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1. GİRİŞ 

Kamu hizmetlerinin sunumunda yerel yönetimlere daha çok görev ve sorumluluk 
verilerek merkezi idare ile yerel yönetimler arasındaki yetki ve kaynak dağılımının 
değiştirilmesi uygulamaya konan Kamu Yönetim Reformunun ana eksenlerinden biridir. 
Reformunun bir diğer ana ekseni de merkezi ve yerel yönetimlerde stratejik yönetim 
anlayışının hakim kılınmasıdır. Son yıllarda gerek yerel yönetimlere yetki devrini öngören 
gerek stratejik yönetim konusunda birçok yasal düzenleme gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, 
2003 yılında yasalaşan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile son yıllarda 
değiştirilen Belediye ve İl Özel İdare Kanunlarında, kamu kuruluşlarının stratejik yönetim 
anlayışına uygun olarak stratejik plan hazırlamaları ve kuruluş bütçelerini bu plan 
doğrultusunda oluşturmaları öngörülmektedir.  

Kamu yönetimindeki bu değişim çerçevesinde, kamu kuruluşlarında stratejik planlama 
(SP) çalışmalarını yaygınlaştırmak ve uygulama deneyimi elde edebilmek amacıyla, Yüksek 
Planlama Kurulu kararları doğrultusunda Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından sekiz 
kamu kuruluşu “pilot kuruluş” olarak belirlenmiştir. Sekiz kamu kuruluşundan SP konusunda 
elde edilecek deneyimin, stratejik planın yaygınlaştırma çalışmalarında gerekli kurumsal ve 
mevzuatla ilgili düzenlemelerin yapılabilmesine katkı sağlaması hedeflenmiştir. 

Denizli İl Özel İdaresi (DİÖİ), DPT’nin rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermiş 
olduğu söz konusu pilot kuruluşlardandır. Denizli Özel İdaresi stratejik planı 18 ay süren bir 
çalışma sonucu tamamlanmıştır.  

Bu makalenin temel amacı hazırlanan DİÖİ stratejik planının uygulama sürecine 
ilişkin olarak karar vericilerin bilgilendirilmesi ve uygulamadan alınan derslerin ortaya 
konmasıdır. Çalışmanın ikinci bölümünde, stratejik planın nasıl hazırlandığı, stratejik plan 
sürecinin aşamaları ve pilot çalışma deneyiminde öne çıkan hususlar ayrıntılı olarak 
sunulmaktadır. Üçüncü bölümde, DİÖİ pilot uygulaması ile ortaya çıkan sorun alanları  kamu 
yönetimi reformu ve stratejik yönetim kapsamında değerlendirilmektedir. İl özel idarelerin 
büyük bir kısmı stratejik planlarını DİÖİ stratejik planına benzer bir biçimde hazırladığından,  
bu çalışmada yapılan  tespit ve değerlendirmelerin  diğer il özel  idareleri için de geçerli 
olduğu düşünülmektedir. 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, bu çalışmada yerel yönetimlere yetki devri ve stratejik 
yönetim konuları sadece yapılan pilot çalışma kapsamında değerlendirilmiş olup, 
gerçekleştirilen uygulamanın ayrıntılı olarak aktarılması amaçlanmıştır. Bu nedenle, kamu 
yönetim reformunun gerek kuramsal çerçevesine gerek Türkiye’deki uygulama sürecine 
yönelik önemli bulduğumuz sorun alanları tartışma ve eleştiri konusu yapılmamıştır.  

2001 yılı ekonomik kriz döneminde Dünya Bankasının orta vadeli harcama sisteminin 
yaşama geçirilmesine yönelik politika önerisiyle yasal düzleme taşınan kamu yönetimi 
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reformunun kamu yönetiminde yapısal bir değişikliği uzun dönemde gerçekleştirmeye dönük 
güçlü bir reform stratejisi bulunmamaktadır. Neoliberal politikaların önemli bir parçası olarak 
Türkiye’de uygulama alanı bulan kamu yönetimi reformuna ilişkin birçok önermenin 
geçerliliği çok zayıf kabul ve genellemelerden oluştuğu düşüncesini taşımaktayız. Kamu 
yönetimindeki mevcut sorunları çözme ve performansa dayalı yeni bir yönetim anlayışını 
yerleştirme iddiası ile ortaya konulan reform sürecine ilişkin şimdiye kadar ortaya çıkan 
uygulama sonuçları, kamu yönetiminde kayda değer bir iyileşme sağlanamadığını, reforma 
yönelik öngörülerin yaşama geçirilemediğini bize göstermektedir. Benzer şekilde 9. Kalkınma 
Planı Kamu Harcama ve Kontrol Sistemlerinin İyileştirilmesi, Kamu İhaleleri Özel İhtisas 
Komisyonu Raporu da (DPT, 2006) “Genelde kamu yönetimi reformunun, özelde kamu ve 
harcama sistemi reformunun amaç ve hedeflerini, reform sürecinde yer alanların görev, yetki 
ve sorumluluklarını gösteren ve hazırlık ve uygulama aşamalarına ilişkin takvimi içeren bir 
politika metni ve reform stratejisi bulunmamaktadır. Bu durum, reformun anlaşılamaması, 
sahiplenmenin zayıf kalması, uygulanabilir bir yapının oluşturulamaması gibi problemlere 
yol açabileceği ve reform çabalarının hesapverebilir bir nitelik arz etmemesi nedeniyle yeni 
sistemin uygulamaya konulmasında bazı sorunların ve reformun ana ekseninden bazı 
sapmaların ortaya çıkabileceği düşünülmektedir” demek suretiyle, kamu yönetimi reform 
sürecine yönelik önemli sorun alanlarına işaret etmektedir. 

