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ÖZET
Planlama Uzmanlığı Tezi
MERKEZİ KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLARIN
UYGULAMA ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI
Duygu DEMİR SAYĞILI
Küreselleşmenin etkisiyle yaşanan değişimler, rekabetin çeşitlendiği ve
hızlandığı bir ortamda daha planlı ve yeni gelişmelere karşı daha hazırlıklı olma
ihtiyacını gündeme getirmiştir. Bu ihtiyaç, kamu yönetiminde değişim arayışlarına
yol açmış ve etkinlik, verimlilik, hesap verebilirlik, şeffaflık ile katılımcılık
kavramlarına odaklanan stratejik planlama yaklaşımının gündeme gelmesine neden
olmuştur.
Türkiye’de stratejik planlama yaklaşımı 2003 yılında 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunun yayımlanmasıyla yasal zemine kavuşmuştur. Kanunla
genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin stratejik plan
hazırlamaları zorunlu hale gelmiştir. Süreç içinde, bu idarelerin önemli bir bölümü
ilk stratejik plan dönemlerini tamamlamış, ikinci plan çalışmalarına başlamıştır.
Ancak yaşanan yedi yıllık deneyimde uygulamada birtakım sorunlar yaşandığı
gözlemlenmiştir.
Bu çerçevede, çalışmanın amacı, Türkiye’de stratejik planlama sisteminin
mevcut durumunun analiz edilerek stratejik planların daha etkin ve uygulanabilir
hale gelmesine yönelik öneriler geliştirilmesidir.
Bu kapsamda çalışmada literatür taraması ile ülke incelemeleri yapılmış ve
mevcut duruma ilişkin gerekli verilerin elde edilmesinde anket yöntemi
kullanılmıştır. Araştırma kapsamına 5018 sayılı Kanunun I, II ve IV sayılı cetvelinde
yer alan kamu idarelerinden üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri haricindeki
stratejik plan hazırlamakla yükümlü olup ilk stratejik planını hazırlayıp uygulama
aşamasına geçmiş olan 64 merkezi kamu idaresi dâhil edilmiştir.
Araştırma sonuçları, stratejik planın önemli ve faydalı dokümanlar olduğunun
düşünülmesine rağmen uygulamanın yeterince etkin gerçekleşmediğini
göstermektedir. Etkin bir izleme ve değerlendirme sisteminin olmayışı, performans
denetiminin gerçekleşmemesi, hesap verme mekanizmasının gelişmemesi, bütçe ve
yatırım görüşmelerinde stratejik planların dikkate alınmaması gibi faktörler
uygulamayı güçleştirmektedir. Bu çerçevede stratejik planların uygulama etkinliğinin
artırılmasına yönelik Kalkınma Bakanlığı tarafından stratejik planların onaylanması,
merkezi kamu idareleri arasında koordinasyon sorununun çözülmesi, hesap
verebilirlik mekanizmalarının geliştirilmesi gibi öneriler geliştirilmiş olup,
dünyadaki gelişmelere paralel olarak hesap verebilirlik mekanizmalarına
odaklanılmasının uygulama sürecinin geliştirilmesi açısından faydalı olacağı
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Stratejik plan, hesap verebilirlik, denetim, uygulama
etkinliği, izleme ve değerlendirme, merkezi kamu idareleri
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ABSTRACT
Planning Expertise Thesis
INCREASING THE EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTATION OF
STRATEGIC PLANS IN CENTRAL PUBLIC ADMINISTRATIONS
Duygu DEMİR SAYĞILI
Rapid changes that have taken place with the influence of globalization, have
brought the need to be more planned and prepared for new developments in the
competitive environment. This need has led to search for changes in public
management and resulted in emergence of strategic planning approach which focuses
on effectiveness, productivity, accountability, transparency and engagement.
In Turkey, the strategic planning approach was introduced with the enactment
of Public Financial Management and Control Law No. 5018. With this Law, public
administrations within the scope of general budget and special budget
administrations became obliged to prepare strategic plans. Currently, most of these
administrations have completed their first strategic planning periods and are carrying
out the studies for their second term strategic plans. The experience in the past seven
years shows that there are some problems encountered at the implementation stage.
In this framework the purpose e of this study is to develop recommendations
for increasing the effectiveness of implementation of strategic plans in Turkey by
analyzing the current state of the strategic planning system.
In this context, literature survey was made and country studies were analyzed
and thereafter, survey method was used in order to compile the necessary data on the
current situation. 64 public administrations, except for universities and high
technology institutions, stated in the lists no. I, II and IV in the annex of the Law No.
5018 which are obliged to prepare strategic plans and currently at the implementation
stage, were included in the survey.
The survey results show that although the strategic plans are thought to be
important and useful documents, there are problems in putting them into
implementation. The reasons such that the lack of an effective monitoring and
evaluation system, performance audits are not carried out, strategic plans are not
taken into account at budget and investment negotiations and accountability
mechanism is not improved, are hindering the implementation of the strategic plans.
In this context, 14 recommendations have been developed for increasing the
effectiveness of implementation. In parallel with developments in the world, it is
useful to focus on the accountability mechanisms in order to improve the
implementation.
Key Words: Strategic plan, accountability, audit, effectiveness of
implementation, monitoring and evaluation, central public administrations
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GİRİŞ
Küreselleşmeyle beraber özel sektör örgütlerinde rekabet hızla artmış ve bu
rekabet ortamında üstünlük sağlayabilmek için daha planlı ve hazırlıklı olma ihtiyacı
gündeme gelmiştir. Bu ihtiyaç, yeni yönetim arayışlarını beraberinde getirmiş ve özel
sektörde stratejik planlamanın gündeme gelmesine neden olmuştur. Bu süreçte
yaşanan hızlı değişimler kamu sektörünü de derinden etkilemiş, kamu ve özel sektör
arasındaki sınırların azalmasına sebep olmuş ve kamu hizmetlerinden beklentileri
artırmıştır. Böylece özel sektörde uygulanan stratejik planlama yaklaşımı kamuda da
tartışılmaya başlanmış ve 1990’larda uygulamaya geçilmiştir. Bu kapsamda ilk yasal
düzenleme 1993 yılında Hükümet Performans ve Sonuç Kanunuyla Amerika Birleşik
Devletleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Daha sonra stratejik planlama yaklaşımı
birçok ülke tarafından kamu yönetimi reformu şeklinde gündeme alınmış ve
uygulamaya konulmuştur.
Türkiye’de stratejik planlama yaklaşımı Amerika Birleşik Devletleri’ndeki
yaklaşıma benzer nitelikte olup 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunuyla yasal zemine kavuşmuştur. 5018 sayılı Kanunla, mali yönetim sisteminde
köklü değişiklikler gerçekleştirilmiş, stratejik planlama ve performans esaslı
bütçeleme kavramları üzerinde durulmuştur. Performans esaslı bütçeleme Türkiye’de
sadece bir bütçeleme sistemi olarak değil, stratejik planlama yaklaşımının uygulama
aracı olarak da kurgulanmıştır
5018 sayılı Kanunla genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli
idarelerin, 5216 sayılı Kanunla büyükşehir belediyelerinin, 5302 sayılı Kanunla il
özel idarelerinin, 5393 sayılı Kanunla nüfusu 50.000’in üzerinde olan belediyelerin
ve 2007/12702 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kamu iktisadi teşebbüslerinin de
stratejik plan hazırlamalarına ilişkin düzenlemeler getirilmiştir. Bununla birlikte
5018 sayılı Kanunla stratejik planlama konusunda merkezi uyumlaştırma görevi
Kalkınma Bakanlığına verilmiştir. Bu kapsamda 2006 yılında “Kamu İdarelerinde
Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hazırlanmış ve
kamu idarelerinin dört yıllık bir geçiş takvimi çerçevesinde stratejik plan yapmakla
yükümlü

olacakları

tarihler

belirlenmiştir.

Bu

takvimle

merkezi

yönetim

kapsamındaki tüm kamu idarelerinin 2010 yılına kadar stratejik planlama
1

uygulamasına geçmesi öngörülmüştür. Gelinen noktada, geçiş programında yer alan
kamu idareleri, beşi hariç, stratejik planlarını tamamlamıştır. Ayrıca son iki yıl
içerisinde yeni kurulan kamu idarelerinde stratejik plan çalışmaları devam
etmektedir. Ancak, mevcut durumda merkezi kamu idarelerinin tamamına yakını
stratejik planını hazırlamış olsa da uygulamada birtakım sorunlar yaşandığı
gözllenmektedir.
Bu çerçevede çalışmanın amacı çeşitli ülke örneklerinin incelenmesi ve
merkezi kamu idareleri kapsamında gerçekleştirilen araştırma çerçevesinde mevcut
problemlerin analiz edilerek Türkiye’de stratejik planlama sisteminin daha etkin ve
uygulanabilir hale gelmesi için öneriler geliştirilmesidir.
Bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; stratejik planlama
kavramına, stratejik yönetim ve planlama arasındaki ilişkiyle stratejik planlamanın
tarihsel gelişimine değinilmektedir. Daha sonra Türkiye’de stratejik planlamanın
ortaya çıkışı ve stratejik planlamayla ilgili yapılan düzenlemeler ele alınmaktadır.
İkinci bölümde; ABD, Birleşik Krallık, Norveç, İrlanda ve Malezya’da
uygulanan stratejik planlama süreçleri incelenmektedir. Stratejik planlama süreci
kapsamında, o ülkede stratejik planlama kavramının nasıl gündeme geldiği, stratejik
planlama sürecinin nasıl işlediği ve stratejik planların uygulanmasını sağlayan
sistemlerin neler olduğu üzerinde durulmaktadır.
Üçüncü

bölümde;

stratejik

planın

hazırlanmasından

izleme

ve

değerlendirilmesine kadar tüm aşamaları incelenmekte ve iyi bir stratejik planlama
sürecinin nasıl olması gerektiğine değinilmektedir.
Dördüncü bölümde ise merkezi kamu idarelerine yönelik gerçekleştirilen
araştırma sonuçları yer almaktadır. Araştırmayla, merkezi kamu idarelerinin stratejik
planlama sürecinde karşılaştıkları problemlerin tespiti, stratejik planlamaya ilişkin
algının ölçülmesi ve Kalkınma Bakanlığının bu süreçteki rolünün değerlendirilmesi
amaçlanmaktadır.
Sonuç bölümünde ise, çalışmanın temel bulguları çerçevesinde Türkiye’de
stratejik planlama uygulama etkinliğinin artırılmasına yönelik somut önerilerde
bulunulmaktadır.
2

1.

STRATEJİK PLANLAMA VE GELİŞİMİ
Bu bölümde, öncelikle stratejik planlamanın ne olduğu açıklanmakta, daha

sonra stratejik planlama ile stratejik yönetim ilişkisine ve stratejik planlamanın
tarihsel gelişimine değinilmekte, son olarak da Türkiye’de stratejik planlamanın
ortaya çıkışı ve stratejik planlamayla ilgili yapılan düzenlemeler ele alınmaktadır.
1.1. Stratejik Planlamanın Tanımı
Strateji kelimesi kökeni bakımından literatürde iki anlam taşımaktadır.
Bunlardan ilkine göre strateji; Latince yol, çizgi veya yatak anlamına gelmektedir.
İkincisi ise, eski Yunan General Strategos'un adıyla ilgili olup generalin sanatını ve
bilgisini belirtmek için kullanılmıştır.1 Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre ise strateji;
bir ulusun veya uluslar topluluğunun, barış ve savaşta benimsenen politikalara destek
vermek amacıyla politik, ekonomik, psikolojik ve askerî güçleri bir arada kullanma
bilimi ve sanatıdır. Beş farklı açıdan strateji ise;
x

Bilinçli olarak ortaya konulmuş niyetleri içeren bir plandır.

x

Rakiplere üstün gelebilmek için yapılan manevralardır.

x

Ortada yazılı bir plan olmasa da örgütlerin benzer durumlarda benzer
davranışlar sergilemesidir.

x

Konumlanmadır.

x

Örgütün kendisini dış çevre içerisinde nerede gördüğü ya da görmek
istediğidir.

İşletmeler açısından strateji “işletmeye istikamet vermek ve rekabet üstünlüğü
sağlamak maksadıyla, işletme ve çevresini sürekli analiz ederek uyum sağlayacak
amaçların belirlenmesi, faaliyetlerin planlanması ve gerekli araç ve kaynakların
yeniden düzenlenmesi süreci”dir.2

1
2

Eren, 2000:5
Dinçer, 2003:21
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Kamu açısından strateji ise kurumun iç ve dış çevre analizi sonrasında, örgüt
için hedeflerin ve önceliklerin belirlenmesi ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için
çalışma planlarının katılımcı bir anlayışla tasarlanması ve uygulanmasıdır.3
Planlama ise önceden belirlenmiş politika, amaç ve hedeflere, bir zaman kısıtı
içerisinde sorumluların ve sorumlulukların tespit edilip, belirli araç ve yöntemlerin
sevk ve idare edilmesi yoluyla gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür.Planlama; neyin
nerede, nasıl, ne zaman, niçin, kim tarafından yapılacağının önceden belirlenmesi
sürecidir.
Strateji ve planlama kavramları bir arada ele alındığında stratejinin amaç ve
hedeflere nasıl ulaşılacağını gösteren en doğru yolu, planlamanın ise geleceği ön
görerek en doğru yolda, kaynakların en etkin bir şekilde nasıl yönetileceğinin
belirlenmesi süreci olduğu anlaşılmaktadır. Bu kavramlardan yola çıkarak stratejik
planlamayı gelecekte ulaşılmak istenilen nokta ile bugünkü nokta arasındaki yol,
yöntem olarak tanımlamak mümkündür.
Bryson’a4 göre stratejik planlama; bir organizasyonun ne olduğunu, ne
yaptığını ve bunu niçin yaptığını şekillendiren ve bu sürece rehberlik eden temel
karar ve eylemleri üreten disiplinli bir çalışmadır.
Kamu idareleri açısından stratejik planlama ise, kamu idaresinin mevcut
durumunun analiz edilmesini, kurumun gelecekte bulunmak istediği yerin yani
vizyonun tespit edilmesini, bu vizyona ulaşmak için gerekli orta ve uzun vadeli
amaç, hedef ve önceliklerin belirlenmesini, amaç ve hedeflerin ölçülmesi için
performans göstergelerinin geliştirilmesini ve belirlenen göstergeler sayesinde
ulaşılmak

istenilen

düzeye

ulaşılıp

ulaşılmadığının

izlenmesini

ve

değerlendirilmesini içeren bir süreçtir.
1.2. Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim
Literatürde stratejik yönetim kavramına ilişkin farklı görüşler yer almaktadır.
Bazı görüşlere göre stratejik planlama ve stratejik yönetim aynı anlama gelmektedir.
Bazılarına göre ise stratejik yönetim, stratejik planlamayı da kapsayan daha bütüncül
3
4

Özgür, 2004:208
Bryson, 2004:6
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bir süreçtir. Bir görüşe göre tüm organizasyonların yöneticileri tarafından neredeyiz,
nereye gitmek istiyoruz ve oraya nasıl gidebiliriz sorularının cevaplanması
gerekmektedir.5 Bu soruların cevabı da stratejik yönetim kavramını oluşturmaktadır.
Buradaki stratejik yönetim tanımının stratejik planlama tanımından farklı olmadığı
görülmektedir. Başka bir görüşe göre ise stratejik yönetimin stratejik planlama,
kaynak yönetimi, kontrol ve değerlendirme olmak üzere üç bileşeni vardır. Stratejik
planlama doğru işi yapmak, kaynak yönetimini işi doğru yapmak, kontrol ve
değerlendirmeyi ise yapılan işin sorumluluğunu almak olarak tanımlamıştır.6 Farklı
bir görüşe

göre ise, stratejik yönetim; stratejinin formülasyonu yani stratejinin

planlaması, stratejinin uygulanması ve stratejinin değerlendirilmesidir.7 Wheelen ve
Hunger8 ise bu tanıma bir de çevre analizini eklemekte stratejik yönetim sürecinin
çevre analizi, stratejinin formülasyonu, stratejinin uygulanması ve stratejinin
kontrolü ve değerlendirilmesi aşamalarından oluştuğunu belirtmektedir. Plant9 da
stratejik yönetim unsurlarını aşağıdaki gibi tanımlamaktadır:
1.

Amaç ve hedeflerin belirlenmesinden oluşan stratejik planlama,

2.

Amaç ve hedeflere ulaştırmayı kolaylaştıracak süreçlerin tasarımı,

3.

Uygulamayı sağlayacak iletişim ve karar verme süreçleri,

4.

Teşvik edici ödül sistemleri,

5.

Uygulamanın gerçekleşmesi için gerekli kaynak ve teknolojinin temini,

6.

Bütçe süreci ve hesap verebilirlik için gerekli düzenlemeler,

7.

Çalışanların yeteneklerinin geliştirmesine yönelik çalışmalar,

8.

Bürokratlar, vatandaşlar ve seçilmişler arasında sürekli iletişimi
sağlayacak düzen.

Farklı tanımlara göre de stratejik planlama stratejik yönetimin ilk aşamasını
oluşturmakta olup planının uygulama, izleme ve değerlendirme aşamaları ise
stratejik yönetimin diğer aşamalarıdır.
5

Gamble ve Thompson, 2009:2
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Tanımlardan da anlaşıldığı gibi aslında stratejik planlama, stratejik yönetim
sürecinin bir aşamasıdır. Ancak kamuda stratejik planlama, uygulama ve denetimi
kapsayacak

şekilde

düşünülmekte

olup

stratejik

yönetim

kavramı

yerine

kullanılmaktadır. Nitekim Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu
(Kılavuz)’nda da stratejik planlama kavramının geniş anlamda stratejik yönetim
sürecinin bütününü kapsayacak şekilde kullanıldığı belirtilmektedir. Bu nedenle bu
çalışmada da stratejik planlama kavramı, stratejik yönetim kavramıyla eş anlamlı
olarak kullanılmaktadır.
1.3. Stratejik Planlamanın Tarihi ve Gelişimi
Stratejik planlamayla ilgili ilk adımlar 1866 yılında Henri Fayol tarafından
stratejik planlamayla ilgili prensiplerin geliştirilmesiyle atılmıştır. Henri Fayol bu
prensipleri kendi maden firmasında kullanmıştır.10 Daha sonra Alfred Chandler
tarafından stratejik planlamayla ilgili çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Drucker’ın 1954
yılında yazdığı “Yönetim Pratiği” (The Practice of Management) kitabında belirttiği
“Amaçlarla

Yönetim”

olgusu,

stratejik

planlamanın

ilk

teorik

temelini

oluşturmaktadır. Drucker söz konusu eserinde yöneticilerin tüm mesailerini günlük
işlere

ayırdıklarını

ve

kurumun

ana

amacını

gerçekleştirecek

hedeflere

11

yoğunlaşamadıklarını belirtmektedir. Stratejik planlama ile ilgili ilk eserlerden biri
de, 1962 yılında yayımlanan, Alfred Chandler’ın “Structure and Strategy” adlı
kitabıdır. Yazar kitabında, bir organizasyonun strateji kurgusu ile örgütlenme yapısı
arasındaki bağlantıyı incelemiştir. Bir diğer önemli eser 1965 yılında yayımlanan
Ansoff’un “Corporate Strategy” isimli kitabıdır.12
Stratejik planlamayla ilgili ilk çalışmalar 1800’lü yıllara dayansa da stratejik
planlamanın asıl gelişimi 1950’lerde başlamış, 1960 ve 1970’lerin ortasında popüler
hale gelmiştir. Stratejik planlama yaklaşımıyla özel sektörde rekabet edebilirlik,
etkinlik ve verimlilik kavramlarına odaklanılmıştır.
20. yüzyılın son çeyreğiyle birlikte hız kazanan ekonomik, siyasal ve
teknolojik gelişmeler kamu yönetimini derinden etkilemiş; vatandaşın kamu
10

Roney, 2010:72
Yıldırım, 2012:10
12
Gürer, 2006:93
11
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hizmetine yönelik beklentilerini artırmış, kamu hizmeti ve kamu yönetimi
anlayışında ciddi değişimlere yol açmıştır. Bu değişimler sonucu kamuda stratejik
planlama yaklaşımı yoğun bir şekilde tartışılmaya başlanmış ve uygulaması
1990’larda somutluk kazanmıştır. Kamuda stratejik planlamanın özel sektörden farkı
etkinlik ve verimliliğin yanısıra katılımcılık, saydamlık, hesap verebilirlik
kavramlarına da odaklanmasıdır.13 Kamuda stratejik planlama konusunda en yaygın
ve bilinen ilk örnek Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde 1993 yılında kabul
edilen Hükümet Performans ve Sonuçlar Kanunu14 (GPRA) ile getirilen sistemdir.
Daha sonra birçok ülke tarafından stratejik planlama yaklaşımı kullanılmaya
başlanmıştır. Türkiye’de bu ülkelerden biridir.
1.4. Türkiye’de Stratejik Planlamanın Ortaya Çıkışı
Türkiye’de stratejik planlama kavramı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve
Kontrol Kanunu (KMYKK)’yla performans esaslı bütçeleme sisteminin bir bileşeni
olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle bu bölümde ilk olarak performans esaslı
bütçeleme sistemine değinilmekte daha sonra Türkiye’de performans esaslı
bütçeleme bağlamında stratejik planlamanın gündeme gelişinden bahsedilmekte, son
olarak da Türkiye’de performans esaslı bütçelemenin diğer bileşenleri olan
performans programı ve faaliyet raporları anlatılmaktadır.
1.4.1. Performans esaslı bütçeleme sistemi
Geçtiğimiz yüzyılın sonlarına doğru yaşanan ekonomik ve mali krizler, kamu
sektörü harcamalarının etkin ve etkili yönetilmesi ihtiyacını doğurmuş, birçok ülkede
kamu mali yönetim anlayışının sorgulanmasına neden olmuştur. Bu doğrultuda
ülkelerin kamu mali sistemlerinde yaşanan önemli değişimlerden birisi, merkezden
kaynak dağılımını esas alan girdi odaklı geleneksel bütçeleme anlayışından, yetki ve
sorumluluk dağıtımı ile kaynakların yerinden yönetimini esas alan mali yönetim ve
çıktı-sonuç odaklı performans esaslı bütçeleme anlayışına geçilmesi çalışmalarıdır.
Bu kapsamda birçok gelişmiş ülkede kamu mali yönetim ve bütçeleme sistemlerinde
önemli yapısal değişikliklere gidilmiştir. 1980’li yılların sonlarında Yeni Zelanda ve
13
14

Erkan, 2008:35
Government Performance and Results Act

7

Avustralya’da, 1990’lı yıllarda İsveç, ABD, Finlandiya, Birleşik Krallık, Danimarka,
Hollanda, Kanada ve Fransa, 2000’li yılların başlarında ise Avusturya, İsviçre ve
Almanya’da performans esaslı bütçelemeye geçiş yönünde düzenlemeler yapmıştır.
Kavramsal olarak ele aldığında performansın, istenilen amaçlara ulaşmak için
gerçekleştirilen faaliyetlerin ne kadarının hangi başarı oranıyla gerçekleştirildiği
anlamına geldiği görülmektedir.15 Performans esaslı bütçeleme ise fonların
sonuçlarla ilişkilendirilerek tahsis edildiği bütçe şeklidir.16
Performans esaslı bütçeleme, kamu idarelerinin ana fonksiyonlarını, bu
fonksiyonların yerine getirilmesi sonucunda gerçekleştirilecek amaç ve hedeflerini
belirleyen, kaynakların bu amaç ve hedefler doğrultusunda tahsisini ve
kullanılmasını sağlayan, performans ölçümü yaparak ulaşılmak istenen hedeflere
ulaşılıp ulaşılamadığını değerlendiren ve sonuçları raporlayan bir bütçeleme
sistemidir.17 Bu sistemle şunlar amaçlanmaktadır:18
x Etkili kaynak dağılımı ve kullanımının sağlanması,
x Hedeflere dayalı yönetim anlayışının yerleştirilmesi,
x Bütçe hazırlama, uygulama ve denetim süreçlerinin güçlendirilmesi,
x Hizmet kalitesinin artırılması,
x Mali saydamlığın artırılması.
1.4.2. Türkiye’de

performans

esaslı

bütçeleme

bağlamında

stratejik

planlamanın gündeme gelişi
Türkiye’de performans esaslı bütçelemeye ilişkin temeller, 1995 yılında
başlatılan “Kamu Mali Yönetimi Projesi” ve 2001 yılında yayımlanan “Kamu
Harcamaları ve Kurumsal Gözden Geçirme (Public Expenditure and Institutional
Review-PEIR)” raporundaki reform önerileriyle atılmış; 2003 yılında çıkarılan 5018
sayılı KMYKK ve daha sonra gerçekleşen ikincil düzenlemelerle de performans
esaslı bütçelemeye ilişkin detaylar oluşturulmuştur.19
15
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Dünya Bankası desteğiyle gerçekleştirilen “Kamu Mali Yönetim Projesi”yle
Türk Kamu Mali Yönetim Sisteminin yapısal problemlerinin belirlenmesi ve bunlara
çözüm bulunması amaçlanmıştır. Proje, vergi yönetimi, harcama ve personel
yönetimi ve gümrük yönetimi olmak üzere üç bileşenden oluşacak şekilde tahakkuk
esaslı muhasebeye ve bütçe sınıflandırma sistemine odaklanmıştır.20
PEIR raporu ise Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı “Kamu Mali
Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması ve Mali Saydamlık Özel İhtisas Komisyonu
Raporu” üzerine inşa edilerek Türkiye ve Dünya Bankası işbirliğiyle 2001 yılında
hazırlanmıştır.21 Bu raporla temel olarak mali yönetim ile stratejik karar
oluşturmanın zayıflığı, politika ve planların bütçe ile bağlantısızlığı ve bütçe
uygulaması üzerindeki aşırı kontrolün yol açtığı etkinsizlik ortaya konulmuş ve mali
yönetimin güçlendirilmesi, politika kararları için kapasite oluşturulması ve
operasyonel performansın iyileştirilmesine yönelik reform stratejisi hazırlanmıştır.22
Bu kapsamda PEIR’in Türkiye’deki kamu yönetimi ve kamu mali yönetimi reform
girişimlerine temel oluşturduğu görülmektedir.
Temmuz 2001’de de Dünya Bankası ile mali sektör ve kamu sektörüne
yönelik orta vadeli reform programlarının desteklenmesi amacıyla “Birinci Program
Amaçlı Mali ve Kamu Sektörü Uyum Kredisi” (Programmatic Financial and Public
Sector Adjustment Loan- PFPSAL I) ve Nisan 2002’de ise “İkinci Program Amaçlı
Mali ve Kamu Sektörü Uyum Kredisi” (PFPSAL II) imzalanmıştır.23 PFPSAL I,
kamu idareleri için yönlendirici bir stratejik planlama kılavuzu hazırlanması
yükümlülüğünü getirmiştir. Antlaşma çerçevesinde Devlet Planlama Teşkilatı
Müsteşarlığı24 tarafından 2001 yılında kılavuz taslağı hazırlanmış ve 2003 yılında
yayımlanmıştır.
2001 yılında, kamu çalışanlarının verimliliğinin ve etkinliğinin arttırılması,
vatandaş odaklı hizmet anlayışının yerleştirilmesi, sürekli kalite geliştirme yöntem ve
20
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641 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43. maddesinin 1. fıkrasının b bendi gereği Devlet
Planlama Teşkilatına veya Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına yapılan atıflar Kalkınma
Bakanlığına yapılmış sayılır.
21
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tekniklerinin geliştirilmesi amacıyla Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel
Müdürlüğü ile TÜSSİDE’nin ortaklaşa yürüttüğü “Sürekli Kalite Geliştirme ve
Kamuda Bütçeleme Sisteminin Yeniden Yapılanması Projesi” başlatılmıştır. Proje
kapsamında altı kurumda çeşitli faaliyet ve projeler pilot olarak seçilerek performans
esaslı bütçeleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Bu gelişmelere paralel olarak da 10.12.2003 tarihinde 5018 sayılı KMYKK
kabul edilerek, 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
5018 sayılı KMYKK, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve
hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak
üzere, kamu

malî

hazırlanmasını,

yönetiminin

uygulanmasını,

yapısını
tüm

malî

ve işleyişini,
işlemlerin

kamu

bütçelerinin

muhasebeleştirilmesini,

raporlanmasını ve malî kontrolün düzenlenmesini amaçlamaktadır.
Kanunla mali yönetim sisteminde köklü değişiklikler gerçekleştirilmiş, kamu
kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının sağlanması amacıyla; mali
saydamlık, şeffaflık, hesap verebilirlik, stratejik planlama ve performans esaslı
bütçeleme kavramları üzerinde durulmuştur.
1.4.3. Türkiye’de performans esaslı bütçelemenin temel bileşenleri
5018 sayılı KMYKK’nın stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme
sistemi başlıklı 9. maddesinde stratejik planlamayla ilgili düzenleme yetkisi
Kalkınma Bakanlığına, performans esaslı bütçelemeyle ilgili düzenleme yetkisi ise
Maliye Bakanlığına verilmiştir. Bu yetki dağılımı, performans esaslı bütçeleme
sisteminin yönetsel araçlar sunan bir modelden ziyade salt bir bütçe sistemi olduğu
algısını doğurmuş ve stratejik planlamadan ayrı bir kavram olarak düşünülmesine
neden olmuştur. Ancak stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları
planlama, bütçeleme ve denetim süreçlerini oluşturmakta olup, bu bileşenler
çerçevesinde gerçekleştirilen bütçeleme sistemi de performans esaslı bütçelemedir.25
Bu sistem, Türkiye’de sadece bir bütçeleme sistemi olarak değil, stratejik yönetim
döngüsünün uygulama aracı olarak da kurgulanmıştır.
25

Karacan, 2010:125
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Türkiye’de performans esaslı bütçelemenin üç temel bileşeni olan stratejik
plan, performans programı ve faaliyet raporlarının içeriği aşağıda kısaca
açıklanmaktadır.
1.4.3.1. Stratejik plan
Stratejik plan, 5018 sayılı KMYKK’nın 3. maddesinde kamu idarelerinin orta
ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini,
performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak
dağılımlarını içeren plan olarak tanımlanmaktadır.
1.4.3.2. Performans programı
5018 sayılı KMYKK stratejik planların bütçeyle ilişkilerinin kurulması
hususunda Maliye Bakanlığını yetkili kılmıştır. Maliye Bakanlığı ise bu çerçevede
“Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik” ile
“Performans

Programı

Hazırlama

Rehberi”ni

hazırlamıştır.

Söz

konusu

Yönetmeliğin 3. maddesine göre, performans programı, bir kamu idaresinin program
dönemine ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu
hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve
performans göstergelerini içeren programdır. Performans programları, stratejik
planların yıllık uygulama dilimidir.
Performans

programları,

idare

düzeyinde

hazırlanır.

Performans

programlarının hazırlanmasında; önceliklerin ve hedeflerin belirlenmesi sürecinin üst
yöneticiden harcama birimlerine doğru, maliyet ve kaynak ihtiyacının tespiti
sürecinin ise faaliyetlerden performans hedeflerine doğru olması öngörülmüştür.
Performans programı hazırlama sürecinde aşağıdaki adımlar izlenmektedir:26

26

1.

Öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi

2.

Performans hedef ve göstergeleri ile faaliyetlerin belirlenmesi

3.

Faaliyet maliyetlerinin belirlenmesi

4.

Performans hedeflerinin kaynak ihtiyacının belirlenmesi

5.

Performans programının kaynak ihtiyacının belirlenmesi

Maliye Bakanlığı, 2009:11-19
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6.

Performans programının oluşturulması

Kamu

İdarelerince

Hazırlanacak

Performans

Programları

Hakkında

Yönetmeliğe göre performans programlarının kalkınma planı, hükümet programı,
orta vadeli program (OVP), orta vadeli mali plan (OVMP), yıllık program ve ilgili
idarenin stratejik planlarını esas alarak çıktı ve sonuç odaklı bir anlayışla, doğru ve
güvenilir bilgiye dayalı, mali saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayacak şekilde her
yıl hazırlanması gerekmektedir. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel
bütçeli idareler, performans programlarını bütçe teklifleri ile birlikte Maliye
Bakanlığına ve Kalkınma Bakanlığına göndermektedir.
1.4.3.3. Faaliyet raporu
Faaliyet raporu; bir kurumun, geçmiş bir yıl boyunca gerçekleştirdiği amaç,
hedef ve faaliyetleri içeren ve hesap verebilirliğe temel oluşturan kapsamlı bir
rapordur. Bu rapor; genel bilgiler, amaç ve hedefler, faaliyetlere ilişkin bilgi ve
değerlendirmeler, kurumsal kabiliyet ve kapasitenin değerlendirilmesi ile öneri ve
tedbirler olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır. Kamu İdarelerince Hazırlanacak
Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18. maddesine göre bu bölümler
aşağıdaki hususları içermektedir.
a) Genel bilgiler: Bu bölümde, idarenin misyon ve vizyonuna, teşkilat yapısına ve
mevzuatına ilişkin bilgilere, sunulan hizmetlere, insan kaynakları ve fiziki kaynakları
ile ilgili bilgilere, iç ve dış denetim raporlarında yer alan tespit ve
değerlendirmelere kısaca yer verilir.
b) Amaç ve hedefler: Bu bölümde, idarenin stratejik amaç ve hedeflerine, faaliyet
yılı önceliklerine ve izlenen temel ilke ve politikalarına yer verilir.
c) Faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler: Bu bölümde, mali bilgiler ile
performans bilgilerine detaylı olarak yer verilir.
x Mali bilgiler başlığı altında, kullanılan kaynaklara, bütçe hedef ve
gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, varlık ve
yükümlülükler ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine
ilişkin bilgilere, temel mali tablolara ve bu tablolara ilişkin açıklamalara yer
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verilir. Ayrıca, iç ve dış mali denetim sonuçları hakkındaki özet bilgiler de
bu başlık altında yer alır.
x Performans bilgileri başlığı altında, idarenin stratejik plan ve performans
programı

uyarınca

yürütülen

faaliyet

ve

projelerine,

performans

programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme
durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans
bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verilir.
ç) Kurumsal kabiliyet ve kapasitenin değerlendirilmesi: Bu bölümde, orta ve uzun
vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, organizasyon yeteneği,
teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi
yapılarak idarenin üstün ve zayıf yanlarına yer verilir.
d) Öneri ve tedbirler: Faaliyet yılı sonuçları ile genel ekonomik koşullar, bütçe
imkânları

ve

beklentiler göz

önüne

alınarak, idarenin

gelecek

yıllarda

faaliyetlerinde yapmayı planladığı değişiklik önerilerine, hedeflerinde meydana
gelecek değişiklikler ile karşılaşabileceği risklere ve bunlara yönelik alınması
gereken tedbirlere bu bölümde yer verilir.

Hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, üst yöneticiler ile bütçeyle ödenek
tahsis edilen harcama yetkililerince her yıl hazırlanması gereken faaliyet raporlarıyla
kurumun paydaşları başta olmak üzere kamuoyuna, o kurumun performansı ve
faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
1.5. Türkiye’de Stratejik Planlamayla İlgili Yasal Düzenlemeler
Bahsedildiği üzere kamuda stratejik planlama, 5018 sayılı KMYKK’yla
gündeme gelmiştir. Söz konusu Kanunla genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile
özel bütçeli idarelerin stratejik plan hazırlamalarına ilişkin düzenlemeler getirilirken;
5216 sayılı Kanunla büyükşehir belediyelerinin, 5302 sayılı Kanunla il özel
idarelerinin, 5393 sayılı Kanunla nüfusu 50000’in üzerinde olan belediyelerin ve
2007/12702 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla da kamu iktisadi teşebbüslerinin
stratejik plan hazırlamalarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Stratejik planlamayla
ilgili diğer önemli bir kanun ise 03.12.2010 tarihinde ve 27790 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 6085 sayılı Sayıştay Kanunudur. Bu Kanunun yürürlüğe
girmesiyle Sayıştayın denetim görev ve yetkisi değiştirilmiş ve denetim görevleri
13

“düzenlilik denetimi ve performans denetimi” olarak belirlenmiştir. Performans
denetimi de stratejik planların denetim boyutu açısından son derece önemlidir.
5018 sayılı Kanunun 9. maddesinde stratejik planlamayla ilgili düzenleme
yetkisi Kalkınma Bakanlığına verilmiştir. Bu kapsamda Kalkınma Bakanlığı
tarafından stratejik planlama süreci ve stratejik planların kapsam ve içeriği
konusunda genel bir çerçeve sunulması amacıyla Haziran 2006’da Kılavuz
yayımlanmıştır.
26.05.2006 tarih ve 26179 sayılı Resmi Gazete’de de Kamu İdarelerinde
Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik)
yayımlanmıştır. Yönetmelikle, stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu idarelerinin
ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespiti ile stratejik planların kalkınma
planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesi
amaçlanmıştır.
Yönetmeliğin yayım tarihinden sonra kurulan ve 5018 sayılı KMYKK’nın
ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerine eklenen kamu idarelerinden hâlihazırda
stratejik plan hazırlamamış olanların, 12 Haziran 2011 tarihli genel seçim sonrasında
hükümetin değişmesi nedeniyle stratejik planlarını yenileyecek olan kamu
idarelerinin, 633 ile 645 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile yapılan
düzenlemeler sonucu yeni kurulan, birleştirilen veya yapısı değiştirilen bakanlıklar
ve kamu idarelerinin stratejik plan hazırlama sürecine ve bu süreçte uyulması
gereken genel hususlara ilişkin 28.07.2011 tarih ve 28008 sayılı Resmi Gazete’de
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ yayımlanmıştır.
Yukarıdaki yasal düzenlemelere ek olarak Kalkınma Bakanlığı tarafından
stratejik

planlama

kapasitesinin

artırılması

amacıyla

yardımcı

rehberler

hazırlanmıştır. Bunlardan birisi, Mart 2012’de kamu idarelerine stratejik planlama
sürecindeki paydaş anketi uygulamalarında destek sağlamak amacıyla hazırlanan
Paydaş Anketleri Hazırlama, Uygulama ve Analiz Rehberidir. Diğer bir rehber ise
yine Mart 2012’de üretilen politikaların ve verilen hizmet kalitesinin artırılmasını
sağlamak amacıyla hem stratejik planlama hem de politika geliştirme süreçlerinde
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katılımcı yöntemleri kullanan kamu kurumlarına rehberlik etmek üzere hazırlanan
Katılımcılığın İlkeleri Rehberidir.
Stratejik planlamayla ilgili diğer ikincil ve üçüncül mevzuat düzenlemeleri
Kutu 1.1’de verilmiştir. Bununla birlikte faaliyet raporlarının hazırlanması ve
performans denetiminin gerçekleştirilmesine ilişkin bir rehber olmayışı stratejik
planlamayla ilgili mevzuat eksikliklerindendir.
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Kutu 1.1. Stratejik Planlamayla İlgili İkincil ve Üçüncü Mevzuat
x Aralık 2004’te yayımlanan Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi (Pilot
Kurumlar için Taslak)
x 31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İç Kontrol
ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
x 18.02.2006 tarih ve 26084 sayılı sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik
x 17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu
İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik
x 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İç
Kontrol Standartları Tebliği
x Nisan 2008’de İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanan
Kamu İç Denetim Rehberi
x 05.7.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu
İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik
x Temmuz 2008’de Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel
Müdürlüğü tarafından yayımlanan Performans Programı Hazırlama
Rehberi
x Nisan 2009’da Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
tarafından yayımlanan Kamu İç Kontrol Taslak Rehberi
1.6. Stratejik Planlamayla ilgili Kalkınma Bakanlığının Rol ve Sorumlulukları
5018 sayılı Kanunla birlikte Kalkınma Bakanlığına stratejik planlamanın merkezi
uyumlaştırma birimi rolü verilmiştir. Kalkınma Bakanlığı adına bu görev Kurumsal
ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı tarafından ifa edilmektedir. Bu çerçevede,
kamu idarelerinde stratejik planlama pratiğinin etkinleştirilmesi amacıyla,
x

İkincil mevzuat ve kılavuz hazırlanması,

x

Kamu idarelerince hazırlanacak olan planların incelenmesi ve görüş
oluşturulması,
16

x

Kamu idarelerini bilgilendirme ve kurumsal kapasite oluşturulması,

x

Araştırma, anket ve yayın benzeri faaliyetler yapılması/ yaptırılması işleri
Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

Ülke düzeyinde politika ve strateji yönetimi ile kuruluş düzeyinde politika ve
strateji yönetiminin uyumu önem arz etmektedir. Bu bağlamda Kalkınma Bakanlığı
tarafından stratejik planlar;
x

Kalkınma planı, orta vadeli program ve faaliyet alanı ile ilgili diğer ulusal,
bölgesel ve sektörel plan ve programlara uygunluk,

x

Diğer idarelerin stratejik planları ile uyum ve tutarlılık hususları açısından
incelenmektedir.

