eleştiridir. 

            Performans ölçüm sistemi kurumun hedefleriyle uyumlu olmalıdır. 

Performans ölçümünün rahat yapılabilmesi için amaçlar açık olmalıdır. Kurumlar 

kullanacakları performans ölçüm sistemi örgütün geçmiş, şu anki ve gelecekteki 

durumu ile ilgili bilgi verici olmalıdır. 



 
 

35 
 

 Günümüzde kullanılan birkaç performans ölçüm sistemi vardır. Bu sistemler 

daha çok 1990’lı yıllardan sonra geliştirilmiş sistemlerdir. Bunlardan ilki Lynch ve 

Cross’un “Performans Piramid”i, Fitzgerald’ın “Matris Sistemi”, Atkinson, 

Waterhouse ve Wells’in  “Amaçlar Sistem”i, Kaplan ve Norton’un “Kurumsal Karne 

Modeli", E. Morin, A. Savoie ve G. Beaudun’un “Klasik Bir Çalışma”sı ve 

Fernandez Alain’in “Performans Tabloları Üzerindeki Çalışmalar”ı sayılabilir. Bu 

çalışmalardan “Performans Piramid’’i, “Matris Sistemi”, Amaçlar Sistem”i daha çok 

kuramsal olduklarından performans ölçümlerinde kullanılmamaktadır. Ancak 

performans ölçümünde sıklıkla tercih edilen “Kurumsal Karne Modeli" ve “Klasik 

Bir Çalışma” adlı ölçüm yöntemleri daha çok A.B.D. ve Kanada’da, “Performans 

Tabloları’’ ise yaygın olarak Fransa’da uygulama alanı bulmaktadır (Usta, 2010: 42). 

Bu çalışmada Kaplan ve Norton tarafından uygulamaya konulan ve 

geliştirilen Balanced Scorecard olarak bilinen ve Türkçe’de bazı akademik 

çalışmalarda “Başarı Karnesi”, “Denge Kontrol Paneli”, “Dengeli Skor Kartı”, 

“Kurumsal Performans Karnesi” gibi isimlerle anılmakta olup, bu çalışmada 

“Kurumsal Karne Modeli (KKM)” olarak kullanılması tercih edilmiştir. 

 

4. PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ 

 Kurumların belirledikleri stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için izledikleri 

yolun, performans ölçüm yöntemlerinin ve bu yöntemler sonucunda elde edilen 

çıktıların değerlendirilmesidir (Yenice, 2006: 123). 

 Bir başka ifadeyle performans değerlendirmesi, kurumun tamamlanmış veya 

uygulaması devam eden stratejik amaç ve hedeflerinin etkilerinin ortaya konularak 

elde edilen bulguların yeni hedefler belirlenmesi noktasında kullanılan bir araçtır 

(Yılmaz, 2010: 113). Bu aşama performans yönetiminin denetimi aşamasıdır. 

Performans hedeflerinin gerçekleşip gerçekleşmediği ya da ne ölçüde 

gerçekleştiğinin, geri bildirime (feedback) dayalı değerlendirmesinin yapılmasıdır 

(Bilgin, 2007: 67). Kamu sektöründe performans denetimi ise kurumların mali 

kaynaklarının etkililiği ve verimliliğinin gözlenerek, belirlenen amaçlara ne ölçüde 

ulaşıldığının denetlenmesidir (Özer, 1997: 71) 
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 Performans değerlendirmesi, kurumların hedefleri ile performans ölçümü 

sonucu ortaya çıkan veriler arasındaki bağlantıların mantığının açıklanmasıdır. 

Performans değerlendirmesiyle amaçlanan yapılan performans ölçümlemelerinin 

sonuçlarını değerlendirerek, geri bildirim mekanizmasını harekete geçirmektir. 

 Kısaca bu süreçte hedeflerin uygulamaları izlenerek ve geri bildirim 

uygulamasına da gidilerek kurumun hedef ve uygulamalarındaki eksiklikler ve 

hatalar tespit edilmekte, daha iyi sonuçlar elde edebilmek için performans iyileştirici 

tedbirler alınmaktadır (Eroğlu, 2011: 71). Performans değerlendirmesinde ölçüm 

sonuçlarında ortaya çıkan problemlerin nasıl üstesinden gelineceğine ilişkin 

önerilerde bulunulmaktadır. Ayrıca bu süreçte daha çok kurumun yönetim yapısının 

geliştirilmesine odaklanılmaktadır (Yenice, 2006: 124). Bir kurumun başarılı ya da 

başarısız olduğunu anlamak performans ölçümü sonucunda yapılan performans 

değerlendirmesi ile mümkündür. Performans değerlendirmesinde performans 

ölçümünden farklı olarak hedeflere ulaşmada izlenen yollarla, meydana gelen 

sonuçlar arasındaki nedensellik ilişkileri ortaya konmaktadır (Yenice, 2006: 58). 

 Performans değerlendirmesi, kurum yöneticileri ve çalışanları, uzmanlaşmış 

araştırma ve danışma kurumları tarafından yapılabilmektedir. Değerlendirme, 

değerlendirmeyi yapanın kim olduğuna, değerlendirmenin ne zaman yapıldığına ya 

da yapılış şekline bakılarak sınıflandırılabilir. Eğer bu uyguluma yönetici veya 

kurum çalışanları tarafından yapılmaktaysa bu kendi kendine değerlendirme (self 

evoluation), araştırma ve danışma kurumları gibi konuda uzmanlaşmış kişi veya 

birimler tarafından yapılmakta ise dış değerlendirme (external evoluation) olarak 

adlandırılmaktadır. Değerlendirme stratejik amaçların uygulanmadan önce yapılırsa 

bu ön değerlendirme, uygulanması aşamasında yapılırsa uygulama sırasında 

değerlendirme, amaçların uygulanmasından sonra yapılması halinde ise uygulama 

sonrası değerlendirme olarak adlandırılmaktadır. Son sınıflandırma şekli 

değerlendirmenin yapılış şekline göre olanıdır. Mevcut verilere dayanarak yapılan 

değerlendirmeye belge üzerinden değerlendirme (Yenice, 2006: 126-128), belirlenen 

amaç ve hedeflerle beklenen sonuçların elde edilip edilmediğinin değerlendirilmesi 

etki değerlendirmesi ve hedeflerin sonuçlara en düşük maliyetle nasıl 
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ulaşılabileceğinin değerlendirilmesine ise maliyet-etkililik değerlendirmesi 

denilmektedir (Yılmaz, 2010: 117). 

 Performans değerlendirmesi temel olarak hedef-sonuç arasındaki nedenleri 

araştırmaktadır. Bu süreçte göstergeler yorumlanarak, geçmiş ile mevcut durum 

arasında kıyaslamaya gidilir. Gerçekleşen hedefler olabildiğince ölçülebilir hale 

getirilerek ele alınmaktadır. Özellikle ön değerlendirmede hedefler uygulanmış 

olsaydı ne tür sonuçlar doğurabileceğinin kıyaslanması yoluna gidilmektedir. 

 Performans değerlendirmesi, kamusal hesap verme sorumluluğunun 

gelişmesine yardımcı olan bir araçtır (Sayıştay, 2002: 3). Kamu sektöründe de 

performans denetimi ile kamusal kaynakların etkili ve verimli kullanılıp 

kullanılmadığı, stratejik amaç ve hedeflerin yerine getirilip getirilmediği ya da ne 

ölçüde yerine getirildiği denetlenmektedir.  

 

5. KURUMSAL KARNE MODELİ 

Kurumlarda kullanılan performans ölçüm sistemlerinin çalışanlar ve 

yöneticiler üzerinde önemli etkileri olduğu kuşkusuzdur. Bu performans 

ölçümlerinde kullanılan tek yönlü, sadece mali göstergelerin bulunduğu değerleme 

yöntemleri pek de doğru sonuçlar vermemiş, bunların yenilik yapmayı engelledikleri 

ortaya çıkmıştır (Yenice, 2007: 97). Bu nedenle KKM’de, örgütlerin maddi 

varlıklarıyla değişim ve gelişimi ölçmenin yanında maddi olmayan varlıkların da 

etkisi kabul edilmektedir (Köseoğlu, 2005: 23). 

KKM 1990’ların başında Nolan Norton İnstitute araştırma kolunun 

“Geleceğin Organizasyonunda Performans Ölçümü” adlı bir yıllık çok uluslu 

araştırmaya sponsor olmasıyla gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu çalışmayı 

Renaissance Solutions İnc.’in Başkanı David Norton ve Harvard Business School 

profesörlerinden Robert Kaplan yürütmüştür. KKM bu çalışma sonucunda 

geliştirilmiştir (Gürol, 2004: 317). KKM literatüre 1992 yılında Harward Business 

Review’de yayınlanan Robert S. Kaplan ve David P. Norton tarafından yazılan 

Balanced Scorecard (Başarıya Yön Veren Göstergeler) adlı makaleyle girmiştir. 

Kaplan ve Norton 1993’de aynı dergide “Balanced Scorecard’ı Uygulamak” adlı 
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makaleyi, 1996 yılında ise “Balanced Scorecard’ın Stratejik Yönetim Sistemi Olarak 

Kullanılması” adlı makaleyle bu modeli daha da geliştirmişlerdir. 

Kurumlarda finansal göstergelere dayalı performans ölçümlerinin eksiklikleri 

fark edildikçe, çok boyutlu performans ölçümlerinin kullanımı ortaya çıkmıştır. Çok 

boyutlu performans değerleme modelleri; strateji, hizmet alıcıları, kalite, kârlılık, 

insan kaynakları, esneklik gibi yönetim değerlerini destekleyen daha geniş tabanlı 

ölçüm sistemleridir (Ağca ve Tunçer, 2006: 174). Bu model kurumdaki her bölümün 

hedeflerine finansal hedeflerin çok ötesinde bir genişlik kazandırmaktadır (Kaplan ve 

Norton, 2009: 11). Sadece finansal ölçümlerin değil aynı zamanda finansal olmayan 

süreçlerin de yönetimine dikkat çekmektedir (Rohm, 2002: 2). KKM stratejik bilgi 

ve öğrenmenin en yenilikçi yaklaşımı olarak kabul edilmektedir. Bu model stratejiyi 

performans ölçüleriyle bütünleştiren ve kurumun çeşitli safhalarda performansını 

gösteren bir sistemdir (Gürol, 2004: 321). 

KKM, kurumların misyonunu ve stratejik hedeflerini kapsamlı bir performans 

ölçütleri setine dönüştürerek stratejik performans ölçümü ve yönetimi için bir 

çerçeve oluşturan, ölçme esasına dayalı bir stratejik performans yönetim sistemidir 

(Kaplan ve Norton, 2009: 2). 

Bu model örgütlerin geçmişte gösterdikleri performansa ait mali ölçülerin, 

gelecekteki performanslarını oluşturacak etkenlere ait ölçülerle bütünleşmesini 

sağlamaktadır. Kurumsal karnenin hedefleri, örgütün vizyon ve stratejisi göz önüne 

alınarak belirlenmektedir (Kaplan ve Norton, 2009: 9). KKM kurumun her 

düzeydeki çalışanları için finansal ve finansal olmayan ölçütler sağlamaktadır. 

Çalışanlar karar ve faaliyetlerin finansal sonuçlarını görebilmekte, yöneticiler ise 

uzun dönemde finansal başarıyı arttıran sebepleri anlayabilmektedirler (Çakıcı, 2003: 

?). 

Model yöneticilere, kurumun vizyon ve stratejisinin bir dizi tutarlı 

performans göstergesi haline dönüştüren geniş bir çerçeve sunmaktadır. Burada 

önemli olan kurumun temel amaçlarıyla ölçüm teknikleri arasında bağlantı 

kurmaktır. Bu model bir kontrol sistemi olmaktan çok iletişim, bilgi ve öğrenme 

sistemi olarak kabul görmektedir (Elitaş ve Ağca, 2006: 14). KKM’nin sadece ölçüm 
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sistemi olarak uygulanması durumu genellikle başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. 

Performansın sadece raporlanması yeterli olmamaktadır. Her performans ölçütünün 

bir hedefi olmalıdır. Ayrıca her bir performans ölçütünden sorumlu kişiler 

belirlenerek performans gelişiminin izlenmesi gerekmektedir (Coşkun, 2006: 115).  

 

5.1. Kurumsal Karne Modeli Kavram ve Tanımı 

KKM önceleri özellikle özel sektörde kullanılmasına rağmen son dönemlerde 

kamu kurumlarında da yönetimin geliştirilmesi amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. 

Bu model kurumu yönetebilmenin ve geleceğe taşıyabilmenin şartının 

kurumu, kurum içi süreçleri ve kurum performansını iyi bir şekilde ölçmekten 

geçtiği anlayışıyla doğan ihtiyaçtan ortaya çıkmıştır (Büyük ve Barca, 2011: 164). 

Kaplan ve Norton’a göre (2009: 12) KKM, bir kurumun misyon ve 

stratejisinin fiziksel ölçüler haline getirilerek ifade edilmesidir. “Ölçülemeyen 

Yönetilemez” ilkesini esas alan KKM, birden fazla performans kriterinin ölçülmesi 

ve her bir ölçüm sonucuna göre belirli bir ağırlık vermek suretiyle raporlanmasına 

dayanmaktadır. 

KKM finansal sonuçlar, hizmet alıcılarının memnuniyeti, iş süreçlerinin 

sonuçları ve örgütlerin kapasitesini ölçmeye yarar (Rohm, 2002: 1). Bu model 

müşteri odaklı, kaliteyi göz ardı etmeden ihtiyaçları optimum seviyede karşılama, 

takım ruhuna önem verme, kaynakların etkili ve verimli bir biçimde dağılımını 

sağlama gibi faktörleri bir araya getirmektedir. 

            KKM; örgütün gelecekteki performansı ve gelişimi için asıl önemli olanın 

maddi olmayan varlıklar olduğunu belirten, bunların maddi ve fiziki varlıklardan 

daha çok getirisi olduğunu savunan, buna geleneksel muhasebe sistemini de dahil 

ederek meydana gelen değişimleri çalışanlarına, paydaşlarına, yatırımcılara ve 

hizmet alıcılarına göstermeyi amaçlayan bir yaklaşımdır (Çanakçıoğlu ve Demirbaş, 

2009: 222). 

Modelin diğer performans yönetim sistemlerinden en belirgin farkı, hem 

finansal hem de finansal olmayan performans ölçütlerini bir arada kullanmasıdır. 
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Yani örgütün maddi varlıklarını olduğu kadar, maddi olmayan varlıklarını da dikkate 

almaktadır (Coşkun, 2007: 53). Her iki performans ölçütünün de kullanılmasında ana 

felsefe, örgütlerin finansal performanslarındaki başarının finansal olmayan çok 

sayıda örgüt fonksiyonuna bağlı olmasıdır (Çanakçıoğlu ve Demirbaş, 2009: 221). 

Kurumlarda sadece finansal göstergelerin kullanılması kurumlara bulundukları nokta 

hakkında bilgi verebilir, buna karşın ulaşılması gereken yer hakkında bilgi vermezler 

(Ağca ve Tunçer, 2006: 176). Ancak kullanılan bu modelle kurumları geleceğe 

taşıyacak vizyona, stratejik hedeflere ne ölçüde ulaşıldığı ölçümlenmektedir. 

Ayrıca bu modelin geleneksel ölçüm sistemlerinden bir diğer farkı da 

kurumun vizyon ve stratejik hedeflerini gerçekleştirebilmesi için sadece belli 

göstergelere dayalı olarak performansın ölçülmesi değil bu ölçümlerden elde 

edilecek sonuçlarla yeni stratejiler geliştirip kurumun bu sonuçlarla yönetilmesi 

anlayışıdır. Geleneksel performans ölçümlerinde ölçüt olarak daha çok etkinlik ve 

kârlılık kullanılmaktadır. Ancak bunlar uzun vadeli stratejiler geliştirmek için yeterli 

olmayacaktır (Büyük ve Barca, 2011: 164) 

KKM’yi pilot kabinindeki gösterge paneline benzetmek yanlış olmaz. Pilotlar 

uçağı kullanma görevini yerine getirirlerken uçuşla ilgili, uçuş hızı, yükseklik 

durumu, geleceğe dair tahminleri de içeren pek çok bilgiyi aynı anda 

kullanmaktadırlar. Bu durumda tek bir gösterge üzerinden hareket etmek oldukça 

tehlikeli sonuçlara neden olabilir. İşte aynı durumu pek çok örgütün performans 

yönetiminde de görmek mümkündür (Yenice, 2007: 97). 

            Önceleri örgütlerin sürekliliği elde ettikleri kârla orantılı kabul 

edilmekteyken, günümüzde sadece kâr elde etmek yetmemekte aynı zamanda 

müşteri sürekliliği, sektörler arası rekabet, faaliyette bulunulan ülkenin ve sektörün 

üst kurullarının oluşturduğu düzenlemelere uyum da örgütlerin varlığı ve sürekliliği 

için vazgeçilmez unsurlar haline gelmişlerdir (Çanakçıoğlu ve Demirbaş, 2009: 221). 

İşte buradan hareketle KKM, aynı anda birden fazla performans bileşeninin 

ölçülmesi ve her bir performans ölçüm sonuçlarının raporlanması esasına dayalı bir 

performans ölçüm sistemidir. 
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KKM, yeni bir ölçüm sistemi değildir. Yeniliğe açık olan örgütler KKM’yi 

yönetim sürecinin merkezi ve düzenleyici bir çerçevesi olarak kullanmaktadırlar. 

KKM’nin gerçek gücü sadece bir ölçü sistemi olarak değil, bir yönetim sistemi 

olarak uygulandığı hallerde anlaşılmaktadır. KKM’yi uygulayan örgütler aşağıdaki 

faydaları elde etmektedirler (Kaplan ve Norton, 2009: 24): 

• Kurumsal stratejinin açıkça belirtilmesi ve fikir birliğinin sağlanması  

• Stratejinin tüm örgüt çapına yayılması 

• Stratejik amaçların uzun dönemli hedefler ve yıllık bütçe ile bağlantılarının 

sağlanması 

• Stratejik uygulamaların belirlenmesi ve uyumlu hale getirilmesi 

• Stratejik denetlemelerin periyodik hale getirilmesi 

• Stratejiyi desteklemek ve geliştirmek için gerekli bilgi desteğinin sağlanması  

KKM’den beklenen, kurumlara strateji geliştirme ve kurumsal amaçları 

belirlemede yardımcı olmasıdır. Bununla aynı zamanda kurumsal misyonun 

belirlenmesi de sağlanmış olacaktır (Çukurçayır ve Eroğlu, 2004: 41) Kurumda 

KKM uygulanırsa çalışanlarda amaç birliği oluşacağından ve stratejilerin hepsi ona 

yöneleceğinden hedef sapmaları azalacaktır. Kurum daha dinamik bir yapıya sahip 

olacaktır (Örnek, 2000: ?). Yine bu modelin uygulanmasıyla; hizmet alıcılarıyla 

sağlam ve uzun süren ilişkiler kurmak, yeni hizmet kitlesi oluşturmak, kârlılığı 

artırmak gibi amaçlar hedeflenmektedir (Akgül, 2004: 76). 

Kurumsal karneyle kurum stratejileri ve vizyonu eyleme dönüştürülmektedir. 

Bu modelle stratejik hedefler alt birimler tarafından benimsenerek, kurumsal kimlik 

oluşumuna katkı sağlanmaktadır. Böylece performansın artmasına yardımcı 

olmaktadır. Ayrıca, kurumun üst yönetimi tarafından belirlenen stratejik hedeflerin 

daha sade ve anlaşılır hale gelmesine katkı sağlamaktadır 

Daha farklı bir anlatımla Şekil 3’te de görüldüğü üzere KKM uygulamasında 

çeşitli ölçütlerden bahsetmek mümkündür. Bu ölçütlerin kurumun stratejik 

hedefleriyle uyumlu olması gerekmektedir. Bunlar; değişimin algılanması ve 

yönetimin bunu harekete geçirmesi, stratejik hedeflerin anlaşılabilmesi için 
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kullanılan kavramların anlaşılabilir hale getirilmesi, kurumsal yapının stratejik 

hedeflere uygun hale getirilmesi, çalışanların stratejik hedefler doğrultusunda 

güdülenmesi ve stratejik hedefleri kurumsal yapıda bir süreç haline getirmektir 

(Çanakçıoğlu ve Demirbaş, 2009: 223). 

                                                 
Şekil 3: 

    Stratejik Odaklı Uygulama Organizasyonu İle Kurumsal Karne Yaklaşımı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kaynak: (BIMSA Palladium Executing Strategy’den  akt: Çanakçıoğlu ve Demirbaş, 2009: 224) 

 

 
Kurumsal Karne Yaklaşımı ile Strateji Odaklı Uygulama Uyumu 

2. Stratejiyi Uygulanabilir Terimlere 
    Dönüştürür.     
      2.1. Strateji Haritası Geliştirildi. 
      2.2. Ölçütler Kartı Yapıldı. 
      2.3. Hedefler Belirlendi. 
      2.4. Girişimler Akılcı Hale Getirildi. 

1. Değişimi Yönetimsel Liderlikle Harekete Geçir. 
    1.1. Üst Yönetim Değişim Fikrini Kabul Etti. 
    1.2. Değişim Gereği Net Bir Şekilde Belirtildi. 
    1.3. Liderlik Takımı İşe Alındı. 
    1.4. Vizyon ve Strateji Geliştirildi. 
    1.5. Yeni Yönetme Yolu Açıldı. 
    1.6. Program Yöneticisi Belirlendi. 

