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Bir idarenin sahip oldu u en önemli kaynak o idarede çal anlar n bilgi ve yetkinlikleridir. 

Çal anlar n bilgi ve yetkinliklerinden uygun ekilde yararlan lmad kça çal anlar n daha fazla bilgi ve 
yetkinlik edinmelerinin ne idareye ne de çal anlara bir katk  yoktur. Bu dü ünceyi esas alan bir 
yakla mla haz rlanan, idarede görev yapan tüm personelin katk  ve kat mlar  gerektiren bu öneriyle 
gerçekle tirilmek istenilen amaçlar ve sistemin uygulama araçlar  ana hatlar yla a da s ralanm r. 

 
I. AMAÇLAR 
 
1. Stratejik plan hedeflerinin gerçekle tirilmesi, 
2. Yürürlükte bulunan kanun ve düzenlemelere uygunlu un sa lanmas , 
3. Yararlan /mü teri odakl  bir kamu yönetimi anlay n te vik edilmesi, 
4. Performans ölçütlerinin belirlenmesi, 
5. darenin önceliklerine sistematik bir yakla m getirilmesi, 
6. Fonksiyonel s rlar n ortadan kald larak, fonksiyonlar aras  ili kilerin geli tirilmesi, 
7. Katma de er yaratmayan faaliyetlerin belirlenmesi, 
8. Kaynaklar n etkin, etkili ve verimli kullan n sa lanmas , 
9. yile tirme imkânlar n tespit edilmesi, 
10. zl  karar alma imkân  sa lamas , 
11. Sorumluluklar n aç kça belirlenmesi, 
12. Kurumsal yönetim ilkelerinin kamu yönetimine yerle tirilmesi, 
13. Risk yönetimi ve iç denetim için alt yap n olu turulmas , 
14. Kamu yönetiminde güven unsurunun yerle tirilmesi, 
15. Kamu yönetiminde verilere dayal  bir yönetim kültürünün olu turulmas , 
16. Güvenilir finansal raporlar n üretilmesi, 
17. Faaliyet tabanl  yönetim.  

 
II. UYGULAMA ARAÇLARI 

 
1. Süreç Esasl ç Kontrol Sisteminin uygulanmas nda üst yönetici ve üst yönetimin deste i 

artt r.  
2. Süreç Esasl ç Kontrol Sistemi, her birimde olu turulacak Süreç Yönetim Komiteleri 

sorumlulu unda yürütülmelidir. Süreç Yönetim Komitesi, ilgili Genel Müdürün ba kanl nda, süreçle 
ilgili Genel Müdür Yard mc , Daire Ba kan , Uzman veya ube Müdürü ile gerek duyulan di er 
ki ilerden olu mal r.  

3. Teknik konularda dan manl k ve e itim deste ini gerektirmektedir.    
4. Uygulamaya bir durum de erlendirmesi yap larak merkez birimleri itibariyle 

ba lan lmal r. 
5. Kritik ba ar  faktörleri belirlenmelidir. 
6. Geli me ihtiyac  matrisi olu turulmal r. 
7. Etki matrisi olu turulmal r. 
8. Karar matrisi olu turulmal r. 
9. Faaliyetler temel faaliyetler/süreçler ve destek faaliyetleri/süreçler olarak s fland lmal , 

kritik süreçler belirlenmeli, süreç haritalar  olu turulmal r. Süreçler tek ba na belirtilmemeli, her 
süreç, tedarikçi-yararlan /mü teri zinciri içerisinde gösterilmelidir. Her temel sürecin kilit tedarikçisi 
ve kilit mü terisi tan mlanmal r.  
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10. Süreçler aras  sorunlar  önlemek amac yla süreç s rlar  belirlenmelidir. S rlar, süreç ak  
emas  üzerinde gösterilmelidir. 

11. Her süreç performans göstergelerinin olu turulmas na temel olacak ekilde belirlenmelidir. 
Performans göstergeleri için hedefler belirlenmeli ve performans göstergeleri gerçek durumun hedefle 
kar la lmas  yap lacak tarzda olmal r. 