Kalkınma Bakanlığı taslak stratejik planlara yönelik hazırladığı değerlendirme
raporlarıyla kamu idarelerine geri bildirimde bulunmaktadır. Böylece stratejik plan
hazırlama sürecini desteklemekte ve aynı zamanda ulusal ve kurumsal düzeyde
politika ve strateji yönetiminin uyumunu gözetmektedir.
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2.

DÜNYADA STRATEJİK PLANLAMA UYGULAMALARI
Stratejik planlama konusunda belli başlı ülke yaklaşımları incelendiğinde

farklı uygulamaların bulunduğu görülmektedir. Bazı ülkeler, hükümet bazında
öncelik ve amaçların belirlenmesine odaklanırken, bazıları kurumsal düzeyde öncelik
ve amaçlar belirlemektedir. Bazı ülkeler ise hem hükümet düzeyinde hem de kurum
düzeyinde stratejik plan çalışmaları yürütmektedir.
Hükümet düzeyinde hazırlanan planlar genellikle farklı sektörlerle müzakere
edilerek katılımcı yöntemlerle hazırlanmaktadır. Kurumlar da hükümetin stratejik
planında belirtilen amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik eylem planları
hazırlamaktadır. Kurumsal düzeyde hazırlanan stratejik planlarda ise kurumsal amaç
ve hedeflerin belirlenmesinden kurum sorumludur.27 Bununla birlikte bazı ülkelerde
ise hükümet düzeyinde stratejik öncelikler belirlenmekte kurumlardan da hükümetin
önceliklerine uygun stratejik planlar hazırlanması istenmektedir. İsveç ve Finlandiya
gibi ülkeler daha üst düzeyde stratejik planlama sistemi olan ülkelerdendir.28 İsveç’te
kurumların amaç ve hedefleri kabinedeki bakanlar aracılığıyla yıllık talimat
mektuplarına göre belirlenmektedir. Her kurum bir ya da daha fazla politika
alanından sorumlu olmaktadır.29 Finlandiya’da ise stratejik amaçlar hükümet
tarafından belirlenmektedir. Hükümet programında en az 3 en fazla 5 öncelikli alan
ortaya konulmaktadır.30 Hükümet programında belirtilen prensipler ve öncelikler
doğrultusunda da 4 yıllık hükümet strateji dokümanları hazırlanmaktadır. Bakanlıklar
ve diğer kurumlar da bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik eylem planları
hazırlamaktadır. Hollanda, ABD gibi ülkeler ise kurumsal düzeyde stratejik plan
hazırlayan ülkelerdendir. İrlanda, Malezya gibi ülkeler ise üçüncü grup sisteme örnek
olabilecek ülkelerdendir. Uzun dönemli stratejik amaçlar “ulusal kalkınma planında”
belirlenmektedir. Kurumlardan ise bu kalkınma planıyla uyumlu kendi stratejik
amaçlarını

belirledikleri

strateji

dokümanları

hazırlamaları

istenmektedir.

Türkiye’deki uygulama da sonuncu gruba benzemektedir. Türkiye’de ulusal düzeyde
politika alanlarının belirlendiği kalkınma planları hazırlanmakta ve kurumlardan
27

OGRL, 2009:5-6
a.g.e. , 6
a.g.e. , 7
30
a.g.e. , 8
28
29
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kalkınma planına uygun stratejik planlar hazırlaması beklenmektedir. Ancak
kalkınma planları stratejik dokümanlar olmaktan ziyade kapsayıcı plan niteliğinde
hazırlanmaktadır. Dokuzuncu Kalkınma Planında bir miktar anlayış değişikliğine
gidilse de kalkınma planlarının kapsayıcı niteliği devam etmektedir.
ABD, Birleşik Krallık, Norveç, İrlanda ve Malezya’da uygulanan stratejik
planlama süreçleri; bu ülkelerde stratejik planlama kavramının nasıl gündeme
geldiği, sürecin nasıl işlediği ve stratejik planların uygulanmasını sağlayan
sistemlerin neler olduğu aşağıda ayrıntılı bir biçimde incelenmektedir. Bazı ülkelerde
hazırlanan plan ve programlar “stratejik plan” özelliklerini haiz olsa da adına
stratejik plan denilmemekte, farklı isimler kullanılmaktadır. İncelenen ülkelerden
ABD ve Norveç kurumsal düzeyde stratejik plan hazırlayan ülkelere örnektir. İrlanda
ve Malezya ise Türkiye’de olduğu gibi hem kurumsal düzeyde hem hükümet
düzeyinde stratejik plan çalışmaları yapmaktadır. Birleşik Krallık’ta ise 2010’a kadar
kurumsal düzeyde çalışmalar yapılmakta olup, 2010 sonrası dönemde hem kurumsal
hem hükümet düzeyinde stratejik plan çalışmaları yapıldığı görülmektedir.
2.1. Amerika Birleşik Devletleri
ABD’de stratejik yönetim sürecinin doğuşu 1993 yılında çıkarılan Hükümet
Performans ve Sonuçlar Kanunuyla (GPRA) gerçekleşmiştir. Kanunun amaçları şu
şekilde sıralanmaktadır:31
1. Federal kurumların program sonuçları konusunda sistematik bir biçimde
hesap vermelerinin sağlanmasıyla Amerikan halkının federal hükümete
olan güveninin artırılması,
2. Pilot

projelerle

(program

amacının

belirlenmesini,

performansın

ölçülmesini ve gelişmelerin raporlanarak halkla paylaşılmasını sağlayan)
program performans reformunun başlatılması,
3. Sonuçlara, hizmet kalitesine ve yararlanıcı memnuniyetine odaklanarak
federal programın etkililiğinin ve kamuya hesap verebilirliğin arttırılması,
4. Yöneticilerin hizmet sunumlarının geliştirilmesine yardımcı olmasının
sağlanması,
31

The White House, 2012:2

19

5. Daha objektif bilgi sağlayarak Kongre’nin karar verme sürecinin
geliştirilmesi,
6. Federal hükümetin iç yönetim kapasitesinin geliştirilmesi.
Kısaca GPRA; federal hükümetin faaliyetlerindeki işleyişi önemli ölçüde
değiştirmeyi amaçlayan, faaliyetler için kullanılacak girdileri (kamu kaynaklarını)
önceden belirleyen ve uygulanan programların sonuçlarını kurumun başarısını
ölçmek için kullanan ve bunları şeffaf bir yapıda gerçekleştirerek elde edilen
sonuçları

her

yıl

yayınlayan

bir

yapıyı

öngörmektedir.32

Bu

amaçların

gerçekleştirilmesi için GPRA ile bütün kamu kurumlarında stratejik plan
hazırlanması, bu planların yıllık performans planlarına dönüştürülmesi, bütçelerin
yıllık performans planları çerçevesinde hazırlanması ve yıllık performans raporları
ile harcama konusunda hesap verilmesi zorunlu hale gelmiştir. Ayrıca Kanunda bu
planlar ve amaçlar hazırlanırken Kongre’ye ve paydaşlara danışma gereğine de
değinilmiştir.33
Stratejik planlar, üç yılda bir güncellenmek üzere en az beş yıllık
hazırlanmaktadır. Planların; kurumun önemli fonksiyonlarını içeren kapsamlı bir
misyon ifadesini, amaç ve hedeflerini, bu amaç ve hedeflerin nasıl başarılacağının
açıklamasını, amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini etkileyecek temel faktörleri ve
program değerlendirmelerini içermesi gerekmektedir.34 Kurumların stratejik planları
Kongre ile Yönetim ve Bütçe Ofisine (OMB35) sunması gerekmektedir.36 GPRA’ye
göre yıllık performans planları da Kongre’ye ve OMB’ye sunulmalıdır. Yıllık
performans planları çıktı odaklı, ölçülebilir amaçları ve program sonuçlarıyla
amaçların karşılaştırılmasına imkan sağlayan performans göstergelerini içermektedir.
Son belge olan yıllık performans raporları ise kurumların performans planında
oluşturmuş oldukları performans hedeflerine ulaşılmasındaki başarı düzeylerinin
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incelenmesinden oluşmaktadır. Eğer hedeflere ulaşılmamışsa, kurumlar nedenlerini
de bu belgede raporlamak zorundadır.37
GPRA’dan sonraki en önemli gelişmelerden birisi Başkan Bush’un
kurumların bütçelerinde performans bilgilerine yer vermelerini ve kurumların
performansının tek tek programlar üzerinden değerlendirilmesini istemesi üzerine
OMB’nin

“Program

uygulamasını

Değerlendirme

başlatmasıdır.

ve

PART

Derecelendirme

uygulamasıyla

(PART38)

Aracı”

federal

programların

performansının değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucu temin edilen performans
bilgisinin kullanılarak program uygulamalarından daha iyi sonuçların elde edilmesi
amaçlanmaktadır.39 PART, dört bölüm ve 25 sorudan oluşmaktadır. Birinci bölümde
amacın açıklığı ve amacı gerçekleştirmek için iyi tasarım yapılıp yapılmadığı, ikinci
bölümde stratejik planlamayı ve programları gerçekleştirmek için geçerli yıllık ve
uzun dönemli hedeflerin içerilip içerilmediği, üçüncü bölümde programın iyi bir
şekilde yönetilip yönetilmediği, dördüncü bölümde ise program sonuçlarının
karşılanma

düzeyi

değerlendirilmektedir.40

Bu

değerlendirme

sonuçları

da

ExpectMore adlı internet sitesinde yayınlanmaktadır. Bu site OMB tarafından
hazırlanmış olup kamuoyuna programların performansı hakkında bilgi sunmayı
amaçlamıştır. Bunun da hesap verebilirliğin artmasında çok önemli bir etkisi olduğu
düşünülmektedir. Ancak PART sonuçlarının kamuoyuna açıklanması hesap
verebilirliğin sağlanması açısından çok önemli olsa da performans bilgisinin bütçe ve
kaynak tahsisi ile ilişkilendirilmesi açısından çok fazla ilerleme sağlanamamıştır.
2008 yılında hükümet değişikliğiyle de PART uygulaması sonlandırılmıştır. PART
uygulamasının sonuçlarının yayınlandığı ExpectMore internet sitesi de hükümet
değişikliğinden beri güncellenmemekte ve sadece arşiv olarak korunmaktadır.
ABD

Sayıştayı41

GPRA’ın

uygulanmasına

ilişkin

bazı

gerçekleştirmiş ve GPRA’de bazı eksiklikler tespit etmiştir. Bunlar;

araştırmalar

42

x Kurumlar arası ortak çıktıları oluşturmada koordinasyon sorunu,
37
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x Sorumluluk sahibinin belirli olmaması,
x Karar verme süreçlerinde performans bilgisinin kullanılmasında artış
görülmemesi,
x Zamanında, güvenilir performans verisine ulaşılamamasıdır.
Bu sorunları çözmek amacıyla GPRA’ın devamı niteliğinde olan 2010
Hükümet Performans ve Sonuçlar Kanunun Modernizasyonu Kanunu (GPRAMA)43
) 4 Ocak 2011’de yasa olarak kabul edilmiştir.44 GPRAMA, GPRA’ya aşağıda
bahsedilen değişiklikleri getirmiştir:45
x GPRA’ın temel belgelerinden olan stratejik planlar, performans planları ve
performans raporları birtakım değişikliklerle devam etmektedir.
x Politika alanlarında hedef belirlemeye ve performans ölçümüne odaklanan
yeni ürün ve süreçler kullanılacaktır.
x Politika uygulama süreçlerinde amaçların ve ölçümlerin kullanılmasına
dikkat edilecektir.
x İnternet üzerinden raporlama arttırılacaktır.
x Bazı amaçlar ve yönetim görevlerinden sorumlu bireyler belirlenecektir.
Bu değişiklikler yapılırken birçok dokümanın başkanlık dönemi ve bütçe
teklifiyle aynı zamana denk gelmesine dikkat edilmiştir.
Stratejik planla ilgili bazı uygulamalar aynı kalmakla birlikte birtakım
değişiklikler de gerçekleştirilmiştir. İlk olarak stratejik plan ifadesi “kurumsal
stratejik planlar” olarak değiştirilmiş, planların kurumsallığına vurgu yapılmıştır.
İçerik olarak stratejik planlarda GPRA’daki gibi kurumun öncelikli faaliyetlerine
yönelik amaç ve hedeflerin belirlenmesi, amaç ve hedefleri belirlemede kullanılan
değerlendirmelerin

yer

alması

gerekmektedir.

GPRAMA

buna,

amacı

gerçekleştirmek için diğer kurumlarla nasıl çalışmak gerektiğinin de açıklanmasını
eklemiştir.46 GPRA’ya göre stratejik planlar üç yılda bir güncellemek üzere en az beş
yıllık hazırlanmaktadır, GPRAMA’da ise her yıl güncellenmek üzere planların dört
43
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yıllık hazırlanması gerekmektedir. Bir kurumun revize edilmiş planını yıllık bütçe
teklifiyle aynı zamanda sunması gerekmektedir. Katılımcılık konusunda da birtakım
değişikler getirilmiştir. Kurumların GPRA’daki gibi planlarını hazırlarken Kongreyi
ve paydaşları sürece dahil etmesi gerekmektedir. Ayrıca GPRAMA’yla birlikte
kurumun Kongre’ye karşı gereksinimleri daha spesifik hale getirilmiştir. Kurumsal
stratejik plan hazırlanırken kurumların Kongre’ye periyodik olarak danışmaları
gerekmektedir.47
Yıllık performans planı ve performans raporunda da birtakım değişiklikler
söz konusu olmuştur. Stratejik planlar, performans planı ve performans raporunda
gerçekleşen değişiklikler Tablo 2.1’de özet halinde verilmiştir.

47
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Tablo 2.1. GPRA ve GPRAMA’nın Karşılaştırılması

Performans Planı

Stratejik Plan

GPRA 1993

GPRAMA 2010

 Stratejik plan

 Kurumsal stratejik plan

 Misyon bildirimi, amaç ve hedefler
ile amaç ve hedeflerin nasıl
başarılacağını içerir

 Ek olarak diğer kurumlarla nasıl iş
birliği yapılması gerektiğinin de
açıklanmasını gerektirir

 En az üç yılda bir güncellenmek
üzere en kısa beş yıllık süre için
hazırlanır

 Her yıl güncellenmek üzere 4 yıllık
süre için hazırlanır

 Kongre ve paydaşların planlama
sürecine dâhil edilmesi gerekir

 Buna ek olarak planını hazırlayan
kurum, Kongre’ye periyodik olarak
danışmalı, güncelleştirmelerle ilgi
bilgi vermelidir

 Yıllık Performans Planı

 Kurum Performans Planı

 Performans hedeflerini ve hedefleri
ölçmek için performans
göstergelerini de içermelidir

 Ek olarak önemli yönetim zorluklarını
tanımlamalı, düşük öncelikli program
aktivitelerini ve neden düşük öncelikli
olduklarını kanıtlarla tanımlamalı,
performans hedefinin başarısından
sorumlu “hedef liderleri” (goal
leaders) belirlenmelidir
 Gelecek yılı ve bu yılın bir önceki
performans planında yer alan
güncellenmiş hedef ve bilgileri
içerecek şekilde 2 yıllık
hazırlanmalıdır
 Kurum Performans Güncellemesi

 Bir yıllık hazırlanmalıdır

Performans
Raporu

 Performans Raporu
 Performans planında yer alan
performans göstergelerini içerecek
ve performans hedeflerini sonuçlarla
karşılaştıracaktır

 Ek olarak performans hedefi
gerçekleşmediyse nedenini,
gerçekleştirmek için neler
yapılacağını, gerçekleştirilemeyecek
ise nedeni açıklanacaktır

 Bir yıllık hazırlanacaktır

 Bir yıldan daha sık veriler girilmesi
gerekecektir

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

Performans

liderlerinin

belirlenmesi,

performans

geliştirme

sürecine

liderlerin de katılmasıyla sınırlı sayıda öncelikli alanların belirlenmesi, düşük
öncelikli belirlenen alanların nedenlerinin açıklanması, raporlama kriterlerinin
modernize edilerek performans bilgisinin daha kullanılır hale gelmesi ve raporlama
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sıklığının artırılması gibi faktörler stratejik yönetim sürecinin GPRAMA’yla daha
etkili hale geldiğini göstermektedir.48
GPRAMA, federal düzeyde de birtakım değişiklikleri beraberinde getirmiştir.
Bunlar; federal hükümetin öncelikli amaçları, federal hükümet performans planı,
federal hükümetin öncelikli amaçları için üç aylık gözden geçirmeleri ve bu gözden
geçirmelerin Performance.Gov49 adlı internet sitesinde yayımlanmasıdır.50
Federal hükümetin öncelikli amaçları; idareleri kesen az sayıda politika
alanına ilişkin sonuç odaklı amaçlar ve federal hükümette yönetimi iyileştirmeye
yönelik amaçlar olmak üzere iki kategoride toplanmıştır. Bu amaçlar belirlenirken
OMB’nin idarelerle çalışması gerekmektedir.51
Federal hükümet performans planı için de OMB’nin idarelerle koordineli bir
şekilde çalışması ve federal hükümetin öncelikli her amacı için bir veya daha fazla
federal hükümet performans amacının belirlenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte,
federal hükümet öncelikli her amacına dair gelişmeleri ortaya koyan “üç aylık
ilerleme gözden geçirmesi” yapılması ve gözden geçirmelerin Kongre ve kamuoyuna
açık olması gerekmektedir.52 Bu nedenle OMB tarafından “Performance.Gov”
internet sitesi hazırlanmıştır. GPRAMA, web sitesinin üç ayda bir güncellenmesini
gerektirmektedir. Bu sitede;53
x

Kurum öncelikli amaçları ve federal hükümet öncelikli amaçları,

x

Federal hükümet performans planı için gerekli bütün bilgiler,

x

Kurum stratejik planları, kurum performans planları ve kurum
performans raporları,

x

Kurumlarca tanımlanan her program hakkında ayrıntılı bilgiler ortaya
konulmaktadır.

48
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GPRAMA, GPRA’ya ek ürünler ve süreçler getirirken, bunlara ilişkin
sorumluları ve sorumlulukları da belirlemektedir. Bunlar;54
x

Kurumun yönetim ve performansının geliştirilmesinden sorumlu kurum

başkan yardımcısına denk pozisyonda “kıdemli operasyon yöneticileri”55,
x

Planlama, performans ölçümü ve amaçların oluşturulması sürecinde

kurum yöneticisi ve yardımcılarına tavsiyelerde bulunmak ve danışmanlık yapmak
amacıyla Performans İyileştirme Memurları56,
x

GPRAMA ile ilgili konularda OMB’ye yardım etmek ve performans

konularında çalışmak üzere OMB Yönetim Direktörü Yardımcısı başkanlığında, 24
kurumdan performans iyileştirme görevlileri ve OMB yönetim direktör yardımcısı
tarafından belirlenen kişileri içeren “performans iyileştirme konseyi”dir.
Bunların yanısıra GPRAMA’yla hem kurumsal düzeyde hem federal düzeyde
amaç ve hedeflerin gerçekleşmesinden sorumlu liderler, görevliler belirlenmektedir.
ABD’nin stratejik yönetim süreci incelendiğinde stratejik plan kavramının
GPRA’yla geldiği, PART gibi birtakım araçlarla güçlendirilmeye çalışıldığı
söylenebilir. Stratejik planlar ve diğer belgeler bir süre uygulandıktan sonra süreç
içerisinde birtakım güncelleme ve çalışmalar yapılmasına rağmen bazı eksiklikler
gözlenmiştir. ABD Sayıştayı tarafından yapılan incelemelerde de bu eksiklikler tespit
edilmiş ve söz konusu eksiklikleri gidermek amacıyla GPRAMA adlı yeni kanun
çıkartılmıştır. Yeni Kanunla birlikte ABD Hükümetinin stratejik yönetim konusunu
önemsediği, stratejik planların daha uygulanabilir hale gelmesi için neler
yapılabileceği konusunda çalışmalar yapılmakta olduğu sonucu ortaya konulabilir.
Ancak GPRAMA’da performans bütçelemeden bahsedilmemesi57 performans
bilgisinin kullanım amacının değiştiği ve bütçeyle performans bilgisinin ayrı
düşünüldüğü sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Bu da stratejik yönetim sürecinin
performans bütçelemeden ayrı düşünüldüğü, odağın hesap verebilirlik ve şeffaflık
olduğu

düşüncesine

neden

olmaktadır.
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Bununla

birlikte

GPRAMA’yla

koordinasyonun sağlanması ve sorumluların belirlenmesine de son derece önem
verildiği görülmektedir.
2.2. Birleşik Krallık
1997’de Tony Blair’in Başbakan olması Birleşik Krallık’ta stratejik
planlamanın ortaya çıkmasını sağlayan en önemli etmenlerdendir.58 Başbakan’ın özel
danışmanı Lord Birt ve Peter Mandelson tarafından stratejik planlamayla ilgili bir
rapor hazırlanmıştır. Bu raporda kamu kurumlarının beş yıllık stratejik plan
hazırlaması gerekliliğine değinilmektedir. 2003 yılında Hükümet tarafından bu rapor
tartışılmış ve ilk olarak eğitim, sağlık, içişleri ve emeklilik alanında stratejik planlar
hazırlanmasına

karar

verilmiştir.

Daha

sonra

stratejik

plan

uygulaması

yaygınlaştırılmış olup tüm kurumlar tarafından kurumların vizyonu, öncelikleri ve
bunların nasıl başarılacağına ilişkin bilgileri içeren stratejik planlar hazırlanmaya
başlanmıştır.59
Birleşik Krallık’ta stratejik planlama konusunda başarıyı getiren diğer önemli
faktörlerden birisi de Başbakanın bu süreçte öncü olması ve sadece stratejik planları
onaylamakla kalmayıp süreci sahiplenmesidir. Bu açıdan Birleşik Krallık’ın sistemi
birçok ülkeden farklılık göstermektedir. Örneğin, ABD’de “siyasi gözetim”(political
oversight) yaklaşımı varken, Birleşik Krallıktaki yaklaşım “siyasi liderlik” (political
led)’tir.60 Yani ABD ve birçok ülkede kurum yöneticileri stratejik planlara kaynak
sağlayabilmek için siyasi destek beklerken, Birleşik Krallık’ta durum tam tersidir.
Bakan, plandaki hedeflerin gerçekleşmesine ilişkin Başbakana hesap vermek zorunda
olup sorumluluk tamamen bakana yani siyasilere aittir.61 Bu yaklaşımın, sistemin
başarılı olmasının temel nedenlerinden birisi olduğu düşünülmektedir.
Birleşik Krallık’ta stratejik planlamayla kamu kurumlarının kültürünün
değiştirilmesi, stratejik düşünme ve politika üretme kapasitelerinin arttırılması
amaçlanmıştır. Bu konuda kapasitenin artırılmasına yönelik 2002’de kurulan
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Başbakanlık Strateji Birimi’nde çalışmalar yapılmaktadır.62 Ayrıca Birleşik
Kırallık’ta stratejik planlama süreci bütçeleme süreciyle örtüşmemektedir.63 Stratejik
planlama sürecinde amaç bütçeye temel oluşturmak değil, kamu hizmetlerinin
kalitesinin artırılması, daha iyi hizmet sunumunun sağlanması için harcama gözden
geçirmelerinde tahsis edilen kaynakların daha iyi kullanılmasını sağlamaktır.
Harcama gözden geçirme raporları hükümetin üç yıllık önceliklerinin genel çerçevesi
ile bunların bütçesini içerecek şekilde hazırlanmaktadır.64 Bütçe sürecinin temel
araçlarından birisi olan bu raporlar Hazine ile diğer kamu kurumları arasında yapılan
müzakereler çerçevesinde hazırlanmaktadır.
Kamu hizmet sözleşmeleri (public service agreements) ise bakanlıklarla
Hazinenin mutabık kaldığı ulusal hedefleri ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için
sorumlu kamu kurumlarını gösteren belgelerdir.65 Kamu hizmet sözleşmeleri; üst
düzey belirlenmiş bir amaç ifadesini, amacı gerçekleştirmeye yönelik sonuç odaklı
hedef ifadelerini, ölçülebilir, ulaşılabilir ve zaman çerçevesi olan performans hedef
ve göstergeleriyle hedeflerin gerçekleştirilmesinden sorumlu kişinin beyanını
içermektedir.66 Bununla birlikte, kamu idareleri tarafından kamu hizmeti sözleşmesi
hedeflerinin

nasıl

gerçekleştirileceğinin

ortaya

konulduğu

hizmet

sözleşmelerinin (service delivery agreements) de hazırlanması gerekmektedir.

arzı

67

2010 yılında Muhafazakar Parti ile Liberal Demokratların kurduğu Yeni
Koalisyon Hükümetinin iktidara gelmesiyle yönetim yaklaşımı da değişmiştir. Kamu
hizmet sözleşmelerinin yerini kurumsal iş planları (departmental bussiness plan)
almıştır. Kurumsal iş planlarının amacı Koalisyon Hükümeti tarafından belirlenen
reformların gerçekleşmesi yönünde şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlamaktır.
Kurumsal iş planlarının özellikleri şunlardır:68
x

Koalisyon Hükümetince belirlenen reformları gerçekleştirmeye yönelik
eylemleri içermektedir. Bu eylemlerin zaman çizelgesi de belirlenmiştir.
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Eylemler rutin işler değil, hükümet önceliklerini gerçekleştirmeye yönelik
işlerdir.
x

Kurumsal iş planları ve bunların gerçekleştirilme durumları şeffaflık
internet sitesinde69 yayımlanmaktadır.

x

Hükümet önceliklerini gerçekleştirmeye yönelik harcamaları içermektedir.

x

Hükümet

önceliklerini

gerçekleştirmeye

yönelik

girdi

ve

etki

göstergelerini içermektedir. Bunların da kurumsal internet sitelerinde
yayımlanması gerekmektedir.
Kurumsal iş planları, Başbakanlık Ofisinin rehberliğinde hazırlanmakta ve
Hazine Müsteşarlığına sunulmaktadır. Hazırlanan planlar bu birimler tarafından
müzakere edilmekte ve görüşler planı hazırlayan kurumlara bildirilmektedir. İlgili
kurumun bakanı tarafından planlar imzalandıktan sonra Başbakan Yardımcısı ve
Başbakana onay için sunulmaktadır.70 Ayrıca bu süreçte bakan tarafından gerek
görülürse diğer bakanlarla toplantı yapılmaktadır. Onaylanan kurumsal iş planları da
şeffaflık internet sitesinde yayımlanmakta ve eylemlerin takibi yapılmaktadır. Bu
internet sitesi Başbakanlık Ofisi tarafından kurumlardan gelen bilgiler doğrultusunda
aylık olarak güncellenmektedir.71
Birleşik Krallık’ta stratejik yönetimde 2010 sonrası dönemde odağın
kurumsal

iş

planları

olduğu

ve

bu

süreçte

hükümet

önceliklerinin

gerçekleştirilmesinde şeffaflık ve hesap verebilirliğe son derece önem verildiği
görülmektedir. Bu dönemde stratejik planlamaya dair bilgiye rastlanılmamasına
rağmen hazırlanan kurumsal iş planlarının sadeleştirilmiş stratejik planlar niteliğinde
olduğu görülmektedir.
2.3. Norveç
Merkezi hükümet yönetiminde performans yönetiminin geliştirilmesi 26
Ocak 1996 tarihinde tamamlanmış, düzenlemeler 10 Ocak 1997 tarihinde yürürlüğe
girmiş ve Bakanlıklarla kurumlardan 1 Temmuz 1998’e kadar gerekli düzenlemeleri
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yapmaları istenmiştir.72 Bu düzenlemelerin üç amacı bulunmaktadır. Bunlar; merkezi
yönetimin kaynak kullanımının kontrolünü artırmak, performans izlemesini
gerçekleştirmek
sağlamaktır.
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ve

merkezi

hükümetin

maddi

varlıklarının

korunmasını

Bu kapsamda performans yönetimi ve bütçelemeyle ilgili yeni bir

çerçeve oluşmuştur. Bu çerçeveye göre bakanlıklar ve kurumların hazırlaması
gereken altı adet belge bulunmaktadır. Bunlar; stratejik plan, yıllık plan, ödenek
belgesi, yıllık performans raporu, yıllık mali rapor ve değerlendirmeler raporudur.74
Stratejik planlar, kurumsal düzeyde hazırlanmakta ve uzun vadeli amaçları
içermektedir. Bu planların hazırlanması zorunlu olmamakla birlikte bazı stratejik
planlar parlamentoya sunulmaktadır.75
Yıllık planlar ve bütçe birbirleriyle entegre süreçlerdir. Yıllık planlar
stratejik planlara bağlı olarak hazırlanmakta, yıllık hedefleri ve faaliyetleri
içermektedir. Öncelikle bütçe parlamento tarafından onaylanmaktadır. Bakanlıklar
ilgili kurumlarla amaçları gerçekleştirme yönündeki faaliyetlerini tartışmaktadır. Bu
tartışmaların sonuçları da ödenek belgesinde yer almaktadır.76 Ödenek belgeleri ise
bakanlıklar ve ilgili kurum arasında temel yönetim belgesi olarak kabul
edilmektedir.77 Mali düzenlemeler ışığında ödenek belgelerinin her harcama ve gelir
kategorisindeki toplam miktarları; genel amaçlar ve bu amaçları gerçekleştirmek için
gerekli olan performans talepleri; performansı değerlendirmek için gerekli olan
göstergeleri; yıllık sonuçların raporlanması ile ilgili talepleri ve idari ve bütçesel
otoritelerin incelemesi gibi unsurlardan oluşması gerekmektedir.78 Mali yılın
sonunda da yıllık performans raporları ve mali raporlar hazırlanmaktadır.79 Bu
raporlar da yıllık planlarda yer alan amaçlara ne kadar ulaşıldığını göstermektedir.
Değerlendirme raporları düzenli olarak hazırlanmakta olup performans bilgisine girdi
sağlar niteliktedir.

72

OECD, 1999:3
OECD, 1999:3
74
Kristensen at al, 2002:25
75
a.g.e. , 25
76
a.g.e. , 25
77
Tüğen ve ark., 2007:44
78
a.g.e. , 44
79
Kristensen at al, 2002:25
73

30

Birçok ülkede olduğu gibi Norveç’te de amaçların belirlenmesinde,
performans ölçümünde ve kaliteli performans bilgisinin elde edilmesinde birtakım
sorunlar yaşanmaktadır. Performans bilgisinin özelliklerinin kurumdan kuruma
değişmesi; bazı kurumlarda sadece bir amaç belirlenirken, bazılarında çok sayıda
amaç belirlemesi; bazı kurumlarda çok sayıda performans göstergesi belirlenmesinin
performansın izlenmesini zorlaştırması söz konusu sorunlardan bazılarıdır. Ancak
Maliye Bakanlığı bu konuda birtakım önlemler almaya çalışmaktadır.80 Diğer
taraftan performans dokümanlarının yanısıra bütçede de performans bilgisine yer
verilmesine rağmen performans bilgisi bütçe müzakerelerinde tam olarak
değerlendirilmemektedir.81 Bu sorunun çözülmesi için Parlamento ya da Maliye
Bakanlığının güçlü desteği gerekmektedir.82 Bununla birlikte sağlık, eğitim gibi bazı
sektörlerde bütçe büyük oranda performans sonuçlarına göre dağıtılmaktadır.
Örneğin üniversitelerde, mezun olan öğrenci sayısına göre bütçe verilmektedir.83
Ancak bunun tüm sektörlerde uygulanması mümkün görülmemektedir.
2.4. İrlanda
İrlanda, 90’lı yılların sonundan itibaren stratejik yönetim yaklaşımını en iyi
uygulayan ülkelerden biridir. Uygulamanın işlerlik kazanmasında kamuda şeffaflık,
hesap verebilirlik ve hizmet kalitesini artırmayı amaçlayan kamu yönetim
reformlarının etkisi büyük olmuştur.84 Bu reformlardan en önemlisi 1994 yılında
gerçekleştirilen stratejik yönetim girişimidir. Stratejik yönetim girişimiyle; ulusal
kalkınmaya katkı sağlanması, daha kaliteli hizmet sunulması ve kaynak dağılımında
etkinliğin sağlanması amaçlanmıştır.85 Stratejik yönetim girişimini takiben 1996’da
hesap verebilirlik, şeffaflık, hizmet kalitesi ve bilgi özgürlüğüne odaklanan “Daha İyi
Hizmet Sunmak”86 adlı rapor yayımlanmıştır. Bu raporda, ilk olarak Başbakan Albert
Reynolds’ın Şubat 1994’teki konuşmasında sözü geçen strateji dokümanlarına yer
verilmiştir. Bu strateji dokümanlarının stratejik yönetimin temel aracı olduğu ifade
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edilmiştir. 1997’de “Kamu Hizmet Yönetimi Kanunu” (Public Service Act)’nun
yürürlüğe girmesiyle kurumların üç yıllık strateji dokümanları hazırlamaları zorunlu
hale getirilmiştir. Bu dokümanların ulusal kalkınma planlarıyla uyumlu ve üst düzey
amaç ve hedeflere katkı sağlar nitelikte olması gerekmektedir. Ulusal kalkınma
planları, altı yıllık hazırlanmakta ve öncelikli alanlardaki uzun dönemli stratejik
amaçları içermektedir.87
Stratejik yönetim konusunda rehberlik görevi Genel Sekreterler Uygulama
Grubuna88 verilmiştir.89 Bu grup, strateji dokümanlarında yer alması gereken 14
hususu belirlemiştir. Bunlar;90
1. Misyon ifadesi,
2. Çevre analizi,
3. Paydaş analizi,
4. Amaçlar ve üst düzey hedeflerin belirlenmesi (en fazla beş ya da altı
tane sonuç odaklı ve ulaşılabilir amaç belirlenmesi gerekmektedir)
5. Kritik başarı faktörlerinin belirlenmesi,
6. Kaynak dağılımı,
7. Kurumsal kapasitenin tespiti,
8. Sorumlu birimlerin tespiti,
9. İşbirliği yapılacak birimlerin tanımlanması,
10. Birimler arası koordinasyonun sağlanması,
11. Performans göstergelerinin belirlenmesi,
12. Koordine edilecek kurumlarla ilişkilerin tanımlanması,
13. Stratejik yönetim girişiminin kamuya duyurulması,
14. İzleme, raporlama ve düzeltme çalışmalarıdır.
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Şekil 2.1. İrlanda’da Stratejik Yönetim Sistemi

1

2

3

STRATEJİK
İNCELEME VE
ANALİZ

Mevzuat Analizi
İç Çevre Analizi- güçlü ve zayıf yönler
Dış Çevre Analizi- fırsatlar ve tehditler
Paydaş Analizi

MİSYON

Misyonun Belirlenmesi
Üst Düzey Hedeflerin Belirlenmesi

STRATEJİK
ALTERNATİFLER
VE TERCİHLER

Stratejilerin Seçilmesi ve Tanımlanması
Stratejik Eylem Planının Formüle Edilmesi

UYGULAMA

Eylem Programının Hazırlanması ve
Başlatılması
Alt Düzey Hedeflerin ve Performans
Göstergelerinin Belirlenmesi
Uygulama için Gerekli Desteklerin
Sağlanması

4

5
İZLEME/
GERİBİLDİRİM

Hedeflerin İzlenmesi
Gerekli Düzenlemelerin Yapılması
Eksikliklerin Tespit Edilmesi

