
STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI 

 1960 yıllarda Devlet Planlama Teşkilatının kurulmasıyla ülke çapında planlı dönem 

başlamıştır. 2011 yılında Devlet Planlama Teşkilatının planlama işlevini Kalkınma Bakanlığı 

üstlenerek 5 yıllık Kalkınma Planları yapılmaya başlanıldı. Ülke düzeyinde hazırlanan 

kalkınma planları üst politika belgeleri kabul edilerek 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II) ve (IV) 

sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerini ve mahallî idarelerinin de stratejik planlama 

yapması gerekmiştir. Stratejik planlar 5 yıllık dönemi kapsayan orta ve uzun vadeli 

hedeflerden oluşmakla birlikte yıllık uygulama dilimleri performans programlarıyla 

belirlenmekte, maliyetlendirilmesi ise cari yıl bütçesiyle oluşturulmaktadır. Bir cari yıl 

uygulamaları ise faaliyet raporlarıyla birlikte değerlendirilmektedir. Bu ilişkisel ağı kavramak 

stratejik planın önemini daha çok vurgulayacaktır. 

 5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanununda 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. 5018 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatın olan Kamu İdarelerinde 

Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik kapsamında Kanuna ekli 

(I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerini ve mahallî idareleri kapsadığından 

İdaremiz beş yılı kapsayan stratejik plan hazırlama yükümlülüğü bulunan bir kamu 

kurumudur.  

 Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Daire Başkanlığından gelen 15.03.2019 tarih ve 

963 sayılı yazı ile 31.03.2019 mahalli idareler seçiminden sonra hazırlamakla yükümlü kamu 

kurumlarının stratejik planlarına ait çalışmalarının başlanılması gerektiği belirtilerek 30 Eylül 

2019 tarihine kadar il genel meclisinin onayına sunulması gerektiği belirtilmiştir.  

 Stratejik plan çalışmaları Stratejik Plan Hazırlama Klavuzu doğrultusunda 27.05.2019 

tarihli 4185 sayılı üst yönetici oluruyla başlatılarak Strateji Geliştirme Kurulu 

oluşturulmasıyla başlatılmıştır.  

Strateji Geliştirme Kurulu üst yönetici başkanlığında; 

 Genel Sekreter V. İsmail SÜNDÜK 

 Genel Sekreter Yrd V. Ersin TURAN 

 Genel Sekreter Yrd Necmettin ÇALIŞKAN 

 Yol ve Ulaşım Müdürlüğü 



 Mali Hizmetler Müdürlüğü 

 Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü  

 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve  

 Destek Hizmetleri Müdürlükleri harcama yetkililerinden oluşmaktadır.  

Stratejik planlama sürecinde uyulması gereken genel ilkeler şu şekildedir; 

a) Stratejik planlar bilfiil kamu idarelerince ve idarelerin kendi çalışanları tarafından 

hazırlanır. 

b) Kamu idaresi çalışanlarının, kamu idaresinin hizmetlerinden yararlananların, kamu 

idaresinin faaliyet alanı ve hizmetleri ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının, ilgili kamu idareleri 

ile diğer paydaşların katılımları sağlanır ve katkıları alınır. 

c) Taşra teşkilatı bulunan kamu idareleri, stratejik plan hazırlama sürecinde hedef ve 

performans göstergelerini taşra teşkilatlarıyla işbirliği içerisinde belirler. 

ç) Çalışmalar, üst yönetici başkanlığında, tüm birimlerin aktif katılım ve katkılarıyla 

strateji geliştirme biriminin koordinatörlüğünde yürütülür. 

d) Stratejik planlama sürecinin etkili ve etkin bir şekilde yürütülmesinden tüm birimler 

sorumludur. 

e) Kamu idareleri için uzun süreli analiz gerektiren çalışmalar stratejik plan hazırlık 

sürecinden önce özel bir çalışma olarak başlatılır. 

f) Taşra teşkilatı bulunan kamu idarelerinde, taşra teşkilatlarının stratejik yönetim 

kapasitesinin artırılmasına yönelik önlemler merkez teşkilatınca alınır. 

g) İlgili tüm kamu idareleri birbirleri ile uyum, işbirliği ve eşgüdüm içerisinde çalışır. 

ğ) Stratejik plan hazırlama süreci Bakanlık ile yakın işbirliği içerisinde yürütülür. 

h) Kamu idarelerinin stratejik planları; Kanuna, bu Yönetmeliğe, Kılavuza, rehberlere 

ve Bakanlıkça yayımlanan stratejik planlamaya ilişkin tebliğlere uygun olarak hazırlanır. 

Belirtilen genel ilkelere uygun olarak 18.05.2019 tarihli 3920 sayılı Valilik talimatıyla 

idare harcama birimlerinden stratejik planlama sürecinde rol alacak personelin isminin 

bildirilmesi istenmiştir. Bildirilen personeller Stratejik Geliştirme Kurulu tarafından Stratejik 

planlama çalışma ekibi olarak 19.06.2019 tarihli ve 4593 sayılı olurla belirlenmiştir. 

Stratejik plan çalışma ekibi aşağıdaki tabloda belirtilen personelden oluşmaktadır. 

STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA EKİBİ 

KURUMLAR MÜDÜR ÜYE  

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ERSİN TURAN BERAT AL, DİLEK FIRTINA 

İNSAN KAYN. VE EĞİT. MÜDÜRLÜĞÜ SEYFETTİN ARSLAN EMİNE AKGÜL 



BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ŞABAN YALTIRAKLI EMRAH ÜSTÜNEL 

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAVAŞ TEKİN İRŞAT KARAKUŞ  

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ŞABAN YALTIRAKLI MUHAMMED YILMAZ 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ERGİN ALKAP M. FARUK YAŞAR  

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ VEYSEL YURTERİ RIZA DİNÇ 

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ EYÜP SÖNMEZOĞLU 
ÖZKAN SÜBEKÇİ, ÖZLEM 

UZUNER 

YOL VE ULAŞIM MÜDÜRLÜĞÜ  MUSTAFA EREZ FAHRİ ÜSTÜNEL, EMRAH DİNÇ  

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ 
İLHAN 

GÜNEŞDOĞDU 
EROL KÖSE 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ MUSA ZEKİ EDA İŞLEK 

 

Önceki dönem stratejik planı ve harcama birimleri değerlendirildiğinde stratejik 

planlama ekibine eğitim planlaması yapılması gerektiği düşünülmektedir. Düzenlenecek olan 

temel eğitiminin akabinde Strateji Geliştirme Kurulunun yönlendirmeleri ve katkıları 

sonrasında çalışma ekibiyle çalıştay düzenlenerek hazırlık programı ve zaman çizelgesi 

düzenlenecektir. Belirlenen hazırlık programı ve zaman çizelgesine uyularak gerekli bilgilerin 

harcama birimlerinin katkılarıyla ve Mali Hizmetler Müdürlüğünün koordinasyonuyla kuruma 

ait 2020-2024 dönemine ait stratejik plan oluşturulacaktır.  

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

 

 