3. Organizasyonu Stratejiyle 
Uygun Hale Getir. 
   3.1. Örgüt Rolü Belirlenir. 
   3.2.Örgüt Sorunları Sıralanır. 
   3.3. Destek Birimleri Sıralanır. 
   3.4. Dış Ortaklar Belirlenir. 
   3.5. Yönetim Kurulunun 
Sorumlulukları Yazılı Olarak 
İfade Edilir 

Strateji 
Odaklı Uygulama 

Organizasyonu 

5. Stratejiyi Sürekli Bir Süreç 
Yapmak İçin Yönetme.         
    5.1. BSC Raporlama Sistemi 
Kuruldu. 
    5.2. Stratejik Gözden Geçirme 
Toplantıları Yapıldı. 
    5.3. Planlama, Bütçe ve Strateji 
Entegre Edildi. 
    5.4. İnsan Kaynakları ve Bilgi 
Teknolojisi Planlaması  
    Stratejiyle İlişkilendirildi. 
    5.5. Süreç Yönetimi Stratejiyle 
Bağlandı. 
    5.6. Bilgi Paylaşımı Stratejiyle 
İlişkilendirildi. 

4. Stratejiyi Herkesin İşini Yapması İçin Güdüle. 
   4.1. Stratejik Farkındalık Oluşturuldu. 
   4.2. Kişisel Hedefler Sıralandı. 
   4.3. Kişisel Teşvikler Sıralandı. 
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Ayrıca bu yöntemle örgütün hedeflediği amaçlar ve bunlarla ulaşmak istediği 

sonuçları belirlemesiyle, özellikle üst düzey yöneticiler, örgüt içi çalışanların enerji, 

yetenek ve bilgilerini, örgütün uzun dönemli amaçlarına ulaşabilmesi için 

yönlendirme imkânı bulmaktadırlar. Bu anlamda bu model daha çok bir iletişim, 

bilgi ve öğrenme sistemi olarak kullanılmaktadır (Kaplan ve Norton, 2009: 33). 

Bir KKM oluşturulurken öncelikle vatandaşların gereksinimleri göz önüne 

alınmalıdır. Kurumsal yapı ve değerler bundan sonra gözden geçirilmelidir. Bununla 

ilişkili olarak misyon ve vizyon oluşturulmalıdır. Ardından kurumun stratejileri 

tespit edilmelidir. Gerçekleştirilecek amaç ve hedefler sıralanmalıdır. Bu amaçları 

gerçekleştirecek kaynaklar ve performans ölçütleri belirlenmelidir. Performans 

ölçütleriyle neye göre değerlendirme yapılacağı belirlenmektedir. Kurumu ileriye 

götürecek, hedefleri geliştirecek kararlar bundan sonra belirlenmelidir. Ayrıca 

oluşturulan bu stratejik yapı sadece üst yönetimde kalmamalı, bütün kuruma 

yayılmalıdır. Bu modelde paylaşılan bu bilgilerin raporlanması esası vardır. Bütün 

bu döngüyü teknolojik gelişmelerle de desteklemek gerekmektedir. Son olarak da 

elde edilen bilgiler gözden geçirilerek varsa düzenlemeler yapılmalıdır. Dolayısıyla 

süreç tekrar başa dönerek işlemeye başlamaktadır (Çukurçayır ve Eroğlu, 2004: 49). 

Özetle kurumsal karne modelinde performansın tahmin edilerek arttırılmasına 

yönelik göstergeler dikkate alınarak kurum yönetimine yeni bir bakış açısı 

sunulmaktadır. Burada amaç ölçümler ve hedefler arasındaki iletişimi kurmaktır. Bu 

sayede üst yönetim belirlediği kurumsal amaçların ne oranda eyleme dönüştüğünü de 

görebilmektedir. 

 

            5.2. Kurumsal Karne Modelinin Örgütlere Sağladığı Faydalar 

 KKM kurumun vizyonu ve stratejik hedeflerinin eyleme dönüştürülmesine 

yardımcı olmaktadır. KKM’de kurumlar performans yönetim sistemini, kurumun 

stratejik hedefleri üzerine kurmaktadırlar. Bu sayede kurumsal stratejiler alt birimler 

tarafından benimsenmekte ve kurum içi bütünlük sağlanmaktadır. KKM üst yönetim 

tarafından belirlenen stratejik hedeflerin açık, anlaşılır ve belirgin bir hale 
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dönüşmesine ve dolayısıyla kurumun performansının artmasına yardımcı olmaktadır 

(Coşkun, 2006: 133). 

 KKM ile elde edilen performans verileri karar alma organlarını daha iyi 

bilgilendirir ve elde edilen performans verileri yönetişimde şeffaflığı arttırır (Dinçer, 

2009: 70), hesap verilebilirliği destekler (Büyük ve Barca, 2011: 168). Yine bu 

model kurum kültürü ile stratejik hedefler arasında uyum sağlayarak çalışanların 

performansını kurum performansına göre değerlendirip çalışanların kurumun 

amaçlarına uygun hareket etmelerini sağlamaktadır (Özbirecikli ve Ölçer, 2002: 46). 

 KKM’nin uygulanmasıyla kamu kurumlarında yöneticilerin farklı açılardan 

kuruma bakmaları sağlanmaktadır. Böylece yöneticiler kuruma tek boyuttan değil 

hizmet alıcılarıyla, çalışanlarla, süreçlerle, finansla bir bütün olarak kuruma yön 

vermeye çalışırlar (Çukurçayır ve Eroğlu, 2004: 47). 

 Kaplan ve Norton’a göre (2009:180): 

• KKM; bir kurumun gelecekle ilgili vizyonunu tüm kuruma anlatarak, 

kurumda ortak bir anlayış yaratmaktadır. 

• KKM, kurum stratejisinin tüm çalışanların kurumun başarısına ne şekilde 

katkıda bulunduklarını görebilecekleri bir model şeklinde ifade edilmesini 

sağlamaktadır. 

• KKM, değişim çabalarına önem vermektedir. Eğer amaç ve ölçüler doğru 

olarak belirlenirse uygulama da başarılı olmaktadır. Aksi takdirde yatırım 

ve girişimler boşa çıkacaktır. 

 

5.3. Kurumsal Karne Modelinin Boyutları 

Kurumun amaç ve stratejik hedefleri göz önüne alınarak belirlenen kurumsal 

karne uygulamalarında örgüt performansı dört farklı boyutta ele alınmaktadır. 

Bunlar; Kamu (vatandaş) boyutu, kaynaklar boyutu, iç süreçler boyutu, öğrenme ve 

gelişme boyutudur. 

Kurumsal karne boyutları, örgütleri geçmişi, bugünü ve geleceğini birlikte ele 

almaktadırlar (Dinçer, 2009: 38). KKM örgütlerin geleneksel performans yönetimi 
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sisteminden ve karmaşık ölçütlerden kurtarılıp, örgütleri geleceğe taşımak için 

oluşturulmuş süreçlerden ibarettir. Bu karışıklığı gidermek için de daha basit 

anlatımla 4 boyut kullanılmıştır (Büyük ve Barca, 2011: 171). 

Bu boyutlardan her biri kurumun stratejisinden üretilmekte ve bu stratejinin 

gözle görülebilen sayısal hedef ve ölçüler şeklinde ifade edilmesi ile ortaya 

konulmaktadır (Kaplan ve Norton, 2009: 23). 

           KKM’nin başarılı olabilmesi için boyutlar arasında neden-sonuç ilişkisine 

bağlı bir denge oluşturulmalıdır (Kılıç ve Erkan, 2006: 86). Bu boyutların 

birbirleriyle olan bağlantısını Şekil 4’te de görmek mümkündür. 

Şekil 4: Kurumsal Karnenin Boyutları 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Kaynak: (Dinçer, 2009: 35) 

 

Kaynaklar   
Finansal alanda başarılı olmak için 
paydaşlarımıza nasıl görünmeliyiz? 

- Amaçlar 
- Göstergeler 
- Hedefler 
- Girişimler 

Kamu 
Vizyonumuzu 
gerçekleştirmek için 
hizmet alıcılarına 
nasıl görünmeliyiz? 

- Amaçlar 
- Göstergeler 
- Hedefler 
- Girişimler 

 
Vizyon ve 

Strateji 

İç Süreçler 
Hissedar ve hizmet alıcılarını 
memnun etmek için hangi iş 
süreçlerinde başarılı olmalıyız? 

- Amaçlar 
- Göstergeler 
- Hedefler  
- Girişimler 

Öğrenme ve Büyüme 
 
Vizyonumuzu gerçekleştirmek için 
değişim ve gelişim yeteneklerimizi 
nasıl sürdürmeliyiz? 

- Amaçlar 
- Göstergeler 
- Hedefler  
- Girişimler 
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         Şekil 5: Strateji Haritası Örneği 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Kaynak: (Kaplan ve Norton, 2009: 62)        

   
Şekil 5’te verilen strateji haritası örneğinde KKM’nin performans 

boyutlarının neden-sonuç ilişkisi ile birbirine bağlılıkları görülmektedir. Bunların 

hepsinin de uzun vadede işletmenin değerini artırma amacına bağlı olduğu da göze 

çarpmaktadır. Bununla kurum çalışanları kurumun uzun vadeli hedeflerini daha açık 

bir şekilde görerek, kendi yaptıkları işlerle kuruma yaptıkları katkıları daha net 

anlayabilmektedirler.  

 

Faaliyetlerle 
ilgili yönetim 

süreci 

Müşterilerle 
ilgili yönetim 

süreci 

Yenilikler 
süreci 

Yasal ve sosyal 
ilişkiler süreci 

İnsan 
Sermayesi 

Bilgi Sermayesi Kurumsal 
Sermaye 

Uzun vadede işletme değerini arttırmak 

Kaynaklar 
Boyutu 

Verimlilik Stratejileri 
- Maliyet yapısını iyileştirme 
- Varlıkların kullanımı 

Büyüme Stratejileri 
- Gelir fırsatlarını arttırmak 
- Müşteriye sunulan değeri arttırmak 

Kamu 
Boyutu 

Hizmet Alıcılarına Sunulan Değer 
Fiyat, kalite, çeşitlilik, işlevsellik, paylaşım, hizmet, marka 

İç Süreçler Boyutu 

Öğrenme ve Gelişme Boyutu 



 
 

47 
 

Uygulamada bu boyutları değiştirmeden aynen kullanan örgütlerin yanı sıra 

örgütlerin kendine has yapısal özellikleri nedeni ile farklı boyutlar da 

kullanabilmektedirler (Coşkun, 2006: 129). 

 

           5.3.1. Kamu Boyutu 

Kamu boyutu ihtiyaçların nasıl karşılandığına dair bir göstergedir. Bu 

boyutla “Hizmet alıcıları ve paydaşları hangi süreçleri mükemmelleştirerek 

memnun edebiliriz?” sorusuna cevap aranmaktadır (Çanakçıoğlu ve Demirbaş, 

2009: 225). 

Vatandaş memnuniyeti daha çok hizmet sektöründeki kurumlar için 

önemlidir. Kurum yöneticisinin performans ölçümü yaparken yapılan işe ve kuruma 

bir de vatandaş gözüyle bakması gerekli bir durumdur (Dinçer, 2009: 36). 

 
Şekil 6: Müşteri Boyutu-Temel Ölçüler 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

       Kaynak: Kaplan ve Norton, 2009: 87 

 

 Şekil 6 ve Tablo 1 incelendiğinde Kaplan ve Norton’un kamu-müşteri boyutu 

ile ilgili ölçütlerini görmek mümkündür. Kamu kurumları için bu ölçütlerin; pazar 

payı, hizmette devamlılık, vatandaş memnuniyeti, hizmetin optimum düzeyde 

verilmesi, verimli kaynak kullanımı olarak sıralanması mümkündür. 

 

 
Pazar Payı 

Müşteri Kazanma Müşteri Kârlılığı Müşteri Devamlılığı 

Müşteri Tatmini 
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Tablo 1: Müşteri Boyutu-Temel Ölçüler 

 

Pazar Payı 

Müşteri sayısı, toplam harcama miktarı veya satılan mal miktarı gibi 

ölçülerle, örgütün belli bir pazarda yaptığı satışların o pazardaki toplam 

yapılan iş hacmine olan oranını gösterir. 

Müşteri 

Kazanma 

Örgütün yeni iş veya müşteriler kazanma oranını mutlak veya bağlı 

değerler şeklinde ölçer. 

Müşteri 

Devamlılığı 

Mutlak veya bağlı değerler kullanarak örgütün müşterileri ile sürdürdüğü, 

koruduğu ilişkilerin oranını takip eder. 

Müşteri 

Tatmini 

Müşterilere sunulan değer tekliflerinin sağladığı müşteri tatmin 

seviyelerini özel performans kriterleri vasıtasıyla tespit eder. 

Müşteri 

Kârlılığı 

Bir müşteri için yapılması gereken özel harcamalar gerçekleştirdikten 

sonra müşteri veya müşteri kesiminin net kârını ölçer. 

            Kaynak: (Kaplan ve Norton, 2009: 87) 

Kamu kesiminde özel sektörün tersine hizmetten faydalananlar, hizmetin 

karşılığını ödeyenler ve hizmet verenler daha farklı gruplar olduklarından 

“müşteri kimdir?” sorusu gündeme gelmektedir. Dolayısıyla burada sunulan 

hizmetten doğrudan ya da dolaylı olarak fayda sağlayan herkes müşteri olarak 

kabul edilmektedir (Yenice, 2007: 98). 

 

          5.3.2. Kaynaklar Boyutu 

           Finansal ölçüler tüm performans ölçüm sistemleri için gereklidir, ancak 

performans değerlendirmesi için yeterli değildir (Çukurçayır ve Eroğlu, 2004: 45) 

Finansal performans ölçütleri, bir kurumun stratejisinin ve buna yönelik 

uygulamaların kurumun gelişimine katkıda bulunup bulunmadığını belirlemektedir 

(Kaplan ve Norton, 2009: 33). Finansal amaçlar kurumun geliri, sermayesinin 

kârlılık oranı, ekonomik katma değer gibi amaçlarla ilgilidir. Bu amaçlara ulaşma 

derecesiyle kurum, yararlananları tarafından değer bulmaktadır (Ağca ve Tunçer, 

2006: 182). Yani kurumun belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilip 

bunun finansal değerler üzerindeki etkilerine bakılmaktadır (Bertan, 2009: 2530). 
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Kaynaklar boyutu gelir artışı ve gelir bileşimi, ürün ve servis çeşitlerini 

arttırmak, yeni müşteri ve pazarlara ulaşmak, ürün ve hizmet bileşimini daha yüksek 

katma değer yaratacak şekilde değiştirmek, ürün ve hizmetlerin fiyatlarını yeniden 

belirlemek gibi konuları ihtiva etmektedir. Ayrıca verimliliğin arttırılmasını, ürün ve 

hizmetlerin doğrudan maliyetlerinin düşürülmesini, dolaylı maliyetlerin azalmasını 

ve ortak kaynakları diğer birimlerle paylaşmak için yapılan çalışmaları 

kapsamaktadır. Bunların hepsi kurumun finansal ve fiziksel varlıklarından elde 

edeceği kâr oranının artmasını sağlamaktadır (Kaplan ve Norton, 2009: 65-66). 

Finansal performans hedefleri aynı zamanda yatırımcıların ve hissedarların 

örgüte bakış açılarını göstermektedir. Bir yatırımcı yatırım yaptığı örgütün değerinin 

yükselmesini bekler. Yatırım tarafından bakanlar çoğu zaman örgüt içi personelin 

durumu, eğitimi, üretimle ilgili gelişmeler, müşteri memnuniyeti gibi kriterlerle 

ilgilenmeyebilirler. Bunlar genelde kurum hisselerinden ne kadar kazanç elde 

edebileceklerinin cevabını aramaktadırlar. Ancak kurumun hedeflerine ulaşması için 

sadece finansal kaynaklarla ilgili verilere bakmak yeterli olmayacaktır (Dinçer, 

2009: 36). 

Bu boyuttaki performans ölçütleri kurumun temel amaca ulaşıp ulaşmadığını 

göstermektedir (Kılıç ve Erkan, 2006: 83). Finansal performans ölçütleri, bir örgütün 

stratejisinin ve bu stratejiye yönelik yürütme ve uygulamaların örgütü geliştirmeye 

katkıda bulunup bulunmadığını ortaya çıkarmaktadır (Kaplan ve Norton, 2009: 33). 

Finansal amaçlar aynı zamanda kurumun uzun dönemli hedeflerini ifade 

etmektedir. KKM finansal hedeflerin açık ve anlaşılır bir şekilde ifade edilmesini 

sağlamaktadır. Kurumun yaşam süresi boyunca her farklı aşamada özel finansal 

hedefler belirlemesine yardımcı olmaktadır (Kaplan ve Norton, 2009: 78). 

Kamu örgütlerinde ise kâr amacı ya da hisse senetleri yoktur ancak buradaki 

temel amaçlardan biri ise en az maliyetle en iyi hizmeti vermektir. Bu sebeple kamu 

örgütlerinde kâr yerine verimlilik ve etkililik ifadeleri daha yerinde olacaktır 

(Yenice, 2007: 98). 
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  5.3.3. İç Süreçler Boyutu 

İç süreçler boyutunda faaliyetlerle ilgili yönetim süreci, yasal ve sosyal 

ilişkiler süreci, yenilikler süreci ve müşterilerle ilgili yönetim süreci ile ilgili amaçlar 

yer almaktadır. Faaliyetler süreci, ürünün üretilip vatandaşa sunulması sürecidir. 

Yasal ve sosyal ilişkiler süreci, yasal yükümlülükleri yerine getirerek, sosyal 

beklentileri karşılama ve daha güçlü toplumsal ilişkileri kurmayı içermektedir. 

Yenilikler süreci; yeni ürünler, hizmetler ve yeni ilişkileri kurmayı içermektedir. Bu 

aşamada yeni ürünün tanınması, araştırma ve geliştirme portföyünü yönetme, yeni 

örgütün tasarımı veya hizmet piyasasına sunulması gibi amaçlar belirlenmektedir. 

Vatandaşlarla ilgili yönetim süreci ise, hizmet alıcılarıyla ilişkilerin kurulması ve 

mevcut ilişkilerin iyileştirilmesi ile ilgili amaçları içermektedir (Coşkun, 2007: 62). 

Bu boyutta kurumun hangi önemli iç işleyiş yöntemlerini geliştirmesi ve mükemmel 

hale getirilmesi gereği saptanmaktadır (Kaplan ve Norton, 2009: 35). 

İç süreçler boyutunun amaç ve ölçülerinin oluşturulması, KKM ile geleneksel 

performans ölçüm sistemleri arasındaki en önemli farklılıklardan birini ortaya 

koymaktadır (Kaplan ve Norton, 2009: 115). Geleneksel performans ölçüm 

sistemleri, yalnız mevcut iş yöntemlerinin, maliyet, kalite ve zaman bazlı 

ölçümlemesini yapmakta iken, KKM performans seviyesini bazı özel dış unsurların 

beklentilerine göre belirlemeye olanak tanımaktadır (Kaplan ve Norton, 2009: 140). 

İç süreçler boyutunda amaçlar hedef kitlenin (müşteri-vatandaş) taleplerini 

karşılamaya yönelik hedefleri içermektedir. Kurumlar bu amacı gerçekleştirmek için 

yeni ve en iyi iş yöntemleri arayışlarına sürüklenmektedirler. 

İç süreçler boyutu, kurumun mükemmel olarak yapması gereken kritik iç 

süreçlerin tanınmasını sağlamaktadır. İç süreçlerin tanınması Kaplan ve Norton, 

(2009: 115)’e göre kuruma şu faydaları sağlamaktadır: 

• Hedeflenen pazardaki müşterileri çekecek ve bağlılığını sağlayacak 

değerlerin sunulması 

• Finansal kâr bekleyen ortakların memnuniyeti 
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İç süreçler boyutu kurumun müşteriler ve hissedarlarla ilgili amaçlarına 

ulaşmasında oldukça önem taşıyan bir yöntemdir. Kurumlar genelde finansal ve 

kamu boyutları ile ilgili amaç ve ölçülerini belirledikten sonra iç süreçler boyutuyla 

ilgili amaç ve ölçülerini geliştirmektedirler. 

Kamu kesiminde de özel sektörde olduğu gibi kurumların her birinde de 

farklı iş süreçleri mevcuttur. Kurumsal karne yöntemi bu süreçlerin sonuçlarını 

ölçerek kurum misyonunun gerçekleştirilmesini ve hedeflenen sonuçlara ulaşılmasını 

sağlayan en iyi seçeneğin kullanılmasına olanak sunar (Yenice, 2007: 98). 

 

5.3.4. Öğrenme ve Gelişme Boyutu 

            Öğrenme ve gelişme boyutu, kurumsal öğrenme ve gelişme sağlayacak amaç 

ve ölçülerin oluşturulmasıyla ilgilidir. Bu boyutta yer alan amaçlar, diğer boyutlarda 

belirlenen hedeflerin gerçekleşmesi için gereken altyapıyı hazırlayarak, diğer 

boyutlarda yer alan mükemmel sonuçları elde etmeyi sağlamaktadırlar (Kaplan ve 

Norton, 2009: 153). Kurumun uzun dönemli büyüme ve gelişme kaydedebilmesi için 

gerekli alt yapıyı belirlemektedir (Kaplan ve Norton, 2009: 36). 

