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1. Yönetici Özeti
Bu rapor dört belediye (Denizli BŞB, Pamukkale İB, Eskişehir BŞB ve Şahinbey İB) ile yapılan
istişarenin özeti niteliğindedir. Bu belediyeler stratejik yönetim ve performans raporlama
açısından kanıtlanmış başarılı bir geçmişe sahip oldukları için seçilmiştir. İstişarede performans
yönetiminin nasıl yapıldığı ve dengeli puan kartının (DPK) bu belediyelerde yönetim aracı
olarak nasıl uygulanabileceği değerlendirilmiştir. Biz de özellikle Türkiye’deki yetkili kurum ve
kuruluşların elindeki mevcut araçlara uyan bir performans yönetim sistemi üzerinde
yoğunlaştık.
İstişare süreci her biri bir buçuk saat süren altı Zoom toplantısı ile yürütüldü. Çalıştay
katılımcıları kendi ofislerinden çalıştaya katıldıkları ve bu esnada belediyelerde ilgilenmek
zorunda oldukları iş yükü nedeniyle çalıştaya sık sık ara vererek katılabildikleri (veya hiç
katılamadıkları) için süreç zorlayıcı geçti. Buna rağmen çalıştayın tamamındaki oturumlara
çekirdek bir katılımcı grubu (5 ila 7 belediye) kesintisiz katılabilmiştir.
Bu rapor çalıştaylar esnasındaki istişare uygulamasının nasıl tasarlandığı hakkında bilgi verir.
Rapor, performans yönetiminin ana kavramları ve dengeli puan kartı hakkında ayrıntılı bir
açıklama ile başlamaktadır (öncelikler belirlenir, bu önceliklere göre performans göstergeleri
belirlenir ve hedefler tespit edilir). Eğitim bu istişare sürecinin ön koşuluydu. Eğitim olmadan
katılımcılar böyle bir sistemin zorluklarını değerlendiremezdi. Çalıştayın tarzı ise oldukça fazla
etkileşime dayalıydı, soru-cevap ve ana kavramların örneklendirilmesi için oldukça fazla fırsat
vardı. Katılımcılar performans yönetim sisteminin zorluklarını ve potansiyelini deneyimleme
fırsatı edinmiştir. Etkileşim sırasında eğitimciler katılımcıların performans yönetim sistemini
kullanma kabiliyetleri hakkında notlar alabilmiştir.
Dengeli puan kartı ve belediyelerdeki mevcut uygulamalar arasında birbirine tezat olan
felsefeye de bu raporda değinilmektedir. Belediyelerin stratejik plânlamayı ve performans
faaliyet raporlamasını yaparken kazandığı kayda değer bir deneyim vardır. Projenin ilk
raporunda da açıklandığı gibi, belediyelerin yoğun çabalarına rağmen sonuç odaklı yaklaşım
performans yönetim belgelerine tam olarak yansımamıştır. Dengeli puan kartları ve mevcut
uygulamalar arasındaki tezatın büyük kısmı dengeli puan kartlarının öncelikli olarak sonuçlara
odaklanırken mevcut uygulamalarınsa eylemlerin ilgililiğine odaklanması durumundan
kaynaklanır. Bu fark deneyimin tamamını etkiler. Bazı belediyeler (aslında önemli olan) proje
yönetimini uygulama konusunda kabiliyetli iken performans yönetimini yapamamaktadır. Bu
tezat, çalıştaylarda katılımcılar mevcut uygulamalar ile iyileştirmek için performans
yönetiminde ne yapılması gerektiği arasındaki farkı tespit edene kadar defalarca gösterilmiştir.
Bu süreçten çıkarılacak dersler üç bileşene indirgenebilir. Öncelikle tüm katılımcılar farklı
kavramları doğru kullanmaya çalıştı ve mevcut uygulamalarından uzaklaştı. Sonuçlara
odaklanmanın eylemlere odaklanmaktan daha zorlayıcı olduğunu gördü. Ayrıca katılımcılar
performans göstergelerini tespit ederken ve iyileştirme amaçlı bilgi sağlarken zorlanmıştır
çünkü katılımcıların çoğunlukla faaliyetleri hakkında bilgi veren ölçüm bilgilerine erişimi vardır.
Dengeli puan kartlarındaki perspektifler ile önceliklerin eşleştirilmesi de zorlayıcı olmuştur.
İkinci olarak çalıştay katılımcılarının çoğu dengeli puan kartlarının ve performans yönetimi
ilkelerinin değerli olduğu konusunda hemfikir olmuştur. Katılımcılar bunların kendi
belediyelerinde uygulanabileceğini düşünmüştür. Dengeli puan kartlarının başlangıçta
belediyenin tamamında değil de bir veya iki biriminde uygulanması konusunda uzlaşma
sağlanmıştır. Dengeli puan kartlarının uygulanabileceği uygun birimler konusunda ise ölçümün
daha doğrudan olduğu (örneğin ulaştırma, çevre, kentsel yerleşim veya sosyal hizmetler gibi)
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ve çok sayıda kullanıcısı bulunan birimlerin pilot uygulama açısından iyi adaylar olabileceği
önerilmiştir.
Üçüncü olarak ise yatay ve operasyonel birimlerden bu çalıştaylara katılan kıdemli katılımcılar
bu aracın uygunluğu konusunda üst yönetimi ikna etmelidir. Belediye içerisinde pilotları
seçmenin yanı sıra, üst yönetim (ve politika belirleyenler) bu girişim (ve başarılı olursa bu
girişimi yaygınlaştırma ihtimali) hakkında diğer birimlere bilgi vermelidir. Ayrıca dengeli puan
kartının kamuya veya merkezi yönetime açık olması gerekmemektedir. Dengeli puan kartı iç
yönetim aracıdır ve potansiyelinden tam olarak faydalanmak için bu şekilde kalmalıdır. Son
olarak dengeli puan kartı sonuçlarına göre kaydedilen ilerlemenin görüşülmesi için, karar
alıcılar tarafından düzenli aralıklarla görüşülmesi gereken görselliğe dayalı ve anlaşılması kolay
bir puan kartına geri bildirim ve bilgi sağlayan rutinlerin tasarlanması gerekmektedir. Dengeli
puan kartı düzenlilik gerektirir ve müdürlükler ve daire başkanlıkları arasında yapılan aylık
toplantılar gibi düzenli yapılan toplantıların gündeminin önemli bir kısmını dengeli puan
kartları teşkil etmelidir. Bu toplantıların düzenli yapılması en ilgili performans göstergelerinin
izlenme sıklığına bağlıdır. Bu izleme sıklığı bir birimden diğerine değişebilir. Bu sebeple sıklık
konusunda tüm birimleri bağlayacak genel bir kural belirlemek imkansızdır fakat aylık
toplantılar yeterli olacaktır.
İstişare turlarından sonra Türkiye’deki belediyelerde performans yönetimi uygulamasını
başlatmaya yönelik tavsiyeler aşağıdaki ifadelere denk gelecek şekilde beş bölümde
toplanmıştır. Her ifade konunun geneline ve o konuda kimin sorumlu olacağına ilişkin
açıklamalar içerir.
• Belediyelerdeki kıdemli yöneticiler ve politikaları belirlemekten sorumlu yönetim
kademesi karar alma sürecine geri bildirim ve bilgi sağlamak için performans yönetimi
faaliyetlerinden faydalanmalıdır.
• Birim yöneticileri belediyenin amaçlarına uygun olarak birimin önceliklerine ulaşmak için
performans yönetiminden faydalanmalıdır.
• Yatay birimlerin (plânlama, finans birimleri) yöneticileri performans yönetimine destek
vermelidir.
• Yatay birimler ve birim yöneticileri belediyenin diğer süreçlerine performans yönetiminin
katkıda bulunmasını sağlamalıdır.
• Belediyelerdeki kıdemli yöneticiler ve politikaları belirlemekten sorumlu yönetim
kademesi performans sonuçlarını kamuya açıklamak için bilgilendirme ve katılımcılık
mekanizmalarını kademeli olarak hayata geçirmelidir.
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2. Giriş
Bu rapor dört belediye (Denizli BŞB, Pamukkale İlçe Belediyesi, Eskişehir BŞB ve Şahinbey İlçe
Belediyesi) ile yapılan istişare uygulamasının özetini sunar. Bu belediyeler stratejik yönetim ve
performans raporlaması konusundaki başarılı geçmişleri sebebiyle pilot belediye olarak
seçilmiştir. İstişare uygulamasında belediyelerin performans yönetimini nasıl uyguladıkları
konusunun değerlendirilmesine odaklanılmıştır. Sekiz belediye ile yaptığımız önceki istişare
görüşmelerimiz yerel yöneticilerin ve politikacıların faaliyetleri raporladığını fakat performans
yönetimine olması gerektiği gibi eğilmediklerini doğrulamıştır. Ayrıca son raporumuz
Türkiye’deki belediyelerin uygulayabilecekleri farklı performans yönetimi sistemlerine dair
