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ÖZ 

Yerel halka hizmet sunan ve halka en yakın yönetim birimi olan belediyeler ülkemizde vatandaş odaklı yönetim 

yaklaşımı konusundaki örnek uygulamaları ile çoğu zaman öncü bir role sahip olmuştur. Bildiride, belediyelerin vatandaş 

odaklı yönetim yaklaşımları ele alınarak, bu konudaki bazı uygulamalar incelenmiştir. Bildiri kapsamında öncelikle, kamu 

hizmetlerinin sunumunda müşteri/vatandaş odaklı yönetim yaklaşımının nasıl uygulanabileceği tartışılmış, daha sonra 

vatandaş odaklı yönetim yaklaşımını etkileyen düşünce ve gelişmelere değinilmiş ve Türkiye’de vatandaş odaklı yönetim 

yaklaşımını güçlendiren dönüşüm çalışmalarından bahsedilmiştir. Belediyelerdeki vatandaş odaklı yönetim uygulamaları 

ise, toplam kalite yönetimi yaklaşımını benimseyerek, başarılı uygulamaları sebebiyle ödül/belge alan Nilüfer, Tarsus ve 

Şanlıurfa Belediyeleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gelirler Müdürlüğü örnekleri üzerinden analiz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Vatandaş Odaklı Yönetim, Kamu Hizmeti, Toplam Kalite Yönetimi, EFQM Mükemmellik Modeli. 

Citizen Oriented Management Practices in Municipalities 

Abstract 

Having been the closest administration to the people and rendering service to local communities, municipalities 

have largely had a pioneering role with their exemplary practices with regard to the citizen-oriented management approach 

in Turkey. In this statement, the citizen-oriented management approach of municipalities is addressed and some of the 

relevant practices are examined. The statement firstly discusses how a customer/citizen-oriented management approach can 

be applied when providing public services. Then the ideas and developments affecting the citizen-oriented management 

approach are analyzed. Transformation activities which strengthen the citizen-oriented management approach in Turkey are 

presented. The citizen-oriented management approach in municipalities is analyzed through Nilüfer, Tarsus, Şanlıurfa 

Municipalities and Istanbul Metropolitan Municipality Directorate of Revenues which have been awarded for their 

successful practices by adopting a total quality management approach.  

Keywords: Citizen Oriented Manangement,  Public Service, Total Quality Management, EFQM Excellence Model. 

 

1. GİRİŞ 

Vatandaş odaklı yönetim, yeni kamu yönetimi anlayışı ile birlikte kamu hizmetlerinin sunumu 

konusunda önem kazanan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım ile birlikte vatandaş, yönetilen ve kamuya muhtaç olan 

bir birey olarak algılanmak yerine, kaliteli hizmet talep eden ve kararlara katılan bir konuma yükselmiş, hizmet 

sunumunda vatandaşın talep ve beklentileri ve vatandaş memnuniyeti ön plana çıkmıştır. Türkiye’de de 2000’li 

yıllardan itibaren gerçekleştirilen kamu yönetimi reformlarında vatandaş odaklı yönetim anlayışını benimseyen 

birçok düzenleme yapılmış ve kamu yönetiminde buna yönelik dönüşüm çabaları başlamıştır.  Ancak, yasal 

düzenlemelere ve dönüşüm çabalarına rağmen bu yöndeki değişimin tüm kamu kurumlarında tam anlamıyla 

sağlanabildiğini söylemek zordur.  

 

Diğer taraftan, ülkemizde yerel halka hizmet sunan ve halka en yakın yönetim birimi olan belediyelerin 

vatandaş odaklı yönetim yaklaşımı konusundaki örnek uygulamaları ile çoğu zaman öncü bir role sahip 

oldukları söylenebilir. Belediyeler halka daha yakın olmaları nedeniyle vatandaşın talep ve beklentilerinin tespit 

edilmesi, vatandaşla iletişim kurulması ve vatandaşın katılımının sağlanması noktasında merkezi yönetime göre 

daha avantajlı pozisyondadır. Ayrıca bu yakınlık vatandaşın yerel yönetimler üzerindeki denetimini ve hesap 

sorabilmesini de kolaylaştırmaktadır. Bu avantajların yanı sıra, bir yandan yerel halkın artan ve çeşitlenen 

hizmet talepleri, belediye hizmetlerini daha fazla sorgulaması ve daha kaliteli hizmet talep etmesi, diğer yandan 

belediyelerin pratik ve hızlı çözümler üretebilen yapısı, girişimci doğası, vizyoner bakış açısı ve kendi 



 
 

aralarında hizmet yarışına girebilmeleri vatandaş odaklı yönetim uygulamalarının diğer kamu kurumlarına 

kıyasla belediyelerde daha önde gitmesinde etkili olmuştur. 

 

Bildiride, belediyelerde vatandaş odaklı yönetim uygulamalarının analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu 

kapsamda, öncelikle müşteri ve müşteri odaklılık kavramları ele alınarak, müşteri /vatandaş odaklı yönetim 

yaklaşımının kamu hizmetlerinde uygulanıp uygulanamayacağı tartışılmıştır. İkinci bölümde,  vatandaş odaklı 

yönetim yaklaşımını etkileyen düşünce ve gelişmelere yer verilmiş, üçünü bölümde bu gelişmelerin ışığı altında 

Türkiye’de vatandaş odaklı yönetim yaklaşımına geçişi güçlendiren dönüşüm çalışmaları ve yasal 

düzenlemelerden bahsedilmiştir. Dördüncü bölümde ise, bazı belediyelerin vatandaş odaklı yönetim anlayışı 

çerçevesindeki uygulama örneklerine yer verilmiştir.  Bu bağlamda, toplam kalite yönetim yaklaşımını ve 

Avrupa Kalite Yönetim Vakfı tarafından geliştirilen EFQM Mükemmellik Modeli’ni benimseyerek, başarılı 

uygulamaları sebebiyle ödül/belge alan Nilüfer, Tarsus ve Şanlıurfa Belediyeleri ile İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi Gelirler Müdürlüğü örnekleri incelenmiştir. Böylece, müşteri memnuniyetinin sağlanmasını 

hedefleyen toplam kalite yönetimi ve EFQM Mükemmellik Modeli’nin vatandaş odaklı yönetim anlamında 

kuruluşlara sağladığı avantajların tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

 

Çalışma kapsamında literatür taramasının yanı sıra, belediyelerin örnek uygulamalarını anlatan basılı ve 

elektronik yayınlar ve belediyelerin web sayfalarından faydalanılmıştır. Bu bağlamda, örnek olarak incelenen 

belediyelerin bizzat kendilerinin yazdıkları ve kalite uygulamalarını kapsamlı bir şekilde anlattıkları kalite ödülü 

başvuru kitapları temel referans kaynağı olarak alınmıştır. Elde edilen veriler EFQM Mükemmellik Modeli’nin 

müşterilerle ilişkili alt kriterleri bağlamında belirli bir sistematik içinde analiz edilmiştir. 

 

Belediyelerin vatandaş odaklı yönetim anlayışı çerçevesindeki uygulamalarını inceleyen böyle bir 

çalışmanın kamu yönetiminin iyileştirilmesi konusunda akademik ve idari çevrelerde yapılan tartışmalara 

katkıda bulunacağı ve iyi uygulamaların yayılımı açısından faydalı olabileceği düşünülmektedir.  

 

2.KAMU HİZMETLERİ VE MÜŞTERİ/VATANDAŞ ODAKLI YÖNETİM 

Sınırları içinde yaşayan halkın toplumsal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kamu hizmetlerinin 

üretilmesi devletin temel amaçlarından biridir. Devletler, kamu hizmetlerinin üretimini merkezi idare örgütü ya 

da yerel idareler aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Merkezi ve yerel idareler ise kamu hizmetlerini ya bizzat, ya 

kendilerinin yönetiminde olan katma bütçeli kuruluşlar ya da iktisadi teşebbüsler aracılığıyla 

gerçekleştirebilmektedir. Kamu hizmetleri ister merkezi idare, isterse yerel idareler tarafından ya da bu idarelere 

bağlı kuruluşlar tarafından yerine getirilsin temel amaç hizmet sunulan vatandaşların ihtiyaçlarının en etkin 

şekilde karşılanmasıdır. Bu noktada, hizmetlerin kaliteli bir şekilde üretilebilmesi ve kaynakların optimum 

etkinlikte kullanılabilmesi için kamu hizmetlerinin kullanıcısı durumunda olan vatandaşların talep ve 

beklentilerinin doğru tespit edilmesi ve karşılanması önem kazanmaktadır. Burada şöyle bir soru sorulabilir: 

Merkezi ve yerel idarelerin hizmet sunduğu vatandaşlar kamu hizmetinin müşterisi olarak tanımlanabilir mi? 

Kamu hizmetlerinin sunumunda da müşteri/vatandaş odaklı yaklaşımdan bahsedilebilir mi? 

 

Müşteri kavramı, özel kesimde mal ya da hizmetten yararlanan kişi anlamında kullanılmaktadır. Toplam 

kalite yönetiminin öncülerinden Juran müşteriyi; “Ürünleri alan ya da ürün ya da süreçlerden etkilenen herhangi 

bir kişi” olarak tanımlamış ve iç ve dış müşteri olarak ikiye ayırmıştır. Juran’a göre dış müşteri, “üründen 

etkilenen, ancak üretim sürecinin ve şirketin bir üyesi olmayan kişiler.”; iç müşteriler ise; “üründen etkilenen ve 

aynı zamanda üretim sürecine katılan ve şirketin bir üyesi olan kişilerdir” (Juran, 1989: 27). Bu anlamda, dış 

müşteriler ürün ve hizmetin kalitesini belirleyen kişiler olarak da tanımlanmaktadır (Goetsch ve Davis, 12-13). 

Dolayısıyla, müşteri kavramı ürün ve hizmetten yararlanan ve bu ürün ve hizmetlerden etkilenen kişiler olarak 

tanımlandığında, kamu hizmetlerinin kullanıcısı durumunda olan ve bu hizmetlerden faydalanan vatandaşları da 

müşteri olarak tanımlamak mümkündür. 

 

Müşteri odaklılık ise, “bir şirketin faaliyetlerini yürütürken her şeyin başına müşteriyi konumlandırması 

ve tüm faaliyetlerini bu değer çerçevesinde yürütmesi, müşterilerin stratejik odak olarak alınması” şeklinde 



 
 

tanımlanabilmektedir. Bu anlayışa göre,  bir şirket daha kaliteli hizmet üretmek ve müşterilerinin hizmetlerden 

sağladığı tatmini artırmak istiyorsa, daha fazla müşteri odaklı olmalıdır (Chen vd., 2004:415). Dolayısıyla, 

müşteri odaklılık çerçevesinde müşteri tatmininin en iyi şekilde sağlanması ve müşterinin memnun edilmesinin 

önemli olduğu söylenebilir.  

 

Bir ürün ya da hizmeti satın alan müşterinin tatmin edilmesi ve müşterinin memnun edilmesi noktasında 

ise 5 temel konuya dikkat edilmesi gerektiği belirtilmektedir (Bank, 1992: 14-17): 

 Müşterinin üründen beklediği özelliklerin tanımlanması,  

 Tanımlanan özelliklere uygunluğun sağlanması, 

 Ürünün beklentiyi karşılama durumunun devam etmesi,  

 Müşterinin ödeyeceği değerin belirlenmesi, 

 Ürün ya da hizmetin hızlı ve zamanında sunulması. 

 

Müşteri odaklı yaklaşım, bu bakış açısıyla değerlendirildiğinde kamu hizmetlerine de 

uyarlanabilecektir. Nitekim, kamu sektörünün müşteri odaklı bir yaklaşımla hizmetlerini sunmasına yönelik bazı 

modeller geliştirilmiştir. Jiang ve Chen kamu sektörü için müşteri odaklı hizmet sunumuna yönelik 

geliştirdikleri modelde beş aşamalı bir planlama ve yönetim sisteminden bahsetmiştir (Jiang, B.C. ve 

Chen:2002’den aktaran Chen vd., 2004:415): 

 Müşterilerin tanımlanması 

 Müşteri ihtiyaçlarının araştırılması 

 Hizmet sisteminin tasarlanması 

 Hizmetin sunulması 

 Hizmetin iyileştirilmesi 

 

Diğer taraftan özel sektör tarafından kullanılan ve  “bireysel bazda ekonomik çıkarları esas alan” 

müşteri kavramı ile “yasalar önünde eşit bir birey olan” vatandaş kavramlarının birbirleri ile pek örtüşmediği 

belirtilmekte, özel sektör kar düşüncesi ile hareket etmekte iken, kamu hizmetinde kar düşüncesi ile hareket 

edilmediği, kamu yararının ön planda olduğu belirtilerek, müşteri odaklılık kavramının aynen kamuya transfer 

edilmesi eleştirilmektedir (Ateşoğlu ve Özkan, 2010:53). Özel mal ve hizmetlerin sunumu, fiyatlandırılması ve 

talebin belirlenmesine ilişin koşullar ile kamu hizmetleri karşılaştırıldığında bu tespit doğru kabul edilebilir.  