 

II-  STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ  

Denizli Özel İdaresinde stratejik plan çalışmalarına Devlet Planlama Teşkilatının  
rehberliğinde 2004 yılı Mart ayında başlanmıştır. Sözkonusu stratejik plan, kamu yönetimi 
reformu ile ilgili bazı yasal düzenlemelerin henüz gerçekleştirilmediği bir dönemde 
hazırlanmasına karşın özverili ve öngörülü bir çalışma ile yaklaşık 18 ayda, Kasım 2005 
tarihinde tamamlanmıştır. DİÖİ, yeni yasal düzenlemeler kapsamında öngörülen faaliyetlerini 
geleceğe dönük olarak ayrıntılı bir şekilde önceliklendirmiş ve bunları ulusal düzeydeki 
kalkınma planı, yıllık program ve diğer sektör planları ile ilişkilendirerek stratejik planını 
oluşturmuştur.  

 
Kısıtlar ve Varsayımlar: 

 Pilot çalışmanın başladığı 2004 yılında, Yerel Yönetim Reformu ile ilgili mevzuat 
düzenlemelerinin henüz gerçekleştirilmemiş olması, ilgili yasal düzenlemelerin ileri 
tarihlerde yasalaşacağı varsayımının yapılmasını zorunlu kılmıştır. Bu dönemde, 
5302 sayılı  İl Özel İdaresi Kanunu ile merkezi yönetimden yerel yönetimlere yetki 
devrini öngören Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması 
Hakkındaki Kanun taslak düzeyindedir. 

 DİÖİ’nin görev alanının ildeki merkezi yönetime dahil diğer kamu kurumlarıyla 
çakışması ve faaliyetlerinin belirli kısımlarının merkezi kuruluşların il müdürlükleri 
eliyle gerçekleştirilmesi, stratejik planlama için tanımlanan ‘kuruluş’ özelliğini 
zayıflatan unsurlardır. Ayrıca, il özel idarelerinin bazı faaliyetlerinde devamlılığının 
olmaması ve mevcut idarelerin sorumluluklarının çalışanların sayısının ve niteliğinin 
bu sorumluluklara uygun olmaması kuruluş düzeyinde SP yapılmasını zorlaştıran 
nedenler arasındadır. Bu etkenler, DİÖİ’nin SP’sinin yapılmasında izlenecek 
uygulama stratejisinin ve sürecinin zorunlu olarak farklı tasarlanmasına yol açmıştır. 

 Yasal ve kurumsal değişim sürecinin yaşandığı bu dönemde, Kamu Yönetiminin 
Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanun Taslağındaki 



 

düzenlemeler ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanun Taslağında belirtilen görev ve 
organizasyon yapısı temel alınarak DİÖİ’nin SP uygulama stratejisi belirlenmiştir. 
Buna göre, İl Müdürlükleri DİÖİ’nin içinde bir birim gibi düşünülmüş, İl Genel 
Meclisi ve İl Daimi Encümeni Stratejik Planlama Ekibi (SPE)’ne dahil edilmiştir.  

 Yürütülen SP çalışmasında, DİÖİ’nin pilot kuruluş olduğu, diğer il özel idarelerinin 
SP çalışmalarına örnek teşkil edeceği hususuna özel önem verilmiştir. Yeni yasal 
çerçevede il özel idarelerinin görev ve yetkilerindeki artış ve mevcut il özel 
idarelerinin kurumsal kapasitelerindeki yetersizlikler dikkate alınarak, Denizli’deki 
ilgili merkezi kuruluşların ve il müdürlüklerinin katılımıyla DİÖİ’nin SP’si 
hazırlanmıştır. Dolayısıyla, DİÖİ ile görev tanımları kesişen ilgili il müdürlüklerinin 
de beş yıllık stratejik amaç, hedef ve faaliyetleri de ortaya konulmuştur. 

 Yukarıda belirtilen güçlüklere karşın DİÖİ’nin stratejik planı, diğer il özel idareleri 
için kuruluş düzeyinde stratejik plan hazırlanması yönünden gerçek anlamda bir pilot 
özelliği taşımakta olup, sonraki SP  çalışmaları için iyi uygulama örneği 
niteliğindedir. 

DPT bünyesinde DİÖİ stratejik planlama çalışmalarını yürütmek ve koordine etmek 
üzere DİÖİ’den sorumlu üç kişiden oluşan ‘pilot ekip’ (PE) oluşturulmuştur. İl özel 
idarelerinde SP’lerin ilk defa hazırlanıyor olması ve bu idarelerin “kuruluş olma” niteliğinin 
güçlü olmaması nedenleriyle, DPT pilot ekibinin SP hazırlama sürecine etkisi ve 
yönlendirmesi olması gerekenden daha yüksek düzeyde gerçekleşmiştir. 

Stratejik Planlama Süreci: DİÖİ’nin stratejik planlama sürecinde, DPT tarafından 
hazırlanan SP Kılavuzunda (DPT, 2003) yer alan model ve yaklaşım esas alınmıştır. 
 DİÖİ’de uygulanan SP modelinin aşamaları sırasıyla aşağıdaki gibidir: 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Stratejik Planlama Modelinin Aşamaları 

 Üst yönetim desteğinin sağlanması, 

 Kamu Yönetimi Reformu çerçevesinde yerel yönetimlerin yetkilerinin 
artırılmasını dikkate alan bir yaklaşımla SP’nin hazırlanmasına karar verilmesi, 

 Stratejik planlama ekibinin (SPE) oluşturulması, 

 SPE’nin eğitilmesi ve çalışma normlarının oluşturulması, 

 Durum Analizi, 

 Mevzuat Analizi 

 Paydaş Analizi 

 Güçlü Yanlar, Zayıf Yanlar, Fırsatlar ve Tehditler (GZFT)  

 Öneriler  

 Stratejik Konular  

 Misyon, 

 Vizyon, 

 Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Faaliyetler, 

 Nihai Stratejik Plan. 
 