Öğrenme ve gelişme boyutu kurum çalışanlarının yeteneklerinin 

geliştirilmesi, bunların verimlilik ve sürekliliğine ait değerlendirmeler yapması, 

onlara yeni yetenekler kazandırılması, motivasyonun artırılması gibi öğeleri 

içermektedir. “Varlığımızı sürdürebilmek için ne gibi bilgileri öğrenmeliyiz, 

kendimizi nasıl geliştirmeliyiz ve geleceğe yönelik nasıl hazırlanabiliriz?” sorusuna 

cevap aranmaktadır (Dinçer, 2009: 37). 

Öğrenme ve gelişme boyutunda, çalışanlara yeni yetenekler kazandırmak, 

bilgi sistemleri, bilgi teknolojisi ve zenginleştirilmiş kurumsal yöntemlere 

ulaşabilmek için gerekli yatırımların nedenleri ortaya konulmaktadır (Kaplan ve 

Norton, 2009: 14). 

Öğrenme ve gelişme boyutu, insan ve bilgi sermayesi ile kurumsal 

sermayeden oluşmaktadır. İnsan sermayesi, stratejik iş ailesinden oluşmaktadır. 

Çalışanların yetenek, eğitim, bilgi düzeyleri, bilgi sermayesi, bilgi sistemleri, veri 

tabanları ve bilgisayar ağlarını içermektedir. Kurumsal sermaye ise, kurum kültürü, 
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liderliği ve çalışanların aynı yönde hareket etmesi ve dolayısıyla takım çalışmasını 

içinde barındırmaktadır (Coşkun, 2007: 62). 

 Öğrenme ve gelişme boyutuyla ilgili üç temel gösterge mevcuttur: 

• Çalışanların tatmini 

• Çalışanların kalıcılığı 

• Çalışanların üretkenliği 

Bu göstergeler içinde çalışanların tatmini genellikle diğer iki göstergenin 

verimliliğini etkileyen gösterge olarak kabul edilmektedir (Kaplan ve Norton, 2009: 

157). 

KKM öğrenme ve gelişme için yatırım yapma, bu yatırımların da sadece 

geleneksel alanlar olarak adlandırılabilecek teçhizat ya da arge yatırımlarının yanı 

sıra personel sistem ve yöntemlerine de yapılmasına özen göstermektedir. Kamu 

kesiminde de özel sektör gibi hizmet alıcılarına optimum hizmeti sunmak oldukça 

önemlidir. Buna bağlı olarak da çalışanların eğitiminin devamını ve motivasyonu 

sağlamak gerekmektedir.  

 Kurumun araçlar, kamu ve iç süreçlerle boyutlarıyla ilgili hedeflerinin 

gerçekleştirilmesi kurumun öğrenme ve gelişme yeteneklerine bağlı olmaktadır. 

Öğrenme ve gelişme etkisi genellikle çalışanlar, sistemler ve kurumsal uyum olmak 

üzere üç kaynaktan elde edilmektedir (Kaplan ve Norton, 2009: 177). 
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ÜÇÜNCÜ KESİM 

MALATYA BELEDİYESİ  

UYGULAMA ÖRNEĞİ 

Bu kesimde Kurumsal Karne Modeli Malatya Belediyesi’nde Kurumsal 

Karne Modeli uygulamasıyla performans ölçümü ve değerlendirilmesi yapılmıştır.  

 

           6. KURUMSAL KARNE MODELİ İLE MALATYA BELEDİYESİ’NDE     

               PERFORMANS YÖNETİMİ UYGULAMASI 
 Araştırmanın bu bölümünde Malatya İli’nin mevcut durum analizi yapılarak, 

Kurumsal Karne Modeli ile Malatya Belediyesi performans ölçümü performans 

ölçüm tabloları aracılığıyla yapılmış olup, ardından performans değerlendirmesi 

yapılmıştır. 

                                                       
            6.1. Analiz Aşaması 

 Bu bölümde Malatya İli’nin mevcut durum analizi, Malatya Belediyesi’nin 

örgüt yapısı, Malatya Belediyesi’nin mali yönetim sistemi, paydaş analizi 

yapılmıştır. 

  
            6.1.1. Mevcut Durum Analiz 
 

Malatya, Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat Havzası’nda ve Adıyaman, 

Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Van çöküntü alanının güneybatı ucunda yer 

almaktadır. Çevresini doğuda Elazığ ve Diyarbakır, güneyde Adıyaman, batıda 

Kahramanmaraş, kuzeyde Sivas ve Erzincan illeri çevirir. Malatya Sultan Suyu ve 

Sürgü Çayı vadileri ile Akdeniz’e Tohma Vadisi ile İç Anadolu’ya, Fırat Vadisi ile 

Doğu Anadolu’ya açılarak bu bölgeler arasında bir geçiş alanı oluşturur. Toprakların 

yüzölçümü ise 12.313 km²’dir. 

İklim: Malatya’nın iklimi karasal ve Akdeniz iklimi arasında mikroklimadır. 

Yıllık yağışın büyük bir kısmı kış, ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde düşmektedir. 

Sıcaklık farkı oldukça büyüktür. 
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Nüfus Bilgileri: Malatya Adıyaman, Elazığ, ve Bingöl başta olmak üzere 

çevre illerden göç almaktadır. Ayrıca köyden kente göç de yoğun olarak 

görülmektedir. 2012 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Sistemi sonuçlarına göre; 

Malatya’nın toplam nüfusu 762.366, İl merkezinin nüfusu ise yine aynı yıl verilerine 

göre 426.381’dir. İl nüfusunun 504.793’ü il ve ilçe merkezlerinde, 257.573’ü ise 

belde ve köylerde yaşamaktadır (malatya.gov.tr, 2013).  

Genel İdari-Mali Yapı: Malatya’da merkez ilçe hariç 13 ilçe, 495 köy 

bulunmaktadır. Ayrıca biri Merkez, 13 ilçe ve 39’u belde belediyesi olmak üzere 53 

belediye mevcuttur (malatya.gov.tr, 2013). 

            Genel Ekonomik Durum: Malatya’nın ekonomisi tarıma ve tarıma dayalı 

sanayiye dayanmaktadır. Başlıca tarım ürünleri; buğday, arpa, nohut, fasulye, 

şekerpancarı, tütün ve patatestir. İl için meyvecilik de oldukça önemlidir. Dünya yaş 

kayısı üretiminin %20’sini, Türkiye’nin ise %60’ını Malatya karşılamaktadır. Dünya 

kuru kayısı üretiminin ise %65’ini karşılamaktadır. Hayvancılık tarımdan sonra 

gelmektedir (malatya.gov.tr, 2013).  

Malatya ili kara ve demiryolunda bir kavşak niteliğindedir.  

Malatya sosyo-ekonomik göstergeler ele alınarak değerlendirildiğinde 1996 

yılında 38. sırada iken 2003 yılında 41. sırada ve 2011 yılı verilerine göre ise 42. 

sıraya gerilemiştir. 2003-2009 yılları arasında kamu yatırımlarının ise ancak % 

0,7’sini alabilmiştir (Malatya Belediyesi, 2010: 12). 

                      Malatya özel sektör yatırımlarının toplandığı 2’si il merkezinde, 1’i 

Darende ve diğeri de Akçadağ ilçelerinde olmak üzere 4 adet organize sanayi bölgesi 

vardır. Birinci Organize Sanayi Bölgesi’nde 136 fabrikadan 133’ü faaliyete geçmiş, 

İkinci Organize Sanayi Bölgesi’nde 68 fabrika faaliyettedir. Üçüncü Organize 

Sanayi Bölgesi olan Darende Organize Sanayi Bölgesi ile dördüncü Organize Sanayi 

Bölgesi olan Akçadağ Organize Sanayi Bölgesinin çalışmaları devam etmektedir 

(malatya.gov.tr, 2013). 

           Bütün bunlar değerlendirildiğinde Malatya’nın yakın çevresindeki Gaziantep, 

Adana ve Kayseri gibi benzer sosyal ve ekonomik yapıya sahip ilerin gerisinde 

kalmasının sebepleri ayrıca irdelenmelidir. 
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           6.1.2. Malatya Belediyesi Örgüt Yapısı (Organları, Görev ve                     

                    Yetkileri)                    
         5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre Belediye Yönetimi;  Belediye Meclisi, 

Belediye Encümeni veBelediye Başkanı’ndan oluşmaktadır. Bu organların görev ve 

yetkileri kanunla belirlenmiştir.  

 

           6.1.2.1. Belediye Meclisi 

           5393 Sayılı Belediye Kanuna göre; belediye meclisi belediyenin karar 

organıdır. Belediye meclisinin görev ve yetkileri özetle; stratejik plân ile yatırım ve 

çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini 

görüşmek ve kabul etmek, bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal 

kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınırlandırmanın birinci düzeyleri arasında 

aktarma yapmak, belediyenin imar planlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve 

il belediyelerinde il çevre düzeni planını kabul etmek, borçlanmaya karar vermek, 

taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine 

veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisinin 

kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla 

bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek, kanunlarda vergi, resim, harç 

ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için 

uygulanacak ücret tarifesini belirlemek, şartlı bağışları kabul etmek, belediye 

başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak v.b. olarak 

sayılmıştır (5393 Sayılı Kanun, 17-18. madde). 

 

         6.1.2.2. Belediye Encümeni 

           5393 Sayılı Belediye Kanuna göre belediye encümeninin görev ve yetkileri 

özetle; stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip 

belediye meclisine görüş bildirmek, yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili 

kamulaştırma kararları almak ve uygulamak, öngörülmeyen giderler ödeneğinin 

harcama yerlerini belirlemek, kanunlarda öngörülen cezaları vermek, umuma açık 

yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek, diğer kanunlarda belediye 

encümenine verilen görevleri yerine getirmek gibi görev ve yetkileri bulunmaktadır 

(5393 Sayılı Kanun, 34. madde).       . 
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         6.1.2.3.Belediye Başkanı 

         Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin 

temsilcisidir. Anılan kanuna göre belediye başkanının görev ve yetkileri; belediye 

teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, belediyeyi 

stratejik plana uygun olarak yönetmek,  belediyeyi devlet dairelerinde ve törenlerde, 

davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek, 

meclise ve encümene başkanlık etmek, belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını 

idare etmek, belediyenin gelir ve alacaklarını takip etmektir (5393 Sayılı Kanun, 38. 

madde).        

           Malatya Belediyesi hiyerarşik yapısının başı Belediye Başkanıdır. Bu yapıda 

beş kademeli bir örgütlenme vardır. Bunlar; Belediye Başkanı, Belediye başkan 

yardımcıları, müdürler, şefler ve memurlar (sözleşmeli personel ve işçiler)’dır. 

 

Şekil 7: Malatya Belediyesi Hiyerarşik Yapılanması 

             

 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Kaynak: (Malatya Belediyesi, 2010: 21) 
         
           Hiyerarşik yapılanmanın stratejik düzey olarak adlandırılan ilk kademesinde 

strateji ve politikalar tanımlanmaktadır. Başkan yardımcıları taktik kararların 
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alınması sırasında sürece dahil olmaktadırlar. Müdürler ise hem taktik hem de 

operasyonel süreçte yer almaktadırlar. Memurlar ve diğer çalışanlar ise operasyonun 

yürütümü sürecinde rol oynamaktadırlar. 

 

           6.1.3. Malatya Belediyesi’nin Mali Yönetim Sistemi 
         Malatya Belediyesi’nin mevcut mali yönetim yapısı 3 aşamada 

değerlendirilmektedir. Bunlar: 

 

            6.1.3.1. Gelirler 

          2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 2380 sayılı Belediyelere ve İl Özel 

İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun’daki 

hükümler, Bakanlar Kurulu Kararları ile Malatya Belediyesi’nin gelir kaynakları 

belirlenmektedir. Bu bağlamda belediyenin gelirleri şöyle sınıflandırılabilir: 

• Genel Bütçe Vergi Gelirleri 

• Öz Gelirler 

• Borçlanma 

• Yardım ve Fon Gelirleri 

 

                    Tablo 2: Yıllara Göre Gelir Bütçeleri Karşılaştırması 

GELİRLER  

 

YILLAR VERGİ GELİRLERİ VERGİ DIŞI GELİRLER 
TOPLAM 

(TL) 

2004 37.028.124 6.376.612 43.404.736 

2005 48.522.325 6.506.113 55.028.438 

2006 58.584.276 33.355.822 92.614.461 

2007 15.440.080 82.326.003 97.766.083 

2008 17.121.857 148.590.125 165.711.981 

2009 34.077.000 165.923.000 200.000.000 

2010 30.901.5002 125.005.111 155.906.613 

2011 27.199.484 152.687.582 179.887.066 

2012 29.593.844 181.331.099 210.924.943 

           

            Yıllara göre gelir bütçeleri karşılaştırıldığında vergi gelirlerinin bir önceki 

yıla oranla en büyük artışın 2006 yılında olduğu görülmektedir. 2006 yılına kadar 
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gözlenen düzenli artışın 2007 ve 2008 yıllarında azalması Malatya ekonomisinde söz 

konusu yıllarda yaşanan daralmaya bağlı olmaktadır. Bu gelirler 2009 ve 2010 

yıllarında tekrar artış göstermişse de 2011 ve 2012 yıllarında tekrar düşüş eğilimi 

görülmektedir. Vergi dışı gelirler ise 2010 yılındaki düşüş hariç her yıl düzenli 

olarak artmaktadır. Özellikle 2011-2012 yıllarında vergi gelirlerindeki azalmaya 

karşın vergi dışı gelirlerindeki artış, Belediyenin bu yıllar için kendi öz gelirlerinin 

tahsilatına ağırlık verdiğini göstermektedir. 

 

           6.1.3.2. Giderler 

           Malatya Belediyesi giderleri, Belediye Kanunu, Kamu Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu ile Gecekondu Kanunu gibi yasal mevzuatta yer alan hükümlere göre 

belirlenmekte ve uygulanmaktadır (Malatya Belediyesi, 2010: 29). 

 
Tablo 3: Yıllara Göre Gider Bütçeleri Karşılaştırması 

YILLAR 
PERSONEL 

GİDERLERİ 

DİĞER 

CARİ 

 

YATIRIM 

 

TRANSFER 
TOPLAM 

(TL) 

2004 12.119.0 18.067.0 11.207.4 5.178.4 46.572.06 

2005 14.036.5 23.390.0 18.282.4 5.662.3 61.372.22 

2006 18.618.7 58.708.0 6.919.03 3.397.5 89.881.34 

2007 18.882.5 58.882.6 19.843.5 4.824.8 107.807.7 

2008 21.106.0 88.469.5 25.851.1 6.200.9 144.972.0 

2009 22.470.2 82.206.0 15.230.0 11.330.9 139.581.5 

2010 26.499.3 106.700.4 7.553.8 8.486.0 163.450.255 

2011 31.475.6 163.138.5 11.143.2 8.521.3 227.702.398 

2012 30.590.2 154.906.8 22.010.3 10.668.8 231.157.269 

 
           Personel giderleri; personel maaş ödemeleri, sosyal güvenlik kurumlarına 

ödenen primler, maaş zamları, emekli ikramiyeleri, işten ayrılanlara ödenen 

tazminatlar, ödüller, sosyal haklar, personel için yapılan kırtasiye ve ofis malzeme 

giderleri, personellerin yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelerine ait yollukları, eğitim 

giderleri ve diğer ödeneklerini kapsamaktadır. Personel giderleri incelendiğinde en 

yıllar itibariyle yaşanan artış görülmektedir.  
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           Cari transferler, sermaye birikimi hedeflemeyen ve cari nitelikli mal ve 

hizmet alımını finanse etmek amacıyla yapılan karşılıksız ödemelerdir. Tabloda 

transfer harcamalarına bakıldığında 2004 yılından sonra düşüş haricinde yıllar 

itibariyle düzenli bir artış söz konusudur. 

           Yatırım harcamalarının içinde sermaye transferleri, verilen borçlar, yedek 

ödenek gösterilebilir. Sermaye transferleri; bütçe dışında sermaye birikimi 

amaçlayan ve sermaye nitelikli mal ve hizmetlerin finansmanı amacıyla yapılan 

karşılıksız ödemelerdir. Bir mali hakka veya devletin mülkiyetinde sermaye 

katılımına neden olan ödemeler borç verme adı altında toplanabilir. Yedek ödenekler 

ise bütçede başlangıçta öngörülmeyen hizmet karşılıkları olarak veya yapılan 

tahminlerin yıl içi gelişmeler neticesinde tutmaması ihtimaline karşılık hizmetlerin 

aksamaması için ihtiyat olarak ayrılan ödeneklerdir. 

   

            6.1.3.3. Denetim Sistemi 

            5393 Sayılı Belediye Kanunu’na göre belediyelerin denetimi; faaliyet ve 

işlemlerde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve belediye 

teşkilatının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı 

duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını 

mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite 

standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara 

dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere 

duyurmaktır. 

            Yine aynı kanunda belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi 

Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; 

stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş 

performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen 

sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu 

hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına 

ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir (5393 sayılı Kanun/56. 

madde).  

           Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluğu ile mali ve performans 

denetimini kapsar. Belediyelerde iki tür denetim yapılmaktadır. Bunlar iç ve dış 
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denetimdir. İç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

hükümlerine göre yapılır. Ayrıca, belediyenin mali işlemler dışında kalan diğer idari 

işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı 

tarafından da denetlenir. Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin 

bilgisine sunulur (5393 sayılı Kanun/55. madde). 

                               

            6.1.3.3.1. İç Kontrol 

          İç kontrol, idarenin amaçlarına, belirlenmiş politika ve mevzuata uygun 

olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve 

kaynakların korunmasını, muhasebe kaynaklarının doğru ve tam olarak tutulmasını, 

mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak 

üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi 

kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür (5018 sayılı Kanun/55. madde).  

           Kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemleri; harcama birimleri, 

muhasebe ve mali hizmetler ile ön mali kontrol ve iç denetimden oluşur (5018 sayılı 

Kanun/57. madde) 

           Ön mali kontrol çalışmaları harcama yetkilileri ve mali hizmetler birimi 

tarafından gerçekleştirilmektedir. Mali hizmetler birimi tarafından yapılan ön mali 

kontrol çalışmalarını (5018 sayılı Kanun/57-58. madde);  

• İç kontrol sisteminin kurulması, 

• Standartların uygulanması ve geliştirilmesi, 

• Üst yöneticiye ve harcama yetkililerine danışmanlık yapılması, 

Harcama birimleri tarafından yapılan ön mali kontrol çalışmalarını ise; 

• İşlemlerin yerine yetirilmesi aşamasında süreç kontrollerinin yapılması. 

• Ödeme emri belgesini düzenlemekle görevli gerçekleştirme görevlisi 

tarafından ödeme emrine ait evraklar üzerinde yapılan incelemeler. 

• Harcama yetkilisi tarafından yapılan kontroller olarak sıralamak 

mümkündür. 

            İç denetim, belediyelerin kendi içinde yapılan iş ve işlemleri yine kendi 

çalışanları tarafından denetime tabi tutmasıdır. 
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           İç denetim kamu yönetiminin çalışmalarını daha değerli hale getirmek ve 

geliştirmek için kaynakların etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip 

yönetilmediğini belirlemek, değerlendirmek ve rehberlik yapmak için oluşturulan 

bağımsız, objektif faaliyetlerdir. Bu faaliyetler idarenin sistematik, disiplinli ve 

sürekli bir yaklaşımla genel kabul görmüş standartlara uygun olarak 

gerçekleştirilmektedir ( Malatya Belediyesi, 2010: 32)  

 

          6.1.3.3.2. Dış Denetim 

          Ülkemizde belediyeler üzerindeki mali denetim Sayıştay tarafından, gelir ve 

giderleri ile malları üzerinde TBMM adına denetim yapma suretiyle 

gerçekleştirilmektedir. Bunun haricinde İçişleri Bakanlığı tarafından idarenin 

bütünlüğü bağlamında da bazı yetki ve sorumlulukları bulunmaktadır (Malatya 

Belediyesi, 2010: 33) 

           Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate 

alınarak (5018 sayılı Kanun/68. madde); 

• Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, mali 

tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin mali denetimi ile kamu idarelerinin 

gelir, gider ve mallarına ilişkin mali işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki 

düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti, 

• Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp 

kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans 

bakımından değerlendirilmesi suretiyle gerçekleştirilir.   

 
         6.1.4. Paydaş Analizi 

           Paydaş, belediye’nin sunduğu hizmetlerin planlanması, örgütlenmesi, 

yürütülmesi, koordine edilmesi ve denetlenmesi sürecini etkileyen veya verilen bu 

hizmetleri tüketen, bu hizmetlerden etkilenen özel ya da tüzel kişiler olarak 

nitelendirilebilir (Malatya Belediyesi, 2010: 35). 

           Malatya Belediyesi’nde paydaş analizi iki sınıfta yapılmıştır. Bunlar; dış 

paydaş analizi ve iç paydaş analizidir. Malatya Belediyesi tarafından dış paydaşlar 

için üç ayrı çalışma yapılmıştır. Bunlardan biri 2009 yılında yapılan kamuoyu 
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araştırmasıdır. İkincisi kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan paydaş analizi anketi, 

üçüncüsü ise bazı kurumlarla yapılan mülakat ve çalıştaydır. İç paydaşlar ise 

Malatya Belediyesi meclis üyeleri ve kurum çalışanlarıdır. Bunların görüş ve 

düşüncelerini öğrenmek için ise iç paydaş analiz formu hazırlanarak, iç paydaşlar 

tarafından doldurulmuştur (Malatya Belediyesi, 2010: 36). 