Özel mal ve hizmetler piyasa koşullarına göre üretilmekte ve kar maksimizasyonu esas alınarak fiyatlar 

belirlenmekte iken, kamusal mal ve hizmetlerin finansman şekli hizmetin niteliğine göre değişebilmektedir. 

Kamusal hizmetlerin sunumunda toplumsal fayda ön plana çıktığı için, hizmetin niteliğine göre tamamen 

bedelsiz sunulabilmekte ya da piyasa fiyatının altında bir bedelle de sunulabilmektedir. Bu durumda kamusal 

hizmetlerin finansmanında daha çok vergiler ön plana çıkmaktadır.  Ancak, bu farklılık özel mal ve hizmetlerin 

sunumunda müşteriye değer veren, müşteri tatminini ve kaliteli hizmeti merkeze alan müşteri odaklı yaklaşımı, 

kamu hizmetleri sunumunda da uygulamaya engel teşkil etmekte midir?   

 

Özel sektörde olduğu gibi, kamu sektöründe de hizmet sunulan vatandaşa karşı sorumluluk devam 

etmektedir. Nitekim, özel sektördeki kar merkezli yapının yerine, kamu sektöründe vergi ödeme ve hesap sorma 

bilinci devreye girmektedir. Bu kapsamda kamu yönetimi de otoriterlikten kurtularak hizmet sunduğu vatandaşı 

odağına almak durumundadır (Ateşoğlu ve Özkan, 2010:53,54).  Dolayısıyla, kamu hizmetlerinin sunumunda 

da vatandaşı merkeze alan, vatandaşa değer veren bir yönetim yaklaşımı olarak vatandaş odaklı yaklaşımın 

kullanılabileceği ve bu çerçevede, hizmetten yararlanan kişiler müşteri olarak isimlendirilmese de, özel kesimin 

müşteri odaklı yönetim felsefesinden faydalanılabileceği söylenebilir.  

 

Diğer taraftan demokrasi bilincinin gelişmesi de vatandaş odaklılığın yerleşmesinde etkili olmakta ve 

vatandaş algısını ortaya çıkarmakta, müşteri olarak tanımlanmasa da vatandaş kamudan bir şeyler talep 

edebilmektedir (Ateşoğlu ve Özkan, 2010: 54). Bu çerçevede, hizmetlerin sunumu noktasında vatandaş 



 
 

katılımının sağlanması, vatandaşların görüşlerinin alınması, vatandaşlarla yönetimin işbirliği içerisinde olması 

önem kazanmaktadır.  

Sonuç olarak, kamu hizmetlerinin müşteri odaklı ya da vatandaş odaklı bir yaklaşım ile sunulması 

hedeflendiğinde; hizmetler planlanırken ve yürütülürken hizmetlerden yararlanan vatandaşların işin odağında 

olması, vatandaşların talep ve beklentilerinin alınması, hizmetlerin bu beklentilere uygun bir şekilde sunulması, 

hizmetlerin hızlı ve zamanında sunulması ve hizmetten memnuniyetin ölçülerek iyileştirilmesi söz konusu 

olacaktır. Dolayısıyla, vatandaş odaklı bir kamu kuruluşu stratejilerin belirlenmesi, hizmetlerin planlanması, 

sunulması ve iyileştirilmesi aşamalarının her birinde vatandaşla iletişim halinde olmalıdır. 

 

3.VATANDAŞ ODAKLI YÖNETİM YAKLAŞIMINI ETKİLEYEN DÜŞÜNCE VE 

GELİŞMELER  

 3.1.Yeni Kamu Yönetimi Yaklaşımı 

1980’li yılların sonlarına doğru ortaya çıkan yeni kamu yönetimi yaklaşımı, kamu hizmetlerinin 

sunumunda vatandaş odaklı yönetim yaklaşımını tetikleyen önemli gelişmelerden biri olmuştur. Geleneksel 

yönetim yaklaşımı yerine, kamu sektörünün yönetiminde özel sektöre ve işletmelere has yeni tekniklerin 

benimsenmesini öngören bu yaklaşım; “işletmecilik”, “yeni kamu işletmeciliği”, “piyasa temelli kamu 

yönetimi”, “girişimci idare” gibi değişik şekillerde de isimlendirilebilmektedir (Eryılmaz, 2015: 48).  

 

Yeni kamu yönetiminin ortaya çıkışında 1970’li yıllarda ortaya çıkan ekonomik ve siyasal değişimler 

önemli etkiye sahiptir. 1970’li yıllarda ortaya çıkan ve bütün dünyayı etkisi altına alan ekonomik-mali kiriz 

sonrası, devlet sorunun kaynağı olarak görülmüş, devletin ekonomik ve sosyal hayattaki rolü ve büyüklüğü 

sorgulanmaya başlanmıştır. Diğer yandan, kamu hizmetlerinin daha “ekonomik, etkin ve etkili” bir şekilde 

sunulabilmesi için yönetsel anlamda yeni arayışlara gidilmiştir. Bu bağlamda, bir yandan devletin küçültülmesi, 

diğer yandan özel sektör teknik ve uygulamalarının kamu sektörüne uyarlanarak kamu sektörünün etkinliğinin 

artırılması tartışılmaya başlamıştır (Ömürgönülşen, 2003:  3, 6).  

 

Yeni kamu yönetiminin düşünce ve ilkelerinin ortaya çıkışında yeni sağ düşüncesinin de etkili olduğu 

belirtilmektedir (Eryılmaz, 2015: 49). Yeni sağ düşüncesi ile devlet bireysel ve toplumsal özgürlüklerin 

kısıtlayıcısı olarak görülmekte, devlete karşı serbest piyasa koşulları övülmekte, devletin faaliyet alanının 

daraltılması ve devlet faaliyetlerinin “kamu işletmeciliği mantığı”na göre sunulması savunulmaktadır (Güler, 

1996: 51-52; Arslan, 2010: 24, 25). Yeni sağ düşüncesi, özellikle ABD’de Ronald Reagan ve İngiltere’de 

Margaret Thatcher dönemlerinde etkili olmuş ve bu ülkelerde ekonomik zorluklar ve bürokrasinin hantallığı 

karşısında gerçekleştirilen reformlar ile devletin yapı ve işleyişinde önemli değişimler başlatılmıştır (Eryılmaz, 

2015: 51). 

 

Bu gelişmelerin yanı sıra, ulusal ve uluslararası rekabetin etkisiyle özel sektörde yeni yöntem ve 

yaklaşımların (toplam kalite yönetimi, stratejik yönetim, performans yönetimi vb.) geliştirilmesi bir yandan 

kamu yönetiminin işleyişine yöneltilen eleştirilerin artmasına neden olurken, diğer yandan kamu yönetiminin de 

bu yaklaşımlar doğrultusunda geliştirilmesinde etkili olmuştur (Eryılmaz, 2015: 52). 

 

Yeni kamu yönetimi yaklaşımı ile geleneksel kamu yönetim yaklaşımı önemli ölçüde dönüşüme 

uğramış, “katı, hiyerarşik ve bürokratik geleneksel kamu yönetimi anlayışından, esnek, piyasa temelli ve 

müşteri odaklı kamu işletmeciliği yaklaşımına doğru bir geçiş yaşanmıştır” (Ömürgönülşen, 2003: 5).  

 

Yeni kamu yönetiminin savunucuları olarak bilinen Osborne ve Gaebler, kamu yönetiminin girişimci bir 

yönetim haline dönüşebilmesi için 10 ilkeden bahsetmiştir (Osborne ve Gaebler, 1993: 19-311; Osborne, 1993: 

352-356): 

 

Katalitik Devlet: Kamu hizmetlerinin sunumunda ve toplumun problemlerinin çözümünde kamu, özel 

ve sivil toplum kuruluşlarından faydalanılmalıdır. “Yönetim kürek çekmek değil, dümen tutmak, yön 

vermektir.” 



 
 

Toplumun Sahip Olduğu Kamu Yönetimi: Bürokrasideki kontrolü topluma aktararak vatandaşlar 

yetkilendirilmelidir. 

Rekabetçi Devlet: Hizmet sunanlar arasında rekabet artırılmalıdır. 

Misyona Dayalı Kamu: Kamu kurumları kurallara dayanmaktan vazgeçmeli, kurallar ve düzenlemeler 

tarafından değil, amaçlar ve misyonlar tarafından yönlendirilmelidir. 

Sonuca Yönelik Kamu: Girdilerden çok çıktılara odaklanarak kurumların performansı ölçülmelidir. 

Müşteriye Yönelik Kamu: Bürokrasinin değil, müşterinin ihtiyaçları tanımlanmalı, kamu yönetimi 

hizmetlerinden yararlananlar müşteri olarak tanımlanmalı ve onlara hizmetler konusunda alternatifler 

sunulmalıdır. 

Girişimci Devlet: Kamu yönetimi, enerjisini para harcamaktan ziyade, para kazanmaya harcamalıdır. 

Geleceği Hesaplayan Kamu: Problemlere çare aramak yerine, problemler daha ortaya çıkmadan 

önlenmelidir. 

Merkeziyetçilikten Kurtulmuş Kamu: Kamu yönetimi otoritesini desantralize etmeli ve katılımcı 

yönetimi güçlendirmelidir. 

Piyasaya Yönelik Kamu: Değişim piyasayla desteklenmeli, bürokratik mekanizmalar yerine piyasa 

mekanizması tercih edilmelidir. 

 

Yeni kamu yönetimi düşüncesi doğrultusunda, kamu yöneticileri verimliliğin artırılması ve hizmet 

sunumunda alternatif yöntemlerin bulunması, müşterilere karşı sorumluluk ve yüksek performans, bürokratik 

kurumların yeniden yapılandırılması, örgütsel amaçların yeniden tanımlanması, işlerin kolaylaştırılması ve karar 

alma süreçlerinin desantralize edilmesi yönünde çaba harcamaya başlamıştır (Denhardt ve Denhardt, 2013: 13).  

 

Yeni kamu yönetimi anlayışı kamuyu işletme gibi görmenin etkisiyle devlet-vatandaş, bürokrasi-

vatandaş ilişkilerini de değişime uğratmış, “vatandaş kavramından müşteri kavramına doğru bir kayma 

olmuştur.” (Arslan, 2010:33). Bu anlayış ile birlikte kamu hizmetlerinin yararlanıcısı durumunda olan 

vatandaşlar, müşteri olarak tanımlanarak değerli görülmüştür.  

 

Osborne ve Gaebler, özel sektörün müşterilerini sürekli memnun etmeye yönelik çalışmasına rağmen, 

kamu yönetiminin müşterilerine karşı kör olduğunu belirterek, müşteri beklentilerini öğrenmek için sürekli 

müşterinin sesinin dinlenmesi gerektiğini belirtmiştir. Müşteri araştırmalarının yapılması ve izlenmesi, 

müşterilerle doğrudan temas kurulması, çalışanların müşteri ilişkileri konusunda eğitilmesi, müşterilerin 

hizmetler konusundaki görüşleri için odak gruplar, toplantılar ve mülakatlar yapılması, müşterilerden gelen 

elektronik iletilere 24 saat içinde cevap verilmesi, yeni hizmetlerin herkesin kullanımına sunulmadan test 

edilmesi, yönetimin müşteriler tarafından denetlenmesi, müşteri şikayetlerinin cevaplanması için sistem 

geliştirilmesi, müşterilerle iletişim için ücretsiz telefon hattı belirlenmesi, öneri kutuları ve formlarının 

oluşturulması Osborne ve Gaebler’ın müşterinin sesini dinlemek için uygulanmasını öngördüğü yöntemlerden 

bazılarıdır. Ancak, yalnızca müşteri beklentilerinin öğrenilerek kaynakların bu doğrultuda tahsis edilmesi her 

zaman yeterli değildir. Müşteri odaklı yönetim var olan bürokrasiyi de dönüştürmeli, kamu yönetimleri 

müşterileri için kullanıcı dostu, şeffaf ve bütünsel bir yapı sunmalıdır. Müşteriler ihtiyaçlarını çok sayıda form 

doldurmak zorunda kalmadan ve çok sayıda ofisi ziyaret etmeden bütüncül bir yapıda karşılayabilmeli, ihtiyacı 

olan bütün bilgilere açık bir şekilde ulaşabilmelidir (Osborne ve Gaebler, 1993: 166-193). 

 

Müşteri odaklı yönetim sistemi kurumlara bazı avantajlar da sağlamaktadır. Hizmet tedarikçilerinin 

müşterilere karşı sorumluluğunu artırması, tedarikçi seçimini kolaylaştırması, yeniliği teşvik etmesi, kişilere 

farklı hizmet türleri arasından tercih yapma imkanı sağlaması, israfı azaltması, kişilerin seçtikleri hizmetlere 

daha bağlı olmalarını sağlaması, eşit hizmet sunulması anlamında daha büyük fırsatlar ortaya çıkarması bu 

avantajlar arasında sayılabilir (Osborne ve Gaebler, 1993: 181-186). 