açıklama ve öneriler içermektedir. Bu raporda özellikle de performans ölçüm süreci (Stacey
Barr’ın tasarladığı yöntem) ve dengeli puan kartı gibi farklı yöntemlerin avantaj ve
dezavantajlarını da ele aldık. Belediyelerde dengeli puan kartının uygulanmasını da içeren bazı
konuların ele alınmasının ardından Türkiye’deki belediyeler için dengeli puan kartının
basitleştirilmiş bir versiyonunun önerilmesi kararlaştırılmıştır. Sonuç olarak performans
yönetiminin esaslarını ve dengeli puan kartının ana unsurlarını yerel yöneticilerin bunların
etkileri hakkında daha iyi bir fikir edinmesi için açıkladık. Bu açıklama zaten istişare
uygulamasının temelini teşkil etmiştir.
İstişare süreci Zoom üzerinden gerçekleştirilen altı adet bir buçuk saatlik toplantı ile
gerçekleştirilmiştir. Tüm belediyelerdeki çalıştay katılımcılarına dengeli puan kartıyla ilgili bazı
konularda (önceliklerin belirlenmesi, performans göstergelerinin tespiti, performans
göstergelerinin tanımlanması veya hedeflerin belirlenmesi gibi) görüş sorulmuştur.
Bu belge ise dört bölüme ayrılmıştır. İlk bölümde istişarenin nasıl plânlandığına dair ayrıntılar
verilir. İkinci bölüm ise dengeli puan kartı felsefesi ile belediyelerin halihazırda stratejik
plânlamayı, performans programlamasını ve performans raporlamasını kullanma şekli
arasındaki tezatı özetlemektedir. Bu bölümde katılımcıların bu konu hakkında görüşlerine de
yer verilir. Üçüncü bölüm ise çalıştaylar esnasında dengeli puan kartı uygulaması ile ilgili tespit
edilen zorluklar üzerinde durur. Son bölüm ise ilk aşamada belediye ve belediyelere bağlı
birimler düzeyinde dengeli puan kartının ne ölçüde karar alma sürecine dâhil edilebileceğini
değerlendirir.
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3. İstişare Uygulamasının Tasarlanma Biçimi
İstişare iki aşamada plânlanmıştır. İlk aşamada performans yönetiminin ilkelerini açıkladık.
Bunu yapmamızın sebebi sekiz belediye ile yürütülen önceki istişare süreci kapsamında
performans faaliyet raporlarını ve stratejik plânlarını inceledikten sonra Türkiye’deki çoğu
belediye için performans yönetimi ile proje yönetiminin benzer anlamlar taşıdığını fark
etmemizdir. Proje yönetiminden beklenen sonuçlar performans yönetiminden beklenen
sonuçlardan farklıdır. Proje yönetimi kuruluşun gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili kilometre
taşlarına uyum ile ilgili iken performans yönetimi sonuçlara ulaşmakla ilgilidir. Bu sebeple
performans yönetimini oluşturan unsurların sunulması ve belediyelerde mevcut faaliyet
raporlaması uygulamasının performans yönetimi ile oluşturduğu tezatın gösterilmesi, mevcut
uygulamalar ve olması gereken performans yönetimi arasındaki farkları anlamamız için bize
bir fırsat sunmuştur.
İkinci aşamada dengeli puan kartını (DPk) oluşturan esas unsurlar ile Londra’nın ilçelerinden
bir örnek sunduk. Proje ekibi ile birlikte dengeli puan kartı aracının seçilmesine karar verdik
çünkü bu araç hem özel sektörde hem de kamu sektöründe yaygın biçimde kullanılmaktadır.
Birçok belediye bu aracı kullanmıştır, aracın anlaşılması ve kullanılması kolaydır. Dezavantajı
ise dengeli puan kartının tamamen uygulanması için belediyenin tamamının üst düzeyde
katılımına ihtiyaç olması ve belediye birimlerinin performansı ile belediyenin performansı
arasındaki bağlantının tespitinin zor olmasıdır. Dengeli puan kartının sağladığı avantajlar ve
kullanım karmaşıklığı açısından daha fazla bilgiye aşağıdaki bölümlerde yer verilmiştir.
Dengeli puan kartının uygulanması personelden beklenen beceriler açısından da zorlayıcıdır.
Bu becerilere vatandaşların önceliklerini yansıtan yeterli sonuçlar ve performans
göstergelerinin bulunması için de ihtiyaç vardır. Ayrıca performansın nasıl yönetileceğine dair
yeni bir kurumsallaşma belirlenmesi konusunda kıdemli personelin de istekli olması
gerekmektedir. Dengeli puan kartı sadece kâğıt üstünde kalan, kurum üzerinde gerçekten
etkili olmayan araçlardan biri olarak kalmamalıdır. Eğer doğru uygulanırsa dengeli puan kartı
belediye yetkililerinin Türkiye’de performans yönetimini uygulama biçimi açısından kayda
değer bir devrim anlamına gelebilir.
Dengeli puan kartı ilk bakışta basit görünebilir fakat bu aracı tasarlamak ve uygulamak
karmaşık bir süreçtir. Kurumun performansını yansıtan şekilde dengeli puan kartı sürecini
tanımlamak; zor, uzun zaman alan ve teknik zorluklarla dolu bir süreçtir. Sonuçların tespit
edilmesi, ölçülmesi ve performans göstergelerinin eksiksiz tanımlanması bazı önemli teknik
zorlukları beraberinde getirir. Tüm bu sebeplerden dolayı yabancı danışmanlar çalıştay
kapsamında bu aşamaya istişare mekanizmasını da dâhil ettiler. Bu durum Covid-19’un
yarattığı koşulların da bir gereğidir. Covid-19’dan dolayı istişare sürecinin sahada
yürütülmesinin imkansız olması bu formatı gerekli kılmıştır. Çalıştay dengeli puan kartını tam
anlamıyla işlevsel kılmak için gereken tüm düzenlemeleri katılımcılara sunacak şekilde
tasarlanmıştır.
Katılımcıların halihazırdaki performans raporlama ve proje yönetimi uygulamalarını
performans yönetimine çevirmeye çalışacakları katılım esaslı bir çalıştay tasarladık. Bunun
anlamı eylemlerin sonuçlara ve kilometre taşı ölçümünün performans göstergelerine
aktarılmasıdır. Ayrıca gösterge envanteri oluşturarak performans göstergelerini eksiksiz
tanımlamaya yönelik bir oturumu da çalıştaya ekledik. Çalıştayın tasarımında katılımcılarla
görüşmelerin yapıldığı ana oturuma ve katılımcıların eğitimcilerden anında iyi çözüm
önerilerini duyabilecekleri ara grup oturumlarına yer verilmiştir. Katılımcıların istişare
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kapsamında kendilerine sorduğumuz sorulara yanıt verebilecekleri bilgi ve araçlara sahip
olmaları ancak bu kadar ayrıntılı bir çalıştay ile mümkün olabilmiştir. Ancak bu kadar ayrıntılı
tasarıma sahip bir çalıştay ile katılımcılar (performans raporlamasının aksine) performans
yönetimini uygulamanın ve (basit versiyonunda olsa bile dengeli puan kartı uygulamasında
olduğu gibi) performans yönetim sistemini kullanmanın mevcut yönetim uygulamalarına
değer katıp katmadığını bize anlatabileceklerdi. Ayrıca çalıştayın içeriğini oluşturan önemli
konuları ele aldıktan sonra katılımcılar performans yönetiminin ve dengeli puan kartının (veya
benzer uygulamalarının) kendi belediyelerinde uygulanıp başkalarına gösterilip
gösterilmeyeceği konusunu değerlendirebilecektir.
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4. Dengeli Puan Kartının Arkasındaki Felsefe ve Türkiye’deki
Belediyelerdeki Mevcut Yönetim Uygulamaları ile Dengeli
Puan Kartı arasındaki Tezat
Bu raporun tüm belediyeleri de kapsayacak şekilde genel bir hedef kitlesi olduğu için dengeli
puan kartlarını oluşturan ana unsurlar yerel yöneticilerin mevcut yönetim uygulama ve
alışkanlıkları dikkate alınarak incelenecektir. Dengeli puan kartının arkasında bir felsefe vardır
ve belediyelerin şu anki stratejik yönetim ve performans raporlama uygulamalarından kayda
değer biçimde farklılık gösteren bir çalışma prosedürünün oluşturmasını gerektirir. Öncelikle
dengeli puan kartı sonuçlara (neye ulaşılması gerektiğine) ve bu sonuçlara yönelik kaydedilen
ilerlemeyi değerlendiren performans göstergelerine odaklanır. Dengeli puan kartı kurum ve
kuruluşların sonuçlara göre yönetilmesine yardımcı olur. Ayrıca dengeli puan kartı bir