 

 

1. Üst Yönetim Desteğinin Sağlanması 

DİÖİ’nin pilot kuruluş olmasında, Denizli Valisinin il özel idaresini gönüllü pilot kuruluş 
yapma isteğinin yanısıra yerel idarelere yönelik uygulama çalışması yapılmasının gerekliliği 
önem taşımıştır. Başlangıçta üst düzey yönetimin desteğinin güçlü olarak sağlanması  stratejik 
planın sahiplenme düzeyini arttırmıştır. 

İlk adım olarak, 2 Mart 2004 tarihinde; Denizli Valisinin, Vali Yardımcısının, İl Özel 
İdare Müdürünün ve ilgili İl Müdürlüğü temsilcilerinin katılımıyla bir ön  değerlendirme 
toplantısı yapılmıştır. Vali başkanlığındaki toplantıda, daha sonra oluşturulacak SPE 
üyelerinin bir kısmının katılımıyla DPT uzmanları tarafından stratejik planlama hakkında 
genel bilgileri ve pilot uygulamanın esaslarını içeren bir sunuş yapılmıştır. DİÖİ stratejik 
planının oluşturulmasında yürürlükteki 3360 sayılı  İl Özel İdaresi Kanunu yerine, 5302 Sayılı 
Kanun Taslağı ile Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki 
Kanun Taslağındaki düzenlemeleri gözönüne alan bir uygulama stratejisinin izlenmesinin 
uygun olacağı kararına varılmıştır. 
 

2. Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması 

Belirlenen uygulama stratejisi doğrultusunda, DİÖİ’nin yukarıda bahsi geçen Kanun 
Taslaklarına göre görev alanına giren hususlarda faaliyet gösteren İl Müdürlüklerinin temsil 
edileceği bir ekip kurulması ilke olarak kabul edilmiştir. DİÖİ  SPE’nin, İl Özel İdaresinden 
sorumlu Vali Yardımcısı başkanlığında, aşağıdaki kurumların temsilcilerinden oluşması 
kararlaştırılmıştır:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPT pilot ekip üyelerinin önerileri ve DİÖİ SPE’yle yapılan daha sonraki toplantılarda 
alınan kararlar doğrultusunda Valilik onayı alınarak SPE genişletilmiştir. Ayrıca, SPE’de yer 
alan her il Müdürlüğünün bir yetkilisinin yer aldığı Teknik bir alt komisyon oluşturulmuştur. 

 

 
 

 

Denizli İl Özel İdaresi Stratejik Planlama Ekibi 
 
 Vali Yardımcısı (Başkan) 
 İl Planlama Müdürlüğü (1 temsilci),  
 İl Özel İdare Müdürlüğü (2 temsilci),   
 İl Daimi Encümen Üyesi (1 temsilci), 
 İl Genel Meclisi Üyesi(1 temsilci),  
 Tarım İl Müdürlüğü (1 temsilci), 
 İl Sağlık Müdürlüğü (1 temsilci),   
 Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü (1 temsilci),  
 İl Milli Eğitim Müdürlüğü (1 temsilci),  
 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (1 temsilci), 
 İl Çevre ve Orman Müdürlüğü (1 temsilci), 
 İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü (1 temsilci), 
 İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü (1 temsilci),  
 Pamukkale Üniversitesi (2 temsilci),    
 DPT Pilot Ekibi (3 temsilci). 

 



 

3. SPE’nin Eğitilmesi ve Çalışma Normlarının Oluşturulması 

Stratejik Planlama Ekibi, 10 - 14 Nisan 2004 tarihleri arasında Türkiye Sanayi Sevk ve 
İdare Enstitüsünde (TÜSSİDE), DPT tarafından düzenlenen “Stratejik Yönetim - Pilot 
Kuruluşlar” konulu uygulamalı eğitime katılmıştır. Bu eğitimde, planın daha sonraki 
aşamalarına ilişkin yol haritası çıkarma, SPE’nde grup bilinci ve motivasyonu oluşturulup 
güçlendirme,  SPE’nin çalışma normlarını belirleme ve paydaş analizi çalışmaları yapılmıştır.  

SPE üyelerinin farklı İl Müdürlüklerinde çalışıyor olması nedeniyle ekip için grup bilinci 
ve motivasyonunun oluşturulmasına özel önem verilmesi daha sonraki çalışmaların verimini 
artırmıştır. Gerçekleştirilen eğitim/seminer programları ortak bir takım ruhu yaratılmasında 
etkili olmuştur.  

 
4. Durum Analizi  
Durum analizi çalışması şu alt başlıklar çerçevesinde gerçekleştirilmiştir: Mevzuat 

Analizi, Paydaş Analizi, Güçlü Yanlar, Zayıf Yanlar, Fırsatlar ve Tehditler (GZFT), Öneriler 
ve Stratejik Konular.  

i) Mevzuat Analizi 

 22.2.2005 tarihinde yasalaşan 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunuyla il özel idarelerinin 
görevleri önemli oranda artırılmıştır. Çalışmalara bu yasanın kabul edilmesinden önce 
başlanmış olması nedeniyle, DİÖİ’nin görev alanını belirlemek, yapılacak planın, dolayısıyla 
kuruluşun faaliyet alanlarının sınırlarını oluşturmak açısından büyük önem taşımaktaydı. 
Keza, il özel idarelerin görev alanlarının geniş kapsamlı ve çok sayıdaki farklı yasal 
düzenlemeyle ilişkili olması da, bu kuruluşlarda yasal yetki ve yükümlülüklerinin belirlendiği 
mevzuat analizi çalışması oldukça zaman alıcı olmuştur.   