 

3.2.Toplam Kalite Yönetim Yaklaşımı 

Toplam kalite yönetim yaklaşımı da kamu yönetiminde reform çalışmalarını ve vatandaş odaklı yönetim 

anlayışını etkileyen unsurlardan biri olmuştur. 1950’li yıllarda özel sektörde ortaya çıkan ve gelişen toplam 



 
 

kalite yönetim yaklaşımının öngördüğü felsefe ve yönetim sistemleri yeni kamu yönetim yaklaşımı ile birlikte, 

özellikle 1990’lı yıllardan itibaren kamu sektöründe de yayılmaya ve benimsenmeye başlamıştır. 

Kalite kavramı ve toplam kalite yönetimi üzerinde birçok tanımlama yapılmakla birlikte, bütün 

tanımlamaların ortak vurgusu aslında müşteri memnuniyeti ve müşteri gereksinimlerinin karşılanması olmuştur. 

Nitekim, kalite öncülerinden Juran, kaliteyi “kullanıma uygunluk” (Juran, 1989: 15), Crosby “ihtiyaca 

uygunluk” (Crosby, 1980: 15) olarak tanımlamış, Deming, “kalitenin tüketicinin bugünkü ve gelecekteki 

gereksinimlerini hedeflediğini” (Deming, 2014: 4) belirtmiştir. Bir başka tanımlamaya göre de, kalite “müşteri 

gereksinimlerinin karşılanması”dır. Buna göre kalite, “müşteri gereksinimlerinin anlaşılması ile başlamakta, 

karşılanması ile sona ermektedir” (Oakland, 2014: 4). 

 

Toplam kalite yönetimi de, müşteri memnuniyetini hedefleyen ve kuruluşun tamamını kapsayan bir 

yönetim yaklaşımı olarak ortaya çıkmıştır. Jaccard’a göre toplam kalite yönetimi, “müşteri ve paydaşların 

gereksinimlerinin en düşük maliyetle karşılanabilmesi için, tüm kuruluşun seferber edilmesi ve bu amaçla 

strateji, yönetim metodu ve ilkelerin belirlenmesi”dir. (Jaccard, 2013: 62).1 Müşteri odaklılık, toplam kalite 

yönetiminin temel unsurlarından biridir. Bunun yanı sıra, liderlik, sürekli iyileştirme, çalışanların katılımı ve 

takım çalışması, çalışanların eğitimi ve gelişimi, verilere dayalı yönetim, önleyici yaklaşım toplam kalite 

yönetiminin temel unsurları arasında sayılmaktadır (Arıkboğa, 2016: 27). 

 

Yukarıda da belirtildiği üzere, toplam kalite yönetiminde müşteriler iç ve dış müşteri olarak ikiye 

ayrılmakta, hem iç müşteri olarak ürün ya da hizmete katkı sağlayan çalışanların, hem de hizmetten yararlanan 

dış müşterinin memnun edilmesi hedeflenmektedir. Bu noktada, dış müşterilerin tatmin olup olmadığının 

ölçülmesi, iç müşterilerin gereksinimlerinin tanımlanması, müşterilerin tatminine yönelik performans 

sergilenmesi, kurumun rakiplerle kendini karşılaştırması, iç ve dış müşteri memnuniyetinin sağlanması için 

önemli konuları oluşturmaktadır (Peratec Ltd., 1994: 12-13). 

 

Toplam kalite yönetiminin müşteri odaklı yönetim anlayışı, özellikle yeni kamu yönetimi anlayışı ile 

birlikte özel sektör yönetim tekniklerine ilgi duymaya başlayan kamu yönetiminin de hizmet sunum anlayışını 

ve vatandaşa bakışını etkilemiştir.   Müşteri/vatandaş odaklı yönetim anlayışı ile, kamu yönetiminin topluma 

karşı sorumluluğunun artırılması, topluma yönetimin ortağı olarak bakılması ve vatandaşların güveninin 

kazanılması amaçlanmıştır. Böylece, toplam kalite yönetiminde iç ve dış müşteri olarak kabul edilen “kurum 

çalışanları ve hizmetten yararlananlar kamu yönetiminin edilgen bir unsuru değil, dikkate alınması gereken 

ortakları haline dönüşmüştür.” (Eryılmaz, 2015: 57, 58) Bu gelişmelerin ışığında, kamu yönetiminde de 

hizmetlerin yararlanıcısı konumunda olan vatandaşın değerli hale geldiği, vatandaşın talep ve beklentilerinin 

alınması ve karşılanması, vatandaş memnuniyetinin ölçülmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve kurumların iç 

işleyişi ve süreçlerinin bu doğrultuda iyileştirilmesi konularında mesafe alındığı söylenebilir. 

 

3.3.Yeni Kamu Hizmeti Yaklaşımı 

Yeni kamu hizmeti yaklaşımı hem geleneksel kamu yönetimini, hem de yeni kamu yönetimini eleştiren 

Denhardt ve Denhardt tarafından geliştirilmiştir. Denhardt ve Denhardt, yönetimin bir işletme gibi görülmesini 

eleştirmiş, bir demokrasi gibi işlemesi gerektiğini vurgulamış, vatandaşlar ve kamu görevlilerinin ortak 

problemlerin tanımlanması ve çözümü için işbirliği içinde bulunmasının faydalı bir yöntem olduğunu 

belirtmiştir. Yeni kamu hizmeti yaklaşımı ile, kamu hizmetlerinin sunumunda vatandaşın merkezde olması 

gerektiği belirtilmekte ve demokratik katılıma önem verilmektedir (Denhardt ve Denhardt, 2011: 3. 24).  

 

Denhardt ve Denhardt’a göre yeni kamu hizmetinin yedi temel ilkesi şöyledir (Denhardt ve Denhardt, 

2011: 43,44): 

 

Vatandaşa Hizmet Edilmeli, Müşteriye Değil: Kamu çıkarları, bireylerin tek tek çıkarlarının 

toplamından ziyade, paylaşılan değerlerin sonucudur. Dolayısıyla, kamu görevlileri yalnızca müşterilerin 

                                                            
1 Kalite ve toplam kalite yönetimi hakkındaki tanımlamalar ve ayrıntılı bilgi için bkz. Arıkboğa, 2016: 15-26. 



 
 

taleplerini karşılamaya değil, vatandaşlarla ilişki kurarak onların güvenini kazanmaya ve vatandaşlarla işbirliği 

yapmaya odaklanmalıdır. 

Kamu Çıkarları Araştırılmalıdır: Kamu yönetimleri bireysel tercihler tarafından çizilen hızlı 

çözümler yerine, ortak paylaşılan çıkarlar ve sorumlulukları amaçlamalıdır. 

Vatandaşlık Girişimcilikten Daha Değerlidir: Kamu görevlileri için kamu çıkarlarının gözetilmesi ve 

vatandaş katılımının artırılması, para kazanmak için yapılacak olan girişimci faaliyetlerden daha iyi bir tercihtir. 

Stratejik Düşünüp, Demokratik Davranılmalıdır: Politika ve programlar kamu gereksinimlerini en 

etkin şekilde ve ortak çaba ve işbirliğine dayanan sorumluluk anlayışı çerçevesinde karşılamalıdır. 

Hesap Verebilirlik Basit Bir Şey Değildir: Kamu görevlileri, kamu hizmetlerinin sunumunda piyasaya 

göre daha çok özen göstermeli, kamu hizmetlerini kanuna, toplumsal değerlere, siyasi normlara, profesyonel 

standartlara ve vatandaşların çıkarlarına uygun bir şekilde sunmalıdır. 

Yönetmekten Ziyade Hizmet Etmek Önemlidir: Kamu görevlileri toplumu yönetmek ya da kontrol 

etmekten ziyade, değer odaklı bir yaklaşımla vatandaşların düşüncelerini açıkça ifade edebilmelerini ve 

paylaşılan çıkarlarının karşılanmasını sağlamalıdır. 

Sadece Verimlilik Değil, İnsana da Değer Verilmelidir: Kamu kurumları, işbirliği ve katılıma dayalı 

bir süreç sayesinde uzun dönemde daha başarılı olabilirler. 

 

Bu ilkeler incelendiğinde, yeni kamu hizmeti yaklaşımının hizmetten yararlanan konumundaki 

vatandaşlara önem verdiği, vatandaşı merkeze aldığı görülmektedir. Dolayısıyla, yeni kamu yönetimi yaklaşımı 

ve toplam kalite yönetim yaklaşımı gibi, bu yaklaşımın da kamu hizmetlerinin sunumu konusunda vatandaş 

odaklı yönetim anlayışına önemli katkılarda bulunduğu söylenebilir. Ancak, yeni kamu hizmeti yaklaşımı 

diğerlerinden farklı olarak, hizmetten yararlananı müşteri olarak tanımlamamakta, bu anlamda yeni kamu 

yönetimi yaklaşımını eleştirmektedir. Yeni kamu hizmetinde, bunun yerine “hakları ve sorumlulukları bulunan 

ve toplumun üyesi olan” vatandaş kavramı kullanılmaktadır. Bu yaklaşıma göre, bireylerin tek tek çıkarlarından 

ziyade ortak kamu çıkarlarına ve vatandaşın katılımına önem verilmektedir. (Denhardt ve Denhardt, 2011: 45-

65).  

 

Bu noktada, kamu sektörünün hizmet kalitesinin tanımlanması oldukça karmaşık bir süreçtir. Kamu 

hizmetini sunanlar yalnızca bir vatandaşla değil, çok sayıda vatandaşla karşı karşıyadır ve bu vatandaşlarla ilişki 

içinde olmalıdır. Ancak, bu konuda kamu hizmetlerinin kalitesinin geliştirilmesi konusunda bazı ilkelerden 

bahsedilmiştir (Denhardt ve Denhardt, 2011: 62): 

 

Kolaylık: Kamu hizmetleri vatandaşlar tarafından kolayca ulaşılabilir ve kullanılabilir olmalıdır. 

Güvenlik: Kamu hizmetleri vatandaşların bu hizmetlerden yararlanırken kendilerini güvenli ve emin 

hissedecekleri şekilde sunulmalıdır.  

Sorumluluk: Kamu hizmetleri doğru bir biçimde ve zamanında sunulmalıdır.  

Kişisel Özen ve Problem Çözme Yaklaşımı: Kamu çalışanları vatandaşlara gerekli bilgiyi sağlamalı 

ve ihtiyaçlarını karşılarken onlara yardımcı olmalıdır. 

Açıklık: Vatandaşlar, kamu hizmetlerinin herkese eşit bir şekilde sağlandığını bilmelidir. 

Mali Sorumluluk: Kamu yönetimi hizmetleri sunarken mali sorumluluk anlayışı çerçevesinde 

kaynakları kullanmalıdır. 

Vatandaş Etkisi:  Vatandaşlar, kamu yönetiminden aldıkları hizmetlerin kalitesini etkileyebileceklerini 

hissetmelidir. 

 

4. TÜRKİYE’DE VATANDAŞ ODAKLI YÖNETİM YAKLAŞIMINI GÜÇLENDİREN 

GELİŞMELER  

1980’li yıllarda ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkilemeye başlayan geleneksel yönetim anlayışından yeni 

kamu yönetimi anlayışına geçiş süreci Türkiye’yi de etkisi altına almıştır. Ancak, ülkemizde 1980’li yıllarda 

ekonomide liberalleşme yönünde sağlanan değişim, benzer şekilde kamu yönetiminde de sağlanamamıştır. 

Kamu yönetimindeki reform süreci koalisyon hükümetlerinin görevde olduğu 1990’lı yıllarda da 



 
 

gerçekleştirilememiş ve dünyada kamu yönetimi alanında gerçekleştirilen değişimlerin gerisinde kalınmıştır 

(Başbakanlık, 2003: 13, 14; Dinçer, 2015: 18-19). Türkiye’de kamu yönetiminde reform çalışmaları 2000’li 

yıllarda Ak Parti İktidarı döneminde hız kazanmıştır.  

2003 yılında kamu yönetiminde reform çalışmalarına katkı sağlamak ve rehberlik etmek üzere 

Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı tarafından “Değişimin Yönetimi İçin Yönetimde Değişim” adlı bir 

rapor hazırlanmıştır. Bu raporda, “liyakate ve katılımcılığa dayanmayan, vatandaşın temel hak ve özgürlüklerine 

saygılı olmayan, saydamlık, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik gibi iyi yönetimin temel vasıflarından yoksun 

yönetim uygulamalarının yönetimin meşruiyetine ve halkın yönetimi sahiplenmesine büyük zararlar verdiği” 

belirtilmiş ve bu durumda mevcut yönetim anlayışının özelliklerinin etkili olduğu vurgulanmıştır (Başbakanlık, 

2003: 82). Söz konusu dönemde Türkiye’de kamu yönetiminin özellikleri ise şöyle özetlenmiştir (Başbakanlık, 

2003: 82-86):  

 

Gelecek Yönelimli Değil, Geçmiş Yönelimli: Kamu yönetimi anlayışı strateji geliştirme, hedef 

belirleme ve hedeflere yönelik sonuç almaya dayalı yöntemler geliştirme yerine, geçmiş ve gündelik sorunlar 

üzerinde yoğunlaşmaktadır. Kamu kurumları vizyon ve “yön duygusundan yoksun” hareket etmektedir. 