12. Her süreç sahibi aç k olarak belirlenmelidir. 
13. Birimin risk de erlendirmesi yap larak faaliyetlere ili kin temel riskler, risk haritas /risk 

matrisi üzerinde gösterilmelidir. 
 
 Bu kapsamda a da baz  temel kavramlar n tan mlar  yap lmaktad r. 
 
 Mü teri/Yararlan : Bir sürecin ç kt  (ürün ya da hizmet) alan dâhili ve harici herkes/her 
kurulu ; sürecin hem iç hem de d  mü teriler üzerindeki etkilerini kavramak, süreç yönetimi ve 
iyile tirmesinin kilit noktas r. 
 
 Tedarikçi: Bir sürece girdi (ürün, hizmet ya da bilgi) sa layan ki i ve kurulu lar, ço u zaman 
bir hizmet kurulu unda mü teri ayn  zamanda tedarikçidir de.  
 
 Girdi: Bir tedarikçiden gelen ve sürece kat lan herhangi bir ürün, talep, hizmet ya da bilgi. 
 
 kt : Bir süreçteki etkinliklerden kaynaklanan ya da onlar n sonucu olan bütün ürün, hizmet ya 
da bilgiler. 
  
 Süreç Çevrim Zaman : Bir süreçte geçen bütün süre, gerçekle en çal ma zaman  ve bekleme 
zaman . 
 
 Verilere Dayal  Yönetim: Ölçütleri ve bulgular  kullanarak karar verme, “sezgileri” verilerle 
destekleme. 
 
 Süreç  Haritas  ya  da   Ak emas :  Sürecin içindeki bütün etkinlikleri, karar a amalar , 
mükerrer i  döngülerini ve aktarmalar  gösteren grafik ifadesi. 
 
 Katma De er Yaratan Etkinlikler: Bir süreç içinde, d  mü teri taraf ndan belirlenen ve 
de eri tan mlayan üç ölçüte de uyan ad mlar/i ler: 1) Mü terinin ihtiyaçlar n kar lanmas  (stratejik 
hedef), 2) Süreç içerisinde ilerleyen eylerin de iyor olmas  ve 3) lk seferinde do ru i in yap lmas . 
 
 Katma De er Yaratmayan Etkinlikler: Bir süreç içinde, d  mü teri için bir de er yaratmayan 
ve katma de er ölçütlerinin üçünü birden kar layamayan ad mlar/i ler; bunlar n aras nda, mükerrer 

ler, aktarmalar, denetleme/kontrol, bekleme/gecikmeler vb. say labilir. 
 

 Temel Faaliyetler/Süreçler: çerisinde bir veya birden fazla faaliyeti/süreci ihtiva eden d  
mü teriyi(yararlan ) memnun etmeye yönelik faaliyetler/süreçler. 
 
 Destek Faaliyetleri/Süreçleri: ç mü teriyi/yararlan  memnun etmeye yönelik 
faaliyetler/süreçler. 
 
 Kritik Ba ar  Faktörleri: dareyi, mü teri/yararlan  gözünde de erli k lacak, güçlendirilmesi 
ve odaklan lmas  gereken yönlerdir. 
 
 Kritik Süreçler: Kritik süreçler, süreçlerin kritik ba ar  faktörleri üzerindeki etkisi ve süreçlerin 
geli me ihtiyaçlar  dikkate al narak belirlenen ana süreçlerdir. Kritik süreçler, süreç iyile tirmesinde 
önceli e sahip bulunurlar. 
 
 Süreç yile tirmesi: Hatalar , verimsizli i, maliyetleri ya da çevrim zaman  ortadan 
kald rmak ya da azaltmak üzere sürekli geli en de imler/çözümler olu turmaya odaklanan iyile tirme 
yakla . 
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 Süreç Sahibi: Sürecin ba tan sona sorumlulu unu ta yan ki i. 
 
