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Planlama/ Uygulama/

İzleme/
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Kuruluş Düzeyinde 
Stratejik Planlama/
Uygulama/ İzleme/

Denetleme

Kalkınma Planı

Orta Vadeli 
Program

Performans 
Esaslı Bütçe

Bölge Planları

Sektörel/Tematik
Stratejiler

İl Planları

Orta Vadeli 
Mali Plan

Yıllık Program



 Ulusal düzeyde:
◦ Politika oluşturma ve uygulama kapasitesinin artırılması

◦ Kaynakların etkin ve etkili kullanımı

 Kurumsal düzeyde:
◦ Geleceğe yönelme, yön çizme, kurumsal amaçların 

sürekliliği

◦ Çalışanları ve çalışmaları ortak hedeflere yönlendirme

◦ Stratejik yönetim kültürünün oluşturulması (performans 
odaklılık)

◦ Yararlanıcı odaklılık

◦ Şeffaflık, demokratiklik



 Stratejik Planlama bir araç
◦ Geleceğe/ileriye yönelik düşünme

◦ Politika oluşturma kapasitesinin güçlendirilmesi

◦ Orta vadeli ve somut hedeflere dayalı planlama 
anlayışının geliştirilmesi

◦ Amaçta-algıda-duyguda birlik

◦ Performansın öne çıkarılması

◦ Stratejik yönetim ve düşünce

◦ Sonuçlara odaklanma



 Pilot Uygulamalar  TUİK, HSSGM, KGM, HÜ, DİÖİ, KBŞB, İB, TKB

 Kılavuz, Yönetmelik (2006) 

 SP Geçiş Takvimi
◦ 31 Aralık 2006 – 17 kuruluş 

◦ 31 Mart 2007 – 31 kuruluş 

◦ 31 Ocak 2008 – 60 kuruluş 

◦ 31 Ocak 2009 – 40 kuruluş 

 Mart 2011: 191 kuruluştan 143’ünde SP tamamlandı

 Ayrıca: 244 Belediye, 81 İl Özel İdaresi, 19 KİT



 Planların değerlendirilmesi
◦ Üst politika belgeleri ile uyum

◦ Usul ve esaslara uyum

◦ Kurumsal stratejik planlar arası uyum

 Gelişmeler doğrultusunda sistem tasarımının 
iyileştirilmesi, mevzuat düzenlemeleri

 Geçiş sürecinde destek
◦ Araştırma, bilgi paylaşımı, ağ oluşturma, kapasite ve 

yetkinlik geliştirme



 En önemli başarı faktörü stratejik planlamanın 
benimsenmesi ve sahiplenilmesi
◦ Siyasi düzey

◦ Tepe yönetim

◦ Kuruluş çalışanları

 Üst politika belgelerinin kuruluş düzeyinde 
stratejik planlamaya girdi verecek şekilde 
tasarlanmamış olması

 “sonuç odaklılık” kavramının anlaşılmasındaki 
güçlük

 Stratejik Planlama modelinde kurumların 
yapısına göre uyarlama ihtiyacı



 Kamu yönetimi reformlarının bütüncül olarak 
bir sistem tasarımının ve uygulama 
stratejisinin eksikliği

 Stratejik planlar kaynak tahsisine ilişkin temel 
karar süreçlerine entegre edilememiştir

 Performans verilerine ilişkin altyapı eksiklikleri 
stratejik planların hazırlanma ve uygulamanın 
izlenmesi süreçlerinde sorun yaşanmasına yol 
açmıştır

 Başta SGBler olmak üzere kurumsal kapasite 
konusunda çoğu kuruluşun yetersiz olduğu 
gözlenmiştir



 İlk stratejik planların hazırlanmasında 
Bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarının planlarının 
ilişkisi yeterince kurulamamıştır

 Stratejik planların yenilenme durumunda bütçe 
hazırlama takvimine uyumun yeterince 
gözetilmemesi

 SP dönemi ile idarelerin hizmet döneminin 
örtüşmemesi

 Planların güncellenmesi veya yenilenmesi 
konusunda getirilen kısıtlar

 Stratejik planlamayı temel alan bir yönetim 
anlayışının yerleşmemesi



 Belediyeler ve il özel idarelerinin kısa bir sürede ve toplu 
halde SP yapmak zorunda kalmaları sonucunda