Amaç Yönelimli Değil, Sorun Çözme Yönelimli: Proaktif davranılmamakta, belirlenen amaçlar 

çerçevesinde gerçekleştirecek projeler geliştirme yerine, gündelik sorunlara odaklanılmaktadır. 

Teşhis Yönelimli Değil, Çözüm Yönelimli: Mevcut yönetim sorunları analiz etme, nedenlerini 

araştırma ve buna dayalı çözümler üretmek yerine, akla gelen ilk çözümleri uygulamaktadır. 

Tek Taraflı ve Kapalı Bir Yaklaşım: Halka yönetilmeye muhtaç bir kitle olarak yaklaşılmakta, halkın 

talep ve beklentileri, görüş ve eleştirileri dikkate alınmamaktadır. Kamunun varlık nedeni olan halka hizmet 

anlayışı yerine, yönetim yüceltilmektedir. 

Ödüllendirme Yerine Cezalandırma Yönelimli: Vizyon oluşturma, çalışanları bu vizyon 

çerçevesinde yönlendirme ve objektif esaslara göre başarıları ödüllendirme yerine, kurallara uygun davranış ve 

yönetime itaat esas alınmaktadır. Çalışanlara kendini geliştirme imkanı tanınmamaktadır.  

 

Raporda, kamu yönetiminde yeniden yapılanmanın artık kaçınılmaz olduğu belirtilerek, yeniden 

yapılanma için öncelikle yönetim zihniyetinin değişmesi gerektiği vurgulanmıştır. Kamu yönetiminde yeniden 

yapılanmanın ilkeleri ise ihtiyaca uygunluk, katılımcılık ve çok ortaklılık, halk odaklılık, stratejik yönetime 

geçiş, performansa dayalı oluş, denetimde etkililik, etik kurallar ve insana güven, hizmetlerin yürütülmesinde 

yerindenlik şeklinde sayılmıştır (Başbakanlık, 2003: 127-136). 

 

“Değişimin Yönetimi İçin Yönetimde Değişim” adlı rapor, vatandaş odaklı yönetim anlayışı 

çerçevesinde yapılacak birçok yasal düzenleme ve uygulamanın düşünsel temelini oluşturmuştur.  Raporda, 

katılımcılık ve halk odaklılık yeniden yapılanma ilkeleri arasında sayılmış, birçok yerde halkın katılımının, 

yönetime güveninin ve memnuniyetinin önemi vurgulanmıştır. Bu raporda belirtilen ilke ve düşünceler “Kamu 

Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı” ile hayata geçirilmeye çalışılmış, ancak Cumhurbaşkanı tarafından bazı 

maddeleri Anayasaya aykırı olduğu için veto edilen bu kanun çıkartılamamıştır. Ancak, 2004 yılından itibaren 

kamu yönetiminin yeniden yapılanmasına ilişkin birçok yasal düzenleme yapılmıştır. 5018 Sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5302 

Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı 

Kanunu, 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun bunlardan bazılarıdır. 

 

Bu düzenlemelerle kamu yönetiminde vatandaş odaklı yönetim anlayışına geçişi sağlayacak 

uygulamalara öncülük edildiği söylenebilir. Örneğin; yerel yönetimler alanında yapılan yasal düzenlemeler ile 

halka daha yakın olan belediyelerin “daha demokratik ve vatandaş odaklı bir anlayışı” benimseyecekleri 

düşünülmüş, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda halkın kent konseyi, belediye meclisi ve ihtisas komisyonlarına 

katılımına ilişkin düzenlemeler yer almıştır. (Lamba, 2014: 142).  

 

Yine 2003 yılında çıkartılan Bilgi Edinme Hakkı Kanunu vatandaş odaklı yönetim anlamında önemli bir 

adım sayılabilir. Bu kanunun gerekçesinde, bilgi edinme hakkının vatandaşla yönetimin birbirine 



 
 

yakınlaşmasına, yönetimin halkın denetimine açılmasına ve halkın devlete duyduğu güvenin artmasına katkı 

sağlayacağı belirtilmiştir (Lamba, 2014: 144). Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki 

meslek kuruluşlarında uygulanan bu Kanun, vatandaşların kamu yönetiminden kendilerine ilişkin bilgi ve 

belgeleri talep etmelerine ilişkin usul ve esasları düzenleyerek, kamu yönetiminde şeffaflık anlamında önemli 

bir açılım getirmiştir. 

Kamu yönetiminde vatandaş odaklı yaklaşımı güçlendiren bir başka uygulama da e-Dönüşüm Türkiye 

Projesi ve e-devlet uygulamasıdır. Türkiye’de e-dönüşüm, e-devlet çalışmalarının başlangıcı 1990’lı yıllara 

kadar uzanmaktadır. 1993 yılında kamu sektöründe bilişim teknolojileri kullanımına yönelik olarak 

gerçekleştirilen “Bilişim ve Ekonomik Modernizasyon Raporu” ve eylem planı hazırlığından sonra, 1998 

yılında KamuNet Teknik Kurulu oluşturulmuş, 2002 yılında Kamu NetTeknik Kurulu tarafından  e-Avrupa ve 

e-Türkiye çalışmaları çerçevesinde e-Devlet’e Geçiş Eylem Planı hazırlanmıştır. Ancak, 2003 yılından önce 

hazırlanan eylem planlarından yeterli fayda sağlanamamış, bu planlar ya uygulamaya geçememiş ya da kısmen 

geçebilmiştir. 2003 yılında çeşitli bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili olarak çeşitli kuruluşlar tarafından 

gerçekleştirilen çalışmalar e-Dönüşüm Türkiye Projesi adı altında konsolide edilmiş, bu tarihten sonra 2003-

2004 ve 2005 yılları için e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planları hazırlanarak yürürlüğe 

girmiştir.  2006 yılından itibaren ise daha uzun vadeli eylem planları hazırlanmış, 2006 yılında ve 2014 

yılarında “Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı” adı altında iki eylem planı çalışması yapılmış ve 

uygulamaya konulmuştur.  2006 yılında hazırlanan planda  “Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü”, 2014 yılında 

hazırlanan planda “Kamu Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve Etkinlik” ilkeleri önem kazanmıştır 

(edevlet.gov.tr, 2016).  

 

E Devlet uygulaması yalnızca teknolojik bir uygulama olarak düşünülmemelidir. E Devlet uygulamaları 

ile devletin vatandaşa sunacağı hizmetler ve vatandaşın devlete karşı olan görevleri karşılıklı olarak güvenli bir 

şekilde elektronik ortamlarda yerine getirilebilmektedir. E Devlet sayesinde vatandaşlar “yönetişim sürecinin de 

bir ortağı haline gelmektedir.” Bu durum kurumları bilgi teknolojilerini, iletişim ve karar alma süreçlerini 

gözden geçirmek ve yapılandırmak zorunda da bırakmaktadır (Çarıkçı, 2010:  98-100). Dolayısıyla, e-dönüşüm 

süreci ve e-devlet sistemine geçiş teknoloji kullanımı ve süreçlerin bu çerçevede yapılandırılması nedeniyle 

kamu yönetiminde verimlilik artışı sağlamasının yanı sıra, vatandaşlar açısından da önemli faydalar 

sağlamaktadır. Günümüzde e-devlet sistemi sayesinde vatandaşlar kamu hizmetlerine daha hızlı ve daha kolay 

bir şekilde ulaşabilmekte, vergi vb. yükümlülüklerini zaman kaybetmeden daha kolay bir şekilde yerine 

getirebilmekte ve kamu kurumları ile daha kolay iletişime geçebilmektedir.  

 

Türkiye’de kamu kurumlarında vatandaş odaklı yaklaşım uygulamalarını teşvik eden gelişmelerden biri 

de toplam kalite yönetim yaklaşımıdır. Türkiye’de toplam kalite yönetimi yaklaşımı 1990’lı yıllardan itibaren 

öncelikle özel sektörde daha sonra kamu sektöründe yaygınlaşmaya başlamıştır. Toplam kalite yönetim 

yaklaşımının ülkemizde yayılmasında 1991 yılında kurulan ve Avrupa Kalite Yönetim Vakfı’nın (EFQM) 

ulusal işbirliği olan Türkiye Kalite Derneği’nin (Kalder) önemli etkisi olmuştur. Kalder eğitim ve rehberlik 

desteği vererek Avrupa Kalite Yönetim Vakfı tarafından geliştirilen EFQM Mükemmellik Modeli 

uygulamasının yayılımını sağlamaktadır. Ayrıca,  Kalder 1993 yılından bu yana her yıl bu konudaki başarılı 

uygulamaları ödüllendirmektedir. 

  

Ülkemizde EFQM Mükemmellik Modeli 2000’lı yıllardan itibaren öncelikle eğitim ve sağlık 

kuruluşlarında daha sonra belediyelerde yaygınlaşmaya başlamıştır. 2002 yılından itibaren birçok kamu 

kuruluşu EFQM Model uygulaması nedeniyle başarılı bulunarak ödül ve belge almaya hak kazanmıştır 

(Arıkboğa, 2016: 88-99).2  

Toplam kalite yönetim yaklaşımı ve Mükemmellik Modeli uygulaması kamu kurumlarına yönetsel 

açıdan sağladığı avantajların yanı sıra, müşterilerle ilgili sunduğu yaklaşımlar nedeniyle kamu kurumlarının 

hizmetlerini vatandaş odaklı bir yaklaşımla gerçekleştirmesi konusunda da etkili olmuştur. Örneğin; EFQM 

Mükemmellik Modeli, mükemmelliğin 8 temel kavramından biri olan “müşteriler için değer katma” temel 

kavramı çerçevesinde kuruluşlardan “müşterilerin gereksinim ve beklentilerini tahmin etmeleri ve 

                                                            
2 EFQM Mükemmellik Modeli’nin Türkiye uygulaması ve ödül alan kamu kuruluşlarının sayısı için bkz Arıkboğa, 2016: 

88-100, 184-187. 



 
 

karşılamalarını, müşterilerle açıklık ve şeffaflığa dayalı iletişim kurmalarını, müşteriler için yenileşme ve değer 

katma yönünde çaba göstermelerini, müşteri deneyim ve algılamalarını izlemelerini, gözden geçirmelerini, 

müşteri geri bildirimlerine cevap vermelerini ve performanlarını uygun kuruluşlarla karşılaştırmalarını ve 

iyileştirmelerini” beklemektedir (EFQM ve Kalder, 2013: 6). Dolayısıyla, Modeli uygulayan kamu kuruluşları 

da hizmet sundukları vatandaşlara değer katma anlamında bazı yaklaşımlar geliştirmiş ve hayata geçirmiştir.3  

Diğer taraftan, ülkemizde yerel halka hizmet sunan ve halka en yakın yönetim birimi olan belediyelerin 

vatandaş odaklı yönetim yaklaşımı konusundaki örnek uygulamaları ile her zaman öncü bir role sahip oldukları 

söylenebilir. 2000’li yıllarda gerçekleştirilen kamu yönetimi reformlarından daha önceki dönemlerde, 

belediyelerde vatandaş odaklı yönetim anlayışına geçiş anlamında iyi uygulama örnekleri görülmeye 

başlanmıştır. Örneğin; 1994 yerel seçimlerinden sonra Refah Partisi iktidarı ile birlikte İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi’nde uygulanmaya başlanan Beyaz Masa uygulaması birçok belediye tarafından örnek alınmıştır. 

Beyaz Masa uygulaması ile vatandaşlarla iletişim kurulması, vatandaşların bilgilendirilmesi, yönlendirilmesi ve 

talep ve şikayetlerin alınarak cevaplanması konularında belediyenin bütününde uygulanan bir sistem 

geliştirilerek, vatandaş odaklı yönetim anlayışı yönünde önemli bir adım atılmıştır. Günümüzde Beyaz Masa 

uygulaması benzeri uygulamalar parti farkı göstermeksizin değişik isimler altında birçok belediyede 

uygulanmaya başlamıştır.  Bunun yanı sıra, vatandaşlara yönelik yürütülen hizmetlerde bürokrasinin azaltılması, 

işlemlerin hızlandırılması, vatandaşlarla yakın iletişim kurulması ve vatandaş memnuniyetinin ölçülmesi 

konusunda belediyelerin diğer kamu kurumlarına göre daha erken dönemlerde aksiyon aldıkları görülmektedir. 

