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STRATEJİK PLANLAMA KILAVUZU
2. Sürüm

Haziran 2006

Bu kılavuz, 26 Mayıs 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu
İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usûl ve Esaslar Hakında Yönetmelikte
belirtilen kamu idarelerince hazırlanacak stratejik planların genel çerçevesini
belirlemek amacını taşımaktadır.
İlk sürümü Haziran 2003’te hazırlanmış olan bu kılavuz, ihtiyaçlar
doğrultusunda güncellenmekte olup, en son sürümü www.sp.gov.tr internet
sitesinde yayınlanmaktadır. Kılavuz hakkındaki görüş, düşünce ve önerilerinizi
sp@dpt.gov.tr adresine iletebilirsiniz.
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1. GİRİȘ
A - KONUNUN ÖNEMİ
Kamu kesiminin mali ve idari sorunları dikkate alındığında kamu idarelerinin
faaliyetlerini planlı bir şekilde yerine getirmeleri giderek önem kazanmaktadır.
Kamu yönetimi ve kamu mali yönetimi reformları çerçevesinde, makro düzeyde
bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik
önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek
ve bunun üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluğu geliştirmek temel başlıklar
olarak ortaya çıkmıştır.
Kamu idarelerinin planlı hizmet sunumu, politika geliştirme, belirlenen politikaları
somut iş programlarına ve bütçelere dayandırma ile uygulamayı etkili bir şekilde
izleme ve değerlendirmelerini sağlamaya yönelik olarak “stratejik planlama” temel
bir araç olarak benimsenmiştir. Stratejik planlama; bir yandan kamu mali
yönetimine etkinlik kazandırırken, diğer yandan kurumsal kültür ve kimliğin
gelişimine ve güçlendirilmesine destek olacaktır.
Ulusal düzeydeki kalkınma planları ve stratejiler
hazırlanacak olan stratejik planlar; programlar,
planlar ve il gelişim planları ile birlikte genel
sürecinin etkinliğini artıracak ve kaynakların
bulunacaktır.

çerçevesinde kamu idarelerince
sektörel ana planlar, bölgesel
olarak planlama ve uygulama
rasyonel kullanımına katkıda

Kamuda Stratejik Planlamanın Hukuki Çerçevesi
10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer
alan stratejik planlamaya ilişkin hükümler 01/01/2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
5018 sayılı Kanunda stratejik plan,
“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 tanımlanmıştır. Kanunda, kamu idarelerine kalkınma planları, programlar,
ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon
ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak,
performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve
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uygulamanın izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle
stratejik plan hazırlama görevi verilmiştir.
5018 sayılı Kanunun yanı sıra 5393 sayılı Belediye ve 5216 sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanunları ile nüfusu 50 000’in üzerindeki tüm belediyeler stratejik plan
hazırlamakla yükümlüdür. Ayrıca 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile il özel
idarelerine de stratejik planlama yükümlülüğü getirilmiştir.
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda büyükşehir belediyesinin görevleri
arasında, büyükşehir belediyesinin stratejik planını hazırlamak bulunmaktadır.
Büyükşehir belediye başkanının görevlerinden birisi belediyeyi stratejik plana
uygun olarak yönetmektir.
5393 sayılı Kanunda, belediye meclisinin görevleri arasında stratejik planı
görüşmek ve kabul etmek bulunmaktadır. Belediye encümeninin görevlerinden biri,
stratejik planı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmektir. Belediye başkanının
görevlerinden biri de belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmektir.
Kanuna göre belediye başkanı, mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay
içinde, kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik
plan ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp
belediye meclisine sunmakla yükümlüdür. Stratejik plan, varsa üniversiteler ve
meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak
hazırlanacak ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe
girecektir. Nüfusu 50 000'in altında olan belediyelerde stratejik plan yapılması
zorunlu değildir. Stratejik plan ve performans programı bütçenin hazırlanmasına
esas teşkil edecek ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul
edilecektir.
5302 sayılı Kanunda, il genel meclisinin görevleri arasında stratejik planı görüşmek
ve karara bağlamak bulunmaktadır. İl encümeninin görevlerinden biri, stratejik
planı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmektir. Valinin görevlerinden biri de il
özel idaresini stratejik plana uygun olarak yönetmektir.
Kanuna göre vali, mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde,
kalkınma plan ve programları ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve
ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans planı hazırlayıp il genel meclisine
sunmakla yükümlüdür. Stratejik plan, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile
konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanacak ve il genel
meclisinde kabul edildikten sonra yürürlüğe girecektir. Stratejik plan ve performans
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planı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil edecek ve il genel meclisinde bütçeden
önce görüşülerek kabul edilecektir.
24 Aralık 2005 tarihinde yayımlanan 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun ile tüm kamu idarelerinde strateji geliştirme birimleri
oluşturulmuştur. Bu birimler, 18 Şubat 2006 tarihinde yayımlanan “Strateji
Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile stratejik
planlama çalışmalarının koordinasyonu ile görevlendirilmiştir.
5018 sayılı Kanunda, stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin
ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma
planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkili kılınmıştır. Bu çerçevede hazırlanan
“Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik” 26 Mayıs 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

B - KILAVUZUN AMACI VE KAPSAMI
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı kamu idarelerine stratejik planlama
sürecinde yol göstermek üzere bu kılavuzu hazırlamıştır.
Kuruluşların bu kılavuza uygun şekilde hazırlayacakları stratejik planlar, kaynakların
stratejik önceliklere göre dağıtılması hususunda makro, sektörel ve bölgesel
kriterler ile birlikte yönlendirici/referans belgeler olacaktır. Bu çerçevede, Şekil 1’de
kuruluş düzeyindeki stratejik planlama süreci ile makro planlama arasındaki ilişki
gösterilmektedir.
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MAKRO DÜZEY

Şekil 1: Stratejik Planlama-Makro Planlama İlişkisi

PLANLAR
PROGRAMLAR

DEĞERLENDİRME

BÜTÇELEME

KURULUŞ DÜZEYİ

STRATEJİK PLANLAMA

UYGULAMA

Kılavuzda “stratejik yönetim döngüsü” nün bütünü kapsanmaktadır. Daha
basit bir şekilde ifade edilirse; neredeyiz sorusu ile başlanmakta, nereye gitmek
istendiği belirlenmekte, bugünden arzu edilen geleceğe hangi yolla veya nasıl
gidileceği ortaya konulmakta ve son aşamada başarı ölçülmektedir. Stratejik
yönetim yaklaşımının temel adımları Şekil 2’de gösterilmiştir. Şekil 2’de de
gösterildiği üzere “stratejik planlama” kavramı kılavuzda geniş anlamda “stratejik
yönetim” sürecinin bütününü kapsayacak şekilde kullanılmıştır.
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Şekil 2: Stratejik Yönetim Süreci
• Plan ve Programlar
• Paydaş Analizi
• GZFT Analizi

• Kuruluşun varoluş gerekçesi
• Temel İlkeler

• Arzu edilen gelecek

DURUM ANALİZİ

MİSYON VE İLKELER
VİZYON

• Orta vadede ulaşılacak amaçlar
• Spesifik, somut ve ölçülebilir
hedefler

AMAÇLAR VE
HEDEFLER

• Amaç ve hedeflere ulaşma
yöntemleri

STRATEJİLER

•
•
•
•

FAALİYETLER
VE
PROJELER

Detaylı iş planları
Maliyetlendirme
Performans programı
Bütçeleme

• Raporlama
• Karşılaştırma
•
•
•
•

Geri besleme
Ölçme yöntemlerinin belirlenmesi
Performans göstergeleri
Uygulamaya yönelik ilerleme ve
sonuçların değerlendirilmesi

Neredeyiz?

Nereye ulaşmak
istiyoruz?

Gitmek istediğimiz yere
nasıl ulaşabiliriz?

İZLEME

PERFORMANS ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Başarımızı nasıl takip
eder ve değerlendiririz?

Bu kılavuz kapsamında yer alan ana başlıklar aşağıda özetlenmektedir:
Kılavuzun birinci bölümünde stratejik planlama kavramı tanıtılmaktadır.

 İkinci bölümde “neredeyiz?” sorusuna cevap aramak üzere kuruluş içi ve
dışı etkenlerin incelenmesine yönelik durum analizinin genel çerçevesi
verilmektedir.
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 Üçüncü bölümde “nereye gitmek istiyoruz?” sorusu çerçevesinde kuruluş
için misyon, vizyon, değerlerler, amaç, hedef ve stratejilerin belirlenmesi
konusunda temel kavram ve yaklaşımlar anlatılmaktadır.

 Dördüncü bölümde “gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?” sorusu
kapsamında uygulama stratejisi geliştirme konusu işlenmektedir. Belirlenen
hedefler doğrultusunda temel faaliyet ve projelerin şekillendirilmesi ve
stratejik planın bütçe süreci ile ilişkisi ele alınmaktadır.