Kaynak: Boyle and Sleming, 2012:9

Şekil 2.1’de İrlanda’nın stratejik yönetim çerçevesi yer almaktadır. Strateji
dokümanlarının üç yılda bir hazırlanması gerekmekte olup bakan değişikliğinde ise
altı ay içerisinde yenilenmesi gerekmektedir. Strateji dokümanlarının hazırlık
sürecine üst düzey katılım ve çalışan katılımının sağlanması, sürecin sahiplenilmesi
açısından önemli görülmektedir. Bununla birlikte hazırlık çalışmalarına katılanların
stratejik yönetimle ilgili birtakım eğitimler alması ya da belirli bir donanıma sahip
olması gerekmektedir.91 Örneğin, yapılan çevre analizi sonuçlarının amaç ve
stratejilerin belirlenmesinde kullanılabilmesi için bu konuda çalışanların, bu
sonuçları amaçlar ve stratejilerle örtüştürebilecek düzeyde analiz kabiliyetini haiz
91
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olması gerekmektedir. Bu dokümanların önemsenmesinin bir sebebi de halka açık
dokümanlar olması ve hesap verebilirliği sağlamasıdır. Bununla birlikte strateji
dokümanlarının ilgili bakan tarafından onaylanması gerekmektedir. Onaylanan
strateji dokümanlarının da en geç 60 gün içerisinde bakan tarafından parlamentoya
sunulması gerekmektedir.92
Kamu Hizmet Yönetimi Kanunu’nun getirdiği bir zorunluluk da yıllık
ilerleme raporlarının (annual progress reports) hazırlanıp bakana sunulmasıdır.93
Yıllık ilerleme raporları, strateji dokümanının uygulama sonuçlarını içeren bir tür
hesap verme raporlarıdır. İlerleme raporları, strateji dokümanında yer alan amaç ve
hedeflerin gerçekleşme düzeyleri ve nedenleri hakkında bilgi vermektedir.
2000 yılında performansı izlemeye yönelik performans yönetim ve geliştirme
sistemi kurulmuş,94 2005 yılında ise performans yönetim ve geliştirme sistemiyle
insan kaynakları yönetim süreçlerinin birleştirilmesine yönelik birçok girişimde
bulunulmuştur. Yapılan bütün bu reform ve girişimler şeffaflık, hesap verebilirliği
sağlama ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla gerçekleştirilmiştir.
İrlanda da stratejik yönetim sistemiyle bütçe arasında bir bağlantı olmadığı
görülmektedir. Stratejik yönetimin uygulanabilirliği daha çok hesap verebilirlik
üzerinden sağlanmaktadır. Bakanlar parlamentoya strateji dokümanlarını sunmakla
birlikte, yıllık ilerleme raporları sayesinde belirlenen amaç ve hedeflerin gerçekleşme
düzeyiyle ilgili hesap vermektedir. Ayrıca İrlanda’nın stratejik yönetim yapısı
Türkiye’de uygulanan sisteme de benzemektedir. Strateji dokümanlarının Türkiye’de
kurumsal düzeyde hazırlanan stratejik planlarla, yıllık ilerleme raporlarının ise
faaliyet raporlarıyla benzer nitelikte olduğu düşünülmektedir. Bunun yanısıra
Türkiye’de olduğu gibi İrlanda’da da kalkınma planları hazırlanmakta ve strateji
dokümanlarının kalkınma planına uygun hazırlanması beklenmektedir. Kalkınma
planlarının Türkiye’de hazırlanan kalkınma planlarından farkı, daha stratejik
dokümanlar olması ve öncelikli alanlara odaklanmasıdır. Bununla birlikte stratejik
planla kalkınma planının birbirleriyle uyumlu olması gerektiği belirtilse de iki
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doküman arasındaki bağlantı tam olarak sağlanabilmiş değildir.95 Buna rağmen güçlü
bir hesap verme sistemi sayesinde İrlanda’da stratejik yönetim sistemi başarıyla
uygulanmaktadır.
2.5. Malezya
1957’de bağımsızlığın kazanılmasından bugüne Malezya’da ulusal kalkınma
yönünde birçok girişimde bulunulmuş, birçok reform gerçekleştirilmiştir. 1960
reformlarıyla hükümet tarafından “Kalkınma ve Sürdürebilirlik” sözü verilmiştir.96
Bu çerçevede 1966-1970 yıllarını kapsayan ilk Malezya Planı hazırlanmıştır. Bu
planın odağı daha güçlü ve büyüyen Malezya’dır.97
İlk bütçe reformu 1969’da gerçekleştirilen Program Performans Bütçeleme
Reformudur. 1990’larda bu sistemin yerini sonuç odaklı bütçeleme almış ve 1990
yılında ise Program Performans Bütçeleme Sistemi yerine Düzenlenmiş Bütçeleme
Sistemi98 uygulamaya geçirilmiştir.99 Bu sistemle devletteki programların ve
faaliyetlerin çıktılarına ve etkilerine daha fazla odaklanılmıştır. 1990’lı yılların
sonuna doğru bu sistem geliştirilerek Entegre Sonuç Odaklı Yönetim Sistemi100
kurulmuştur. Bu sistemin Sonuç Odaklı Bütçeleme Sistemi ve Sonuç Odaklı Personel
Performans Sistemi olmak üzere iki ana bileşeni, Sonuç Odaklı Yönetim Bilgi
Sistemi, Sonuç Odaklı İzleme, Değerlendirme Çerçevesi ve e-devlet olmak üzere üç
tane de tamamlayıcı bileşeni bulunmaktadır.101 Önceki sonuç odaklı sistemlerde ya
sadece bütçeye ya da sadece personel yönetim sistemine odaklanılmış, ikisinin
birbiriyle olan bağlantısı göz önünde bulundurulmamıştır. Bu sistem her ikisini de
entegre bir şekilde ele alarak önceki uygulamalardan farklılaşmaktadır.
Sonuç odaklı bütçe, aynı zamanda kaynak dağılımı ve kamuya hesap
verebilirliği sağlamayı amaçlayan bir stratejik yönetim aracıdır. Performans ölçümü
ve politika oluşturmayla kaynak dağılımı arasındaki bağlantıya odaklanmaktadır. Bu
kapsamda sonuç odaklı bütçenin temel bileşenlerinden biri de Entegre Performans
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Yönetim çerçevesi olup bu çerçeve kurumsal stratejik planlar hazırlanmasını
gerektirmektedir.102 Ancak Entegre Sonuç Odaklı Yönetiminin uygulanmasıyla
stratejik plan çalışmaları hemen başlamamıştır. Malezya’da da birçok gelişmekte
olan ülkedeki gibi makro planlama yaklaşımı benimsenmiştir.103 Fakat kurumların
stratejik planlarının olmaması, kalkınma planı ve bütçe arasında zayıf bir bağlantı
olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda stratejik plan eksikliği program performans
yönetimi ve bütçe hazırlığı arasında zayıf bir bağın olmasına, yüksek bütçe
transferlerine, paydaşların kurumdan beklentilerinin tespit edilememesine ve
problemlerin analiz edilememesine neden olmaktadır.104 Bununla birlikte, kalkınma
için her seviyede sistematik planlama, uygulama, sonuçların yönetimi ile izleme ve
değerlendirme faaliyetlerinin çok önemli olduğu, bunun da entegre bir sonuç odaklı
yönetim sistemiyle gerçekleşebileceği savunulmaktadır.105 Bu nedenle sistemin tüm
gereksinimleri uygulanmaya çalışılmış ve kurumsal stratejik planlar da hazırlanmaya
başlanmıştır.
Malezya’da uzun vadeli, orta vadeli ve kısa vadeli planlar hazırlanmaktadır.
Uzun vadeli planlar on yıllık hazırlanan perspektif planlarıdır. Bununla birlikte 19912020 yıllarını kapsayan Vizyon 2020 planı hazırlanmıştır. Orta vadeli planlar ise
ulusal düzeyde hazırlanan beş yıllık kalkınma planları ve bu planların uygulama
döneminin ortasında hazırlanan inceleme planlarıdır.106 Kısa dönemde ise yıllık
bütçe dokümanları hazırlanmaktadır.107 Kalkınma planlarında ulusal düzeyde temel
sonuç alanları ve kamu hizmetinin etkinliği ve verimliliğini artırmak amacıyla
bakanlıkların ve kurumların başarı düzeylerini ölçmeye yönelik temel performans
göstergeleri belirlenmektedir.108 Kurumsal stratejik planların da hükümet bazında
hazırlanan temel sonuç alanları ve performans göstergeleriyle uyumlu olması
beklenmektedir.109 Bazı stratejik planlar incelendiğinde, planların beş yıllık
hazırlandığı ve misyon, vizyon, paydaş analizi, çevre analizi, kurumsal görev ve
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sorumlulukları, stratejik alanları (strategic thrusts), stratejik alanlara yönelik
stratejileri ve bu stratejileri gerçekleştirmeye yönelik programlar ile eylem planlarını
içerdiği görülmektedir.110
Malezya’da gerçekleştirilen reformların genel olarak başarılı olduğu
düşünülse de performans konusunda tam olarak istenilen noktaya ulaşılamamıştır.
Performansa dayalı ücret gibi düzenlemeler de bulunmamakta ancak bunlara yönelik
çalışmalar devam etmektedir.111 Malezya’nın sistemi Türkiye’nin sistemine benzer
nitelikte olup ulusal düzeyde beş yıllık kalkınma planları ve kurumsal düzeyde
stratejik planlar hazırlanmaktadır. Stratejik planların Türkiye’den farkı eylem
planlarının da stratejik planla birlikte hazırlanmasıdır. Ayrıca Malezya’da hem
stratejik planların hem kalkınma planlarının izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin
oldukça önemsendiği görülmektedir. Kalkınma planın uygulama döneminde ara
dönem izleme raporları hazırlanmakta ve raporlarda istenilen amaç ve hedeflere
ulaşılma düzeyi yer almaktadır. Malezya’da uygulanan sistemin en büyük
artılarından biri de entegre yönetim sisteminin olmasıdır.
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3.

TÜRKİYE’DE STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ
Stratejik planlama süreci; stratejik planının hazırlanması, uygulanması ile

izleme ve değerlendirmesi olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. Bu bölümde
stratejik planın hazırlanmasından izleme ve değerlendirilmesine kadar tüm aşamalar
incelenmekte ve iyi bir stratejik planlama sürecinin nasıl olması gerektiğine
değinilmektedir.
3.1. Stratejik Planların Hazırlık Süreci
Stratejik planın hazırlık süreci planın planlanmasıyla başlamakta, durum
analiziyle devam etmektedir. Bir sonraki aşama, geleceğe bakış aşaması olup bu
aşamayı planın izleme ve değerlendirme sürecinin tasarımının yapılması ve planın
nihai hale getirilmesi takip etmektedir. Hazırlık süreci Şekil 3.1’de gösterilmektedir.
x

Planın planlanması
Planlama aşaması planın başarıya ulaşması açısından oldukça önemlidir.

Stratejik plan hazırlık sürecine proje yönetimi mantığıyla yaklaşılması ve stratejik
planlama sürecindeki önemli aşamalara ilişkin takvimlendirmenin yapılarak
sorumlulukların belirlenmesi gerekmektedir. Bu çerçevede planın planlama aşaması
üst yönetici tarafından iç genelgenin yayınlanması, stratejik planlama ekibinin
kurulması ve hazırlık programının oluşturulması faaliyetlerini içermektedir.
x

Üst yönetici tarafından iç genelgenin yayınlanması
Kamu idarelerinde stratejik planın hazırlık çalışmalarının başlatıldığı üst

yönetici tarafından bir iç genelge ile duyurulmaktadır. Stratejik planlama iç
genelgesinde stratejik planın yasal dayanağına, kurum açısından faydalarına ve
kurum içerisinde katılımcı bir yöntemle hazırlanması gerekliliğine değinilerek
çalışanlar tarafından sürecin sahiplenilmesi sağlanır. İç genelgenin yayınlanması
çalışanlarda stratejik planlama sürecine ilişkin farkındalık oluşturmanın yanısıra
sürecin üst yönetici tarafından sahiplenilmesi açısından önemlidir.
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Şekil 3.1. Stratejik Planın Hazırlık Süreci

Planın Planlanması

Üst Yönetici Tarafından İç
Genelgenin Yayınlanması
Stratejik Planlama Ekibinin
Oluşturulması
Hazırlık Programının
Oluşturulması

Tarihi Gelişim

Yasal Yükümlülükler ve
Mevzuat Analizi

GZFT Analizi

Temel Değerlerin
Belirlenmesi

Durum Analizi

Paydaş Analizi

Faaliyet Alanları ile Ürün
ve Hizmetlerin
Belirlenmesi

Vizyon Bildirimi
Misyon Bildirimi

Hedeflerin Belirlenmesi
Performans Göstergelerinin
Belirlenmesi

Stratejilerin Belirlenmesi

Maliyetlendirme
İzleme ve Değerlendirme
Bölümün Kurgulanması
Stratejik Planın Nihai Hale
Getirilmesi
Kaynak: Kılavuzda Faydalanılarak Yazar tarafından oluşturulmuştur.
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Geleceğe Bakış

Amaçların Belirlenmesi

x

Stratejik planlama ekibinin kurulması
Kukalis’e göre doğru stratejiye ulaşılmak için doğru ekibin oluşturulması

gereklidir.112 Bu nedenle stratejik planlama sürecinde ilk yapılması gereken stratejik
planlama ekibinin kurulmasıdır. Stratejik planlama ekibine doğru sayıda doğru
kişileri dâhil etmek çok önemlidir.113 Stratejik planlama ekibinde çok fazla kişinin
olması ortak karara ulaşmayı zorlaştıracak, az sayıda kişinin olması da farklı bakış
açılarının elde edilmesine engel olacaktır. Bazı kaynaklara göre ekibin 9-15,
bazılarına göre 6-8, bazılarına göre ise 8-10 kişiden oluşması gerekir.114
Kılavuzdaekipteki üye sayısının kurumdan kuruma farklılık gösterebilmekle birlikte,
genellikle 8-16 arasında olması gerektiği belirtilmektedir.115

Stratejik planlama

ekibinin; farklı bakış açılarına sahip, farklı birimlerden, farklı düzeylerde, birimini
temsil edebilecek ve stratejik düşünebilen, yönetilebilir sayıda kişiden oluşması
önemlidir. Kılavuza göre stratejik planlama ekibi üyeleri116;
x

grubun oluşturacağı değer ve ilkeleri benimseyebilmeli,

x

grupla uyumlu çalışabilme niteliklerine sahip olmalı,

x

görev yaptığı birimi temsil edebilmeli,

x

stratejik planlama çalışmalarına yeterli zamanı ayırabilmeli,

x

çalışmalara katkıda bulunacak bilgi ve birikime sahip olmalı,

x

çalışmalara gönüllü olarak katılmalıdır.

Stratejik planlama ekibinde;
x

kurumun ana hizmet birimleri yeterince temsil edilmeli,

x

farklı kademelerdeki yöneticiler bulunmalı,

x

farklı uzmanlık alanlarına sahip kişiler yer almalı,

x

çalışma süresince üyeler değiştirilmemelidir.

Kılavuzda da belirtildiği üzere ekibe gönüllü katılım gereklidir. Çünkü bir
kişinin olumsuz düşünmesi tüm grubu etkileyebileceğinden ekipte yer alanların hepsi

112
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sürece inanmalı ve süreci sahiplenmelidir. Diğer önemli bir husus ise ekip
başkanlığıdır. Hem yöneticinin hem de çalışanların süreci sahiplenmesi açısından
ekibin başkanlığını bir üst yöneticinin yapması ve üst yöneticinin sürece katılması
önemlidir. Kılavuzda ise stratejik planlama ekibinin başkanının üst yönetici
tarafından üst düzey yöneticiler arasından seçilmesi gerektiği belirtilmektedir. Ekip
başkanı, ekibin oluşturulması, çalışmaların planlanması, ekip içi görevlendirmelerin
yapılması, ekip üyelerinin motivasyonu ile ekip ve yönetim arasında eşgüdümün
sağlanması görevlerini yerine getirir.117
Stratejik planlama ekibi, planın koordinasyon görevlerini yürütmekle
yükümlü değildir. Ekibin ana görevi bilgi aktarmak ve stratejik düşünebilmektir.
Stratejik planlama ekibi dışında bir de koordinatör birim bulunmaktadır. Koordinatör
birim, stratejik planlama çalışmalarında; toplantıların organizasyonu, kurum içi ve
dışı

iletişimin

sağlanması

ve

belge

yönetimi

gibi

destek

hizmetlerinin

sağlanmasından sorumludur. Ancak koordinatör birimin görevi stratejik planı
hazırlamak değil, yalnızca plan çalışmalarını koordine etmektir. Bu nedenle planın
hazırlık sürecinde tüm birimlerin üzerlerine düşen görevleri yapması, gerekli bilgiyi
sağlaması

ve

koordinatör

birimin

isteklerini

zamanında

yerine

getirmesi

gerekmektedir. Strateji geliştirme birimi bulunan kurumlarda koordinatörlük işlevi
bu birim tarafından yerine getirilmektedir.118
x

Hazırlık programının oluşturulması
Stratejik planlama süreci ayrıntılı ve kapsamlı olduğundan dikkatli bir

planlamayı ve programlamayı gerektirmektedir.119 Bu nedenle stratejik planlama
ekibi

kurulduktan

sonra

yapılması

gereken

ilk

iş

hazırlık

programının

oluşturulmasıdır. Yönetmelikte stratejik planlama ekibinin hazırlık dönemine ilişkin
faaliyetleri ve zaman çizelgesini içeren bir hazırlık programı oluşturması gerektiği
belirtilmektedir.
Yönetmeliğe göre hazırlık programında aşağıdaki hususlara yer verilmesi
gerekmektedir:
117
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a) Stratejik planlama sürecinin aşamaları,
b) Bu aşamalarda gerçekleştirilecek faaliyetler,
c) Aşama ve faaliyetlerin tamamlanacağı tarihleri gösteren zaman çizelgesi,
ç) Sorumlu birim ve kişiler,
d) Eğitim ihtiyacı,
e) Gerek duyulması hâlinde danışmanlık hizmeti ihtiyacı,
f) Planlama sürecinin gerektirdiği mali, beşerî ve teknik kaynak ihtiyacı.
Kamu idarelerinin stratejik planlarını hazırlamaya başlamadan önce hazırlık
programında yer alan tüm hususları gerçekleştirmesi hem planın kalitesi hem de
uygulama kalitesi açısından önemlidir.
x

Planın planlamasına ilişkin nihai değerlendirme
Planın planlama aşaması tamamlandıktan sonra stratejik planlama ekibi

tarafından aşağıdaki kontrol listesinin doldurulması sürecin etkin bir şekilde
yönetilmesine yardımcı olacaktır. Eğer tüm sorunların cevabı “evet” ise durum
analizi aşamasına geçilebilir. Eğer henüz yapılmamış faaliyetler varsa, planlama
sürecinde sorun yaşanmaması için bu faaliyetler tamamlandıktan sonra bir sonraki
aşamaya geçilmelidir.

42

Tablo 3.1. Planın Planlamasına İlişkin Kontrol Listesi
1.

Kriterler
Üst yönetici sahipliği sağlandı mı?

Evet
܆

Hayır
܆

2.

Üst yönetici tarafından iç genelge yayınlandı mı?

܆

܆

3.

Yayınlanan iç genelgede çalışanların süreci sahiplenmesini
sağlayacak bilgiler yer aldı mı?

܆

܆

4.

Stratejik planlama ekibi kuruldu mu?

܆

܆

5.

Stratejik planlama ekibinde tüm birimler temsil edildi mi?

܆

܆

6.

Stratejik planlama ekibi farklı düzeylerde çalışanları içeriyor
mu?

܆

܆

7.

Stratejik planlama ekibinde yer alanların çalışmalarda süreklilik
sağlayacak kişilerden olmasına dikkat edildi mi?

܆

܆

8.

Hazırlık programı oluşturuldu mu?

܆

܆

9.

Hazırlık programı oluşturulurken gerekli beşeri ve teknik
kaynak ihtiyacı belirlendi mi?

܆

܆

10. Stratejik planlama sürecine ilişkin eğitim ihtiyacı tespit
edildiyse gerekli eğitimler alındı mı?

܆

܆

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

3.1.1. Durum analizi
Durum analizi aşamasında; kurumun gelişimi ve mevzuat analiz edilmeli,
faaliyet alanları ile ürün ve hizmetler tespit edilmeli, kurum içi analiz, çevre analizi
ve paydaş analizi çalışmaları gerçekleştirilmelidir. Durum analizi çalışmalarının
sonunda stratejik planlama ekibinin elinde karar vermek ve strateji geliştirmek için
veriler oluşur.120 Ayrıca durum analizi, stratejik planı inceleyenlerin kurumu
tanımasını ve kurum için önemli olayları öğrenmesini sağlar.

120

Allison and Kaye, 2005:125
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Şekil 3.2. Durum Analizi

Durum Analizi
Tarihi
Gelişim

Faaliyet
Alanları ile
Ürün ve
Hizmetlerin
Belirlenmesi

Yasal
yükümlülükler
ve Mevzuat
Analizi

Paydaş
Analizi

GZFT Analizi

Temel
Değerlerin
Belirlenmesi

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

x

Tarihi gelişim
Durum

analizinin

ilk

aşaması

kurumun

tarihi

gelişim

açısından

incelenmesidir. Tarihi gelişim bölümü, kurumu şekillendiren olayların özeti
şeklindedir. Kurumun ortaya çıkışı ile başlayan bu sürecin, zaman çizelgesi şeklinde
kurumu etkileyen önemli olayları ve yapısal değişimleri de içermelidir.121 Bu
kapsamda, kamu idaresinin kurulmasının nedenlerinin ortaya konulması, tarihsel
süreç içerisinde idarede meydana gelen değişimlerin neden ve sonuç ilişkisi
çerçevesinde incelenmesi ve idarenin kurulmasını gerektiren toplumsal ihtiyaçların
analiz edilmesi, amaç ve hedeflerin belirlenmesi açısından son derece önemlidir.
x

Kurumun yasal yükümlülükleri ve mevzuat analizi
Bu aşamada, kurumun mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin tespiti

yapılır. Kuruma görev ve sorumluluklar yükleyen, kurumun faaliyet alanını
düzenleyen mevzuat gözden geçirilerek yasal yükümlülükler listesi oluşturulur.
Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizinin çıktıları daha sonraki aşamada kurumun
faaliyet alanlarının belirlenmesine ve kurumun misyonunun oluşturulmasına katkı
sağlamaktadır.122
x

Faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerin belirlenmesi
Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi gerçekleştirildikten sonra, bu

analizin çıktılarından da yararlanılarak kurumun ürettiği temel ürün ve hizmetler
belirlenmelidir. Daha sonra, belirlenen ürün ve hizmetler belirli faaliyet alanları
121
122
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altında toplulaştırılabilir. Belirlenen ürün ve hizmetlerin birbirleriyle olan ilişkileri
gözetilerek belirli faaliyet alanları altında toplulaştırılması, kurumun organizasyon
şemasının ve faaliyetlerinin bütününün gözden geçirilmesi açısından faydalı bir
çalışmadır. Belirlenen faaliyet alanlarının, stratejik planlama sürecinin daha sonraki
aşamalarında dikkate alınması gerekmektedir. Ayrıca, paydaşların görüş ve önerileri
faaliyet alanları bazında alınabilir.123
x

Paydaş analizi
Paydaşlar, kurumun ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, kurumdan doğrudan

veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya kurumu etkileyen kişi,
grup veya kurumlardır.124 Paydaşlar iç paydaşlar ve dış paydaşlar olmak üzere iki
grupta toplanmaktadır. Kurum çalışanları iç paydaşları oluşturmaktadır. Dış
paydaşlar ise kurum dışındaki kurumu etkileyen kurum, grup veya kişilerdir. Dış
paydaşlar da kendi içlerinde diğer kamu idareleri, özel sektör kuruluşları, sivil
toplum kuruluşları, dernekler, vakıflar, vatandaşlar, vb. olarak farklı gruplara
ayrılabilir. Tüm paydaşların kurumu aynı oranda etkilemesi ya da kurumdan aynı
oranda etkilenmesi mümkün değildir. Bu nedenle paydaşların tespitinden sonra etki
ve önem derecelerine göre önceliklendirilmesi gerekmektedir. Daha sonra ise
paydaşlardan beklentiler belirlenip ona göre görüş ve öneriler alınır. Paydaşların
görüşleri alınırken de paydaş gruplarına göre farklı katılımcılık yöntemlerinin
kullanılması gerekmektedir. Kullanılacak yöntem belirlenirken de zaman ve kaynak
kısıtı, hedef kitlenin sayısı, paydaşlardan beklentilerle verebilecekleri katkılar göz
önünde bulundurulmalıdır. Örneğin bir kamu idaresinin paydaşlarında geniş bir
vatandaş grubu yer alıyorsa bunlarla etkin bir toplantı yapılabilmesi mümkün
olamayacağından, bu gibi geniş kitlelerin oluşturduğu paydaş gruplarının görüşleri
alınırken anket yöntemini kullanmak daha doğru olacaktır. Diğer taraftan iç
paydaşların görüşleri alınırken hem sayılarının azlığı hem daha fazla katkı
verebileceklerinden anket yöntemi yerine atölye çalışması gibi farklı bir katılımcılık
yönteminin kullanılması daha uygundur.

123
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Stratejik planlama sürecinde paydaş analizi genellikle sürece kimlerin dahil
edilmesi gerektiğinin tespiti, misyon ve vizyonun hazırlığı, uygulanacak amaç ve
stratejilerin belirlenmesi ve uygulama aşamasının etkinliğinin arttırılması amacıyla
gerçekleştirilir.125 Stratejik planlama sürecinde önemli paydaşlarla sürekli etkileşim
içerisinde olunması ve paydaşlara süreç hakkında geribildirimde bulunulması
önemlidir.
x

GZFT analizi
GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) analizi kurum içi

analiz ve çevre analizinden oluşur. Kurum içi analiz kurumun mevcut durumunu ve
geleceğini etkileyebilecek, iç ortamdan kaynaklanan ve kurumun kontrol edebildiği
koşulların ve eğilimlerin incelenerek güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi ve
değerlendirilmesidir.126 Çevre analizi ise, kurumun kontrolü dışındaki koşulların ve
eğilimlerin incelenerek, kurum için kritik olan fırsat ve tehditlerin belirlenmesidir.
GZFT analiziyle hem iç çevre hem dış çevre açısından kurumun artıları
eksileri belirlenerek kurumun daha iyi tanınmasını sağlanmaktadır. GZFT analiziyle
sadece kurumun güçlü ve zayıf yönleri ile çevreden gelebilecek fırsat ve tehditlerin
belirlenmesi yeterli değildir. Önemli olan güçlü yönler ve fırsatların nasıl
değerlendirileceğine zayıf yönlerin nasıl iyileştirileceğine ve tehditlerin nasıl bertaraf
edileceğine ya da fırsata dönüştürüleceğine dair stratejilerin geliştirilmesidir. GZFT
analizi sonuçlarının özellikle kurumun amaç ve hedeflerinin belirlenmesi aşaması
olmak üzere stratejik planlama sürecinin farklı aşamalarında dikkate alınması
gerekmektedir.
x

Temel değerlerin belirlenmesi
Temel değerler kamu idaresinin kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile

yönetim biçimini ifade eder. Bir idarenin temel değerlerini ortaya koymak stratejik
planlama için önemlidir; çünkü kurumun vizyon, misyon ve kurumsal kimliğinin
gerisinde temel değerler ve inançlar bulunmaktadır.127 Türkiye’de stratejik planlama
süreci kapsamında temel değerlere geleceğe bakış aşamasında yer verilmektedir.
125
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Ancak temel değerlerin; misyon, vizyon, amaç ve hedeflerin oluşturulmasında esas
alınması gerektiği için bu aşamaya geçmeden önce tespit edilmesi gerektiği
düşünülmekte, bu nedenle durum analizi kapsamında ele alınmaktadır.
x

Durum analizine ilişkin nihai değerlendirme
Durum analizi aşaması tamamlandıktan sonra stratejik planlama ekibi

tarafından aşağıdaki kontrol listesi doldurulmalı ve stratejik plan hazırlık aşamasının
en önemli aşaması olan geleceğe bakış aşamasına geçilip geçilemeyeceği kontrol
edilmelidir.
Tablo 3.2. Durum Analizine İlişkin Kontrol Listesi
Kriterler

Evet

Hayır

1.

Kurumun tarihi gelişimi incelendi mi?

܆

܆

2.

Kurumun mevzuat analizi yapılıp yasal yükümlülükleri
belirlendi mi?

܆

܆

3.

Kurumun faaliyet alanları ile ürün ve hizmetleri belirlendi
mi?

܆

܆

4.

Paydaş analizi yapıldı mı?

܆

܆

5.

Paydaşlarla etkileşimde bulunulurken etki ve önem
derecelerine göre farklı katılımcılık yöntemleri uygulandı mı?

܆

܆

6.

GZFT analizi yapıldı mı?

܆

܆

7.

GZFT analizi sonuçları stratejik planın diğer aşamalarına
girdi sağlayacak şekilde formülize edildi mi?

܆

܆

8.

Temel değerler belirlendi mi?

܆

܆

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

3.1.2. Geleceğe bakış
Durum analizi yapılıp kurumun yasal sorumlulukları, faaliyet alanları
belirlenip, paydaş analizi ve GZFT analizi yapıldıktan sonraki aşamada durum
analizi sonuçları kullanılarak “Nereye gitmek istiyoruz?” ve “Nasıl gideriz?” soruları
cevaplanmalıdır. Bunun için kurumun misyon, vizyon, amaç ve hedeflerinin
belirlenmesi, bu amaç ve hedeflere nasıl ulaşılacağına dair stratejilerin oluşturulması,
amaç

ve

hedeflere

ulaşılıp

ulaşılmadığını

ölçmek

göstergelerinin tespit edilmesi gerekmektedir (Şekil 3.3).
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amacıyla

performans

Şekil 3.3. Geleceğe Bakış
Misyon

Kurumun varoluş gerekçesi

Vizyon

Arzu edilen gelecek

Amaçlar

Orta vadede ulaşılması hedeflenen
sonuçlar

Hedefler

Spesifik ve ölçülebilir alt amaçlar

Performans
Göstergeleri

Amaç ve hedeflere ulaşılıp
ulaşılmadığının ölçülmesi

Stratejiler

Amaç ve hedeflere ulaşma yolları

Geleceğe
Bakış

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

x

Misyon bildirimi
Misyon bir kurumun varlık sebebidir; kurumun ne yaptığını, nasıl yaptığını

ve kimin için yaptığını açıkça ifade eder. Bir kurumun misyonu; diğer kurumlardan
farklılaşmalı, kurumun tekliğine ve değerine vurgu yapmalı, açık ve anlaşılır
olmalıdır.128
Misyon için cevaplanması gereken sorular şunlardır:129
1. Kurumun varoluş nedeni nedir?
2. Kurum ne yapıyor, yararlanıcı ihtiyaçları neler?
3. Kurum kimlere hizmet sunuyor?
4. Kurum ihtiyaçlarını nasıl karşılıyor?
x

Vizyon bildirimi
Vizyon, kurumun ideal geleceğini sembolize etmekte ve kurumun uzun

vadede ulaşmak istediği hedefleri yansıtmaktadır. Vizyon ifadesinin kurumun
misyonu ve değerleriyle uyumlu, gerçekçi, iddialı, anlaşılır, teşvik edici ve misyonu
gerçekleştirmek için ilham verici olması gerekir.130 Ayrıca kurumun vizyonu diğer
128
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kurumlarınkinden farklılaşmış, ayırt edici ve özgün olmalıdır. Vizyon için diğer
önemli bir husus ise kısa ve akılda kalıcı olması gerektiğidir.
x

Amaçlar
Planın

durum

analizi

çalışmaları

tamamlanıp,

misyon

ve

vizyon

belirlendikten sonraki aşama, misyon ve vizyonu gerçekleştirmeye yönelik amaçların
saptanmasıdır. Amaçlar;131
x Kurumun misyonunu gerçekleştirmesine katkıda bulunmalıdır.
x Misyon, vizyon ve temel değerlerle uyumlu olmalıdır.
x İddialı, ama gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır.
x Ulaşılmak istenen sonuçları açık bir şekilde ifade etmeli, ancak
bunlara nasıl ulaşılacağını ayrıntılı olarak açıklamamalıdır.
x Hedefler için bir çerçeve çizmelidir.
x Durum analizi sonuçlarına göre şekillenmelidir.
x Orta vadeli bir zaman dilimini kapsamalıdır.
x Önemli dışsal değişiklikler olmadığı sürece değiştirilmemelidir.
Amaçlar oluşturulurken, GZFT analiz sonuçlarının dikkate alınıp güçlü
yönler ve fırsatları ön plana çıkartmaya, zayıf yönleri iyileştirmeye ve tehditlerin
etkisini en aza indirmeye yönelik amaçların belirlenmesi önemlidir.
x

Hedefler
Amaçları gerçekleştirmeye yönelik spesifik ve ölçülebilir olarak belirlenen alt

amaçlar hedef olarak tanımlanmaktadır.132 Hedefler, ulaşılması öngörülen çıktı ve
sonuçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir.
Hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilebilir olması
gerekmektedir.133 Hedefler SMART134 ilkelerine uygun olmalıdır. Yani hedeflerin
açık, ölçülebilir, erişilebilir, gerçekçi ve zaman sınırlamasına sahip olması
gerekmektedir.
131

DPT, 2006a:32
a.g.e. , 34
133
a.g.e. , 34
134
Specific, Measureble, Achievable, Realistic ve Time (Açık, Ölçülebilir, Erişilebilir, Gerçekçi ve
Zaman tanımı olan)
132
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x

Performans göstergeleri
Performans göstergeleri gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne

ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılmaktadır. Bir performans
göstergesi, ölçülebilirliğin sağlanması bakımından miktar, zaman, kalite veya maliyet
cinsinden ifade edilir. Performans Programı Hazırlama Rehberinde “idare
performans göstergesi” olarak tanımlanan, bu göstergeler için aşağıdaki özellikler
belirlenmiştir:135
x Hedeflerle ilgili olmalıdır,
x Temel nitelikte ve az sayıda olmalıdır,
x Ölçülebilir, ulaşılabilir, güvenilir veri sunacak nitelikte olmalıdır,
x Hem

geçmiş

dönemlerin

hem

de

diğer

idarelerin

benzer

göstergeleriyle karşılaştırılabilir olmalıdır,
x Verilerin elde edilme ve değerlendirme maliyetleri makul ve kabul
edilebilir bir seviyede olmalıdır.
Performans göstergeleriyle amaç ve hedeflerin ne düzeyde gerçekleştiği
değerlendirilmektedir. Bu nedenle göstergeler planın izleme ve değerlendirme
faaliyetleri açısından son derece önemlidir. İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin
etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi için performans göstergelerinin güncel
değerleriyle birlikte planın her yıllık diliminde hedeflenen değerlerinin de
belirtilmesi gerekmektedir.
x

Stratejiler
Stratejiler, kurumun amaç ve hedeflerine nasıl ulaşılacağını gösteren kararlar

bütünüdür. Etkili stratejiler olmaksızın amaç ve hedeflere ulaşmak mümkün
değildir.136 Stratejiler, kurumu istenilen hedefe götürecek yaklaşımların ve
faaliyetlerin,

kurum

tarafından

nasıl

yürütüleceğini

belirtmektedir.

Ayrıca

stratejilerin, kurumun güçlü yönlerini ve fırsatlarını ortaya çıkarmaya, kurumun zayıf
yönlerinin ve tehditlerinin üstesinden gelmeye yönelik olması gerekmektedir.

135
136

Maliye Bakanlığı, 2009:13
DPT, 2006a:39

50

x

Maliyetlendirme
Maliyetlendirme, kamu idarelerinin stratejik planları ile bütçeleri arasındaki

bağlantıyı güçlendirmeyi ve harcamaların önceliklendirilmesi sürecine yardımcı
olmayı amaçlamaktadır.137 Planda, plan-bütçe bağlantısını güçlendirmek, politika
oluşturma

ve

karar

alma

sürecini

rasyonelleştirmek

ve

harcamaları

önceliklendirebilmek için tüm amaç ve hedefleri içeren maliyet ve kaynak tablolarına
yer verilmesi gerekmektedir. Ayrıca maliyetlendirme yapılırken OVMP’de kamu
idaresine verilen bütçe tavanlarının dikkate alınması gerekmektedir.
3.1.3. İzleme ve değerlendirme
İzleme ve değerlendirme bölümünde “Başarımızı nasıl takip eder ve
değerlendiririz?” sorusunun cevaplandırılması gerekmektedir. İzleme, stratejik plan
uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme
ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç
ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir.138 İzleme ve değerlendirme
sürecinde stratejik amaç ve hedeflere ne kadar ulaşıldığının periyodik olarak
hazırlanacak raporlar ile sistematik olarak takip edilmesi gerekir. Stratejik planın
izleme ve değerlendirme bölümünde ne tür raporlar hazırlanacağının, bunların hangi
periyotlarla tekrarlanacağının, bu konudaki sorumluların hangi birimler olduğunun,
sistematik takibin nasıl yapılacağının yer alması gerekmektedir. Ayrıca planın üst
yönetimin sorumluluğunda izlenmesi; üst yönetim tarafından sahiplenilmesi ve
dolayısıyla planın uygulanabilirliği açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle izleme
ve değerlendirme bölümünde üst yönetimin sorumluluğunun nasıl sağlanacağına da
değinilmesi gerekmektedir. Stratejik planın izleme ve değerlendirilmesine ilişkin
ayrıntılara sonraki bölümlerde yer verilmektedir.
x

Geleceğe bakış ile izleme ve değerlendirme sürecine ilişkin nihai
değerlendirme
Planın son aşaması olan stratejik planın oluşturulması sürecine geçmeden

önce stratejik planlama ekibi tarafından tablo 3.3’de verilen kontrol listesinin
137
138
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doldurulması ve belirtilen tüm hususların gerçekleştiğinden emin olunması
gerekmektedir. Aksi takdirde hazırlanan planın uygulanması aşamasında birtakım
sorunlar yaşanacaktır.
Tablo 3.3. Geleceğe Bakış ile İzleme ve Değerlendirme Sürecine İlişkin Kontrol
Listesi
Kriterler
Evet Hayır
1.

Misyon ifadesi kurumun varoluş nedenini açıklıyor mu?

܆

܆

2.

Vizyon ifadesi kurumun ideal geleceğini yansıtıyor mu?

܆

܆

3.

Kurumun misyonunu gerçekleştirmeye yönelik amaçlar
belirlendi mi?

܆

܆

4.

Amaçlar belirlenirken durum analizi sonuçları göz önünde
bulunduruldu mu?

܆

܆

5.

Amaçları gerçekleştirmeye yönelik spesifik ve ölçülebilir
hedefler belirlendi mi?

܆

܆

6.

Hedeflerin SMART ilkelerine uygun olmasına dikkat edildi
mi?

܆

܆

7.

Amaç ve hedeflerin hangi düzeyde gerçekleştiğini ölçmeye
yönelik performans göstergeleri belirlendi mi?

܆

܆

8.

Performans göstergelerinin bugünkü değerleriyle birlikte
hedeflenen değerlerine de yer verildi mi?

܆

܆

9.

Amaç ve hedeflere nasıl ulaşılacağını gösteren stratejiler
belirlendi mi?

܆

܆

10. OVMP değerleriyle uyumlu maliyet ve kaynak tabloları
hazırlandı mı?

܆

܆

11. Planın izleme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağına ilişkin
ayrıntılı bilgilere yer verildi mi?

܆

܆

12. Planın izleme ve değerlendirmesi
sorumluluğunda gerçekleşiyor mu?

܆

܆

üst

yöneticinin

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

3.1.4. Stratejik planın nihai hale getirilmesi
Stratejik planın hazırlık sürecindeki tüm aşamaları tamamlandıktan sonra
bilgilerin biraya getirilerek taslak planın oluşturulması gerekmektedir. Bu aşama
koordinatör birimin sorumluğundadır. Stratejik planlama ekibinin de bu aşamada
koordinatör birimle çalışması faydalı olacaktır. Koordinatör birim bilgileri biraraya
getirerek taslak planı hazırlamalıdır. Hazırlanan taslak plan Yönetmeliğin 13.
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maddesi139 gereği değerlendirilmek üzere Kalkınma Bakanlığına iletilir. Kalkınma
Bakanlığı, taslak planı; Kalkınma Planı, OVP ve faaliyet alanı ile ilgili diğer ulusal,
bölgesel ve sektörel plan ve programlara uygunluk, Kılavuzda belirtilen usul ve
esaslara uygunluk, stratejik planda yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerin
birbirleri ile bağlantıları ve kavramsal tutarlılık ve diğer kamu idarelerinin stratejik
planları ile uyum ve tutarlılık hususları açısından incelemektedir. Ayrıca Kalkınma
Bakanlığı tarafından gerek görülen durumlarda taslak plana ilişkin değerlendirme
raporu hazırlanarak ilgili idareye üç ay içinde gönderilmektedir. Bundan sonraki
aşama planın nihai hale getirilmesidir. Nihai stratejik planlar, bakanlıklar ile
bakanlıkların bağlı ve ilgili kurumlarında bakanın, diğer kamu idarelerinde en üst
yöneticinin onayını müteakip performans programı ve bütçe hazırlıklarında esas
alınmak üzere Maliye Bakanlığına ve Kalkınma Bakanlığına gönderilir. Ayrıca
stratejik planların kamuoyuna duyurulması ve kamu idarelerinin internet sitelerinde
yayımlanması gerekmektedir.
Planın sonraki aşaması uygulama aşamasıdır. Planın uygulama sürecindeki
başarısı büyük ölçüde planın hazırlık sürecinin başarılı bir şekilde geçmesine
bağlıdır.

Özellikle

katılımcılık

ve

üst

yönetim

desteği

stratejik

planın

uygulanmasında başarı faktörlerinin başında gelmektedir. Katılımcı yöntemlerle,
yeterli özen gösterilerek hazırlanmış bir plan çalışanlar tarafından sahiplenilecek ve
uygulanacaktır. Bu nedenle planın hazırlık sürecinin başarılı bir şekilde yerine
getirilmesine dikkat edilmelidir.
3.2. Stratejik Planların Uygulama Süreci
Stratejik planlama sürecinin en zor aşamalarından biri stratejik planların
uygulanmasıdır. Planın uygulanması planda yer alan amaç, hedef ve stratejilerin
hayata geçirilmesi anlamına gelmektedir. Bir planın başarılı bir şekilde uygulanması
büyük ölçüde başarılı bir hazırlık sürecine ve sahiplenmeye bağlıdır.

139

Mahallî idareler dışındaki kamu idareleri, stratejik planlarını değerlendirilmek üzere stratejik
planın kapsadığı dönemin ilk yılından önceki yılın ocak ayında Kalkınma Bakanlığına gönderir.

53

3.2.1. Stratejik planların uygulama araçları
Türkiye’de stratejik planların uygulama aracı olarak performans programları
hazırlanmaktadır. Bununla birlikte hazırlanması zorunlu olmamakla birlikte bazı
kamu idareleri eylem planları hazırlamaktadır.
3.2.1.1. Performans programları
5018 sayılı KMYKK’nın 9. maddesi gereği kamu idareleri, kamu
hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program
ve proje bazında kaynak tahsislerini, stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile
performans

göstergelerine

dayandırmak

zorunda

olup

bütçelerini,

stratejik

planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve
performans esasına dayalı olarak hazırlamak zorundadır. Aynı maddede kamu
idarelerinin, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını,
performans hedef ve göstergelerini içeren performans programını hazırlaması
gerektiğine değinilmektedir. Performans programları, stratejik planların yıllık
uygulama dilimidir. Stratejik planlarla bütçe arasındaki bağlantı performans
programları sayesinde kurulur. Planların ve bütçenin hazırlık sürecine ilişkin takvim
Ek

III’de

verilmiştir.