 

5. BELEDİYELERDE VATANDAŞ ODAKLI YÖNETİM UYGULAMALARI 

5.1.Kuruluşların Tanıtımı ve Yöntem 

Bu bölümde, kuruluşlarında toplam kalite yönetim yaklaşımını ve EFQM Mükemmellik Modeli 

uygulamasını benimseyen, bu alanda önemli başarılar elde eden bazı belediye örnekleri ele alınarak, vatandaş 

odaklı yönetim yaklaşımı kapsamında gerçekleştirilen uygulamalar incelenecektir. Yukarıda da belirtildiği gibi, 

toplam kalite yönetimi ve EFQM Mükemmellik Modeli, kuruluşlara hizmetlerini müşteri/vatandaş odaklı 

yönetim yaklaşımı ile sunmaları konusunda önemli avantajlar sağlamaktadır. Bu nedenle, çalışma kapsamında 

seçilen örnekler üzerinde gerçekleştirilen analizin hem vatandaş odaklı yönetim anlayışı çerçevesinde iyi 

uygulama örneklerinin paylaşılması, hem de toplam kalite yönetimi ve EFQM Mükemmellik Modeli’nin 

vatandaş odaklı yönetim anlamında sağladığı avantajların görülmesi konusunda katkıda bulunabileceği 

düşünülmektedir. 

 

Çalışma kapsamında Nilüfer Belediyesi, Tarsus Belediyesi, Şanlıurfa Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi (İBB) Gelirler Müdürlüğü örnekleri incelenecektir. Nilüfer Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediye 

sınırları içinde bulunan bir ilçe belediyesidir. Nilüfer Belediyesi “bürokratik yönetimden vatandaş odaklı 

yönetim anlayışına geçmek” amacıyla 2000 yılında toplam kalite çalışmalarına başlamıştır. Nilüfer 

Belediyesi’nde kalite çalışmaları ISO 9001 uygulaması ile başlamış, 2003 yılında EFQM Mükemmellik Modeli 

uygulamasına geçilmiştir. Nilüfer Belediyesi Model kapsamındaki uygulamaları sonucu 2004 yılında 

“Mükemmellikte Yetkinlik 4 Yıldız Belgesi”, 2006 yılında “Ulusal Kalite Başarı Ödülü”, 2013 yılında “EFQM 

Vatandaşa Değer Katma Kategorisi Başarı Ödülü”nü almaya hak kazanmıştır (nilüfer.bel.tr,2016; TMÖYK, 

2015). 

 

Tarsus Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde faaliyette bulunan bir ilçe 

belediyesidir. Tarsus Belediyesi de Nilüfer Belediyesi’nde olduğu gibi ISO 9001 ile kalite çalışmalarına 

başlamış ve 2008 yılından itibaren de kalite çalışmalarına ivme kazandırmak ve vatandaşlara ilkeli ve kaliteli 

hizmetler sunmak amacıyla EFQM Mükemmellik Modeli uygulamasına geçmiştir. Tarsus Belediyesi 2009 

yılında “Mükemellikte Kararlılık Belgesi”, 2010 yılında “Mükemmellikte Yetkinlik 4 Yıldız Belgesi”, 2012 

yılında “Ulusal Kalite Başarı Ödülü”, 2013 yılında “Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü”nü almıştır (Tarsus 

Belediyesi, 2013: 2; TMÖYK, 2015). 

                                                            
3 EFQM Mükemmellik Modeli uygulamasına ilişkin belediye örnekleri için bkz. Arıkboğa, 2016. Bu konudaki iyi 

uygulama örneklerinin bazılarına bir sonraki başlıkta değinilecektir. 



 
 

Şanlıurfa Belediyesi, 2014 yılına kadar il belediyesi olarak faaliyette bulunmakta iken, 2014 yerel 

seçimlerinden sonra 6360 sayılı Kanunla büyükşehir belediyesi statüsüne kavuşmuştur. Şanlıurfa Belediyesi’nin 

de kalite yolculuğu çalışmaları 2005 yılında ISO 9001 çalışmaları ile başlamış, 2007 yılında belediye 

bünyesinde EFQM Mükemmellik Modeli uygulamalarına geçilmiştir. Şanlıurfa Belediyesi 2007 yılında 

“Mükemmellikte Kararlılık Belgesi”, 2008 yılında “Mükemmellikte Yetkinlik 4 Yıldız Belgesi” ve 2012 yılında 

“Ulusal Kalite Başarı Ödülü”nü almaya hak kazanmıştır (TMÖYK, 2015). 

İBB Gelirler Müdürlüğü, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı olarak görev yapan bir Müdürlüktür. 

Gelirler Müdürlüğü, belediye gelirlerinin tahsili ve yönetimi ile görevlidir ve 105 personele sahiptir.  Gelirler 

Müdürlüğü, kalite çalışmalarına 2009 yılında EFQM Mükemmellik Modeli uygulaması ile başlamış, model 

uygulamaları sebebiyle 2010 yılında “Mükemmellikte Kararlılık Belgesi”, 2011 yılında “Mükemmellikte 

Yetkinlik 3 Yıldız Belgesi”, 2012 yılında “Mükemmellikte Yetkinlik 4 Yıldız Belgesi”ni almaya hak 

kazanmıştır (İBB Gelirler Müdürlüğü, 2014: 1; TMÖYK, 2016:38-43). İBB Gelirler Müdürlüğü İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bir Müdürlük olması nedeniyle diğer örneklerden farklıdır. Ancak, gelir tahsilatı 

konusunda vatandaşla doğrudan ilişkili ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ilk defa kalite 

çalışmalarını uygulayarak ödül alan bir birim olması nedeniyle farklı bir örnek olarak seçilmiştir.  

 

Çalışma kapsamında Nilüfer, Tarsus ve Şanlıurfa Belediyeleri’nin vatandaş odaklı uygulamaları, 

kuruluşların Kalder ya da EFQM nezdinde ödül başvurusunda kullandıkları ve EFQM Mükemmellik Modeli 

kapsamındaki yaklaşım ve uygulamalarını anlatan, bizzat kendilerinden temin edilen EFQM Mükemmellik 

Modeli Ödül Başvuru kitaplarından yararlanılarak incelenmiştir. Ayrıca, özellikle e-belediyecilik uygulamaları 

için kuruluşların web sayfalarından da yararlanılmıştır. İBB Gelirler Müdürlüğü’nün uygulamaları ise 

Müdürlüğün 2012 yılında Yetkinlik Aşamaları için Kalder’e başvuruda bulunduğu “Mükemmellikte Yetkinlik 

Başvuru Kitabı”nın 2014 yılında güncellenmiş versiyonundan yararlanılarak incelenmiştir.  

 

5.2.EFQM Mükemmellik Modeli ve Müşteri Odaklı Yönetim Anlayışı 

EFQM Mükemmellik Modeli Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) tarafından 1991 yılında geliştirilen 

bir modeldir. Modelin Türkiye uygulaması Türkiye Kalite Derneği (Kalder) tarafından yürütülmekte ve her yıl 

Model kapsamındaki başarılı çalışmalar ödüllendirilmektedir (kalder.org). Gümünüzde birçok ülkede ulusal ya 

da bölgesel kalite ödülleri uygulanmakla birlikte en yaygın uygulanan ödüller Deming Ödülü, Malcolm 

Baldridge Ödülü ve EFQM Mükemmellik Ödülü’dür (Arıkboğa, 2016: 56, 57).4 Kalder’in kuruluşundan sonra 

EFQM Mükemmellik Modeli’nin Türkiye uygulaması yaygınlaşmıştır. 

 

EFQM Mükemmellik Modeli, kuruluşlara bütünsel bir bakış açısına sahip olabilmelerini sağlayan bir 

yönetim çerçevesi sunmaktadır. Kuruluşlar sektör ve büyüklüklerinden bağımsız olarak bu modeli 

uygulayabilmektedir. Model uygulaması mükemmelliğin temel kavramları, EFQM Mükemmellik Modeli ve 

RADAR olmak üzere üç unsurla gerçekleşmektedir. 

 

Mükemmelliğin Temel Kavramları: Model kapsamında mükemmelliğin 8 temel kavramından 

bahsedilmiş olup, mükemmelliğin temel kavramları üst yönetimin ortak dilini oluşturmakta ve mükemmel bir 

kurumsal kültür için gerekli esasları oluşturmaktadır. Müşteriler için değer katma, sürdürülebilir gelecek 

yaratma, kurumsal yetenekleri geliştirme, yaratıcılık ve yenileşimden yararlanma, vizyoner, esin veren ve 

bütünsel liderlik, çeviklikle yönetme, çalışanların yetenekleriyle başarma, mükemmel sonuçları sürdürme 

modelin sekiz temel kavramını oluşturmaktadır.  

 

EFQM Mükemmellik Modeli: EFQM Mükemmellik Modeli ise kuruluş yöneticilerinin ne yapıldığı ve 

hangi sonuçları elde ettiklerine ilişkin neden sonuç ilişkilerini anlamalarını sağlayan bir yapı sağlamaktadır. 

Model kuruluşlara nasıl yaklaşımlar kurmaları gerektiği konusunda temel bir çerçeve sunan 5 girdi, 4’ü sonuç 

kriteri olmak üzere 9 ana kriter ve 32 alt kriterden oluşmaktadır. Liderlik, Strateji, Çalışanlar, İşbirlikleri ve 

Kaynaklar, Süreçler, Ürünler ve Hizmetler, Müşterilerle İlgili Sonuçlar, Çalışanlarla İlgili Sonuçlar, Toplumla 

İlgili Sonuçlar, İş Sonuçları modelin 9 ana kriterini oluşturmaktadır.  

                                                            
4 Kalite ödülleri ve uygulanan modeller hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Arıkboğa, 2015: 56-88. 



 
 

 

RADAR: kuruluşların performanslarını yapısal bir yaklaşımla sorgulama imkanı sağlayan bir puanlama 

çerçevesi sunmaktadır. RADAR sayesinde kuruluşlar iyileştirmelerini yönetebilmektedir. RADAR girdiler ve 

sonuçlar için iki farklı boyuttan oluşmaktadır  (EFQM ve Kalder, 2013: 4-27; Arıkboğa, 2015: 66-83). 

Bu çalışmada Mükemmelliğin Temel Kavramları ve EFQM Mükemmellik Modeli müşterilerle ilgili 

sunduğu yaklaşımlar çerçevesinde incelenerek, yapılan analizler de bu çerçevede gerçekleştirilecektir. Bu 

noktada, temel kavramlardan “Müşteriler İçin Değer Katma” temel kavramı ile, 5. Kriter olan “Süreçler, Ürünler 

ve Hizmetler” kriteri kapsamında yer alan müşterilerle ilişkili yaklaşımlar ele alınacaktır.5  

 

“Müşteriler İçin Değer Katma” temel kavramı modelde şöyle tanımlanmıştır: “Mükemmel kuruluşlar, 

gereksinimleri, beklentileri ve fırsatları anlayarak, tahmin ederek ve karşılayarak müşterilerine sürekli değer 

katarlar.” Bu çerçevede kuruluşlardan, mevcut ve potansiyel müşteri gruplarını tanımlamaları ve beklentilerini 

tahmin etmeleri, bu beklentileri karşılamaları, müşterileri ile açıklık ve şeffaflığa dayalı iletişim kurmaları, 

müşterileri için yenileşme yönünde çalışmaları ve müşterilerinin yenileşim ile ilgili çalışmalara katılımlarını 

sağlamaları, çalışanların müşterilere yönelik deneyimlerini artırmaları, müşteri algılamalarını sürekli olarak 

izlemeleri ve müşteri geri bildirimlerine cevap vermeleri, performaslarını uygun kuruluşlarla karşılaştırarak 

müşterileri için kendilerini geliştirmeleri beklenmektedir (EFQM ve Kalder, 2013: 6). 

 

EFQM Mükemmellik Modeli’nin “Süreçler, Ürünler ve Hizmetler” başlıklı 5. Kriteri 5 alt kriterden 

oluşmaktadır. Bu alt kriterler şöyle tanımlanmıştır (EFQM ve Kalder: 2013: 19-20): 

5a. “Süreçler paydaşlara en uygun değeri sağlamak amacıyla tasarlanır ve yönetilir.” 

5b. “Ürün ve hizmetler müşterilere en uygun değeri yaratmak amacıyla geliştirilir.” 

5c. “Ürün ve hizmetler etkin bir biçimde tanıtılır ve pazarlanır.” 

5d. “Ürün ve hizmetler üretilir, sunulur ve yönetilir.” 

5e. “Müşteri ilişkileri yönetilir ve geliştirilir.” 

 

“Müşteriler İçin Değer Katma” temel kavramında tanımlanan yaklaşımlar genellikle modelin 5b, 5c, 5d 

ve 5e kriterleri ile ilişkilendirilmiştir. Dolayısıyla, yukarıda sayılan kriterlerden 5b, 5c, 5d ve 5e kriterleri 

kapsamında kuruluşlardan müşterilere yönelik yaklaşımlar geliştirmesi beklenmektedir. 