 Son bölümde ise “başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz?” sorusuna
yönelik olarak izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin sistematik bir şekilde
yürütülmesi konusunda bir çerçeve sunulmaktadır.
Kılavuz, stratejik planlama süreci ve stratejik planların kapsam ve içeriği
konusunda genel bir çerçeve sunmayı amaçlamaktadır. Kamu idareleri, ortaya
konan ana ilkelere ve kılavuzun genel yapısına bağlı kalmakla birlikte, ana ve alt
başlıkları kendi özelliklerini de dikkate alarak şekillendireceklerdir.
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2. STRATEJİK PLANLAMA
Stratejik planlama, kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum
arasındaki yolu tarif eder. Kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı
mümkün kılacak yöntemleri belirlemesini gerektirir. Uzun vadeli ve geleceğe dönük
bir bakış açısı taşır. Kuruluş bütçesinin stratejik planda ortaya konulan amaç ve
hedefleri ifade edecek şekilde hazırlanmasına, kaynak tahsisinin önceliklere
dayandırılmasına ve hesap verme sorumluluğuna rehberlik eder.
Bu çerçevede stratejik planlama:
Sonuçların planlanmasıdır: Girdilere değil, kamu hizmetleri ile elde edilecek
sonuçlara odaklıdır.
Değişimin planlanmasıdır: Değişimin istenilen yönde olabilmesini sağlamaya
gayret eder ve değişimi destekler. Dinamiktir ve geleceği yönlendirir. Düzenli
olarak gözden geçirilmesi ve değişen şartlara göre uyarlanması gerekir.
Gerçekçidir: Arzu edilen ve ulaşılabilir bir geleceği resmeder.
Kaliteli yönetimin aracıdır: Disiplinli ve sistemli bir şekilde, bir kuruluşun
kendisini nasıl tanımladığını, neler yaptığını ve yaptığı şeyleri niçin yaptığını
değerlendirmesi, şekillendirmesi ve bunlara rehberlik eden temel kararları ve
eylemleri üretmesidir.
Hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur: Sonuçların nasıl ve ne ölçüde
gerçekleştirildiğinin izlenmesine, değerlendirilmesine ve denetlenmesine temel
oluşturur.
Katılımcı bir yaklaşımdır: Stratejik planlama sürecinin kuruluşun en üst düzey
yetkilisi tarafından tam olarak desteklenmesi şarttır. Bununla beraber, ilgili
tarafların, diğer yetkililerin, idarecilerin ve her düzeydeki personelin katkısı, ortak
çabası ve desteği olmaksızın, stratejik planlama başarıya ulaşamaz.
Diğer yandan stratejik planlama:
Günü kurtarmaya yönelik değildir: Uzun vadeli bir yaklaşımdır.
Bir şablon değildir: Kuruluşların farklı yapı ve ihtiyaçlarına uyarlanabilen esnek
bir araçtır.
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Salt bir belge değildir: Stratejik planın hazırlanması, gerçekleştirilmesi için
yeterli değildir. Planın sahiplenilmesi ve eyleme geçirilmesi gerekir. Asıl olan
stratejik plan belgesi değil, stratejik planlama sürecidir.
Sadece bütçeye dönük değildir: Stratejik planlama sürecinde kaynak kısıtları
dikkate alınmakla beraber, yıllık bütçe ve kaynak taleplerinin stratejik planları
şekillendirmemesi; stratejik planın, bütçeyi yönlendirmesi gerekir.
Stratejik planlama, özetle, bir
cevaplandırmasına yardımcı olur:

kuruluşun

aşağıdaki

dört

temel

soruyu

 NEREDEYİZ?
 NEREYE GİTMEK İSTİYORUZ?
 GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ?
 BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDER ve DEĞERLENDİRİRİZ?
Yukarıda belirtilen sorulara verilen cevaplar stratejik planlama sürecini oluşturur.
“Neredeyiz?” sorusu, kuruluşun faaliyetini gerçekleştirdiği iç ve dış ortamın
kapsamlı bir biçimde incelenmesini ve değerlendirilmesini içeren durum analizi
yapılarak cevaplandırılır.
“Nereye gitmek istiyoruz?” sorusunun cevabı ise; kuruluşun varoluş nedeninin öz
bir biçimde ifade edilmesi anlamına gelen misyon; ulaşılması arzu edilen geleceğin
kavramsal, gerçekçi ve öz bir ifadesi olan vizyon; kuruluşun faaliyetlerine yön
veren ilkeler; ulaşılması için çaba ve eylemlerin yönlendirileceği genel kavramsal
sonuçlar olarak tanımlanabilecek amaçlar ve amaçların elde edilebilmesi için
ulaşılması gereken ölçülebilir sonuçlar anlamına gelen hedefler ortaya konularak
verilir.
Amaçlar ve hedeflere ulaşmak için takip edilecek yollar ve kullanılacak yöntemler
olan stratejiler “Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?” sorusunu cevaplandırır.
Son olarak, yönetsel bilgilerin derlenmesi ve plan uygulamasının raporlanması
anlamındaki izleme ve alınan sonuçların daha önce ortaya konulan misyon, vizyon,
temel değerlerler, amaçlar ve hedeflerle ne ölçüde uyumlu olduğunun, kısaca
performansın değerlendirilmesi ve buradan elde edilecek sonuçlarla planın gözden
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geçirilmesini ifade eden değerlendirme süreci ise “Başarımızı nasıl takip eder ve
değerlendiririz?” sorusunu cevaplandırır.

Stratejik Planda Yer Alması Gereken Temel Unsurlar


Durum analizi (özet)



Katılımcılığın nasıl sağlandığına ilişkin açıklama



Misyon, vizyon, temel değerler



En az bir amaç



Her amacın altında en az bir hedef



Hedef ölçülebilir şekilde ifade edilememişse ölçüm kriter(ler)i



Stratejiler



Tüm amaç ve hedefleri içeren beş yıllık tahmini maliyet
tablosu
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3. HAZIRLIK ÇALIȘMALARI
Stratejik planlama, farklı görevlere ve donanımlara sahip bir çok kişiyi bir araya
getiren, kuruluş genelinde sahiplenmeyi gerektiren, zaman alıcı bir süreçtir.
Stratejik planlama çalışmalarının başarısı büyük ölçüde plan öncesi hazırlıkların
yeterli düzeyde yapılmasına bağlıdır. Stratejik planlama hazırlığı beş aşamada
sağlanır:

 Planlama çalışmalarının sahiplenilmesinin sağlanması
 Organizasyonun oluşturulması
 İhtiyaçların tespit edilmesi
 İş planının oluşturulması
 Hazırlık programının yapılması

A - PLANIN SAHİPLENİLMESİ
Stratejik planlamanın başarısı ancak kuruluşun tüm çalışanlarının planı
sahiplenmesi ile mümkündür. Stratejik planlama kuruluş içinde belirli bir birimin ya
da grubun işi olarak görülmemelidir.
Plan yapmak ve kuruluşu bu plan doğrultusunda yönetmek kuruluş yönetiminin
ana işlevlerindendir. Bu nedenle, üst yönetimin desteği ve yönlendirmesi, stratejik
planlamanın vazgeçilmez koşuludur. Üst yönetim, stratejik plan yaklaşımını
benimsediğini kuruluş çalışanları ile paylaşmalı ve kurumsal sahiplenmeyi
sağlamalıdır.

B - PLANLAMA SÜRECİNİN ORGANİZASYONU
Stratejik planlama katılımcı bir planlama yaklaşımıdır. Kuruluş içinde en üst
yöneticiden başlayarak her kademede çalışanların katılımını gerektirir. Stratejik
planlama sürecinde temel aktörlerin ve üstlenecekleri işlevlerin belirlenmesi
gereklidir. Stratejik planlama sürecine dahil olması gereken birim, kişi ya da
gruplar aşağıda yer almaktadır:
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Koordinatör birim
Koordinatör birimin görevi stratejik planı hazırlamak değil, plan çalışmalarını
koordine etmektir. Stratejik planlama çalışmalarında; toplantıların organizasyonu,
kuruluş içi ve dışı iletişimin sağlanması ve belge yönetimi gibi destek hizmetleri
koordinatör birim tarafından sağlanır. Strateji Geliştirme Birimi bulunan
kuruluşlarda koordinatörlük işlevi bu birim tarafından yerine getirilir.
Kuruluşun Üst Yöneticisi
Kuruluşun üst yöneticisi kuruluşta stratejik planlama çalışmalarının başladığını bir iç
genelge ile duyurur. Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının hazırlanması
ve uygulanmasından Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludur.
Kuruluşun üst yöneticisi stratejik plan çalışmalarını her aşamada desteklemeli,
ihtiyaç duyulduğu hallerde stratejik planlama ekibinin çalışmalarına yön vermelidir.
Kuruluşun misyon, vizyon ve ilkelerinin belirlenmesi çalışmalarına katılmalıdır. Üst
yönetici stratejik planlama ekibinin başkanlığını da yürütebilir.
Stratejik Planlama Ekibi
Stratejik planlama ekibinin başkanı üst yönetici tarafından üst düzey yöneticiler
arasından seçilir. Ekip başkanı, ekibin oluşturulması, çalışmaların planlanması, ekip
içi görevlendirmelerin yapılması, ekip üyelerinin motivasyonu ile ekip ve yönetim
arasında eşgüdümün sağlanması görevlerini yerine getirir.
Stratejik planlamanın bütün aşamalarında önemli rol üstlenecek olan planlama
ekibinin amaca uygun bir yapıda kurulması, çalışmaların başarısı için kritik öneme
sahiptir. Stratejik planlama ekibi oluşturulurken üyelerin bireysel özelliklerinin yanı
sıra oluşacak grubun niteliği de göz önünde bulundurulmalıdır.
Bir stratejik planlama ekibi üyesi;

 grubun oluşturacağı değer ve ilkeleri benimseyebilme, grupla uyumlu
çalışabilme niteliklerine sahip olmalıdır,

 görev yaptığı birimi temsil edebilmelidir,
 stratejik planlama çalışmalarına yeterli zamanı ayırabilmelidir,
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 çalışmalara katkıda bulunacak bilgi ve birikime sahip olmalıdır,
 çalışmalara gönüllü olarak katılmalıdır.
Stratejik planlama ekibinde;

 kuruluşun ana hizmet birimleri yeterince temsil edilmelidir,
 farklı kademelerdeki yöneticiler bulunmalıdır,
 farklı uzmanlık alanlarına sahip kişiler yer almalıdır,
 çalışma süresince üyeler değiştirilmemelidir.
Stratejik planlama ekibi üye sayısının, birlikte karar üretmeyi imkansız hale
getirecek kadar çok olmaması, farklı fikir ve birimlerin temsiline izin vermeyecek
kadar da az olmaması gereklidir. Üye sayısı kuruluştan kuruluşa farklılık
gösterebilmekle birlikte, genellikle 8-16 arasındadır.