Stratejik

planla

gösterilmektedir.
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bütçe

bağlantısı

ise

Şekil

3.4’te

Şekil 3.4. Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe İlişkisi

Hükümet Programı

Orta ve Uzun Vadeli

Ülke Düzeyi

Kalkınma Planı

Orta Vadeli Program
Orta Vadeli Mali Plan
Yıllık Program

İdare Stratejik Planı

İdare Düzeyi

İdare Bütçesi

Performans Programı

Harcama Birimleri

Performans Değerlendirmesi
(Kurum İçi Değerlendirme)

İdare Faaliyet Raporu

Kaynak: Maliye Bakanlığı, 2009:10
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1 Yıllık

(Faaliyetler)

Performans programı hazırlanırken öncelikle kamu idarelerinin stratejik
planda yer alan amaç ve hedeflerden program döneminde hangilerine, ne ölçüde
öncelik vereceklerini belirlemesi gerekmektedir. Daha sonraki aşama ise performans
hedef ve göstergeleri ile faaliyetlerin belirlenmesidir. Performans hedefleri, idarenin
neleri başaracağını, faaliyetler ise bunların nasıl gerçekleştirileceğini ifade eder.
Performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığının ölçülmesi ve değerlendirilmesi için
performans göstergelerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bundan sonraki aşama ise
faaliyet maliyetlerinin tespit edilmesidir. Faaliyet maliyeti tespit edilirken faaliyet ile
doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler dikkate alınır. Doğrudan ilişkilendirilebilen
maliyetler, faaliyetin gerçekleştirilmesi halinde ortaya çıkacak maliyetlerdir. Son
aşama ise performans programının kaynak ihtiyacının belirlenmesi ve performans
programının oluşturulmasıdır. Performans programının kaynak ihtiyacı performans
hedefine ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek faaliyet maliyetlerinin toplamından
yani faaliyetlerin maliyeti, genel yönetim giderleri ve diğer idarelere transfer
edilecek kaynaklar toplamından oluşmaktadır.140
Kamu

İdarelerince

Hazırlanacak

Performans

Programları

Hakkında

Yönetmelik hükümlerine göre genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel
bütçeli idareler, performans programlarını bütçe teklifleriyle birlikte Maliye
Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığına göndermektedir. Performans programları,
yapılan bütçe görüşmelerinde değerlendirilmeli, daha sonra da Merkezi Yönetim
Bütçe Kanun Tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’ne sunulmasını
müteakiben Tasarıda yer alan büyüklüklere göre revize edilmeli, idare bütçe
tasarısının görüşülmesinden en geç üç gün önce Plan ve Bütçe Komisyonunun
bilgisine

sunularak

Merkezi

Yönetim

Bütçe

Kanunuyla

belirlenen

bütçe

büyüklüklerine göre nihai hale getirilip, Bakanlıklarda bakan; diğer idarelerde ise
ilgili bakan veya üst yönetici tarafından ocak ayı içerisinde kamuoyuna
açıklanmalıdır.
Performans programları stratejik planların uygulama dilimi olmakla beraber
mevcut durumda bunun yeterince gerçekleşmediği, performans programlarının
genellikle stratejik plandan bağımsız hazırlandığı görülmektedir. Bunun iki önemli
140
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nedeni bulunmaktadır. İlki performans programlarının ve stratejik planların bütçe
görüşmelerinde yeterince dikkate alınmaması, ikincisi ise merkezi uyumlaştırma rolü
olan kamu idareleri arasındaki koordinasyonsuzluk nedeniyle Performans Programı
Hazırlama Rehberi ve Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu arasında
kavram bütünlüğünün ve ortak bir dilin olmayışıdır. Söz konusu belgelerde aynı
kavramlar için farklı terimler kullanılmaktadır. Örneğin Kamu İdareleri için Stratejik
Planlama Kılavuzunda “amaç” ifadesi kullanılırken Performans Programı Hazırlama
Rehberinde aynı ifade “stratejik amaç” olarak kullanılmaktadır. Aynı şekilde Kamu
İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzunda hedef olarak kullanılan ifade,
Performans

Programı

Hazırlama

Rehberinde

performans

hedefi

olarak

kullanılmaktadır. Bununla birlikte, söz konusu iki kılavuz arasındaki önemli bir
sorunda performans programlarının stratejik planların yıllık uygulama dilimleri
olmasına rağmen Performans Programı Hazırlama Rehberinde stratejik planların
performans programı hazırlarken nasıl girdi sağlayacağına ilişkin bir bilgi
bulunmamasıdır.
3.2.1.2. Eylem planları
Stratejik

planların
141

dönüştürülmesi önemlidir.

başarıyla

uygulanması

için

eylem

planlarına

Eylem planları istediğimiz yere nasıl ulaşacağımızı

tanımlamakta ve stratejik planda belirtilen amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine
yönelik faaliyetler ile bu faaliyetlerin ne zaman, hangi kaynakla ve kim tarafından
gerçekleştirileceklerine ilişkin sorumlulukların belirlenmesini sağlamaktadır. Eylem
planları şu özelliklere sahip olmalıdır:142
x Planı gerçekleştirecek sorumlu birim ve kişileri içermeli,
x Rol ve sorumluluklar net olarak belirlenmeli,
x Zaman çizelgesi olmalı,
x Kaynak ihtiyacını belirlemeli,
x Eylemin tüm aşamalarını içermelidir.

141
142

The Southern University, 2010:30
a.g.e. , 31
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Eylem planlarının hazırlığı stratejik plan nihai hale getirildikten sonra
stratejik planlama ekibinin koordinasyonunda gerçekleştirilmelidir. Eylem planları
hem stratejik planların uygulamasını kolaylaştıracak, uygulamada zaman kaybını
engelleyecek hem de stratejik planların izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin
gerçekleşmesine katkı sağlayacaktır.
Türkiye’de stratejik planların uygulamasına yönelik eylem planlarının
hazırlanması

zorunlu

olmamakla

birlikte,

hazırlanmasının

faydalı

olacağı

düşünülmektedir. Malezya ve İrlanda’da uygulanan stratejik planlama yaklaşımında
kamu idarelerinin stratejik planları uygulamaya yönelik eylem planları hazırladığı
görülmektedir. Hazırlanan eylem planlarına da stratejik planda yer verilmektedir.
3.2.2. Stratejik planların uygulamasını etkileyen başarı faktörleri
Stratejik planın başarılı bir şekilde uygulanması için aşağıdakilere dikkat
edilmesi gerekmektedir.143
x

Sahiplenme ve Hesap Verebilirlik Sağlanmalıdır: Stratejik planların

uygulanabilmesi için hem siyasi düzeyde hem üst yöneticiler düzeyinde hem de
kurum çalışanları düzeyinde sahiplenme gerekmektedir. Sahiplenmeyi sağlayacak
temel unsurlardan birisi hesap verebilirliğin sağlanmasıdır. Bu unsur özellikle,
yöneticilerin süreci sahiplenmesini kolaylaştırmaktadır. Üst yöneticinin süreci
sahiplenmesi ve bunu çalışanlarına yansıtması planın başarısı açısından oldukça
önemlidir. Hesap verme sorumluluğu, üst yöneticinin planın başarısını takip etmesini
sağlamakta, birtakım günlük işlerin planın önüne geçmesini engellemekte ve planda
yer alan faaliyetlerin de günlük işlerle bağlantısının kurulmasına katkı vermektedir.
Bu konuda başarılı örneklerden birisi Birleşik Krallık uygulamasıdır. Birleşik
Krallık’ta planlama süreci Başbakan ve Kabine tarafından sahiplenilmekte ve
izlenmektedir. Ayrıca planın tüm sorumluluğu bakana ait olup bakan da Başbakana
karşı hesap vermek zorundadır. Yerine getirilmeyen hedefler olduğu durumda
bunların neden gerçekleşmediğinin Başbakana açıklanması gerekmektedir. Bu da
başarıyı getiren önemli bir faktördür. Ayrıca şeffaflık web sitesinde kurumsal iş
planları ve bunların gerçekleşme durumları yansıtılmaktadır.
143
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Kurum çalışanlarının sahiplenmesi büyük ölçüde yöneticinin liderliğine
bağlıdır. Yöneticinin çalışanları bu konuda motive etmesi gerekmektedir. Bunun için
de ilk olarak yöneticinin bu konunun önemini benimsemesi, süreci sahiplenmesi ve
bu konuda hesap verme sorumluluğunun bulunması gerekmektedir.
x

Katılımcılık Sağlanmalıdır: Daha çok katılım daha çok sahiplik

sağlayacak ve planın uygulanma düzeyini de artıracaktır. Bu nedenle sadece planın
hazırlık sürecinde değil, uygulama sürecinde de katılım sağlanarak sorumluluklar
paylaşılmalıdır.
x

Eylem Planları Hazırlanmalı ve Önceliklendirme Yapılmalıdır:

Planın gerçekleşmesine yönelik zaman çizelgesi olan, sorumlu kişileri belirleyen
eylem planları hazırlanmalıdır. Ayrıca planının uygulanmasında diğer önemli bir
faktör de planda yer alan amaç ve hedeflerin önceliklendirilmesidir. Planda yer alan
tüm amaç ve hedeflerin aynı anda gerçekleşmesi mümkün değildir. Bu nedenle
öncelikler

belirlenmeli,

faaliyetler

plan

döneminde

tamamlanacak

şekilde

dağıtılmalıdır. Bunu gerçekleştirmede de eylem planlarının kullanılmasının faydalı
olacağı düşünülmektedir.
x

Plan Günlük İşlerin Arasına Girmelidir: Planın uygulama sürecinde

genellikle günlük işler ön plana çıkmakta ve planın uygulanmasını engellemektedir.
Bu nedenle plan günlük işlerden ayrı tutulmamalı, günlük işlerle bağlantısı
kurulmalıdır. Bunun için de üst yöneticilerin stratejik planlama sürecini sahiplenmesi
ve planın uygulanması konusunda çalışanlarını motive etmesi önem kazanmaktadır.
x

Değişime Açık Olunmalıdır: Stratejik planın uygulanmasındaki başarıyı

etkileyen en önemli faktörlerden birisi de değişime açık olmaktır. Bu aşamada ilk
yapılması gereken kurumda nelerin değişmesi gerektiğinin tespit edilmesidir. Bunlar;
organizasyon yapısı, yönetim biçimi, kültür, personel yetkinlikleri gibi faktörler
olabilir. Bu nedenle öncelikle yapılması gereken kurumun yapısının, kültürünün ve
kurumda çalışanların yetkinliklerinin planlı çalışmaya uygun olup olmadığına
bakılmasıdır. Sonraki adım ise değişmesi gereken faktörlerin tespit edilmesi ve onları
çözmeye yönelik tedbirler alınmasıdır. Belirli bir değişimin gerçekleşmesi ise
verilecek eğitimlerle, geliştirilen programların kalitesine bağlıdır.
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Değişimi en zor olan faktör kültürdür. Genellikle alışılmış yapının dışına
çıkma konusunda çalışanlarda bir direnç bulunmaktadır. Kültürel değişim de ancak
eğitim ve farkındalık programlarıyla değişimin kurum için ne kadar önemli olduğu
hususunun içselleştirilmesi sayesinde mümkün olabilmektedir. Stratejik planın
başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için kurum kültürünün takım çalışmasına,
birlikte karar vermeye, iletişime, yeniliğe açık olması gerekmektedir.
x

Planda Gerekli Güncellemeler Gerçekleştirilmelidir: Planlar katı,

değişmez metinler olarak görülmemelidir. Plan uygulanırken dış çevre koşullarındaki
değişimler sürekli izlenilmeli; gerekirse plan, dış çevre koşullarına uyum
sağlanabilmesi için güncellenmelidir. Türkiye’de stratejik planların güncellenme
kriterleri yeterince esnek olmayıp güncelleştirme yapmak için stratejik planın en az
iki yıl uygulanmış olması gerekmektedir. Ayrıca güncelleştirme, stratejik planın
misyon, vizyon ve amaçları değiştirilmeden, hedeflerde yapılan nicel değişikliklerdir.
Bu nedenle öncelikli olarak kriterlerin esnek hale getirilmesi ve bu konuda kamu
idarelerinin teşvik edilmesi gerekmektedir.
x

Plan ve Bütçe Bağlantısı Sağlanmalıdır: Planla bağlantısı olmayan

bütçe, bugünün önceliklerine yöneliktir, gelecekteki ihtiyaçları öngörebilmesi
mümkün değildir. Bütçe ile bağlantısı olmayan plan ise gerçekte sadece belge
düzeyinde kalan çalışmadan ibarettir.144 Plan, kaynakların en uygun şekilde
kullanılması hususunda referans bir belgedir. Bütçenin en önemli referansları
arasında

görülen

planların,

uygulamaya

geçirilmesi

için

mali

imkânlarla

145

desteklenmesi gerekmektedir.

Stratejik plan bir bütçe belgesi değildir. Stratejik planlama sürecinde kaynak
kısıtları dikkate alınmakla beraber, yıllık bütçe ve kaynak taleplerinin stratejik
planları şekillendirmemesi; stratejik planın, bütçeyi yönlendirmesi gerekmektedir.
Türkiye’deki stratejik planlama süreci incelendiğinde aslında bunun alt
yapısının sistemli bir şekilde kurulduğu gözlenmekle birlikte, uygulamada birtakım
sorunlar olduğu görülmektedir. Türkiye’de plan ve bütçe bağlantısının performans
programları aracılığıyla sağlanması öngörülmüştür. Ancak sistem tasarlandığı gibi
144
145
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işlememekte, bütçe teklifleri incelenirken performans programları yeteri kadar
incelenmemekte, performans programlarına gerekli önem atfedilmemektedir.
Belirtilen faktörlerin yanısıra stratejik planın uygulanması için en önemli
faktörden bir diğeri de etkin bir izleme ve değerlendirme sisteminin kurulmuş
olmasıdır. Bir sonraki bölümde ayrıntılı olarak ele alınan stratejik planların izleme ve
değerlendirmesi,

uygulamanın

etkinliğini

artırmakta,

sonraki

planlara

yön

verilmesini sağlamaktadır.
Stratejik planın uygulama aşamasını etkileyen faktörlerden herhangi birinin
gerçekleştiriliyor

olması

stratejik

planın

başarıyla

uygulanacağını

garanti

etmemektedir. Örneğin sadece plan bütçe bağlantısının kurulması, planın başarısı
için yeterli olmayabilir. Çünkü planın uygulanmasını etkileyen pek çok farklı faktör
bulunmaktadır. Birleşik Krallık uygulamasında başarıyı sağlayan önemli faktörün üst
yönetim tarafından sahiplenme ve hesap verebilirlik olduğu, ancak plan bütçe
ilişkisinin kurulmadığı görülmektedir. Buna rağmen planlar başarılı bir şekilde
uygulanabilmiştir. Ancak bu başarının sürdürülebilirliği tartışmalıdır. Başarı söz
konusu dönemde büyük oranda stratejik planlamaya önem veren bir Başbakan
sayesinde gerçekleşmiştir.
Bunlara bağlı olarak stratejik planlama altyapısının çok iyi bir şekilde
kurgulanması,

tüm

başarı

faktörlerinin

gerçekleşmesine

dikkat

edilmesi

gerekmektedir. Özetle, stratejik planın uygulanması için gerekli değişimlerin
sağlanması, bu konuda yeterli donanım ve bilgiye sahip olunması, stratejik planın
sahiplenilmesi, bir hesap verme sistematiğinin oluşturulması ve bütçe bağlantısının
kurulmuş olması planın başarısı için vazgeçilmez faktörler olarak karşımıza
çıkmaktadır.
3.3. Stratejik Planların İzleme ve Değerlendirme Süreci
Stratejik planlama sürecinin en son aşaması stratejik planların izleme ve
değerlendirilmesidir. Bu bölümde ilk olarak izleme ve değerlendirmenin ne olduğu
ve stratejik planlarda izleme ve değerlendirmenin nasıl olması gerektiği açıklanmakta
son olarak da stratejik planların izleme ve değerlendirme araçları ile süreç
içerisindeki rollerinden bahsedilmektedir.
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3.3.1. Stratejik planlarda izleme ve değerlendirme
İzleme, düzenli olarak kontrol etmek anlamına gelmektedir. İzlemeyle
planlanan

faaliyetlerin

amaçlanmaktadır.

146

performansının

düzenli

olarak

takip

edilmesi

OECD tanımına göre izleme; belirli göstergeler üzerinden

ilerleme durumu, amaçlara ulaşılma düzeyi ve tahsis edilen kaynakların kullanımıyla
ilgili sistematik olarak veri toplanmasını ve yönetici ile paydaşlara sunulmasını
sağlayan sürekli bir süreçtir.147 Stratejik planlarda izleme ise, stratejik plan
uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır.148
Değerlendirme, faaliyetlerin değerinin ve verimliliğinin periyodik olarak
incelenmesidir.149 OECD tanımına göre ise; tamamlanmış ya da devam eden bir
projenin, planın, politikanın uygulama ve sonuçlarının sistematik ve objektif bir
şekilde analiz edilme sürecidir.150 Değerlendirmede amaç plan, proje veya politikanın
etkinliğini, etkililiğini, etkisini ve sürdürebilirliğini ölçmektir. Aynı zamanda
değerlendirme plan, proje ya da politikanın önemini ve değerini ortaya çıkarmakla
birlikte geçmişten alınan derslerin kullanılmasını da sağlar. Stratejik planlarda
değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve
söz konusu amaç ve hedeflerle tutarlılık ve uygunluğunun analizidir.151
İzleme sürecinde daha çok uygulama aşamasında amaç ve hedeflere ulaşılma
düzeyi

ölçülmeye

çalışılmakta,

ancak

neden

ve

etkiler

üzerinde

çok

durulmamaktadır. Değerlendirme ise daha çok neden ve etkiler üzerinde
yoğunlaşmaktadır. Tablo 3.4’te izleme ve değerlendirmenin karşılaştırılması daha
ayrıntılı olarak verilmiştir.

146

Abraha and Nigatu, 2009:5
OECD, 2002
148
DPT, 2006a:45
149
Abraha ve Nigatu,2009:7
150
OECD, 2002
151
DPT, 2006a:45
147

62

Tablo 3.4. Stratejik Planlarda İzleme ve Değerlendirme Sürecinin
Karşılaştırılması
İzleme

Değerlendirme

x Stratejik amaçların daha iyi anlaşılmasına
hizmet eder

x Planlanan sonuçlara neden ulaşılıp
ulaşılmadığını analiz eder

x Faaliyetleri ve faaliyetlerin gerçekleşmesini
sağlayacak kaynakları amaçlarla
ilişkilendirir

x Faaliyetlerin sonuçlara olan nedensel
katkılarını değerlendirir

x Amaçları, bir hedefe bağlı performans
göstergelerine dönüştürür

x Uygulama sürecini inceler

x Rutin olarak bu göstergeler hakkında veri
toplar, fiili sonuçları hedeflerle kıyaslar

x İstenmeyen sonuçları araştırır

x Stratejik plandaki ilerleme hakkında
yöneticilere rapor verir ve sorunlar
hakkında onları uyarır

x Dersler çıkarılmasına yardımcı olur,
önemli başarıları vurgular ve
iyileştirilecek alanlara yönelik önerilerde
bulunur

Kaynak: Dünya Bankası, 2009:14

Stratejik

planın

izleme

ve

değerlendirilmesi

genellikle

performans

göstergelerine ulaşılma düzeyinin ölçülmesiyle yapılır. Bu nedenle stratejik planda
performans göstergeleri belirlenirken ölçümlerinin nasıl yapılacağının net olarak
belirtilmesi ve yıllar itibarıyla ulaşılması hedeflenen değerlerin de belirtilmesi
gerekmektedir.
Stratejik planın izleme ve değerlendirme faaliyetleri hem hesap verebilirliğin
sağlanması hem de stratejik planların uygulanma düzeyinin artması açısından son
derece önemlidir. Bu nedenle kamu idarelerinin stratejik planları hazırlanırken
sistematik olarak takibinin nasıl yapılacağının belirlenmesi ve üst yönetimin bu
süreci sahiplendiğinin kuruma hissettirilmesi önemlidir.
3.3.2. Stratejik planların izleme ve değerlendirme araçları
3.3.2.1. Performans göstergeleri
İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin etkili olarak gerçekleştirilebilmesi,
uygulama aşamasına geçmeden önce stratejik planda ortaya konulan hedeflerin
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nesnel ve ölçülebilir göstergeler ile ilişkilendirilmesini gerektirmektedir.152 Diğer bir
deyişle, izleme ve değerlendirme sisteminde önem taşıyan veri toplama, analiz ve
raporlama süreçlerinin tamamı performans göstergelerine dayanmaktadır. Bu açıdan
doğru göstergeleri belirleyebilmek önem arz etmektedir. Doğru belirlenmiş
performans göstergeleri ise şu özelliklere sahip olmalıdır:153
1.

İdarenin misyon, vizyon, amaçları ve hedefleri ile yürüteceği faaliyetlerle
doğrudan ilgili olmalı, idarenin neyi başarmaya çalıştığını ölçmelidir.
İdarenin, faaliyetleri ve hedefleri ile ilgisi olmayan göstergeler
oluşturulmamalıdır.

2.

Hesap verme sorumluluğu ile bağlantılı olmalıdır.

3.

Performans göstergelerinin sayı ve nitelikleri idare faaliyetlerinin tüm
yönlerini kapsayacak şekilde dengeli olmalıdır.

4.

Performans göstergelerine ilişkin verilerin toplanma ve değerlendirme
maliyetlerinin makul ve kabul edilebilir bir seviyede olması gerekir.
Performans bilgilerini toplama maliyeti, bilgilerden elde edilecek olan
faydadan çok olmamalıdır.

5.

Performans göstergeleri, doğru ve güvenilir verilere dayanmalıdır.

6.

Performans göstergeleri hem geçmiş dönemlerle hem de başka idarelerin
benzer faaliyetleriyle karşılaştırılabilir olmalıdır.

3.3.2.2. Faaliyet raporları
Faaliyet raporları, kamu idarelerinin stratejik plan ve performans programları
uyarınca yürütülen faaliyetlerini, belirlenmiş performans göstergelerine göre hedef
ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan, idare
hakkındaki genel ve mali bilgileri içeren rapordur.154 Bu nedenle faaliyet raporları;
stratejik planların izleme ve değerlendirme faaliyetleri açsısından çok önemlidir.
Faaliyet raporları, stratejik planların yıllık izleme raporları olup stratejik plan ve
performans programında öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleşmeler faaliyet raporları
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aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır.155 Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet
Raporları Hakkında Yönetmeliğe göre faaliyet raporu hazırlanırken uyulması
gereken ilkeler şunlardır:
x Sorumluluk ilkesi: Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme
sorumluluğunu sağlayacak şekilde hazırlanır.
x Doğruluk ve tarafsızlık ilkesi: Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin
doğru, güvenilir, önyargısız ve tarafsız olması zorunludur.
x Açıklık ilkesi: Faaliyet raporları, ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgi
sahibi olmasını sağlamak üzere açık, anlaşılır ve sade bir dil kullanılarak
hazırlanır. Bununla birlikte; raporlarda teknik terim ve kısaltmaların
kullanılması durumunda bunlar ayrıca tanımlanır.
x Tam açıklama ilkesi: Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin eksiksiz
olması ve faaliyet sonuçlarını tüm yönleriyle açıklaması gerekir. İdarenin
faaliyetleriyle ilgisi olmayan hususlara faaliyet raporlarında yer verilmez.
x Tutarlılık ilkesi: Faaliyet sonuçlarının gösterilmesi ve değerlendirilmesinde
aynı yöntemler kullanılır. Yöntem değişiklikleri olması durumunda, bu
değişiklikler raporda açıklanır. Ayrıca faaliyet raporları yıllar itibarıyla
karşılaştırmaya imkân verecek biçimde hazırlanır.
x Yıllık olma ilkesi: Faaliyet raporları, bir mali yılın faaliyet sonuçlarını
gösterecek şekilde hazırlanır.
Faaliyet raporlarının hazırlanmasıyla ilgili ilkeler incelendiğinde faaliyet
raporlarının, hem hesap verme sorumluluğunu yerine getirilmesi, hem stratejik
planda belirtilen amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye yönelik yıllık olarak uygulanan
faaliyetlerin sonuçlarının ayrıntılı bir şekilde açıklanması hem de karşılaştırmaya
imkân verecek şekilde hazırlanması nedeniyle stratejik planın izleme ve
değerlendirme faaliyetleri açısından önemli olduğunu göstermektedir. Ancak faaliyet
raporlarının stratejik planın izleme ve değerlendirilmesi açısından daha etkili bir araç
olabilmesi için yıllık raporlamanın yanısıra stratejik planın uygulanan dilimi
itibarıyla da birikimli bir değerlendirmeyi içermesi faydalı olacaktır.
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Stratejik planların izleme ve değerlendirme faaliyetleriyle, faaliyet raporları
birbirlerini besler niteliktedir. Faaliyet raporları hazırlanırken stratejik planın izleme
ve değerlendirme raporlarından faydalanılabileceği görülmektedir. Bununla birlikte
izleme ve değerlendirme raporları hazırlanırken de faaliyet raporlarından sağlanan
geri bildirimlerin dikkate alınması faydalı olacaktır. Diğer önemli bir husus ise
stratejik

planların

izleme

ve

değerlendirme

faaliyetlerinin

üst

yönetim

sorumluluğunda gerçekleştirilmesidir. Ancak her kurumda bunun gerçekleşmesi
mümkün olmamaktadır. Faaliyet raporlarının kurumun üst yöneticisine sunulması,
kurumun üst yöneticisinin stratejik plan gerçekleşmelerinden haberdar olmasını
sağlayacak ve üst yöneticinin stratejik planı sahiplenme düzeyini artıracaktır.
Faaliyet raporlarının stratejik planları izleme ve değerlendirme açısından çok
önemli bir araç olduğu düşünülse de mevcut durumda hazırlanan faaliyet raporlarının
bu amaca hizmet edebilecek nitelikte olmadığı görülmektedir. Bunda faaliyet
raporlarının nasıl hazırlanacağına dair yönlendirici bir kılavuzun olmayışı önemli bir
etkendir. Faaliyet raporlarının performans programı ve stratejik plan doğrultusunda
performans bilgisini içerecek şekilde hazırlanması, stratejik planın izleme ve
değerlendirme faaliyetleri açısından son derece önemlidir.
3.3.3. Kontrol ve denetim faaliyetlerinin stratejik planların izleme ve
değerlendirilmesi açısından önemi
5018 sayılı KMYKK’nın 8. maddesine göre her türlü kamu kaynağının elde
edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanları, kaynakların etkili, ekonomik,
verimli

ve

hukuka

uygun

olarak

elde

edilmesinden,

kullanılmasından,

muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli
önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek
zorundadır. Başarılı bir hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesi için de
ölçülebilir

hedeflerin

belirlenmesi

ve

sorumlulukların

tespiti,

hedeflerin

gerçekleştirilmesi için nelere ihtiyaç duyulduğunun planlanması, sonuçların
raporlanması ve değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir. Bunlar stratejik
planların hazırlanması, uygulanması ve izlenip değerlendirilmesinin hesap verme
sorumluluğunun

yerine

getirilmesi

açısından
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oldukça

önemli

olduğunu

göstermektedir. Hesap verebilirliğin sağlanmasında kamu mali yönetim sisteminin
getirdiği yardımcı araçlar; iç kontrol, iç denetim ve dış denetimdir.
Buradan da görüldüğü üzere, stratejik planların izleme ve değerlendirme
faaliyetlerinin yerine getirilmesinde denetim ve kontrol faaliyetlerinin önemi
büyüktür. Kurumun etkin bir iç kontrol ve iç denetim sisteminin olması stratejik plan
uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesine fırsat verecek, bağımsız bir kurum
tarafından dış denetiminin gerçekleştirilmesi ise kurumları planı uygulamaya ve
uygulama sonuçlarını da izleyip değerlendirmeye zorlayacaktır.
3.3.3.1. İç kontrol
İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun
olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve
kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını,
malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak
üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi
kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür.
İç

kontrol

bileşenleri

kontrol

ortamı,

risklerin

belirlenmesi

ve

değerlendirilmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izleme olarak
belirlenmiştir.156 Kamu idarelerinde etkin bir iç kontrol sistemi izleme ve
değerlendirme faaliyetlerinin kalitesini ve etkisini artıracaktır. Bu nedenle iç kontrol
bileşenlerinin stratejik planda belirtilen amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye yönelik
tasarlanması önemlidir. Ayrıca kontrol ortamı diğer dört bileşenin temelini oluşturur
ve iç kontrol sisteminin içinde faaliyet gösterdiği yapıyı ve yöneticilerin iç kontrole
atfettiği önemi ifade eder.157 Bu nedenle kontrol ortamının stratejik planda belirtilen
amaç

ve

hedefleri

gerçekleştirmeye

yönelik

faaliyetleri

içerecek

şekilde

düzenlenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte iç kontrol sisteminin, risk olarak
tanımlanan, kurumun amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesine etki edecek veya
gerçekleşmesini engelleyecek herhangi bir olay ya da durumu tespit etmek,
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değerlendirmek ve söz konusu riskleri kabul edilebilir seviyede tutmak üzere
tasarlanması gerekmektedir.158
İç kontrol bileşenlerinden bilgi sistemleriyle ilgili bileşen kapsamında, amaç
ve hedeflerin gerçekleşmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesini ve kontrol
edilmesini sağlayan raporlar üretilir ve operasyonel, mali ve uygunluk amaçlarına
hizmet edecek bilgiler toplanır. Gerekli bilgilerin sağlanması ve raporların üretilmesi
de stratejik planların izleme faaliyetlerinin kalitesini artıracak önemli etkenlerdendir.
Stratejik planların izleme ve değerlendirmesi açısından diğer önemli bir unsur ise iç
kontrol sisteminin izleme bileşenidir. Bu bileşenle, iç kontrol sisteminin zaman
içerisinde gösterdiği performansın değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Böyle bir
değerlendirme sistemde çıkabilecek sorunların tespiti ve çözümü açısından son
derece önemlidir.
3.3.3.2. İç denetim
5018 sayılı KMYKK’nın 63. maddesinde iç denetim, kamu idaresinin
çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve
verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik
yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyeti
olarak tanımlanmaktadır. İç denetim faaliyetleri sertifikalı iç denetçiler tarafından
gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda 5018 sayılı KMYKK’nın 67. maddesi uyarınca
kamu idarelerinin iç denetim sistemlerini izlemek, bağımsız ve tarafsız bir organ
olarak hizmet vermek üzere İç Denetim Koordinasyon Kurulu kurulmuştur. Bu
Kurulun aşağıdaki görevleri bulunmaktadır:
a) İç denetime ilişkin denetim ve raporlama standartlarını belirlemek, denetim
rehberlerini hazırlamak ve geliştirmek.
b) Uluslararası

uygulamalar

ve

denetim

standartlarıyla

uyumlu

risk

değerlendirme yöntemlerini geliştirmek.
c) Kamu idarelerinin denetim birimleri ile işbirliğini sağlamak.
d) Yolsuzluk veya usulsüzlüklerin ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin
alınması konusunda önerilerde bulunmak.
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e) Risk içeren alanlarda iç denetçilere program dışı özel denetim yaptırılması
için kamu idarelerine önerilerde bulunmak.
f) İç denetçilerin eğitim programlarını düzenlemek.
g) İç denetçiler ile üst yöneticiler arasında görüş ayrılığı bulunması halinde
anlaşmazlığın giderilmesine yardımcı olmak.
h) İdarelerin iç denetim raporlarını değerlendirerek sonuçlarını konsolide
etmek suretiyle yıllık rapor halinde Maliye Bakanına sunmak ve kamuoyuna
açıklamak.
i) İşlem hacimleri ve personel sayıları dikkate alınmak suretiyle idareler ile ilçe
ve belde belediyeleri için iç denetçi atanıp atanmayacağına karar vermek.
j) İç denetçilerin atanmasına ilişkin diğer usulleri belirlemek.
k) İç denetçilerin uyacakları etik kuralları belirlemek.
l) Kalite güvence ve geliştirme programını düzenlemek ve iç denetim birimlerini
bu kapsamda değerlendirmek.
İç denetçinin görevleri ise şunlardır;
x Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol
yapılarını değerlendirmek.
x Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler
yapmak ve önerilerde bulunmak.
x Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak.
x İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının,
amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve
performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek.
x Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu
konularda önerilerde bulunmak.
x Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak.
Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını
gerektirecek bir duruma rastlandığında, ilgili idarenin en üst amirine
bildirmek.

69

İç denetçi bu görevlerini, İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından
belirlenen ve uluslararası kabul görmüş kontrol ve denetim standartlarına uygun
şekilde yerine getirmesi gerekmektedir. İç denetim uygulamada; mali denetim,
uygunluk denetimi, performans denetimi ve sistem denetimini kapsar. Denetim
faaliyetlerinin temel noktasını da geçmiş faaliyetlerin denetiminden çok kurumun
amaç ve hedeflerine ulaşmasını engelleyecek iç ve dış etmenlerin tespiti,
değerlendirilmesi ve izlenmesidir.159 Bununla birlikte iç denetim risk yönetimi,
kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve iyileştirmek üzere
sistemli ve bilimsel disiplini olan bir yaklaşım getirmek suretiyle kurumların
hedeflerini başarmasına katkıda bulunmaktadır.160 Bu çerçevede iç denetçilerin
kurumun stratejik planının uygulanması ve sonuçlarının takip edilmesi açısından
önemli sorumluluklarının olduğu görülmektedir Bununla birlikte iç denetim birimi
kurumu en iyi tanıyan ve yapılan işlerin bütününe hakim olan bir birim olma
özelliğine sahiptir.161 Bu nedenle iç denetim, kurumun güçlü ve zayıf yönleri ile
fırsat ve tehditlerinin daha iyi bilinmesini sağlayarak önceliklerin belirlenmesinde
önemli rol oynayacak ve stratejik planların kalitesinin artmasına katkı sağlayacaktır.
Mevcut durumda önemli oranda iç denetçi atamaları gerçekleştirilmiş
olmasına rağmen iç denetim birimlerinin henüz istenilen nitelikte olmadığı
görülmektedir. Ancak iç denetim sisteminin başarıyla uygulanması halinde kamu
idarelerinin faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliğinin artırılacağı, stratejik planların
daha uygulanabilir hale geleceği, üst yöneticilere, çalışanlara, kamuoyu ve ilgili
taraflara güvence sağlar hale geleceği düşünülmektedir.
3.3.3.3. Dış denetim
Stratejik planların izleme ve değerlendirme faaliyetleri açısından dış
denetimin önemli bir rolü bulunmaktadır. Sayıştay tarafından gerçekleştirilen dış
denetim, düzenlilik denetimi ve performans denetimini içermektedir (6085 sayılı
Sayıştay Kanunu). Stratejik planların izleme ve değerlendirmesi açısından
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Çavuşoğlu ve Duru, 2013:17
Özeren, 2000:37
161
Marangoz ve ark., 2006:9
160

70

performans denetiminin önemi nedeniyle bu kısımda dış denetim kapsamında sadece
performans denetimine değinilmektedir.
Performans esaslı bütçeleme sistemine geçiş, denetimde de birtakım
değişiklikleri beraberinde getirmiş ve performans denetimini de zorunlu kılmıştır.
Performans denetiminin ilk olarak gündeme gelmesi 832 sayılı Sayıştay Kanununa
26.06.1996 tarihinde “Verimlilik ve Etkinlik Değerlendirmesi” başlığı ile eklenen
“Sayıştay, denetimine tabi kurumların kaynakları ne ölçüde verimli, etkin ve tutumlu
kullandıklarını incelemeye yetkilidir. Bu inceleme sonuçları, Sayıştay Birinci
Başkanı tarafından bir değerlendirme raporuyla TBMM’ye sunulur.” maddesi ile
gerçekleşmiştir. Sayıştay, 2010 yılına kadar bu madde çerçevesinde performans
denetimlerini gerçekleştirmiştir. Maddede isim olarak performans denetimi
geçmemesine rağmen yapılan işin niteliğinden dolayı bu isim kullanılmıştır. 2010
yılında 6085 sayılı Sayıştay Kanununun yürürlüğe girmesiyle Sayıştayın denetim
görev ve yetkisi değiştirilmiş ve denetim görevleri “düzenlilik denetimi ve
performans denetimi” olarak belirlenmiştir. 6085 sayılı Sayıştay Kanunun 36.
maddesiyle “performans denetimi; hesap verme sorumluluğu çerçevesinde idarelerce
belirlenen hedef ve göstergelerle ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesi”
şeklinde tanımlanmıştır. İlgili maddenin gerekçesinde performans denetimine ilişkin
olarak yapılan bu düzenlemelerin INTOSAI (International Organization of Supreme
Audit Institutions) Denetim Standartlarıyla162 da paralellik arz etmesi hedeflenmiş ve
Sayıştay tarafından yerine getirilecek dış denetimde, idarelerin performansı
ölçülürken belirlenmiş hedef ve göstergeler veri olarak alınmak suretiyle
oluşturulacak ölçme yöntemlerinin kullanılacağı belirtilmiştir. Ancak değişen kanun
maddesinin

uygulanmasına

yayımlanmadığından

ilişkin

Sayıştayın

performans

performans

denetim

denetimini

tam

rehberi
olarak

henüz
nasıl

gerçekleştireceğine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Bununla birlikte Sayıştayın
denetimi, performans esaslı bütçeleme sisteminin üç önemli belgesi olan stratejik
plan, performans programı ve faaliyet raporları üzerinden gerçekleştirmesi

162
Yüksek Denetim Kurumları Uluslararası Kuruluşu olan ve Türk Sayıştayının da üyesi bulunduğu
INTOSAI, üye ülke Sayıştayları arasında denetim usul, metot ve teknikleri yönünden bir birliktelik
sağlamak amacıyla 1984 yılında kurduğu Denetim Standartları Komitesi aracılığıyla denetimde
uyulması gerekli INTOSAI Denetim Standartlarını saptamıştır.
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beklenmektedir. Bu kapsamda faaliyet raporlarıyla hedef ve göstergelerin
gerçekleşme durumu olan faaliyet sonuçlarının değerlendirilmesi, stratejik plan ve
performans programında yer alan amaç, hedef ve göstergelerin gerçekleşme durumu
ile meydana gelen sapmaların nedenlerinin değerlendirilmesi beklenmektedir.
Sayıştay tarafından performans denetiminin gerçekleştirilmesi stratejik
yönetim açısından son derece önemlidir. Denetimin yapılması hem daha kaliteli
planlar hazırlanmasını hem planların uygulanmasını hem de planların izleme ve
değerlendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. Ayrıca stratejik
planlardan elde edilen performans bilgilerinin gerçekleşme oranlarının her yıl
TBMM’ye rapor edilmesi hesap verebilirliğin sağlanması açısından son derece
önemlidir. Hesap verebilirliğin sağlanması da stratejik planların üst düzeyde
sahiplenilmesini sağlayacak ve planların izleme ve değerlendirmesine önemli katkıda
bulunacaktır. Ancak mevcut durumda Kanunun yeni olması, performans denetim
rehberinin olmayışı bu nedenle denetim tam olarak nasıl gerçekleştirileceğinin
bilinmemesi ve kurumsal kapasite yetersizliği gibi nedenlerden dolayı Sayıştay
tarafından performans denetimi gerçekleştirilememiştir. Bu da stratejik planlama
sürecini olumsuz yönde etkilemektedir.
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4.

MERKEZİ KAMU İDARELERİNİN STRATEJİK PLANLAMA
SÜREÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

4.1.