Mevzuat analizi çalışmasında, bir önceki 3360 sayılı İl Özel İdareleri Kanunu ile 5302 
sayılı yeni Kanun karşılaştırmalı olarak ele alınmış, her iki düzenlemenin İl Özel İdarelerinin 
yetki ve yükümlüklerinde ne gibi farklılıklara neden olduğu tespit edilmiştir. Diğer il özel 
idarelerine de örnek teşkil etmesi amacıyla idarelerin yetki ve sorumluklarına ilişkin bilgileri 
gösteren ayrıntılı tablolar ve matriksler hazırlanmıştır. 

ii) Paydaş Analizi 

İlk olarak, stratejik planlama ekibi paydaş tanımı, iç ve dış paydaş, paydaş analizinin 
amaçları konusunda kavramsal düzeyde bilgilendirilmiştir. 

Paydaş analizi aşağıdaki başlıklar etrafında ele alınmıştır: 

 Paydaşların belirlenmesi, 
 Paydaşların incelenmesi, 
 Paydaşların görüşlerinin alınması. 

 

Kavramsal bilgilenme çalışmasının ardından, SPE Denizli Özel İdaresinin 
“paydaşların belirlenmesi”  çalışmasını  gerçekleştirmiştir.  

DİÖİ’nin paydaşlarının kimler olduğu, neden paydaş oldukları ve paydaşların, 
kuruluşun stratejik planını etkileme gücü tartışılmış, tartışmalar ekseninde paydaşların 
önceliklendirilmesi istenmiştir. 

DİÖİ’nin faaliyetlerinin kapsamlı olması nedeniyle 115 adet paydaş belirlenmiş ve 
listedeki paydaşlar öncelik sırasına konulmuştur. 



 

5302 sayılı Kanun ile birlikte il özel idareleri birçok alanda daha geniş yetki ve 
sorumluluklar ile donatılarak  sundukları hizmetler önemli ölçüde artırılmıştır. Sözkonusu 
hizmetlerin hangi paydaşlara yönelik olduğunu belirlemek üzere, Paydaş/Hizmet Matrisi 
çalışması yapılmıştır. Keza, 5302 sayılı Kanunun yanısıra diğer kanun ve düzenlemelerle 
DİÖİ’ne verilen görevlerinde hangi paydaşlara (SPE tarafından tespit edilen öncelikli 
paydaşlara) yönelik olduğu paydaş/hizmet matrisi ile ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 
Sözkonusu matris, ayrıca durum analizi ve stratejik konuların belirlenmesi çalışmalarında 
kullanılmıştır. 

2004 yılı başında Kamu Yönetimi Reformu ile ilgili yasal düzenlemelerin henüz 
gerçekleşmemiş olması ve DİÖİ’nin paydaşlarının konu ile ilgili yeterince bilgi sahibi 
olmaması nedeniyle paydaşlardan arzulanan düzeyde geri besleme sağlanamamıştır. Bu 
nedenle DİÖİ’nin stratejik planında paydaşların görüşleri istenilen düzeyde yansıtılamamış, 
planın katılımcılık düzeyi yetersiz kalmıştır. Bu eksikliklere karşın paydaş analizi yapıldığı 
dönemde, İl Müdürlüklerinin, İl Daimi Encümenliğinin, İl Genel Meclisinin ve Pamukkale 
Üniversitesinin SPE’de yer almasının katılımcılığı artıran önemli bir unsur olduğu 
değerlendirilmesi yapılmıştır. 

iii) Güçlü Yanlar, Zayıf Yanlar, Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) 

DİÖİ stratejik plan ekibinde yer alan il müdürlüklerinin her biri faaliyetlerine yönelik 
ayrıntılı “mevcut durum tespiti” çalışması gerçekleştirmiştir. Rapor haline getirilen bu 
çalışmalar değerlendirilmek üzere  SPE’ne sunulmuştur. SPE tarafından incelenerek revize 
edilmiş olan bu raporlardan GZFT çalışmasında  yararlanılmıştır.  Ayrıca, Valilik tarafından 
hazırlanmış olan ve ilin sosyo-ekonomik yapısını analiz eden İl Raporundan da katkı 
sağlanmıştır. Hemen belirtmek gerekir ki; SPE üyelerinin farklı il müdürlüklerinde çalışıyor 
olmaları ve kendi alanları dışındaki konular hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olmamaları 
nedeniyle durum tespiti çalışmalarında kuruluş düzeyinde ortak bir zemine ulaşmakta 
zorluklar yaşanmıştır. Bu sürece DPT planlama ekibi yoğun bir biçimde müdahil olmak 
zorunda kalmıştır. Bu durum il özel idarelerinin yeniden yapılandırılması sürecinde beşeri ve 
idari kapasitelerindeki eksikliklerini bir kez daha göstermiştir.  

SPE, il müdürlükleri bazında durum analizi çalışmalarını ayrıntılı olarak 
değerlendirerek, DİÖİ’nin güçlü ve zayıf yanlarının, fırsat ve tehditlerinin belirlenmesinde 
önem taşıyan GZFT analizini gerçekleştirmiştir. Bu amaçla, güçlü ve zayıf yanların, fırsat ve 
tehditlerin belirlenmesi ve daha sonra da SPE üyelerince bunların önceliklendirilmesi 
çalışması yapılmıştır. Yine benzer bir amaçla,  Paydaş/Hizmet Matrisindeki bilgiler GZFT 
Analizi çalışmasında kullanılmıştır.  

iv) Öneriler 

Çalışmanın bu bölümünde, SPE üyelerine, “DİÖİ’nin faaliyetlerini daha iyi 
yürütebilmesi için neler yapılması gerektiği” sorulmuştur. Bu soruya verilecek cevaplar 
ışığında tüm ekip üyelerinin belirlenen sayıda, gerek çalıştıkları birim için gerek DİÖİ’nin 
geneline yönelik öneriler geliştirmeleri istenmiştir. Yazılı olarak alınan cevaplar daha sonra 
tüm grup üyeleri tarafından gözden geçirilerek önceliklendirilmiştir. Böylece, GFZT 
analizinden bağımsız olarak, planın daha sonraki aşamalarına, özellikle stratejik konuların 
belirlenmesinde ışık tutacak öneriler çalışması gerçekleştirilmiştir.  