C - İHTİYAÇLARIN TESPİTİ
Kuruluşta aşağıdaki konularda oluşabilecek ihtiyaçlar stratejik planlama hazırlık
programı çalışmaları dahilinde stratejik planlama ekibi tarafından tespit edilmelidir:
Eğitim ihtiyacı
Gerek stratejik planlama ekibinin gerekse stratejik planlama çalışmalarına katkı
verecek diğer çalışanların stratejik planlama konusundaki eğitim ihtiyacı tespit
edilmelidir. Eğitimin kapsamı, niteliği, süresi ve katılacak kişiler belirlenmelidir.
Danışmanlık ihtiyacı
Stratejik planlama sürecine rehberlik etmek üzere kuruluş dışı danışmanlık
hizmetine ihtiyaç olup olmadığına karar verilmelidir. İhtiyaç var ise, alınacak
danışmanlık hizmeti, yöntem ve süreç danışmanlığı ve eğitimle kısıtlı tutulmalıdır.
Kuruluş dışı danışmanlar planın içeriğine müdahale etmemeli, sadece istenen
sonuçların elde edilebilmesi için yol göstermelidir.
Veri ihtiyacı
Stratejik planlama sürecinde mevcut durumun tespiti, kullanıcıların/vatandaşların
beklenti ve memnuniyetlerinin belirlenmesi, gelişmelerin ölçülmesi, performansın
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değerlendirmesi gibi amaçlara hizmet edecek verilere ihtiyaç duyulur. Planlama
sürecinde ortaya çıkabilecek veri ihtiyacı mümkün olduğunca hazırlık safhasında
belirlenmeli, verilerin kim tarafından, hangi sürede ve hangi maliyetle elde
edilebileceği değerlendirilmelidir.
Mali kaynak ihtiyacı
Eğitim, danışmanlık ve veri temininin yanı sıra oluşabilecek diğer ihtiyaçlar için
mali kaynak ayrılması gerekir. İhtiyaç duyulacak kaynaklar hazırlık safhasında
ortaya konulmalı ve bütçelendirilmelidir. Burada sözü edilen kaynaklar, kuruluşun
stratejik planında yer alan amaç ve hedefleri gerçekleştirmesi için ihtiyaç
duyulacak kaynaklar değil, stratejik planın yapılabilmesi için gerekli harcamalardır.

D - ZAMAN PLANI
Stratejik planlama zaman alıcı bir süreçtir. Planın öngörülen zamanda
tamamlanabilmesi için aşamalar belirlenmeli, bu aşamaların hangi tarihlerde
sonuçlandırılabileceği hazırlık çalışmaları dahilinde ortaya konulmalıdır.

E - HAZIRLIK PROGRAMI
Yukarıda açıklanan konular dikkate alınarak stratejik planlama ekibince oluşturulan
hazırlık programında aşağıdaki hususlar yer alır:

 Eğitim ihtiyacı
 Eğitim ve diğer hususlara ilişkin danışmanlık hizmeti ihtiyacı
 Planlama sürecinin gerektirdiği masraflar ile beşeri ve teknik kaynak ihtiyacı
 Zaman planı
 Stratejik planlama sürecine dahil olacak kişiler ve görevleri.
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4. DURUM ANALİZİ
Stratejik planlama sürecinin ilk adımı olan durum analizi, kuruluşun “neredeyiz?”
sorusuna cevap verir. Kuruluşun geleceğe yönelik amaç, hedef ve stratejiler
geliştirebilmesi için öncelikle, mevcut durumda hangi kaynaklara sahip olduğunu
ya da hangi yönlerinin eksik olduğunu, kuruluşun kontrolü dışındaki olumlu ya da
olumsuz gelişmeleri değerlendirmesi gerekir. Dolayısıyla bu analiz, kuruluşun
kendisini ve çevresini daha iyi tanımasına yardımcı olarak stratejik planın sonraki
aşamalarından daha sağlıklı sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır.
Durum analizinde kuruluşun yasal yükümlülükleri çerçevesinde yürüttüğü
faaliyetler ve sunduğu hizmetler ortaya konulur. Kuruluşun, kalkınma planları,
sektörel ve bölgesel plan ve programlar ile kuruluş kanunundan kaynaklanan yetki,
görev ve sorumlulukları ifade edilir. Kuruluş tarafından sunulan hizmetlerin genel
hedef ve politikalara uygunluğu, hizmet sunum süreçleri ve hizmet kalitesi, bu
alanda benimsenen genel stratejiler, kuruluşun hangi kurum ve kuruluşlarla
koordinasyon içinde çalıştığı/çalışması gerektiği gibi hususlar değerlendirilir.
Kuruluşun faaliyet gösterdiği alanlarda ülkemizde ve dünyadaki genel eğilimler
tartışılır.
Durum analizi kapsamında genel olarak aşağıdaki değerlendirmeler yapılır:

 Tarihi gelişim
 Kuruluşun yasal yükümlülükleri ve mevzuat analizi
 Kuruluşun faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerinin belirlenmesi
 Paydaş analizi (kuruluşun hedef kitlesi ve kuruluş faaliyetlerinden
olumlu/olumsuz yönde etkilenenlerin, ilgili tarafların analizi)

 Kuruluş içi analiz (kuruluşun yapısının, insan kaynaklarının, mali
kaynaklarının, kurumsal kültürünün, teknolojik düzeyinin vb. analizi)

 Çevre analizi (kuruluşun faaliyet gösterdiği ortamın ve dış koşulların analizi).
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A - TARİHİ GELİȘİM
Kuruluşun hangi tarihte hangi amaçlara hizmet etmek için kurulduğu, bugüne
kadar geçirdiği kritik aşamalar, önemli yapısal dönüşümler analitik bir bakış açısıyla
değerlendirilir.

B - YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ
Bu aşamada kuruluşun mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin tespiti yapılır.
Kuruluşa görev ve sorumluluklar yükleyen, kuruluşun faaliyet alanını düzenleyen
mevzuat gözden geçirilerek yasal yükümlülükler listesi oluşturulur. Yasal
yükümlülükler ve mevzuat analizinin çıktıları daha sonraki aşamada kuruluşun
faaliyet alanlarının belirlenmesine ve kuruluşun misyonunun oluşturulmasına katkı
sağlar.

Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Aşamasında
Cevaplandırılması Gereken Temel Sorular


Yasal yükümlülükler açısından bakıldığında kuruluş tarafından
üretilen mal ve hizmetlerin kapsamı nedir? Bunlardan
faydalananlar kimlerdir?



Kuruluş tarafından sunulan hizmetlerin nitelik ve niceliğine
ilişkin ne gibi hükümler vardır?



Kuruluşun organizasyonuna, çalışma usullerine ve iş
süreçlerine ilişkin hangi düzenlemeler bulunmaktadır?



Kuruluşun diğer kamu ve özel sektör kuruluşları ile ilişkilerini
düzenleyen hükümler nelerdir?



Kuruluşun (varsa) mevcut misyonu yasal yükümlülüklerini
içermekte midir?



Yasal yükümlülükler ile kuruluşun yürütmekte olduğu
program ve faaliyetler arasındaki bağlantı nedir? (Tüm
yükümlülüklere karşılık gelen program-faaliyet bulunmakta
mıdır? Yürütülen tüm program-faaliyetlerin yükümlülükler
listesinde bir karşılığı var mıdır?)
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C - FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN
BELİRLENMESİ
Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi gerçekleştirildikten sonra, bu analizin
çıktılarından da yararlanılarak kuruluşun ürettiği temel ürün ve hizmetler belirlenir.
Daha sonra, belirlenen ürün ve hizmetler Tablo 1’de gösterildiği gibi belirli faaliyet
alanları altında toplulaştırılabilir.
Tablo 1: Faaliyet Alanı – Ürün/Hizmet Listesi

Faaliyet Alanı – Ürün/Hizmet
FAALİYET ALANI 1
Ürün/Hizmet 1
Ürün/Hizmet 2
Ürün/Hizmet 3
...
FAALİYET ALANI 2
Ürün/Hizmet 1
Ürün/Hizmet 2
...

Belirlenen ürün ve hizmetlerin birbirleriyle olan ilişkileri gözetilerek belirli faaliyet
alanları altında toplulaştırılması, kuruluşun organizasyon şemasının ve
faaliyetlerinin bütününün gözden geçirilmesi açısından faydalı bir çalışmadır.
Belirlenen faaliyet alanları, stratejik planlama sürecinin daha sonraki aşamalarında
dikkate alınır. Ayrıca, paydaşların görüş ve önerileri alınırken, bu aşamada
belirlenen faaliyet alanları bazında çalışmalar yürütülebilir.