Anketin Amacı
Stratejik planlama uygulamasının merkezi kamu idareleri boyutunun

değerlendirilmesi, yaşanan sorunların ortaya konulması ve sürecin gelişiminin
incelenmesi amacıyla “Stratejik Planlama Sürecinin Değerlendirilmesi Anketi”
gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda ilk stratejik plan çalışmalarından, araştırmanın
gerçekleştirildiği zamana kadar geçen yedi yıllık süreçte stratejik planların
hazırlanmasından izlenmesine kadar stratejik planlama konusunda hangi alanlarda
başarı sağlanıp hangi alanlarda istenilen sonuçlara ulaşılamadığı ile stratejik planların
daha uygulanabilir planlar hale gelmesi için iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gereken
konuların neler olduğu tespit edilmeye çalışılmış ve bu konularda neler
yapılabileceğine ilişkin öneriler geliştirilmiştir. Bu çerçevede, gereken mevcut durum
tespiti ve uygulayıcıların algısını ölçmek amacıyla gerçekleştirilen anket,
cevaplayanlara ilişkin genel bilgilere yönelik soruları; stratejik planın hazırlık,
uygulama ve izleme ve değerlendirme sürecine ilişkin soruları ve Kalkınma
Bakanlığının

stratejik

planlama

sürecinin

koordinasyonuna

ilişkin

soruları

içermektedir.
4.2. Anketin Kapsamı ve Yöntemi
Araştırma kapsamında merkezi kamu idarelerinin stratejik planlama
süreçlerine ilişkin gerekli verilerin elde edilmesi için anket yöntemi kullanılmıştır.
Anket sorularının hazırlanmasından önce stratejik planlama süreçlerine ilişkin
literatür taraması yapılmış, yasal düzenlemeler ve ülke örnekleri incelenmiştir.
Bunun yanısıra Türkiye’de stratejik planlamanın bu boyutuyla ilgili benzer
çalışmalar olup olmadığı araştırılmıştır. Bu kapsamda belediyeler ve il özel
idarelerinin stratejik planlama süreçlerini incelemeye yönelik çalışmalar yapıldığı
ancak merkezi kamu idarelerinin stratejik plan süreçlerine ilişkin böyle bir
çalışmanın yapılmadığı görülmüştür. Stratejik planlama konusunda bugüne kadar
yapılan en kapsamlı araştırma 2005 yılında Kalkınma Bakanlığı ve Türkiye İstatistik
Kurumu ortaklığıyla gerçekleştirilen Stratejik Yönetim Araştırmasıdır. Bu araştırma
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da ilk stratejik planlar hazırlanmaya başlanmadan önce, geçiş takviminin
oluşturulmasına esas olmak üzere kamu idarelerinde yönetim süreçleri, yönetim
kalitesi ve kurumsal kapasite ile yöneticilerin stratejik yönetim yaklaşımı ve yönetsel
etkinliğe ilişkin düşünce ve algılamalarının tespiti amacıyla gerçekleştirilmiştir.163
Araştırmaya 5018 sayılı KMYKK’nın I sayılı cetvelinde yer alan genel bütçe
kapsamındaki kamu idareleri, II sayılı cetvelinde yer alan özel bütçe kapsamındaki
kamu idarelerinden üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri dışındaki kamu
idareleri ve IV sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinden stratejik plan hazırlamakla
yükümlü olup, ilk stratejik planını hazırlayarak uygulama aşamasına geçmiş olanlar
dâhil edilmiştir. Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinin hem yapı, hem
işleyiş, hem de yönetim açısından diğer kurumlardan farklı özelliklere sahip olması
nedeniyle diğer kurumlarla birlikte ele alındığında sağlıklı çıkarımlarda bulunmaya
engel olabileceği düşünülmüştür. Bu nedenle üniversiteler ve yüksek teknoloji
enstitüleri araştırma kapsamına alınmamış, söz konusu kamu idarelerinin farklı bir
araştırma kapsamında incelenmesi gerektiğine karar verilmiştir. Bu çerçevede
yapılan çalışmada örnekleme yöntemi kullanılmamış olup sayılan özellikleri haiz 64
kurum araştırma kapsamına alınmıştır. Anketlerin, biri strateji geliştirme başkanı,
biri üst yönetici olmak üzere en az iki yöneticiyi içerecek şekilde beş kişi tarafından
doldurulması istenmiştir. Anketler, kurumlara resmi yazıyla gönderilmiş olup
kurumların

strateji

geliştirme

birim

başkanlarıyla

telefon

görüşmeleri

gerçekleştirilmiştir. Böylelikle, hem yazının doğru kişi ve birimlere iletilmesi
sağlanmış hem de anket hakkında ön bir bilgi verilmiştir. Ayrıca anketler elektronik
olarak da ilgili kişilere iletilmiştir. Araştırmaya dâhil edilen kamu idarelerinin listesi
EK I’de yer almaktadır.
Anket formuyla toplanan verileri analiz etmek için SPSS 16.00 (Statistical
Package for Social Sciences) sürümlü istatistik programı kullanılmıştır. Bunun
yanısıra Microsoft Excel’den de faydalanılmıştır.
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4.3. Anketin Analizi ve Bulgular
Anketin analizine başlamadan önce anket verilerinin birbirleriyle tutarlılığını
ve güvenilirliğini ölçmek amacıyla “güvenilirlik analizi” yapılmıştır. Güvenilirlik,
bir ölçme aracında bütün soruların birbiriyle tutarlılığını, ele alınan oluşumu ölçmede
de türdeşliğini ortaya koyan bir kavramdır. Bu amaçla pek çok yöntem geliştirilmiş
olmakla birlikte sıklıkla kullanılan yöntem Cronbach Alfa Katsayısıdır. Cronbach
Alfa Katsayısı, istatistik temelleri tutarlı ve tüm soruları dikkate alarak
hesaplandığından genel güvenirlik yapısını en iyi yansıtan katsayıdır.164 Alfa
katsayısı, 0-0,39 aralığında güvenilir değil, 0,40-0,59 aralığında düşük güvenilirlikte,
0,60-0,79 aralığında oldukça güvenilir, 0,8-0,99 aralığında ise yüksek güvenirlikte
olarak değerlendirilir.165 Bu çalışmada Cronboach Alfa Güvenilirlik Katsayısı “0,94”
olarak belirlenmiştir. Bu değer anket verilerinin yüksek düzeyde güvenilir olduğunu
göstermektedir.
4.3.1. Anketi cevaplayan kamu idarelerine ve kişilere ait bulgular
Anket, 64 kurum ve her kurumdan beşer kişi olmak üzere toplam 320 kişiye
uygulanmıştır. Bir kurum yeniden yapılanma nedeniyle yeni stratejik plan
hazırlandığı ve eski plan deneyimine sahip kişilerin de birimlerinin değiştiği; bir
diğer kurum ise stratejik planlarının ilk kez hazırlandığı gerekçesiyle anketleri
cevaplayamadıklarına

dair

geri

bildirimde

bulunmuştur.

Dolayısıyla

değerlendirilmesi gereken kurum sayısı 62, kişi sayısı da 310 olarak değiştirilmiştir.
Anketi 55 kurumdan 275 kişi cevaplamıştır. Ancak cevaplayan kurumlardan birinin
anketleri birtakım eksiklikler nedeniyle geçerli sayılmamış ve 54 kurumdan 270
anket analiz kapsamına alınmıştır. Böylece anketin cevaplanma oran yüzde 87,1
olarak gerçekleşmiştir.
Anketin açıklamalar kısmında strateji geliştirme birim başkanları tarafından
doldurulan anketlerin kurumsal görüşü, diğer anketlerin ise bireysel görüşü
yansıtacağı belirtilmiş olup strateji geliştirme birim başkanları tarafından cevaplanan
anketlerin gerekli araştırmaların yapılarak doldurulması önerilmiştir. Anketler 48
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strateji geliştirme birim başkanı tarafından cevaplanmıştır. Bu nedenle kurumlara
ilişkin analizler yapılırken sadece strateji geliştirme birim başkanlarının cevapladığı
anketler üzerinden değerlendirme yapıldığı için kurumsal değerlendirmeler 48 kurum
üzerinden gerçekleştirilmiştir.
Grafik 4.1. Anketi Cevaplayanların Birimlere Göre Dağılımı
3%
9%

Strateji Geliştirme Birimi
Ana Hizmet Birimleri

Diğer Birimler (Danışma ve
Destek Birimleri)

53%

35%

Birim Belirtilmemiş

Anketi cevaplayanların yüzde 53’ü (144 kişi) strateji geliştirme biriminde,
yüzde 35’i (93 kişi) ana hizmet birimlerinde, yüzde 9’u (25 kişi) diğer birimlerde
çalışmaktadır. Anketi cevaplayanların yüzde 3’ü (8 kişi) ise birimini belirtmemiştir.
Grafik 4.2. Anketi Cevaplayanların Unvanlara Göre Dağılımı

Strateji Geliştirme Birim
Başkanı

18%
26%

Orta Düzey Yönetici (Daire
Başkanı, Genel Müdür)
Üst Düzey Yönetici
(Müsteşar, Müsteşar
Yardımcısı)
Uzman, Uzman Yardımcısı

20%

29%

7%

Diğer
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Anketi cevaplayanların yüzde 18’i (48 kişi) Strateji Geliştirme Birim
Başkanı, yüzde 20’si (54 kişi) orta düzey yönetici, yüzde 7’si (20 kişi) üst düzey
yönetici, yüzde 29’u (77 kişi) uzman, uzman yardımcılarından ve yüzde 26’sı (71
kişi) ise diğer unvanlardan oluşmaktadır. Anketi cevaplayanların toplam yönetici
oranına bakıldığında bu oranın yüzde 45 (122 kişi) olduğu görülmektedir.
Grafik 4.3. Anketi Cevaplayanların Ekipte Yer Alma Durumu

33%

SP Ekibinde Yer Alanlar

67%

SP Ekibinde Yer Almayanlar

Anketi cevaplayanların yüzde 67’si (180 kişi) stratejik planlama ekibinde yer
almış, yüzde 33’ü (90 kişi) ise stratejik planlama ekibinde yer almamıştır.
Grafik 4.4. Anketi Cevaplayanların Stratejik Plan Çalışmalarına Katılma
Durumu

9%

Kurumunun Stratejik Plan
Çalışmalarına Katılanlar
Kurumunun Stratejik Planıyla İlgili
Hiçbir Çalışmaya Katılmayanlar

91%

Anketi cevaplayanların yüzde 9’u (24 kişi) kurumun stratejik planıyla ilgili
hiçbir çalışmaya katılmamıştır.
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4.3.2. Stratejik planın hazırlık aşamasına ilişkin bulgular
Bu

bölümde

stratejik

planın

hazırlık

aşamasına

ilişkin

soruların

değerlendirmesi yapılmıştır. Bunun için ilk olarak stratejik planın hazırlanma süresi,
danışmanlık alınıp alınmadığı, paydaş katılımının sağlanması gibi temel soruların
analizi yapılmış, daha sonra stratejik planların içeriğine yönelik sorular
değerlendirilmiş ve son olarak stratejik planın hazırlık sürecinde karşılaşılan
problemlere değinilmiştir.
Grafik 4.5. Stratejik Planların Hazırlanma Süresine Göre Dağılım
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1 yıldan
fazla

Stratejik Planın Hazırlanma Süresi

Kurumun büyüklüğü, organizasyon yapısı, paydaş sayısı, stratejik planlama
konusunda yeterli bilgi ve donanıma sahip personel sayısı, gerekli verilere
erişebilirlik ve stratejik planlama konusunda deneyim gibi stratejik planın hazırlanma
süresini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır.
Yönetmeliğe göre stratejik planların değerlendirilmek üzere stratejik planın
kapsadığı dönemin ilk yılından önceki yılın ocak ayında Kalkınma Bakanlığına
gönderilmesi gerekmektedir. Ancak stratejik planların ne kadar sürede hazırlanması
gerektiğine ilişkin herhangi bir zaman belirlenmemiştir. Ankete katılan kurumların
yüzde 44’ünün stratejik planlarını bir yıldan fazla sürede hazırladığı görülmektedir.
Bu tür kurumların plan uygulamaya geçmeden iki yıl önce plan hazırlıklarına
başlaması gerekmektedir. Ancak bundan sonraki dönemlerde stratejik plan hazırlık
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çalışmalarının stratejik plan konusunda kazanılan deneyim ve kurumsal kapasitenin
gelişmesiyle birlikte daha kısa sürede tamamlanacağı düşünülmektedir.
Grafik 4.6. Kurumların Danışmanlık Hizmeti Alma Durumları

44%
56%

Danışmanlık Hizmeti Alanlar

Danışmanlık Hizmeti Almayanlar

Ankete katılan kurumlardan yüzde 56’sı danışmanlık hizmeti almış, yüzde
44’ü danışmanlık hizmeti almamıştır.
Tablo 4.1. Danışmanlık Almayla Stratejik Planın Hazırlanma Süresinin İlişkisi

Danışmanlık Hizmeti Alanlar
Danışmanlık Hizmeti Almayanlar
Toplam

1-3 ay

4-6 ay

6-9 ay

9-12 ay

1 yıldan
fazla

Toplam

0
0
0

5
4
9

3
5
8

4
6
10

15
6
21

27
21
48

Stratejik planın hazırlanma süresinin danışmanlık hizmeti alma durumuyla
ilişkisi olup olmadığı ki-kare analiziyle test edilmiştir. Serbestlik derecesi 3 ve kikare166 anlamlılık değeri (Assymp. Sig) p=0,24>D=0,05 olduğundan yüzde 95 güven
aralığında danışmanlık hizmeti alınmasının stratejik planın hazırlanma süresini
etkilemediği görülmektedir. Yani danışmanlık hizmeti alanlar stratejik planlarını
daha kısa sürede hazırlamıştır gibi bir yorum yapılamamakta, hatta danışmanlık
166

Anket verileri normal dağılım ve homojenlik özelliklerini göstermediklerinden dolayı çalışma
kapsamında paremetrik olmayan analiz yöntemleri kullanılmıştır. Ki-kare analizi parametrik olmayan
yöntemlerdendir. Ki-kare analizi, belirli bir değişkenin farklı kategorileri arasında ilişki olup
olmadığını test etmek amacıyla kullanılır. Anlamlılık değerinin (Asymp.Sig) yüzde 95 güven
aralığında (p < 0,05) 0,05’den küçük olması belirlenen kategoriler arasındaki farklılıkların istatistiksel
olarak anlamlı olduğunu, 0,05’den büyük olması ise kategoriler arasındaki farklılıkların istatiksel
olarak anlamlı olmadığını göstermektedir.
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hizmeti alanların stratejik plan hazırlama süresinin daha uzun olduğu görülmektedir.
Danışmanlık hizmeti almayanlarda stratejik planını bir yıldan kısa sürede
hazırlayanların oranı yüzde 71 iken, danışmanlık hizmeti alanlarda bu oran yüzde
44’e düşmektedir.
Grafik 4.7. İç Paydaş Katılımının Sağlanması ve Görüşlerinin Yansıtılması
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Anket katılımcılarının yüzde 85’i (230 kişi) stratejik planlama sürecine iç
paydaşların katılımının sağlandığını167 düşünürken, iç paydaşların görüşlerin
yansıtıldığını düşünenlerin oranı yüzde 78 (207 kişi)’dir.
Grafik 4.8. Dış Paydaş
y
Katılımının Sağlanması
ğ
ve Görüşlerinin Yansıtılması
143

150

120

100
50

55
12 10

1

5

70

60

25

19 20

0
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167

Bu ve bundan sonraki tablolarda “katılıyorum” ve “kesinlikle katılıyorum” seçeneğini
işaretleyenlerin cevapları birlikte değerlendirilerek “katılıyor” olarak alınmıştır.
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Anket katılımcılarının yüzde 79’u (213 kişi) stratejik planlama sürecine dış
paydaşların katılımının sağlandığını düşünürken, dış paydaşların görüşlerinin
yansıtıldığını düşünenlerin oranı yüzde 67 (180 kişi)’dir.
Grafik 4.9. Vatandaş Katılımının Sağlanması ve Görüşlerinin Yansıtılması
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Stratejik planlama sürecine vatandaş katılımının çok düşük olduğu
görülmektedir. Vatandaş katılımının sağlandığını düşünenlerin oranı yalnızca yüzde
31 (83 kişi)’dir. Vatandaşların görüşlerinin yansıtıldığını düşünenlerin oranı ise
yüzde 29 (79 kişi)’dur. Katılım sağlama ve görüşlerin yansıtılması arasındaki farkın
en fazla vatandaşlarda olması beklenirken en az fark burada görülmüştür. Kurumların
çoğunun vatandaşları stratejik plan hazırlık sürecine dâhil etmediği, ancak dâhil eden
kurumların ise vatandaşları önemsediği ve vatandaşların görüşlerinin yansıtılmasına
özen gösterdiği anlaşılmaktadır.
Stratejik planın hazırlık sürecinde iç paydaş ve dış paydaş katılımının bir
hayli yüksek olduğu, vatandaş katılımının ise düşük seviyede kaldığı görülmektedir.
İç paydaş ve dış paydaş katılımının yüksek olması kurumların stratejik planlama
sürecinde katılımcılığın öneminin farkında olduğunu göstermektedir. Buna rağmen
vatandaş katılımının düşük seviyede olmasının ise bazı kurumların işlevleri itibarıyla
vatandaşa

doğrudan

hizmet

sunmadıklarından,

vatandaşları

paydaş

olarak

görmemesinden kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Vatandaşlara doğrudan hizmet
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sunan kurumların ise vatandaşları stratejik planlama sürecine dahil ettiği
düşünülmektedir.
Tablo 4.2. Gönüllü Katılım Sağlandığı Algısının Ekipte Yer Alma Durumuna
Göre Dağılımı

SP Ekibinde Yer
Alanlar

Kişi

SP Ekibinde Yer
Almayanlar

Kişi

Toplam

Yüzde

Toplam

Kesinlikle
katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Fikrim yok

Hiç
katılmıyorum

Stratejik planlama ekibinin gönüllü katılımı konusunda yeterli
motivasyon sağlanmıştır.

2

4

30

35

66

43

180

1,1

2,2

16,7

19,4

36,7

23,9

100

10

2

23

19

27

9

90

11,1

2,2

25,6

21,1

30,0

10,0

100

Kişi

12

6

53

54

93

52

270

Yüzde

4,4

2,2

19,6

20,0

34,4

19,3

100

Yüzde

Stratejik planlama ekibinde yer alanlarla, almayanların stratejik planlama
ekibinin gönüllü katılımı konusunda yeterli motivasyon sağlandığına ilişkin
görüşlerinde fark olup olmadığı ki-kare analiziyle test edilmiştir. Serbestlik derecesi
5 ve ki-kare anlamlılık değeri (Assymp. Sig) p=0,00<D=0,05 olduğundan yüzde 95
güven aralığında stratejik planlama ekibinde yer alanlarla, yer almayanların bu
konudaki görüşlerinde anlamlı bir fark olduğu ortaya çıkmıştır. Stratejik planlama
ekibinde yer alanların yüzde 60,6’sı (109 kişi) bu görüşe katılırken, yer almayanların
yüzde 40’ı (36 kişi) bu görüşe katılmaktadır. Stratejik planlama ekibinde yer
alanların, stratejik planlama ekibinde yer almayanlara göre sürece daha olumlu
baktıkları görülmektedir. Toplamda ise “stratejik planlama ekibinin gönüllü katılımı
konusunda yeterli motivasyon sağlanmıştır” görüşüne katılanların oranı yüzde 53,7
(145 kişi)’dir.
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Tablo 4.3. Kurumun Bütün Birimlerinin Temsil Edilmesiyle Stratejik Planının
Kurumun Öncelikli Amaç ve Hedeflerini İçermesi Arasındaki İlişki

Toplam

Kesinlikle
Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyoru
m

Hiç
Katılmıyoru
m

Stratejik planımız kurumumuzun öncelikli amaç ve hedeflerini
içermektedir.
Fikrim Yok

Stratejik
planlama
ekibinde
kurumun bütün
birimleri
yeterince temsil
edilmiştir.
Fikrim Yok

7

0

0

0

1

0

8

Hiç Katılmıyorum

0

0

1

0

1

0

2

Katılmıyorum

0

0

3

21

7

1

32

Kararsızım

0

0

0

6

10

3

19

Katılıyorum
Kesinlikle
Katılıyorum
Toplam

0

0

2

7

77

35

121

0

0

0

3

20

65

88

7

0

6

37

116

104

270

Stratejik planlama ekibinde kurumun bütün birimlerinin yeterince temsil
edilmesiyle stratejik planın kurumun öncelikli amaç ve hedeflerini içermesi arasında
ilişki olup olmadığı spearman korelasyon168 testiyle analiz edilmiştir. Tablo 4.4’te
görüldüğü üzere spearman korelasyon katsayısı 0,63’tür. Bu değer iki önerme
arasında orta düzeyde pozitif bir ilişki olduğunu göstermektedir. Buna göre stratejik
planlama ekibinde bütün birimlerin temsil edilme oranı arttıkça stratejik planın
kurum amaç ve hedeflerini içerme oranının da artması beklenmektedir. Stratejik
planın kurumun öncelikli amaç ve hedeflerini içerdiğini düşünenlerin (220 kişi)
yüzde 90’ı aynı zamanda stratejik planlama ekibinde kurumun bütün birimlerinin
yeterince temsil edildiğini düşünmektedir. Stratejik planlama ekibinde kurumun
bütün birimlerinin yeterince temsil edildiğini düşünenlerin (209 kişi) ise yüzde 94’ü
stratejik planın kurumun öncelikli amaç ve hedeflerini içerdiğini düşünmektedir. Bu
oranlar iki önerme arasında pozitif bir ilişki olduğunu destekler niteliktedir. Stratejik
168
Spearman korelasyon parametrik olmayan analiz yöntemi olup iki değişken arasındaki ilişkinin
yönünü ve şiddetini hesaplamak amacıyla kullanılmaktadır. Korelasyon katsayısı – 1 ile + 1 arasında
bir değer alır. Burada ilişkinin yönünü katsayının işareti, derecesini ise katsayının büyüklüğü belirler.
Eksi değerler bir değişken artarken diğerinin azaldığının, artı değerler ise her iki değişkenin aldığı
değerlerin birlikte artış ve azalış gösterdiğinin göstergesidir. Korelasyon katsayısı 0.00 - 0.25 arası
çok zayıf ilişki, 0.26 - 0.49 arası zayıf ilişki, 0,50-0,69 orta ilişki, 0,70-0,89 güçlü ilişki, 0,90-1 çok
güçlü ilişki olduğunu göstermektedir.
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planlama ekibinde tüm birimlerin temsil edilmesi birimlerin faaliyet alanlarının ve
önceliklerinin doğru bir şekilde yansıtılmasını sağlayacaktır. Bu da kurumun
öncelikli alanlarının, amaç ve hedeflerinin belirlenmesi açısından oldukça önemlidir.
Tablo 4.4. Hazırlık Sürecine İlişkin Temel Önermeler Arasındaki Korelasyonlar
Stratejik planlama
ekibinde kurumun
bütün birimleri
yeterince temsil
edilmiştir.

Stratejik planda
GZFT analizi
sonuçları amaçhedefler
oluşturulurken
kullanılmıştır.

1
.
270

,66**
0
270

,63**
0
270

,66**
0
270

1
.
270

,67**
0
270

,63**
0
270

,67**
0
270

1
.
270

Spearman’s rho
Stratejik planlama
ekibinde kurumun bütün
birimleri yeterince temsil
edilmiştir.

Korelasyon Katsayısı

Stratejik planda GZFT
analizi sonuçları amaçhedefler oluşturulurken
kullanılmıştır.

Korelasyon Katsayısı

Stratejik Planımız
kurumumuzun öncelikli
amaç ve hedeflerini
içermektedir.

Korelasyon Katsayısı

Sig. (2-tailed)
N
Sig. (2-tailed)
N
Sig. (2-tailed)
N

Stratejik
Planımız
kurumumuzun
öncelikli amaç
ve hedeflerini
içermektedir.

** Korelasyon 0,01 düzeyinde anlamlı (2-tailed).

Tablo 4.4’te stratejik planın hazırlık sürecinde birbirleri arasında ilişki
olabileceği düşünülen önermeler arasındaki ilişki spearman korelasyon testiyle analiz
edilmiş olup ilişki düzeyleri belirlenmiştir.
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Tablo 4.5. GZFT Analizi Sonuçlarıyla Planın Kurumun Öncelikli Amaç ve
Hedeflerini İçermesi Arasındaki İlişki

Fikrim Yok
Hiç Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle
Katılıyorum
Toplam

Toplam

Kesinlikle
Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Hiç
Katılmıyorum

Stratejik planımız kurumumuzun öncelikli amaç ve hedeflerini
içermektedir.
Fikrim Yok

Stratejik
planda GZFT
analizi
sonuçları
amaç-hedefler
oluşturulurken
kullanılmıştır.

7

0

2

0

0

2

11

0

0

1

1

1

0

3

0

0

0

1

3

0

4

0

0

2

25

13

1

41

0

0

1

9

84

36

130

0

0

0

1

15

65

81

7

0

6

37

116

104

270

Stratejik planda GZFT analizi sonuçlarının amaç ve hedefler oluşturulurken
kullanılmasıyla stratejik planın kurumun öncelikli amaç ve hedeflerini içermesi
arasında pozitif ilişki olduğu spearman korelasyon testiyle belirlenmiştir. Tablo
4.4’te korelasyon katsayısının 0,67 olduğu görülmektedir. Bu değer aralarındaki
ilişkinin orta düzeyde olduğunu göstermektedir. Stratejik planda GZFT analizi
sonuçlarını amaç ve hedefler oluşturulurken kullananların (211 kişi) yüzde 94,8’i
(200 kişi) stratejik planın kurumun öncelikli amaç ve hedeflerini içerdiğini
düşünmektedir. Stratejik planın kurumun öncelikli amaç ve hedeflerini içerdiğini
düşünenlerin (220 kişi) ise yüzde 90,9’u (200 kişi) stratejik planda GZFT analizi
sonuçlarının amaç ve hedefler oluşturulurken kullanıldığını düşünmektedir. GZFT
analiziyle hem iç çevre hem dış çevre açısından kurumun artıları, eksileri
belirlenerek kurumun daha iyi tanınması sağlanmaktadır. Bu nedenle GZFT analizi
sonuçlarının dikkate alınması kurumun öncelikli alanlarının tespit edilerek
geliştirilmesi gereken ve değerlendirilmesi gereken yönlere ilişkin amaç ve hedefler
belirlenmesi açısından önemlidir.
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Stratejik planımız hazırlanırken Kalkınma
Planı, OVP gibi üst politika belgeleriyle
uyumlu olmasına dikkat edilmiştir.
5,5

86

4,8

Yüzde

13

Kurumsal Bütçe (mali kaynaklar) açısından Kişi
uygulanabilir bir stratejik plan
Yüzde
hazırlanmıştır.
15

0,0

2,6

Yüzde

Kişi

0

7

Kişi

Stratejik Planımız kurumumuzun öncelikli
amaç ve hedeflerini içermektedir.

0,4

1

0,0

0

0,4

2,6

1

1,1

Yüzde

4,1

Yüzde

3

0,7

7

11

Kişi

3,7

Yüzde

2

Kişi

Stratejik planda belirtilen vizyon
kurumumun uzun vadede ulaşmak istediği
hedefleri yansıtmaktadır.

Stratejik planda GZFT analizi sonuçları
amaç-hedefler oluşturulurken
kullanılmıştır.

10

3,0

Kişi

0,7

8

Stratejik planlama ekibinde kurumun bütün Kişi
birimleri yeterince temsil edilmiştir.
Yüzde

Stratejik planlama ekibi stratejik planlama
konusunda yeterli bilgiye ve donanıma
sahiptir.

2

4,4

Yüzde

2,2

12

6

2,6

7

3,3

9

2,2

6

1,9

5

1,5

4

9,3

25

11,9

32

19,6

53

Hiç
Katılmıyorum
Katılmıyorum

Kişi

Stratejik planlama ekibinin gönüllü
katılımı konusunda yeterli motivasyon
sağlanmıştır.

Fikrim Yok

Tablo 4.6. Stratejik Plan Hazırlık Sürecine İlişkin Soruların Değerlendirilmesi

13,0

35

22,6

61

13,7

37

5,2

14

15,2

41

19,6

53

7,0

19

20,0

54

Kararsızım

45,9

124

45,2

122

43,0

116

51,8

140

48,1

130

44,1

119

44,8

121

34,4

93

Katılıyorum

32,6

88

24,1

65

38,5

104

38,1

103

30,0

81

22,6

61

32,6

88

19,3

52

Kesinlikle
Katılıyorum

100

270

100

270

100

270

100

270

100

270

100

270

100

270

100

270

TOPLAM

Tablo 4.6’da stratejik planın hazırlık sürecine ilişkin verilen önermeler ve
cevapları özetlenmiştir. Anketi cevaplayanların yüzde;
x

53,7’si stratejik planlama ekibinin gönüllü katılımı konusunda yeterli
motivasyon sağlandığını,

x

77,4’ü stratejik planlama ekibinde kurumun bütün birimlerinin yeterince
temsil edildiğini,

x

66,7’si stratejik planlama ekibinin stratejik planlama konusunda yeterli
bilgiye ve donanıma sahip olduğunu,

x

78,1’i stratejik planda GZFT analizi sonuçlarının amaç-hedefler
oluşturulurken kullanıldığını,

x

89,9’u stratejik planda belirtilen vizyonun kurumun uzun vadede ulaşmak
istediği hedefleri yansıttığını,

x

81,5’i stratejik planlarının kurumun öncelikli amaç ve hedeflerini
içerdiğini,

x

69,3’ü kurumsal bütçe (mali kaynaklar) açısından uygulanabilir bir
stratejik plan hazırlandığını,

x

78,5’i stratejik plan hazırlanırken Kalkınma Planı, OVP gibi üst politika
belgeleriyle uyumlu olmasına dikkat edildiğini düşünmektedir.

Stratejik planın hazırlık sürecine ilişkin önermeler ve verilen cevaplar
incelendiğinde hazırlık sürecinin gerektirdiği bütün önermelerin kamu idarelerinde
büyük ölçüde gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu doğrultuda stratejik planların
hazırlığı konusunda büyük bir mesafe kat edildiği söylenebilir. Ancak hala stratejik
planların hazırlık sürecinde devam eden bazı problemler de bulunmaktadır. Bunlar
aşağıdaki tabloda özetlenmektedir.
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Tablo 4.7. Stratejik Planın Hazırlık Sürecinde Karşılaşılan Problemler
1.
sıra

2.
sıra

3.
sıra

4.
sıra

5.
sıra

Ağırlıklı
Toplam169

%

Üst yönetim desteğinin olmaması

83

12

31

28

16

628

15,7

Stratejik planlama yaklaşımının
yeterince anlaşılamaması

20

45

75

50

11

616

15,3

Diğer işlerden dolayı yeterince
vakit ayrılamaması

59

30

27

21

24

562

14,0

Stratejik planlama konusunda
eğitim eksikliği

20

15

39

50

27

404

10,0

Değişime direnç

26

41

7

12

60

399

9,9

Yeterli yönlendirme yapılmaması
(kılavuz, yönetmelik vs)

10

43

16

11

52

344

8,6

Kurum çalışanlarınca stratejik
planlamaya yeterli önemin
atfedilmemesi

15

28

17

22

18

300

7,5

Kurumsal kapasitenin yetersizliği

11

14

10

23

25

212

5,3

Çalışanların gönülsüz olması

5

16

12

6

9

146

3,6

Kurumun (varsa) önceki stratejik
planının yeterince
uygulanmaması ve izlenmemesi

12

7

7

9

11

138

3,4

Bürokratik işlemlerinin uzun
olması

2

10

12

21

5

133

3,3

Paydaş katılımın yeterince
sağlanamaması

2

4

5

8

7

64

1,6

Stratejik planlama ekibinin takım
çalışma ruhunun olmaması

2

2

9

6

2

59

1,5

Diğer (Belirtiniz)…

2

1

0

0

0

14

0,3

Toplam

4011

100,00

169
Ağırlıklı toplam hesaplanırken önem derecesi 1 olarak belirtilme sayısı 5 ile, 2 olarak belirtilme
sayısı 4 ile, 3 olarak belirtilme sayısı 3 ile, 4 olarak belirtilme sayısı 2 ile, 5 olarak belirtilme sayısı 1
ile çarpılarak toplanmıştır.
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Anketi cevaplayanlardan, kendilerine sunulan stratejik plan hazırlık süresi
boyunca karşılaşılabilecek muhtemel problemleri içeren listeden önemli buldukları
beş problemi belirlemeleri ve bunları önem derecelerine göre birden beşe kadar
sıralamaları istenmiştir. “Üst yönetim desteğinin olmaması” problemi 83 kişi
tarafından ifade edilerek birinci sırada en çok kişi tarafından belirtilen problem
olmuştur. Toplamda en çok kişi tarafından ilk beş problem arasında belirtilen
seçenek

ise

201

kişiyle

“stratejik

planlama

yaklaşımının

yeterince

anlaşılamaması”dır. En az işaretlenen problem ise toplamda 26 kişiyle “paydaş
katılımının yeterince sağlanamaması”dır. Ağırlıklı toplama göre; yüzde 15,7’yle “üst
yönetim desteğinin olmaması” karşılaşılan problemler arasında birinci sırada, yüzde
15,3’le “stratejik planlama yaklaşımının yeterince anlaşılamaması” ikinci sırada,
yüzde 14’le “diğer işlerden dolayı yeterince vakit ayrılamaması” üçüncü sırada,
yüzde 10’la “stratejik planlama konusunda eğitim eksikliği” dördüncü sırada ve
yüzde 9,9’la “değişime direnç” beşinci sırada yer almıştır.
Tablo 4.6’da anketi cevaplayanların yüzde 66,7’sinin stratejik planlama
ekibinin stratejik planlama konusunda yeterli bilgiye ve donanıma sahip olduğu
görüşünü benimsediği görülmektedir. Ancak Tablo 4.7’de stratejik planlama
konusunda eğitim eksikliğinin ilk 5 önemli problem arasında yer aldığı
görülmektedir. Buradan sadece stratejik planlama ekibinin stratejik plan konusunda
yeterli bilgi ve donanıma sahip olmasının yeterli olmadığı sonucu çıkmakla beraber,
kurum çalışanlarının hepsinin stratejik plan konusunda bilgi sahibi olması ve gerekli
eğitimleri alması gerektiği de düşünülmektedir.
İç paydaş, dış paydaş ve vatandaş katılımının sağlanması ve görüşlerinin
yansıtılmasıyla ilgili kısımda ifade edildiği üzere stratejik plan hazırlık sürecinde
katılımcılığın önemi konusunda belirli bir farkındalık seviyesine ulaşılmış olduğu
görülmektedir. Tablo 4.7’de “paydaş katılımının yeterince sağlanamaması”nın en az
işaretlenen problem olması da bunu destekler niteliktedir. Bununla birlikte Grafik
4.9’da vatandaş katılımının düşük seviyede olduğu görülmesine rağmen paydaş
katılımının yeterince sağlanamamasının çok fazla problem gibi görülmemesi anketi
cevaplayanların vatandaş katılımını çok fazla dikkate almadıkları sonucunu ortaya
çıkarmaktadır.
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Anketi cevaplayanlar tarafından stratejik planların hazırlık sürecinde Tablo
4.7’de belirtilenler dışında da yaşanan problemler olduğu ifade edilmiştir. Bunlar;
stratejik planlama ekibinin istikrarlı olmaması ve sürekli değişmesi, Kalkınma
Bakanlığının stratejik yönetim konusunda aktif rol almaması, Kalkınma Bakanlığının
stratejik planların hazırlık sürecine dâhil olmaması gibi sorunlardır. Anketi
cevaplayanlar tarafından bu sorunların belirtilmesi, kamu idareleri tarafından
stratejik yönetim konusunun sahibinin Kalkınma Bakanlığı olarak benimsendiği ve
sistemin

daha

etkin

hale

gelmesi

için

Kalkınma

Bakanlığının

rol

ve

sorumluluklarının artması gerektiği sonucunu ortaya çıkarmaktadır.
4.3.3. Stratejik planın uygulama aşamasına ilişkin bulgular
Bu bölümde stratejik planın uygulamasına yönelik soruların analizi yapılmış
ve stratejik planın uygulanmasını etkileyen faktörlere değinilmiştir.
Tablo 4.8. Uygulama Sürecine İlişkin Temel Faktörler Arasında Korelasyonlar
Performans
programlarını
stratejik plana
bağlı olarak
hazırlıyoruz.

Stratejik planda
belirtilen amaç
ve hedefleri
gerçekleştirme
ye yönelik
faaliyetler
yapıyoruz.

Korelasyon
Katsayısı

1

,73**

,60**

,59**

Sig. (2-tailed)

.

0

0

0

270

270

270

270

,73**

1

,67**

,66**

0

.

0

0

270

270

270

270

,60**

,67**

1

,61**

0

0

.

0

270

270

270

270

,59**

,66**

,61**

1

0

0

0

.

270

270

270

270

Spearman’s rho
Performans
programlarını
stratejik plana
bağlı olarak
hazırlıyoruz.
Stratejik planda
belirtilen amaç ve
hedefleri
gerçekleştirmeye
yönelik faaliyetler
yapıyoruz.
Karar alma
süreçlerinde
stratejik planımızı
dikkate alıyoruz.
Kurumumuzun
yatırım ihtiyaçları
belirlenirken
stratejik
planımızda yer
alan amaç ve
hedefleri dikkate
alıyoruz.

N
Korelasyon
Katsayısı
Sig. (2-tailed)
N
Korelasyon
Katsayısı
Sig. (2-tailed)
N
Korelasyon
Katsayısı
Sig. (2-tailed)
N

** Korelasyon 0,01 düzeyinde anlamlı (2-tailed).
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Kurumumuzun
yatırım ihtiyaçları
belirlenirken
stratejik
planımızda yer alan
amaç ve hedefleri
dikkate alıyoruz.

Karar alma
süreçlerinde
stratejik
planımızı
dikkate
alıyoruz.

Tablo 4.8’de spearman korelasyon testiyle stratejik planın uygulanmasına
ilişkin bazı faktörler arasında ilişki olup olmadığı incelenmiştir. Tabloda verilen bazı
faktörler arasında orta düzey, bazılarında ise güçlü ilişki olduğu görülmektedir. Söz
konusu faktörlerin stratejik planın kurum tarafından uygulandığını gösteren faktörler
olması nedeniyle aralarında pozitif ilişki olmasının anlamlı olduğu düşünülmektedir.
Örneğin; stratejik planlara bağlı performans programları hazırlanıyorsa, performans
programlarının stratejik planların yıllık uygulama dilimi olduğu düşünüldüğünde
kurum tarafından stratejik planların önemsenmesi ve uygulanması beklenmektedir.
Bu nedenle stratejik planın uygulandığını gösteren diğer bir faktör olan stratejik
planda belirtilen amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler yapılmasıyla
aralarında güçlü ilişki olması, biri arttığında diğerinin de artması, biri azaldığında
diğerinin de azalması beklenmektedir.
Tablo 4.9. Stratejik Planın Önemli Olduğu Algısının Karar Alma Süreçlerinde
Dikkate Alınmasına Etkisi

Hiç
Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

Toplam

Karar alma
süreçlerinde
stratejik
planımızı
dikkate
alıyoruz.

Fikrim Yok

Stratejik planımızın önemli ve yol gösterici bir belge olduğunu
düşünüyorum.