 

 6.1.4.1. Dış Paydaş Analizi 

 Belediye faaliyetlerinden etkilenen ya da belediyenin faaliyetlerini etkileyen, 

belediyenin dışındaki kişi, grup veya kurumlardır. Bunlara diğer kamu veya özel 

sektör kurum ve kuruluşları, sendikalar, sanayi ve ticaret odaları v.s. örnek 

gösterilebilir. 

          Dış Paydaş analizi için hazırlanan dış paydaş analizi formu, 41 kamu kurumu 

ve sivil toplum örgütü tarafından doldurulmuştur. Yapılan bu uygulama ile 

hedeflenen dış paydaşların önemli bir kısmının düşünce ve önerileri toplanmıştır. 

Malatya Belediyesi’nin misyon, vizyon ve ilkeleri belirlenirken, önerilen 26 

kavramdan en çok tercih edilen 5’i şöyledir: 

           1. Çağdaş-modern 

           2. Değişime ve gelişime açık-yenilikçi 

           3. Eşitlik-adalet 

           4. İnsan odaklı-insana saygılı 

           5. Çevreye duyarlı 

           Malatya’nın gelecekte nasıl bir il olması gerektiğine dair belirtilen 10 farklı 

alternatiften, en çok tercih edilen 5 tanesi ise şöyle sıralanabilmektedir: 

• Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yoğun ve nitelikli bir şekilde 

gerçekleştirildiği, çekici bir kültür şehri 

•  Sağlık hizmetlerinin yüksek kalitede sunulduğu, ulusal ve uluslar arası 

açıdan tercih edilen bir sağlık şehri 

• Ortaöğretim ve yüksek öğretim (üniversiteler) kurumları ile ulusal ve 

uluslararası açıdan tercih edilen bir eğitim şehri 

•  Bölgenin sanayi ve üretim merkezi 
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• Doğal güzellikleri ve yeterli alt yapısı ile doğa ve kongre turizminde 

uluslararası çapta tanınmış bir turizm şehri 

 Malatya Belediyesi’ni hangi yönde başarılı buluyorsunuz sorusuna verilen 

cevapların çoğunluğa göre sıralaması şu şekilde gerçekleşmiştir:  

• Toplu ulaşım alanında başarılı 

•  Park ve bahçe düzenlemelerinde başarılı 

•  Alt yapı çalışmalarında başarılı 

•  Sosyal belediyecilik alanında başarılı 

•  Malatya’nın içme suyunu kontrol ve arzda başarılı 

 Malatya Belediyesi’ni hangi yönde başarısız buluyorsunuz sorusuna verilen 

cevapların çoğunluğa göre sıralaması ise şu şekilde gerçekleşmiştir: 

• Kent içi trafik sorunu belediyenin bir başarısızlık alanıdır 

•  Bitmeyen altyapı sorunları belediyenin bir başarısızlığıdır 

•  Dar ve düzensiz caddeler ve bakımsız asfalt yollar başarısızlıktır 

• Kent içi otopark sorununun çözülememesi başarısızlıktır 

•  Toplu taşıma araç şoförleri ve vatandaş arasında diyalog eksikliği 

bulunması başarısızlıktır (Malatya Belediyesi, 2010: 36-37). 

 

 6.1.4.2. İç Paydaş Analizi 

 İç paydaşlar; belediyenin faaliyetlerinden etkilenen veya belediye 

faaliyetlerini etkileyen belediyenin içindeki kişi, grup ya da kuruluşlardır. Bunlara 

örnek olarak belediye çalışanları, belediye meclis üyeleri v.s. verilebilir. 

            İç paydaş analizi belediye meclis üyeleri ve belediye çalışanları ile 

görüşülerek gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla 2009 yılında düzenlenen anket 

çalışmasına 65 kişi katılmıştır (Malatya Belediyesi, 2010: 37).  

 

            6.1.5. Strateji Analizi 

            Malatya Belediyesi’nin 2010-2014 yıllarına ait hedefleri içeren stratejik plan, 

Malatya Belediyesi’nin dört yıllık bir zaman dilimi için ulaşmayı hedeflediği 

konumu belirlemektedir. Bu çevrede Belediye’nin faaliyet gösterdiği alanlar 
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belirlenerek; misyon ve vizyon oluşturulmuş ve temel ilke ve değerler tespit 

edilmiştir. 

 
          6.1.5.1. Misyon 

           Misyon belediyenin neyi, niçin ve nasıl yaptığını göstermektedir. Bu 

bağlamda da vizyonun oluşturulmasında izlenecek yolda belirleyici olmaktadır. 

Malatya Belediyesi’nin misyonu belirlenirken yapılan çalışmada 5 nokta öne 

çıkmaktadır. Bunlar: 

           1. Planlı Kentleşme 

           2. Değişime ve gelişime açık-yenilikçi 

           3. İnsan odaklı-insana saygılı 

           4. Çağdaş-modern 

           5. Eşitlik ve adalet 

           Bütün bunlar göz önüne alındığında Malatya Belediye’sinin misyonu: 

          “Malatya Belediyesi sorumluluk alanlarında, şeffaf bir yönetim anlayışı ve 

etkin bir hizmet stratejisiyle sürdürülebilir kentsel gelişimi sağlamak ve kentsel 

yaşam kalitesini yükseltmek” olarak belirlenmiştir (Malatya Belediyesi, 2010: 40). 

 

     6.1.5.2. Vizyon 

 Vizyon, bir kentin uzun vadede alacağı şekli, geleceği, konumu ve 

oluşturacağı imajı içeren bir ifadedir.  

           Malatya’nın vizyonunu belirleme çalışmalarında paydaşlara sunulan 10 farklı 

alternatiften sıralamanın ilk 5’inde şunlar bulunmaktadır: 

           1.Bölgenin sanayi ve üretim merkezi 

            2.Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yoğun ve nitelikli bir şekilde 

gerçekleştirildiği, çekici bir kültür şehri 

            3.Doğal güzellikleri ve yeterli altyapısı ile doğa ve kongre turizminde 

uluslararası çapta tanınmış bir turizm şehri 

            4.Sağlık hizmetlerinin, yüksek nitelikte sunulduğu, ulusal ve uluslararası 

açıdan tercih edilen bir sağlık şehri 
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            5.Ortaöğretim ve yüksek öğretim(üniversiteler) kurumları ile ulusal ve 

uluslararası açıdan tercih edilen bir eğitim şehri 

            Yukarıda sayılan kültür-sanat şehri olma, eğitim şehri olma, sağlık şehri olma 

ve bölgenin sanayi merkezi olma amaçlarından her biri Malatya’nın vizyonu için 

temel olacak nitelikte görülmemektedir. Bu bağlamda Malatya Belediyesi’nin 

vizyonu; 

           Sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve çevreci kentsel gelişim başarısı ile 

Türkiye’nin model şehri olan, yaşam kalitesi yüksek, bölgesel bir kültür, eğitim ve 

sağlık merkezi olan, mutlu ve huzurlu bir Malatya’dır (Malatya Belediyesi: 44). 

 

           6.2. Malatya Belediyesi 2012 Yılı Performans Yönetimi Tabloları 

 Araştırma kapsamında Malatya Belediyesinin 2012 yılı performans tabloları 

incelenmiş olup, performans tablolarının Belediyede yer alan her bir müdürlük için 

ayrı ayrı yapıldığı görülmüştür. Burada da mevcut tablolar içinden iki ayrı 

müdürlüğe ait performans tablosu örnek olarak gösterilmiştir.  
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Tablo 4: 2012 Yılı Performans Tablosu¹ 

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
2012 YILI PERFORMANS DEĞERLENDİRME TABLOSU 

Yönetici Memur İşçi Şirket Elemanı Sözleşmeli Toplam Müdürlüğün Personel 
Yapısı 1 4 1 6 4 16 

Performans Göstergeleri: 2010 2011 2012 Mali Kaynak 
1 Belediye aleyhine açılan dava sayısı 69 123     

2 Belediyenin açtığı dava sayısı 14 6     

3 Belediye aleyhine sonuçlanan toplam dava sayısı 15 36     

4 Belediye lehine sonuçlanan toplam dava sayısı 25 31     

5 Hukuk işlerinin takip etmekte olduğu toplam dava sayısı 166 500     

Müdürlüğün Mali Kaynak İhtiyacı 2010 2011 2012 
Personel giderleri için talep edilen kaynak miktar - 320.000,00 TL 465.000,00 TL 

İdari işler ve demirbaş alımları için talep edilen kaynak miktar - 4.000,00 TL 5.000,00 TL 

Görev giderleri için talep edilen kaynak miktar - 1.400.000,00TL 1.505.000,00 TL 

Toplam - 1.724.000,00 TL 2.075.000,00 TL 
 

Kaynak: (Malatya Belediyesi, 2012: 58) 
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Tablo 5: 2012 Yılı Performans Tablosu² 

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
2012 YILI PERFORMANS HEDEP TABLOSU 

Yönetici Memur İşçi Şirket Elemanı Sözleşmeli Toplam Müdürlüğün Personel 
Yapısı 1 1 2 4 3 11 
12. STRATEJİK AMAÇ: Malatya'yı Türkiye'nin en güvenli ve huzurlu ili yapmak için; emniyet güçleri, belediye zabıtası ve yerel halkın yardımlaşmasını  

sağlamak, suçun önlenmesine öncelik verilerek toplumun tüm üyelerinin ilgilendirmesini sağlamak 

12.1. Stratejik Hedef: 
Suç ve kabahatlerin önlenmesinin tüm vatandaşları ilgilendirdiği ve bunun için güvenlik güçleri ve belediye zabıtası ile sürekli  
işbirliği içinde olunması gerektiği yönünde toplumsal bilincin oluşmasını sağlamak adına 2011 yılı sonuna kadar Malatya'daki sivil toplum 
örgütleri ve kurumlar arası diyalog ağını/platformunu oluşturmak. 

2012 Performans Göstergeleri: 2010 2011 2012 Mali Kaynak 
1 Belediye polikliniğinden yararlanan hasta sayısı 3.633 3.295 5.000   
2 Diş polikliniğinden yararlanan hasta sayısı 6.520 2.128 7.000   
3 Sağlık amaçlı bilgilendirmeye yönelik faaliyet sayısı - - -   
4 Sağlıkla ilgili faaliyetlerle işbirliği yapılan kamu kurum ve kuruluş sayısı 1 1 1   
5 Belediye müşahadeden yararlanan hasta sayısı 1.230 477 1.500   
6 Belediye eczanesinden dağıtılan ilaç sayısı (kutu) 41.628 16.395 45.000   
Müdürlüğün Mali Kaynak İhtiyacı 2010 2011 2012 
Personel giderleri için talep edilen kaynak miktar - 346.100,00 TL 345.640,00 TL 
İdari işler ve demirbaş alımları için talep edilen kaynak miktar - 76.000,00 TL 90.000,00 TL 
Hizmet alımı için talep edilen kaynak miktar - - 2.000,00 TL 
Sosyal amaçlı transferler için talep edilen kaynak miktar - - 40.000,00 TL 
Toplam - 422.100,00 TL 477.640,00 TL 
 

Kaynak: (Malatya Belediyesi, 2012: 58) 
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6.3. Malatya Belediyesi Performans Yönetimi Uygulama Örneği 

Burada Malatya Belediyesi için KKM ile performans yönetimi uygulama 

örneği gösterilmeye çalışılmıştır.  

  

6.3.1. Malatya Belediyesi Strateji Haritası 

Malatya Belediyesi için örnek bir strateji haritası gösterilmiştir. Burada kamu 

boyutu, kaynaklar boyutu, iç süreçler boyutu ve öğrenme ve gelişme boyutu 

dahilinde amaçlar belirlenerek sıralanmıştır.  
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Şekil 8. Malatya Belediyesi Strateji Haritası 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sürdürülebilir sağlıklı bir çevre sunarak 
park, bahçe ve yeşil alanları arttırmak 

  

(22) Nitelikli personele çözüm odaklı hizmet sunmak. 
 

Stratejik Amaçlar 

(25) Sendikal uygulamaları etkinleştirmek. 

(21) Belediyenin kurumsallaşmasını tamamlaması için 
gerekli çalışmaları yapmak. 
 

(24) Performans denetimi uygulamasıyla çalışan 
verimliliğini artırmak. 
 
(23) Kurumsal yapıyı ve iş yönetimlerini geliştirmek 
için sürekli gelişim anlayışıyla çalışmak. 
 

(15) Doğal kaynak ve değerlerin etkin koruma ve 
idaresini sağlayarak, doğa ve insan kaynaklı risklerin. 
yönetimini etkinleştirmek 

(14) Proje ve uygulama süreçlerini etkin ve verimli 
yönetmek. 
 

(20) Atık yönetimini etkinleştirmek. 

(19) Toplum düzenine yönelik denetimleri 
etkinleştirmek. 

(12) Toplu taşıma hizmetini daha hızlı, konforlu ve 
güvenli sunarak, kent merkezindeki trafik sorununun 
çözümüne katkı sağlamak. 
 

(18) Kent sakinlerine yönelik koruyucu ve önleyici 
sağlık hizmeti sunmak. 
 

(8) Belediyenin hizmetlerini etkin ve verimli bir 
şekilde yerine getirebilmesi için hizmet binaları ve 
teknik donanımı yeterli hale getirmek. 
 

(16) Kentin sosyal ve kültürel açıdan gelişimine katkı 
sağlayarak, kültürel yaşamı geliştirmek 
 

(11) Kent sakinlerinin sosyal ihtiyaçlarına yönelik 
hizmetleri geliştirmek. 

(13) Sürdürülebilir sağlıklı bir çevre sunarak, park, 
bahçe ve yeşil alanları arttırmak. 
 

(7) Belediyenin mali yapısını güçlendirmek. 
 

(10) Çalışanlar arası adil ücret politikası uygulamak. 

(17) Etkin bir arşiv ve bölge yönetimi sistemi kurmak. 

(6) Mali kaynakları sürdürülebilir hizmet anlayışı ile 
yönetmek. 
 

(9) Kentsel dönüşüm projeleri için kaynak arttırıcı 
faaliyetlerde bulunmak. 
 

(3) Şeffaf belediyecilik anlayışı ile Türkiye’de örnek 
belediye olmak. 

(1) Paydaşlarla iletişimi güçlendirerek, paydaşların 
hizmet alanları ile ilgili doğru bilgiye hızlı erişimini 
sağlamak. 

(2) Kenti ülkedeki en huzurlu ve en güvenli il yapmak 
için gerekli işbirliklerinde bulunmak. 
 

(4) Belediyecilik faaliyetlerinde örnek belediye haline 
gelmek. 
 

(5) Belediyenin sosyal tesislerindeki hizmetlere 
erişilebilirliği artırmak. 

Öğrenme ve Gelişme Boyutu 

İç Süreçler Boyutu 

Kaynaklar Boyutu 

Kamu Boyutu 
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 6.3.2. Malatya Belediyesi Performans Ölçüm ve Değerlendirme Tabloları 

 Malatya Belediyesi stratejik planı hazırlandıktan sonra belirlenen amaçlar 

performans ölçüm tabloları ile sınanarak ve performans değerlendirme tablolarıyla 

raporlanmıştır. 

 

 6.3.2.1. Malatya Belediyesi Performans Ölçüm Tabloları 

 Malatya Belediyesi performans ölçüm tabloları; kamu boyutu, kaynaklar 

boyutu, iç süreçler boyutu, öğrenme ve gelişme boyutları olmak üzere dört boyutta 

incelenmiş olup, her boyutta belirlenen amaçlar için ayrı ayrı performans ölçüm 

tabloları hazırlanmıştır. Bu ölçüm tablolarında; amaçların ölçümlemesini yapabilmek 

için göstergeler, bu göstergeler çerçevesinde belirlenen hedefler ve bu hedeflere 

yönelik girişimler bulunmaktadır.  
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Şekil 9: Kamu Boyutu¹ 
                    No:1 

 
 
 
                   
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A
m

aç
  

Paydaşlarla iletişimi güçlendirerek, paydaşların hizmet alanları ile ilgili doğru bilgiye hızlı erişimini sağlamak 
 

Ö
lç

üt
le

r 

 
 

Dış paydaşlardan gelen 
şikâyet ve isteklerden 
sonuçlandırılanların oranı 
%90 

 
 

Mahalle toplantıları sayısı 50 

 
 
Beyaz masaya yapılan 
müracaat sayısı 150.000 

 
 
E belediyeciliği kullanarak 
yapılan işlem sayısı 10.000 
 

H
ed

ef
 - E belediyecilik uygulamalarını bütün hizmet alanlarına yaymak 

- Beyaz masaya yapılan müracaatları 100.000’e düşürmek 
- Mahalle toplantılarını her hafta yapmak 
-     E belediyecilik uygulamasını %90’a çıkarmak 

G
iri

şi
m

le
r 

- Belediye faaliyetlerini anlatan yayımların aylık periyotlar halinde yayımlanması 
- Bilgi sistemleri hizmet seviyesinin belirlenerek, eksiklikleri hızla tamamlanması 
- 2013 yılında belediyedeki bütün birimlerin hizmet masalarında temsilinin sağlaması 
- Büyükşehir olma yolunda paydaşları bilgilendirici periyodik toplantıların düzenlenmesi 
- Kurum-kuruluşlarla her ay düzenli bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi 
- Her ay muhtarlarla toplantı yapılması 
- Belediye çalışmalarını anlatan materyaller dağıtılması  
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Şekil 10: Kamu Boyutu² 
         No:2 

 
 
 
                   
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A
m

aç
  

Kenti ülkedeki en huzurlu ve güvenli il yapmak için gerekli işbirliklerinde bulunmak 

Ö
lç

üt
le

r 

 
 
Sosyal yardımlarla ilgili 
işbirliğinde bulunulan kamu 
kurumu sayısı 3 

 
 
Vatandaş şikâyetleri üzerine 
yapılan zabıta denetimi sayısı 
3.000 

 
 
Toplum destekli polislik 
şubesi ile ortaklaşa yapılan 
faaliyet sayısı 2 

 
 

Açılan rehabilitasyon merkezi 
sayısı -0-    

H
ed

ef
 - Toplum Destekli Polislik Şubesiyle yapılan işbirliğini %100 arttırmak 

- Çocukların ve gençlerin madde bağımlılığından korunması için 2 rehabilitasyon merkezi kurmak 
- Emniyet Müdürlüğü ile kentin huzuru ve güvenliği konularında her ay toplantı düzenlemek 

 

G
iri

şi
m

le
r 

- Zabıta denetim sonuçlarının aylık periyotlar halinde internet sitesinden yayınlanması 
- Gönüllü zabıta projesini hayata geçirerek, halkın denetimlerde etkin rol almasının sağlanması 
- Kurumlararası işbirliğine giderek kentin huzur ve güvenliğini artırıcı bilincin oluşmasını sağlayan bir platform oluşturulması 
- Çocukların ve gençlerin madde bağımlılığından korunması için Milli Eğitim ve Emniyet Müdürlükleri ile işbirliğinde bulunulması 
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Şekil 11: Kamu Boyutu³ 
          No:3 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A
m

aç
  

Şeffaf belediyecilik anlayışı ile Türkiye’de örnek belediye olmak 

Ö
lç

üt
le

r 

 
 
İnternet ortamında yapılan 
satın alma işlemi sayısı 3500 

 
 
Faaliyet raporlarının hazırlanış 
sıklığı 6 aylık periyotlarda 

 
 
Kurum içi denetim sayısı -0- 

 
 
Belediyenin yaptığı 
faaliyetleri internet 
ortamından duyurma oranı 
%100 
 

H
ed

ef
 - İhaleli işlerin hak edişlerini ayda bir internet sayfasında yayınlamak 

- Faaliyet raporlarını 3 aylık periyotlar halinde yayınlamak 
- Mal ve hizmet alım ihalelerinin %100’ünü internet ortamında yayınlamak 
 

G
iri

şi
m

le
r 

- Mali raporlama sisteminin etkinleştirilmesi 
- Mali mevzuatla yapılan değişikliklerden haberdar etmek için hizmet içi eğitim programları düzenleyip, ilgili kuruluşlarla 

işbirliğine gidilmesi 
- Bütün ihale sonuçlarının internette yayınlanması 
- Raporlama sisteminin etkinleştirilmesi 
- Mali tabloların uzman bir ekip tarafından denetlenmesinin sağlaması 
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Şekil 12: Kamu Boyutu4 

       No:4 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A
m

aç
  

Belediyecilik faaliyetlerinde örnek belediye haline gelmek 

Ö
lç

üt
le

r 

 
 

Dış paydaş memnuniyetine 
yönelik anket sayısı 3 
 

 
 

Diğer belediyeler tarafından 
örnek alınan proje sayısı -0- 

 
 

Yapılan halk günü sayısı 50 

 
 

Verilen hizmetlerde taahhüt 
edilen süreye uyma oranı 
(bilinmiyor) 

H
ed

ef
 - Bütün ilçe belediyelerine en az bir projede öncülük etmek 

- Her yıl ödül alan belediye olmak 
- Dış paydaşlara yönelik anketleri 2 aylık periyotlar halinde yapmak 
- Halk günü sayısını %100 artırmak 