performans yönetim ve stratejik yönetim aracı olduğu için duruma stratejik bir odak da ekler.
İlk aşamada stratejik yönetim aracına Türkiye’deki belediyelerin ihtiyacı yoktur çünkü stratejik
plan hazırlamak için belediyelerin elinde zaten bir metodoloji vardır.
Fakat Türkiye’deki belediyelerin mevcut stratejik plânları, performans programları ve faaliyet
raporları çoğu zaman faaliyetlere (ne yapılacağına) odaklanır ve performans göstergeleri plâna
göre bu faaliyetlerin kilometre taşları hakkında bilgi verir. Önceki değerlendirme ve
görüşümüz çalıştaylar ile de doğrulandı: Belediyeler performans yönetim araçlarını yönetim
amaçlı değil de daha çok raporlama amaçlı kullanmaktadır.
Sonuç ve faaliyet arasındaki temel fark belediyenin bunlar üzerindeki sorumluluk düzeyi ile
ilgilidir. Genel anlamda belediyeler kaynaklar zamanında mevcut olduğu sürece yapılacak
faaliyetlere ilişkin sorumluluğun tamamını üstlenir. Bu sonuçlara ulaşmak için belediyelerin
üçüncü taraflarla iş birliği kurmasına gerek yoktur, sözleşmeli personel veya sözleşmeli
şirketler bu sonuçlara ulaşabilir. Fakat belediyelerin sonuçlara ilişkin sorumluluk dereceleri
farklıdır, hiçbir zaman bu sorumluluk derecesi %100’e ulaşmaz. Belediyelerin her zaman bu
sonuçlara ulaşmak için üçüncü tarafların katkısına ihtiyacı vardır: kullanıcılar, vatandaşlar,
muhtarlar ve sivil toplum ve diğer kamu kurumlarından oluşan diğer paydaşlar.
İkinci olarak dengeli puan kartı stratejik yollara odaklanır. Sebep-sonuç ilişkisi birimlerin belirli
düzeye sorumlu olduğu sonuçların belediyenin tamamını ilgilendiren sonuçlarla nasıl bağlantılı
olduğu hakkında bilgi verir. Sebep-sonuç mantığının kurulması daha üst düzey (belediye
düzeyindeki) sonuçlara doğru nasıl bir ilerleme kaydedildiğini ve buna ilişkin tek tek birimlerin
katkısını anlamamıza yardımcı olur.
Fakat Türkiye’deki belediyelerin mevcut stratejik plânları ve performans raporlaması bir
toplulaştırma mantığına sahiptir. Bu belgeler genellikle (hedef olarak çerçevelendirilen)
faaliyetleri toplu halde sunar ve sonrasında da bunları ölçecek göstergeler önerir.
Üçüncü olarak dengeli puan kartı uygulaması için kurumun sonuçlara yönelik ilerlemenin
yetersiz olduğunu tespit etmesine yardımcı olan performans göstergelerinin stratejik biçimde
seçilmesi de gereklidir. Bu göstergelerin yetersiz performansı ön plâna çıkaracak şekilde
oluşturulması gerekmektedir. Örneğin sosyal yardımları ulaştırmak için gereken ortalama
süreyi öğrenmeye gerek yokken sosyal yardım başvurusunda bulunanlardan sosyal yardımı
belirlenen sürenin ötesinde (kabul edilemeyen bir süre içinde) alanların yüzdesini bilmek
önemli olabilir.
Bunun yanı sıra belediyelerdeki performans göstergelerine ilişkin mevcut uygulama a)
sonuçlardan ziyade çıktı ve faaliyetleri ölçen, b) toplama veya herhangi bir sayıya odaklandığı
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için çoğu kez performansla ilgili sorunların nereden kaynaklandığını göstermeyen ve c) mutlak
sayılar kullanıldığı için çoğu kez benzer belediyelerin performansı ile karşılaştırma yapma
imkânı vermeyen göstergelere sahiptir.
Dördüncü olarak iyi hazırlanmış sonuç ve performans göstergesi setleri için performans
göstergelerinden oluşan envanterlere (kütüphane) ihtiyaç vardır. Performans göstergelerinin
hepsinin ölçülecek sonuç, göstergenin tam ismi, amacı, göstergede kullanılan kavramların
tanımı, formüller, formüllere dair örnekler, ölçüm sıklığı, bilgi kaynağı, formüle ilişkin
gözlemler ve göstergenin uygulanabilirliği hakkında kesin bilgilerle tanımlanması
gerekmektedir. Performans göstergelerinin eksiksiz açıklanması sayesinde herkes aynı şeyi
ölçecek ve aynı yorumlarda bulunacaktır.
Türkiye’deki belediyelerde göstergelerin tanımlanmasına ilişkin mevcut uygulamalar daha
sınırlıdır. Gösterge belirlenir fakat bu göstergeyi yorumlamak için gereken ayrıntılı bilgi yoktur.
Faaliyet göstergelerinin avantajı bu göstergelerin çoğunlukla yorumlanmasının daha kolay
olmasıdır. Yine de yanlış anlamaların ötesine geçmek için bu göstergeler de eksiksiz
tanımlanmalı ve açıklanmalıdır.
Son olarak dengeli puan kartı uygulaması için performans ölçümünün düzenli olarak ele
alındığı ve karar alma sürecine katkıda bulunduğu rutinlere ihtiyaç vardır. Rutinlerin anlamı
performans bilgisinin karar alma sürecinde kullanılacak rapora uygun olarak ölçülmesi ve bu
rapora göre yönlendirilmesidir. Dengeli puan kartının ve dengeli puan kartının başlattığı üst
düzey görüşmelerin stratejik amacı düşünüldüğünde dengeli puan kartları tipik olarak 20 ila
30 sonuca ve en fazla 40-50 performans göstergesine odaklanır. Performans göstergelerinden
edinilen bilgileri yorumlamak ve bu bilgilere uygun şekilde harekete geçmekten sorumlu olan
kurul, bir bakışta dengeli puan kartının belirlediği önceliklere yönelik ilerlemeyi görebilmelidir.
Örneğin eğer basılmış hâli tercih ediliyorsa A4 boyutundaki bir kâğıt kullanılabilir veya dijital
olarak da 15 inç büyüklüğündeki bir ekran yeterli olacaktır. Bu puan kartları ideal olarak kötü
performans, olağan performans ve iyi performans için sinyal verecek bir sisteme sahip
olmalıdır. Çoğunlukla bu puan kartları için trafik ışıklarına benzer bir sistem kullanılmaktadır.
Zaman içerisinde puan kartlarına verileri zaman dizilerine göre yorumlamak için XmR (gözlem
ve hareket aralığı) grafiği de eklenebilir.
Ölçüm ve raporlama rutinlerinin uygun görüldüğü şekilde haftalık veya aylık toplantılarda
puan kartı uygulamasına katkıda bulunması beklenir. Bu toplantılar (belediye veya birimler
bünyesinde görev yapan) belirli bir kurulun performansı değerlendirdiği ve buna göre karar
aldığı toplantılardır. Rutin uygulamaların bir diğer yönü ise performans değerlendirmesi
yapılan toplantıları kurumsallaştırmasıdır. Mümkün olduğunda bu toplantılar karar alınan
toplantılara ilave olmamalıdır. İlave olursa performans değerlendirmesi uygulaması fazladan
yük olarak görülmeye başlanır ve hemen gündemden düşer. Son olarak bu toplantıların
düzenli biçimde yapılması söz konusu olduğunda veri ölçme sıklığına ilişkin asgari ortak bir
paydaya uygun şekilde bu toplantıların yapılma sıklığını belirlemek uygun olacaktır. Örneğin
performans göstergelerinin yüzde 80’i aylık toplanıyorsa, bu toplantılar da her ay yapılabilir.
Türkiye’deki belediyelerde performans değerlendirme rutinleri farklıdır. Belediyelerin ve
belediyelere bağlı birimlerin yönetim kadrosu düzenli toplantılar yapmaktadır. Fakat bu
toplantılar önceki paragraflarda tanımlanan performans değerlendirmesi ve performans
yönetimine ilişkin değildir. Bazı oturumlarda projelere ve faaliyetlere odaklanılmasına rağmen
stratejik plân düzenli aylık toplantılarda veya çoğunlukla her altı ayda bir yapılan performans
raporlamasında ele alınabilir. Dengeli puan kartı sonuçlarıyla ilgili olan toplantılardan farklı
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olarak bu toplantılar faaliyetlerin sonuçlarını ölçmez veya bunlarla ilgilenmez. Belediye için asıl
önemli olan konu plânlanan faaliyetleri gerçekleştirmektir (hareket engeli olan kişilere 20
elektrikli tekerlekli sandalye vermek, 5 akıllı kavşak oluşturmak veya bir kilometre bisiklet yolu
yapmak). Proje yönetim faaliyetleri elbette ki önemlidir fakat proje yönetimi performans
yönetimi demek değildir. Sonuç olarak performans yönetimine ilişkin mevcut uygulamalar
dengeli puan kartını uygulamak için gereken şeylerin tam tersidir.