Fikrim yok

6

0

3

0

4

4

17

Hiç
Katılmıyorum

0

3

0

1

4

19

27

Katılmıyorum

0

1

2

7

17

6

33

Kararsızım

0

0

2

14

24

13

53

Katılıyorum

1

0

1

2

56

37

97

Kesinlikle
Katılıyorum

0

0

0

2

6

35

43

Toplam

7

4

8

26

111

114

270

Tablo 4.9’da stratejik planın önemi ve karar alma süreçlerinde dikkate alınıp
alınmadığı algısı arasındaki ilişki ortaya konulmaktadır. Anketi cevaplayanlardan
yüzde 83,3’ü (225 kişi) stratejik planın önemli ve yol gösterici bir belge olduğu
görüşüne katılırken yüzde 51,8’i (140 kişi) karar alma süreçlerinde stratejik planların
dikkate alındığını belirtmiştir. Karar alma süreçlerinde stratejik planların dikkate
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alındığını belirten 140 kişiden ise yalnızca yüzde 3,6’sı (5 kişi) stratejik planın
önemli ve yol gösterici bir belge olduğu görüşüne katılmamış, yüzde 2,9’u (4 kişi)
kararsız olduğunu, yüzde 0,7’si (1 kişi) de bu konuda fikrinin olmadığını belirtmiştir.
Karar alma süreçlerinde stratejik planların dikkate alınmasında, stratejik planların
önemli ve yol gösterici bir belge olduğunun kabul edilmesinin çok önemli bir faktör
olduğu görülmektedir. Ancak anketi cevaplayanların yüzde 83,3’lük (225 kişi) oranla
büyük bir çoğunluğu stratejik planların önemli ve yol gösterici bir belge olduğunu
düşünürken sadece yüzde 51,8’inin (140 kişi) karar alma süreçlerinde stratejik
planlarını dikkate alması; önemli olduğu algısının yeterli olmadığı ve stratejik
planların dikkate alınmasını etkileyen başka faktörlerin de olduğunu ortaya
çıkarmaktadır.
Tablo 4.10. Kurum Kültürünün Stratejik Planın Karar Alma Süreçlerinde
Dikkate Alınmasına Etkisi

Karar alma
süreçlerinde
stratejik
planımızı
dikkate
alıyoruz.

Kesinlikle
Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Fikrim Yok

Hiç
Katılmıyorum

Stratejik planımızın kurum kültürümüzde olumlu değişiklikler
yaptığını düşünüyorum

Toplam

Fikrim yok

7

2

0

4

3

1

17

Hiç
Katılmıyorum

0

3

2

1

21

0

27

Katılmıyorum

1

2

5

11

11

3

33

Kararsızım

1

1

4

12

26

9

53

Katılıyorum

4

0

2

17

55

19

97

Kesinlikle
Katılıyorum

0

0

0

3

11

29

43

Toplam

13

8

13

48

127

61

270

Tablo 4.10 incelendiğinde stratejik planlarının kurum kültüründe olumlu
değişiklik yaptığını düşünenlerin oranının yüzde 69,6 (188 kişi) olduğu
görülmektedir. Karar alma süreçlerinde stratejik planın dikkate alındığı görüşüne
katılan 140 kişiden sadece yüzde 1,4’ü (2 kişi) stratejik planlarının kurum kültüründe
olumlu değişiklikler yaptığı görüşüne katılmamış, yüzde 14,3’ü (20 kişi) bu konuda
kararsız olduklarını belirtmiş, yüzde 2,9’u (4 kişi) fikri olmadığını, yüzde 81,4’ü
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(114 kişi) ise stratejik planlarının kurum kültüründe olumlu değişiklik yaptığını
düşündüğünü ifade etmiştir.
Tablo 4.11. Şeffaflık ve Hesap Verebilirliğin Karar Alma Süreçlerinde Stratejik
Planın Dikkate Alınmasına Etkisi

Karar alma süreçlerinde
stratejik planımızı dikkate
alıyoruz.

Toplam

Kesinlikle
Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Fikrim Yok

Hiç
Katılmıyorum

Stratejik planın kamuda şeffaflık ve hesap verebilirliği
sağlamada önemli bir araç olduğunu düşünüyorum

Fikrim yok

6

1

0

2

3

5

17

Hiç
Katılmıyorum

0

2

0

1

2

22

27

Katılmıyorum

0

0

1

5

16

11

33

Kararsızım

2

0

1

6

25

19

53

Katılıyorum

2

0

3

9

55

28

97

Kesinlikle
Katılıyorum

0

0

0

4

5

34

43

Toplam

10

3

5

27

106

119

270

Anketi cevaplayanlardan yüzde 83,3’ü (225 kişi) stratejik planın kamuda
şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlamada önemli bir araç olduğunu düşünmektedir.
Karar alma süreçlerinde stratejik planların dikkate alındığını belirten 140 kişinin
yüzde 87,1’i (122 kişi) stratejik planın kamuda şeffaflık ve hesap verebilirliği
sağlamada önemli bir araç olduğu görüşüne katılmış, yalnızca yüzde 2,1’i (3 kişi) bu
görüşe katılmamış, yüzde 9,3’ü (13 kişi) kararsız olduğunu, yüzde 1,4’ü (2 kişi) ise
bu konuda fikri olmadığını belirtmiştir.
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Tablo 4.12. Bütçenin Karar Alma Süreçlerinde Stratejik Planın Dikkate
Alınmasına Etkisi

Karar alma süreçlerinde
stratejik planımızı dikkate
alıyoruz.

Kesinlikle
Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Fikrim Yok

Hiç
Katılmıyorum

Stratejik planların bütçeyi yönlendirmede önemli bir araç
olduğunu düşünüyorum.

Toplam

Fikrim yok

6

0

1

2

2

6

17

Hiç
Katılmıyorum

1

0

0

0

22

4

27

Katılmıyorum

0

1

6

8

14

4

33

Kararsızım

2

4

4

12

16

15

53

Katılıyorum

2

0

2

12

57

24

97

Kesinlikle
Katılıyorum

0

0

1

5

5

32

43

Toplam

11

5

14

39

116

85

270

Anketi cevaplayanlardan yüzde 74,4’ü (201 kişi) stratejik planların bütçeyi
yönlendirmede önemli bir araç olduğunu düşünmektedir. Karar alma süreçlerinde
stratejik planların dikkate alındığını belirten 140 kişinin, yüzde 84,3’ü (118 kişi)
stratejik planların bütçeyi yönlendirmede önemli bir araç olduğu görüşüne katılmış,
yalnızca yüzde 2,1’i (3 kişi) bu görüşe katılmamış, yüzde 12,1’i (17 kişi) kararsız
olduğunu, yüzde 1,4’ü (2 kişi) ise bu konuda fikri olmadığını belirtmiştir.
Tablo 4.9, Tablo 4.10, Tablo 4.11 ve Tablo 4.12’de stratejik planın
faydalarına ilişkin birtakım önermeler verilmiş ve bunların karar alma süreçlerinde
stratejik planın dikkate alınmasını nasıl etkilediği incelenmiştir. Sonuçlar; stratejik
planın önemli, yol gösterici bir belge olduğu, kamuda şeffaflık ve hesap verebilirliği
sağladığı, kurum kültüründe olumlu değişiklikler yaptığı ve bütçeyi yönlendirmede
önemli bir araç olduğu düşüncelerinin karar verme süreçlerinde stratejik planın
dikkate alınmasını sağlayan önemli faktörler olduğunu göstermektedir. “Karar alma
süreçlerinde stratejik planımızı dikkate alıyoruz” önermesine katılanların oldukça
önemli bir bölümü, tablolarda karşılaştırması yapılan önermelere de katılmıştır.
Ancak stratejik planın faydalarına ilişkin önermelere katılanların hepsi karar alma
süreçlerinde stratejik planlarını dikkate almamaktadır. Bu da bu önermeler dışında da
stratejik planın uygulanmasını etkileyen faktörler olduğunu ortaya çıkarmaktadır.
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Karar alma süreçlerinde stratejik planımızı dikkate
alıyoruz.
Performans programlarını stratejik plana bağlı olarak
hazırlıyoruz.
Stratejik planda belirtilen amaç ve hedefleri
gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler yapıyoruz
Kurumumuzun yatırım ihtiyaçları belirlenirken stratejik
planımızda yer alan amaç ve hedefleri dikkate alıyoruz.
Kalkınma Bakanlığı yatırım görüşmelerinde
yatırımlarımızın stratejik planla ilişkisini sorguluyor.
Yatırımlarımızın stratejik plan ile ilişkisinin
yatırımlarımızın programa alınmasında önemli bir kriter
olduğunu düşünüyorum.
Stratejik planımızın önemli ve yol gösterici bir belge
olduğunu düşünüyorum.
Stratejik planımızın kurum kültürümüzde olumlu
değişiklikler yaptığını düşünüyorum
Stratejik planımızın ilgili/ bağlı kurumumuzun planıyla
uyumlu olduğunu düşünüyorum.
Stratejik planın kamuda şeffaflık ve hesap verebilirliği
sağlamada önemli bir araç olduğunu düşünüyorum
Stratejik planların bütçeyi yönlendirmede önemli bir araç
olduğunu düşünüyorum.
Stratejik planların daha uygulanabilir hale geleceğini
düşünüyorum.
17
6,3
15
5,5
17
6,3
28
10,4
66
24,4
29
10,7
7
2,6
13
4,8
57
21,1
10
3,7
11
4,1
15
5,6

Kişi
Yüzde
Kişi
Yüzde
Kişi
Yüzde
Kişi
Yüzde
Kişi
Yüzde
Kişi
Yüzde
Kişi
Yüzde
Kişi
Yüzde
Kişi
Yüzde
Kişi
Yüzde
Kişi
Yüzde
Kişi
Yüzde
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Fikrim Yok

4
1,5
8
3,0
9
3,3
3
1,1
5
1,8
2
0,7

2,6

27
10,0
3
1,1
2
0,7
1
0,4
28
10,4
7

8
3,0
13
4,8
17
6,3
5
1,8
14
5,2
5
1,8

6,7

33
12,2
6
2,2
57
21,1
14
5,2
24
8,9
18

Hiç
Katılmıyorum
Katılmıyorum

Tablo 4.13. Stratejik Planın Uygulama Sürecine İlişkin Soruların Değerlendirilmesi

26
9,6
48
17,8
46
17,0
27
10,0
39
14,4
23
8,5

15,6

53
19,6
61
22,6
8
3,0
78
28,9
58
21,5
42

Kararsızım

111
41,1
127
47,0
83
30,7
106
39,3
116
43,0
116
43,0

35,9

97
35,9
109
40,4
114
42,2
97
35,9
63
23,3
97

Katılıyorum

114
42,2
61
22,6
58
21,5
119
44,1
85
31,5
109
40,4

28,5

43
15,9
76
28,2
72
26,7
52
19,2
31
11,5
77

Kesinlikle
Katılıyorum

270
100
270
100
270
100
270
100
270
100
270
100

100

270
100
270
100
270
100
270
100
270
100
270

TOPLAM

Tablo 4.13’de stratejik planın uygulama sürecine ilişkin verilen önermeler ve
cevapları özetlenmiştir. Anketi cevaplayanların yüzde;
x

51,8’i karar alma süreçlerinde stratejik planın dikkate alındığını,

x

68,6’sı

performans

programlarının

stratejik

plana

bağlı

olarak

hazırlandığını,
x

68,9’u stratejik planda belirtilen amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye
yönelik faaliyetler yapıldığını,

x

55,1’i kurumun yatırım ihtiyaçları belirlenirken stratejik planda yer alan
amaç ve hedeflerin dikkate alındığını,

x

34,8’i Kalkınma Bakanlığının yatırım görüşmelerinde yatırımların
stratejik planla ilişkisini sorguladığını,

x

64,4’ü yatırımların stratejik plan ile ilişkisinin yatırımların programa
alınmasında önemli bir kriter olduğunu,

x

83,3’ü stratejik planın önemli ve yol gösterici bir belge olduğunu,

x

69,6’sı stratejik planın kurum kültüründe olumlu değişiklikler yaptığını,

x

52,2’si stratejik planın ilgili/ bağlı kurumun planıyla uyumlu olduğunu,

x

83,4’ü stratejik planın kamuda şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlamada
önemli bir araç olduğunu,

x

74,5’i stratejik planların bütçeyi yönlendirmede önemli bir araç olduğunu,

x

83,4’ü

stratejik

planların

daha

uygulanabilir

hale

geleceğini

düşünmektedir.
Stratejik planın önem ve faydalarına ilişkin algı önermelerine katılanların
oranının, doğrudan uygulamaya dönük önermelere katılanlara oranla daha yüksek
olduğu görülmektedir. Anketi cevaplayanların stratejik planlamaya ilişkin olumlu
algısı

olduğu

düşünülürken

uygulama

düzeyinin

nispeten

düşük

olduğu

görülmektedir. Bununla birlikte Kalkınma Bakanlığının yatırım görüşmelerinde
yatırımların stratejik planla ilişkisini sorguladığı önermesinin en az desteklenen
önerme olması, stratejik planın Kalkınma Bakanlığında uygulama aracı olarak
kullanılmasında sorun olduğunu göstermektedir. Stratejik planın önemli ve yol
gösterici bir belge olduğu, kamuda şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlamada önemli
bir araç olduğu ve stratejik planların daha uygulanabilir hale geleceği önermeleri ise
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en fazla kişi tarafından desteklenen önermeler olmuştur. Anketi cevaplayanların
yüzde 83,4’ü stratejik planların daha uygulanabilir hale geleceğini düşünmektedir.
Stratejik planların daha uygulanabilir hale geleceğini düşünenlerden ise stratejik
planların daha uygulanabilir hale gelmesini sağlayabilecek faktörlerden önemli
gördüklerini sıralamaları istenmiştir. Aşağıdaki tabloda bu faktörler özetlenmektedir.
Tablo 4.14. Stratejik Planın Uygulanmasını Etkileyen Faktörler

Etkin bir izleme& değerlendirme
sisteminin kurulması
Sayıştayın performans denetimini
yapması
Plan Bütçe Komisyonu aracılığıyla
TBMM tarafından hesap sorulması
Kurumun yatırımları tahsis edilirken
stratejik planların referans alınması
Kalkınma Planı, OVP gibi üst politika
belgeleriyle uyumun sağlanması
Daha katılımcı bir yöntemle
hazırlanması
Stratejik planların daha kapsayıcı
hale gelmesi
Bağlı/İlgili kurum planlarıyla uyumun
sağlanması
Stratejik planların süresinin esnek
hale getirilmesi (3 ile 5 yıl arası gibi)
Kalkınma Bakanlığı tarafından
onaylanması
Stratejik plan hazırlamanın yasal
yükümlülük olmaktan çıkartılıp
gönüllülük esasına dayandırılması
Diğer (Belirtiniz)…

1.
sıra

2.
sıra

3.
sıra

4.
sıra

5.
sıra

Ağırlıklı
Toplam170

%

72

54

25

22

30

725

21,7

35

52

17

20

24

498

14,9

42

33

25

29

18

493

14,8

22

26

52

50

23

493

14,8

5

15

19

21

21

205

6,1

8

9

6

31

45

201

6,0

4

7

30

20

7

185

5,5

2

7

13

13

17

120

3,6

9

3

7

10

13

111

3,3

5

8

4

9

5

92

2,8

4

6

6

1

4

68

2,0

26

3

2

1

1

151

4,5

Toplam

3.342

100,00

“Etkin bir izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması” hem ilk sırada
hem toplamda en çok işaretlenen faktör olmuş, hem de ağırlıklı toplamda birinci
sırada yer alarak stratejik planın uygulanmasını etkileyen en önemli faktör olarak
belirlenmiştir. Etkin bir izleme ve değerlendirme sisteminin kurulmasını “Sayıştayın
performans denetimini yapması” faktörü takip etmektedir. Bu faktörü ise “Plan ve
170
Ağırlıklı toplam hesaplanırken önem derecesi 1 olarak belirtilme sayısı 5 ile, 2 olarak belirtilme
sayısı 4 ile, 3 olarak belirtilme sayısı 3 ile, 4 olarak belirtilme sayısı 2 ile, 5 olarak belirtilme sayısı 1
ile çarpılarak toplanmıştır.
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Bütçe Komisyonu aracılığıyla TBMM tarafından hesap sorulması” ve “kurumun
yatırımları tahsis edilirken stratejik planların referans alınması” faktörleri
izlemektedir. En çok işaretlenen faktörler dikkate alındığında, stratejik planların
uygulanmasında hesap

verme sorumluluğu

ve şeffaflık

ilkelerinin

yerine

getirilmesinin ve bunların yanısıra kurumun yatırımları tahsis edilirken stratejik
planların referans alınmasının çok önemli etkenler olduğu görülmektedir. Bununla
birlikte dikkat çeken diğer bir husus ise stratejik planların uygulanmasında
Sayıştayın performans denetimi yapması, TBMM tarafından hesap sorulması,
yatırımların tahsis edilirken stratejik planların referans alınması gibi faktörlerin
hepsinin dış faktörler olmasıdır. Kamu idareleri kendi izleme ve değerlendirme
sistemlerinin kurulması gibi iç faktörlerin yanısıra dış denetim, siyasi destek gibi
faktörlerin de stratejik planların uygulanmasında çok etkili olduğunu düşünmektedir.
Tablo 4.14’te belirtilen faktörler dışında da stratejik planın uygulanması
açısından önemli olduğu belirtilen faktörler bulunmaktadır. Bunlar; Sayıştay
tarafından düzenli olarak dış denetimin yapılması ve “makul güvence” alamayan
kurumların üst yönetiminin ilgili Bakanlık tarafından uyarılması, stratejik plan ve
faaliyet raporlarının kamuoyu tarafından izlenebilmesi için gerekli farkındalık
çalışmalarının yapılması, kurum içerisinde etkin bir iç denetim mekanizmasının
kurulması gibi faktörlerdir.
4.3.4. Stratejik planın izleme ve değerlendirme aşamasına ilişkin bulgular
Bu bölümde stratejik planların izleme ve değerlendirmesine yönelik soruların
analizi yapılmıştır. Bu kapsamda kurumların izleme ve değerlendirmeye yönelik
sistemlerinin olup olmadığı incelenmiş, izleme ve değerlendirmeye yönelik temel
faktörlerin analizi yapılmıştır.
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Grafik 4.10. Kurumların İzleme ve Değerlendirme Sistemlerine Göre Dağılımı

2%

44%

Var
54%

Yok
Fikrim Yok

Ankete katılan 48 kurumdan yüzde 54’ü (26 kurum) kurumun izleme
değerlendirme sisteminin olduğunu belirtmiştir. İzleme ve değerlendirme sistemi
olan kurumlardan da 6‘sı izleme ve değerlendirme için mevcut bir yazılımı
kullandıklarını,

4’ü

kendilerinin

izleme

değerlendirme

sistemi

geliştirdiği/

geliştirttiğini, 12’si izleme ve değerlendirme için Microsoft Office programlarını
kullandığını belirtmiştir. Ayrıca 4’ü hem Microsoft Office programı kullandıklarını
belirtmiş, hem de diğer seçeneği işaretlemiştir. 4’ü ise yalnızca diğer seçeneğini
işaretlemiştir. Diğer seçeneğini işaretleyen kurumlar da izleme ve değerlendirmeye
yönelik SGBnet171’i kullandıklarını ya da izleme değerlendirmelerini periyodik
toplantı ve raporlarla yaptıklarını belirtmiştir.

171

SGBnet (http://uygulama.sgb.gov.tr/), Maliye Bakanlığı tarafından tüm mali ve mali olmayan
işlemleri elektronik ortama taşımak suretiyle ölçülebilir, analiz edilebilir, kontrol edilebilir, daha iyi
yönetilebilir bir yapıyı oluşturmak amacıyla kurulmuştur. Sistem; stratejik yönetim, performans esaslı
bütçeleme ve iç kontrol sistemlerini kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. 150 kamu idaresi tarafından
kullanılmaktadır.
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Tablo 4.15. Stratejik Planın İzleme ve Değerlendirme Sürecine İlişkin Temel
Faktörler Arasında Korelasyonlar
Stratejik plan
amaç ve
hedeflerine
ulaşıldığının
sistematik olarak
izlendiğini
düşünüyorum.

Spearman’s rho
Stratejik plan amaç ve
hedeflerine ulaşıldığının
sistematik olarak
izlendiğini düşünüyorum.

Stratejik planın ara
dönemlerinde (6 aylık, 1
yıllık gibi) değerlendirme
raporları hazırlanıyor.

Üst yöneticiler tarafından
periyodik olarak izleme
toplantıları yapılıyor.

Korelasyon
Katsayısı

Stratejik planın ara
Üst yöneticiler
dönemlerinde (6
tarafından
aylık, 1 yıllık gibi)
periyodik olarak
değerlendirme
izleme toplantıları
raporları
yapılıyor.
hazırlanıyor.

1,000

,66**

,78**

.

,00

,00

270

270

270

,66**

1,00

,69**

,000

.

,00

270

270

270

,78**

,69**

1,00

,00

,00

.

270

270

270

Sig. (2-tailed)
N
Korelasyon
Katsayısı
Sig. (2-tailed)
N
Korelasyon
Katsayısı
Sig. (2-tailed)

N
** Korelasyon 0,01 düzeyinde anlamlı (2-tailed).

Tablo 4.15’te stratejik planın izleme ve değerlendirme sürecine ilişkin verilen
önermeler arasında ilişki olup olmadığı spearman korelasyon testiyle analiz edilmiş
ve aralarında pozitif ilişki görülmüştür. En yüksek ilişki “üst yöneticiler tarafından
periyodik izleme toplantıları yapılması” ve “stratejik plan amaç ve hedeflerine
ulaşıldığının sistematik olarak izlendiğini düşünüyorum” önermeleri arasındadır.
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Stratejik planlara bağlı eylem planımız (iş
planı/faaliyet planı) var.
Yıllık faaliyet raporları stratejik plandaki amaç ve
hedef gerçekleşmelerini yansıtıyor.
Stratejik plandaki amaç ve hedefler için sorumlu
birimler belirlenmiştir.
Stratejik planın ara dönemlerinde (6 aylık, 1 yıllık
gibi) değerlendirme raporları hazırlanıyor.
Üst yöneticiler tarafından periyodik olarak izleme
toplantıları yapılıyor.
Stratejik plan amaç ve hedeflerine ulaşıldığını
n sistematik olarak izlendiğini düşünüyorum.
Stratejik plan izleme ve değerlendirme sisteminin
kurumumuzun amaç ve hedeflerine ulaşılmasında
önemli bir araç olduğunu düşünüyorum.
İzleme ve değerlendirme sürecinin kurumsal
öğrenmeyi buna bağlı olarak da faaliyetlerin
iyileştirilmesini sağladığını düşünüyorum.
Stratejik planın hesap verme sorumluluğunu yerine
getirmesi açısından izleme ve değerlendirmenin
önemli olduğunu düşünüyorum.
Stratejik planların izleme ve değerlendirme kalitesi
açısından iç kontrol faaliyetlerinin önemli olduğunu
düşünüyorum.
Stratejik planların izleme ve değerlendirme kalitesi
açısından iç denetim faaliyetlerinin önemli olduğunu
düşünüyorum.
5,9
18
6,7
10
3,7
7
2,6
15
5,6

Yüzde
Kişi
Yüzde
Kişi
Yüzde
Kişi
Yüzde
Kişi
Yüzde

0,4

1

0,4

1

0,0

0

0,4

1

1,1

6
2,2
2
0,7
4
1,5
11
4,1
35
13,0
30
11,1
3

0,7

2

1,5

4

1,5

4

3,3

9

4,1

67
24,8
41
15,2
6
2,2
60
22,2
57
21,1
40
14,8
11

Hiç
Katılmıyorum
Katılmıyorum
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23
8,5
12
4,4
14
5,2
35
13,0
36
13,3
25
9,3
16

Kişi
Yüzde
Kişi
Yüzde
Kişi
Yüzde
Kişi
Yüzde
Kişi
Yüzde
Kişi
Yüzde
Kişi

Fikrim
Yok

19,6

53

15,5

42

5,9

16

11,1

30

12,2

37
13,7
52
19,3
22
8,1
33
12,2
48
17,8
65
24,1
33

Kararsızım

Tablo 4.16. Stratejik Planın İzleme ve Değerlendirme Bölümüne İlişkin Soruların Değerlendirmesi

37,8

102

43,7

118

41,5

112

49,2

133

48,9

80
29,6
105
38,9
112
41,5
70
25,9
59
21,8
81
30,0
132

Katılıyorum

35,9

97

36,3

98

47,4

128

29,3

79

27,8

57
21,1
58
21,5
112
41,5
61
22,6
35
13,0
29
10,7
75

Kesinlikle
Katılıyorum

100

270

100

270

100

270

100

270

100

270
100
270
100
270
100
270
100
270
100
270
100
270

TOPLAM

Tablo 4.16’da stratejik planın izleme ve değerlendirme sürecine ilişkin
verilen önermeler ve cevapları özetlenmiştir. Anketi cevaplayanların yüzde;
x

50,7’si stratejik planlara bağlı eylem planı (iş planı/faaliyet planı)
olduğunu,

x

60,4’ü yıllık faaliyet raporlarının stratejik plandaki amaç ve hedef
gerçekleşmelerini yansıttığını,

x

83’ü stratejik plandaki amaç ve hedefler için sorumlu birimler
belirlendiğini,

x

48,5’i stratejik planın ara dönemlerinde (6 aylık, 1 yıllık gibi)
değerlendirme raporları hazırlandığını,

x

34,8’i üst yöneticiler tarafından periyodik olarak izleme toplantıları
yapıldığını,

x

40,7’si stratejik plan amaç ve hedeflerine ulaşıldığının sistematik olarak
izlendiğini,

x

76,7’si stratejik plan izleme ve değerlendirme sisteminin kurumun amaç
ve hedeflerine ulaşılmasında önemli bir araç olduğunu,

x

78,5’i izleme ve değerlendirme sürecinin kurumsal öğrenmeyi buna bağlı
olarak da faaliyetlerin iyileştirilmesini sağladığını,

x

88,9’u stratejik planın hesap verme sorumluluğunu yerine getirmesi
açısından izleme ve değerlendirmenin önemli olduğunu,

x

80’i stratejik planların izleme ve değerlendirme kalitesi açısından iç
kontrol faaliyetlerinin önemli olduğunu,

x

73,7’si stratejik planların izleme ve değerlendirme kalitesi açısından iç
denetim faaliyetlerinin önemli olduğunu düşünmektedir.

Anketi cevaplayanların yüzde 89,9’unun stratejik planların hesap verme
sorumluluğunu yerine getirmesi açısından izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin
çok önemli olduğunu düşündükleri görülmektedir. Tablo 4.14’te de stratejik planın
uygulanmasını etkileyen en önemli faktör olarak “etkin bir izleme ve değerlendirme
siteminin kurulması” faktörünün belirlenmesi, bu görüşleri destekler niteliktedir.
Buna ek olarak; stratejik plandaki amaç ve hedefler için sorumlu birimlerin
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belirlenmesi, izleme ve değerlendirme yapmaya yönelik bir eğilim olduğunu
göstermektedir. Sorumlu birimler verilerin toplanmasında, değerlendirilmesinde ve
raporlanmasında rol alarak izleme ve değerlendirme faaliyetlerini kolaylaştıracaktır.
Tablo 4.16’da stratejik planın hesap verme sorumluluğunu yerine getirmesi açısından
izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin önemli olduğunun düşünülmesi ve stratejik
plandaki amaç ve hedefler için sorumlu birimler belirlenmesine rağmen izleme ve
değerlendirme faaliyetlerinin gerçekleştiğini düşünenlerin oranının düşük olduğu
görülmektedir.

Ayrıca

üst

yöneticiler

tarafından

periyodik

olarak

izleme

toplantılarının yapıldığını düşünenlerin oranın bir hayli düşük olması; izleme ve
değerlendirme faaliyetlerinin önemsenmesi ve bunun için gerekli altyapının
kurulmaya çalışılmasına rağmen üst yönetimden gerekli destek alınamadığından
dolayı stratejik planların izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin yeterince
gerçekleştirilemediği sonucunu ortaya çıkarmaktadır.
4.3.5. Kalkınma Bakanlığının stratejik planları koordinasyon sürecine ilişkin
bulgular
5018 sayılı KMYKK’yla birlikte Kalkınma Bakanlığına stratejik planlamanın
merkezi uyumlaştırma birimi rolü verilmiştir. Bu çerçevede, kamu idarelerinde
stratejik planlama uygulamasının etkinleştirilmesi amacıyla; ikincil mevzuat ve
kılavuz

hazırlanması,

kamu

idarelerince

hazırlanan

stratejik

planlar

için

değerlendirme raporu hazırlanması, araştırma, anket ve yayın benzeri faaliyetler
yapılması/yaptırılması işleri Kalkınma Bakanlığınca yürütülmektedir. Bu bölümde
bu bağlamda yürütülen faaliyetlere ilişkin soruların analizi yapılmıştır.
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Grafik 4.11. Kılavuzun Yeterli ve Anlaşılır Olması Durumu
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Kılavuzun stratejik plan hazırlık sürecinde yeterli ve anlaşılır bir belge
olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 61,1’dir. Kılavuzun geliştirilmesi gereken
yönlerine ilişkin ise aşağıdaki hususlar belirtilmiştir.
x Kılavuzda yer alan maliyetlendirme unsuru bazı kamu hizmetleri için oldukça
zor olmaktadır. Bu nedenle bu zorunluluk tekrar gözden geçirilmeli ya da
maliyetlendirmenin nasıl yapılacağına ilişkin daha detaylı açıklama ve
örneklere yer verilmelidir.
x Vizyon ve misyon ifadeleri büyük ölçüde stratejik planın temel unsurlarından
biri olan temel değerleri içermektedir. Bu nedenle stratejik planda temel
değerlerin ayrıca yer alıp almamasına gerek olup olmadığı tekrar ele
alınmalıdır.
x Kılavuz içerisindeki örnekler çoğaltılmalı ve her bir sektör için ayrı örneklere
yer verilmelidir.
x Performans göstergelerine ilişkin daha ayrıntılı bilgi ve daha fazla örnek
verilmelidir.
x Kılavuz, basitleştirilmiş bir stratejik planlama sürecini öngörmektedir.
Stratejik planlama konusunda deneyim kazanıldığından dolayı içeriğin daha
zengin hale getirilmesi gerekmektedir.
x Kılavuzda “katılımcılık” konusuna daha ayrıntılı yer verilmelidir.
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x Kamuda stratejik planlama konusu yeni bir olgu olduğundan uygulamadan
elde edinilen tecrübeler Kılavuza yansıtılmalıdır.
x Kılavuzun izleme ve değerlendirme bölümü geliştirilmeli, kurumların izleme
ve değerlendirmeyi nasıl yapması gerektiğine ilişkin daha ayrıntılı bilgiye yer
verilmelidir.
x Maliye Bakanlığı ile birlikte performans esaslı bütçeleme sisteminin
tamamını kapsayacak bir kılavuz hazırlanmalıdır.
x Kılavuza tanımlar kısmı da eklenmelidir.
x Kılavuz

internet

ortamında

süreç

bazlı

olarak

(animasyon

gibi)

yayınlanmalıdır.
x Kurum türlerine özgü, farklılaştırılmış kılavuzlar hazırlanmalıdır.
Grafik 4.12. Yönetmeliğin Yeterli ve Yönlendirici Olması Durumu
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“Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik” in yeterli ve yönlendirici olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 53,7’dir.
Bu oranın Kılavuzun yeterli ve anlaşılır belge olduğunu düşünenlere göre daha düşük
olduğu görülmektedir. Yönetmelikle ilgili geliştirilmesi gereken yönler olarak
aşağıdaki hususlar belirtilmiştir.
x Planların güncellenmesi ve yenilenmesiyle ilgili Yönetmeliğin 7. maddesi
daha esnek hale getirilmelidir. Bununla birlikte söz konusu madde gereği
stratejik planların beş yıllık dönemi kapsayacak şekilde hazırlanması
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gerekmektedir. Ancak her kurumun farklı durumları olabileceği nedeniyle bu
süre de esnek hale getirilmelidir.
x Yönetmeliğin 17. maddesinde performans göstergelerinin tespiti ve
değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasların Kalkınma Bakanlığı ile Maliye
Bakanlığı tarafından birlikte belirleneceği ve kamu idarelerinin performans
göstergelerini bu usul ve esaslar çerçevesinde oluşturacağı hususları
belirtilmiştir. Bu maddenin kamu idarelerine inisiyatif tanıyacak şekilde
değiştirilmesi gerekmektedir. Stratejik planların performans göstergeleri ve
performans programlarına ilişkin yönleri daha esnek hale getirilmelidir.
x Yönetmeliğin 12. maddesinin2. fıkrası gereği kamu idarelerinin, stratejik
planlarını hazırlarken OVP’de yer alan amaçlar, politikalar ve makro
büyüklükler ile OVMP’de belirlenen teklif tavanlarını dikkate alarak yıllar
itibarıyla amaç ve hedefler bazında kaynak dağılım tahmininde bulunmaları
gerekmektedir. Bu zorunluluk gözden geçirilmeli ve kaynak tahsis süreçleri
ile bağlantısı somutlaştırılmalıdır.
x Stratejik planların uygulanması açısından “liderlik” oldukça önemlidir. Bu
nedenle üst yöneticilere belirli periyotlarla izleme toplantıları yapma
zorunluluğu getirilmelidir.
x Stratejik planın üst politika belgeleri ve sektörel belgelerle arasındaki
bağlantının nasıl olması gerektiği daha net bir şekilde ele alınmalıdır.
x Söz konusu Yönetmelik “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans
Programları Hakkında Yönetmelik” le birleştirilmeli ya da iki yönetmelik
birbirleriyle uyumlu hale getirilmelidir.
Kılavuz ve Yönetmeliğe ilişkin belirtilen hususlar incelendiğinde izleme ve
değerlendirme bölümünün geliştirilmesi, Kılavuz ve Yönetmeliğin farklı kurum
türlerini de göz önünde bulunduracak şekilde revize edilmesi ve Kalkınma Bakanlığı
ile Maliye Bakanlığının tüm sistemi kapsayan tek bir kılavuz ve yönetmelik
hazırlaması gerektiği üzerinde durulduğu görülmektedir.
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Tablo 4.17. Kalkınma Bakanlığı Tarafından Stratejik Planların Onaylanmasına
İlişkin Görüşlerin Birimlere Göre Dağılımı

Toplam

Katılıyorum

29

34

19

43

17

144

20,1

23,6

13,2

29,9

11,8

100

9

32

42

24

16

3

126

Yüzde

7,1

25,4

33,3

19,0

12,7

2,4

100

Kişi

11

61

76

43

59

20

270

Yüzde

4,1

22,6

28,1

15,9

21,9

7,4

100

Yüzde
Kişi

Kararsızım

2
1,4

Kişi

Fikrim Yok

Toplam

Diğer Birimler

Kesinlikle
Katılıyorum

Strateji
Geliştirme
Birimi

Katılmıyorum

Birimler

Hiç
Katılmıyorum

Kalkınma Bakanlığı tarafından stratejik plana verilen görüşlerin
istişari nitelikte olmasından ziyade onay niteliğinde olmasının daha
faydalı olacağını düşünüyorum.

Kalkınma Bakanlığı tarafından stratejik plana verilen görüşlerin istişari
nitelikte olmasından ziyade onay niteliğinde olmasının daha faydalı olacağı
düşüncesinin birimlerle bir ilişkisi olup olmadığı ki-kare analiziyle test edilmiştir.
Serbestlik derecesi 5 ve ki-kare anlamlılık değeri p=0,00<D=0,05 olduğundan yüzde
95 güven aralığında Tablo 4.17’de verilen önermenin birimlerle anlamlı bir ilişkisi
olduğu saptanmıştır. Strateji geliştirme biriminde çalışanların yüzde 41,7’si (60 kişi)
Kalkınma Bakanlığı tarafından stratejik plana verilen görüşlerin istişari nitelikte
olmasından ziyade onay niteliğinde olmasının daha faydalı olacağını düşünürken,
diğer birimlerde çalışanların yalnızca yüzde 15,1’i (19 kişi) bu önermeye
katılmaktadır. Toplamda ise bu önermeye katılanların oranı yüzde 29,3’dür.
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Tablo 4.18. Kalkınma Bakanlığı Tarafından Stratejik Planların Onaylanmasına
İlişkin Görüşlerin Unvanlara Göre Dağılımı

Strateji Geliştirme
Birim Başkanı

Kişi

Orta Düzey
Yönetici

Kişi

Üst Düzey
Yönetici

Kişi

Uzman, Uzman
Yardımcısı

Kişi

Diğer
Toplam

Toplam

Kesinlikle
Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Fikrim Yok

Unvanlar

Hiç
Katılmıyorum

Kalkınma Bakanlığı tarafından stratejik plana verilen
görüşlerin istişari nitelikte olmasından ziyade onay niteliğinde
olmasının daha faydalı olacağını düşünüyorum.

0

7

11

5

19

6

48

0,0

14,6

22,9

10,4

39,6

12,5

100

4

15

16

6

10

3

54

7,4

27,8

29,6

11,1

18,5

5,6

100

1

6

9

2

2

0

20

5,0

30,0

45,0

10,0

10,0

0,0

100

2

23

15

12

19

6

77

2,6

29,9

19,5

15,6

24,7

7,8

100

4

10

25

18

9

5

71

Yüzde

5,6

14,1

35,2

25,4

12,7

7,0

100

Kişi

11

61

76

43

59

20

270

Yüzde

4,1

22,6

28,1

15,9

21,9

7,4

100

Yüzde
Yüzde
Yüzde
Yüzde
Kişi

Kalkınma Bakanlığı tarafından stratejik plana verilen görüşlerin istişari
nitelikte olmasından ziyade onay niteliğinde olmasının daha faydalı olacağı
düşüncesinin unvanlarla bir ilişkisi olup olmadığı ki-kare analiziyle test edilmiştir.
Serbestlik derecesi 20 ve ki-kare anlamlılık değeri p=0,01<D=0,05 olduğundan
yüzde 95 güven aralığında Tablo 4.18’de verilen önermenin unvanla anlamlı bir
ilişkisi olduğu saptanmıştır. Strateji geliştirme birimi başkanlarının yüzde 52,1’i,
uzman ve uzman yardımcılarının yüzde 32,5’i, orta düzey yöneticilerin yüzde 24,1’i,
üst düzey yöneticilerin ise yüzde 10’u Kalkınma Bakanlığı tarafından stratejik plana
verilen görüşlerin istişari nitelikte olmasından ziyade onay niteliğinde olmasının
daha faydalı olacağını düşünmektedir. Strateji geliştirme birim başkanlarını hariç
tuttuğumuzda üst düzeye çıkıldıkça Kalkınma Bakanlığı tarafından stratejik plana
verilen görüşlerin istişari nitelikte olmasından ziyade onay niteliğinde olmasının
daha faydalı olacağı düşüncesinin daha az benimsendiği görülmektedir. Tablo
4.17’de de strateji geliştirme biriminde çalışanların söz konusu önermeye daha fazla
katıldıkları görülmüştür. Strateji geliştirme birimlerinin stratejik planın koordinatör
birimi olmalarından dolayı hem uygulamanın daha fazla içerisinde yer almaları hem
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de kendilerini stratejik planın ana sorumlusu gibi görmeleri nedeniyle stratejik
planların kalitesini artırabileceği düşüncesine bağlı olarak stratejik planların
onaylanmasına daha olumlu baktıkları söylenebilir. Toplamda ise bu görüşe
katılanların oranı yalnızca yüzde 29.1’dir.
Tablo 4.19. Stratejik Yönetime Geçiş Sürecinin İyi Yönlendirmesiyle İhtiyaç
Duyulduğunda Gerekli Desteğin Alınması Arasındaki Korelasyon
Kalkınma
Bakanlığının
stratejik yönetime
geçiş sürecini iyi
yönlendirdiğini
düşünüyorum.

Spearman’s rho
Kalkınma Bakanlığının stratejik
yönetime geçiş sürecini iyi
yönlendirdiğini düşünüyorum.

Korelasyon Katsayısı

1

Stratejik plan hazırlık
sürecinde ihtiyaç
duyduğumuzda Kalkınma
Bakanlığından gerekli
desteği aldığımızı
düşünüyorum.

0,70**
0,00

Sig. (2-tailed)
N

Stratejik plan hazırlık sürecinde
Korelasyon Katsayısı
ihtiyaç duyduğumuzda Kalkınma
Sig. (2-tailed)
Bakanlığından gerekli desteği
aldığımızı düşünüyorum.

N
** Korelasyon 0,01 düzeyinde anlamlı (2-tailed).