 

Bu çerçevede; müşteri anketi, pazar araştırması gibi yöntemleri kullanarak ürün ve hizmetlerin müşteri 

geri bildirimleri ve yenileşim çerçevesinde geliştirilmesi ve ürün ve hizmet porföyünün çeşitlendirilmesi 5b 

kriteri; müşteri gruplarının tanımlanarak, farklı müşteri gruplarının gereksinimlerinin tahmin edilmesi ve ürün 

ve hizmetlerin tanıtılmasına yönelik stratejilerin oluşturulmasını 5c kriteri; müşteri gereksinim ve beklentilerinin 

oluşturulan değer önermesi çerçevesinde karşılanması ve buna yönelik olarak çalışanların geliştirilmesi 5d 

kriteri; farklı müşteri gruplarına uygun bir şekilde ilişkilerin yönetilmesi, müşterilerin iletişim gereksinimlerinin 

belirlenmesi ve karşılanması, müşterilerle açıklık ve şeffaflığa dayalı iletişim kurulması, müşteri algılamalarının 

izlenmesi ve yanıt verilmesi 5e kriteri kapsamında beklenen yaklaşımlara örnek olarak verilebilir (EFQM ve 

Kalder, 2013: 19-20). 

 

Modelin 5. Kriterinin yanı sıra, “Strateji” başlıklı 2. Kriterinin alt kriteri olan 2a kriterinde yer alan 

“paydaşların gereksinim ve beklentilerinin strateji ve stratejileri destekleyen politikaları oluşturma ve gözden 

geçirme sürecinde girdi olarak kullanılması” (EFQM ve Kalder, 2013: 14) ibaresi de stratejilerini oluştururken 

kuruluşları müşterileri dikkate alma yönünde yönlendirmektedir.  

 

Ayrıca, doğrudan müşterilerden bahsedilmese de, 4d kriterinde yer alan “teknolojinin süreçler, projeler 

ve kuruluşun çevikliğini destekleyecek şekilde yönetilmesi ve teknolojinin yenileşim ve yaratıcılık kültürünü 

destekleyecek doğrultuda kullanılması” (EFQM ve Kalder, 2013: 18) beklentisinin kuruluşları müşterilere 

                                                            
5 EFQM Mükemmellik Modeli hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. EFQM ve Kalder, 2013. 



 
 

yönelik hizmetleri yerine getirirken teknolojiyi takip ederek müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelttiği 

söylenebilir. 

  

Modelin sonuç kriterleri bağlamında Müşterilerle İlgili Sonuçlar (6.kriter) kriteri ise kuruluşlardan, 

“müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan veya aşan mükemmel sonuçlar elde etmesini ve bu sonuçları 

sürdürmesini” beklemektedir. Bu çerçevede 6a kriteri kapsamında müşteri algılamaları, 6b kriteri kapsamında 

performans sonuçları (ürün ve hizmet sunumu, müşteri hizmeti, ilişkisi ve desteği, şikayetlerin 

değerlendirilmesi) izlenmektedir (EFQM ve Kalder, 2013: 21). 

 

Yukarıda da belirtildiği gibi, EFQM Mükemmellik Modeli sektör ve büyüklükten bağımsız olarak 

uygulanmaya elverişli bir çerçeve sunması nedeniyle yalnızca özel sektör kuruluşları tarafından değil, kamu 

kuruluşları tarafından da kullanılmaya uygun bir modeldir. Dolayısıyla EFQM Mükemmellik Modeli’ni 

uygulayan kamu kuruluşları da “müşteriler için değer katma” temel kavramı ve modelin ilgili kriterleri 

kapsamında geliştirdikleri yaklaşımlar nedeniyle, vatandaş odaklı yönetim anlayışı doğrultusunda hizmetlerini 

sunma ve bu konuda olumlu sonuçlar elde etme yönünde önemli avantajlara sahip olabilmektedir.  

 

 

5.3.Belediyelerde Vatandaş Odaklı Yönetim Uygulamaları: Nilüfer Belediyesi, Tarsus Belediyesi, 

Şanlıurfa Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gelirler Müdürlüğü Örnekleri 

Bu başlık altında Nilüfer, Tarsus ve Şanlıurfa Belediyeleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gelirler 

Müdürlüğü’nün EFQM Mükemmellik Modeli kapsamındaki vatandaşlara yönelik yaklaşım ve uygulamaları 

aşağıdaki başlıklar altında incelenecektir.  

 

5.3.1.Vatandaş Beklentilerinin ve Geri Bildirimlerinin Alınması ve Stratejilere Yansıtılması 

Nilüfer, Tarsus ve Şanlıurfa Belediyeleri ile İBB Gelirler Müdürlüğü’nde vatandaş beklenti ve geri 

bildirimlerinin alınması ve stratejilere yansıtılması konusunda Modelin 2a kriteri kapsamında yaklaşımlar 

oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. 

 

Tablo 1’de Nilüfer, Tarsus ve Şanlıurfa Belediyeleri ile İBB Gelirler Müdürlüğü’nün vatandaşlardan 

geri bildirim alma yöntem ve araçları gösterilmiştir. Örnek belediyelerin tamamında model kapsamında 

vatandaşların talep ve beklentileri çeşitli yöntemlerle alınmakta ve stratejilere yansıtılmaktadır.  

Tablo 1 

Vatandaşlardan Geri Bildirim Alma Araçları 
Nilüfer Belediyesi Tarsus Belediyesi Şanlıurfa Belediyesi İBB Gelirler Müdürlüğü 

Vatandaş Memnuniyeti 

Anketi (her yıl), vatandaş 

ziyaretleri, muhtarlık 

toplantı ve ziyaretleri, 

evlendirme hizmeti 

anketleri, kültür anketleri, 

proje bazlı anketler, 

Stratejik Plan Dış Paydaş 

Anketi, mahalle komiteleri. 

Vatandaş Memnuniyeti 

Anketi (her yıl), doğrudan 

temas ve ziyaretler, 

muhtarlık toplantı ve 

ziyaretleri, vatandaş 

toplantıları, esnaf 

toplantıları ve ziyaretleri. 

Vatandaş Memnuniyeti 

Anketi (her yıl), muhtarlık 

toplantı ve ziyaretleri, öneri 

ve şikayet kutuları. 

Müşteri Memnuniyeti 

Anketi (her yıl), mükellef 

ziyaretleri, mükellef 

temsilcisi, talep ve şikayet 

yönetim sistemi. 

Kaynak: Nilüfer Belediyesi, 2013: 11; Tarsus Belediyesi, 2013: 11; Şanlıurfa Belediyesi, 2012: 12; İBB Gelirler 

Müdürlüğü, 2014: 12, 37. 

 

Nilüfer Belediyesi’nde stratejik plan çalışmaları kapsamında paydaşların gereksinim ve beklentilerini 

tespit etmek amacıyla periyodik olarak paydaş anketleri ve diğer paydaş taleplerini toplam yöntemleri (hizmet 

sonrası anketler, muhtarlık toplantıları, mahalle komiteleri vb.) uygulanmaktadır. Ayrıca, Stratejik Plan Dış 

Paydaş Anketi yapılmaktadır.  Bu kapsamda vatandaşların talep beklentileri alınarak stratejilere yansıtılmaktadır 

(Nilüfer Belediyesi, 2013: 11). 

 



 
 

Tarsus Belediyesi’nde paydaşlar etki ve önem derecesine göre sınıflandırılmıştır. Bu çerçevede, Tarsus 

halkı/vatandaşlar etki derecesi güçlü ve önem derecesi yüksek kategoride yer almaktadır. Diğer paydaşlar ile 

birlikte vatandaşların talep ve beklentileri anketler, kahve toplantıları vb. yollarla alınmakta ve stratejilere 

yansıtılmaktadır. Ayrıca, seçim öncesi araştırmaları ve kamuoyu beklentileri de stratejik plana girdi 

oluşturmaktadır (Tarsus Belediyesi, 2013: 11). 

Şanlıurfa Belediyesi’nde de vatandaşlara yılda bir uygulanan algılama anketi sonuçları, mahalle 

toplantılarından alınan geri bildirimler, Beyaz Masa vb. kanallarla alınan geri bildirimler stratejik plan 

çalışmaları kapsamında stratejilere girdi oluşturmaktadır. (Şanlıurfa Belediyesi, 2012: 12). 

 

İBB Gelirler Müdürlüğü, stratejik plan çalışmalarını İBB Stratejik Planlama Müdürlüğü ile koordineli 

bir şekilde gerçekleştirmekte, stratejik plan hazırlıkları sırasında paydaş analizleri gerçekleştirilmektedir. Ancak, 

Müdürlük EFQM Mükemmellik Modeli uygulaması nedeniyle her yıl Müdürlük stratejilerini güncellemekte, bu 

kapsamda her yıl uyguladığı mükellef memnuniyeti anketi ile mükellef ziyaretleri vb kanallardan elde ettiği 

vatandaş geri bildirimlerini de stratejilere yansıtma imkanı bulmaktadır (İBB Gelirler Müdürlüğü, 2014: 12). 

 

5.3.2 Vatandaşlarla İletişimde Kullanılan Araçlar ve Talep, Şikayet ve Önerilerin Yönetimi 

Nilüfer, Tarsus ve Şanlıurfa Belediyesi ve İBB Gelirler Müdürlüğü’nde vatandaşla ilişkileri yönetmek 

ve vatandaşların talep, şikayet ve önerilerini cevaplamak amacıyla Modelin 5e kriteri kapsamında yaklaşımlar 

geliştirilmiştir.  

 

Nilüfer Belediyesi’nde hizmet sunulan vatandaşlarla ilişkiler Kurumsal İletişim Yönetim Süreci 

kapsamında ve Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yönetilmektedir. Kurumsal İletişim 

Yönetim Süreci vatandaş ilişkileri, memnuniyet ölçümleri ve sivil toplum katılımı konularını kapsamaktadır. 

Nilüfer Belediyesi’nde vatandaşlar istek ve önerilerini yüz yüze ve dijital ortamlarda iletebilmektedir. Yüz yüze 

iletişim hizmet masaları, iletişim noktaları, Başkan Nilüfer’i Dinliyor Projesi, mahalle ve site toplantıları, 

Nilüfer Belediyesi liderlerinin görüşmeleri; dijital iletişim ise çağrı merkezi, e-posta, sosyal medya aracılığıyla 

yürütülmektedir. Vatandaşlardan çeşitli kanallardan gelen istek ve öneriler Vatandaş İlişkileri Yönetim Süreci 

kapsamında ayrıştırılarak ilgili birim ya da süreçlere iletilmekte, başvuru sahibine geri dönüş yapılmakta ve 

memnuniyet değerlendirilmektedir.  (Nilüfer Belediyesi, 2013: 49). 

 

Tarsus Belediyesi’nde vatandaşlarla iletişim kurmak amacıyla çağrı merkezi, e-posta, web sitesi, Beyaz 

Ev, Alo Belediye, sms sistemi, mahalle toplantıları, web sayfası, el ilanları, billboardlar gibi araçlar 

kullanılmaktadır. Vatandaşlardan çeşitli kanallarla gelen talep ve şikayetler ilgili süreç çerçevesinde 

gruplandırılmakta, analiz edilmekte ve ilgili birimlere iletilmekte, ilgili birimler tarafından gereken işlemler 

tamamlandıktan sonra vatandaşa bilgi verilmektedir.  (Tarsus Belediyesi, 2013: 12, 50). 

 

Şanlıurfa Belediyesi’nde vatandaşlarla ilişkileri yönetmek amacıyla Müşteri İlişkileri Yönetim Süreci 

oluşturulmuştur. Ayrıca, Müşteri İlişkileri ve Şikayetleri Prosedürü oluşturularak yazılı hale getirilmiştir. Beyaz 

Masa, Beyaz Masa bünyesinde faaliyette bulunan Alo 153 ve Alo 185, dilekçeler, öneri, istek ve şikayet 

kutuları, e-mail aracılığıyla vatandaşlarla iletişim sağlanmaktadır. Ayrıca, liderlerin mahalle gezileri sırasında 

muhtarlar ve vatandaşlarla yüz yüze görüşülerek sorun ve öneriler dinlenmektedir. Beyaz Masa aracılığıyla 

gelen öneri, istek ve şikayetler kullanılan müşteri ilişkileri sistemi programı yoluyla ilgili Müdürlüğe 

iletilmekte, gerekli iyileştirmeler yapılmakta, vatandaşa olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapılmaktadır. 

(Şanlıurfa Belediyesi, 2012: 45, 46). 

 

İBB Gelirler Müdürlüğü müşterileri olarak tanımladığı mükelleflerle mail, telefon, dilekçe, İBB’nin 

Beyaz Masa uygulaması ve çağrı merkezi, mükellef temsilcisi, mükellef ziyaretleri, sosyal medya, sms, ilan 

panoları ve billboardlar, web sayfası yoluyla iletişim kurmaktadır. Müdürlük 2010 yılında müşteri geri 

bildirimlerine daha hızlı ve doğru cevap verebilmek için “Müşteri Talep ve Şikayet Yönetim Sistemi”ni kurmuş 

ve mükellef temsilcisini bu sistemi yönetmekle görevlendirmiştir. Bu sistem İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

bünyesinde faaliyette bulunan Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün sistemi ile entegre çalışmaktadır. Bu sistem 

üzerinden gelen talepler alınmakta, ilgili birimlere yönlendirilmekte ve mükellefe 48 saat içinde geri dönüş 

yapılmaktadır (İBB Gelirler Müdürlüğü, 2014: 40, 41). 