v) Stratejik Konular 

Paydaş/Hizmet Matrisi, Durum Analizi, GZFT Matrisi ve Öneriler aşamalarının 
sonuçları gözönünde bulundurularak, stratejik amaç ve hedeflere çerçeve oluşturması 
amacıyla “stratejik konular”ın tespiti çalışması gerçekleştirilmiştir. Stratejik konuların 
saptanması, DİÖİ’nin çok sayıdaki görev ve sorumluklarını sistematize edebilmek ve stratejik 



 

amaç ve hedeflerinin oluşturulmasında sınıflandırma imkanı yaratmak açısından önem 
taşımaktadır. 

Belirlenen 22 adet stratejik konu beş ana başlık altında toplulaştırılmıştır. Stratejik amaç, 
hedef ve faaliyetlerin belirlenmesinde daha kapsamlı katkı sağlanmasını teminen, SPE’de bu 
beş başlığa paralel olarak alt çalışma gruplarına bölünmüştür. Gruplar, atölye çalışması 
yöntemiyle, sorumlulukları altındaki konuları (daha önce gerçekleştirilen durum tespiti, 
GZFT, öneriler çalışmasındaki bulguları da dikkate alarak) ayrıntılı olarak değerlendirmiş ve 
her stratejik konuya/alana ilişkin çıktılarını birer rapor haline getirmiştir. Beş ayrı çalışma 
grubunun raporları iki ayrı genel SPE toplantısında (toplam 6 çalışma günü) ayrıntılı olarak 
tartışılmış, bu raporlardan sonraki aşamalarda stratejik amaçlar ve hedeflerin tespit 
edilmesinde yararlanılmıştır.  

Denizli İl Özel İdaresinin Stratejik Konuları 

No Temel Stratejik 
Konular Alt Başlıklar Sorumlu Kuruluşlar 

1.1 Kırsal Kalkınma Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, 
Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü 

1.2 Tarımsal Teşkilatlanmanın  
       Güçlendirilmesi Tarım İl Müdürlüğü, Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü 

1.3 Tarımsal Envanter Tarım İl Müdürlüğü, Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü 

1.4 Sulama ve İçme Suyu Tarım İl Müdürlüğü, Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü 

1 
KIRSAL 
KALKINMA VE 
KIRSAL ALTYAPI 

1.5 Fiziki Altyapı 
Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan İl 
Müdürlüğü, Tarım İl  Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü, Milli 
Eğitim İl Müdürlüğü 

2.1 Kültürel Yaşamın        
      Zenginleştirilmesi                                                                                                            Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü 

2.2 Mikro Yatırımlar 
Tarım İl Müdürlüğü, Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü, Kültür 
ve Turizm İl Müdürlüğü, Çevre ve Orman İl Müdürlüğü, İl 
Özel İdare Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 

2.3 Halk Eğitimi ve Halkın     
      Bilinçlendirilmesi                                  

Çevre ve Orman İl Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü, Milli 
Eğitm İl Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Köy Hizmetleri İl 
Müdürlüğü 

2.4 Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Planlama Müdürlüğü 

2.5 Hayırseverler İl Genel Meclisi, İl Daimi Encümeni, Milli Eğitim İl 
Müdürlüğü 

2 
SOSYAL 
REFAHIN 
ARTIRILMASI 

2.6 Eğitim ve Sağlıkta Kalitenin  
      Artırılması Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü 

3.1 Pamukkale ve Ören Yerleri    
       (Lykos Vadisi) Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü 

3.2 Turizmin Geliştirilmesi ve  
       Çeşitlendirilmesi Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü,  Pamukkale Üniversitesi 3 

TURİZMİN 
GELİŞTİRİLMESİ 
VE JEOTERMAL 
KAYNAKLARIN    
DEĞERLENDİRİL
MESİ 3.3 Jeotermal Kaynak Çevre ve Orman İl Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü 

4.1 Su Kirliliği ve Katı Atık Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü, Çevre ve Orman İl 
Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü 

4.2 Çevresel ve Mekansal Gelişme 
Çevre ve Orman İl Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan İl 
Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Köy Hizmetleri İl 
Müdürlüğü 

4.3 Doğal Afetler Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü 

4 
ÇEVRESEL VE  
MEKANSAL 
GELİŞME 

4.4 Fiziki Planlama 
Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü, Çevre ve Orman İl 
Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Köy Hizmetleri İl 
Müdürlüğü 

5.1 Çalışanların Özlük Haklarının  
       Güçlendirilmesi DİÖİ Bütçe Müdürlüğü, İl Genel Meclisi Üyesi 

5.2 Kurumlararası İşbirliğinin  
       Güçlendirilmesi 

İl Özel İdare Müdürlüğü, İl Planlama Müdürlüğü, 
PamukkaleÜniversitesi 

5.3 Kurumsal ve Yönetsel Gelişme İl Planlama Müdürlüğü, Pamukkale Üniversitesi, İl Özel 
İdare Müdürlüğü 

5 

KURUMSAL 
YENİDEN 
YAPILANMA VE 
KURUMSAL 
YAPININ 
GELİŞTİRİLMESİ 

5.4 Yerel Bilgi Bankası İl Planlama Müdürlüğü, Pamukkale Üniversitesi 



 

 
5. Misyon  
Misyon bildirimi moderasyon tekniklerinden yararlanılarak aktif bir katılımcıkla 

oluşturulmuştur. SPE’ye bir misyon bildiriminde olması gereken bilgiler/hususlar 
kavramlaştırılarak aktarılmış, oluşturulan alt gruplar üç ayrı misyon bildirimi önerisi getirmiş, 
daha sonra SPE üyeleri tek bir misyon bildirimi üzerinde uzlaşma sağlamıştır. 