11

5. Çalıştayların Uygulanma Biçimi
Çalıştaylar her belediye için Zoom platformu kullanılarak 90 dakikalık 12 oturum şeklinde
düzenlenmiştir. Zoom seminerleri zor olabilir fakat yabancı eğitmenler pandeminin son bir
buçuk yılında yüksek lisans öğrencileri ve kamu çalışanları ile dijital ortamda katılımcı
oturumlar (çevrimiçi çalıştayların toplam süresi 200 saati geçmiştir) düzenleme konusunda
kayda değer deneyim kazanmıştır.
Pandemiden dolayı yüz yüze toplantı düzenleme imkânının olmamasından dolayı katılımcıların
düzenlenen Zoom toplantıları hakkındaki deneyimi olumluydu. Bir başka olumlu durum ise
tüm belediyelerdeki bazı katılımcıların tüm oturumlara katılabilmiş olmasıdır. Bu katılımcılar
aktif olarak görüşmelere katılmış ve gerçek bir performans yönetim sisteminin etkilerinin
tamamını ve dengeli puan kartı uygulamasının ana esaslarını anlamıştır. Son olarak
uygulamanın teknik zorluklarına rağmen bu katılımcılar performans yönetimini ve dengeli
puan kartı mantığını kavrayabilmiştir. Zoom toplantılarının kısıtlı imkânlarına rağmen çalıştay
katılımcıları incelediğimiz farklı araçların esaslarını anlayabilmiştir.
Türkiye’deki belediyelerin personeli ile yapılan çalıştaylar istişare sürecini büyük oranda
etkileyen farklı zorluklar ortaya koymuştur. A) Yatay birimlere (finans, plânlama, insan
kaynakları, dış ilişkiler veya iletişim) kıyasla operasyonel birimlerin temsilci sayısı kısıtlı idi; B)
Yatay birimlerin temsilcileri oturumların çoğuna katılırken operasyonel birimlerin
temsilcilerinin çalıştay toplantılarına katılım oranı daha düşüktü; C) Toplantılar sırasında
katılımcılar sık sık telefonlarının çalması veya kendilerini birinin çağırması sebebiyle
toplantıdan ayrılmak zorunda kalmıştır, bu durum toplantıda dikkatlerini tam olarak
toplamalarını zorlaştırmıştır; D) Birçok katılımcı kamerasını açmamıştır, dolayısıyla toplantının
ne kadarını dinlediklerini tespit etmek zor olmuştur. Her toplantının protokolüne göre 12-13
katılımcıya kadar katılması gerekirken aktif katılımcılar çoğu zaman 4 ila 5 kişi ile sınırlı
kalmıştır. Özet olarak Zoom üzerinden yapılan çalıştay herkes için zorlayıcıydı ve bu zorluklar
istişare sürecinin olması gerektiği gibi yürütülmesini engellemiştir.
Yukarıda açıklanan zorluklar Zoom (veya başka bir çevrimiçi platform) üzerinden performans
yönetiminin anlatılmasını zorlaştırmıştır. Bu durum, Covid-19 döneminde yaşanan eğitimlerle
ilgili diğer deneyimlerden farklı değildir. Bu zorluklara rağmen istişare sürecinin önemli
sonuçları seminer katılımcıların bazılarının ısrarlı katılımı sayesinde raporlanabilecektir.
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6. Bulgular
Pilot çalışmalardan sonra elde edilen ana bulgular aşağıda özetlenmiştir. Performans yönetimi
uygulamasının belediyelerde iyileştirmesi için yeni araçlar kullanılarak yapılan çalışmaların
bulguları ve ilgili gözlemler bu kısma dâhil edilmiştir.
a) Türkiye’de performans yönetiminin yasal altyapısı
Türkiye’deki belediyeler 2005 yılında çıkarılan yerel yönetim kanunu ile performans
yönetimini uygulamaya başlamıştır. Nüfusu 50.000’den fazla olan tüm belediyeler performans
yönetimi ile ilgili belgeler hazırlamak zorundadır. Pilot belediyeler de dâhil olmak üzere
görüşme yapılan tüm belediyelerin bu yasal zorunluluğa uyduğu gözlemlenmiştir. Pilot
belediyelerin tamamı 5 yıllık dört stratejik plan hazırlamış durumdadır. Bu stratejik plânlara
göre de 17-18 mali yılı kapsayan yıllık performans programı ve faaliyet raporları hazırlamıştır.
Belediyelerde bu kadar standartlaşmış uygulamalara başka ülkelerde rastlanmamaktadır. Bu
bağlamda merkezi düzeyde tasarlanan performans yönetimi yapısı olumlu ve olumsuz
yönleriyle diğer ülkelere örnek olacaktır. Pilot çalışmalarda yapılan gözlemlere göre
performans yönetiminin standart haline gelmiş yapısının avantaj ve dezavantajları şu
şekildedir:
Avantajları:
• Benzer bir yapı belediyeler arasında performansın daha kolay karşılaştırılmasını sağlar.
• Her ne kadar sınırlı da olsa performans konusunda hesap verebilirlik açısından
ilerleme kaydedilmiştir.
• Belediyelerde, paydaşlarında ve birimlerinde performans yönetimine yönelik ortak bir
bakış açısı oluşturulmuştur.
• Uygulamada sorunlar olmasına rağmen, kurumsal hedefler ve kaynaklar arasında ilişki
kurulmaya başlamıştır (bütçe).
• Belediyenin hedef ve performansı hakkında daha kolay bilgi edinmek toplum ve
merkezi kamu kurumları için mümkün hâle gelmiştir.
Dezavantajları:
• Belediyeler performans yönetimi belgelerini kurumsal yönetim aracı olarak değil de
yasal zorunluluk olduğu için hazırlar.
• Belgelerin içeriğine ilişkin yasal bazı kısıtlamalar kurumun ihtiyaçlarına uygun biçimde
performans belgelerinin hazırlanmasına bazen engel olmaktadır.
• Yasal zorunluluklar belediyelerin (özellikle de ilçe belediyelerinin) imkân ve kabiliyetini
dikkate almamaktadır.
b) Performans yönetimi rehberleri
Performans yönetimini yönlendiren rehberler (Belediyeler için Stratejik Plânlama Rehberi,
2019; Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları hakkında Yönetmelik, 2008 ve
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları hakkında Yönetmelik, 2006) pilot
belediyelerde performans yönetimi belgelerinin hazırlanmasına yardımcı olmaktadır. Pilot
belediyeler bu rehber ve yönetmeliklere uymaya çalışmaktadır.
• Stratejik Plânlama Rehberinin belediyelerin ihtiyaçlarına uygun bir rehber olarak
hazırlanması fikrine pilot belediyeler sıcak bakmıştır. Fakat bu yeni rehberin
uygulanmasında da karşılaşılan sorunlar vardır. Bu sorunların en önemlileri şunlardır:
• Çok sayıda analiz yapma gerekliliği belediyelerin stratejik plân hazırlamak için sahip
oldukları kısa süreyi (yaklaşık 6 ay) daha da kısaltmaktadır. Bu analizleri
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gerçekleştirirken karşılaşılan teknik zorluklar ve kabiliyet/deneyim eksikliği kurumsal
önceliklere konsantre olmanın önünde engel teşkil eder.
• Plânın hazırlanmasına ve sunumuna ilişkin rehberin sebep olduğu zorluklar sonuçlara