G
iri

şi
m

le
r 

- Halk günü toplantılarının periyodik hale getirilmesi 
- Diğer belediyeler tarafından örnek alınacak projeler hazırlayıp, uygulamaya konulması 
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Şekil 13: Kamu Boyutu5 

         No:5 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A
m

aç
  

Belediyenin sosyal tesislerindeki hizmetlere erişilebilirliği artırmak 

Ö
lç

üt
le

r 

 
 

Düzenlenen konferans sayısı 
7 
 

 
 

Konferans salonunda 
düzenlenen toplam etkinlik 
sayısı 260 

 
 

Bu etkinliklerden yararlanan 
toplam vatandaş sayısı 
195.000 

 
 

Yapılacak etkinlikleri ilan 
etme oranı %100 
   

H
ed

ef
 - Sosyal tesislerde verilen hizmetlerden vatandaşın memnuniyetini ölçmek için aylık anket düzenlemek 

- Etkinliklerden yararlanan kişi sayısını 250.000’e çıkarmak 
- Düzenlenen konferans sayısını %100 artırmak 
- Sosyal tesis sayısını %50 artırmak 

G
iri

şi
m

le
r 

- Engellilere ve dar gelirli vatandaşlara ücretsiz sosyal aktivitelere katılma imkânının verilmesi 
- Sosyal tesislerdeki hizmetlerin daha düşük ücretle verilmesi 
- Sosyal tesislerde verilen hizmet sayısının arttırılması 
- Sosyal tesislerde kreş uygulamasını başlatarak gelen çocuklu bayanlara daha kaliteli zaman geçirme fırsatının tanınması 
- Ücretsiz eğlenceler düzenlenmesi 
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Şekil 14: Kaynaklar Boyutu¹ 
           No:6 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A
m

aç
  

Mali kaynakları sürdürülebilir hizmet anlayışı ile uyumlu yönetmek 

Ö
lç

üt
le

r 

 
Toplam gayrimenkul sayısı 
2000 

Yatırım giderlerinin toplam 
giderlere oranı %10 

 
Gayrimenkul kira tahakkuku 
3.676.472,84 

Personel giderlerinin toplam 
giderlere oranı %10 

 
 

Gayrimenkul kira gelirlerinin 
tahsilatı 3.357.688 
    

 
 

İlan ve reklam gelirleri 
52.100 

H
ed

ef
 - Gayrimenkul kira tahsilatını %100’e çıkarmak 

- Yatırım giderlerinin toplam giderlere oranını %100 arttırmak 
- Personel giderlerinin toplam giderlere oranını %8’e düşürmek 
- İlan ve reklam gelirlerini 70.000,00TL’ye çıkarmak 

G
iri

şi
m

le
r 

- Gayrimenkul gelirlerinin etkin yönetilmesinin sağlanması 
- Öncelikli hizmet alanlarının belirlenerek, mali kaynakların bu alanlara daha çok yönlendirilmesi 
- Gelir kaynakları ile tahsilat sisteminin yeniden gözden geçirilmesi ve raporlanması  
- Personel ihtiyaç cetveli oluşturulması ve personel alımlarının bu çerçevede yapılarak personel şişkinliğinin önlenmesi 
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Şekil 15: Kaynaklar Boyutu² 
          No:7 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A
m

aç
  

Belediyenin mali yapısını güçlendirmek 

Ö
lç

üt
le

r 

 
Mali yıl toplam geliri 
210.924.943,03 TL 

Çok katlı otopark sayısı 1 

 
Mali yıl toplam gideri 
231.157.269,48 TL 

Vergi gelirleri toplamı 
29.593.844,60 TL 

 
 
Açılması planlanan sosyal 
tesis sayısı 5 

 
 
Semt pazarı uygulaması ile 
ilgili yapılan çalışma sayısı 1 

H
ed

ef
 - Online tahsilatı %100’e ulaştırmak 

- Katlı otopark sayısını 3’e yükseltmek 
- Vergi gelirlerini %100’e ulaştırmak 
- Semt pazarı uygulamasını 10’a yükseltmek 

G
iri

şi
m

le
r 

- İstihdam arttırıcı etkinliklerde ortaklıklara gidilmesi 
- Yeni otoparklar yapılması 
- Yeni kaynak alanlarının bulunarak, gelirin arttırılması 
- Borç yapısının etkin yönetilmesi 
- Mali raporlama sürecinin etkinleştirilmesi 
- Vergilerin tamamının tahsilatının sağlanması için paydaşların bilinçlendirilmesi 
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Şekil 16: Kaynaklar Boyutu³ 
       No:8 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A
m

aç
  

Belediyenin hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için hizmet binaları ve teknik donanımı yeterli hale 
getirmek 

Ö
lç

üt
le

r 

 
 

Yapımı devam eden hizmet 
binası sayısı 5 

 
 

Belediyeye ait lojman sayısı 
20 

 
 

Networkün arıza sayısı 126 
 

 
 

Kullanıcıların yazılımla ilgili 
şikâyet sayısı 548 

H
ed

ef
 - Kullanıcıların yazılımla ilgili şikâyetlerini %50 azaltmak 

- Network arıza sayısını %50 azaltmak 
- Yapımı devam eden hizmet binalarının %100’ünü kullanıma açmak 

G
iri

şi
m

le
r 

- Hizmet binalarının yapılan hizmetin niteliğine uygun yerlerde kurulması 
- Hizmet binalarının eksikliklerinin tamamlanması 
- Hizmet binalarındaki güvenlik hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi 
- Hizmet binalarındaki paydaş memnuniyetini arttırıcı faaliyetlerde bulunulması 
- Teknik donanımı kullanıcı memnuniyetini dikkate alarak, günümüz teknolojik şartlarına uygun hale getirilmesi 
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Şekil 17: Kaynaklar Boyutu4 
           No:9 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A
m

aç
  

Kentsel dönüşüm projeleri için kaynak arttırıcı faaliyetlerde bulunmak 

Ö
lç

üt
le

r 

 
 
Kamulaştırılan alan miktarı 
4.298,51m² 

 
 

Kentsel dönüşüm proje sayısı 
2 

 
 

Kentsel dönüşüm projelerine 
finans desteği sağlamak için 
yapılan başvuru sayısı -0- 
 

 
 

Kentsel dönüşüm projeleri 
için TOKİ ile yapılan 
işbirliği sayısı 2 
 

H
ed

ef
 - Kentsel dönüşüm proje sayısını iki katına çıkarmak 

- TOKİ ve sendika işbirliği ile yapılan toplu konut proje sayısını 5’e çıkarmak 
- Anlaşma yoluyla kamulaştırılan gayrimenkul alan miktarını 2 kat artırmak 

G
iri

şi
m

le
r 

- Kentsel dönüşümde ekonomiye ve turizme katkıda bulunacak özel projeler üretilmesi 
- Ulusal ve uluslararası finans desteği sağlayacak projeler üretilmesi  
- Kentsel dönüşüm projelerinde büyük inşaat firmalarıyla işbirliğine gidilmesi 
- TOKİ ile işbirliğinin arttırılması 
- Kentsel dönüşüm için riskli bina taraması yapılarak riskli binaların bulunduğu alanlara öncelik verilmesi 
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Şekil 18: Kaynaklar Boyutu5 
        No:10 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A
m

aç
 

Çalışanlar arası adil ücret politikası uygulamak 

Ö
lç

üt
le

r 

 
 

Personele ödenen ücret çeşidi 
2 
 

 
 

Çalışanların mevcut ücret 
politikasından memnuniyet 
oranı %70 
 

 
 

Ücret politikası hakkından 
yapılan çalışma sayısı -0- 
 

 
 

Yapılan ücret ödemelerinde 
performansın göz önünde 
bulundurulma oranı %72 

H
ed

ef
 - Personel ücretlerini her ay düzenli bir şekilde personel hesaplarına aktarmak 

- Personelin ücret memnuniyetine yönelik yılda 1 kez anket çalışması yapmak 
- Çalışanların ödenen ücretlerden memnuniyetini %90’a çıkarmak  
- Performansa dayalı ücretlendirmede %100’e ulaşmak 

G
iri

şi
m

le
r 

- Yapılan anket çalışmalarında ortaya çıkan memnuniyetsizlikleri gidermek için çalışmalarda bulunulması 
- Performansa dayalı ücretlendirmede daha adil çalışma şartları ve kriterlerin geliştirilmesinin sağlanması 
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Şekil 19: İç Süreçler Boyutu¹ 
        No:11 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

A
m

aç
  

Kent sakinlerinin sosyal ihtiyaçlarına yönelik hizmetleri geliştirmek 

Ö
lç

üt
le

r 

 
 

Açık hava sporu 
yapılabilecek alan sayısı 20 

 
 

Düzenlenen festival ve fuar 
sayısı 7 

 
 

Spor kültür merkezlerinde 
hizmet verilen alan sayısı 11 

 
 

Sosyal destek amaçlı yapılan 
etkinlik sayısı 7   

H
ed

ef
 - Açık hava sporu yapılabilecek alan sayısını %50 artırmak 

- Düzenlenen festival ve fuar sayısını 2 kat artırmak  
- Spor kültür merkezlerinde hizmet verilen alan sayısını %50 artırmak  

 

G
iri

şi
m

le
r 

- İnternet sitesinde kültürel etkinlik takvimini yayınlamak 
- Çocuk ve gençlik festivalleri düzenlemek 
- Dar gelirli ailelere sosyal etkinlikleri ücretsiz sunmak 
- Madde bağımlısı çocuklar için rehabilitasyon merkezleri açmak 
- Çocuk oyun evleri açmak 
- Yaz okulları açmak 
- Kentsel dönüşüm projelerinde sosyal tesis ve spor alanlarına daha çok yer vermek 
- Hanım lokalleri açmak 
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Şekil 20: İç Süreçler Boyutu² 
     No:12 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

A
m

aç
  

Toplu taşıma hizmetini daha hızlı, konforlu ve güvenli sunarak, kent merkezindeki trafik sorununun çözümüne katkı sağlamak 

Ö
lç

üt
le

r 

Toplu taşıma için yapılan 
proje sayısı 1 

Katlı otopark sayısı 1 

 
Toplam otobüs sayısı 139 

Yapımı devam eden otopark 
sayısı 1 
 

Yeni hizmete sunulan otobüs 
sayısı 4 

Yeni açılan yol uzunluğu 12.4 
km 

Özürlü kullanımına uygun 
araç sayısı 45 

H
ed

ef
 - Toplu taşıma hat sayısını arttırmak 

-  Katlı otopark sayısını 3’e çıkarmak 
- Toplam otobüs sayısını 150’ye çıkarmak 
- Araçların %100’ünü özürlü kullanımına uygun hale getirmek 
 

G
iri

şi
m

le
r 

- Raylı sistem uygulamasına geçilmesi 
- Trambus projesini hayata geçirerek, toplu taşıma hizmetlerinin daha kaliteli verilmeye çalışılması 
- Kent merkezindeki katlı otopark sayılarının arttırılması 
- Yeni otobüslerin hizmete sunulması ve hizmet veren otobüs bakımlarının yapılarak, 10 yaşın üzerindeki otobüslerin seferlerden 

kaldırılması 
- Yeni yerleşime açılan yerlere yeterli sayıda hat verilmesi 
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Şekil 21: İç Süreçler Boyutu³ 
         No:13 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A
m

aç
  

Sürdürülebilir sağlıklı bir çevre sunarak, park, bahçe ve yeşil alanları artırmak 

Ö
lç

üt
le

r 

 
Dikilen ağaç sayısı 8000 

Yeni yapılan park sayısı 6 
 

 
 
Kayıt altına alınan hayvan 
sayısı 691 

 
 

Hava kirliliği ölçüm 
istasyonu sayısı 1 
 

 
 
Peyzaj düzenlemesi yapılan 
alan miktarı 8000 m² 

H
ed

ef
 - Dikilen ağaç sayısını 10.000’e çıkarmak 

- 10 yeni park açmak 
- Hava kirliliği ölçüm istasyonunu 3’e çıkarmak 

      -      Peyzaj düzenlemesi yapılan alan miktarını iki katına çıkarmak 

- Toplu taşıma araçlarının egzoz emisyon kontrollerinin zamanında yapılması 
- Mevsime ve iklime uygun ağaç ve çiçek dikim-ekiminin yapılması 
- Kent içindeki yeşil alan miktarının arttırılması 
- Cadde ve bulvarların temizliklerine özen gösterilmesi 
- Hava kirliliği ölçüm kapasitesinin arttırılması 
- Yeşil alanların niceliksel olarak arttırılması 
- Mevut yeşil alanların gerekli bakımlarının yapılarak iyileştirilmesi 
- Peyzajla ilgili kursların düzenlenmesi 
- Botanik parkı açılması 
- Halkın kullanımı için yeterli sayıda park, bahçe ve piknik alanlarının oluşturulması 

G
iri

şi
m

le
r 
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Şekil 22: İç Süreçler Boyutu4 
       No:14 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A
m

aç
  

Proje ve uygulama süreçlerini etkin ve verimli yönetmek 

Ö
lç

üt
le

r 

 
Kentsel dönüşüm projeleri için 
belirlenen alanlar 378,7 hektar 

Kentsel dönüşüm proje sayısı 
2 

 
Avrupa Birliği projelerine 
başvuru sayısı 2 

Kabul edilen proje sayısı -0- 

 
Alınan hibe miktarı -0- 

Uluslar arası kuruluşlarla 
ortaklaşa yürütülen proje 
sayısı -0- 

 
 
 
Yürütülen proje sayısı 4 
 

H
ed

ef
 - Kentsel Dönüşüm projelerini %100 artırmak 

- Avrupa Birliği’nce kabul edilen proje sayısını 2’ye çıkarmak 

G
iri

şi
m

le
r 

- Üniversitelerle işbirliği içinde projeler gerçekleştirilmesi 
- Proje zengini belediye olunması 
- Avrupa Birliği gibi kuruluşlardan finansman elde edilebilecek projeler üretilmesi 
- Hayvanat bahçesi projesinin en az maliyetle gerçekleştirilmesi 
- Hibe fonlarının takip edilerek, uygun projelerin hazırlanması 
- Proje yönetimi konusunda hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi 
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Şekil 23: İç Süreçler Boyutu5 

          No:15 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A
m

aç
  

Doğal kaynak ve değerlerin etkin koruma ve idaresini sağlayarak, doğa ve insan kaynaklı risklerin yönetimini etkinleştirmek 

Ö
lç

üt
le

r 

 
İçme suyunun kalitesini ve 
sürekliliğini artırıcı proje 
sayısı 1 
İtfaiye aracı sayısı 9 

 
Müdahale edilen toplam vaka 
sayısı 791 
 
Vakalara ortalama müdahale 
süresi 10 dakika 

 
İtfaiye istasyonu sayısı 3 

Hafriyat atıklarının kontrol 
altına alınma oranı %50 

 
 
Arıtılan atık su miktarı 
28,5 milyon m³ 

H
ed

ef
 - İtfaiye aracı sayısını 12’ye çıkarmak 

- İtfaiye istasyonu sayısını 5’e çıkarmak 
- Hafriyat atıklarının % 80’inin kontrol altına alınması 
 

G
iri

şi
m

le
r 

- Şehrin yakın gelecekte su sorunu yaşanmaması için su kaynaklarını arttırıcı projelerin yapılması 
- İtfaiyenin olağanüstü durumlarda (tabiî afetler) kurtarma timi olarak görev yapmasının sağlanması 
- Kamu kurumlarında ve okullarda çeşitli doğal afetler ve yangınla ilgili tatbikatlar yapılması 
- İtfaiye araçlarının yeni teknolojiye uygun olarak çoğaltılması 
- İtfaiye teşkilatının acil yardım imkânlarının geliştirilmesi, personele bu yönde hizmet içi eğitim verilmesi 
- Gönüllü itfaiyeciliğin başlatılması 
- Yeni hafriyat döküm sahalarının oluşturulması 
- Atık su arıtma tesislerinin rehabilite edilmesi 
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Şekil 24: İç Süreçler Boyutu6 
         No:16 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A
m

aç
  

Kentin sosyal ve kültürel açıdan gelişimine katkı sağlayarak,  kültürel yaşamı geliştirmek 

Ö
lç

üt
le

r 

 
 
Düzenlenen kültürel etkinlik 
sayısı 30 
 

 
 
Kültürel etkinliklere katılan 
kişi sayısı 43.000 

 
 
Açılan ulusal ve uluslararası 
fuar sayısı 6 

 
 
Eğitime yönelik faaliyet 
sayısı 29 

H
ed

ef
 - Yeni bir konferans salonu yapmak 

- Yeni bir fuar alanı kurmak 
- Yeni bir alışveriş merkezi daha açmak 
- Hayvanat bahçesi kurmak 

 

G
iri

şi
m

le
r 

- Diğer şehirlerle ortaklaşa kültür günleri düzenlenmesi 
- Yerli turist çekmek için yeni projelerin hazırlanması 
- Açılan sergi sayısının arttırılması 
- Şehri tanıtan geziler düzenlenmesi 
- Kenti tanıtan cd, broşür v.s. hazırlanarak başka şehirlerde düzenlenen etkinlerde dağıtılması 
- Halkı kütüphanelere çekecek faaliyetler düzenlenmesi 
- Sergilenen tiyatro oyunu sayısının arttırılması 
- Kültür hizmetler ihtiyaç analizinin yapılması 
- Kültürel etkinliklerde tarihi mekan kullanımının arttırılması 
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Şekil 25: İç Süreçler Boyutu7 
          No:17 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A
m

aç
  

Etkin bir arşiv ve belge yönetimi sistemi kurmak 

Ö
lç

üt
le

r 

 
 
 
Arşivleme konusunda verilen 
eğitim sayısı 2 

 
 
 
Arşivde toplam evrak sayısı 
15.000.000 
 

 
 
 
Dijital ortama aktarılan evrak 
sayısı 1.500.000 

 
 
 
Elektronik ortamda takip 
edilen evrak sayısı 58.862 

H
ed

ef
 - Evrakların %100’ünün elektronik ortama aktarılması 

 

G
iri

şi
m

le
r 

- Kurum arşivinin fiziksel ortamının iyileştirilmesi 
- Evrak takip sisteminin etkinleştirilmesi 
- Arşivleme konusunda personele hizmet içi eğitim verilmesi 
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Şekil 26: İç Süreçler Boyutu8 
       No:18 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A
m

aç
  

Kent sakinlerine yönelik koruyucu ve önleyici sağlık hizmeti sunmak 

Ö
lç

üt
le

r 

 
 
 
Çevre bilincini yerleştirmeye 
yönelik etkinlik sayısı 50 

 
 
 
Rehberlik ve danışmanlık 
hizmeti verilen kadın sayısı 
(bilinmiyor) 

 
 
 
Hazırlanan ve dağıtılan 
materyal sayısı -0- 

 
 
 
Sağlık işleri ile ilgili tesis 
sayısı 1 

H
ed

ef
 - Sağlık merkezi binasını 2013 yılı sonuna kadar çağın gereklerine uygun hizmet verebilecek şekilde yenilemek 

- Önleyici sağlık hizmetleri ile ilgili yılda iki kez ilgili kuruluşlarla toplantı yapmak 
- Her ay bir okulda çevre konulu konferans vermek 
 

G
iri

şi
m

le
r 

- Yaşlılara ve engellilere ücretsiz evde bakım hizmeti verilmesi 
- Dar gelirli vatandaşların çocuklarına ücretsiz sünnet imkanı verilmesi 
- Yapılan sosyal tesislerde sağlıkla ilgili konularda da hizmet verilmesi 
- Kadın sığınma evlerinde sağlık hizmeti verilmesi 
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Şekil 27: İç Süreçler Boyutu9 
          No:19 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A
m

aç
  

Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek 

Ö
lç

üt
le

r 

 
 
Çevre kirliliği ile ilgili 
kesilen ceza miktarı (işyeri ve 
vatandaş) 6.286 TL 

 
 
Zabıta ekipleri tarafından 
yapılan toplam denetim 9.000 

 
 
Denetlenen ruhsatlı işyeri 
sayısı 2300 

 
 
Gürültü denetimleri sonucu 
kesilen ceza miktarı 55.596 
TL 

H
ed

ef
 - Zabıta ekiplerinin denetimlerini %50 arttırmak 

- Aylık periyotlar halinde denetim raporlarını yayınlamak 
- Çevre kirliliği denetimlerini 2 kat arttırmak 
 

G
iri

şi
m

le
r 

- Zabıta personeline branşlaşma eğitimi verilmesi 
- Dilenciliğin önlenmesi için denetimlerin arttırılması 
- Toplu taşıma araçlarının denetimlerinin arttırılması 
- Hafriyat denetimlerinin arttırılması ve gerekli cezai işlemlerin yapılması 
- Denetim ekiplerine gönüllü grupların katılımının sağlanması 
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Şekil 28: İç Süreçler Boyutu10 

          No:20 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A
m

aç
  

Atık yönetimini etkinleştirmek 

Ö
lç

üt
le

r 

 
Dağıtılan atık pil toplama 
kutusu 415 

Atık yönetimi ile ilgili işbirliği 
sayısı 2 

 
 
Katı atık alanına gelen katı 
atık miktarı günlük ortalama 
450 ton 

 
 
Atık toplama konusunda 
yapılan işbirliği sayısı 5 

 
 
Atık yönetimi ile ilgili proje 
sayısı 2 

H
ed

ef
 - Kaynağında ayrıştırmayı %50 arttırmak 

- Atık pil toplama kutu sayısını 800’e çıkarmak 
- Atık yönetimi ile ilgili yapılan işbirliğini %50 arttırmak 
- Atık yönetimi ile ilgili öğrencilere yönelik yılda 12 konferans vermek 
 