D - PAYDAȘ ANALİZİ
Katılımcılık stratejik planlamanın temel unsurlarından biridir. Kuruluşun etkileşim
içinde olduğu tarafların görüşlerinin dikkate alınması stratejik planın
sahiplenilmesini sağlayarak uygulama şansını artıracaktır. Diğer yandan, kamu
hizmetlerinin yararlanıcı ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilebilmesi için
yararlanıcıların taleplerinin bilinmesi gerekir. Bu nedenle durum analizi kapsamında
paydaş analizinin yapılması önem arz etmektedir.
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Paydaşlar, kuruluşun ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, kuruluştan doğrudan veya
dolaylı, olumlu yada olumsuz yönde etkilenen veya kuruluşu etkileyen kişi, grup
veya kurumlardır. Paydaşlar, iç ve dış paydaşlar ile yararlanıcılar/müşteriler olarak
sınıflandırılabilir.
İç Paydaşlar: Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi,
grup veya (varsa) ilgili/bağlı kuruluşlardır. Kuruluşun çalışanları, yöneticileri ve
kuruluşun bağlı olduğu bakan, iç paydaşlara örnek olarak verilebilir.
Dış Paydaşlar: Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki kişi,
grup veya kurumlardır. Kuruluş faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer kamu ve özel sektör
kuruluşları, kuruluşa girdi sağlayanlar, sendikalar, ilgili sektör birlikleri dış
paydaşlara örnek olarak verilebilir.
Müşteriler (Yararlanıcılar): Kuruluşun ürettiği ürün ve hizmetleri alan, kullanan
veya bunlardan yararlanan kişi, grup veya kurumlardır. Müşteriler dış paydaşların
alt kümesidir.
Paydaş analizi ile;

 planlama sürecinin ilk aşamalarında paydaşlarla etkili bir iletişim kurularak
bu kesimlerin ilgi ve katkısının sağlanması,

 paydaşların görüş ve beklentilerinin tespit edilmesi,
 kuruluşun faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine engel
oluşturabilecek unsurların saptanması ve bunların giderilmesi için stratejiler
oluşturulması,

 paydaşların birbirleriyle olan ilişkilerinin ve olası çıkar çatışmalarının tespit
edilmesi,

 paydaşların kuruluş hakkındaki görüşlerinin alınmasıyla kuruluşun güçlü ve
zayıf yönleri hakkında fikir edinilmesi,

 paydaşların hangi aşamada katkı sağlayacağının tespit edilmesi,
 paydaşların görüş, öneri ve beklentilerinin stratejik planlama sürecine dahil
edilmesiyle planın bu kesimlerce sahiplenilmesi ve planın uygulanma
şansının artması amaçlanır.
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Paydaş analizi aşağıda yer alan aşamalardan oluşur:

 Paydaşların tespiti
 Paydaşların önceliklendirilmesi
 Paydaşların değerlendirilmesi
 Görüş ve önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi
Paydaşların Tespiti
Paydaş analizinin ilk aşamasında kuruluşun paydaşlarının kimler olduğu belirlenir.
Kuruluşun paydaşlarının tespit edilmesi için aşağıdaki sorular sorulabilir:

 Kuruluşun faaliyetleri/hizmetleri ile ilgisi olanlar kimlerdir?
 Kuruluşun faaliyetlerini/hizmetlerini yönlendirenler kimlerdir?
 Kuruluşun faaliyetlerini/hizmetlerini kullananlar kimlerdir?
 Kuruluşun faaliyetlerinden/hizmetlerinden etkilenenler kimlerdir?
 Kuruluşun faaliyetlerini/hizmetlerini etkileyenler kimlerdir?
Kuruluşun paydaşları ayrıntılı olarak ifade edilmelidir. Ayrıca, bir paydaşta farklı
özellik, beklenti ve öneme sahip alt gruplar mevcutsa; paydaşlar bu alt gruplar
bazında belirtilmelidir. Örneğin bir iç paydaş olarak kuruluş çalışanları yerine
gerekirse memurlar ve mühendisler ayrı paydaş grupları olarak tanımlanabilir.
Paydaşların alt gruplara bölünmesi, gözden kaçabilecek önemli grupların tespit
edilmesi açısından faydalı olabilecektir.
Paydaşlar belirlendikten sonra, neden paydaş oldukları sorusu cevaplanır. Bu
değerlendirme paydaşların kuruluşla olan ilişkilerinin belirlenmesi açısından
önemlidir.
Bir sonraki aşamada paydaşlar; iç paydaşlar, dış paydaşlar ve müşteriler olarak
sınıflandırılır. Bu sınıflandırma, farklı paydaş grupları arasındaki ilişkilerin doğru
kurulabilmesini ve kuruluşun faaliyet gösterdiği çevrenin tanımlanabilmesini sağlar.
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Paydaşların Önceliklendirilmesi
Belirlenen paydaşlar tümü ile etkili bir iletişim kurulmasını imkansız kılacak sayıda
olabilir. Bu nedenle paydaş görüşlerinin alınmasında ve plana yansıtılmasında
etkinlik sağlamak üzere belirlenen paydaşların önceliklendirilmesi gerekir.
Paydaşların önceliklendirilmesinde dikkate alınacak hususlar; paydaşın kuruluşun
faaliyetlerini etkileme gücü ile kuruluşun faaliyetlerinden etkilenme derecesidir.
Paydaşların önceliklendirilmesince Tablo 2’den yararlanılabilir.

Tablo 2: Paydaş Listesi

Paydaş Adı

İç Paydaş /
Dış Paydaş / Müşteri

Neden Paydaş

Önceliği

Paydaşların Değerlendirilmesi
Önceliklendirilen paydaşlar bu aşamada kapsamlı olarak değerlendirilir. Paydaşlar
değerlendirilirken cevap aranabilecek sorular şunlardır:

 Paydaş kuruluşun hangi faaliyeti/hizmeti ile ilgilidir?
 Paydaşın kuruluştan beklentileri nelerdir?
 Paydaş kuruluşun faaliyetlerini/hizmetlerini ne şekilde etkilemektedir?
(olumlu-olumsuz)

 Paydaşın kuruluşu etkileme gücü nedir?
 Paydaş kuruluşun faaliyetlerinden/hizmetlerinden ne şekilde
etkilenmektedir? (olumlu-olumsuz)
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Paydaş analizi kapsamında, kuruluşun sunduğu ürün/hizmetlerle bunlardan
yararlananlar ilişkilendirilir. Böylece, hangi ürün/hizmetlerden kimlerin yararlandığı
açık bir biçimde ortaya konulur. Tablo 3, yararlanıcıların ilgili olduğu
ürün/hizmetleri bir arada görebilmek ve her bir ürün/hizmetin hangi yararlanıcıları
ilgilendirdiğini görselleştirebilmek için faydalı bir araçtır.

Tablo 3: Paydaş-Ürün/Hizmet Matrisi

Ü/H 1
Paydaş
Paydaş
Paydaş
Paydaş
...
Ü
H

1
2
3
4

Faaliyet Alanı 1
Ü/H 2
Ü/H 3

Ü/H 4

√

Faaliyet Alanı 2
Ü/H 1 Ü/H 2
Ü/H 3
√

√
√

√

√
√

√
√

: Ürün
: Hizmet

Öncelikli paydaşlarla gerçekleştirilecek çalışmaların niteliğinin belirlenmesi için Şekil
3’de gösterilen Etki/Önem Matrisinden yararlanılabilir. Bu matriste etki, paydaşın
kuruluşun faaliyet ve hizmetlerini yönlendirme, destekleme veya olumsuz etkileme
gücünü, önem ise kuruluşun paydaşın beklenti ve taleplerinin karşılanması
konusuna verdiği önceliği ifade eder.

Şekil 3: Paydaş Etki/Önem Matrisi

Etki

Zayıf

Güçlü

Önemsiz

İzle

Bilgilendir

Önemli

Çıkarlarını gözet,
çalışmalara dahil et

Birlikte çalış

Önem
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Paydaş Görüşlerinin Alınması Ve Değerlendirilmesi
Öncelikli paydaşların kuruluş hakkındaki görüş ve önerilerinin alınarak stratejik
plana yansıtılması bir program dahilinde yürütülür. Bu program aşağıdaki hususlar
çerçevesinde oluşturulur:

 Görüş ve öneriler hangi yöntemle alınacak?
 İlgili paydaş itibarıyla hangi kişi ya da birimlerin görüşü alınacak?
 Çalışmanın sorumluları kimler olacak?
 Görüş ve önerilerin alınması ne zaman ve hangi sürede gerçekleştirilecek?
 Alınan görüş ve öneriler ne zaman, nasıl ve kimler tarafından raporlanacak
ve değerlendirilecek?
Paydaş görüşleri alınırken;

 mülakat,
 anket uygulaması,
 atölye çalışması,
 toplantı,
gibi yöntemlerden biri veya birkaçından faydalanılabilir. Hangi yöntemin
uygulanacağına karar verilirken görüşülecek kişi sayısı, paydaşın erişilebilirliği,
paydaşın önemi ve etkisi gibi etkenler göz önüne alınır. Örneğin, kuruluş
üzerindeki etkisi güçlü olan paydaşlarla yüz yüze görüşme yapılması, bu kesimlerle
olan iletişimin güçlendirilmesinde etkili olabilecektir. Görüşülecek kişi sayısının
yüksek olduğu durumlarda ise anket uygulanması daha uygun olabilir.
Paydaşların görüşleri alınırken temel olarak şu sorulara cevap aranır:

 Kuruluşun hangi faaliyetleri ve hizmetleri sizin için önemlidir?
 Kuruluşun olumlu bulduğunuz yönleri nelerdir?
 Kuruluşun geliştirilmesi gereken yönleri nelerdir?
 Kuruluştan beklentileriniz nelerdir?
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Paydaşlara ve gerçekleştirilecek çalışmanın yöntemine göre yukarıdaki sorular
farklılaştırılabilir ve çeşitlendirilebilir.