odaklanmayı da güçleştirmektedir.
• Rehbere göre performans göstergeleri için yıllık hedefler belirlemek gereklidir. Yıllık
hedef belirleme çoğu zaman sonuç odaklı göstergeler yerine çıktı/faaliyet odaklı
göstergelerin kullanılmasını beraberinde getirir. Görüşülen pilot belediyelerde
belediyenin daha fazla kontrol edebildiği ve ilerlemeyi daha kolay gösteren
çıktı/faaliyet esaslı göstergeler tercih edilmektedir.
• Performans programı rehberinin performans hedefleri ve göstergelerin belirlenmesi
sürecini yeterince yönlendirmediği gözlemlenmiştir. Normalde stratejik plân hedefleri
ve göstergelerinin sonuç/etki odaklı olması beklenirken performans programı
hedefleri ve göstergelerinin ara sonuç/çıktı odaklı olması beklenir. Bu durum da
stratejik plân hedeflerinin uygulanabilirliğini artıracaktır. Uygulamada ise her iki
belgedeki hedef ve göstergelerin tüm pilot belediyelerde neredeyse tamamen aynı
olduğu gözlemlenmiştir. Aslında görüşmelerde belediyelerin bunun zorunlu olduğunu
düşündükleri ifade edilmiştir. Bu anlamda performans programının mantık zincirini
oluşturma ve üst düzey hedefler ve kaynak ilişkisi (bütçe) arasında bağlantı kurma
açısından zayıf olduğu gözlemlenmiştir.
• Pilot belediyeler faaliyet raporunu performans yönetiminin bir bileşeni olarak değil de
birim faaliyetlerini gösteren bir belge olarak düşünmektedir.
c) Aynı ildeki belediyeler arasında stratejik koordinasyon
Büyükşehir belediyelerinin ve yerel yönetimlerin sonuçlara ulaşması büyükşehir belediyeleri
ve ilçe belediyeleri arasında koordinasyon kurulmasını gerektirir. Büyükşehir belediyeleri ve
ilçe belediyelerinin stratejik plânları arasında organik bağlantı olmadığı gözlemlenmiştir.
Büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir ilçe belediyelerinin yönetimleri birbirlerinin paydaşları
olarak tanımlanmıştır. Bu durum büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyeleri arasında
hedeflerin koordine edilmesini zorlaştırmaktadır. Bu uyumlaştırma nüfusu 50.000’in altında
olan belediyelere performans yönetiminin zorunlu olmaması sebebiyle daha da zor hâle
gelmektedir.
d) İzleme ve değerlendirme sistemi
Pilot belediyelerde performans yönetiminin temel unsuru olarak karar alma süreçlerini
destekleyen ve sonuç odaklı izleme yapılmasını sağlayan yapılar tam olarak oluşturulmamıştır.
Bazı belediye başkanlarının bazı sonuçları izlemeye meyilli olmasına rağmen, faaliyet/proje
odaklı izleme daha yaygındır. Göstergeler nezdinde yapılan değişiklikler çoğu zaman belediye
düzeyinde yapılan izleme toplantılarının ana konusunu oluşturmaz.
e) Önceliklerin ve sonuçlara giden sebep-sonuç yollarının tespit edilmesi
Tüm gruplar en azından ilk başta sonuçları tespit etmede ve sebep-sonuç ilişkisine giden yolları
belirlemede zorluklar yaşamıştır. Bu sürecin yavaş olduğu belirgin biçimde ortadadır. Ayrıca
bunları belirlemek stratejik bir çalışma değildir çünkü en önemli sonuçlar örnek için seçilmiştir.
Grup çalışmalarının çoğunda bazı sonuçların ön plâna çıkmasına rağmen, katılımcıların
sonuçlar hakkında değil de eylemler hakkında düşünme eğilimi olduğu net biçimde ortaya
çıkmıştır. Katılımcıların eylemleri yazma eğilimine karşı çıkacak (tercihen çalıştıkları kurumun
dışından) birine ihtiyacı vardır. Aksi taktirde stratejik plân için ne yaptılarsa onu
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tekrarlayabilirler. Performans yönetimi sistemi de stratejik plân hazırlıklarının tekrarı olursa,
harcanan emeğe değmeyecektir.
f) Performans göstergelerinin hazırlanması
Çalıştay oturumları sırasında performans göstergelerinin hazırlanırken üç önemli sorun ile
karşılaşılmıştır. İlk sorun sonuçla ilgili olan, ölçülecek performans göstergesi bulmaktır.
Çoğunlukla önerilen performans göstergeleri sonuçla sadece uzaktan bağlantısı olan şeyleri
ölçebiliyordu.
İkinci sorun ise bazı katılımcıların ilk başta (mutlak sayı olan) sonuçları yıldan yıla karşılaştıran
mutlak sayı veya yüzde kullanma eğilimi vardı. Katılımcıların sonuca doğru kaydedilen
ilerlemenin değerlendirilmesine yardımcı olan geçerli bir referans sayısı veya payda bulmaları
da zor olmuştur.
Sonuç olarak oluşturulan çalışma grupları sonuçla bağlantılı herhangi bir performans
göstergesi bulmaktan dolayı memnun kalmıştır. Katılımcıların gösterge bulmuş olması,
buldukları performans göstergesinin en uygun/ilgili gösterge (mi yoksa sadece bir gösterge mi)
olduğu veya yetersiz performansın tespit edilmesine yardımcı olacak bir gösterge olduğu
anlamına gelmez. Örneğin kanalizasyon sistemi açısından en düşük onda birlik (çeyreklik)
dilimde bulunan mahallelerin yüzdesi gibi performans göstergeleri katılımcıların alışık
olmadığı göstergelerdi. Buna karşın önemli olan sonuçlara nasıl ulaşılabileceği konusuna daha
iyi odaklanan göstergelerdi. Bu performans göstergeleri problemin nereden kaynakladığına
dair net bir yönlendirme sağlamaktadır. Özetle performans göstergeleri çalıştay katılımcıları
için ilk bakışta düşünüldüğünden daha zorlayıcı olmuştur.
Katılımcılar bir performans göstergesini tam olarak tanımlamak istediklerinde performans
göstergelerinin karmaşıklığı daha da artmıştır. Dengeli puan kartı uygulaması için performans
göstergelerinden oluşan bir kütüphaneye/envantere ihtiyaç vardır. En büyük zorluk ise
göstergenin amacını tanımlamak ve herkesin performans göstergesinden aynı şeyi anlamasını
sağlamak için tanımlanması gereken kavramların belirlenmesidir. Katılımcılar bu işin de
karmaşık olduğunu ve performans göstergesinin tüm farklı boyutlarını ve nüanslarını ortaya
çıkarmak için zamana ihtiyaç olduğunu fark etmiştir.
g) Hedeflerin belirlenmesi
Türkiye’deki belediyeler hedef belirleme alışkanlığına sahiptir fakat bu hedefler neredeyse
%100 kontrol edebildikleri faaliyetlerle ilgilidir. Bazı problemler ise hedeflerin nasıl belirlendiği
ile ilgilidir. Öncelikle bir hedefe ulaşamamanın en olası açıklaması gerektiğinde kaynaklara
ulaşamamakla ilgili olabilir.
İkinci olarak çalıştay katılımcıları ayrıca hedeflerin iki ucu keskin kılıç gibi olduğunu da ifade