G
iri

şi
m

le
r 

- Atıkların kaynağında ayrıştırma oranının yükseltilmesi 
- Sanayi bölgeleri ile atık yönetimi konusunda işbirliği yapılması 
- İl genelindeki tehlikeli atık kaynaklarının belirlenmesi 
- Katı atık depolama alanının iyileştirilmesi ve genişletilmesi 
- Katı atık, tıbbi atık, ambalaj atıkları ile ilgili yönetim planı oluşturulması 
- Atık pillerin kaynağında toplanarak bertaraf edilmesi 
- Organik atıkların kompostlaştırılarak geri kazanılması 
- Ambalaj atıklarının depolama alanına atılmasını engelleyip, geri dönüşümünün sağlanması 
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 Şekil 29: Öğrenme ve Gelişme Boyutu¹ 
    No:21 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A
m

aç
  

Belediyenin kurumsallaşmasını tamamlaması için gerekli çalışmaları yapmak 

Ö
lç

üt
le

r 

 
 
Kurum içi düzenlenen anket 
sayısı 2 

 
 
Kurum dışında katılınan 
eğitim sayısı 45 

 
 
Personele verilen eğitim sayısı 
35 
 

 
 
Eğitime  katılan personel 
sayısı 1300 

H
ed

ef
 - Kurum içi düzenlenen anketleri ikişer aylık periyotlarda yapmak 

- Personele verilen eğitim sayısını 50’ye çıkarmak 
- Personelin %100’ünün hizmet içi eğitim almasını sağlamak 
 

G
iri

şi
m

le
r 

- Anketler sonucunda ortaya çıkan sorunların ivedilikle çözülmesi 
- Hizmet içi eğitim programları için üniversitelerle işbirliğinde bulunulması 
 



 
 

92 
 

Şekil 30: Öğrenme ve Gelişme Boyutu² 
       No:22 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A
m

aç
  

Nitelikli personele çözüm odaklı hizmet sunmak 

Ö
lç

üt
le

r 

 
 
Personelin yabancı dil 
eğitimine yönelik proje sayısı 
-0- 

 
 
Personel başına düşen hizmet 
içi eğitim süresi 4 saat 

 
 
Personelin niteliklerini 
arttırıcı eğitimlere harcanan 
miktar 125.000 

 
 
Personelin fiziki ortama ait 
isteklerinin karşılanma oranı 
%65 

H
ed

ef
 - Personel başına düşen hizmet içi eğitim süresini 10 saate çıkarmak 

- Personel niteliklerini arttırıcı eğitimlere harcanan miktarı 200.000,00TL’ye çıkarmak 
- Personelin fiziki ortama yönelik ihtiyaçlarının %90’ını karşılamak 
 

G
iri

şi
m

le
r 

- Üniversite ve FKA işbirliği ile nitelikli personele dil eğitimi verilmesi 
- Personel başına düşen hizmet içi eğitim sayısının arttırılması 
- Kurumlar arası işbirliğine gidilerek daha az maliyetle hizmet içi eğitim verilmesi 
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Şekil 31: Öğrenme ve Gelişme Boyutu³ 
     No:23 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A
m

aç
  

Kurumsal yapıyı ve iş yöntemlerini geliştirmek için sürekli gelişim anlayışıyla çalışmak 

Ö
lç

üt
le

r 

 
 
 
 Düzenlenen eğitim sayısı 35 

 
 
 
Eğitime katılan kişi sayısı 
1300 

 
 
 
Tanımı yapılan iş sayısı 2 

 
 
 
Personel iletişimini artırmaya 
yönelik eğitim sayısı 3 

H
ed

ef
 - Personelin iletişim yeteneklerinin arttırılması için verilen eğitim sayısını 6’ya çıkarmak 

- İş tanımlarının %100’ünü yapmak 
- Bütün personeli eğitime tabi tutmak 
 

G
iri

şi
m

le
r 

- İletişimi güçlendirmek için üniversite işbirliği ile iletişim konulu hizmet içi eğitim verilmesi 
- Belediyedeki bütün işlerin tanımının yapılması 
- Çalışanlara iş güvenliğinin önemini anlatacak eğitimlerin verilmesi 
- İş ve işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili yeterli sayıda uzman personel istihdam edilmesi 
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Şekil 32: Öğrenme ve Gelişme Boyutu4 
     No:24 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A
m

aç
  

Performans denetimi uygulamasıyla çalışan verimliliğini artırmak 

Ö
lç

üt
le

r 

 
 
Ücretlendirmede 
performansın göz önünde 
bulundurulma oranı %72 

 
 
Tanımı yapılan iş sayısı 2 
 

 
 
Personelin alınan ücretlerden 
memnuniyet oranı %70 

 

 

H
ed

ef
 - Personelin ücret memnuniyetini %90’a çıkarmak 

 

G
iri

şi
m

le
r 

- Ücret öderken performansın gözönünde bulundurulması 
- Ödül alan personel sayısını arttırmak için ödülü cazip hale getirmek 
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Şekil 33: Öğrenme ve Gelişme Boyutu5 

       No:25 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

A
m

aç
  

Sendikal uygulamaları etkinleştirmek 

Ö
lç

üt
le

r 

 
 
 
Sendika kolu sayısı 2 

 
 
 
Sendika tarafından yapılan 
eğitim sayısı 2 

 
 
Sendikaya üye personelin 
olmayanlara oranı %97 

 
 
Sendikanın düzenlediği 
sosyal faaliyet sayısı 4 

H
ed

ef
 - Sendikaların düzenlediği sosyal faaliyetleri 10’a çıkarmak 

- Personelin %100’ünü sendika üyesi yapmak 
- Sendika tarafından düzenlenen eğitim sayısını %100 arttırmak 
 

G
iri

şi
m

le
r 

- Sendikaların daha aktif çalışmasının sağlanması 
- Sendika üyesi olmayan çalışanların sendikaya yakınlaştırılmasının sağlanması 
- Sendikal faaliyetleri anlatan materyallerin dağıtılması 
 



 
 

96 
 

 6.3.2.2. Malatya Belediyesi Performans Değerlendirme Tabloları 

 Performans ölçüm tablolarıyla performans ölçümü yapılarak, 2012 yılına ait 

olan ölçütlerle 2013 yılına ait hedefler belirlenmiştir. Hedeflerin ne oranda 

gerçekleşip gerçekleşmediği ancak 2013 yılı sonunda ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla 

performans değerlendirme tabloları oluşturulurken bu verilere ulaşılamadığından 

tabloda sadece hedefler ve ölçütler verilmiş olup, yıl sonu itibariyle elde edilecek 

değerlerle tam anlamıyla değerlendirme mümkün olacaktır. Bu bağlamda performans 

değerlendirme tablosu örnek mahiyetindedir. 
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Tablo 6: Kamu Boyutu Performans Değerlendirmesi (Amaç-Ölçütler)  

KAMU BOYUTU  
1.AMAÇ   Paydaşlarla iletişimi güçlendirerek, paydaşların hizmet alanları ile ilgili doğru bilgiye hızlı erişimini sağlamak  
Ölçütler 1. Dış paydaşlardan gelen şikâyet ve isteklerden sonuçlandırılanların oranı sayısı %90 

 2. Mahalle toplantıları sayısı 50 
 3. Beyaz masaya yapılan müracaat sayısı 150.000 
 4. E belediyeciliği kullanarak yapılan işlem sayısı 10.000 

2.AMAÇ Kenti ülkedeki en huzurlu ve güvenli yapmak için gerekli işbirliklerinde bulunmak 
Ölçütler 1. Sosyal yardımlarla ilgili işbirliğinde bulunulan kamu kurumu sayısı 3 

 2. Vatandaş şikâyetleri üzerine yapılan zabıta denetimi sayısı 3.000 
 3. Toplum destekli polislik şubesi ile ortaklaşa yapılan faaliyet sayısı 2 
 4. Açılan rehabilitasyon merkezi sayısı -0- 

3.AMAÇ Şeffaf belediyecilik anlayışı ile Türkiye’de örnek belediye olmak 
Ölçütler 1. İnternet ortamında yapılan satın alma işlemi sayısı 3500 

 2. Faaliyet raporlarının hazırlanış sıklığı 6 aylık periyotlarda 

 3. Kurum içi denetim sayısı -0- 

 4. Belediyenin yaptığı faaliyetleri internet ortamından duyurma oranı %100 

4.AMAÇ Belediyecilik faaliyetlerinde örnek belediye haline gelmek   
Ölçütler 1. Dış paydaş memnuniyetine yönelik anket sayısı 3 

 2. Diğer belediyeler tarafından örnek alınan proje sayısı -0- 

 3. Yapılan halk günü sayısı 50 

 4. Verilen hizmetlerde taahhüt edilen süreye uyma oranı (bilinmiyor) 

5.AMAÇ Belediyenin sosyal tesislerindeki hizmetlere erişilebilirliği artırmak 
Ölçütler 1. Düzenlenen konferans sayısı 7 

 2. Konferans salonunda düzenlenen toplam etkinlik sayısı 260 

 3. Bu etkinliklerden yararlanan toplam vatandaş sayısı 195.000 

 4. Yapılacak etkinlikleri ilan etme oranı %100 
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Tablo 7:Kamu Boyutu Performans Değerlendirmesi (Hedef-Gerçekleşen) 
 

 

Hedefler  Adet Parasal karşılık 
(TL) 

Alan (m2) Hacim (m3) Zaman (Gün –
saat) 

Oran (%) 

 

H
ed

ef
 

G
er

çe
k 

H
ed

ef
 

G
er

çe
k 

H
ed

ef
 

G
er

çe
k 

H
ed

ef
 

G
er

çe
k 

H
ed

ef
 

G
er

çe
k 

H
ed

ef
 

G
er

çe
k 

 1.A-1.H. E belediyecilik uygulamalarını bütün hizmet 
alanlarına yaymak           100  

 1.A.2.H. Beyaz masaya yapılan müracaatları 100.000’e 
düşürmek 

100.00
0            

 1.A.3.H. Mahalle toplantılarını her hafta yapmak         7    
 1.A.4.H. E belediyecilik uygulamasını %90’a çıkarmak           90  
 2.A.1.H. Toplum Destekli Polislik Şubesiyle yapılan işbirliğini 

%100 arttırmak           100  

 2.A.2.H. Çocukların ve gençlerin madde bağımlılığından 
korunması için 2 rehabilitasyon merkezi kurmak 2            

 2.A.3.H. Emniyet Müdürlüğü ile kentin huzuru ve güvenliği 
konularında her ay toplantı düzenlemek         30    

 3.A.1.H. İhaleli işlerin hak edişlerini ayda bir internet 
sayfasında yayınlamak         30    

 3.A.2.H. Faaliyet raporlarını 3 aylık periyotlar halinde 
yayınlamak         60    

 3.A.3.H Mal ve hizmet alım ihalelerinin %100’ünün internet 
ortamında yayınlamak           100  

 4.A.1.H. Bütün ilçe belediyelerine en az bir projede öncülük 
etmek 1            

 4.A.2.H. Her yıl ödül alan belediye olmak         360    
 4.A.3.H. Dış paydaşlara yönelik anketleri 2 aylık periyotlar 

halinde yapmak         60    

 4.A.4.H. Halk günü sayısını %100 artırmak           100  
 5.A.1.H. Sosyal tesislerde verilen hizmetlerden vatandaşın 

memnuniyetini ölçmek için aylık anket düzenlemek         30    

 5.A.1.H. Etkinliklerden yararlanan kişi sayısını 250.000’e 
çıkarmak 

250.00
0            

 5.A.1.H. Düzenlenen konferans sayısını %100 artırmak           100  
 5.A.1.H. Sosyal tesis sayısını %50 artırmak           50  
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     Tablo 8: Kaynaklar Boyutu Performans Değerlendirmesi (Amaç-Ölçütler)  
FİNANSAL BOYUT 

6.AMAÇ   Mali kaynakları sürdürülebilir hizmet anlayışı ile uyumlu yönetmek 
Ölçütler 1. Yatırım giderlerinin toplam giderlere oranı %10 

 2. Gayrimenkul kira tahakkuku 3.676.472,84 TL 

 3. Personel giderlerinin toplam giderlere oranı %10 

 4. Gayrimenkul kira gelirlerinin tahsilatı 3.357.688 TL  

 5. İlan ve reklam gelirleri 52.100 TL 
7.AMAÇ   Belediyenin mali yapısını güçlendirmek 
Ölçütler 1. Mali yıl toplam geliri 210.924.943,03 TL 

 2. Çok katlı otopark sayısı 1 

 3. Mali yıl toplam gideri 231.157.269,48 TL 

 4. Vergi gelirleri toplamı 29.593.844,60 TL 

 5. Açılması planlanan sosyal tesis sayısı 5 

 6. Semt pazarı uygulaması ile ilgili yapılan çalışma sayısı 1 

8.AMAÇ   Belediyenin hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için hizmet binaları ve teknik donanımı yeterli hale getirmek 
Ölçütler 1. Yapımı devam eden hizmet binası sayısı 5 

 2. Belediyeye ait lojman sayısı 20 

 3. Networkün arıza sayısı 126 

 4. Kullanıcıların yazılımla ilgili şikayet sayısı 548 

9.AMAÇ   Kentsel dönüşüm projeleri için kaynak arttırıcı faaliyetlerde bulunmak 
Ölçütler 1. Kentsel dönüşüm proje sayısı 2 

 2. Kentsel dönüşüm projelerine finans desteği sağlamak için yapılan başvuru sayısı -0- 

 3. Kentsel dönüşüm projeleri için TOKİ ile yapılan işbirliği sayısı 2 

10.AMAÇ   Çalışanlar arası adil ücret politikası uygulamak 
Ölçütler 1. Personele ödenen ücret çeşidi 2 

 2. Çalışanların mevcut ücret politikasından memnuniyet oranı %70 

 3. Ücret politikası hakkından yapılan çalışma sayısı -0- 

 4. Yapılan ücret ödemelerinde performansın göz önünde bulundurulma oranı %72 
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Tablo 9: Kaynaklar Boyutu Performans Değerlendirmesi (Hedef -Gerçekleşen) 

Hedefler  Adet Parasal 
karşılık (TL) 

Alan (m2) Hacim (m3) Zaman (Gün –
saat) 

Oran (%) 

 

H
ed

ef
 

G
er

çe
k 

H
ed

ef
 

G
er

çe
k 

H
ed

ef
 

G
er

çe
k 

H
ed

ef
 

G
er

çe
k 

H
ed

ef
 

G
er

çe
k 

H
ed

ef
 

G
er

çe
k 

 6.A-1.H.Gayrimenkul kira tahsilatını %100’e çıkarmak           100  
 6.A-2.H. Yatırım giderlerinin toplam giderlere oranını %100 

arttırmak           100  

 6.A-3.H. Personel giderlerinin toplam giderlere oranını %8’e 
düşürmek           8  

 6.A-4.H.İlan ve reklam gelirlerini 70.000,00 TL’ye çıkarmak   70.000          
 7.A-1.H. Online tahsilatı %100’e ulaştırmak           100  
 7.A-2.H. Katlı otopark sayısını 3’e yükseltmek 3            
 7.A-3.H. Vergi gelirlerini %100’e ulaştırmak           100  
 7.A-4.H. Semt pazarı uygulamasını 10’a yükseltmek 10            
 8.A-1.H. Kullanıcıların yazılımla ilgili şikâyetlerini %50 

azaltmak           50  

 8.A-2.H. Network arıza sayısını %50 azaltmak           50  
 8.A-3.H. Yapımı devam eden hizmet binalarının %100’ünü 

kullanıma açmak           100  

 9.A-1.H. Kentsel dönüşüm proje sayısını iki katına çıkarmak 
 4            

 9.A-2.H. TOKİ ve sendika işbirliği ile yapılan toplu konut 
proje sayısını 5’e çıkarmak 5            

 9.A-3.H. Anlaşma yoluyla kamulaştırılan gayrimenkul alan 
miktarını 2 kat artırmak           50  

 10.A-1.H. Personel ücretlerini her ay düzenli bir şekilde 
personel hesaplarına aktarmak         30    

 10.A-2.H. Personelin ücret memnuniyetine yönelik yılda 1 
kez anket çalışması yapmak         360    

 10.A-3.H. Çalışanların ödenen ücretlerden memnuniyetini 
%90’a çıkarmak           90  

 10.A-4.H. Performansa dayalı ücretlendirmede %100’e 
ulaşmak   

         100  
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Tablo 10: İç Süreçler Boyutu Performans Değerlendirmesi (Amaç-Ölçütler) 
İÇ SÜREÇLER BOYUTU 

11.AMAÇ   Kent sakinlerinin sosyal ihtiyaçlarına yönelik hizmetleri geliştirmek 
Ölçütler 1. Açık hava sporu yapılabilecek alan sayısı 20 

 2. Düzenlenen festival ve fuar sayısı 7 

 3. Spor kültür merkezlerinde hizmet verilen alan sayısı 11 

 4. Sosyal destek amaçlı yapılan etkinlik sayısı 7   
12.AMAÇ   Toplu taşıma hizmetini daha hızlı, konforlu ve güvenli sunarak, kent merkezindeki trafik sorununun çözümüne katkı sağlamak 
Ölçütler 1. Toplu taşıma için yapılan proje sayısı 1 

 2. Katlı otopark sayısı 1 

 3. Toplam otobüs sayısı 139 

 4. Yapımı devam eden otopark sayısı 1 

 5. Yeni hizmete sunulan otobüs sayısı 4 

 6. Yeni açılan yol uzunluğu  12.4 km 

 7. Özürlü kullanımına uygun araç sayısı 45 

13.AMAÇ   Sürdürülebilir sağlıklı bir çevre sunarak, park, bahçe ve yeşil alanları arttırmak 
Ölçütler 1.Dikilen ağaç sayısı 8000 

 2.Yeni yapılan park sayısı 6 

 3. Kayıt altına alınan hayvan sayısı 691 

 4. Hava kirliliği ölçüm istasyonu sayısı 1 

 5. Peyzaj düzenlemesi yapılan alan miktarı 8000 m² 

14.AMAÇ   Proje ve uygulama süreçlerini etkin ve verimli yönetmek 
Ölçütler 1. Kentsel dönüşüm projeleri için belirlenen alanlar 378,7 hektar 

 2. Kentsel dönüşüm proje sayısı 2 

 3. Avrupa birliği projelerine başvuru sayısı 2 

 4. Kabul edilen proje sayısı -0- 

 5. Alınan hibe miktarı -0- 

 6. Uluslar arası kuruluşlarla ortaklaşa yürütülen proje sayısı -0- 

 7. Yürütülen proje sayısı 4 
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Tablo 10: İç Süreçler Boyutu Performans Değerlendirmesi (Amaç-Ölçütler) 
İÇ SÜREÇLER BOYUTU 

15. AMAÇ Doğal kaynak ve değerlerin etkin koruma ve idaresini sağlayarak, doğa ve insan kaynaklı risklerin yönetimini etkinleştirmek 
Ölçütler 1.İçme suyunun kalitesini ve sürekliliğini arttırıcı proje sayısı 1 

 2. Arıtılan atık su miktarı 28,5 milyon m³ 
 3. Müdahale edilen toplam vaka sayısı 791 
 4. Vakalara ortalama müdahale süresi 10 dakika 

 5. İtfaiye istasyonu sayısı 3 
  6. İtfaiye aracı sayısı 9 

 7. Hafriyat atıklarının kontrol altına alınma oranı %50 
16. AMAÇ Kentin sosyal ve kültürel açıdan gelişimine katkı sağlayarak,  kültürel yaşamı geliştirmek 

Ölçütler 1. Düzenlenen  kültürel etkinlik  sayısı 30 
 2. Kültürel etkinliklere katılan kişi sayısı 43.000 
 3. Açılan ulusal ve uluslararası fuar sayısı 6 
 4. Eğitime yönelik faaliyet sayısı 29 

17.AMAÇ Etkin bir arşiv ve belge yönetimi sistemi kurmak 
Ölçütler 1. Arşivleme konusunda verilen eğitim sayısı 2 

 2. Arşivde toplam evrak sayısı 15.000.000 
 3. Dijital ortama aktarılan evrak sayısı 1.500.000 
 4. Elektronik ortamda takip edilen evrak sayısı 58.862 

18. AMAÇ Kent sakinlerine yönelik koruyucu ve önleyici sağlık hizmeti sunmak 
Ölçütler 1. Çevre bilincini yerleştirmeye yönelik etkinlik sayısı 50 

 2. Rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilen kadın sayısı (bilinmiyor) 
 3. Hazırlanan ve dağıtılan materyal sayısı -0- 
 4. Sağlık işleri ile ilgili tesis sayısı 1 

19.AMAÇ Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek 
Ölçütler 1. Çevre kirliliği ile ilgili kesilen ceza miktarı (işyeri ve vatandaş) 6.286tl 

 2. Zabıta ekipleri tarafından yapılan toplam denetim 9.000 
 3. Denetlenen ruhsatlı işyeri sayısı 2300 
 4. Gürültü denetimleri sonucu kesilen ceza miktarı 55.596 TL 