 
 

5.3.3. Hizmetlerin Tanıtılması ve Vatandaşların Bilgilendirilmesi 

Nilüfer, Tarsus ve Şanlıurfa Belediyesi ve İBB Gelirler Müdürlüğü’nde sunulan hizmetlerin 

vatandaşlara tanıtılması ve vatandaşların bilgilendirilmesi konusunda Modelin 5c kriteri kapsamında 

yaklaşımlar geliştirilmiştir.  

Nilüfer Belediyesi hizmetlerinin farklı hizmet alan gruplara tanıtımına yönelik olarak çeşitli iletişim 

stratejileri izlemekte ve araçlar kullanmaktadır. Bu iletişim stratejileri ve araçları hizmet alan gruba, hizmetin 

niteliğine ve verilmek istenen toplumsal mesaja göre çeşitlenmekte ve Kurumsal İletişim Süreci altında yer alan 

Medya Planlaması ve İçerik Yönetimi Alt Süreci çerçevesinde yönetilmektedir. Medya toplantıları, mahalle ve 

site toplantıları, liderlerin görüşmeleri, iletişim noktaları, megaboard, totem, billboard, roket, Nilüfer Belediyesi 

yayınları, web sitesi, sosyal medya, e-posta, sms, sesli mesaj, gazete ve dergi haberleri ve ilanları hizmetlerin 

vatandaşlara tanıtımı konusunda kullanılan araçlar arasındadır. (Nilüfer Belediyesi, 2013: 47). 

 

Tarsus Belediyesi’nde hizmetlerin vatandaş gruplarına etkili bir şekilde tanıtımı Turizm ve Tanıtım 

Süreci kapsamında yapılmaktadır. Bu süreç kapsamında yürütülen faaliyetler Kültürel ve Sosyal İşler 

Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlğü ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün görev alanına girmektedir Yerel basın, 

bilbordlar, raketler, otobüs durakları ve camları ile şehrin çeşitli bölgelerine asılan ilanlar, internet sitesi, el 

ilanları, meclis toplantılarına ilişkin canlı yayınlar, sms sistemi hizmetlerin tanıtımı ve bilgilendirme amaçlı 

kullanılan araçlar arasındadır (Tarsus Belediyesi, 2013: 47, 50). 

 

Şanlıurfa Belediyesi’nde hizmetlerin vatandaşlara tanıtımı “doğuştan marka şehir olma” vizyonu 

doğrultusunda, basın ile yapılan bilgilendirme toplantıları, web sayfası, faaliyet bülteni, tanıtım broşürü, afişler, 

panolar, billboardlar, turizm danışmanlık hizmetleri, sosyal ve kültürel etkinlikler, fuar, sergi ve kongreler, 

mahalle ve STK toplantıları aracılığıyla yapılmaktadır. Hizmetlerin tanıtımına ilişkin yapılan çalışmaların 

etkinliği yılda bir kere uygulanan vatandaş memnuniyeti anketinde yer alan “hizmetlerimizden haberdar olma” 

sorusuyla değerlendirilmektedir (Şanlıurfa Belediyesi, 2012: 43, 44). 

 

İBB Gelirler Müdürlüğü’nde hizmetlerin tanıtılması ve vatandaşların bilgilendirilmesi Bilgilendirme ve 

Yönlendirme Süreci kapsamında yapılmaktadır. Vatandaşların bilgilendirilmesi için Müdürlük bilgilendirici kart 

ve broşürleri, ilan panoları, internet sitesi, İBB binasında yer alan LCD ekran, mükellef temsilcisi, sosyal 

medya, Müdürlüğün işbirliği olan Açık Hava ve Reklamcılar Derneği (ARED) web sayfası, mükellef ziyaretleri 

araçları kullanılmaktadır. Hizmetlerin bilinirlik düzeyi müşteri memnuniyeti anketi ile her yıl ölçülerek 

değerlendirilmekte ve bilinirlik oranını artırmaya yönelik iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir (İBB Gelirler 

Müdürlüğü, 2014: 38, 39). 

 

Nilüfer, Tarsus ve Şanlıurfa Belediyesi ve İBB Gelirler Müdürlüğü’nün hizmetlerin tanıtılması ve 

vatandaşların bilgilendirilmesi için kullandıkları araçlar Tablo 2’de toplu olarak gösterilmiştir. 

Tablo 2 

Hizmetlerin Tanıtılmasına Yönelik Kullanılan Araçlar 
Nilüfer Belediyesi Tarsus Belediyesi Şanlıurfa Belediyesi İBB Gelirler Müdürlüğü 

Medya toplantıları, mahalle 

ve site toplantıları, 

liderlerin görüşmeleri, 

iletişim noktaları, 

megaboard, totem, 

billboard, roket, Nilüfer 

Belediyesi yayınları, web 

sitesi, sosyal medya, e-

posta, sms, sesli mesaj, 

gazete ve dergi haberleri ve 

ilanları. 

Yerel basın, bilbordlar, 

raketler, otobüs durakları ve 

camları ile şehrin çeşitli 

bölgelerine asılan ilanlar, 

internet sitesi, el ilanları, 

meclis toplantılarına ilişkin 

canlı yayınlar, sms sistemi 

Web sayfası, faaliyet 

bülteni, tanıtım broşürü, 

afişler, panolar, 

billboardlar, turizm 

danışmanlık hizmetleri, 

sosyal ve kültürel 

etkinlikler, fuar, sergi ve 

kongreler, mahalle ve STK 

toplantıları 

Bilgilendirici kart ve 

broşürler, ilan panoları, 

internet sitesi, LCD ekran, 

sosyal medya, mükellef 

temsilcisi, mükellef 

ziyaretleri, ARED web 

sayfası. 

Kaynak: Nilüfer Belediyesi, 2013: 47; Tarsus Belediyesi, 2013: 47, 50; Şanlıurfa Belediyesi, 2012: 43, 44; İBB 

Gelirler Müdürlüğü, 2014: 38, 39. 

 

 



 
 

5.3.4. Hizmet Sunumunda Yenilikçi Çalışmalar ve E Belediyecilik Hizmetleri 

Nilüfer, Tarsus ve Şanlıurfa Belediyesi ve İBB Gelirler Müdürlüğü’nde teknolojinin takip edilmesi ve 

yenileşimci faaliyetler yoluyla hizmetlerin iyileştirilmesi konusunda Modelin 4d ve 5b kriterleri kapsamında 

yaklaşımlar geliştirilmiştir. Bu doğrultuda Türkiye genelindeki birçok belediyede olduğu gibi çalışma 

kapsamındaki belediyelerde de e-belediyecilik uygulamaları yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Nilüfer Belediyesi, stratejik planında e-belediye uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlamaya yönelik 

stratejiler tanımlamış ve bu kapsamda e-belediyecilik uygulamalarını geliştirmiştir. Vatandaşlar Nilüfer 

Belediyesi’nin resmi web sitesi aracılığıyla beyanname doldurma, vergi borçlarını sorgulama ve ödeme, 

arsaların imar durumlarını öğrenme, rayiç bedel öğrenme, inşaat ruhsatı için başvuru yapma, pazar yerleri ve 

ihaleler hakkında bilgi alma gibi işlemleri gerçekleştirebilmektedir. Ayrıca, vatandaşlar cep telefonları 

üzerinden de sicil numaralarını yazarak vergi borçlarını öğrenebilmekte ve ödeyebilmektedir (Nilüfer 

Belediyesi, 2013: 35, 36; nilufer.bel.tr, 2016). 

 

Tarsus Belediyesi’nde teknolojiyi takip ederek vatandaş memnuniyetini ve hizmet kalitesini artırmak 

amacıyla e-devlet projelerine uyum sağlamaya yönelik bazı çalışmalar yapılmış ve elektronik bilet sistemi, 

otomatik tahsilat veznesi, kredi kartı ile tahsilat sistemi, el bilgisayarı gibi uygulamalar geliştirilmiştir. 

Vatandaşlar Tarsus Belediyesi web sayfasında yer alan e-belediye linkine tıklayarak borçlarını 

sorgulayabilmekte ve e-ödeme yapabilmekte, bunu yanı sıra, imar durumu ve ihale bilgilerine ulaşabilmektedir. 

E-belediye uygulaması içinde yer alan Kent Rehberi sayesinde vatandaşlar şehirdeki nöbetçi eczaneler, ticari 

işletmeler, resmi kurumlar, dini tesisler, turistik yerler, dinlenme yerleri gibi günlük hayatta ihtiyaç duyulan 

yerlere ilişkin bilgiler ile Tarsus’un turistik yerleri hakkında bilgi edinebilmektedir (Tarsus Belediyesi, 2013: 

41, 42; tarsus.bel.tr, 2016). 

 

Şanlıurfa Belediyesi, “hizmetlerimizde en güncel teknolojiyi kullanmak” kalite politikası doğrultusunda 

teknolojiden yararlanarak vatandaşların zaman kaybını önlemeye ve tasarruf sağlamaya yönelik bazı 

uygulamalar geliştirmiştir. E-belediye, k-belediye ve t-belediye Şanlıurfa Belediyesi’nin teknolojiyi kullanarak 

vatandaşlara daha iyi hizmet sunmaya yönelik geliştirdikleri uygulamalar arasındadır. Vatandaşlar e-belediye ile 

borçlarını sorgulayabilmekte ve online ödeme yapabilmekte, işyeri ruhsatına başvurabilmekte, şikayetlerini 

bildirebilmekte, randevu talep edebilmekte ve imar durumuna ulaşabilmektedir. Ayrıca, e-belediye altında yer 

alan kent rehberi sayesinde nöbetçi eczaneler ve önemli yerlere ilişkin bilgilere ulaşabilmektedir (Şanlıurfa 

Belediyesi, 2013: 35, 36; sanliurfa.bel.tr, 2016). K-belediye (kioks) uygulaması ile vatandaşlara sanal ortamda 

iletişim kurma, güncel bilgilere ulaşma, adres tespit etme, dilek ve şikayetleri dile getirme, kredi kartı ile 

belediyeye ait tüm vergi borçlarını ödeyebilme imkanı sağlanmaktadır. T-belediye uygulaması ise vatandaşların 

7 gün 24 saat talep ve şikayetlerini iletebilecekleri, vergi borçlarını sorgulayabilecekleri bir telefon işletmeciliği 

uygulamasıdır (Şanlıurfa Belediyesi, 2013: 36). 

 

İBB Gelirler Müdürlüğü, “Mali Hizmetlerde Bilgi Teknolojileri Kullanımının Yaygınlaştırılması” 

stratejik amacı doğrultusunda vergi beyanlarında e-beyan, e-ödeme sistemlerinin kurularak kullanımının 

yaygınlaştırılması, vergi denetimlerinde mobil yoklama uygulamasına geçilmesi gibi faaliyetleri yürütmüştür. 

Bunun yanı sıra, e-beyan ve e-ödeme sistemleri dışında, e-sorgulama, dilekçematik, kredi kartı ile tahsilat, 

elektronik tahsilat sistemi Gelirler Müdürlüğü’nün yenilikçi çalışmaları sonucu mükelleflere yönelik geliştirdiği 

sistemlerdir (İBB Gelirler Müdürlüğü, 2014: 30, 31).  

 

Gelirler Müdürlüğü’nün mükelleflere yönelik e-belediyecilik hizmetleri İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi’nin web sayfasında yer alan e-belediyecilik bölümünün altında konumlandırılmıştır. Vatandaşlar, 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi web sayfasında e- belediyecilik butonunun altında yer alan Gelirler Müdürlüğü 

bölümünde e-beyanname, e-sorgulama ve e-ödeme, dilekçematik, istek-öneri ve şikayetler butonlarını tıklayarak 

Gelirler Müdürlüğü’nün e-belediyecilik hizmetlerinden faydalanabilmektedir. Ayrıca bu bölümde beyan 

kılavuzu, ödeme noktaları rehberleri, sıkça sorulan sorular, vergi ve ücret tarifeleri gibi vatandaşların vergi 

beyan ve ödemeleri konusunda yararlanabilecekleri faydalı bilgiler bulunmaktadır (ibb.gov.tr, 2016). 

 

 



 
 

5.3.5. Vatandaş Memnuniyetinin Ölçülmesi ve Hizmetlerin İyileştirilme Yöntemleri 

Nilüfer, Tarsus ve Şanlıurfa Belediyesi ve İBB Gelirler Müdürlüğü’nde modelin 5b ve 6a kriterleri 

kapsamında hizmetlerin zenginleştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla çeşitli geri bildirim araçlarından 

yararlanılmaktadır.  