etmiştir. Belediyenin üst yönetimi ve Sayıştay hedeflere ulaşılmazsa veya hedefler aşılırsa
bunu kusur olarak tespit etmektedir. Her iki durumda da kötü yönetim uygulamaları hedeflere
ulaşmamanın sebebi olarak görülmektedir.
Üçüncü olarak hedefleri belirlemeye yönelik şeffaf bir yöntem yoktur. Potansiyel olarak
mevcut olan kaynaklara ilişkin kabaca bir tahmin yapılabilir. Bir önceki yılın (ayın) ölçümleri
bulunmaktadır ve geleceğe ilişkin nispeten muhafazakar bir tahminde bulunmak mümkündür.
Bu sayede çoğu durumda hedeflerin %100’üne ulaşmak gerekir.
Çalıştay sırasında hedefleri belirlemek için istatistikten nasıl faydalanıldığını da öğrendik.
Hedef oluştururken dayanak olarak tek bir ölçüm kullanmak yerine temel (başlangıç)
durumunu tespit etmek için en az beş ölçüm kullanma, sonra da üst ve alt sınırları belirleme
ihtiyacını konuştuk. Bu alt ve üst sınırlar içerisinde doğal olarak belirli bir süreç işleyecektir.
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Hedef çoğunlukla makul bir süre içerisinde bu sınırların altında veya üstünde kalan ulaşılmak
istenen bir noktadır. Hedeflerin bu şekilde belirlenmesi sırasında farklı ölçüm sıklıklarını da
belirlemek ve ölçüm süreci esnasında sunulan bilgilerden faydalanmak gerekmektedir.
h) Öncelikler ile dengeli puan kartı bakış açısı arasında bağlantı kurulması
Grup çalışmasında karşılaşılan son zorluk ise öncelikleri dengeli puan kartının dört (beş)
perspektifi ile bağdaştırmakla ilgiliydi. Bu çalışmayı yaparken grupların gösterdiği başarı birbiri
ile aynı değildir. Bazen katılımcılar belirli bir konuda bu perspektiflerin hepsi ile ilgili
öncelik/göstergeler bulabilmiştir. Bazen ise öncelikler, göstergeler ve dengeli puan kartı
perspektifleri arasındaki bağlantıları bulmak zorlayıcı olmuştur. Çalıştayın süresinin kısa
olduğu dikkate alınacak olursa sonuçların perspektiflerin tamamı ile ilgili etkilerini ortaya
çıkarmak bu süre zarfında imkânsızdı. Bu süreç sadece sınıflandırma amacıyla
kullanılmamaktadır. Sonuçların farklı perspektiflere atfedilmesi sayesinde yöneticiler hizmet
sunulan toplumu memnun etmek ile eldeki finansal kaynakları kullanmak arasındaki dengeyi
daha iyi anlayabilmektedir. Aksi takdirde tek taraflı biçimde öncelik ve performans
göstergelerinin belirlenmesi performansın yanlı değerlendirilmesine yol açabilir.
i) Türkiye’deki belediyelere performans yönetimi anlayışının getirilmesi.
Önemli bir başka bulgu ise performans yönetiminin genelde ve bir araç olarak özelde (örneğin
dengeli puan kartı ile) Türkiye’deki belediyelerde nasıl kullanılabileceği hakkındadır. Genel
anlamda tüm pilot belediyeler gerçekten performans yönetimi anlayışının hayata
geçirilmesinin zor olduğunu kabul etmiştir. Bu anlayış belediyelerin şu ana kadarki işleyiş
şeklinden farklıdır. Bunu kabul etmelerine rağmen pilot belediyeler performans yönetiminin
belediyeye ve o bölgede yaşayan halka fayda sağladığını çünkü belediyenin faaliyetlerine bir
anlam kattığını düşünmektedir.
Bu düşüncelerine karşın dengeli puan kartı (veya benzeri) bir uygulama ile performans
yönetimi sisteminin tam olarak uygulanmasını tavsiye edip etmedikleri sorulduğunda pilot
belediyeler böyle bir uygulamanın zor olacağı konusunda hemfikir olmuştur. Pilot belediyeler
operasyonel birimlerin tamamının sürece katılmayacağından ve siyasi destek
alamayacaklarından dolayı endişe duymuştur. Siyasi desteğin projenin başında ve performans
yönetimi döngüsünün tamamında olması gerektiği düşünülmektedir fakat bunu sağlamak zor
olabilir.
Tam kapsamlı bir performans yönetimi sistemini hayata geçirmek yerine pilot belediyeler bir
veya iki birimde bu sistemi başlatmanın daha iyi olabileceği fikrinde uzlaştı. Bu birimler pilot
belediyelerdeki pilot uygulama alanları olabilir. Bu sayede yönetim kademesi ve politikacılar
belediyenin geneline yaygınlaştırmadan önce böyle bir sistemi uygularken karşılaşılan
engelleri ve sağlanan faydaları görebilir.
Buna karşın istişare çalışmasına katılan bazı operasyonel birim yöneticileri kendi birimlerini
böyle bir pilot çalışma için önermekten çekinmiştir. Bunun sebebi getireceği iş yüküdür. Bazı
birimler pandemi döneminde iş yüklerinin zaten büyük ölçüde arttığını söylemiştir. Bu sebeple
pilot çalışmayı başlatmak için diğer birimlere başvurulmasını tercih edeceklerini ifade ettiler.
Denizli büyükşehir belediyesinde bazı operasyonel birim yöneticileri dengeli puan kartının
belediyenin çalışmalarına çok fazla şey katmayacağını ifade etmiştir. Birçok kalite sisteminin
(ISO 9001, 14000 veya 10001) halihazırda zaten benzer bir işlev gördüğünü söylemişlerdir. Bu
araçların neden benzer olduğunu açıklamamışlardır. Aslında bu araçlar birbirine benzer
değildir çünkü bu ISO standartları belirli hizmet süreçleri ile bağlantılıdır. Öte yandan dengeli
puan kartı belediyeye genel bir bakış açısı/perspektif sunar. ISO standartları da dengeli puan
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kartı çerçevesi içine alınabilir. Özetle bu çalıştay belediye çalışanlarına halihazırdaki stratejik
yönetim ve performans faaliyeti raporlaması uygulamalarından farklı bir felsefe ortaya koyan
bir aracı kullanırken karşılaşabilecekleri farklı engelleri tespit etme şansı tanımıştır. Personelin
bir kısmı bunu anlamaya başlamıştır fakat tamamen sonuçlara ve performans göstergelerine
dayalı bir sistem uygulamak için eğitime ve konunun üzerinde daha fazla durmaya ihtiyaç
vardır. İstişare çalıştayına katılanlar ayrıca performans yönetiminin belediyeye fayda
sağlayacağı fikrinde uzlaşırken sistemi uygulamak için kademeli bir yaklaşım tavsiye etmiştir.
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7. Tavsiyeler
Pilot belediyelerde performans yönetiminin uygulanması ve dengeli puan kartının
basitleştirilmiş bir versiyonunun kullanılması ile ilgili sürdürülen istişare süreci neticesinde
aşağıdaki tavsiyelere ilişkin girdiler ortaya çıkmıştır. Bu tavsiyeler farklı konu başlıkları altında
toplanmıştır.