 

6. Vizyon 
DİÖİ’nin vizyon bildirimi oluşturulurken “beyin fırtınası" yöntemi uygulanarak, SPE 

üyelerinden kuruluşun uzak gelecekte nasıl olması gerektiğinin düşünülmesi istenmiş, ortaya 
çıkan görüşler yazılı olarak toplanmış, daha sonra bu görüşler tartışılarak ortak vizyon 
bildirimine ulaşılmıştır. 

 
7. Stratejik Amaçlar ve Hedefler 

Paydaş ve GZFT analizlerinden, SPE’nin kuruluşa yönelik önerilerinden ve kuruluşun 
faaliyetlerinin toplulaştırılması ve önceliklendirilmesi sonucunda belirlenen stratejik 
konulardan yararlanılarak stratejik amaçlar oluşturulmuştur. Saptanan her bir stratejik amaca 
yönelik  hedefler ve her bir hedefe yönelik faaliyetler oluşturulmuştur. Bazı faaliyetler için, 
faaliyetlerin gerçekleşmesinde izlenecek yolu gösteren stratejiler geliştirilmiştir. Bu süreçte 
beş ayrı stratejik konu/alan için  hazırlanan ayrıntılı raporlardan geniş ölçüde yararlanılmıştır.  

DİÖİ’nin stratejik planı kuruluş düzeyinde hazırlanan bir plan olduğundan, kuruluşun 
yetki ve sorumlulukları gözönünde bulundurularak stratejik amaç ve hedefleri 
önceliklendirilerek tespit edilmeye çalışılmıştır. DİÖİ’nin faaliyetlerinin geniş kapsamlı 
olması nedeniyle yirmi adet stratejik amaç altında bu amaçlara uygun çok sayıda hedef 
oluşturulmak durumunda kalınmıştır. 

 

8. Stratejiler 
Belirlenen amaç ve hedeflere hangi yöntem ile nasıl ulaşılacağını gösteren  bir yol haritası 

çıkarılmıştır. Stratejiler geliştirilirken GZFT analiz sonuçlarından yararlanılmış, DİÖİ’nin 
kaynakları ve kapasitesi gözönünde bulundurulmuştur. 

 

9. Faaliyetler 
Stratejik hedefleri gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler; stratejik konular, amaçlar ve 

hedefler çalışması ile bir arada  ele alınarak ayrıntılı bir şekilde belirlenmiştir. 

18 ay süren DİÖİ’nin SP’sinin hazırlanmasında stratejik konular, amaçlar, hedefler ve 
faaliyetlerin belirlenmesi yaklaşık 12 aylık bir çalışma gerektirmiştir. 

DİÖİ’nin stratejik amaç, hedef, faaliyet ve stratejilerin içeriklerinin ve kavramlaştırılma 
düzeyinin anlaşılabilmesi için bazı örneklere aşağıda yer verilmiştir. 

 
 

 
 

STRATEJİK AMAÇ  2:  Fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları, kent-kır ve  sosyo 
ekonomik  gruplar  arasındaki hizmet farklılıklarını 
azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın 
ihtiyaç ve beklentilerine cevap veren bir anlayışla 
yürütülecektir.  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10. Nihai Stratejik Plan 
SP’nin yukarıda belirtilen ve gerçekleştirilen aşamalarının tümü PE tarafından ayrıntılı 

olarak incelenerek konsolide edilmiş, bu sürecin tamamlanması ile nihai stratejik plan 
oluşturulmuştur. Daha sonra DİÖİ  stratejik planı, Vali tarafından İl Genel Meclisine 
sunulmuştur. SP, Denizli İl Genel Meclisinde stratejik konu başlıklarından oluşan alt 
komisyonlarca 9.11.2005 tarihinden itibaren incelenmeye başlanmış, SPE üyeleri İl Genel 
Meclisine plan hakkında gerekli bilgileri sunmuştur. Bu çalışmaları müteakip SP,  İl Genel 

STRATEJİK AMAÇ  15:  Jeotermal  enerji  kaynaklarını  enerji, ısınma, seracılık, sağlık 
turizmi, CO2 üretimi gibi alanlarda, çevreyle uyumlu ve 
sürdürülebilir entegre işletme yönetimi ilkesi çerçevesinde 
kullanılmasını sağlamaktır.  

HEDEF 15.1: Jeotermal enerji kaynaklarının enerji, ısınma, seracılık, sağlık turizmi, CO2 üretimi 
gibi alanlarda, çevreyle uyumlu ve sürdürülebilir entegre işletme yönetimi ilkesi çerçevesinde 
kullanılması amacıyla, jeotermal su potansiyeli, efektif kullanım alanları ve yerleri ile alternatif 
enerjiyle karşılaştırmalı maliyet-yarar hesapları ve Pamukkale kaynaklarına etkilerini de içeren 
master planı 2007 yılı sonuna kadar hazırlanacaktır. 

Faaliyet 15.1.l: Master plan hazırlanmasında temel veri olarak kullanılmak üzere tüm 
havzanın jeotermal su potansiyeli, reenjeksiyon olanakları 2007 yılına kadar tespit edilecek 
ve master plan, Pamukkale Üniversitesi işbirliği ile 2007 yılı sonuna kadar hazırlanacaktır. 

Faaliyet 15.1.2: İlimizin jeotermal bölgelerinde, sıcak suyun seralarda kullanımı için 
hazırlanan projelere katkıda bulunulacaktır.    

Strateji: Pamukkale Üniversitesince hazırlanacak master planın hazırlanması sırasında ilgili tüm 
tarafların katkı ve katılımları sağlanacaktır. 