Nilüfer Belediyesi’nde hizmet yelpazesinin geliştirilmesini amaçlayan iyileştirmeleri tahmin edebilmek 

için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Yılda bir uygulanan vatandaş memnuniyeti anketi, hizmet sonrası 

yapılan kültür anketleri, proje bazlı anketler, evlendirme hizmetleri anketleri ile vatandaş ziyaretleri ve 

muhtarlık toplantıları yoluyla alınan geri bildirimler bu yöntemler arasında yer almaktadır. Anket sonuçları 

değerlendirilerek hizmetlerin iyileştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra, yurt dışına düzenlenen 

teknik ziyaret gezilerden elde edilen iyi uygulama örnekleri ve paydaşlardan gelen yenilikçi fikirler de 

hizmetlerin iyileştirilmesinde fırsat olarak görülmektedir (Nilüfer Belediyesi, 2013: 11, 44, 45). 

 

Tarsus Belediyesi’nde vatandaşların kuruma bakış açılarını ve hizmetlere ilişkin algılamalarını ölçmek 

amacıyla 2008 yılından bu yana düzenli olarak her yıl vatandaş memnuniyeti anketi uygulanmaktadır. Ankette, 

memnuniyet ölçülecek genel konular belirlenirken kalite, zamanlama, güvenilirlik, işbirliği ve iletişim 

konularının ölçülebilmesine dikkat edilmekte ve çeşitli hizmet alanlarına ilişkin memnuniyet izlenmekte ve 

buna dayalı iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra, hizmetlerin iyileştirilmesi noktasında öneri 

sisteminden ve yeni teknolojilerden de faydalanılmaktadır (Tarsus Belediyesi, 2013: 45-47, 51). 

 

Şanlıurfa Belediyesi’nde yılda bir kez yapılan vatandaş memnuniyeti anketi, Beyaz Masa birimindeki 

öneri istek ve şikayet kutuları ve web sayfasından gelen öneri ve şikayetler, mahalle toplantıları, paylaşım 

toplantıları vatandaşların hizmetlere yönelik geri bildirimlerini almak amacıyla kullanılmaktadır. Vatandaş 

memnuniyeti anket sonuçları raporlanarak yıl sonunda üst yönetime sunulmakta ve değerlendirilmektedir 

(Şanlıurfa Belediyesi, 2012: 42). 

 

İBB Gelirler Müdürlüğü, 2010 yılından bu yana düzenli olarak uygulanan yıllık ve günlük müşteri 

memnuniyeti anketleri ve mükellef ziyaretleri ile mükelleflerin Gelirler Müdürlüğü’nün hizmetlerine ilişkin 

algılamalarını ve geri bildirimlerini almaktadır. Anketler ve mükellef ziyaretleri sonucu ortaya çıkan 

iyileştirmeye açık alanlar Müşteri Memnuniyetinin Ölçülmesi Süreç Ekibi ve Gelirler Müdürlüğü yöneticileri 

tarafından önceliklendirilerek iyileştirmelere yansıtılmaktadır. İletişim, işlem hızı, bekleme süresi, bekleme 

yerleri, yönlendirme,  personelin ilgisi, kısa sürede doğru çözümler üretebilme, e-beyan kullanım kolaylığı gibi 

konular Gelirler Müdürlüğü’nün vergi ödeyen mükelleflere uygulanan memnuniyet anketinde izlediği konulara 

örnek verilebilir (İBB Gelirler Müdürlüğü, 2014: 37, 42-47). 

 

EFQM Mükemmellik Modeli’nin RADAR boyutu girdi kriterleri kapsamında geliştirilen ve uygulanan 

yaklaşımların etkililiğinin düzenli olarak ölçülmesi ve gözden geçirilmesini, bu gözden geçirme faaliyetleri ile 

kıyaslama ya da öğrenme faaliyetleri sonucu iyileştirilmesini beklemektedir (EFQM ve Kalder, 2013: 28). 

Dolayısıyla, çalışma kapsamındaki belediyeler EFQM Mükemmellik Modeli’ni uygulamaları nedeniyle, 

yukarıda belirtilen vatandaşlardan elde edilen geri bildirimler, öneriler ve teknoloji takibinin yanı sıra, gözden 

geçirme ve kıyaslama faaliyetleri sonucu da hizmetlerini iyileştirebilmektedir.  

 

Örneğin; Nilüfer Belediyesi’nde yılda iki kez gerçekleştirilen yönetim gözden geçirme toplantıları, ayda 

bir kez gerçekleştirilen Müdürler toplantıları, yılda bir kez gerçekleştirilen stratejik plan toplantıları, öz 

değerlendirme çalışmaları; Tarsus Belediyesi’nde yılda bir gerçekleştirilen öz değerlendirme çalışmaları ve 

stratejik plan çalışmaları, yönetim gözden geçirme toplantıları, 15 günde bir gerçekleştirilen Müdürler 

toplantıları, kalite geliştirme grubu toplantıları; Şanlıurfa Belediyesi’nde yönetim gözden geçirme toplantıları, 

kalite konseyi, müdürler koordinasyon toplantısı, öz değerlendirme çalışması, ödül süreci geri bildirim raporları, 

süreç toplantıları, stratejik plan toplantıları; İBB Gelirler Müdürlüğü’nde yıllık olarak gerçekleştirilen öz 

değerlendirme çalışmaları, süreç gözden geçirme toplantıları, şeflik toplantıları, strateji gözden geçirme 

toplantıları, yönetim gözden geçirme toplantıları hizmetlerin ve yaklaşımların gözden geçirilmesi ve 

iyileştirilmesinde kullanılan araçlar arasındadır (Nilüfer Belediyesi, 2013: 1-51; Tarsus Belediyesi, 2013: 1-50; 

Şanlıurfa Belediyesi, 2012: 1-46; İBB Gelirler Müdürlüğü, 2014: 1-41).  



 
 

 

Bunun yanı sıra, çalışma kapsamındaki belediyelerin çeşitli kuruluşlara yapılan kıyaslama çalışmaları 

sonucu da vatandaşlara yönelik hizmetlerini ya da sistemlerini geliştirdiklerine ilişkin örnekler görülmektedir. 

Örneğin; Nilüfer Belediyesi vatandaş ilişkilerine ilişkin bazı yaklaşımlarını Kadıköy Belediyesi, Şanlıurfa 

Belediyesi ve Tarsus Belediyesi ile yaptığı kıyaslama çalışmaları sonucu iyileştirmiştir (Nilüfer Belediyesi, 

2013: 51). İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gelirler Müdürlüğü Kocaeli Sanayi Odası’na gerçekleştirilen 

kıyaslama ziyareti sonucu mükellef ziyaretlerini yapmaya başlamış ve yıllık müşteri memnuniyeti anketine 

günlük anketleri de ilave etmiş, İGDAŞ’a yaptığı kıyaslama ziyareti sonucu müşteri talep ve şikayet yönetim 

sistemini kurmuştur (İBB Gelirler Müdürlüğü, 2014: 37-41). 

 

6. SONUÇ 

Bu bildiri kapsamında, kamu hizmetlerinin sunumunda müşteri/vatandaş odaklı yönetim yaklaşımının 

uygulanmasına yönelik dünyada ve Türkiye’deki gelişmelerden bahsedildikten sonra, Türkiye’de toplam kalite 

yönetimi ve EFQM Mükemmellik Modeli’ni uygulayan belediye örnekleri üzerinden vatandaş odaklı yönetim 

uygulamaları incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmada ulaşılan sonuçları şöyle özetlemek mümkündür: 

Toplam kalite yönetiminin müşteri odaklı yönetim anlayışı, özellikle yeni kamu yönetimi anlayışı ile 

birlikte özel sektör yönetim tekniklerine ilgi duymaya başlayan kamu yönetiminin de hizmet sunum anlayışını 

ve vatandaşa bakışını etkilemiş, kamu hizmetlerinin yararlanıcısı durumunda olan vatandaşlar, müşteri olarak 

tanımlanarak kamu yönetiminin gözünde daha değerli hale gelmiştir. Bu gelişmelerin ışığında, vatandaşın talep 

ve beklentilerinin alınması ve karşılanması, vatandaş memnuniyetinin ölçülmesi, hizmet kalitesinin artırılması 

ve kurumların iç işleyişi ve süreçlerinin bu doğrultuda iyileştirilmesi noktasında kamu yönetiminde de mesafe 

alınmıştır.  

 

1980’li yıllarda ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkilemeye başlayan geleneksel yönetim anlayışından yeni 

kamu yönetimi anlayışına geçiş süreci Türkiye’yi de etkisi altına almaya başlamış ve bu gelişmelerin de 

etkisiyle Türkiye’de 2000’li yıllardan itibaren kamu yönetiminde reform çalışmaları ağırlık kazanmış ve 2004 

yılından itibaren kamu yönetiminin yeniden yapılanmasına yönelik birçok yasal düzenleme yapılmıştır. Bu 

düzenlemelerin kamu yönetiminde vatandaş odaklı yönetim anlayışına geçişi sağlayacak uygulamalara öncülük 

ettiği söylenebilir. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,  Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediye Kanunu, İl Özel 

İdaresi Kanunu, Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu gibi yasal düzenlemelerle getirilen yenilikler ve e-devlet 

uygulaması bu düzenleme ve uygulamalara örnek verilebilir. 

 

Bunun yanı sıra, ülkemizde 1990’lı yıllardan itibaren özel sektörde uygulanan toplam kalite yönetimi ve 

EFQM Mükemmellik Modeli uygulamaları 2000’li yıllardan itibaren öncelikle merkezi yönetim kuruluşlarında, 

daha sonra belediyelerde yaygınlaşmaya başlamıştır. 2002 yılından itibaren birçok kamu kuruluşu EFQM Model 

uygulaması nedeniyle başarılı bulunarak ödül ve belge almaya hak kazanmıştır.  

 

EFQM Mükemmellik Modeli’ni uygulayan kamu kuruluşları “müşteriler için değer katma” temel 

kavramı ve modelin ilgili kriterleri kapsamında geliştirdikleri yaklaşımlar nedeniyle, hizmetlerini vatandaş 

odaklı yönetim anlayışı doğrultusunda sunma ve bu konuda olumlu sonuçlar elde etme yönünde önemli 

avantajlara sahip olabilmektedir. Bu noktada, EFQM Mükemmellik Modeli uygulamasının, kuruluşların 

hizmetlerini müşteri/vatandaş odaklı yaklaşımla sunmaları konusunda Modelin beklediği bazı zorunluluklar 

nedeniyle teşvik edici bir özelliğe sahip olduğu söylenebilir. Müşteri talep ve beklentilerinin alınarak stratejilere 

ve hizmet sunumuna yansıtılması, müşterilerin iletişim gereksinimlerinin tespit edilerek karşılanması, müşteri 

geri bildirimlerinin alınması, cevaplanması ve iyileştirmelere yansıtılması, müşteri memnuniyetinin ölçülüp 

izlenerek iyileştirmelere yansıtılması, hizmetlerin iyileştirilmesinde müşterilerin katılımının sağlanması, 

hizmetlerin çeşitli araçlarla müşterilere tanıtılması, müşteriler için yenileşme ve değer yaratma konusunda çaba 

gösterilmesi ve hizmetlerin zenginleştirilmesi Modelin müşteri odaklı yönetim yaklaşımı konusunda kuruluşlara 

sağladığı avantajlar arasındadır. 

 



 
 

Ayrıca, Modelin RADAR Matrisi çerçevesinde kuruluşlardan bir kültür haline getirmelerini beklediği 

gözden geçirme, kıyaslama, öğrenme ve iyileştirme mantığı, kuruluşların hizmetlerini ve yaklaşımlarını düzenli 

olarak gözden geçirerek müşterilerine fayda sağlayacak şekilde iyileştirmeleri konusunda onları teşvik 

etmektedir.  

Bildiri kapsamında Modeli uygulayan belediyelerin uygulamaları incelendiğinde, çalışma kapsamındaki 

tüm kuruluşların farklı isim ve yöntemlerle de olsa Model çerçevesinde vatandaş odaklı yaklaşımları kurma 

yönünde çaba gösterdiği ve bazı uygulamalar geliştirdiği görülmüştür. Bu kapsamda kamu sektöründeki iyi 

uygulamaların paylaşılmasının ve kıyaslama çalışmaları yoluyla kuruluşların kendi uygulamalarını 

geliştirmelerinin, ülkemizde vatandaş odaklı yönetim yaklaşımının, dolayısıyla da kamu hizmetlerinin 

kalitesinin gelişmesi noktasında önemli katkılarda bulunabileceği düşünülmektedir. Vatandaş odaklı kamu 

yönetimi anlayışının yaygınlaşması sadece hizmet kalitesinin gelişmesine katkı sağlamayacak, aynı zamanda 

vatandaşı merkeze alması ve vatandaş katılımını da artırması nedeniyle demokrasinin gelişmesine de katkı 

sağlayacaktır. 
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