 Kuruluşlar arasında ve pilot uygulamalar ile bilgi ve 
deneyim paylaşımı gerçekleşememiştir

 Dış danışmanlık hizmetine bağımlı kalınmış, bu yolla 
alınan hizmetin kalitesi ise çoğunlukla düşük olmuş 
ve belli şablonlara dayalı bir çalışma yapılmıştır 

 Kurumsal öğrenme etkisinin yeterince 
gerçekleşmemiştir

 Değerlendirme raporlarının hazırlanmaması sonucu 
DPT’nin yönlendirme ve etkisi kısıtlı kalmıştır.

 Hizmet standartları eksikliği SP lerin hazırlanmasını ve 
birbiriyle karşılaştırılmasını güçleştirmekte

 SP ler ile mekânsal nitelikli plan ve programların ilişkisi 
yeterince tanımlanmamıştır.



 Merkezi kamu idarelerinin ve KİT lerin SP leri
değerlendirildi, mahalli idarelerin SP leri
değerlendirilmedi

 Değerlendirme raporları, SP lerin kalkınma 
planı ve programların uygulama aracı olarak 
kullanılması perspektifi ile hazırlanmadı

 Üniversitelere yeterince derinlikli ve 
yönlendirici raporlar sunulamadı

 DPT görüşlerinin önemli olduğu görülmektedir.  
İstenen değişikliklerin yarısı yapılmış, ciddi iş 
yükü veya zaman gerektirecek ya da ancak bir 
sonraki planlama çalışmasında yapılabilecek 
değişiklikler ise yapılmamıştır. 



 Paydaş analizi, amaç, hedef, strateji, performans göstergeleri 
ve maliyetlendirme konuları en problemli alanlar 

 SP hazırlık çalışmaları ve sürecin tasarımı, planların kalitesini 
belirleyici olmuştur. 

 GZFT çalışması kurumların çoğunda analiz niteliği taşımamakta 
ve stratejilerle bağlantısının kurulmadığı görülmektedir.

 amaç-hedef-strateji kavramlarında birbirine geçişler olduğu, 
kavramların tam olarak netleşmediği görülmektedir.  

 Hedeflere yönelik stratejiler tanımına uygun şekilde 
belirlenememiştir.

 Birçok kuruluşun performans göstergeleri, amaç ve hedefleri 
ölçebilecek nitelikte değildir.

 Maliyetlendirme kuruluşların büyük sıkıntı yaşadığı bir alandır.

 Bakanlıklar ve üniversiteler görece daha kaliteli planlar 
hazırlamışlardır. 



 Tüm kamu kurumlarının planlanan takvime uygun olarak ilk Sp
leri hazırlamış olması önemli bir başarı 

 İlk SP lerin hazırlanması kuruluşlarda kapasite oluşturma ve 
öğrenme etkisi sebebiyle kurumsal gelişime de katkı 
sağlamıştır. 

 SP den beklenen üst amaçlara ulaşma düzeyi sınırlı kaldı: 

 plan-program-bütçe bağlantısının kurulması,

 kaynakların daha etkin kullanımı konularında henüz kayda 
değer bir ilerleme sağlanamadı

 politika oluşturma kapasitesinin yükseltilmesi ve iyi 
yönetişim alanlarında ise kısmi ilerleme kaydedildi:

 İyi yönetişim ilkelerinden şeffaflık ve katılımcılık 
konularında olumlu katkı 

 Hesap verebilirlik alanında önemli bir katkı 
sağlanmamıştır.



 Sistem Tasarımının iyileştirilmesi

 Bütüncül sitem tasarımı üzerinde çalışmalar  

 Yönetmelik ve Kılavuzlar güncelleniyor

 Kapasite ve Yetkinlik Geliştirme

 Yönetsel Kapasite ve Yönetici Yetkinlikleri 
Geliştirme Modeli

 Katılımcılık Modeli ve araçları

 Geniş kapsamlı eğitimler (IPA)



Teşekkürler

Kamuda Stratejik Yönetim

www.sp.gov.tr
sp@dpt.gov.tr

http://www.sp.gov.tr/
mailto:sp@dpt.gov.tr