E - KURULUȘ İÇİ ANALİZ VE ÇEVRE ANALİZİ
Kuruluş içi analiz ve çevre analizinde kullanılabilecek temel yöntemlerden birisi
GZFT1 (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) analizidir. Genel
anlamda GZFT, kuruluşun kendisinin ve kuruluşu etkileyen koşulların sistematik
olarak incelendiği bir yöntemdir. Bu kapsamda, kuruluşun güçlü ve zayıf yönleri ile
kuruluş dışında oluşabilecek fırsatlar ve tehditler belirlenir. Bu analiz stratejik
planlama sürecinin diğer aşamalarına temel teşkil eder.

Kuruluş İçi Analiz
Kuruluş içi analiz, kuruluşun mevcut durumunu ve geleceğini etkileyebilecek, iç
ortamdan kaynaklanan ve kuruluşun kontrol edebildiği koşulların ve eğilimlerin
incelenerek güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesidir. Güçlü
yönler kuruluşun amaçlarına ulaşması için yararlanılabileceği olumlu hususlardır.
Zayıf yönler ise kuruluşun başarılı olmasına engel teşkil edebilecek eksiklikler, diğer
bir ifadeyle, aşılması gereken olumsuz hususlardır. Belirlenecek güçlü yönler
kuruluşun hedeflerine, zayıf yönler ise kuruluşun alacağı tedbirlere ışık tutacaktır.
Güçlü ve zayıf yönler belirlenirken dikkate alınabilecek bazı hususlar aşağıda
verilmiştir. Bu hususlarda salt verileri kapsayan, tanımlayıcı bir içerik taşımamalı;
verilerin yanı sıra analitik değerlendirmelere ve sonuçlara yer verilmelidir.

1

SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) Analizi
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Kuruluş İçi Analizde Dikkate Alınacak Hususlar
1 - Kuruluşun Yapısı
 Kuruluşun örgüt yapısı


Aynı ya da benzer görevi yapan birimler ve yetki çakışmaları



Son dönemde kuruluş yapısında ve görev alanında yapılan
önemli değişiklikler



Kuruluşun yapısında ve görev alanında yapılması gündemde
olan önemli değişiklikler



İzleme ve değerlendirme sistemi

2 - Beşeri Kaynaklar
 Kuruluş personelinin sayısı ve dağılımı


Personelin eğitim düzeyi, yetkinliği ve deneyimi

3 - Kurum Kültürü
 İletişim süreçleri


Karar alma süreçleri



Gelenekler ve değerler

4 - Teknoloji
 Kuruluşun teknolojik alt yapısı


Teknolojiyi kullanma düzeyi

5 - Mali Durum
 Mali kaynaklar


Bütçe büyüklüğü



Kuruluşun araç, bina envanteri ve diğer varlıkları

Çevre Analizi
Çevre analizi, kuruluşun kontrolü dışındaki koşulların ve eğilimlerin incelenerek,
kuruluş için kritik olan fırsat ve tehditlerin belirlenmesidir. Fırsatlar, kuruluşun
kontrolü dışında gerçekleşen ve kuruluşa avantaj sağlaması muhtemel olan
etkenler ya da durumlardır. Tehditler ise, kuruluşun kontrolü dışında gerçekleşen,
olumsuz etkilerinin engellenmesi veya sınırlandırılması gereken unsurlardır.
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Çevre analizinde; kuruluşu etkileyebilecek dışsal değişimler ve eğilimler
değerlendirilir. Analiz kapsamında, ekonomik, sosyal, demografik, kültürel, politik,
çevresel, teknolojik ve rekabete yönelik etkenlerin belirlenmesi gerekir.

Çevre Analizinde Temel Etkenler


Kuruluşun faaliyet alanında dünyadaki durum ve gelişmeler



Kuruluşun faaliyet alanında ülkemizdeki durum ve gelişmeler



Dünyada ve ülkemizdeki temel eğilimler ve sorunlar arasında
kuruluşu yakından ilgilendiren kritik konular ve bu konuların
kuruluşu nasıl ve ne yönde etkileyeceği



Kuruluşun faaliyetleri ve alanıyla ilgili kalkınma planı, sektörel
ve bölgesel plan ve programlarda yer alan amaç, ilke ve
politikalar ve bunlar arasındaki uyum



Kuruluşun karşılaşabileceği riskler ve belirsizlikler

GZFT analizi, güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler arasında ilişki
kurulması ve stratejilerin geliştirilmesine temel teşkil eder.
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5. GELECEĞE BAKIȘ
Kuruluşlar, bu aşamada, misyon ve vizyonlarını ifade edecek, temel değerlerini
belirleyecek, amaçlarını, hedeflerini ve stratejilerini ortaya koyacaklardır.
Misyon, vizyon ve ilkelerin oluşturulması sonucunda, kuruluşun varması istenen
noktaya nasıl bir çerçeve içinde ulaşılacağı amaç ve hedeflerin belirlenmesi ile
ortaya çıkar. Bu nedenle, misyon, vizyon ve ilkelerin doğru şekilde ifade edilmesi
stratejik planın başarısı üzerinde belirleyici bir rol oynayacaktır.
Misyon, vizyon ve ilkeler bir kuruluşun kurumsal kimliğine de katkıda bulunan
öğelerdir. Kuruluş sadece isim, amblem ve iş akışı ile tanımlanamaz. Kuruluşun
oluşturduğu bilgi birikimi, tecrübesi, uzmanlığı ve geliştirdiği kurumsal tavrı belli bir
kurumsal kimlik yaratır. Stratejik planlamanın bir işlevi de kuruluşun kurumsal
kimliği ile sunduğu hizmetler arasında daha güçlü bir ilişki kurmaktır.
Kamuda, görevlilerin önemli bir kısmı çalıştığı birimin kimliği hakkında fikir sahibi
olmakla birlikte, misyon, vizyon ve ilkeler çerçevesinde kuruluşun tamamını
kapsayan bir kurumsal kimliği algılamakta güçlük çekmektedir. Stratejik planlama,
çalışanları disiplinli bir şekilde bu bütünlüğü algılamaya yöneltir.

A - MİSYON BİLDİRİMİ
Misyon bir kuruluşun varlık sebebidir; kuruluşun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve
kimin için yaptığını açıkça ifade eder. Misyon bildirimi stratejik plan dokümanının
diğer kısımlarına da temel oluşturur. Misyon bildirimi, kuruluşun sunduğu tüm
hizmet ve faaliyetleri kapsayan bir şemsiye kavramdır.
Misyon bildirimi kuruluşun üst yönetimi tarafından planlama ekibi ile birlikte diğer
birimlerin görüşleri de dikkate alınarak geliştirilir. Gerek görüldüğü takdirde daha
alt seviyedeki birimlerin misyon bildirimleri ise, birim yöneticileri ve diğer ilgili
personel tarafından kuruluşun misyon bildirimine uyumlu bir şekilde geliştirilir.
Misyon bildiriminde aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

 Özlü, açık ve çarpıcı şekilde ifade edilir.
 Hizmetin yerine getirilme sürecini değil, amacını tanımlar.
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 Yasal düzenlemelerle kuruluşa verilmiş olan görev ve yetkiler çerçevesinde
belirlenir.

 Kuruluşun hizmet sunduğu kişi ve kuruluşlar belirtilir.
 Kuruluşun sunduğu hizmet ve/veya ürünler tanımlanır.
Misyon Bildirimi için Cevaplanması Gereken Sorular


Kuruluşun varoluş nedeni nedir?



Kuruluş kimlere hizmet sunuyor?



Kuruluş hangi alanda çalışıyor?



Kuruluş hangi ihtiyaçları karşılıyor?



Kuruluşun yerine getirmek zorunda olduğu yasal görevler
nelerdir?

MİSYON BİLDİRİMİ ÖRNEKLERİ

Yol kullanıcılarının talebini karşılayacak, diğer ulaşım sistemleri ile
uyumlu, güvenli, konforlu, çevreye duyarlı,çağdaş ihtiyaçlara cevap
verecek bir şekilde, yasa ile kendisine verilen yetkiler çerçevesinde
otoyollar, devlet ve il yollarını planlamak, projelendirmek, inşa etmek,
her türlü iklim şartlarında bakım ve işletmesini yapmak suretiyle ülkenin
sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmaktır.
(Karayolları Genel Müdürlüğü Stratejik Planı 2006-2010)

Hacettepe Üniversitesi, evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve
sanat birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli
bireyler yetiştirmeyi, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini
toplum yararına sunmayı görev edinmiştir.
(Hacettepe Üniversitesi Stratejik Plan Taslağı 2005-2008)
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B - VİZYON BİLDİRİMİ
Vizyon kuruluşun ideal geleceğini sembolize eder. Kuruluşun uzun vadede neleri
yapmak istediğinin güçlü bir anlatımıdır. Vizyon bir kuruluşun farklı birimleri
arasında birleştirici bir unsurdur. Bundan dolayı, bir çok işlevi yerine getiren
kuruluşlarda daha da önemli bir role sahiptir.
Vizyon bildirimi kuruluşun ulaşmayı arzu ettiği geleceğin iddialı ve gerçekçi bir
ifadesidir. Bu ifade, bir yandan çalışanları ve karar alıcıları ilerlemeye teşvik etmeli,
diğer yandan da ulaşılabilir olmalıdır. Vizyon bildirimi, misyon bildirimi ile birlikte
kuruluş planının çatısını oluşturur.
Güçlü bir vizyon aşağıdaki özelliklere sahiptir:

 İdealisttir; yürekten gelmesi, hissedilmesi gerekir.
 Özgündür; kuruluşun vizyonunu diğerlerinden ayırt edici özelliğe sahiptir.
 Çekicidir; kuruluş çalışanları kadar diğer paydaşların da ilgisini çeker.
İyi ifade edilmiş bir vizyon bildirimi aşağıdaki özellikleri gösterir:

 Kısa ve akılda kalıcıdır.
 İlham verici ve iddialıdır.
 Gelecekteki başarıları ve ideal olanı tanımlayıcıdır.