HEDEF 15.2: Hazırlanan master plan doğrultusunda jeotermal enerji kaynaklarının kullanımına 
ilişkin projeler 2008 yılı sonuna kadar hazırlanacaktır. 

Faaliyet 15.2.1:  Mevcut kuyuların ruhsatlandırılması 2008 yılına kadar tamamlanacaktır. 

Faaliyet 15.2.2: Jeotermal kaynaklardan enerji üretilmesi ve ülke ekonomisine katkıda 
bulunulmasına yönelik özel sektör firmalarının projelerine ve çalışmalarına teşvik ve destek 
sağlanacaktır. 

Faaliyet 15.2.3:  İl özel idaresince, jeotermal kaynakların bulunduğu alanlarda rasgele kuyu 
açılmasının önlenmesi için, master plan çerçevesinde ortak kullanımlı şebekeler projesi için 
çalışma yapılacaktır. 

Strateji: Projelerin uygunluk değerlendirmesi DİÖİ ve Denizli Belediyesi tarafından, ilgili 
STK’nın görüşünü de aldıktan sonra yapılacaktır. 

Strateji: Jeotermal kaynağın ısınmada kullanılması için mahalli idarelerle işbirliği yapılacaktır.  

Strateji: Merkezi ve yerel kurum-kuruluşları ve STK’nın işbirliği ile bu kaynağı kullanacak yerel 
yönetimler ve ilgili kurum, kuruluş ve işletmeler (ziraat odası, ticaret ve sanayi odası, sivil toplum 
kuruluşları, dernek, birlik ve kooperatifler) arasında işbirliği sağlanacaktır. 
 



 

Meclisinin 2005 yılı Kasım ayı toplantısının 24.11.2005 tarihli 14. birleşiminde oy birliği ile 
kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.  

SPE içinde İl Genel Meclisinden ve İl Daimi Encümenliğinden birer üyenin bulunması, İl 
Genel Meclisinin stratejik planı sahiplenmesinde ve katkı sağlamasında büyük yararı 
olmuştur. 

 

III- PİLOT UYGULAMA İLE ORTAYA ÇIKAN BAZI SORUN ALANLARI   

 İl Özel İdarelerin Görev Alanı ve Organizasyonundan Kaynaklanan Sorunlar: 
Kamu Yönetimi Reformu çerçevesinde il özel idarelerine yönelik yeni yasal 
düzenleme ile bu kuruluşların görev tanımları değiştirilerek yetki ve sorumlulukları 
artırılmış, organizasyon yapılarında önemli değişikliklere gidilmiştir. Bu durum 
kuruluş düzeyinde SP yapılması ve uygulanması açısından zorunlu ve gerekli bir çok 
unsurun oluşamamasına neden olmaktadır. Değişim sürecindeki bir ortamda il özel 
idarelerinde kuruluş düzeyinde yapılan SP çalışmalarında mevcut durum tespiti, 
geleceğin planlanması, planın uygulanması ve izlenmesi gibi temel konularda 
belirsizlikler ile beşeri ve idari kapasite yetersizliğinden kaynaklanan önemli sorunlar 
ortaya çıkmıştır. Organizyon olarak küçük ve az sayıda personelin istihdam edildiği bu 
idareler kapsamlı yeni görevler ile tanıştığı yeni ortamda  kuruluşun geleceğini 
planlaması ve planı uygulaması, tanımlı ve doğru bir SP süreci açısından önemli 
sorunlar doğurmuştur. Kuruluş düzeyinde hazırlanan SP’lerde; kuruluşlarda planlı 
hizmet üretme anlayışını geliştirme, öncelikleri belirleme, sonuç odaklı çalışma gibi 
temel unsurların oluşmasında “kuruluş” olma özelliği gerekli ve zorunlu ön koşuldur. 

Pilot çalışmada il müdürlüklerinin idari olarak ilgili olduklara bakanlıklara bağlı 
olmalarına karşın il özel idaresinin bir bölümü gibi varsayılması planın hazırlanmasını 
kolaylaştırmakla birlikte, bu müdürlükler stratejik yönetim sürecinin daha sonraki 
uygulama ve değerlendirme aşamaları olan performans programı, performans esaslı 
bütçe ve faaliyet raporlarının gerçekleştirilmesinde kaçınılmaz olarak ciddi güçlüklerle 
karşılacaklardır.  

 Kamu Yönetimi Reformunun Bir Geçiş Takvimi Öngörmemesi: Yeniden 
yapılandırılarak radikal bir reform sürecinden geçirilen, değişikliklerin henüz 
uygulama alanı bulamadığı, bir başka deyişle il özel idarelerinin yeni yapıya uygun 
“kuruluş” niteliğine bürünemediği bir ortamda, idarelerin SP sürecine dahil olmaları 
ve 5302 sayılı Kanunun bir geçiş takvimi önermemesi yukarıda belirtilen sorunların 
ortaya çıkmasının önemli nedenleri arasındadır. 
DİÖİ’nin stratejik plan pilot çalışmasının DPT koordinatörlüğünde ve danışmanlığında 
yürütülmesinden dolayı yukarıda bahsi geçen sorunların bir kısmı çözülebilmiştir. 
Ancak, il özel idarelerin SP sürecini kendilerinin gerçekleştirmeleri (ki olması gereken 
de budur) ve uygulamaları, diğer merkezi kamu idarelerine göre yukarıda belirtilen 
sorunlar nedeniyle daha güç ve zaman alıcı olacaktır. 

 Yerel Yönetimlerden Sorumlu Merkezi İdareden Kaynaklı Sorunlar: Kamu 
yönetimi reformu çerçevesinde yerel yönetimlere ilişkin olarak gerçekleştirilen 
mevzuatta, yeni bir yönetim felsefesi bulunmaktadır. Reform temelde katılımcılık, 
saydamlık, hesap verebilirlik, etkinlik gibi kavramları yerel idarelere yerleştirmeye 
çalışmakta, bu durum yerel idarelerde ciddi bir zihniyet ve kültür değişikliği 
gerektirmektedir.  