270

270

0,70**

1

0,00
270

270

Tablo 4.19’da stratejik yönetime geçiş sürecinin iyi yönlendirmesiyle ihtiyaç
duyulduğunda Kalkınma Bakanlığından gerekli desteğin alınması arasında anlamlı
ilişki olup olmadığı spearman korelasyon testiyle analiz edilmiştir. Analiz
sonuçlarına göre korelasyon katsayısı 0,7’dir. Bu iki önerme arasında güçlü pozitif
bir ilişki olduğunu göstermektedir.
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Tablo 4.20. Stratejik Yönetime Geçiş Sürecinin İyi Yönlendirmesiyle İhtiyaç
Duyulduğunda Gerekli Desteğin Alınması Arasındaki İlişki

Kalkınma
Bakanlığının stratejik
yönetime geçiş
sürecini iyi
yönlendirdiğini
düşünüyorum.

Fikrim Yok

Hiç
Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

Toplam

Stratejik plan hazırlık sürecinde ihtiyaç duyduğumuzda Kalkınma
Bakanlığından gerekli desteği aldığımızı düşünüyorum.

Fikrim Yok

24

0

1

0

6

0

31

Hiç Katılmıyorum

1

8

1

1

1

0

12

Katılmıyorum

5

1

24

9

4

0

43

Kararsızım

3

0

25

36

21

4

89

Katılıyorum

3

0

2

6

61

9

81

Kesinlikle Katılıyorum

0
36

0
9

0
53

0
52

5
98

9
22

14
270

Toplam

Kalkınma Bakanlığının stratejik yönetime geçiş sürecini iyi yönlendirdiğini
düşünüyorum önermesine katılanların (95 kişi) yüzde 88,4’ü (84 kişi), stratejik plan
hazırlık sürecinde ihtiyaç duyduğumuzda Kalkınma Bakanlığından gerekli desteği
aldığımızı düşünüyorum önermesine katılmaktadır. İhtiyaç duyduğumuzda Kalkınma
Bakanlığından gerekli desteği aldığımızı düşünüyorum önermesine katılanların da
(120 kişi) yüzde 70’i (84 kişi) Kalkınma Bakanlığının stratejik yönetime geçiş
sürecini iyi yönlendirdiğini düşünüyorum önermesine katılmaktadır. Tablo 4.19’da
da görüldüğü üzere bu önermeler arasında güçlü pozitif bir ilişki bulunmaktadır.
Toplamda ise Kalkınma Bakanlığının stratejik yönetime geçiş sürecini iyi
yönlendirdiğini düşünüyorum önermesine katılanların oranı yüzde 35,2, stratejik plan
hazırlık sürecinde ihtiyaç duyduğumuzda Kalkınma Bakanlığından gerekli desteği
aldığımızı düşünüyorum önermesine katılanların oranı ise yüzde 44,4’tür.
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Tablo 4.21. Stratejik Plan Hazırlık Sürecinde Kalkınma Bakanlığından Gerekli
Desteği Aldığını Düşünenlerin Birimlere Göre Dağılımı

Fikrim Yok

Hiç
Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

Toplam

Stratejik plan hazırlık sürecinde ihtiyaç duyduğumuzda Kalkınma
Bakanlığından gerekli desteği aldığımızı düşünüyorum.

Strateji
Geliştirme
Birimi

Kişi

11

7

31

25

55

15

144

Yüzde

7,6

4,9

21,5

17,4

38,2

10,4

100

Diğer
Birimler

Kişi

25

2

22

27

43

7

126

19,8

1,6

17,5

21,4

34,1

5,6

100

36

9

53

52

98

22

270

13,3

3,3

19,6

19,3

36,3

8,1

100

Birimler

Toplam

Yüzde
Kişi
Yüzde

Tablo 4.21’de de stratejik plan hazırlık sürecinde ihtiyaç duyulduğunda
Kalkınma Bakanlığından gerekli desteği aldığını düşünenlerin birimlere göre
dağılımı

verilmiştir.

Serbestlik

derecesi

5

ve

ki-kare

anlamlılık

değeri

p=0,036<D=0,05 olduğundan yüzde 95 güven aralığında ki-kare testinin sonuçlarına
göre verilen önerme birimlere göre anlamlı farklılıklar göstermektedir. Stratejik plan
hazırlık sürecinde ihtiyaç duyduğumuzda Kalkınma Bakanlığından gerekli desteği
aldığımızı düşünüyorum önermesine strateji geliştirme biriminden olanların katılım
oranı yüzde 48,6 iken diğer birimlerde çalışanların katılım oranı yüzde 39,7’dir.
Stratejik plan hazırlık sürecinin koordinasyon birimi strateji geliştirme birimi
olduğundan değerlendirmeye strateji geliştirme biriminde çalışanların görüşlerinin
alınmasının daha doğru olacağı düşünülmektedir. Ancak bu oranın da düşük olduğu
görülmektedir. Kurumların çoğu bu süreçte Kalkınma Bakanlığından daha fazla
destek ve yönlendirme beklemektedir.

111

Tablo 4.22. Değerlendirme Raporlarına İlişkin Algıyla Raporların Dikkate
Alınması Arasındaki Korelasyon
Kalkınma
Bakanlığının
stratejik plan
değerlendirme
raporlarının
yönlendirici ve
önemli olduğunu
düşünüyorum.

Spearman’s rho
Kalkınma Bakanlığının stratejik
plan değerlendirme raporlarının
yönlendirici ve önemli olduğunu
düşünüyorum.
Kalkınma Bakanlığının stratejik
plan değerlendirme raporlarının
taslak stratejik planın nihai hale
getirilmesinde yeterince dikkate
alındığını düşünüyorum.

Kalkınma Bakanlığının
stratejik plan değerlendirme
raporlarının taslak stratejik
planın nihai hale
getirilmesinde yeterince
dikkate alındığını
düşünüyorum.

1

Korelasyon Katsayısı

0,81**
0,00

Sig. (2-tailed)
N
Korelasyon Katsayısı

270

270

0,81**

1

Sig. (2-tailed)

0,00

N

270

270

** Korelasyon 0,01 düzeyinde anlamlı (2-tailed).

Kalkınma Bakanlığının stratejik plan değerlendirme raporlarının yönlendirici
ve önemli olması ile stratejik plan değerlendirme raporlarının taslak stratejik planın
nihai hale getirilmesinde yeterince dikkate alınması arasında anlamlı bir ilişki olup
olmadığı spearman korelasyon testiyle analiz edilmiştir. Tablo 4.22’de korelasyon
değerinin 0,81 olduğu görülmüştür. Bu değer, aralarında güçlü pozitif bir ilişki
olduğunu göstermektedir.
Tablo 4.23. Değerlendirme Raporlarına İlişkin Algının Planın Nihai Hale
Getirilmesinde Raporların Dikkate Alınmasına Etkisi

Fikrim Yok

Hiç
Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

Kalkınma
Bakanlığının
stratejik plan
değerlendirme
raporlarının
yönlendirici ve
önemli olduğunu
düşünüyorum.

Kalkınma Bakanlığının stratejik plan değerlendirme raporlarının taslak
stratejik planın nihai hale getirilmesinde yeterince dikkate alındığını
düşünüyorum.

Toplam

Fikrim Yok

34

0

1

2

0

0

37

Hiç Katılmıyorum

0

0

2

1

0

1

4

Katılmıyorum

0

1

5

4

2

0

12

Kararsızım

4

0

3

33

15

0

55

Katılıyorum

3

2

2

6

89

24

126

Kesinlikle Katılıyorum

0

0

0

1

4

31

36

Toplam

41

3

13

47

110

56

270

112

Kalkınma Bakanlığının stratejik plan değerlendirme raporlarının yönlendirici
ve önemli olduğunu düşünenlerin (162 kişi) yüzde 91,4’i (148 kişi) stratejik plan
değerlendirme raporlarını taslak stratejik planın nihai hale getirilmesinde dikkate
almaktadır. Stratejik plan değerlendirme raporlarını taslak stratejik planın nihai hale
getirilmesinde dikkate alanların (166 kişi) ise yüzde 89,2’si (148 kişi) stratejik plan
değerlendirme raporlarının yönlendirici ve önemli olduğunu düşünmektedir. Bu
oranlar da aralarında pozitif güçlü bir ilişki olduğunu desteklemektedir.
Grafik 4.13. “sp.gov.tr” İnternet Sitesine İlişkin Görüşler
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Grafik 4.13’te “sp.gov.tr” internet sitesinin faydalı olduğunu düşünenlerin
oranın yüzde 81 olduğu görülmektedir. Bu oran “sp.gov.tr” internet sitesinden
kurumların haberdar olduğunu ve stratejik yönetimle ilgili dokümanlara ulaşmak için
bu siteyi kullandıklarını göstermektedir. Ayrıca hiç katılmıyorum seçeneğini
işaretleyen kişi olmaması ve katılmıyorum seçeneğini işaretleyenlerin oranının da
yalnızca yüzde 2 olması Kalkınma Bakanlığının internet aracılığıyla kurumları
yönlendirmede başarılı bulunduğunu göstermektedir.
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Tablo 4.24. Kalkınma Bakanlığının Koordinasyon Sürecine İlişkin Soruların Değerlendirilmesi
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Tablo 4.24’te Kalkınma Bakanlığının stratejik planları koordinasyon sürecine
ilişkin verilen önermeler ve cevapları özetlenmiştir. Anketi cevaplayanların yüzde;
x

61,1’i "Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu”nun stratejik
plan hazırlık sürecinde yeterli ve anlaşılır bir belge olduğunu,

x

53,7’si “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik”in yeterli ve yönlendirici olduğunu,

x

35,2’si Kalkınma Bakanlığının stratejik yönetime geçiş sürecini iyi
yönlendirdiğini,

x

44,4’ü stratejik plan hazırlık sürecinde ihtiyaç duyduğunda Kalkınma
Bakanlığından gerekli desteği aldığını,

x

60’ı Kalkınma Bakanlığının stratejik plan değerlendirme raporlarının
yönlendirici ve önemli olduğunu,

x

61,4’ü Kalkınma Bakanlığının stratejik plan değerlendirme raporlarının
taslak stratejik planın nihai hale getirilmesinde yeterince dikkate
alındığını,

x

29,3’ü Kalkınma Bakanlığı tarafından stratejik plana verilen görüşlerin
istişari nitelikte olmasından ziyade onay niteliğinde olmasının daha
faydalı olacağını,

x

80,7’si “sp.gov.tr” internet sitesinin stratejik yönetimle ilgili dokümanlara
ulaşma konusunda faydalı olduğunu düşünmektedir.

Kalkınma Bakanlığının stratejik yönetime geçiş sürecini iyi yönlendirdiğini
düşünenlerin oranının bir hayli düşük olmasına rağmen Kalkınma Bakanlığının
stratejik yönetimi koordinasyon sürecine ilişkin yürüttüğü faaliyetlerden (Kılavuz,
Yönetmelik, değerlendirme raporları, “sp.gov.tr” internet sitesi) genel olarak
memnun olunduğu ancak bunların yeterli olmadığı, kamu idarelerinin stratejik plan
hazırlık sürecinde Kalkınma Bakanlığından daha fazla destek beklediği, Kılavuz ve
Yönetmeliğin geliştirilmesi gereken yönlerinin olduğu düşünülmektedir. Genel
olarak idareler, Kalkınma Bakanlığını stratejik yönetim sürecinin sahibi olarak
görmekte ve bu süreçte Kalkınma Bakanlığından daha fazla yönlendirme ve destek
beklenmektedir.
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5.

SONUÇ VE ÖNERİLER
20. yüzyılın son çeyreğinde hız kazanan ekonomik, siyasal ve teknolojik

gelişmeler kamu yönetimi anlayışında ciddi değişimlere yol açmıştır. Bu değişimler
sonucu özel sektörde uygulanan stratejik planlama yaklaşımı kamuda da tartışılmaya
başlanmış ve 1990’larda uygulanmaya başlamıştır. Kamuda stratejik planlama
konusunda ilk sistematik uygulama ABD tarafından başlatılmış ve 1993 yılında
Hükümet Performans ve Sonuçlar Kanunu kabul edilmiştir. Daha sonra birçok ülke
tarafından stratejik planlama yaklaşımı hayata geçirilmeye başlanmıştır. Bu
yaklaşımlar incelendiğinde, stratejik planlama konusunda farklı uygulamaların
olduğu görülmektedir. Bazı ülkeler hükümet bazında öncelik ve amaçların
belirlenmesine odaklanırken, bazıları kurumsal düzeyde öncelik ve amaçlar
belirlenmesine odaklanmaktadır. Bazı ülkeler ise hem hükümet düzeyinde hem de
kurum düzeyinde stratejik plan çalışmaları yürütmektedir. Türkiye de bu ülkelerden
biridir.
Türkiye’de stratejik planlamanın yaklaşımı 5018 sayılı Kanunla yasal zemine
kavuşmuştur. Stratejik plan hazırlamanın zorunlu hale gelmesinden günümüze yedi
yıllık bir deneyim elde edilmiştir. Bu dönemde hemen hemen tüm kurumlar ilk
stratejik planlarını hazırlamış, bir kısmı da ikinci stratejik planlarını hazırlamaktadır.
Bu süreçte kazanılan deneyimlerle stratejik planların hazırlık sürecine ilişkin bir
hayli mesafe kat edilmiş olmasına rağmen uygulamada birtakım problemler
yaşandığı görülmektedir. Bu kapsamda bir araştırma yapılarak Türkiye’nin stratejik
planlama uygulamasının merkezi kamu idareleri boyutunun değerlendirilmesi,
yaşanan

sorunların

ortaya

konulması

ve

sürecin

gelişiminin

incelenmesi

amaçlanmıştır. Anket sonuçları aşağıda özetlenmektedir:
1. Stratejik planların hazırlığı konusunda bir hayli mesafe kat edilmiştir.
Katılımcılık en çok gelişim sağlanan konulardan birisidir. Kamu
idarelerinin özellikle iç ve dış paydaş katılımının sağlanması konusunda
hassas davranmakta olduğu görülmekte olup vatandaş katılımının
sağlanması konusunda ise ilerleme kaydetmeleri gerekmektedir.
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2. Kurumlar, stratejik planlarını hazırlamakta ve plan hazırlama sürecinde
misyon, vizyon, amaç, hedefler, performans göstergeleri gibi temel
hususların belirlenmesine özen göstermektedir. Bununla birlikte, bunlar
belirlenirken durum analizi sonuçlarının da dikkate alındığı görülmüştür.
Bu husus stratejik planların kalitesinin belirli bir seviyeye ulaştığını
göstermektedir.
3. Stratejik plan hazırlık sürecinde devam etmekte olan bazı problemler
bulunmaktadır. Bunlar; üst yönetim desteğinin sağlanamaması, stratejik
planlama yaklaşımının yeterince anlaşılamaması, stratejik plana diğer
işlerden dolayı yeterince vakit ayrılamaması, stratejik planlama
konusunda eğitim eksikliği, stratejik planlama ekibinin istikrarlı
olmaması ve sürekli değişmesi gibi problemlerdir.
4. Stratejik planların kuruma artı değer katan, önemli dokümanlar olduğu ve
kurum kültüründe olumlu değişiklikler sağladığı düşünülmekte ve daha
uygulanabilir dokümanlar haline geleceğine inanılmaktadır.
5. Stratejik planların hazırlık sürecine önem verilse de aynı önem uygulama
ile izleme ve değerlendirme süreçlerine verilmemektedir.
6. Hem kurumlar tarafından yatırım ihtiyaçları belirlenirken hem de
Kalkınma

Bakanlığı

tarafından

yatırım

görüşmeleri

yapılırken

yatırımların stratejik planla ilişkisi çoğunlukla dikkate alınmamaktadır.
7. Kurumlar stratejik planlarını hazırlarken bu planın ilgili/ bağlı
kurumların stratejik planlarıyla uyumlu olup olmadığını büyük ölçüde
dikkate almamaktadır.
8. Stratejik planların uygulanamamasının temel nedenleri stratejik planların
yaptırım gücünün olmaması ve hesap verme sorumluluğu ile stratejik
plan arasında mevzuatla kurulmuş olan bağlantının uygulamada
kurulmamasıdır.
9. Stratejik planda belirlenen amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye yönelik
eylem planları hazırlanmamaktadır.
10. Hazırlanan faaliyet raporları stratejik plandaki amaç ve hedeflerin
gerçekleşme durumlarını ve performans bilgisini yansıtmamaktadır.
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11. Stratejik planların izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin hesap verme
sorumluluğu açısından oldukça önemli olduğunun farkında olunmasına
rağmen stratejik planlar sistematik olarak izlenmemekte, üst yöneticiler
tarafından

periyodik

izleme

toplantıları

yapılmamakta

ve

ara

değerlendirme raporları hazırlanmamaktadır.
12. Kalkınma Bakanlığı tarafından kurumların stratejik planlama sürecinde
daha iyi yönlendirilebilmesi amacıyla “Kamu İdareleri için Stratejik
Planlama Kılavuzu”nun geliştirilmesi gereken yönleri bulunmaktadır.
13. “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik”te değişiklikler yapılması, kurumlara özgü
farklılıklar getirilmesi, güncelleştirme koşullarının revize edilmesi
gerekmektedir.
14. Performans esaslı bütçelemeden sorumlu birden fazla kurumun olması,
kurumlar arasında koordinasyon probleminin olması ve kurumlar
arasında ortak bir dilin olmaması performans esaslı bütçelemenin
uygulanmasını

zorlaştırmaktadır.

Kurumlar

arası

koordinasyon

sorununun çözülmesi ya da performans esaslı bütçeleme sisteminin tek
bir kurum tarafından koordine edilmesi gerekmektedir.
15. Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan stratejik plan değerlendirme
raporlarının stratejik planların nihai hale getirilmesinde önemli
dokümanlar

olduğu

ancak

bunun

yeterli

olmadığı;

Kalkınma

Bakanlığının stratejik planlama sürecinin tümünde özellikle de hazırlık
sürecinde daha aktif rol oynaması gerektiği düşünülmektedir.
Bu kapsamda; stratejik planlama konusunda yapılan literatür taraması, ülke
incelemeleri ve araştırma sonuçları çerçevesinde stratejik planların uygulama
etkinliğinin artırılması için bazı öneriler belirlenmiştir. Bu öneriler gerçekleşmesinin
önündeki engellerle birlikte ele alınmıştır.
1. Merkezi Uyumlaştırma Görevi Olan Kurumlar Arası Koordinasyon
Sağlanmalıdır: 5018 Sayılı KMYKK’yla bazı kamu idarelerine performans esaslı
bütçelemenin koordinasyonuna ilişkin farklı sorumluluklar yüklenmiştir. Bu
kapsamda KMYKK’nın 9. maddesiyle stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak
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kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespiti, stratejik
planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usül ve
esasların belirlenmesi için Kalkınma Bakanlığı, kamu idarelerinin bütçelerinin
stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu
çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer
hususların belirlenmesi için Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Dış denetim
boyutundan ise Sayıştay Başkanlığı sorumlu tutulmuştur. Bununla birlikte
TBMM’nin Sayıştayın sunduğu raporlar ve değerlendirmeler çerçevesinde, kamu
kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasına ilişkin kamu idarelerinin yönetim ve
hesap verme sorumluluklarını görüşmesi beklenmektedir. Bu kapsamda performans
esaslı bütçelemeye ilişkin 5018 sayılı KMYKK’yla Kalkınma Bakanlığına, Maliye
Bakanlığına, Sayıştaya ve TBMM’ye bazı sorumluluklar yüklenmiştir. Ancak söz
konusu kurumlar arası koordinasyonun gereğince sağlanamaması reformun yönetimi
bağlamında stratejik planlama sisteminin sahipsiz kalmasına dolayısıyla uygulamada
birtakım aksaklıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Mevcut durumda stratejik planların kalitesinin artırılmasına yönelik
Kalkınma Bakanlığı tarafından taslak stratejik plan değerlendirme raporları
hazırlanmakta, en azından hazırlık sürecinde stratejik planların takibi yapılmaktadır.
Ancak Maliye Bakanlığı tarafından performans programları için aynı takibin
yapılmaması, Sayıştayın performans denetimini gerçekleştirmemesi dolayısıyla
denetim raporlarının TBMM’de görüşülmemesi sistemde aksaklıkların ortaya
çıkmasına neden olmaktadır. Bununla birlikte kurumlar arası koordinasyonun
yeterince sağlanamaması hazırlanan kılavuz ve rehberler arasında kavram
bütünlüğünün ve ortak bir dilin oluşmamasına neden olmaktadır.
Bu problemlerin çözülmesi için en azından Maliye Bakanlığı ve Kalkınma
Bakanlığı arasında koordinasyonun sağlanması ya da sorumluluğun tek bir kurumda
toplanması gerekmektedir. Araştırmaya katılanların bir kısmı bu kurumun diğer
kamu idarelerinin koordinasyonundan sorumlu olacağı için Başbakanlığa bağlı bir
birim ya da kurum tarafından gerçekleşmesi gerektiğini düşünmektedir. Ancak
bunun önünde bazı engeller bulunmaktadır. Başbakanlığa bağlı bir birim ya da üst
kurul olması durumunda, bu kurumda sektör uzmanlarının da yer alması gerektiği
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düşünülmektedir. Yönetmeliğin 13. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendinde stratejik
planın, kalkınma planı, OVP ve faaliyet alanı ile ilgili diğer ulusal, bölgesel ve
sektörel plan ve programlara uygunluk açısından değerlendirilmesi gerektiğine yer
verilmiştir. Bu değerlendirmenin sektör uzmanları tarafından gerçekleştirilmesi
gerekmektedir. Bu nedenle stratejik planlama konusunda koordinasyon görevinin
sadece stratejik planlama konusunda uzman kişilerden oluşan bir kurum tarafından
sağlanmasının mümkün olmayacağı düşünülmektedir. Bu süreçte sektör uzmanlarına
da önemli görevler düşmektedir. Ancak hem sektör uzmanlarından hem de stratejik
planlama konusunda uzman kişilerden oluşan yeni bir yapılanmanın oldukça zor
olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle merkezi uyumlaştırma rolü olan kurumlar arası
koordinasyonun bu özelliklere sahip olan Kalkınma Bakanlığı tarafından
gerçekleştirilmesi gerektiği düşünülmektedir.
Performans esaslı bütçeleme sürecinin tek bir kurum tarafından koordine
edilmesi sahiplik sorununu çözerek stratejik planlama konusunda daha hızlı adımlar
atılmasını sağlayacaktır. Bununla birlikte sistemdeki ikiliklerin giderilmesi ortak bir
kılavuz ve yönetmelik hazırlanması açısından da bu koordinasyonun sağlanması
oldukça önemli görülmektedir.
2. Stratejik

Plan,

Performans

Programı

ve

Bütçe

Bağlantısı

Kurulmalıdır: 5018 sayılı KMYKK’nın 9. maddesine göre kamu idarelerinin
bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle
uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlamaları gerekmektedir. Bunun da
performans programları aracılığıyla sağlanması beklenmektedir. Performans
Programları Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinin 1. fıkrasında performans
programlarının bütçe teklifleriyle birlikte Maliye Bakanlığına ve Kalkınma
Bakanlığına gönderilmesi gerektiğine, 2. fıkrasında ise Maliye Bakanlığı ve
Kalkınma

Bakanlığının

bütçe

görüşmelerinde

performans

programlarını

değerlendirmesi gerektiğine değinilmektedir. Ancak mevcut durumda performans
programları

çoğunlukla

stratejik

plandan

bağımsız

hazırlanmakta,

bütçe

görüşmelerinde ise nadiren ve düşük düzeyde dikkate alınmaktadır. Kamu idaresinin
performans programını hazırlayıp hazırlamadığının dahi bütçe görüşmelerinde
herhangi bir etkisinin olmadığı görülmektedir. Bunun da performans programlarının
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gerekli takibinin yapılmaması ve herhangi bir yaptırım gücünün olmamasından
kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle merkezi uyumlaştırma görevi olan
kamu idareleri arası koordinasyonun sağlanarak performans programlarının takibinin
yapılması, bütçe görüşmelerinde dikkate alınmasının sağlanması ve ödül/ceza
sisteminin uygulanmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.
3. Performans Bütçe Uygulanmalıdır: Stratejik planla bütçe bağlantısını
kurmanın diğer bir yolunun performans bütçe olduğu, bunun da faaliyet raporları
aracılığıyla sağlanması gerektiği düşünülmektedir. Faaliyet raporları, kamu
idarelerinin stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetlerini,
belirlenmiş performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleşme durumuyla
meydana gelen sapmalarının açıklandığı, performans düzeyini gösteren hesap verme
belgeleridir. Bütçe görüşmelerinde bir önceki yılın performans programı ve bunun
gerçekleşme sonuçlarını içeren faaliyet raporu dikkate alınacak, faaliyet raporu
kurumun o yıla ait performans bilgisini içerecek şekilde hazırlanacak ve bütçeye
dayanak oluşturacaktır. Bütçe tahsis edilirken de kamu idaresinin performansına göre
yüzde 10’a kadar kesintiye gidilebilecektir. Ancak mevcut durumda faaliyet
raporlarının izleyen mali yılın Nisan ayına kadar hazırlanması gerekmektedir, bu
sürecin de bütçe süreciyle uyumlu olacak şekilde revize edilmesi gerekmektedir. Bu
nedenle stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporlarının hepsinin
hazırlanması gereken sürede değişiklik yapılması gerekecektir.
Performans bütçeyle ilgili diğer bir öneri ise TBMM’de performans
programları

ve

faaliyet

raporlarını

inceleyen

bir

denetim

komisyonu

oluşturulmasıdır. TBMM’de bütçe görüşmelerine ayrılan sürenin kısıtlı olması
nedeniyle performans programlarının ve faaliyet raporlarının ayrıntılı olarak
görüşülmesi mümkün olmamaktadır. Denetim komisyonuna performans programı ve
faaliyet raporlarının mayıs ayında iletilmesinin sağlanması ve bu komisyon
tarafından performans programının ve faaliyet raporunun incelenerek kısa kurumsal
bilgi notları hazırlanması ile bu notların bütçe görüşmelerinde dikkate alınmak üzere
Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulması, bütçe görüşmelerinde performans bilgisinin
konuşulmasına katkı sağlayacaktır.
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Performansa göre bütçelemenin Türkiye’de uygulanabilirliğinin çok mümkün
olmadığı düşünülse de bu uygulamayı gerçekleştiren ülkeler bulunmaktadır. Örneğin,
ülke incelemeleri kapsamında ele alınan Norveç’te performansa göre bazı sektörlerde
bütçe kesintisi uygulanmaktadır.
4. Stratejik Planlar Onaylanmalıdır: Stratejik planların uygulama
etkinliğini artıracak önemli hususlardan birisi de stratejik planların onaylanmasıdır.
Stratejik planların onaylanması, planın hazırlık ve uygulama süreçlerinde hem üst
yöneticiler hem de kurum çalışanları tarafından planın daha fazla sahiplenilmesini
dolayısıyla daha nitelikli planlar hazırlanmasını, karar verme süreçlerinde hazırlanan
planların dikkate alınmasını ve planların uygulanmasını sağlayacaktır. Onaylamaya
ilişkin ise farklı mekanizmaların uygulanabileceği düşünülmektedir.
Bunlardan

ilki

stratejik

planların

Kalkınma

Bakanlığı

tarafından

onaylanmasıdır. Ancak bu önerinin gerçekleşmesi için ilk temel öneri olarak verilen
merkezi uyumlaştırma görevi olan kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ve
koordinatör kurumun Kalkınma Bakanlığı olarak belirlenmesi gerekmektedir. Ancak
bu da birtakım sorunlara neden olabilecektir. Stratejik planların onaylanması, süreci
uzatacak ve plansız dönemlerin geçmesine neden olabilecektir. Bu nedenle bu
sürecin en hızlı ve etkin şekilde işlemesi için de kamu idaresinin stratejik planının
olmadığı dönemlere ilişkin de bir yaptırımının olması gerekecektir.
Onaya ilişkin önerilebilecek ikinci mekanizma ise Kalkınma Bakanlığı
tarafından stratejik planlara kısmi onay getirilmesidir. Stratejik planlar, Kalkınma
Bakanlığı tarafından plan, program uygunluğu açısından onaylanacaktır. Bunun hem
sürecin daha fazla sahiplenilmesi hem de plan, programların uygulanma düzeyinin
artırılması açısından önemli olduğu düşünülmektedir.
Onaya ilişkin birtakım zorluklar olsa da onay mekanizmasının, sahiplenmenin
sağlanması açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Ancak onayın hangi düzeyde
ve hangi mekanizma ile yapıldığına bakılmaksızın onaylanacak kurum sayısı
sınırlandırılmalıdır. Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olan tüm kamu idarelerinin
stratejik planlarının onaylanması mümkün görülmemekte, onay mekanizmasının
sadece bakanlıklar ve yüksek bütçeli idareler için sınırlı tutulması gerektiği
düşünülmektedir. Onay mekanizmasına ilişkin diğer önemli bir unsur ise Kalkınma
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Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının bu süreci sahiplenip yatırım ve bütçe
görüşmelerinde stratejik planları dikkate almasıdır. İngiltere’de hazırlanan kurumsal
iş planları için onay mekanizması uygulanmakta, planlar onay için Bakan tarafından
Başbakan ve Başbakan Yardımcısına sunulmaktadır.
5. Performans Denetimi Gerçekleştirilmelidir: Stratejik planlamanın en
önemli aşamalarından biri de denetim aşamasıdır. Bu da Sayıştayın performans
denetimini gerçekleştirmesiyle sağlanacaktır. Performans denetimi hesap verme
sorumluluğu çerçevesinde idarelerce belirlenen hedef ve göstergelerle faaliyet
sonuçlarının ölçülmesidir. Bu kapsamda denetimin faaliyet raporları üzerinden
gerçekleşmesi beklenmektedir. Mevcut durumda faaliyet raporları istenilen nitelikte
olmayıp bunların hesap verme belgeleri olarak hazırlanması gerekmektedir. Faaliyet
raporlarıyla hedef ve göstergelerin gerçekleşme durumu olan faaliyet sonuçlarının
değerlendirilmesi, stratejik planlar ve performans programlarında yer alan amaç,
hedef ve göstergelerin gerçekleşme durumuyla meydana gelen sonuçların
değerlendirilmesi beklenmektedir. Hazırlanan denetim raporlarının TBMM’ye ve
kamuoyuna sunulması gerekmektedir. Bu şekilde bir hesap verme mekanizmasının
kurulması planların üst düzeyde sahiplenilmesini sağlayacak ve stratejik planların
uygulama düzeyini artıracaktır. Ayrıca, TBMM’ye sunulan denetim raporları
üzerinden Bakan düzeyinde hesap verme sorumluluğunun getirilmesi de stratejik
planın uygulama etkinliğinin artırılmasında önemli bir husustur. Bakanların,
Başbakana denetim raporlarına göre hesap verme sorumluluğunun getirilmesi
stratejik planlama sürecinin siyasi düzeyde sahiplenilmesini sağlayacaktır.
6. İzleme ve Değerlendirme Sistemi Kurulmalıdır: Araştırma sonuçlarına
göre stratejik planlamada en büyük eksikliklerden biri kamu idarelerinin stratejik
planın izleme ve değerlendirmesine yönelik bir sistemlerinin olmayışıdır. İzleme ve
değerlendirme güçlü bir kamu yönetimi aracıdır. Stratejik planların izleme ve
değerlendirmesi şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlanması açısından oldukça
önemlidir. Böyle bir sisteminin varlığı kurumsal öğrenmenin sağlanmasına da katkı
sağlamaktadır. Bu nedenle kamu idarelerinin stratejik planın izlenmesine ve
değerlendirilmesine yönelik sistemlerinin olması gerekmektedir. Önemli olan bunun
için bir mekanizma kurulmasının zorunlu tutulmasından ziyade bu sürecin
123

sahiplenilmesi ve sistematiğinin belirlenmesinin sağlanmasıdır. Bu nedenle stratejik
plan hazırlanırken izleme ve değerlendirmeye özel önem verilmesi, raporlamaya,
izleme periyotlarına ve sorumluluklara dair detayların belirlenmesi ve bu süreçte üst
yöneticinin gerekli sahipliği göstermesi önemlidir.
Ayrıca, faaliyet raporları da stratejik planın izleme raporlarıdır ve üst
yöneticiler, faaliyet raporlarının içeriğinden ve raporlarda yer alan bilgilerin
doğruluğundan ilgili Bakana karşı sorumludur. Bu nedenle faaliyet raporlarının
niteliği de izleme ve değerlendirme açısından son derece önemlidir. Diğer önemli bir
unsur da izleme ve değerlendirme sürecinde iç kontrol ve iç denetim faaliyetlerinden
faydalanılmasıdır.
İzleme ve değerlendirme sürecinde Kalkınma Bakanlığına da önemli
sorumluluklar düşmektedir. Kalkınma Bakanlığının stratejik planları izleme ve
değerlendirmeye yönelik bir sistem kurması gerekmektedir. Bu sistem hem
Kalkınma Bakanlığının hem diğer kamu idarelerinin stratejik planlama sürecini daha
fazla sahiplenmesini sağlayacaktır. Sistem, Kalkınma Bakanlığının stratejik planların
takibini gerçekleştirmesine ve stratejik planların başta kalkınma planı olmak üzere
diğer politika dokümanlarının amaç ve hedeflerine katkı sağlama düzeyinin
ölçülmesine yönelik tasarlanmalıdır. Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan
izleme ve değerlendirme raporlarının da kamuoyuna açıklanması gerekmektedir. Bu
hesap verebilirlik ve şeffaflık açısından son derece önemli olup bu sayede toplumun
her kesiminin kamu idarelerinin performansı hakkında bilgi sahibi olması
sağlanacaktır.
ABD ve Birleşik Krallık’ta güçlü bir hesap verebilirlik ve şeffaflık
mekanizması uygulanmaktadır. Kamu idarelerinin performans sonuçları ABD’de
Bütçe ve Yönetim Ofisi tarafından hazırlanan “performance.gov” sitesi aracılığıyla,
Birleşik Krallık’ta ise “Number10” internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna
duyurulmaktadır. Türkiye’de ise Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan Kamuda
Stratejik

Yönetim

internet

sitesi172

aracılığıyla

bu

uygulama

kısmen

gerçekleştirilmektedir. Sitede kamu idarelerinin stratejik planları, performans
programları ve faaliyet raporları yayınlanmakta, stratejik planların hazırlanıp
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hazırlanmama durumu kamuoyuna duyurulmaktadır. Ancak sitede kamu idarelerinin
performansları hakkında bilgi yer almamakta, planların sadece hazırlık sürecinde
takibinin yapıldığı görülmektedir. Söz konusu sitenin bu yönde de geliştirilmesinin
faydalı olacağı düşünülmektedir.
7. Stratejik Planlar Plan ve Bütçe Komisyonunda Görüşülmelidir: Plan
ve Bütçe Komisyonun en önemli görevi merkezi yönetim bütçe tasarısını görüşmek
ve karara bağlamaktır. Bununla birlikte Komisyonun kalkınma planları, Sayıştay
Kanunu ve 5018 sayılı KMYKK’dan kaynaklanan görevleri de bulunmaktadır.
Kalkınma planları ve kalkınma planlarıyla ilgili her türlü kanun tasarısı ve teklifinin
Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından görüşülmesi gerekmektedir. 5018 sayılı
KMYKK gereği kamu idarelerinin faaliyet raporları ve Sayıştayın hazırlayacağı “Dış
Denetim Genel Değerlendirme Raporunun” da Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından
görüşülmesi gerekmektedir. Bununla birlikte performans programlarının da bütçe
sürecinde Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulması gerekmektedir. Plan ve Bütçe
Komisyonun bu görevleri incelendiğinde stratejik planlamanın uygulamaya
geçirilmesi açısından önemli görevleri olduğu görülmektedir. Bu nedenle
bakanlıkların ve yüksek bütçeli kamu idarelerinin stratejik planlarının nihai hale
getirilmesi sürecinde Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan değerlendirme
raporuyla birlikte Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi daha nitelikli planlar
hazırlanmasını sağlayacaktır. Ayrıca Plan ve Bütçe Komisyonunda stratejik planların
kalkınma planına uygunluğu açısından görüşülmesi Ülkenin politika önceliklerinin
yerine getirilmesi, kalkınma planında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda
kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının ve hesap
verebilirliğin sağlanması açısından da son derece önemlidir. Bu uygulamanın
gerçekleşmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna idarenin sadece misyon, vizyon,
amaç, hedef ve performans göstergelerini içerecek şekilde stratejik planların
sadeleştirilmiş hallerinin sunulması faydalı olacaktır.
Nitelikli planlar hazırlanmasını sağladıktan sonraki aşama, Plan ve Bütçe
Komisyonu tarafından stratejik planların uygulama sürecinin takip edilmesidir. Bu da
faaliyet raporları ve Sayıştayın sunacağı dış denetim genel değerlendirme raporları
sayesinde gerçekleşecektir. Ancak 2012’de gerçekleştirilen Sayıştay Kanunu
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değişikliği nedeniyle 2011 yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu TBMM’ye
sunulamamıştır. Aralık 2012’de söz konusu değişikliğin Anayasa Mahkemesi
tarafından iptal edilmesiyle bundan sonraki süreçte Sayıştayın dış denetim genel
değerlendirme raporunu bütçe sürecinde TBMM’ye sunması beklenmektedir. Ancak
bu raporların en azından bakanlıklar ve yüksek bütçeli kamu idareleri düzeyinde
kurumsal raporlar olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Plan ve Bütçe Komisyonun
bütçe görüşmelerinde bu raporları, faaliyet raporlarını ve stratejik planları birlikte ele
alması stratejik planların uygulanması açısından son derece önemlidir.
8. Yatırım Kararlarında Stratejik Planlar Dikkate Alınmalıdır: Yatırım
Programı Hazırlama Rehberi gereği stratejik planlarını hazırlamış olan kamu
idarelerinin yatırım tekliflerini stratejik plan ve performans programlarında yer alan
amaç, hedef ve göstergelere dayandırmaları ve projelerini stratejik plan ve
performans programıyla ilişkilendirerek teklif etmeleri gerekmektedir. Ancak
araştırma sonuçlarına göre, uygulamada kamu idarelerinin de Kalkınma Bakanlığının
da bu kriterlere dikkat etmediği ortaya çıkmıştır. Bunun için Yatırım Programı
Hazırlama Rehberinde kamu idarelerinin, stratejik plan ve performans programı
ilişkisini kurmalarının zorunlu hale getirilmesi ve yatırım görüşmelerinde bu ilişkiyi
kurmayan kamu idarelerine onay verilmemesi gerekmektedir. Bu da kamu
idarelerinin

yatırımlarını

stratejik

planda

yer

alan

amaç

ve

hedeflerini

gerçekleştirmeye yönelik belirlemesini sağlayacak ve stratejik planları uygulamaya
yönlendirecektir.
9. Stratejik Planların Üst Politika Belgeleri, Sektörel ve Tematik
Strateji Belgeleriyle Uyumu Sağlanmalıdır: Yönetmeliğin 12. maddesi gereği
kamu idarelerinin stratejik planları, kalkınma planı, OVP ve faaliyet alanı ile ilgili
diğer ulusal, bölgesel ve sektörel plan ve programlara uygun olarak hazırlaması
gerekmektedir.