Vizyon Bildirimi için Cevaplanması Gereken Sorular


Kuruluşun ideal geleceği nedir?



Kuruluş; çalışanları ve yararlanıcılar tarafından nasıl
algılanmak istiyor?



Hesap verme sorumluluğunu taşıyan idari ve siyasi otoriteler
nasıl bir gelecek öngörüyor?

Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu

29

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı

VİZYON BİLDİRİMİ ÖRNEKLERİ
Uluslararası temasın olduğu yerlerde, esnek yapılanma ve kalite anlayışına
sahip, uluslararası normlarda etkin sağlık denetimi yapan, sağlık hizmeti
veren ve norm belirleyen şeffaf, saygın bir otorite olmak.
(Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Stratejik Planı 2005-2009)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonu; çok iyi yetişmiş kalifiye
personelle, kurumsallaşmasını tamamlayarak, verimliliği esas alarak,
teknoloji kullanımına öncelik tanıyarak, plan ve projeye önem vererek,
şeffaflık ve katılımcılığı ön planda tutarak
hizmette dünya standardlarına ulaşmaktır.
(Kayseri Büyükşehir Belediyesi Stratejik Plan Taslağı 2007-2011)

C - TEMEL DEĞERLER
Temel değerler kuruluşun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim
biçimini ifade eder. Bir kuruluşun temel değerlerini ortaya koymak stratejik
planlama için önemlidir; çünkü kuruluşun vizyon, misyon ve kurumsal kimliğinin
gerisinde temel değerler ve inançlar bulunur. Temel değerler kuruluşun kararlarına,
seçimlerine ve stratejilerinin belirlenmesine rehberlik eder. Hayata geçirilen
değerler, kuruluş kimliğinin değişiminde ve çalışanların motive edilmesinde güçlü
araçlardır.
Temel değerler aşağıdaki nitelikleri taşımalıdır:

 Temel ilkeleri ve inançları açık ve kesin bir dille ortaya koymalıdır.
 Çalışanların işlerini en iyi şekilde yapacakları şartlara ilişkin temel düşünceyi
belirtmelidir.

 Kuruluşun vizyonunu gerçekleştirmesini sağlayacak sistem ve süreçleri
desteklemelidir.
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Değerler üç temel alana ilişkin olabilir:

 Kişiler: Kuruluş çalışanlarına ve paydaşlarla ilişkilere yönelik değerler
 Süreçler: Kuruluşun yönetim, karar alma ve hizmet üretimi sürecine ilişkin
değerler

 Performans: Kuruluşun ürettiği hizmet ve/veya ürünlerin kalitesine yönelik
beklentiler

Temel Değerler için Cevaplanması Gereken Sorular


Kuruluşun çalışma felsefesi nedir?



Kuruluşun çalışmalarına temel teşkil eden ilkeler, standartlar
ve idealler nelerdir?



Kuruluşun personeli tarafından benimsenen değerler ve
inançlar nelerdir?

TEMEL DEĞERLERE ÖRNEKLER









Kalite,
Güncellik,
Güvenilirlik,
Mesleki uzmanlık,
Tarafsızlık ve şeffaflık,
Kişisel verilerde gizlilik,
Veri sağlayıcıları ve kullanıcılarına saygı
(Türkiye İstatistik Kurumu Stratejik Plan Taslağı 2007-2011)
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TEMEL DEĞERLERE ÖRNEKLER (devam)







Katılımcılık ve aktif hemşehrilik: Karar alma ve uygulamada
yurttaş katılımını ön planda tutar ve sorumluluk verir.
Saydamlık: Tüm faaliyetlerini süreç ve sonuç aşamalarında
kamunun bilgisine sunar.
Hesap verebilirlik: Tüm faaliyetlerinin sonuçlarından sorumluluk
duyar.
Sosyal içerme: Tüm yurttaşlara ihtiyaçları doğrultusunda ve kırkent arasındaki hizmet farklılıklarının azaltan bir anlayışla hizmet
sunar.
Ulaşılabilirlik: Yurttaşların hizmetlere ulaşabilirliliğini etkin olarak
sağlar.
(Denizli İl Özel İdaresi Stratejik Planı 2006-2010)

D - AMAÇLAR
Amaçlar kuruluşun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir. Amaçlar,
kuruluşun hizmetlerine ilişkin politikaların uygulanması ile elde edilecek sonuçları
ifade eder.
Amaçların özellikleri:

 Kuruluşun misyonunu gerçekleştirmesine katkıda bulunmalıdır.
 Misyon, vizyon ve temel değerlerle uyumlu olmalıdır.
 İddialı, ama gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır.
 Ulaşılmak istenen sonuçları açık bir şekilde ifade etmeli, ancak bunlara nasıl
ulaşılacağını ayrıntılı olarak açıklamamalıdır.

 Hedefler için bir çerçeve çizmelidir.
 Durum analizi sonuçlarına göre şekillenmelidir.
 Orta vadeli bir zaman dilimini kapsamalıdır.
 Önemli dışsal değişiklikler olmadığı sürece değiştirilmemelidir.
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Amaçların Oluşturulması için Cevaplanması
Gereken Sorular


Kuruluş misyonunu yerine getirmek için neler yapmalıdır?



Kuruluş orta vadede neleri başarmayı amaçlamaktadır?



Kuruluşun faaliyetleri dış çevre ile uyumlu mudur, değilse ne
değişmelidir?

AMAÇ ÖRNEKLERİ
Hayvancılık ve hayvansal ürünler üretimi geliştirilerek,
yetiştiricinin gelir seviyesi yükseltilecektir.
(Denizli İl Özel İdaresi Stratejik Planı 2006-2010)

Kentsel estetik seviyeyi yükseltmek.
(Kayseri Büyükşehir Belediyesi Stratejik Plan Taslağı 2007-2011)

Yolcu ve yük taşımacılığında konforu artırmak, zaman kayıplarını ve
ekonomik kayıpları en aza indirmek.
(Karayolları Genel Müdürlüğü Stratejik Planı 2006-2010)
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E - HEDEFLER
Hedefler, amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt
amaçlardır. 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. Bir amacı
gerçekleştirmeye yönelik olarak birden fazla hedef belirlenebilir.
Hedefler,

 Yeterince açık ve anlaşılabilir ayrıntıda olmalıdır.
 Ölçülebilir olmalıdır.
 İddialı olmalı, fakat imkansız olmamalıdır.
 Sonuca odaklanmış olmalıdır.
 Zaman çerçevesi belli olmalıdır.

Hedeflerin Oluşturulması için Cevaplanması
Gereken Sorular


Hedefler, kuruluşun misyon, vizyon, temel değerler ve
amaçları ile tutarlı mı?



Hangi spesifik sonuçlara ulaşmaya çalışılıyor? Sonucu
etkileyen etkenler nelerdir?



Bir amaca ilişkin hedeflerin tümü gerçekleştirildiğinde o
amaca ne ölçüde ulaşılabiliyor?



İstenilen sonuçlara ne kadar zamanda ulaşılabilir?



Bu hedeflere ulaşmak için sağlanan gelişme nasıl ölçülür?



Ölçme için hangi verilerin ne şekilde temin edilmesi gerekir?



Kıyas noktaları nelerdir? Ne kadar gelişme sağlanabilir?
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HEDEF ÖRNEKLERİ

Amaç: Yol ağımız üzerindeki trafik güvenliğini sürekli olarak artırmak.
Hedef 1: 2010 yılına kadar yol ağımızda kar ve buzla mücadele uygun
malzeme ve çağdaş ekipman kullanılarak yapılacaktır.
Hedef 2: Yol bakım, onarım ve trafik güvenliği hizmetlerinin
standartları her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımı sağlayacak
şekilde yükseltilerek 5 yıl içerisinde müşteri memnuniyeti %20
artırılacaktır.
Hedef 3: Karayollarından kaynaklanan ölümlü ve yaralanmalı kazalar
5 yıl içerisinde %40 azaltılacaktır.
(Karayolları Genel Müdürlüğü Stratejik Planı 2006-2010)