 

İçişleri Bakanlığı, yerel idarelerden sorumlu merkezi idare olarak bu yeni yönetim 
anlayışını özümsemek, bu anlayışa uygun ayrıntılı uygulama stratejileri geliştirmek 
durumundadır. Ancak, Bakanlığın bu yeni anlayışa uygun bir çalışma içerisine 
giremediği,  beşeri ve idari kapasitesini bu yönde yeterli ölçüde geliştirip yerel 
yönetimleri gerektiği ölçüde yönlendiremediği görülmektedir. 

 Beşeri ve İdari Kapasite Düzeyindeki Yetersizlikten Ortaya Çıkan Zaaflar: İl 
özel idarelerinin artan görevlerine uygun beşeri ve idari düzeyine ulaşılması ve yeni 
anlayışa uygun kurum kültürünün oluşması orta ve uzun vadede çözülebilecek  bir 
sorundur. Stratejik yönetim anlayışını uygulayacak olan idarelerin mevcut beşeri ve 
idare kapasitelerinin nitelik ve nicelik olarak yeni sistemin ihtiyaçlarına cevap 
verebilecek durumda olmadığı, bu durumun sistemin etkin bir şekilde uygulanmasında 
ve istenen sonuçlara ulaşılmasında önemli bir zaaf noktası oluşturduğu 
değerlendirmesi yapılmaktadır (DPT, 2006). 

 Yönetim ve Çalışma Kültüründe Değişiklik İhtiyacı: Yeni kamu mali yönetimiyle 
gerçekleştirilmesi hedeflenen yapısal değişimin, yönetim kültürüne de yansıması 
gerekmektedir. Kamu yönetimi ve kamu mali yönetimi yapısında ve anlayışında 
değişim sağlanması için, mevzuat değişikliğinin yanısıra yönetim kültürü değişikliğine 
de ihtiyaç bulunmaktadır. Yönetim kültüründeki değişiklik, mevzuat değişiminden 
daha zordur ve uzun süre gerektirmektedir. 

 Kurumiçi ve Kurumlarası İşbirliğinin Geliştirilme İhtiyacı: Yerel paydaşların 
taleplerini ve ihtiyaçlarını dikkate almak ve etkili hizmet sunmak için kurumiçi ve 
kurumlararası eşgüdüme ihtiyaç duyulmaktadır. Bu, etkin ve etkili işleyen stratejik 
planların hazırlanmasını ve işbirliğine dayanarak uygulanmasını gerektirir. Stratejik 
planın hazırlanması, uygulanması ve karar verme mekanizmalarının yerel tüm 
aktörlerin sesini dikkate alarak yürütülmesi için katılım ve işbirliği kültürünü içeren 
yeni bir yönetim ve planlama yaklaşımı önem taşımaktadır. 

 Belediye ve İl Özel İdareleri Arasındaki İşbirliğinin Güçlendirilme İhtiyacı: 
Kamu yönetimi reformu kapsamında gerçekleştirilen yeni yasal düzenlemeler ile 
belediyeler (nüfusu 50 binden fazla olanlar) ve il özel idarelerinin görev ve yetkileri 
genişletilerek, bu kuruluşlara belediye sınırları içi-dışı ayrımıyla benzer görevler ihdas 
edilmekte ve SP hazırlamaları zorunlu kılınmaktadır. Bu kapsamda, belediye ve il özel 
idarelerin bulundukları İle yönelik SP hazırlarken yakın bir işbirliği içinde çalışmaları 
büyük önem taşımaktadır. 

Ancak, DİÖİ’nin SP’sinin hazırlanmaya başladığı dönemde henüz reform sürecinin 
başında bulunulması, belediyelerin SP hazırlamalarının yasal olarak zorunlu olmaması 
ve mahalli idareler seçimlerinin 2004 yılında yapılması gibi nedenler ile DİÖİ’nin SP 
hazırlama sürecinde Denizli Belediyesiyle gerekli ortak çalışma zemini 
oluşturulamamıştır. 
Ayrıca, il özel idarelerin SP’lerinin il ve bölge düzeyinde yapılan üst planlar (il 
gelişme planı, bölge planı gibi) ile ulusal düzeyde hazırlanan plan ve programları 
dikkate alması ve üst planların da il özel idarelerinin SP’lerine şemsiye görevi 
üstlenmesi gerekmektedir. Alt-üst planlar arasındaki ilişki çok boyutlu olarak 
ayrıntılanarak çerçevesinin belirlenmesine yönelik kapsamlı bir çalışmanın en kısa 
zamanda yapılması hususu önem taşımaktadır. 

 Kamu Yönetimi Reform Sürecinin Tasarımından Gelen Eksiklikler: Yukarıda 
belirtilen sorunlar, başta zamanlama ve yerel yönetim reformun uygulama stratejisine 



 

yönelik olmak üzere yerel yönetimlere yetki devrini öngören reform sürecinin 
tasarımında önemli eksikliklerin olduğunu göstermektedir.  

 

Kamu yönetimi reformunun tasarımındaki yetersizliklere ve hazırlandığı dönemdeki 
olumsuz çok sayıdaki unsura karşın DİÖİ’nin SP’si, varsayımları, hazırlanışı ve sonuçları 
itibariyle gerçek bir pilot özelliği taşıyan,  iyi uygulama örneği olmuştur. Bu pilot çalışma 
başlangıçtaki ana amaca uygun olarak diğer il özel idarelerinin SP hazırlamalarına  yönelik 
gerekli ve yeterli asgari bir altyapı oluşturmuştur.  
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