 Geli me htiyac  Matrisi: Kritik sürecin belirlenmesinde kullan lan iki parametreden biri olan 
“geli me ihtiyac ”n n belirlenmesi için haz rlanan tablodur. 
 

MEVCUT SEV YE  
SÜREÇLER 0 1 2 3 4 

HEDEF 
SEV YE 

FARK 

X        

Y        

Z        

 
 Hedef seviye en çok 4 olabilir. Sürecin mevcut seviyesi 0 ile 4 aras nda de erlendirilir. “0” 
henüz olu turulmam  veya hiçbir etkinli i olmayan, “4” örnek model olabilecek yap daki “mükemmel” 
süreçler için kullan r. 
 
 Etki Matrisi: Kritik süreçlerin belirlenmesinde kullan lan iki parametreden bir olan “kritik 
ba ar  faktörleri üzerindeki etki”nin analizine imkân sa layan tablodur. 
 

KR K BA ARI FAKTÖRLER   
SÜREÇLER A B C D 

 
TOPLAM ETK  

X      

Y      

Z      

  
 Sürecin etkisi 0.1.2.3 ve 4 puanlar  verilerek de erlendirilir. Puanlar toplanarak toplam etki 
bulunur. Puanlama faktörleri; 0: Etkisiz, 1:Etkisi Az, 2: Orta Etkili, 3: Etkili, 4:Çok Etkili   
 
 Karar Matrisi: Her süreç daha önce belirlenen “Toplam Etki” ve “Geli me htiyac ” 
de erlendirmelerine göre karar matrisine i lenir. 
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 Süreç: Bir girdiyle ba layan (iç veya d  tedarikçiden gelen bir talep, bilgi veya hammadde) ve 
bu girdiye birim içerisinde bir katma de er kat larak yararlan /mü teri için belirli bir ç kt  üreten 
birbiriyle ba lant  etkinlikler dizisi. 
 
 

M/SÜREÇ 
 

  
 
    (X1)            (X2)            (X3)     (X4)     =      (Y1),(Y2),(Y3)  
    

 
 Y = f(X) 

 
 “Y, X’in bir fonksiyonudur” Di er bir ifadeyle, Y’lerin elde edilmesinde (X)’lerin her birinin 
ayr  ayr  rolü vard r. O halde (Y)’lerin istenilen düzeyde elde edilebilmesi için yap lmas  gereken (X)’ler 
üzerinde yo unla makt r. te önerilen Süreç Esasl ç Kontrol Sisteminin odakland  husus da budur. 
Burada kavranmas  gereken en önemli husus; 
 

1)  sürecindeki ve girdilerdeki (X)’lerden ya da de kenlerden hangilerinin Y’ler ya da 
sonuçlar üzerinde en büyük etkiye sahip oldu unu anlamak,  

 
2) le ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak ve onun verimlili ini artt rmak için, sürecin toplam 

performans ndaki de imlerden (Y’ler ve di er harici etkenler) yararlanmak. 
 
 Buradaki  (Y)’ler u anlamlara gelebilir. 
 

 Stratejik hedef, 
 Mü teri ihtiyaçlar , 
 Kazançlar, 
 Mü teri memnuniyeti, 
 Toplam i  verimlili i, 

 
 Buradaki (X)’ler u anlamlara gelebilir. 
 

 Stratejik hedeflere ula mak için gerekli faaliyetler, 
 Yürütülen faaliyetin kalitesi, 
 Mü teri memnuniyetini belirleyen ana etkenler, 
 Personelin yetkinli i, çevrim zaman , kullan lan teknoloji vb. gibi süreç de kenleri. 

 
 
KAYNAKLAR: 
 
1) Süreç Yönetimi, Memet ÖZKAN 
2) Six Sigma Yolu (Çeviren: Nafiz GÜDER, Güne  TOKCAN) 
3) Strateji Haritalar  (Çeviren: eyda ÖZTÜRK) 