Amaç: Uluslararası temasın olduğu yerlerde sağlık denetimlerini
standartlara uygun, etkin ve eksiksiz olarak yerine getirmek
Hedef 1: Bütün limanlarımıza gelen gemilerde uygulanan pratika
işlemlerinin standartlara uygun olarak yapılma oranı 2009 yılı
sonuna kadar % 99’a çıkarılacaktır.
Hedef 2: Bütün limanlarımıza gelen gemilerde uygulanan sağlık
denetimi ve patenta işlemlerinin standartlara uygun olarak yapılma
oranı 2009 yılı sonuna kadar % 99’a çıkarılacaktır.
Hedef 3: Türk Boğazlarını kullanan gemilerde pratika yapılamama
oranı 2009 yılı sonuna kadar % 5’e indirilecektir.
Hedef 4: 2009 yılı sonuna kadar kara ve hava hudut kapılarında, risk
analizleri sonucunda riskli ülkelerden gelen araç ve kişilerin
denetimi % 99 oranında yapılacaktır.
(Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Stratejik Planı 2005-2009)
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F - PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Hedeflerin ölçülebilir olarak ifade edilemediği durumlarda stratejik planda hedefe
yönelik performans göstergelerine yer verilmesi gereklidir. Performans göstergeleri
gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya
konulmasında kullanılır. Bir performans göstergesi, ölçülebilirliğin sağlanması
bakımından miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifade edilir.
Örneğin Karayolları Genel Müdürlüğünün yukarıda verilen “2010 yılına kadar yol
ağımızda kar ve buzla mücadele uygun malzeme ve çağdaş ekipman kullanılarak
yapılacaktır” hedefinde zaman bildirilmekle birlikte hedefe ulaşılıp ulaşılmadığını
ölçmeye yönelik bir göstergeye yer verilmemiştir. Bu durumda stratejik planda
hedefin gerçekleşmesini ölçmeye ilişkin göstergelere ayrıca yer verilecektir. Bu
hedef için aşağıdaki göstergeler geliştirilebilir:

−
−

Kar ve buz mücadelesinde kullanılan alternatif eritme maddelerinin
toplam içindeki oranı
Kullanılan tuzun modern tuz serme araçlarıyla serilme oranı

Performans göstergeleri girdi, çıktı, verimlilik, sonuç ve kalite göstergeleri
olarak sınıflandırılır.

Girdi: Bir ürün veya hizmetin üretilmesi için gereken beşeri, mali ve fiziksel
kaynaklardır. Girdi göstergeleri, ölçmeye esas olan başlangıç durumunu yansıtırlar.
GİRDİ GÖSTERGELERİ ÖRNEKLERİ





Bakım onarım için kullanılacak asfalt miktarı
Okuma-yazma seferberliğinin gerektirdiği öğretmen sayısı
Aşılama kampanyasında kullanılacak enjeksiyon sayısı
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Çıktı: Üretilen ürün ve hizmetlerin miktarıdır. Çıktı göstergeleri, üretilen mal ve
hizmetlerin niceliği konusunda bilgi vermesine rağmen, sonuçlara ulaşılıp
ulaşılmadığı veya üretilen mal veya hizmetin kalitesi ve üretim sürecinin etkinliği
konusunda tek başına açıklayıcı değildir.
ÇIKTI GÖSTERGELERİ ÖRNEKLERİ






Tedavi hizmeti verilen hasta sayısı
Bakım onarımı yapılan karayolu uzunluğu
Okuldan mezun olan öğrenci sayısı
Aşılama programı çerçevesinde aşı yapılan toplam çocuk sayısı

Verimlilik: Birim çıktı başına girdi veya maliyettir. Girdiler ile çıktılar arasındaki
ilişkiyi gösterir.
VERİMLİLİK GÖSTERGELERİ ÖRNEKLERİ





Taburcu olan hasta başına tedavi süresi (zaman/çıktı)
Birim karayolu başına bakım onarım maliyeti (maliyet/çıktı)
Aşılanan çocuk başına maliyet (maliyet/çıktı)

Sonuç: Sonuç göstergeleri, elde edilen çıktıların, amaç ve hedeflerin
gerçekleştirilmesinde nasıl ve ne ölçüde başarılı olduklarını gösterirler. Hedeflenen
sonuçlara ulaşmadaki başarı seviyesi
etkililik ile ifade edilmektedir. Sonuç
göstergeleri amaç ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını ortaya koymaları bakımından
en önemli performans göstergeleridir.
SONUÇ GÖSTERGELERİ ÖRNEKLERİ





Bakım onarımı yapılan karayollarında ulaşım hizmetlerindeki
iyileşme (zaman tasarrufu, kaza sayılarında azalma vs.)
Ülkeye gelen ve fiilen yatırım yapan yabancı sermayedeki artış
(yüzde veya miktar değişim)
Aşıyla önlenebilir hastalıklarda yüzde veya miktar itibarıyla
meydana gelen azalma
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Kalite: Mal veya hizmetlerden yararlananların veya ilgililerin beklentilerinin
karşılanmasında ulaşılan düzeydir (güvenilirlik, doğruluk, davranış biçimi, duyarlılık
ve bütünlük gibi ölçüler).
KALİTE GÖSTERGELERİ ÖRNEKLERİ





Taburcu olan hastalardan tedavi hizmetlerinden memnun
olanların oranı
Bakım onarımı yapılan karayollarında öngörülen süre içinde
tekrar bakım ve onarım ihtiyacı göstermeyenlerin oranı
Veri tabanına yüklenen verilerden hatasız olanların yüzdesi

Çıktı ve sonuç göstergeleri birbirine karıştırılmamalıdır. Çıktı ve sonucun aynı
kavramı ifade edebildiği durumlar da olmasına rağmen, iki gösterge birbirinden
ayrıdır. Örneğin; “Taburcu edilen hastaların sayısı” bir çıktı göstergesidir. Burada
sadece sayı ifade edilmektedir. Programın tedavi edilen insanlar üzerindeki
etkilerinin ne olduğu belirsizdir. Öte yandan “Taburcu edilen ve yardıma muhtaç
olmaksızın hayatını sürdüren hastaların sayısı” ise bir sonuç göstergesidir. Burada,
tedavi
sonrasında
tedavi
edilen
insanların
hayatlarındaki
değişiklik
ölçülebilmektedir. Benzer şekilde, bazı sonuç göstergeleri aynı zamanda kaliteyi
ölçebilmektedir.
Bir hedef için herhangi bir sınıfa ait olmak üzere birden fazla performans
göstergesi belirlemek mümkündür. Hedeflerin niteliği (çıktıya yönelik, verimliliğe
yönelik, sonuca veya kaliteye yönelik olması) performans göstergelerinin niteliğini
de etkiler.
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G - STRATEJİLER
Stratejiler, kuruluşun amaç ve hedeflerine nasıl ulaşılacağını gösteren kararlar
bütünüdür. Etkili stratejiler olmaksızın amaç ve hedeflere ulaşmak mümkün
değildir.
Stratejiler belirlenirken kuruluşun kaynakları ve farklı alanlardaki yetkinliği göz
önünde bulundurulmalıdır. Strateji ve hedeflerin karşılıklı uyumu kontrol edilmelidir.
Kurumsal stratejiler oluşturulurken kullanılabilecek yöntemlerden biri “Kritik Sorular
Yöntemi”dir. Kritik sorular yöntemi ile amaç ve hedeflere ulaşmada karşılaşılan
sorunlar belirlenip bu sorunları en aza indirgemeye yönelik stratejiler geliştirilebilir.
Ayrıca GZFT analizinde ortaya konan kuruluşun güçlü (G) ve zayıf yönleri (Z), dış
çevreden kaynaklanan fırsatlar (F) ve tehditler (T) strateji üretmede kullanılabilir.
Bu yöntemle aşağıda belirtilen alternatif stratejiler geliştirilebilir.
ZT Stratejileri : zayıf yönler ve tehditlerin olumsuz etkilerini en aza indirgemeye
yöneliktir.
ZF Stratejileri : kuruluşun zayıf yönlerinin olumsuz etkilerini en aza indirgerken
fırsatların olası olumlu etkilerinden azami düzeyde yararlanmaya yöneliktir. Dış
fırsatlardan yararlanarak mevcut zayıf yönleri giderecek stratejiler oluşturulabilir.
GT Stratejileri : dış çevredeki tehditlerin olumsuz etkilerini, kuruluşun
yönlerini kullanarak en aza indirgemeye yöneliktir.

güçlü

GF Stratejileri : kuruluşun hem güçlü yönlerini hem de dış çevrenin sunduğu
fırsatların olumlu etkilerinden azami düzeyde faydalanmaya yönelik olarak
geliştirilen stratejilerdir. Söz konusu stratejiler, Kuruluşun güçlü yönleri kullanılarak
dış fırsatlardan maksimum düzeyde yararlanmayı mümkün kılar.
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Stratejilerin Oluşturulması için Cevaplanması
Gereken Sorular


Amaç ve hedeflere ulaşmak için neler yapılabilir?



Olası sorunlar nelerdir ve bu sorunları nasıl aşabiliriz?



Amaç ve hedeflere ulaşmak için izlenebilecek alternatif yol ve
yöntemler nelerdir?



Alternatiflerin maliyetleri, olumlu, olumsuz yönleri nelerdir?

STRATEJİ ÖRNEKLERİ
Amaç: Verilen hizmetler tam ve zamanında yerine getirilerek, hizmet
alanların memnuniyeti ve güveni sağlanacaktır.
Hedef
Hedef
Hedef
Hedef

1.
2.
3.
4.

...
...
...
...

Bu amaç ve hedeflere ilişkin izlenecek stratejiler:




Hizmetlerin mümkün olduğunca yerinden karşılanması,



Kredi kullandırılarak yapılacak işlerin ihalelerinin hizmet
alanlarca yapılması.