Ancak

mevcut

durumda

bunun

yeterince

sağlanamadığı

görülmektedir. Bunun temel nedeninin, 5018 sayılı KMYKK’yla Türk kamu
yönetiminde önemli değişikler yapılmış, performans esaslı bütçeleme ve stratejik
plan gibi önemli kavramlar gündeme gelmiş olsa da üst politika belgelerinin
yapısında herhangi bir değişiklik yapılmaması olduğu düşünülmektedir. Kamu
idareleri mevcut durumda hazırlanan kapsayıcı nitelikteki kalkınma planlarının
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kendilerine yüklediği sorumlulukları net bir şekilde görememektedir. Bunun için
stratejik planlama yaklaşımı kalkınma planına da yansıtılmalı, kalkınma planları
Türkiye’nin öncelikli alanlarını yansıtan, kamu idarelerinin sorumluluklarını net bir
şekilde belirleyen dokümanlar olarak hazırlanmalıdır.
Kamu idareleri stratejik planlarını hazırlarken öncelikli olarak kalkınma
planına

uygunluğunu

gözetmeli,

kalkınma

planının

politika

önceliklerini

gerçekleştirmek üzere kamu idareleri kendilerine düşen görevleri tespit etmeli, amaç
ve hedeflerini belirlerken de öncelikli olarak bu amaçlara yer vermelidir. Ayrıca
diğer önemli bir husus da stratejik planların dönemlerinin kalkınma planlarıyla
uyumlu hale getirilmesi ya da stratejik planların kalkınma planına uygunluğunun
sağlanabilmesi için gerekli güncelleme yapabilme esnekliğinin getirilmesidir.
Bununla birlikte kamu idareleri stratejik planın amaç ve hedeflerine yönelik
faaliyetleri ve bunların maliyetlendirilmesi OVMP, yıllık program, yıllık mali bütçe
ve yatırım programıyla eş güdüm içinde olmalıdır. Ayrıca bunların dışında varsa
bölgesel planlar, sektör strateji belgeleri de dikkate alınmalıdır. Bunun için de söz
konusu belgelerin de stratejik öncelikleri yansıtacak ve stratejik plana girdi
sağlayacak şekilde hazırlanmasına dikkat edilmelidir. Böylece söz konusu belgelerin
uygulamaya dönüşmesi de kolaylaşacaktır.
10. Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu Geliştirilmelidir:
Kılavuza ilişkin ilk maddede belirtilen hususların yanısıra birtakım değişiklikler
yapılması faydalı olacaktır. Bunlar;
x

Kılavuza destek rehberler (GZFT analizi, paydaş analizi, izleme ve
değerlendirme gibi) hazırlanmalıdır.

x

Kılavuz içerik olarak zenginleştirilmeli, Kılavuzda iyi uygulama örneklerine
yer verilmelidir.

x

Kılavuzun izleme ve değerlendirme bölümü geliştirilmelidir.

x

Kılavuzda üst politika dokümanlarının stratejik plana nasıl girdi sağlaması
gerektiği açıklanmalıdır.

x

Kılavuzda bağlı/ilgili kamu idarelerinin stratejik planlarıyla ilişkisinin nasıl
olması gerektiğine değinilmelidir.
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x

Kılavuzda iç kontrol ve iç denetim süreçlerinden stratejik planlama sürecinde
nasıl faydalanılabileceğine yer verilmelidir.
11. Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar

Hakkında Yönetmelik Revize Edilmelidir: Stratejik planların daha uygulanabilir
hale gelmesi için;
x

Stratejik plan uygulanırken dış çevre koşullarındaki değişimler sürekli
izlenmeli; gerekirse plan, dış çevre koşullarına uyum sağlanabilmesi için
güncellenmelidir. Bu nedenle stratejik planın güncelleştirilmesiyle ilgili
kriterler esnek hale getirilmelidir.

x

Stratejik planların izleme ve değerlendirmesine ilişkin kriterler net olarak
belirtilmeli, üst yönetici tarafından stratejik plan izleme toplantıları yapma
zorunluluğu getirilmelidir.

x

Stratejik planlar beş yıllık hazırlanmaktadır. Plan ve program dönemleriyle,
seçim dönemleriyle uygunluğun sağlanması gibi hususlar açısından stratejik
plan süresi esnek hale getirilmeli ya da bu dönemlere uyum sağlayacak esnek
bir mekanizma oluşturulmalıdır.

x

Stratejik planların daha yönetilebilir ve izlenebilir olması için kurum türlerine
ve büyüklüklerine göre amaç, hedef ve performans göstergelerine ilişkin
birtakım standartlar getirilmeli, kurumların çok sayıda amaç, hedef yazması
engellenmeli,

öncellikli

alanların

tespiti

konusunda

kamu

idareleri

yönlendirilmelidir.
x

Yönetmeliğin 13. maddesi gereği kamu idarelerinin stratejik planlarını, planın
kapsadığı dönemin ilk yılından önceki yılın ocak ayında Kalkınma
Bakanlığına göndermeleri gerekmektedir. Bunun sağlanabilmesi için kamu
idareleri bir yıl önce plan hazırlıklarına başlamaları gerektiği için
uygulanmakta olan planın tam ortasına gelindiğinde yeni plan hazırlıkları
öncelik kazanmakta, uygulanmakta olan planın takibi yapılmamaktadır. Bu
nedenle bu sürenin yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.

x

Stratejik planların uygulanmasına yönelik eylem planları hazırlanması
Yönetmelikle zorunlu hale getirilmelidir.
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12. Kamu

İdarelerinin

Stratejik

Planları

Arasındaki

Bağlantı

Kurulmalıdır: Kamu idarelerinin, stratejik planlarını hazırlarken bağlı ya da ilgili
olduğu kamu idaresinin/idarelerinin stratejik planını/planlarını dikkate alması
gerekmektedir. Yönetmeliğin 13. Maddesinin 2. fıkrasının (ç) bendi gereği Kalkınma
Bakanlığının, stratejik planları diğer idarelerin planlarıyla uyum ve tutarlılık
hususları açısından incelemesi gerekmektedir. Ancak araştırma sonuçları kamu
idarelerinin bu ilişkiyi dikkate almadıklarını göstermektedir. Mevcut durumda
Kalkınma Bakanlığınca yapılan değerlendirmelerde de bu hususa yeterince yer
verilmemektedir. Ancak bu hususun dikkate alınmaması planların uygulanmamasına
neden olabilecektir. Bununla birlikte sadece bağlı/ilgili kamu idarelerinin değil
birbirleriyle koordineli çalışan kamu idarelerinin stratejik planlarının da birbirleriyle
uyumlu olması gerekmektedir. ABD ve İrlanda’daki stratejik planlama yaklaşımında
da bu husus önemsenmekte, uygulamanın gerçekleşmesi için işbirliğinde
bulunulacak kurumlarla koordinasyonun nasıl sağlanacağına stratejik planda yer
verilmesi gerektiğine değinilmektedir.
Bu kapsamda kamu idareleri ilgili/bağlı oldukları kamu idareleri ve
koordinasyon içinde çalıştıkları kamu idareleriyle bağlantıyı nasıl kurdukları
hususuna stratejik planda yer vermeli, Kalkınma Bakanlığınca da bu husus
değerlendirmelere alınmalıdır. Bağlı/ilgili kamu idarelerinin stratejik plan hazırlama
dönemlerinin birbirleriyle uyumlu olmasının da bu bağlantının sağlanması açısından
faydalı olacağı düşünülmektedir.
13. Kalkınma

Bakanlığı

Tarafından

Hazırlanan

Stratejik

Plan

Değerlendirme Raporlarına İlişkin Düzenlemeler Yapılmalıdır: Araştırma
sonuçları kamu idarelerinin Kalkınma Bakanlığı tarafından gönderilen değerlendirme
raporlarını önemsediklerini ve dikkate aldıklarını göstermektedir. Ancak bu
değerlendirme raporlarının daha fazla dikkate alınması için birtakım değişiklikler
yapılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.
İlk olarak değerlendirme raporlarının niteliğini artırmaya yönelik çalışmalar
yapılmalıdır. Bu da Kalkınma Bakanlığı tarafından stratejik planın kalkınma planının
amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik hazırlanıp hazırlanmadığı, diğer plan
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ve programlarla uyumlu olup olmadığı ile diğer idarelerin planlarıyla tutarlılık ve
uyum sağlanması hususları açından değerlendirilmesiyle sağlanacaktır.
Diğer önemli bir husus ise stratejik plan değerlendirme raporlarının dikkate
alınmasını zorunlu hale getirecek yönetmelik değişikleridir. Yönetmelikte “gereken
durumlarda ilgili idareye değerlendirme raporu gönderilir” hususu yer almaktadır.
Söz konusu maddede “gerekli görülen durumlarda” ifadesinin geçmesi kamu
idarelerine değerlendirme raporu gönderilmeme ihtimalini de ortaya çıkarmaktadır.
Bu da kamu idarelerinin değerlendirme raporunu beklemeden planlarını nihai hale
getirmelerine sebep olmaktadır. Bu nedenle Kalkınma Bakanlığı tarafından
değerlendirme raporlarında planda değişiklik yapılmasına ilişkin hiçbir husus
belirtilmese de planın nihai hale getirilebileceği ifade edilmelidir. Yönetmeliğin de
gerektiği şekilde revize edilmesi gerekmektedir. Diğer önemli nokta ise Kalkınma
Bakanlığına stratejik planın nihai hali gönderilirken; değerlendirme raporunda yer
alan görüşlerin plana nasıl yansıtıldığının, yansıtılmayan görüşlerin ise gerekçeleriyle
birlikte açıklamasının da gönderilmesi hususu Yönetmelikle zorunlu hale
getirilmelidir.
Yönetmelikle, Kalkınma Bakanlığına değerlendirme raporunu göndermesi
için üç aylık bir süre verilmiştir. Bu sürenin bir ile iki ay arasında olacak şekilde
revize edilmesinin gerektiği düşünülmektedir. Üç aylık süre kamu idarelerinin
stratejik planlarından uzaklaşmalarına sebep olacak uzun bir süredir, bu sürenin
kısaltılıp kamu idarelerinin gerekli düzeltmeleri vakit kaybetmeden yapmalarının
sağlanması daha faydalı olacaktır.
14. Stratejik

Planlamayla

İlgili

Kapasite

Geliştirme

Çalışmaları

Düzenlenmelidir: Araştırma sonuçlarına göre stratejik planlama ekibinin stratejik
planlama konusunda yeterli bilgiye ve donanıma sahip olduğu düşünülmesine
rağmen, stratejik planlama konusunda eğitim ihtiyacının sürdüğü ortaya çıkmıştır.
Çünkü stratejik planlama sadece stratejik planlama ekibinin görevi değildir. Stratejik
planlama ekibinin görevi, stratejik planın hazırlanmasıyla tamamlanmaktadır. Oysa
bir sonraki aşama olan stratejik planının uygulanması sürecinde en alt düzeyden en
üst düzeye kadar tüm çalışanların rolü bulunmaktadır. Bu nedenle stratejik planlama
konusunda farkındalığın her düzeyde artırılması, öneminin anlaşılması için çeşitli
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kapasite geliştirme çalışmaları yapılması, eğitimler düzenlenmesi gerekmektedir.
Bununla birlikte vatandaş katılımının sağlanması, performans göstergelerinin
belirlenmesi, maliyetlendirme gibi stratejik plan hazırlık sürecinde karşılaşılan temel
problemlere ilişkin de kapasite geliştirme çalışmaları düzenlenmesi faydalı olacaktır.
Sonuç olarak, merkezi kamu idarelerinin stratejik planlama süreçleri
incelendiğinde stratejik planların daha uygulanabilir hale gelmesi için bütçeye ve
hesap verebilirliğe yönelik olmak üzere faklı yöntemlerin uygulanabileceği
görülmektedir. Ancak

dünyadaki eğilimler incelendiğinde bütçeye

yönelik

yaptırımlardan çok hesap verebilirlik mekanizmasına odaklanıldığı görülmektedir.
Türkiye’de de bütçeye ilişkin yaptırımların işlemesinin daha zor olduğu, bu nedenle
izleme ve değerlendirme mekanizmasının kurulması, Kalkınma Bakanlığı tarafından
izleme ve değerlendirme raporlarının kamuoyuna açıklanması, performans
denetiminin gerçekleşmesi ve sonuçlarının Plan ve Bütçe Komisyonunda
görüşülmesi şeklindeki mekanizmalara ağırlık verilmesi gerektiği düşünülmektedir
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EKLER
EK I: ARAŞTIRMANIN YAPILDIĞI KAMU İDARELERİ
1. Türkiye Büyük Millet Meclisi
2. Başbakanlık
3. Yargıtay Başkanlığı
4. Sayıştay Başkanlığı
5. Adalet Bakanlığı
6. İçişleri Bakanlığı
7. Maliye Bakanlığı
8. Milli Eğitim Bakanlığı
9. Sağlık Bakanlığı
10. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
11. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
12. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
13. Kültür ve Turizm Bakanlığı
14. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
15. Avrupa Birliği Bakanlığı
16. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
17. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
18. Ekonomi Bakanlığı
19. Gençlik ve Spor Bakanlığı
20. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
21. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
22. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
23. Emniyet Genel Müdürlüğü
24. Diyanet İşleri Başkanlığı
25. Hazine Müsteşarlığı
26. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı
27. Devlet Personel Başkanlığı
28. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
29. Gelir İdaresi Başkanlığı
30. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
31. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
32. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
33. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
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34. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı
35. Savunma Sanayii Müsteşarlığı
36. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
37. Atatürk Araştırma Merkezi
38. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı
39. Türk Dil Kurumu Başkanlığı
40. Türk Tarih Kurumu Başkanlığı
41. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü
42. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
43. Türkiye Bilimler Akademisi
44. Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı
45. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
46. Karayolları Genel Müdürlüğü
47. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
48. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
49. Orman Genel Müdürlüğü
50. Vakıflar Genel Müdürlüğü
51. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
52. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
53. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
54. Türk Akreditasyon Kurumu
55. Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığı
56. Türk Patent Enstitüsü
57. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
58. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
59. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
60. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
61. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
62. Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
63. Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığı
64. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
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EK II: STRATEJøK PLANLAMA SÜRECøNøN DEöERLENDøRøLMESø ANKETø

STRATEJGK PLANLAMA SÜRECGNGN DE;ERLENDGRGLMESG ANKETG
Anketin AmacŦ
Bu anket, KalkŦnma BakanlŦŒŦ tarafŦndan koordine edilen kamuda stratejik planlama sürecinin merkezi
kamu idareleri boyutunu deŒerlendirmek amacŦyla hazŦrlanmŦƔtŦr. Anket beƔ bölümden oluƔmaktadŦr.
7lk bölüm anketi dolduran kiƔiye ait genel bilgileri, ikinci bölüm stratejik planlama hazŦrlŦk sürecine
iliƔkin sorularŦ, üçüncü bölüm stratejik planlamanŦn uygulama kŦsmŦna iliƔkin sorularŦ, dördüncü bölüm
stratejik planlamanŦn izleme, deŒerlendirme sürecine iliƔkin sorularŦ ve son bölüm ise BakanlŦŒŦmŦzŦn
stratejik planlama sürecinin koordinasyonuna iliƔkin sorularŦ içermektedir.
Anket Kim TarafŦndan Doldurulacak?
Anketin, tercihen kurumun stratejik planlama ekibinde yer alan ve kurum faaliyetlerine hâkim, ikisi
strateji geliƔtirme biriminden, üçü diŒer birimlerden olmak üzere toplam 5 kiƔi tarafŦndan
doldurulmasŦ beklenmektedir. AyrŦca anketin bir strateji geliƔtirme baƔkanŦ, bir üst yönetici olmak
üzere en az 2 yönetici tarafŦndan doldurulmasŦ önem arz etmektedir. Strateji GeliƔtirme BaƔkanŦ
tarafŦndan doldurulan anket kurumsal görüƔü yansŦtacaktŦr. DiŒer anketler ise bireysel görüƔü
yansŦtacaktŦr. Bu nedenle Strateji GeliƔtirme BaƔkanŦ tarafŦndan doldurulan anketin araƔtŦrma
yapŦlarak doldurulmasŦ önerilmektedir. AyrŦca ankette genel deŒerlendirme yapŦlacak olup kurumlara
ait bilgiler gizli tutulacaktŦr.
Anket ile ilgili Sorular için 7letiƔim Bilgileri
Duygu DEM7R SAY)ILI
Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi BaƔkanlŦŒŦ
KalkŦnma BakanlŦŒŦ
Tel: 0 312 294 59 32 e-posta: ddemir@dpt.gov.tr
KatŦlŦmŦnŦz için Ɣimdiden teƔekkür ederiz.
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1. BÖLÜM: GENEL BøLGøLER
¾ ÇalŦƔtŦŒŦnŦz Birimi iƔaretleyiniz
 ܆Strateji Geliçtirme Birimi

 ܆Ana Hizmet Birimi

 ܆Diºer Birimler(DanÇçma,
Destek birimleri)

¾ UnvanŦnŦzŦ iƔaretleyiniz.
 ܆Strateji Geliçtirme Birim BaçkanÇ
 ܆Orta Düzey Yönetici (Daire BaçkanÇ, Genel Müdür)
 ܆Üst Düzey Yönetici (Müsteçar, Müsteçar YardÇmcÇsÇ)
 ܆Uzman, Uzman YardÇmcÇsÇ
 ܆Diºer (Belirtiniz………………………………………………….)
¾ AƔaŒŦdakilerden size
iƔaretleyebilirsiniz)

uygun

olan

seçenekleri

iƔaretleyiniz.

(Birden

fazla

seçeneŒi

 ܆Stratejik planlama ekibinde yer aldÇm.
 ܆Kurumumuzun stratejik plan hazÇrlÇk toplantÇlarÇndan en az birine katÇldÇm.
 ܆Kurumumuzun stratejik planÇnÇn izleme& deºerlendirme ekibinde yer aldÇm.
 ܆Kurumumuzun stratejik planÇyla ilgili hiçbir çalÇçmaya katÇlmadÇm.
 ܆Diºer (Belirtiniz…………………………..…………………….)

1. BÖLÜM: STRATEJøK PLAN HAZIRLIK ÇALIùMASINA øLøùKøN SORULAR

Stratejik planlama çalÇçmalarÇnda profesyonel danÇçmanlÇk hizmeti alÇndÇ mÇ?
܆
EVET
܆
HAYIR
܆
BGLMGYORUM



GçȋÇçȌ
ÇççȋºȌ
ç

܆
܆
܆
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܆
܆
܆

܆
܆
܆

܆
܆
܆



܆
܆
܆


ÇÇ

ÇÇ

3.ve 4. SorularÇ üç grup için de cevaplayÇnÇz.

Stratejik plan hazÇrlÇk sürecinde paydaç katÇlÇmÇ yeteri kadar saºlanmÇçtÇr.

ÇÇ

3.



܆1 yŦldan fazla

ÇÇ

2.

Stratejik planÇnÇzÇ ne kadar sürede hazÇrladÇnÇz?
 ܆1-3 ay
 ܆4-6 ay
܆6-9 ay
 ܆9-12 ay

ÇÇ

1.

܆
܆
܆

܆
܆
܆

KararsŦzŦm

KatŦlŦyorum

Kesinlikle
KatŦlŦyorum

Fikrim Yok

܆
܆
܆


KatŦlmŦyorum

܆
܆
܆



܆
܆
܆


ÇÇ

ÇÇ

܆
܆
܆

Hiç
KatŦlmŦyorum

܆
܆
܆

ÇÇ

GçȋÇçȌ
ÇççȋºȌ
ç

ÇÇ

Stratejik plana paydaçlarÇn görüçleri yeteri kadar yansÇtÇlmÇçtÇr.

ÇÇ

4.

5.

Stratejik planlama ekibinin gönüllü katÇlÇmÇ konusunda
yeterli motivasyon saºlanmÇçtÇr.

܆

܆

܆

܆

܆

܆

6.

Stratejik planlama ekibinde kurumun bütün birimleri
yeterince temsil edilmiçtir.

܆

܆

܆

܆

܆

܆

7.

Stratejik planlama ekibi stratejik planlama konusunda
yeterli bilgiye ve donanÇma sahiptir.

܆

܆

܆

܆

܆

܆

8.

Stratejik planda GZFT analizi sonuçlarÇ amaç-hedefler
oluçturulurken kullanÇlmÇçtÇr.

܆

܆

܆

܆

܆

܆

9.

Stratejik planda belirtilen vizyon kurumumun uzun vadede
ulaçmak istediºi hedefleri yansÇtmaktadÇr.

܆

܆

܆

܆

܆

܆

܆

܆

܆

܆

܆

܆

11. Kurumsal Bütçe (mali kaynaklar) açÇsÇndan uygulanabilir
bir stratejik plan hazÇrlanmÇçtÇr.

܆

܆

܆

܆

܆

܆

12. Stratejik planÇmÇz hazÇrlanÇrken KalkÇnma PlanÇ, OVP gibi
üst politika belgeleriyle uyumlu olmasÇna dikkat edilmiçtir.

܆

܆

܆

܆

܆

܆

10. Stratejik PlanÇmÇz kurumumuzun
hedeflerini içermektedir.

öncelikli
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amaç

ve

13. Stratejik plan hazÇrlÇk süresi boyunca karçÇlaçtÇºÇnÇz en önemli problemlerden beç
tanesini önem derecesine göre 1 den 5 e kadar sÇralayÇnÇz .(1: en önemli… 5:önemi
en az)



Üst yönetim desteŒinin olmamasŦ
Yeterli yönlendirme yapŦlmamasŦ (kŦlavuz, yönetmelik vs)
Kurumsal kapasitenin yetersizliŒi
Stratejik planlama konusunda eŒitim eksikliŒi
ÇalŦƔanlarŦn gönülsüz olmasŦ
Stratejik planlama ekibinin takŦm çalŦƔma ruhunun olmamasŦ
DiŒer iƔlerden dolayŦ yeterince vakit ayrŦlamamasŦ
PaydaƔ katŦlŦmŦn yeterince saŒlanamamasŦ
Bürokratik iƔlemlerinin uzun olmasŦ
Stratejik planlama yaklaƔŦmŦnŦn yeterince anlaƔŦlamamasŦ
Kurum çalŦƔanlarŦnca stratejik planlamaya yeterli önemin atfedilmemesi
Kurumun( varsa) önceki stratejik planŦn yeterince uygulanmamasŦ ve izlenmemesi
DeŒiƔime direnç
DiŒer (Belirtiniz)…

Hiç
KatŦlmŦyorum

KatŦlmŦyorum

KararsŦzŦm

KatŦlŦyorum

Kesinlikle
KatŦlŦyorum

Fikrim Yok

3. BÖLÜM: STRATEJøK PLANLARIN UYGULANMA SÜRECøNE øLøùKøN
SORULAR

dikkate

܆

܆

܆

܆

܆

܆

15. Performans programlarÇnÇ stratejik plana baºlÇ olarak
hazÇrlÇyoruz.

܆

܆

܆

܆

܆

܆

16. Stratejik
planda
belirtilen
amaç
ve
gerçekleçtirmeye yönelik faaliyetler yapÇyoruz.

܆

܆

܆

܆

܆

܆

17. Kurumumuzun yatÇrÇm ihtiyaçlarÇ belirlenirken stratejik
planÇmÇzda yer alan amaç ve hedefleri dikkate alÇyoruz.

܆

܆

܆

܆

܆

܆

18. KalkÇnma
BakanlÇºÇ
yatÇrÇm
görüçmelerinde
yatÇrÇmlarÇmÇzÇn stratejik planla iliçkisini sorguluyor.

܆

܆

܆

܆

܆

܆

19. YatÇrÇmlarÇmÇzÇn
stratejik
plan
ile
iliçkisinin
yatÇrÇmlarÇmÇzÇn programa alÇnmasÇnda önemli bir kriter
olduºunu düçünüyorum.

܆

܆

܆

܆

܆

܆

20. Stratejik planÇmÇzÇn önemli ve yol gösterici bir belge
olduºunu düçünüyorum.

܆

܆

܆

܆

܆

܆

21. Stratejik planÇmÇzÇn kurum kültürümüzde
deºiçiklikler yaptÇºÇnÇ düçünüyorum

܆

܆

܆

܆

܆

܆

14. Karar alma
alÇyoruz.

süreçlerinde

stratejik

planÇmÇzÇ
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hedefleri

olumlu

22. Stratejik planÇmÇzÇn ilgili/ baºlÇ kurumumuzun planÇyla
uyumlu olduºunu düçünüyorum.

܆

܆

܆

܆

܆

܆

23. Stratejik planÇn kamuda çeffaflÇk ve hesap verebilirliºi
saºlamada önemli bir araç olduºunu düçünüyorum

܆

܆

܆

܆

܆

܆

24. Stratejik planlarÇn bütçeyi yönlendirmede önemli bir araç
olduºunu düçünüyorum.

܆

܆

܆

܆

܆

܆

25. Stratejik planlarÇn daha uygulanabilir hale geleceºini
düçünüyorum.

܆

܆

܆

܆

܆

܆

25. Soruya cevabÇnÇz çu 3 çÇktan biriyse (kararsÇzÇm, katÇlÇyorum, kesinlikle katÇlÇyorum) 26.
soruyu cevaplayÇnÇz, deºilse 27. soruya geçiniz.
26. Stratejik planlarÇn uygulama etkinliºinin arttÇrÇlmasÇnda önem arz ettiºini
düçündüºünüz faktörlerden beç tanesini önem derecesine göre 1 den 5 e kadar
sÇralayÇnÇz. (1: en önemli… 5:önemi en az)
ò ÇÇºÇÇÇ
ÇÇºÇÇÇ
ÇÇ Ç
Çòȋ͵ͷÇÇȌ
  ÇÇ  òòòò  ÇÇÇ Úòòò Ç
ÇÇÇ
ÇÇ ÇÚÇÇ
ÇÇÇÇÇÇ
ÇÇǡòºÇ
ºÇȀGÇºÇ
ƬºÇ
ÇçǯÇÇ
ºȋȌǥ

4. BÖLÜM: STRATEJøK PLANLARIN øZLEME&DEöERLENDøRME SÜRECøNE
øLøùKøN SORULAR
27. Stratejik planÇmÇzÇn izleme ve deºerlendirilmesine yönelik sistematik bir yapÇmÇz var.
܆

EVET

܆

HAYIR

܆

B7LM7YORUM

27.Soruya cevabÇnÇz “ Evet” ise 28. soruyu cevaplayÇnÇz, deºilse 29. soruya geçiniz.
28. Stratejik planÇnÇzÇ izlerken açaºÇdaki yöntemlerden hangisini kullanÇyorsunuz?
 ܆Gzlemeye yönelik mevcut bir yazÇlÇm sistemini kullanÇyoruz.
YazÇlÇm sisteminin adÇnÇ belirtiniz……………………………………………………………………
 ܆Gzleyeme yönelik kendimiz bir yazÇlÇm geliçtirdik/geliçtirttik.
 ܆Office programlarÇnÇ izlemeye yönelik kullanÇyoruz.
 ܆Diºer (Belirtiniz………………………………………………………………………………………………….)
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Hiç
KatŦlmŦyorum

KatŦlmŦyorum

KararsŦzŦm

KatŦlŦyorum

Kesinlikle
katŦlŦyorum

Fikrim Yok

29. Stratejik planlara baºlÇ eylem planÇmÇz (iç planÇ/faaliyet
planÇ)var.

܆

܆

܆

܆

܆

܆

30. YÇllÇk faaliyet raporlarÇ stratejik plandaki amaç ve hedef
gerçekleçmelerini yansÇtÇyor.

܆

܆

܆

܆

܆

܆

31. Stratejik plandaki amaç ve hedefler için sorumlu birimler
belirlenmiçtir.

܆

܆

܆

܆

܆

܆

32. Stratejik planÇn ara dönemlerinde (6 aylÇk, 1 yÇllÇk gibi)
deºerlendirme raporlarÇ hazÇrlanÇyor.

܆

܆

܆

܆

܆

܆

33. Üst yöneticiler tarafÇndan
toplantÇlarÇ yapÇlÇyor.

܆

܆

܆

܆

܆

܆

34. Stratejik plan amaç ve hedeflerine ulaçÇldÇºÇnÇn sistematik
olarak izlendiºini düçünüyorum.

܆

܆

܆

܆

܆

܆

35. Stratejik plan izleme ve deºerlendirme sisteminin
kurumumuzun amaç ve hedeflerine ulaçÇlmasÇnda önemli
bir araç olduºunu düçünüyorum.

܆

܆

܆

܆

܆

܆

36. Gzleme & deºerlendirme sürecinin kurumsal öºrenmeyi
buna baºlÇ olarak da faaliyetlerin iyileçtirilmesini
saºladÇºÇnÇ düçünüyorum.

܆

܆

܆

܆

܆

܆

37. Stratejik planÇn hesap verme sorumluluºunu yerine
getirmesi açÇsÇndan izleme & deºerlendirmenin önemli
olduºunu düçünüyorum.

܆

܆

܆

܆

܆

܆

38. Stratejik planlarÇn izleme-deºerlendirme kalitesi açÇsÇndan
iç kontrol faaliyetlerinin önemli olduºunu düçünüyorum.

܆

܆

܆

܆

܆

܆

39. Stratejik planlarÇn izleme-deºerlendirme kalitesi açÇsÇndan
iç denetim faaliyetlerinin önemli olduºunu düçünüyorum.

܆

܆

܆

܆

܆

܆

periyodik
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olarak

izleme

KatŦlmŦyorum

KararsŦzŦm

KatŦlŦyorum

Kesinlikle
KatŦlŦyorum

Fikrim Yok

40. “Kamu Gdareleri Gçin Stratejik Planlama KÇlavuzu” nun
stratejik plan hazÇrlÇk sürecinde yeterli ve anlaçÇlÇr bir belge
olduºunu düçünüyorum.

Hiç
KatŦlmŦyorum

5. BÖLÜM: KALKINMA BAKANLIöININ STRATEJøK PLANLARI
KOORDøNASYON SÜRECøNE øLøùKøN SORULAR

܆

܆

܆

܆

܆

܆

“Kamu 7dareleri 7çin Stratejik Planlama KŦlavuzu” nun geliƔtirilmesi gereken yönlerini belirtiniz.
….
41. “Kamu Gdarelerinde Stratejik Planlamaya Gliçkin Usul ve
Esaslar HakkÇnda Yönetmelik” in yeterli ve yönlendirici
olduºunu düçünüyorum.

܆

܆

܆

܆

܆

܆

“Kamu 7darelerinde Stratejik Planlamaya 7liƔkin Usul ve Esaslar HakkŦnda Yönetmelik” in
geliƔtirilmesi gereken yönlerini belirtiniz.
….
42. KalkÇnma BakanlÇºÇ’nÇn stratejik yönetime geçiç sürecini iyi
yönlendirdiºini düçünüyorum.

܆

܆

܆

܆

܆

܆

43. Stratejik plan hazÇrlÇk sürecinde ihtiyaç duyduºumuzda
KalkÇnma BakanlÇºÇ’ndan gerekli desteºi aldÇºÇmÇzÇ
düçünüyorum.

܆

܆

܆

܆

܆

܆

44. KalkÇnma BakanlÇºÇ’nÇn stratejik
raporlarÇnÇn
yönlendirici
ve
düçünüyorum.

܆

܆

܆

܆

܆

܆

45. KalkÇnma BakanlÇºÇ’nÇn stratejik plan deºerlendirme
raporlarÇnÇn taslak stratejik planÇn nihai hale getirilmesinde
yeterince dikkate alÇndÇºÇnÇ düçünüyorum.

܆

܆

܆

܆

܆

܆

46. KalkÇnma BakanlÇºÇ tarafÇndan stratejik plana verilen
görüçlerin istiçari nitelikte olmasÇndan ziyade onay
niteliºinde olmasÇnÇn daha faydalÇ olacaºÇnÇ düçünüyorum.

܆

܆

܆

܆

܆

܆

47. “sp.gov.tr” internet sitesinin stratejik yönetimle ilgili
dokümanlara ulaçma konusunda faydalÇ olduºunu
düçünüyorum.

܆

܆

܆

܆

܆

܆

plan deºerlendirme
önemli
olduºunu

Not: Stratejik Planlama Sürecine iliƔkin eklemek istedikleriniz varsa lütfen belirtiniz.
…
ANKET7M7Z TAMAMLANMIbTIR. KATILIMINIZ 7Ç7N TEbEKKÜR EDER7Z.
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İlgili Kamu İdareleri

Kamu İdareleri

STRATEJİK PLANLARIN
NİHAİ HALE GETİRİLMESİ

PERFORMANS PROGRAMI
HAZIRLAMA SÜRECİ

BÜTÇE ÇAĞRISI ve EKİ
BÜTÇE HAZIRLAMA
REHBERİ
YATIRIM GENELGESİ VE EKİ
YATIRIM PROGRAMI

ORTA VADELİ
MALİ PLAN

ORTA VADELİ PROGRAM

İlgili Kamu İdareleri

STRATEJİK PLANLARIN
SUNULMASI

Kalkınma Bakanlığı

Maliye Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı
hazırlar.
Bakanlar Kurulu
kabul eder.
Maliye Bakanlığı
hazırlar.
Yüksek Planlama
Kurulu karara
bağlar.

YETKİLİ MERCİ

SÜREÇ
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Bütçe tekliflerinin hazırlanmasına esas olmak üzere, kamu idarelerince uyulması
gereken genel ilkeleri, nesnel ve ölçülebilir standartları, hesaplama yöntemlerini,
bunlara ilişkin olarak kullanılacak cetvel ve tablo örneklerini ve diğer bilgileri içerir.

Orta vadeli program ile uyumlu olmak üzere, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve
gider tahminleri ile birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin
ödenek teklif tavanlarını içerir.

En geç Eylül
ayının
onbeşine
kadar
En geç Eylül
ayının
onbeşine
kadar

Kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik koşulların gerekleri
doğrultusunda makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel
ekonomik büyüklükleri kapsar.

Mahallî idareler dışındaki kamu idareleri, stratejik planlarını değerlendirilmek
üzere stratejik planın kapsadığı dönemin ilk yılından önceki yılın ocak ayında
Kalkınma Bakanlığına gönderir.
İlgili idare Kalkınma Bakanlığı tarafından gönderilen değerlendirme raporunu
dikkate alarak stratejik plana son şeklini verir ve sunulmaya hazır hale getirir.
Stratejik planlar, bakanlıklar ile bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarında Bakanın,
diğer kamu idarelerinde en üst yöneticinin onayını müteakip performans programı
ve bütçe hazırlıklarında esas alınmak üzere Maliye Bakanlığına ve Kalkınma
Bakanlığına gönderilir.
Kamu idarelerinin performans programını hazırlama süreci, kamu idarelerinin üst
yöneticisi ve harcama yetkilileri tarafından program dönemine ilişkin öncelikli
stratejik amaç ve hedeflerin, performans hedef ve göstergelerinin, faaliyetlerin ve
bunlardan sorumlu harcama birimlerinin belirlenerek, üst yönetici tarafından
harcama birimlerine yazılı olarak duyurulmasıyla başlar.

FAALİYETİN NİTELİĞİ

En geç Eylül
ayının ilk
haftası sonuna
kadar

En geç Mayıs
ayı sonuna
kadar

Performans
Programı
Hazırlıkları
başlayana
kadar

Ocak ayında

TARİH

EK III: PLANLAMA VE BÜTÇELEME TAKVİMİ

En geç Ekim
ayının ilk
haftası
15 Eylül-17
Ekim

En geç 17 Ekim

17 Ekim –
31Aralık
En geç 31
Aralık
1 Ocak
31 Aralık

Maliye Bakanlığı
Bütçe ve Mali
Kontrol Genel
Müdürlüğü

Bakanlar Kurulu

T.B.M.M. Plan ve
Bütçe Komisyonu
T.B.M.M. Genel
Kurulu

T.B.M.M. ve
Cumhurbaşkanı

Maliye Bakanlığı
Merkezi Yönetim
Kapsamındaki

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE
KANUNU TASARISININ
HAZIRLANMASI

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE
KANUNU TASARISININ
T.B.M.M’ YE SEVKİ

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE
KANUN TASARISININ
TBMM’ DE GÖRÜŞÜLMESİ

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE
KANUN TASARISININ
KANUNLAŞMASI

YÜRÜRLÜK

Orta Vadeli
Mali Planın
YayımıMerkezi
Yönetim Bütçe
Kanununun
TBMM'ye
Sevki

Kalkınma Bakanlığı

Harcamacı
Kuruluşlar bütçe
tekliflerini Maliye
Bakanlığı Bütçe ve
Mali Kontrol Genel
Müdürlüğüne,
yatırım tekliflerini
Kalkınma
Bakanlığına
gönderilir

YÜKSEK PLANLAMA
KURULU (YPK)

KAMU İDARELERİNİN BÜTÇE
VE YATIRIM TEKLİFLERİNİN
GÖNDERİLMESİ VE
GÖRÜŞÜLMESİ

HAZIRLAMA REHBERİ
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Mali yıl

TBMM tarafından kabul edilen merkezi yönetim bütçe kanunu Cumhurbaşkanı
tarafından onaylandıktan sonra mali yıl başından önce Resmi Gazete'de yayımlanır.

Merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısı 17 Ekim'i takip eden 55 gün içinde Plan ve
Bütçe Komisyonunda, sonraki 20 gün içerisinde ise Genel Kurul'da görüşülür.

Makro ekonomik göstergeler ve bütçe büyüklüklerinin Yüksek Planlama Kurulunda
görüşülmesinden sonra, Maliye Bakanlığınca hazırlanan merkezi yönetim bütçe
kanun tasarısı, mali yıl başından en az 75 gün önce Bakanlar Kurulu tarafından
TBMM'ye sunulur.

İlgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri ile belirlenen maliye politikaları
doğrultusunda merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısı ve bağlı cetvelleri hazırlanır.

Bütçe teklifleri Maliye Bakanlığına verildikten sonra Harcamacı Kuruluşların
yetkilileriyle gider,gelir ve performans programı teklifleri hakkında bütçe
görüşmeleri yapılır.
Merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısı Bakanlar Kurulunca TBMM'ye sunulmadan
önce Yüksek Planlama Kurulu toplanarak makro ekonomik göstergeleri ve bütçe
büyüklüklerini görüşür.

Gelir
ve
gider
tekliflerinin
hazırlanmasında;
Orta vadeli program ve mali planda belirlenen temel büyüklükler ile ilke ve
esaslar,
Kalkınma planı ve yıllık program öncelikleri ile kurumun stratejik planları
çerçevesinde
belirlenmiş
ödenek
tavanları,
Kamu idarelerinin stratejik planları ile uyumlu çok yıllı bütçeleme anlayışı,
İdarenin performans programı ve performans hedefleri, dikkate alınır.

Kamu İdareleri

Kamu İdareleri

İlgili Birim Harcama
Yetkilileri

Kamu İdareleri

Maliye Bakanlığı
tarafından
hazırlanır

PERFORMANS
PROGRAMLARININ
KAMUOYUNA DUYRULMASI

PERFORMANS
PROGRAMLARININ MALİYE
BAKANLIĞI VE KALKINMA
BAKANLIĞINA
GÖNDERİLMESİ

BİRİM FAALİYET RAPORU

İDARE FAALİYET RAPORU

GENEL FAALİYET RAPORU

Kamu İdareleri

İzleyen mali
yılın en geç
Mart ayı
sonuna kadar
İzleyen mali
yılın en geç
Nisan ayı
sonuna kadar
İzleyen mali
yılın Haziran
ayı sonuna
kadar

En geç Mart
ayının on
beşine kadar

Ocak ayında
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Genel faaliyet raporu, merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin ve sosyal güvenlik
kurumlarının bir mali yıldaki faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde hazırlanarak
kamuoyuna açıklanır ve aynı süre içinde Sayıştaya gönderilir.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ile sosyal güvenlik
kurumlarının ilgili mali yıla ilişkin idare faaliyet raporları üst yöneticileri tarafından
kamuoyuna açıklanır. Bu raporların birer örneği aynı süre içerisinde Sayıştaya ve
Maliye Bakanlığa gönderilir.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik
kurumlarının ilgili mali yıla ilişkin birim faaliyet raporları harcama yetkilileri
tarafından üst yöneticiye sunulur.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler ve sosyal
güvenlik
kurumları,
performans
programlarını
en
geç
Mart
ayının on beşine kadar Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığına; mahalli idareler
ise aynı süre içerisinde İçişleri Bakanlığına gönderirler.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin, Merkezi
Yönetim Bütçe Kanunuyla belirlenen bütçe büyüklüklerine göre nihai hali verilen
performans programları Bakanlıklarda Bakan; diğer idarelerde ise ilgili Bakan veya
üst yönetici tarafından kamuoyuna açıklanır
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