20. AMAÇ Atık yönetimini etkinleştirmek 
Ölçütler 1. Dağıtılan atık pil toplama kutusu 415 

 2. Atık yönetimi ile ilgili işbirliği sayısı 2 
 3. Katı atık alanına gelen katı atık miktarı günlük ortalama 450 ton 
 4. Atık toplama konusunda yapılan işbirliği sayısı 5 
 5. Atık yönetimi ile ilgili proje sayısı 2 
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Tablo 11: İç Süreçler Boyutu Performans Değerlendirmesi (Hedef-Gerçekleşen) 

Hedefler  
  Adet Parasal 

karşılık (TL) 
Alan (m2) Hacim (m3) Zaman (Gün 

–saat) 
Oran (%) 

 

H
ed

ef
 

G
er

çe
k 

H
ed

ef
 

G
er

çe
k 

H
ed

ef
 

G
er

çe
k 

H
ed

ef
 

G
er

çe
k 

H
ed

ef
 

G
er

çe
k 

H
ed

ef
 

G
er

çe
k 

 11.A.1.H. Açık hava sporu yapılabilecek alan sayısını %50 
artırmak           50  

 11.A.2.H. Düzenlenen festival ve fuar sayısını 2 kat artırmak           50  

 11.A.3.H. Spor kültür merkezlerinde hizmet verilen alan 
sayısını %50 artırmak           50  

 11.A.4.H. Sosyal destek amaçlı yapılan etkinlik sayısını 
%100 artırmak           100  

 12.A.1.H. Katlı otopark sayısını 3’e çıkarmak 3            

 12.A.2.H. Toplam otobüs sayısını 150’ye çıkarmak 150            

 12.A.3.H. Araçların %100’ünü özürlü kullanımına uygun 
hale getirmek           100  

 13.A.1.H. Dikilen ağaç sayısını 10.000’e çıkarmak 10.000            

 13.A.1.H.10 yeni park açmak 10            

 13.A.1.H. Hava kirliliği ölçüm istasyonunu 3’e çıkarmak 3            

 13.A.1.H. Peyzaj düzenlemesi yapılan alan miktarını iki 
katına çıkarmak     16.000        

 14.A.1.H. Kentsel dönüşüm projelerini % 100 artırmak           100  

 14.A.2.H.Avrupa Birliği tarafından kabul edilen proje 
sayısını 2’ye çıkarmak 2            

 15.A.1.H. İtfaiye aracı sayısını 12’ye çıkarmak 12            

 15.A.2.H. İtfaiye istasyonu sayısını 5’e çıkarmak 5            

 15.A.3.H. Hafriyat atıklarının %80’inin kontrol altına 
alınması           80  

 16.A.1.H. Yeni bir konferans salonu yapmak 1            

 16.A.2.H. Yeni bir fuar alanı kurmak 1            

 16.A.3.H. Yeni bir alışveriş merkezi daha açmak 1            

 16.A.4.H. Hayvanat bahçesi kurmak 1            
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Tablo 11: İç Süreçler Boyutu Performans Değerlendirmesi (Hedef-Gerçekleşen) 
 

 

Hedefler  
  Adet Parasal karşılık 

(TL) 
Alan (m2) Hacim (m3) Zaman (Gün –

saat) 
Oran (%) 
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 17.A.1.H. Evrakların %100’ünün elektronik ortama 
aktarılması           100  

 18.A.1.H. Sağlık merkezi binasını 2013 yılı sonuna kadar 
çağın gereklerine uygun hizmet verebilecek şekilde 
yenilemek 

        360   
 

 18.A.2.H. Önleyici sağlık hizmetleri ile ilgili yılda iki kez 
ilgili kuruluşlarla toplantı yapmak 2            

 18.A.3.H. Her ay bir okulda çevre konulu konferans vermek 1            

 19.A.1.H. Zabıta ekiplerinin denetimlerini %50 arttırmak           50  

 19.A.2.H. Aylık periyotlar halinde denetim raporlarını 
yayınlamak         30    

 19.A.3.H. Çevre kirliliği denetimlerini 2 kat arttırmak           50  

 20.A.1.H. Kaynağında ayrıştırmayı %50 arttırmak           50  

 20.A.2.H. Atık pil toplama kutusu sayısını 800’e çıkarmak 800            

 20.A.3.H. Atık yönetimi ile ilgili yapılan işbirliğini %50 
arttırmak           50  

 20.A.4.H. Atık yönetimi ile ilgili öğrencilere yönelik yılda 
12 konferans vermek 12            
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Tablo 12: Öğrenme ve Gelişme Boyutu Performans Değerlendirmesi (Amaç-Ölçütler) 

ÖĞRENME ve GELİŞME BOYUTU 
21. AMAÇ Belediyenin kurumsallaşmasını tamamlaması için gerekli çalışmaları yapmak 

Ölçütler 1. Kurum içi düzenlenen anket sayısı 2 

 2. Kurum dışında katılınan eğitim sayısı 45 

 3. Personele verilen eğitim sayısı 35 

 4. Eğitime  katılan personel sayısı 1300 

22. AMAÇ Nitelikli personele çözüm odaklı hizmet sunmak 
Ölçütler 1. Personelin yabancı dil eğitimine yönelik proje sayısı -0- 

 2. Personel başına düşen hizmet içi eğitim süresi 4 saat 

 3. Personelin niteliklerini arttırıcı eğitimlere harcanan miktar 125.000 TL 

 4. Personelin fiziki ortama ait isteklerinin karşılanma oranı %65 

23. AMAÇ Kurumsal yapıyı ve iş yöntemlerini geliştirmek için sürekli gelişim anlayışıyla çalışmak 
Ölçütler 1. Düzenlenen eğitim sayısı 35 

 2. Eğitime katılan kişi sayısı 1300 

 3. Tanımı yapılan iş sayısı 2 

 4. Personel iletişimini artırmaya yönelik eğitim sayısı 3 

24. AMAÇ Performans denetimi uygulamasıyla çalışan verimliliğini artırmak 
Ölçütler 1. Ücretlendirmede performansın göz önünde bulundurulma oranı %72 

 2. Tanımı yapılan iş sayısı 2 
 3. Personelin alınan ücretlerden memnuniyet oranı %70 

25. AMAÇ Sendikal uygulamaları etkinleştirmek 
Ölçütler 1. Sendika kolu sayısı 2 

 2. Sendika tarafından yapılan eğitim sayısı 2 

 3. Sendikaya üye personelin olmayanlara oranı %97 

 4. Sendikanın düzenlediği sosyal faaliyet sayısı 4 
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Tablo 13: Öğrenme ve Gelişme Boyutu Performans Değerlendirmesi (Hedef-Gerçekleşen) 

Hedefler  
  Adet Parasal 

karşılık (TL) 
Alan (m2) Hacim (m3) Zaman (Gün 

–saat) 
Oran (%) 

 

H
ed

ef
 

G
er

çe
k 

H
ed

ef
 

G
er

çe
k 

H
ed

ef
 

G
er

çe
k 

H
ed

ef
 

G
er

çe
k 

H
ed

ef
 

G
er

çe
k 

H
ed

ef
 

G
er

çe
k 

 21.A.1.H. Kurum içi düzenlenen anketleri ikişer aylık 
periyotlarda yapmak         30    

 21.A.2.H. Personele verilen eğitim sayısını 50’ye çıkarmak 50            

 21.A.3.H. Personelin %100’ünün hizmet içi eğitim almasını 
sağlamak           50  

 22.A.1.H. Personel başına düşen hizmet içi eğitim süresini 
10 saate çıkarmak         10    

 22.A.2.H. Personel niteliklerini arttırıcı eğitimlere harcanan 
miktarı 200.000,00 TL’ye çıkarmak   200.000          

 22.A.3.H. Personelin fiziki ortama yönelik ihtiyaçlarının 
%90’ını karşılamak           90  

 23.A.1.H. Personelin iletişim yeteneklerinin arttırılması için 
verilen eğitim sayısını 6’ya çıkarmak 6            

 23.A.2.H. İş tanımlarının %100’ünü yapmak           100  

 23.A.3.H. Bütün personeli eğitime tabi tutmak           100  

 24.A.1.H. Personelin ücret memnuniyetini %90’a çıkarmak           90  

 24.A.2.H. Tanımı yapılan iş sayısını %100’e ulaştırmak           100  

 25.A.1.H. Sendikaların düzenlediği sosyal faaliyetleri 10’a 
çıkarmak 10            

 25.A.2.H. Personelin %100’ünü sendika üyesi yapmak           100  
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6.4. Malatya Belediyesi Performans Yönetimi İle Uygulama Modelinin                       

       Karşılaştırılması  

Yapılan araştırmada Malatya Belediyesi’nin Stratejik Planı (2010-2014) ve 

2012 Yılı Performans Yönetimi uygulaması incelenmiş olup, uygulama örneği de 

göz önüne alınarak yapılan karşılaştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: 

Malatya Belediyesi performans yönetimi süreci incelendiğinde öncelikle 

yapılan mevcut durum analizinin dar bir çerçevede kaldığı, özellikle paydaş analizi 

için yapılan anket çalışmasının küçük gruplara yönelik olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Dış paydaş analizinde daha fazla kurum ve kuruluşa ulaşılmalıdır. İç paydaş 

analizinin de yine 65 kişinin katıldığı oldukça küçük bir gruba yapılması dikkat 

çekicidir ve bu da gerçeği tam olarak yansıtmaya engel olmaktadır. Burada 

uygulanacak anket çalışması bütün belediye çalışanlarını kapsayacak şekilde 

düzenlenmeli, bütün çalışanların düşünce ve isteklerinin yer aldığı bir çalışma haline 

getirilmelidir.  

Verilen iki örnek performans tablosu da incelendiğinde görülmektedir ki; 

hedef-amaç, amaç-ölçüt ilişkisi tam anlamıyla sağlanamamıştır. Burada farklı 

birimlerin hizmet alanlarına ilişkin hedeflerin diğer birimlerin hedefleri arasında 

gösterildiği, belirlenen ölçütlerin de zaman zaman amaçları ölçümlemede yetersiz 

kaldığı yine bazı ölçütlerin gereksiz yere kullanıldığı da gözlemlenmiştir. Amaç-

ölçüt ilişkisinin doğru kurulması, aradaki bağlantının açık ve ölçütlerle amaçlar 

arasında paralellik olması, performans yönetiminin daha başarılı sonuçlar vermesine 

yol açmaktadır. 

Yine yapılan incelemede performans ölçüm sürecinde beşeri unsurlara yeteri 

kadar yer verilmediği gibi Belediye çalışanlarının da bu sürecin içinde gereken 

ölçüde yer almadığı gözlemlenmiştir. 

Malatya Belediyesi performans yönetim sürecinde yapılan incelemeyle 

görülen en önemli eksiklik, performans ölçüm tabloları yapıldıktan sonra performans 

değerlendirmesinin yapılmamış olmasıdır. Performans değerlendirmesi, performans 

yönetiminin denetimi aşamasıdır. Hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediği, 

gerçekleşmişse bunun ne oranda gerçekleştiği ancak performans değerlendirmesi ile 

mümkün olmaktadır. Bu sayede elde edilen verilerle Belediye’nin aksayan yanları 

daha iyi görülebilecek, eksiklikler daha kolay tespit edilebilecek, daha iyi sonuçlar 
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elde edebilmek için de tedbir alma yoluna gidilecektir. Buradan hareketle Malatya 

Belediyesi’nin başarılı olup olmadığı aslında yapılacak olan performans 

değerlendirmesi sonucunda anlaşılabilecektir. Aksi takdirde yapılan işlem 

ölçümlemeden öteye gidemeyecek ve performans yönetimi süreci eksik kalacaktır. 

Model uygulamada yapılan değerlendirme tabloları bu anlamda örnek bir uygulama 

niteliğindedir. Yine uygulama örneğinde gösterilen hedef-gerçekleşen tablo 

analizleriyle de bu değerlendirmeyi yapmak çok daha kolay olabilecektir.  

Bu bağlamda yapılan model uygulamadaki performans ölçüm tablolarında 

amaç-ölçüt ilişkisi doğru kurulmaya çalışılmıştır. Ölçütler stratejik amaçlara uygun 

seçilmiş yani amaç-ölçüt ilişkisi göz ardı edilmemiştir. Yine uygulama örneğinde 

mevcut durum reel bir biçimde gözler önüne serilmiş, ölçütleri ve hedefleri 

belirlemede objektif davranılmıştır. Bu sayededir ki, ölçümleme ve bunun sonucunda 

raporlama yani performans değerlendirmesi daha gerçekçi olmaktadır.  

KKM ile yapılan ölçümlemelerde kullanılan dört boyutla finansal verilerin 

yanı sıra finansal olmayan veriler de aynı oranda kullanılmıştır. Bu bağlamda 

özellikle öğrenme ve gelişme boyutuyla Malatya Belediyesi performans ölçümünde 

pek de yer bulmayan Belediye çalışanları ile ilgili çeşitli amaçlar belirlenmiştir. Bu 

amaçlar çalışanlara yeni yetenekler kazandırmaya ve daha zengin kurumsal 

yöntemlere ulaşabilmeye yardımcı olmaktadır. KKM ile yapılan ölçümleme 

tablolarında amaç, ölçütler, hedefler ve girişimler ile ilgili bilgiler kolay bir şekilde 

görülebilmektedir. Bu da paydaşların kurumla ilgili bilgilere daha kolay 

ulaşabilmelerine yardımcı olmaktadır. 

Kısaca yapılan araştırmada da görülmektedir ki, performans ölçümünün 

başarılı olabilmesi için mevcut durumun objektif olarak analiz edilmesi, analiz edilen 

veriler ışığında strateji haritasının düzenlenmesi, buradaki amaçların mevcut durum 

analizi ışığında belirlenmesi, yapılan performans ölçümünde tabloların açık ve 

anlaşılır olması, amaç-ölçüt ilişkisinin doğru kurulması, bu kapsamda hedeflerin de 

objektif kriterlere göre belirlenmesi, gereksiz ölçütler ve hedeflere yer verilmemesi, 

hedef-gerçekleşen ilişkisinin yani performans değerlendirmesinin de net bir şekilde 

yapılması gerekmektedir. 
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DÖRDÜNCÜ KESİM 
GENEL DEĞERLENDİRME 

Araştırmanın dördüncü ve son kesiminde, çalışmanın bütününü kapsayan 

bulgular, öneriler ve sonuç yer almakta olup; bu kesim iki bölümden oluşmaktadır. 

           

7. BULGULAR, ÖNERİLER VE GENEL SONUÇ 

Bu bölümde çalışmada elde edilen bulgular, bu bulgulara yönelik öneriler ve 

genel sonuç yer almaktadır. 

 

7.1. Bulgular ve Öneriler 

Araştırmadan elde edilen bulgular ve öneriler aşağıda açıklanmıştır. 

Bulgu 1: Yeni kamu yönetimi anlayışının getirdiği şeffaflık, hesap 

verebilirlik, etkililik, verimlilik, ekonomiklik gibi unsurların işlerlik kazanması için 

performans yönetimi uygulaması vazgeçilmez bir yönetim aracı olarak ortaya 

çıkmıştır. Araştırmada ulaşılan bu bulgu, araştırmanın “Performans yönetiminin 

şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık gibi ilkeleri ile kamusal kaynakların etkili 

ve verimli bir biçimde dağılımı arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır” 

denencesini desteklemektedir. 

Öneri 1: Performans yönetimi uygulaması her ne kadar vazgeçilmez bir 

yönetim aracı olarak ortaya çıkmışsa da özellikle ülkemizde kamu kurumları 

tarafından bu yönetim aracının öneminin anlaşılmadığı ve pek çok kamu kurumunun 

bu değerlendirme yöntemini amacına uygun kullanmadığı görülmekte olup, 

kurumlara bu yönde gerekli eğitim ve altyapı desteğinin sağlanabilmesi için 

üniversitelerin ilgili bölümleri ile işbirliği içinde çalışılabilmesine olanak sağlayacak 

gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

Bulgu 2: Yapılan araştırmada Malatya Belediyesi’nin 2012 performans 

ölçüm tablolarında amaç-ölçüt ilişkisini tam anlamıyla sağlamadığı gözlenmiştir. 

Araştırmada ulaşılan bu bulgu, araştırmanın “Malatya Belediyesi performans 

yönetimi uygulamasında amaç-ölçüt ilişkisinin doğru kurulması, optimum öncelikli 

hizmetlerin belirlenmesine yardımcı olur”  denencesini desteklemektedir. 



 
 

110 
 

Öneri 2: Malatya Belediyesi performans ölçütlerini belirlerken mevcut 

durumunu reel bir biçimde gözler önüne serecek verileri ortaya koymalıdır. Bütün 

ölçümleri sayısal verilerle ifade edilebilir hale getirmelidir.  

 Kamu kurumları, performans ölçümlemesini yaparken kurumun mevcut 

durum analizini ne kadar gerçekçi yapar ve performans ölçütlerini bu duruma göre 

belirlerse ölçümleme sonucu yapılan raporlama/değerlendirme de o ölçüde gerçekçi 

olur. 

Bulgu 3: Malatya Belediyesi’nin performans yönetim süreci incelendiğinde 

amaç, ölçütler ve hedefler arasındaki bağlantı ne kadar açık,  amaçlardan sapmamış 

ve anlaşılır olursa Belediye’nin performans yönetim süreci o denli başarılı olur. 

Araştırmada ulaşılan bu bulgu, araştırmanın “Malatya Belediyesi performans 

yönetimi uygulamasında amaç-ölçüt ilişkisinin doğru kurulması, optimum öncelikli 

hizmetlerin belirlenmesine yardımcı olur”  denencesini desteklemektedir. 

Öneri 3: Malatya Belediyesi performans yönetim süreci, Belediye’de görev 

yapan uzman bir ekip tarafından sürdürmelidir. Bu ekibin, bu süreci yönetirken 

amacı sadece Belediye’yi başarılı göstermek değil; ölçütler ve hedefler arasındaki 

bağlantıyı objektif kriterler koyarak, Belediye’nin gerçekte ne ölçüde başarılı 

olduğunu belirlemek olmalıdır.  

Bulgu 4: Malatya Belediyesi çalışanları arasında performans yönetim 

sürecinin önemi yeterince algılanmadığından çalışanlarda motivasyon artıcı, 

odaklanmayı sağlayıcı ve sorumluluk paylaşımı sürecini destekleyici olmamıştır. 

Araştırmada ulaşılan bu bulgu, araştırmanın “Malatya Belediyesi’nde stratejik 

amaçların belirlenmesi ve performansın düzenli olarak ölçülmesiyle yönetimin daha 

etkili, kaynakların daha verimli kullanılması sağlanır”  denencesini desteklemektedir. 

 Öneri 4: Malatya Belediye’si çalışanları performans yönetim sürecine dahil 

olur ve bu süreç içerisinde yaptıkları faaliyetlerle Belediye’nin belirlediği amaçlara 

ulaşmada nasıl ve ne kadar hizmet ettiğini bilirlerse motivasyonları o düzeyde 

artacak bu da çalışanların kurumsal kimlik oluşumuna katkı sağlayacaktır.  

 Kurumsal Karne Modeli ile yapılan performans ölçümü, kamu kurumlarında 

motivasyon arttırıcı, odaklanmayı sağlayıcı ve sorumluluk paylaşımını destekleyici 

bir süreçtir.  
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Bulgu 5: Malatya Belediyesi’nde performans ölçümü yapılırken beşeri 

unsurlara yeterince yer verilmemiştir. Araştırmada ulaşılan bu bulgu, araştırmanın 

“Malatya Belediyesi performans yönetimi uygulamasında amaç-ölçüt ilişkisinin 

doğru kurulması, optimum öncelikli hizmetlerin belirlenmesine yardımcı olur”  

denencesini desteklemektedir. 

Öneri 5: Kamu kurumlarında yapılan performans ölçümlerinde amaç ve 

ölçütler belirlenirken sadece finansal ölçütler değil aynı zamanda finansal olmayan 

fiziki-beşeri ve iç süreçlerle ilgili ölçütler aynı oranda kullanılarak ölçümlemeler 

yapılmalıdır. 

Asıl amacı kâr elde etmek değil de kamu hizmeti sunmak olan kamu 

kurumlarında performansın ölçülmesi, temelde finansal verileri ölçmeye dayalı 

klasik performans ölçüm metotlarında çok daha zor olduğu halde Kurumsal Karne 

Modeli ile yapılan performans ölçümleri daha gerçekçi sonuçlar ortaya koymaktadır. 

Her ne kadar ölçütleri belirlemek ve özellikle de sayısallaştırmak zor olsa da kamu 

kurumları bu verileri sayısallaştırdığı ölçüde performans ölçümü ve 

değerlendirmesinde başarılı olacaktır. 

Bulgu 6:  Yönetimin daha etkili ve kaynakların daha verimli kullanılabilmesi 

için Kurumsal Karne Modeli ile performans ölçümü yapılırken kullanılan her ölçüt 

Malatya Belediye’sinin ilgili stratejik amacına uygun seçilmemiştir. Araştırmada 

ulaşılan bu bulgu, araştırmanın “Malatya Belediyesi’nde stratejik amaçların 

belirlenmesi ve performansın düzenli olarak ölçülmesiyle yönetimin daha etkili, 

kaynakların daha verimli kullanılması sağlanır”  denencesini desteklemektedir. 

Öneri 6: Performans yönetimini yürüten ekip kurumun stratejik amaçlarının 

ne olduğunu iyi özümsemeli ki bu amaçların ne oranda gerçekleştiğini saptamaya 

elverişli olan ölçütler belirleyebilsin. Oluşturulan ekibinde kurumda ya kilit 

noktalarda çalışmış ve bu süreç hakkında gerekli alt yapıya sahip kişilerden oluşan 

bir uzman ekip tarafından yapılmalıdır. Ya da bu süreç dışarıdan profesyonel kişilere 

yaptırılacaksa öncelikle kurum tarafından belirlenecek bu uzman ekiple eşgüdüm 

halinde çalışmalarını devam ettirmelidir. 