Hizmetlerden yararlananların, hizmet alım sürecine dahil
edilmesi,

(İller Bankası Stratejik Planı 2006-2010)

Hedef: Bütün limanlarımıza gelen gemilerde uygulanan pratika
işlemlerinin standartlara uygun olarak yapılma oranı 2009 yılı sonuna
kadar % 99’a çıkarılacaktır.
Bu hedefe ilişkin izlenecek stratejiler:



Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerinde personel dağılımı iş
analizine göre planlanacaktır,



Gemilerin limanlar arasında takibini kolaylaştırmak için Sahil
Sağlık Denetleme Merkezleri bilişim ağıyla birbirine
bağlanacaktır,



Mobilize sağlık denetim ekipleri oluşturulacaktır.

(Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Stratejik Planı 2005-2009)
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6. MALİYETLENDİRME
Maliyetlendirme sürecindeki temel amaç, geliştirilen politikaların ve
yansıtıldığı amaç ve hedeflerin gerektirdiği maliyetlerin ortaya konulması
politika tercihlerinin ve karar alma sürecinin rasyonelleştirilmesine
bulunmaktır. Maliyetlendirme, kamu idarelerinin stratejik planları ile
arasındaki bağlantıyı güçlendirmeyi ve harcamaların önceliklendirilmesi
yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

bunların
suretiyle
katkıda
bütçeleri
sürecine

Kuruluşun amaç ve hedeflerine yönelik stratejiler doğrultusunda gerçekleştirilecek
faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacı bu aşamada belirlenir.
Her bir faaliyet/proje belirli bir hedefe yönelik olmalıdır. Herhangi bir hedefle ilişkisi
kurulamayan faaliyet/projelere yer verilmemelidir. Halihazırda yürütülen veya
yürütülmesi planlanan faaliyetler/projeler mutlaka bir hedefle ilişkilendirilmelidir.

Belirlenen faaliyet ve projelerin kuruluş stratejik planında yer alması zorunlu
değildir.
Faaliyetlerin/Projelerin Ortaya Konulması Sürecinde
Cevaplanması Gereken Temel Sorular


Hedefi gerçekleştirecek alternatif faaliyetler/projeler ortaya
konulmuş mudur?



Hedefin yerine getirilmesi sürecinde faaliyetin/projenin rolü
ve önemi nedir? Bu faaliyet/proje gerekli mi?



Belirlenen faaliyetler/projelerin tamamı gerçekleştirildiğinde
hedefe ulaşılıyor mu? Hedefe ulaşılması için başka
faaliyet/projeye ihtiyaç var mı?



Hedefin gerçekleştirilmesine yönelik halihazırda yürütülen
faaliyet/projeler var mıdır?



Faaliyet ve projeler zamanlanırken birbirleriyle etkileşimleri
dikkate alınmış mıdır?



Hedefleri ve altında yer alan faaliyetleri/projeleri yerine
getirmekten sorumlu olan birimler kimlerdir ve sorumlulukları
nelerdir?
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Her bir hedefi gerçekleştirmeye dönük faaliyet/projelerin ortaya konulması
sonrasında faaliyet/projelerin bütçe ile ilişkisinin kurulması gerekmektedir. Bu
amaçla önce her bir hedef için gerekli faaliyet ve projelerin maliyet tahminleri
yapılarak bir hedefin yaklaşık maliyetine ulaşılacaktır. Hedeflerin maliyet tahmini
toplamından her bir amacın tahmini maliyetine, amaç maliyetleri toplamından ise
stratejik planın o yılki tahmini maliyetine ulaşılacaktır. Beş yıllık toplam ise planın
toplam tahmini maliyetini verecektir (Tablo 4).

Tablo 4: Maliyet Tablosu

Planın
1. yılı

Planın
2. yılı

Planın
3. yılı

Planın
4. yılı

Planın
5. yılı

Amaç 1
Hedef 1.1
Hedef 1.2
Amaç 2
Hedef 2.1
……
.......
TOPLAM

Kuruluş Tablo 4’te belirtilen toplam maliyetlerini elde edeceği kaynaklarla
karşılaştırmak durumundadır. Bu karşılaştırmayı yapabilmek için yıllar itibariyle
hangi kaynaklardan hangi gelirlerin elde edileceği tahmin edilmelidir. Bu amaçla
Tablo 5’te gösterilen kaynak tablosundan yararlanılabilir. İlk üç yıl için bütçeden
tahsis edilecek kaynaklar Orta Vadeli Mali Planda yer almaktadır. Bütçe dışı
kaynaklar ile ilk üç yıldan sonraki kaynaklar ise kuruluş tarafından tahmin
edilmelidir.
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Tablo 5: Kaynak Tablosu

Kaynaklar

Planın
1. yılı

Planın
2. yılı

Planın
3. yılı

Planın
4. yılı

Planın
5. yılı

Genel Bütçe
Özel Bütçe
Yerel Yönetimler
Sosyal Güvenlik
Kurumları
Bütçe Dışı Fonlar
Döner Sermaye
Vakıf ve
Dernekler
Dış Kaynak
Diğer (kaynak
belirtilecek)
TOPLAM

Maliyet tablosunda öngörülen maliyetler ile tahmin edilen kaynakların örtüşmesi
gereklidir. Ancak öngörülen maliyetlerin tahsis edilen kaynakları aşması
durumunda aşağıdaki yöntemler izlenebilir:

 Daha düşük maliyetli stratejiler seçilebilir
 Hedefler küçültülebilir
 Amaç ve hedeflerin zamanlaması değiştirilebilir
 Amaç ve hedefler önceliklendirilerek bazı amaç ve hedeflerden vazgeçilebilir
Önceliklendirmede; kuruluşun yetki alanı dahilinde, kalkınma planları, programlar
ve varsa özel düzenlemeler başta olmak üzere politika oluşturulması sürecinde
çerçeve oluşturan diğer üst belgeler de esas alınmalıdır. Ayrıca sürdürülebilirlik,
etkinlik, verimlilik, etki düzeyi ve uygunluk ilkeleri de göz önünde bulundurulmalıdır.
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Stratejik planların yıllık uygulama dilimlerini performans programları oluşturur.
Stratejik planlar ve bütçeler arasındaki ilişki performans programları aracılığı ile
daha ayrıntılı olarak kurulacaktır. Stratejik planın amaç ve hedeflerini
gerçekleştirmeye dönük faaliyet ve projeler ile bunların bütçelendirilmesi
performans programında yer alır. Böylelikle bütçelerin performans uygulamasını
destekleyen bir yapıya sahip olması sağlanmış olacaktır. Performans
programlarının hazırlanmasına ilişkin ayrıntılı bilgiler Maliye Bakanlığı tarafından
hazırlanan Performans Esaslı Bütçeleme Rehberinde yer almaktadır.
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7. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
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.
Stratejik planda yer alan amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye dönük proje ve
faaliyetlerin uygulanabilmesi için amaç, hedef ve faaliyetler bazında sorumluların
kimler/hangi birimler olduğu, ne zaman gerçekleştirileceği, hangi kaynakların
kullanılacağı gibi hususların yer aldığı bir eylem planı hazırlanması yararlı olacaktır.
Eylem planı aynı zamanda izleme ve değerlendirmeyi de kolaylaştıracaktır.
Amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine ilişkin gelişmelerin belirli bir sıklıkla
raporlanması ve ilgili taraflar ile kurum içi ve kurum dışı mercilerin
değerlendirmesine sunulması, izleme faaliyetlerini oluşturur.
İzleme, yönetime yardımcı olan sistemli bir faaliyettir. Raporlama izleme
faaliyetinin temel aracıdır. İzleme raporları objektif olmalıdır. İlerleme sağlanan
alanlar yanında, ilerleme sağlanamayan konular da rapor edilmelidir.
Performansın izlenmesi, izleme faaliyetinin temelidir. Bunun için performans
göstergeleri ile ilgili veriler düzenli olarak toplanmalı ve değerlendirilmelidir.
Stratejik planlama sürecinde, izleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde
edilen bilgiler kullanılarak, stratejik plan gözden geçirilir, hedeflenen ve ulaşılan
sonuçlar karşılaştırılır.
İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin etkili olarak gerçekleştirilebilmesi,
uygulama aşamasına geçmeden önce stratejik planda ortaya konulan hedeflerin
nesnel ve ölçülebilir göstergeler ile ilişkilendirilmesini gerektirir.
İzleme ve değerlendirme süreci kurumsal öğrenmeyi ve buna bağlı olarak
faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesini sağlar. Ayrıca, hesap verme
sorumluluğunun oluşturulmasına katkıda bulunur. Stratejik planın izleme ve
değerlendirmeye tabi tutulması şarttır. Aksi takdirde, gerek planın uygulanmasında
gerekse ilgililerin hesap verme sorumluluğu ilkesinin hayata geçirilmesinde
zorluklarla karşılaşılacaktır.
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İzleme ve değerlendirmenin etkin yapılabilmesi, ancak uygun veri ve istatistiklerin
temin edilmesi ile mümkündür. Amaca uygun, doğru ve tutarlı verilerin varlığı,
stratejik planın başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi için olmazsa olmaz bir ön
koşuldur. Her bir hedefin izlenip değerlendirilebilmesi için ne tür verilere ihtiyaç
duyulduğu, bunların ne şekilde temin edileceği, ihtiyaç duyulan veriler halihazırda
toplanmıyorsa nasıl ve ne sıklıkla kim tarafından temin edileceği, bu kapsamdaki
kısıtların neler olacağı gibi hususların mutlaka incelenmesi ve cevaplanması gerekir.
İzleme ve değerlendirmeye ilişkin ayrıntılı bilgi, kullanılacak yöntemler ve
raporlama sistemi Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Performans Esaslı
Bütçeleme Rehberinde yer almaktadır.
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