7.1.

Performans Yönetimi ve Karar Alma

Performans yönetiminin temel amaçlarından birisi de karar alma sürecine destek vermektir.
Performans yönetimi sonuçlara giden yolların olması gerektiği gibi anlaşılmasını sağlar. Bu
yollar birbiriyle bağlantılı sonuçlar üzerinde sıralı olarak etki oluşturmak için hangi eylemlerin
değişmesi gerektiğini kapsamlı biçimde ele alan sebep sonuç zincirini ortaya çıkarır.
Bu sebeple performans yönetiminin izlenmesi sonucunda belediyenin yönetim kademesine ve
politika uygulayıcılarına (bundan sonra üst düzey politika ve yönetim kademesi olarak
anılacaktır) karar alma konusunda destek verilmesi beklenir. Bu kararlar gerektiğinde ve
kanunen mümkün olduğunda bütçe tahsislerini değiştirmeyi de içerebilir.
Belediyenin üst düzey politika ve yönetim kademesinin buradaki rolü çok önemlidir çünkü bu
yönetim kademesi şu geniş görevleri yerine getirmelidir: Öncelikle üst düzey politika ve
yönetim kademesi tüm belediyeye faaliyet odaklı yönetimin yerini sonuç odaklı yönetimin
alacağına dair ikna edici biçimde açıklama yapmalıdır. Bu iletişim kampanyası daha ziyade
kurum içi toplantılarda da sürdürülmelidir. Mümkün olduğu her zaman iki sistem arasındaki
farklılıkları gösterecek örnekler de sunulmalıdır. Kurum içinde yapılacak toplantıların yanı sıra
broşürler, benzeri diğer mecralar ve kurum içi web platformu da bu yeni felsefe hakkında bilgi
verebilir. Felsefe değişikliğinden bahsetmenin yanı sıra üst düzey politika ve yönetim kademesi
dengeli puan kartını veya benzeri başka araçları tüm belediyeye duyurabilir. Aynı zamanda bu
yaklaşımın genel mi (yani tüm belediyeye mi uygulanacağını) yoksa özel mi (yani sadece bazı
pilot birimlerde mi uygulanacağını) olacağı da duyurabilir.
İkinci olarak performans yönetimini karar alma sürecine dâhil etmenin en iyi yolu üst düzey
politika ve yönetim kademesinin düzenli yapılan resmi toplantılarında performans sistemine
ilişkin sonuçları görüşmek ve izlemektir. Bu görüşmeler ayrı toplantılara dağıtılmamalıdır. Tam
tersine düzenli yapılan toplantılarda izleme sonucu elde edilen verilerin etkilerini görüşmek
için zaman ayrılmalıdır. Veriler haftalık toplanmıyorsa performans yönetimi en az ayda bir kez
görüşülmelidir. İzlemeyi belediyenin düzenli toplantı gündeminin bir parçası haline getirmek
performans yönetiminin kâğıt üstünde kalan, “müfredat dışı” bir faaliyet olmasını engeller.
Üçüncü olarak performans yönetiminin karar alma süreçlerine dâhil olduğunu göstermenin bir
yolu ise yetersiz performans sorununu çözmek için iki veya daha fazla birimle ilgili eylem
plânları başta olmak üzere çeşitli analizler sonucu belirlenen tedbirleri uygulamaktır. Birim
başkanları kendi birimlerini etkileyen performans iyileştirme tedbirlerini uygulamaktan
sorumlu olmalıdır (aşağıdaki açıklamalara bakınız).
Son olarak ise üst düzey politika ve yönetim kademesi veri analizini desteklemek için
zamanında ve yeterli sonuç veren raporlama sistemi oluşturulması çabalarını güçlendirmelidir.
Raporlama sistemi belediyenin hiyerarşik yapısı içerisinde aşağıya da yukarıya da veri akışı
sağlamalıdır. Bu amaçla belediye intranet sistemini kullanmalıdır çünkü bu bilgilerin kamuya
açık olmaması gerekir.
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7.2. Birimlerin
Öncelikleri
Uyumlaştırılması

ile

Belediyenin

Hedeflerinin

Birim yöneticilerinin esas işi birimlerin önceliklerini belediyenin genel hedeflerine
uyumlaştırmaktır. Bunu sağlamak için birim yöneticileri aşağıda önem sırası gözetmeksizin
sıralanan işlevlerden bazılarını üstlenmelidir.
Öncelikle birimin altındaki ilgili stratejik alt birimler için belirli bir performans yönetim aracı
(dengeli puan kartı veya benzeri) seçilmesine ve geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Birim
yöneticileri birimin yaptığı işleri izlemek amacıyla kullanılacak sonuçların, performans
göstergelerinin ve hedeflerin tasarımında yer alarak tüm birim önceliklerinin belediyenin
hedefleri ile uyumlu olmasını sağlamalıdır.
İkinci olarak operasyonel birim yöneticileri de performansın düzenli olarak izlenip
görüşülmesini sağlamalıdır. Bu görüşme birimle ilgili diğer konular ele alınırken en azından
ayda bir yapılmalıdır. Birimin bu konudaki görüşmeleri yukarıda bahsi geçen daha üst düzeyde
yapılması gereken performans yönetimi görüşmelerinden önce gerçekleşmelidir.
Üçüncü olarak bu birimler yetersiz performans sorununu çözmek için eylem plânları
uygulamalıdır. Bu plânların sadece yapılacak faaliyetleri değil ulaşılacak sonuçları da belirtmesi
gereklidir.
Son olarak dengeli puan kartı uygulaması belirli bir olgunluğa ulaştıktan sonra operasyonel
birim yöneticileri ilk versiyonda desteklenmeyen birimin diğer görev alanlarını da kapsayacak
şekilde dengeli puan kartının kapsamını genişletmeye katkıda bulunmalıdır.

7.3.

Performans Yönetiminin sunduğu Teknik Destek

Performans yönetiminin pilot birimlere veya belediyenin tamamına yönelik sunduğu teknik
destek plânlama ve finans birimlerinde çalışan yatay birim yöneticileri için faydalıdır. Teknik
destek aşağıdaki işlevlere hizmet eder.
Öncelikle teknik destek, performans sistemi oluşturmak için izlenen yöntemin belediye ve
farklı birimler için yeterli olmasını sağlamalıdır. Buna göre ne olursa olsun (dengeli puan kartı
veya başka bir araç) kullanılan araç amaca uygun olmalıdır. Örneğin bu araç danışmanlık işlevi
için yeterli değildir veya hukuk birimleri için çok uygun değildir. Yatay birim yöneticileri daha
sık ve daha uygun işlemlerle pilot uygulamaya katılmaları için birimleri ikna etmelidir. Bu
birimler belediyenin tamamında performans yönetimine değer verilmesine yardımcı
olabilecek birimlerdir.
İkinci olarak yatay birim yöneticileri kendi dengeli puan kartlarını ve eylem plânlarını
hazırlarken önceliklerine ulaşmak için birimlere destek verebilir. Buna göre yatay birim
yöneticileri kendi performans yönetim sistemlerini hazırlamak için pilot kurumların yanında
yer almalıdır. Bazı durumlarda birimlere öncelikleri, performans göstergeleri ve hedefleri ile
ilgili itiraz edecek şekilde şeytanın avukatı rolünü oynamak zorunda kalabilirler. Yatay birim
yöneticilerinin rolü pilot birim düzeyinde veya belediyenin tamamı düzeyinde dengeli puan
kartının tam tanımını karşılayamaz.
Üçüncü olarak tüm birimlerin sonuçları, performans göstergelerini, hedefleri hazırlama ve
gösterge envanteri oluşturma kapasitesini oluşturması gereklidir. Yatay birim yöneticileri de
birim yöneticilerine bu konudaki çabalarında destek vermelidir ve birimlere yardımcı olmak
için mümkün olduğunda eğitim ve benzeri faaliyetler düzenlemelidir.
Dördüncü olarak yatay birimlerin üstlenmesi gereken bir başka rol de performansla ilgili
bilgileri ve karar alma süreçlerinin birimler ve belediyenin ana kurulları arasında aktarılmasını
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sağlamak için kurum içi izleme ve değerlendirme sistemi geliştirmektir. Bu kapsamda yatay
birimler kurum için performans bilgisinin raporlanmasına yönelik araçları tespit etmelidir
(örneğin intranet kullanarak). Gelecekte ise hesap verme mekanizmasının dış paydaşlar ve
vatandaşlara kadar uzanması gerekmektedir. Bu, ancak belediyenin olgunlaşmış performans
yönetiminin işlevsellik kazandığına dair kanaati oluştuğunda mümkün olabilir.
Hesap verme mekanizmasına ilişkin yukarıda bahsi geçen ifadeler şeffaflıkla ilgilidir. Bütün
bunların ötesinde dengeli puan kartı bu bilgileri kullanan kıdemli ve orta düzey yöneticiler
nezdinde de şeffaf bir yaklaşım olmasını gerektirir. Buna karşın kurum içi şeffaflık hemen
dışarıya hesap verme sorumluluğuna dönüşmeyebilir. Bugüne kadar belediyeler stratejik
plânlar, performans faaliyet raporları ve başka araçlar üzerinden dışarıya hesap verme
sorumluluğunu yerine getirmiştir. Bu şeffaflık devam edebilir fakat dengeli puan kartının
dışarıya açıklanmasına gerek yoktur. Dengeli puan kartı kurum içi yönetim aracı olarak
kalabilir.