Bulgu 7: Performans yönetimi sadece bir ölçümleme süreci değil aynı 

zamanda bir değişim sürecidir. Ölçümleme sonuçlarının değerlendirilip geri bildirim 

(feedback)’e işlerlik kazandırılarak başa dönülmesi ve gerekli iyileştirmelerin 
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yapılmasıdır.  Araştırmada ulaşılan bu bulgu, araştırmanın “Malatya Belediyesi’nde 

stratejik amaçların belirlenmesi ve performansın düzenli olarak ölçülmesiyle 

yönetimin daha etkili, kaynakların daha verimli kullanılması sağlanır”  denencesini 

desteklemektedir. 

Öneri 7: Performans ölçümlemesi sonucu elde edilen verilerin 

değerlendirilmesi yapılırken özellikle kurumun aksayan yönleri ortaya çıkarılmalı ve 

bu aksaklıklar giderilirken daha sonra oluşabilecek benzer sorunlar da dikkate 

alınarak aynı tür sorunların daha ortaya çıkmadan öngörülüp tekrar yaşanmaması 

için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Bulgu 8: Kurum, belirlenen stratejik amaçlarına beşeri, mali ve fiziki 

kaynaklarını aynı anda etkili ve verimli bir biçimde kullanarak ulaşır. Ancak bu 

genel yargıya kamu kurumlarında genellikle uyulmadığı gözlemlenmiştir. 

Araştırmada ulaşılan bu bulgu, araştırmanın “Performans yönetiminin şeffaflık, 

hesap verebilirlik ve katılımcılık gibi ilkeleri ile; kamusal kaynakların etkili ve 

verimli bir şekilde dağılımı arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır”  denencesini 

desteklemektedir. 

Öneri 8: Kurumun tepe yöneticisi, kurum içinde bulunan farklı birim 

yöneticileri ve çalışanlar tarafından kurumun stratejik amaçları iyi kavranmalı ve 

özümsenmelidir. Ayrıca çalışanlara bu amaçlara ulaşabilmek için diğer birimlerle 

eşgüdüm içinde çalışmanın kurumun başarısı için olmazsa olmaz olduğu yönünde 

bilgilendirme toplantıları düzenlenmelidir.   

Bulgu 9: Malatya Belediyesi performans yönetiminin Kurumsal Karne 

Modeli ile yapılıp,  tablolaştırılarak görselleştirilmesi, Belediye’nin stratejik 

amaçlarının ve bu amaçlara ne ölçüde ulaştığının iç ve dış paydaşlar tarafından daha 

kolay anlaşılmasını sağlamıştır. Araştırmada ulaşılan bu bulgu, araştırmanın 

“Malatya Belediyesi’nde stratejik amaçların belirlenmesi ve performansın düzenli 

olarak ölçülmesiyle yönetimin daha etkili, kaynakların daha verimli kullanılması 

sağlanır”  denencesini desteklemektedir. 

Öneri 9: Performans ölçümü için oluşturulan tabloların iç ve dış paydaşların 

bir bakışta anlayabileceği sadelikte olmalı ve ölçülmek istenen amaçlar açık ve 

anlaşılır olmalıdır. 
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Bulgu 10: Belediyelerin, kamu otoritesi tarafından oluşturulan çeşitli 

kıstaslara göre gruplandırılarak genel performans ölçütlerinin belirlendiği bir 

performans modeli geliştirilmelidir. Araştırmada ulaşılan bu bulgu, araştırmanın 

“Malatya Belediyesi’nde stratejik amaçların belirlenmesi ve performansın düzenli 

olarak ölçülmesiyle yönetimin daha etkili, kaynakların daha verimli kullanılması 

sağlanır”  denencesini desteklemektedir. 

Öneri 10: Belediyeler için iki tür performans ölçümlemesi yapılmalıdır. 

Birincisi kamu otoritesi tarafından belirlenen ve genel ölçütleri barındıran genel 

performans ölçümü diğeri ise belediyenin farklı birimleri için tek tek yapılan, genel 

performans ölçümünü destekleyici nitelikte kriterlere sahip ve belediyedeki her 

birimden seçilen uzman bir ekip tarafından düzenlenen özel performans ölçümüdür. 

 Ayrıca performans ölçümünün gerçek sonuçlar verebilmesi için bir 

belediyenin diğer benzer belediyelerle kıyaslama (benchmarking) ve kıyaslamanın 

yapıldığı belediyenin önceki yılları ile karşılaştırma yöntemine başvurulmalıdır. 

Belediyeler arası kıyaslamaya dayalı ölçümlemeyi yapabilmek için de belediyeler 

arası sınıflandırmaya (büyükşehir olan-olmayan, ilçe-belde, nüfus, mali yapı vb.) 

gidilmelidir. Belediyelerin karşılaştırması kendi grubu içinde olmalıdır. 

Bulgu 11: Performans yönetimi uygulamasıyla kurumun stratejik amaçları ile 

sonuçlar arasında neden-sonuç ilişkisi kurularak iç ve dış paydaşların bu sonuçlardan 

haberdar edilmesiyle aynı zamanda kurumun denetimi de sağlanmaktadır. 

Araştırmada ulaşılan bu bulgu, araştırmanın “Performans yönetiminin şeffaflık, 

hesap verebilirlik ve katılımcılık gibi ilkeleri ile kamusal kaynakların etkili ve 

verimli bir şekilde dağılımı arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır”  denencesini 

desteklemektedir. 

Öneri 11: Performans ölçümü periyodik olarak yapılıp iç ve dış paydaşlara 

ölçüm sonuçları hakkında yapılan değerlendirmeler rapor şeklinde ilan edilmelidir. 

Bulgu 12: Belediyelerin çok farklı alanlarda hizmet vermesi ve çok sayıda iş 

ve işlemlerinin olması ölçütlerin belirlenmesini zorlaştırdığından performans 

yönetim süreci ve dolayısıyla performans ölçümünü güçleştirir. Araştırmada ulaşılan 

bu bulgu, araştırmanın “Malatya Belediyesi performans yönetimi uygulamasında 

amaç-ölçüt ilişkisinin doğru kurulması, optimum öncelikli hizmetlerin 

belirlenmesine yardımcı olur”  denencesini desteklemektedir. 
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Öneri 12: Performans ölçümü yaparken Malatya Belediyesi her birimin 

hizmet alanıyla ilgili ölçütleri sayısal hale getirmeli, bu karmaşık yapıdan daha kolay 

ölçümleme yapılabilecek ve daha doğru yorumlanabilecek sonuçlar elde edebilmek 

için çalışmalar yapmalıdır. 

Bulgu 13: Otopark eksikliği, toplu taşımanın yetersizliği, dar cadde ve 

sokaklar nedeniyle kentte yoğun bir trafik sorunu yaşanmakta ve Malatya Belediyesi 

bu sorunları çözecek tutarlı adımları atmamaktadır. Araştırmada ulaşılan bu bulgu, 

araştırmanın “Malatya Belediyesi performans yönetimi uygulamasında amaç-ölçüt 

ilişkisinin doğru kurulması, optimum öncelikli hizmetlerin belirlenmesine yardımcı 

olur”  denencesini desteklemektedir.  

Öneri 13: Park yeri sorunundan dolayı park edilen araçların trafiği 

engellemesi nedeniyle cadde ve şehir merkezindeki uygun alanlara çok katlı 

otoparklar kurulmalıdır. Toplu taşımanın yeterli seviyede olmaması nedeniyle 

insanların özel araçlarını tercih etmesi ve yolların bu araç yoğunluğunu taşıyacak 

standartlarda olmaması nedeniyle oluşan trafik sıkıntısının çözülebilmesi için hem 

toplu taşıma imkânlarının arttırılması hem de yeni açılacak ve yoğun trafiği 

kaldırabilecek şekilde yapılacak cadde ve sokak düzenlemelerine gidilmelidir. 

Bulgu 14: Malatya Belediyesi proje ve uygulama süreçlerini etkili ve verimli 

yönetememektedir. Araştırmada ulaşılan bu bulgu, araştırmanın “Malatya 

Belediyesi’nde stratejik amaçların belirlenmesi ve performansın düzenli olarak 

ölçülmesiyle yönetimin daha etkili, kaynakların daha verimli kullanılması sağlanır”  

denencesini desteklemektedir.  

Öneri 14: Proje ve uygulama süreçlerini daha etkili ve verimli yönetebilmek 

için bu konularda deneyim sahibi ulusal ya da uluslar arası kurum ve kuruluşlar ile 

yakın işbirliğine gidilmelidir.  

Bulgu 15: Malatya Belediyesi kent sakinlerine yönelik koruyucu ve önleyici 

sağlık hizmetleri vermede başarılı olamamıştır. Araştırmada ulaşılan bu bulgu, 

araştırmanın “Malatya Belediyesi’nde stratejik amaçların belirlenmesi ve 

performansın düzenli olarak ölçülmesiyle yönetimin daha etkili, kaynakların daha 

verimli kullanılması sağlanır”  denencesini desteklemektedir. 
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Öneri 15: Anaokulu ve ilköğretim okullarında çevre bilincini arttırıcı 

etkinliklerde bulunulmalı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı 

Müdürlüğü vs. kurumlarla işbirliğine gidilmelidir. 

Bulgu 16: Atık yönetim süreci etkili ve verimli yönetilememiştir. 

Araştırmada ulaşılan bu bulgu, araştırmanın “Malatya Belediyesi’nde stratejik 

amaçların belirlenmesi ve performansın düzenli olarak ölçülmesiyle yönetimin daha 

etkili, kaynakların daha verimli kullanılması sağlanır”  denencesini desteklemektedir. 

Öneri 16: Kaynağında ayrıştırılan atık miktarı arttırılmalıdır. Katı atık 

depolama alanı iyileştirilmeli, ambalaj atıklarının geri dönüşümü sağlanmalıdır. 

 Hangi bulgunun hangi öneriye karşılık geldiği Tablo 38’deki “Bulgular ve 

Öneriler Matrisi’nde gösterilmiştir. 

 

Tablo 14: Bulgular ve Öneriler Matrisi 
 

B/Ö 

 

Ö1 

 

Ö2 

 

Ö3 

 

Ö4 

 

Ö5 

 

Ö6 

 

Ö7 

 

Ö8 

 

Ö9 

 

Ö10 

 

Ö11 

 

Ö12 

 

Ö13 

 

Ö14 

 

Ö15 

 

Ö16 

B1                 

B2                 

B3                 

B4                 

B5                 

B6                 

B7                 

B8                 

B9                 

B10                 

B11                 

B12                 

B13                 

B14                 

B15                 

B16                 

 

 7.2. Genel Sonuç 

 1980’li yıllardan sonra dünyada yeni kamu yönetimi anlayışı hakim olmuş ve 

bu anlayışla kamu yönetiminin hantal yapısının yerine; şeffaf, hesap verebilir, 

kamusal kaynakları daha etkili ve verimli bir biçimde kullanmayı amaçlayan, 
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vatandaş odaklı bir yapı oluşmuştur. Bu anlayışın getirisi olarak kalite, stratejik 

planlama, performans yönetimi, yönetişim gibi kavramlar kullanılmaya başlanmıştır.  

 Kamu yönetiminin en önemli sorunu olan sınırlı kaynaklarla sınırsız 

ihtiyaçları karşılama çabası, kamusal kaynakların dağılımında ve kullanılması 

sırasında objektif kriterlere göre hareket edilmesini gündeme getirmiştir. Bu da kamu 

kurumlarında performans yönetimi anlayışının bir zorunluluk haline gelmesine 

neden olmuştur.  

 Performans yönetimi uygulamaları özel sektörde kullanılmak üzere 

geliştirilmiştir. Özel sektörde uzun yıllar başarıyla uygulanıp örgütlerin başarılarında 

önemli katkıları olan performans yönetimi uygulamaları kamu kesiminin kendine 

özgü varlığı sebebiyle uygulanmasında bazı güçlükler yaşanmaktadır. Kamuda 

performans yönetiminin uygulanması; kamusal kaynakların kullanımında etkililik ve 

verimlilikten uzak olunduğu görüşünden hareketle, kaynak kullanımında etkililiği ve 

verimliliği sağlama yolundaki arayışlar sonucu ortaya çıkmıştır.  

 Ülkemizde kamu yönetimindeki değişme ve gelişmeler 1990’lı yılların ikinci 

yarısından itibaren yaşanmıştır. Ülkemizde performans yönetimiyle ilgili en önemli 

yasal düzenleme 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’dur. Bu 

kanun performansa dayalı bir mali yapı öngörmektedir. Bununla mali saydamlık, 

hesap verebilirlik ve mali disiplin çerçevesinde kamusal kaynakların etkili ve verimli 

kullanımının sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca yerel yönetimler düzeyinde 5393 

sayılı Belediye Kanunu’yla belediyelerde stratejik plan hazırlanması ve performans 

ölçümü zorunlu hale getirilmiştir. Yine 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile 

katılımcı, şeffaf, vatandaş odaklı, hesap verebilir bir yönetim anlayışı amaçlanmıştır. 

 Kamuda performans yönetimi uygulamasıyla stratejik amaçlar eyleme 

dönüştürülmekte ve kurumların kendilerini sürekli yenileyerek geliştirmesine zemin 

hazırlamaktadır. Kamusal kaynakların nereye ve nasıl harcandığını açık bir şekilde 

ortaya koyarak, hesap verebilir bir anlayışın yerleşmesini ve elde edilen sonuçlarla 

kurumun varoluş amaçlarına ne derecede katkıda bulunulduğu ortay çıkmaktadır. 

Çalışmada da Malatya Belediyesi’nin geçmişteki, şu anki ve gelecekteki durumu ile 

ilgili bilgiler verilmiştir. Bu bağlamda bu çalışmada her iki ölçümün birlikte 

kullanıldığı kurumsal karne modeli işlenmiştir.  
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 Kurumsal Karne Modeli ile performans ölçümü yapılırken öncelikle kurumun 

mevcut durumu analiz edilir. Bu çerçevede kurumun vizyonuna ilişkin stratejik 

amaçlar belirlenir. Bu amaçların belirlenen boyutlara göre dağılımı yapılarak, 

amaçların ölçümlenmesi için ölçütler belirlenir. Performans ölçütleri oluşturulurken 

amaç ve ölçüt arasında neden-sonuç ilişkisi olmalı ve bir denge oluşturulmalıdır. Bu 

süreç sonunda performans hedefleri belirlenerek elde edilen bulgular 

değerlendirilmektedir. 

 Bütün bu bilgiler ışığında yapılan araştırmada Malatya Belediyesi’nde 

kurumsal karne modeliyle performans ölçümü çalışılmış olup, dört boyutta 

performans ölçümü yapılmıştır. Performans ölçümünde öncelikle Malatya 

Belediyesi’nin mevcut durum analizi yapılmıştır. Belediye’nin misyon ve vizyonu 

belirlenmiş, ardından bunlara ulaşmayı sağlayan stratejik amaçlar belirlenerek, bu 

amaçların boyutlara göre dağılımı sağlanmış ve bunların ölçümlenmesi için ölçütler 

belirlenmiştir. Ölçütlerden elde edilen bilgiler ışığında kurumun hedefleri ve 

girişimler (faaliyetler) belirlenmiş ve bütün bunlar tablolaştırılmıştır. Ölçümlerin 

sonuçları neden-sonuç ilişkileri bağlamında performans değerlendirme tablolarıyla  

da görselleştirilmiştir. 

 Yapılan bu araştırmayla görülmektedir ki; Malatya Belediyesi için belirlenen 

stratejik amaçlar Belediye’yi vizyona taşıyacak hedefler ve ilkelerdir. Bu amaçların 

amaç-ölçüt ilişkisi doğru kurulmaya çalışılmıştır. Belediye’nin 2012 yılı verileriyle 

amaçlar sınanmış ve Belediye’nin 2013 yılı hedefleri oluşturulmuştur. Bu amaçları 

gösteren ölçütlere ait sayısal verileri temin etmek kolay da olmamıştır. Kendi 

performans programlarında ve faaliyet raporlarındaki mevcut bilgiler haricinde 

istenen verilere ulaşmada problemler yaşanmıştır. Bu da göstermektedir ki Belediye 

içerisindeki alt birimlerin yaptıkları işleri sayısallaştırma adına eksiklikleri vardır. Bu 

konuda özellikle uzman personel eksikliği mevcuttur. Yüz yüze görüşmelerden 

anlaşılmıştır ki çoğu personel bu yönetim sürecini ve bu sürece olan katkılarını 

anlamamışlardır. Bu da hem sürece olan verimliliği azaltmakta hem de sürecin daha 

reel sonuçlar vermesine engel olmaktadır.  

 Yine yapılan çalışmadan Malatya Belediyesi’nin özellikle mevcut durum 

analizi yapıldığında, kentin trafik sorununu gidermede, yeşil alan varlığını koruma 

ve geliştirmede, ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla yeterince işbirliği yapma 
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konusunda ve atık yönetimi sürecini etkili yönetme gibi bazı noktalarda eksiklikleri 

göze çarpmaktadır. Ancak bunlar 2013 yılı hedefleri gerçekleştikten sonra hedef-

gerçekleşen tablolarıyla değerlendirilerek daha objektif sonuçları elde etmek 

mümkün olacaktır.  

Belediyelerde performans ölçümü ile asıl hedeflenen belediyenin görev ve 

sorumluluklarını etkili ve verimli bir biçimde yerine getirebilmesi için belediyenin 

stratejik hedeflerinin planlanması, ölçülmesi ve değerlendirilmesidir. Belediyelerin 

idari ve mali özerkliğe sahip olması bunun yanı sıra halka en yakın kurumlardan biri 

olması dolayısıyla etkililik, verimlilik ve kalite unsurları ön plana çıkmaktadır. 

 Belediyelerde performans yönetiminin uygulamaya konulmasının aslında 

çok da uzun bir geçmişi yoktur. Bu konudaki çalışmalar da oldukça yetersizdir. 

Belediyelerin oldukça geniş görev, yetki ve sorumluluklarının bulunması, 

belediyelerin sundukları hizmetlerin kalitesinin önemini artırmaktadır. Bunun yanı 

sıra performans yönetiminin belediyelerde uygulanması da oldukça güçtür. Çünkü 

çok sayıda iş ve işlem, birçok alanda hizmet, farklı personel rejimleri, mevzuat 

karmaşası gibi unsurlar performans yönetimi uygulamasını güçleştirmektedir. 

Bu bağlamda yapılan çalışma göstermiştir ki; belediyelerde bir genel bir de 

özel yani belediyenin her bir biriminde ayrı ayrı olmak üzere iki farklı performans 

ölçümlemesi yapmak ve bu ölçümlemelerde belediyenin önceki yıllardaki 

performans göstergeleri ile olmak üzere üç farklı kıyaslamayı aynı anda kullanarak 

ölçümleme yapmak daha doğru sonuçlar verecektir. Ayrıca genel performans 

ölçümlemesi için ülke genelinde belediyeler için genel bir performans ölçüm tablosu 

ve ölçütleri oluşturulmalı ve belediyeler özellikleri çerçevesinde (mali, nüfus, fiziki 

vs.) gruplandırmalara tabi tutularak performans ölçümlemesi ve değerlendirilmesi 

yapılmalıdır. Bu şekilde ulaşılan sonuçlar daha gerçekçi olacaktır. Çünkü (A) 

belediyesi için önceki yıl (x) ölçütünü 2 kat artırmak ve bu hedefe ulaşmak başarı 

olarak değerlendirilirken, yaklaşık özelliklere sahip (B) belediyesi için bu bir 

başarısızlık göstergesi olabilmektedir. 

Bu araştırmanın denenceleri; “Performans yönetiminin şeffaflık, hesap 

verebilirlik ve katılımcılık gibi ilkeleri ile; kamusal kaynakların etkili ve verimli bir 

şekilde dağılımı arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır”, “Malatya Belediyesi 

performans yönetimi uygulamasında amaç-ölçüt ilişkisinin doğru kurulması, 
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optimum öncelikli hizmetlerin belirlenmesine yardımcı olur” ile “Malatya 

Belediyesi’nde stratejik amaçların belirlenmesi ve performansın düzenli olarak 

ölçülmesiyle yönetimin daha etkili, kaynakların daha verimli kullanılması sağlanır” 

olup; denencelerin ispatı, araştırma buyunca ve yukarıda sonuç başlığı adı altında 

anlatılanlarla göz önüne serilmiştir. 

Özetle performans yönetimiyle kurumlar sürdürülebilir büyümeyi sağlar, 

bireysel ve örgütsel performansı izleyebilir, belirlenen amaçlara odaklanmayı sağlar, 

çalışanların stratejik amaçların gerçekleşmesine olan katkıları göz önüne serilir, 

hesap verebilirlik ve şeffaflık artar. 

Bu anlatılanların ışığında yeni araştırmacılara; “Kamu Kesiminde ve Özel 

Kesimde Uygulanan Performans Yönetimi Sistemlerinin Karşılaştırılması”, 

“Performans Yönetimi (A) ve (B) Belediyelerinin Performans Ölçüm Sistemlerinin 

Kıyaslanması ve Performans Değerlendirmesi” konuları önerilebilir. 
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