7.4. Performans Yönetimi ve Diğer Yönetim Süreçleri arasındaki
Bağlantı
Yatay birimler ve operasyonel birim yöneticileri performans yönetimi ve diğer süreçler (bütçe
süreci, stratejik plân ve performans faaliyet raporu) arasındaki bağlantıyı desteklemelidir.
Yukarıda belirtildiği gibi Türkiye’deki belediyelerin stratejik plânlarında stratejik odak sınırlıdır.
Dengeli puan kartının kademeli olarak uygulanması bir sonraki stratejik plânlama döngüsünde
daha fazla stratejik odaklanmayı desteklemelidir. Buna göre yatay birim yöneticileri (üst düzey
sonuçlara odaklanan) bir sonraki stratejik plânlama döngüsüne bilgi sağlamak için dengeli
puan kartının oynadığı role destek vermelidir. Dengeli puan kartının kullanılması stratejik
plânlama yöntemini değiştirme amacına hizmet etmelidir. Elbette ki dengeli puan kartının
kullanımı tek başına stratejik plânlama sürecini değiştirmenin garantisi değildir çünkü bu
plânlama süreci belediyenin dışarıya verdiği bir taahhüt iken dengeli puan kartı kurum içi araç
olarak değerlendirilir.
Buna karşın mevcut stratejik plânlar dengeli puan kartının uygulanması için iyi bir başlangıç
noktası teşkil eder. Dengeli puan kartının kendisi stratejik bir araçtır. Fakat dengeli puan
kartının basitleştirilmiş versiyonu Türkiye’deki belediyeler için performans yönetim aracı
rolünü de üstlenmelidir. Bu sebeple dengeli puan kartına sıfırdan başlamaya gerek yoktur. Her
ne kadar sınırlı da olsa halihazırdaki stratejik plânlar zaten sonuç odaklı hedefler üzerinden
vatandaşların önceliklerine daha iyi yönlendirilmesi gereken bir istikamet hissi vermektedir.
Son olarak dengeli puan kartının birimler düzeyinde uygulanması gerekmektedir çünkü
birimlerin bütçeyi yönetme izni vardır. Dengeli puan kartında kırmızı ışık göründüğünde ve
daha üst düzey desteğe ihtiyaç olduğunda birimler sorunları daha üst düzeye taşıyabilir.
Yatay birim yöneticilerinin bir başka görevi de performans yönetimi ve faaliyet raporu
arasındaki bazı bağlantıları bulmaktır. Faaliyet raporunun hesap verme sorumluluğuna dair bir
işlevi vardır ve Sayıştay gibi başka kamu kurumlarının incelemesine tabidir. Türkiye’deki genel
mevzuat değişmezse, faaliyet raporunun ilave değişikliğe ihtiyacı yoktur. Fakat mevzuat
değişmese de stratejik plan sonuçlara daha çok odaklanmalıdır (dengeli puan kartının da
gösterdiği gibi). Bu değişiklik faaliyet raporunun da değiştirilmesiyle sonuçlanabilir.

7.5.

Performans Yönetiminde İşbirliğinin Güçlendirilmesi

Performans yönetiminin iyileştirilmesi belirli iş birlikleri kurularak daha da kolay hale
getirilebilir. Öncelikle performans yönetiminde uygun yöntem ve yaklaşımları belirlemek ve
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yasal düzenlemeler ve rehberlere uygulamadan çıkarılan dersleri yansıtmak için ortak
çalışmaya ihtiyaç vardır. Mevcut rehberlerin sebep olduğu sorunlar merkezi kurumlar ve
belediye temsilcileri ile birlikte görüşülmelidir. Belediyelerin ihtiyaçlarını karşılamak için
gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Bu çalışmaların yasal düzenlemelere aktarılması
performans yönetimindeki yeni gelişmelerin yasal düzenlemelere ve rehberlere yansıtılmasını
kolaylaştıracaktır.
Belediyeler arasında bir platform kurulması da akranlar arası öğrenme ortamı oluşturacaktır.
Bu platformun amacı performans yönetimi konusunda belediyeler arasında bilgi paylaşımı
sağlamak olmalıdır.
Aynı ildeki belediyeler ortak sosyal sonuçlara hizmet ettiği için ortak amaçlar belirlemek
gereklidir. Bu amaçla hem plânlama aşamasında hem de uygulama ve izleme aşamalarında
koordinasyonu sağlayabilecek şekilde büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri arasında bir iş
birliği platformu kurulabilir.

7.6.

Performans Yönetimi ve Vatandaşları Bilgilendirme

Performans yönetimi sisteminin karar alma sistemini destekleme biçiminin inandırıcılığını
artırmak için politika ve yönetim kadrosu bir bilişim sistemi tasarlamalıdır. Sistemin sunduğu
bilgiler ilgili paydaşlar ve genel anlamda da vatandaşlar ile bazı alanlarda performansın
iyileştirilmesine ilişkin görüşmelerin yapılması sürecini başlatmalıdır.
İlk başta belediye yeterince yaygınlaşacak kurum içi sağlam (kamuya açılmamış) bir raporlama
sistemi kurmalıdır. Verilerin dengeli puan kartını ve yöneticilere sunulacak diğer verileri nasıl
beslediği hakkında belirli bir otomasyon olmalıdır.
Daha sonra belediye ilgili sonuçları vatandaşlara raporlayacak bir web portalı kurabilir. Bu
portal sadece olumlu (veya olumsuz olmayan) sonuçların yayımlandığı elektronik bir
propaganda aracı olmanın ötesine geçmelidir. Ancak her türlü sonuç yayımlanırsa,
inandırıcılıktan söz etmek mümkün olacaktır.
Halka açık bilgiler ile vatandaşlardan ve ana paydaşlardan ilgili konular hakkında girdi
toplanmalıdır. Verilen bilgiler istişare ilkelerine benzeyen çift yönlü bilgilendirme kanalı
amacına hizmet edebilir.
Son olarak belediye hizmete özel performans öğrenme platformları oluşturmak için diğer
belediyeler ile birlikte çalışmayı düşünmelidir. Bu, bütün performans bilgilerinin
karşılaştırılacağı anlamına gelmez, sadece daha ilgili olan hizmet bilgilerinin karşılaştırılması
yeterli olacaktır.
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Feragatname: Yerel Yönetim Reformu 3. Aşama (YYR Aşama III) projesi Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında Avrupa
Birliği tarafından finanse edilmektedir. Projenin faydalanıcıları Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik
Bakanlığıdır. Merkez Finans ve İhale Birimi ise Proje’nin sözleşme makamıdır. Projenin uygulanmasına ilişkin teknik desteği ise
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı vermektedir. Bu raporun içeriği Avrupa birliği ve UNDP’nin resmi görüşlerini
yansıtmamaktadır. Raporda yer alan görüş ve bilgilerden sadece yazarlar sorumludur.
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