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1. Stratejik Plan Hakkında Bilgi Sahibi Olun

Belediyeler hizmetlerini istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program 

ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans

göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. Belediyeler yerel seçimlerinden itibaren altı ay içinde;

kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl

başından önce de yıllık performans programlarını hazırlanmalıdır. 

Nüfusu  50.000’in üzerinde olan belediyelerin stratejik plan yapma zorunluluğu vardır. Stratejik plan

5 senelik iş planını çıkarmak ve izleme yapmak için önemli bir araç olduğundan hazırlama

zorunluluğu olmayan nüfusu 50.000’in altındaki belediyelerin de kendi planlarını hazırlamaları

tavsiye edilir.

2. Ekibinizi Kurun
Süreç içerisinde ve sürecin tasarımında kamu idaresinin faaliyet alanı ve hizmetleri ile ilgili çalışan sivil

toplum kuruluşlarının ve üniversitelerin desteği alınabilir ancak Stratejik planlar kamu idarelerince ve

idarelerin kendi çalışanları tarafından hazırlanmalıdır. Çalışmalar, üst yönetici başkanlığında, tüm

birimlerin aktif katılım ve katkılarıyla strateji geliştirme biriminin/müdürlüğünün koordinatörlüğünde

yürütülür. Hazırlık sürecinden en yüksek verimi alabilmek adına stratejik plan süreçlerinde deneyimli

olmayan belediyeler kendi uzmanlarına bu alanlarda eğitimler aldırabilir.

3. İhtiyaç Tespiti Yapın
İç (belediye çalışanları, müdürler, başkan yardımcıları  ve meclis üyeleri), dış paydaş (belediye sınırları

içerisinde yaşayan kent sakinleri, sivil toplum ve meslek örgütleri vb.) ve çevre analizleri (PESTLE)

yapılarak bölgenin, belediyenin ve belediye sınırları içerisinde yaşayan kişilerin imkanları ve ihtiyaçları

belirlenmeli belediye vizyon, misyon ve stratejik hedefler bunlara göre şekillendirilmelidir. İhtiyaç tespiti

yaparken hane bazlı saha araştırmaları, mahalle bazlı halk toplantıları, odak grup toplantıları ve tematik

çalıştaylar yapılabilir.

4. Katılımcılığı Sağlayın
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 13. Maddesine göre herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir Bu

açıdan herkesin belediyenin karar ve hizmetlerine katılma hakkı vardır. Ayrıca Stratejik planın,

üniversitelerin, meslek odalarının ve konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşü alınarak hazırlanması

gerekmektedir. Belediye çalışanlarının, belediye hizmetlerinden yararlananların, belediye faaliyet

alanları ve hizmetleri ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının, ilgili kamu idareleri ile diğer paydaşların

katılımları sağlanarak hazırlanmış bir stratejik plan çok daha doğru ve kapsayıcı olacaktır. Paydaş

görüşlerini alınırken çeşitliliğe ve özellikle belediye sınırları içerisinde yer alan dezavantajlı gruplar (kadın,

çocuk, engelli, LGBTI+, mülteci, azınlık vb.) ile ilgili çalışan hak temelli sivil toplum kuruluşlarının

katılımına özen gösterilmelidir. Taşra teşkilatı bulunan kamu idareleri, stratejik plan hazırlama

sürecinde hedef ve performans göstergelerini taşra teşkilatlarıyla işbirliği içerisinde belirlemelidir.

5. Belirlenen Hedeflerin Ölçümü İçin Göstergelerini Belirleyin
İhtiyaç tespiti sonrası belirlenen sorunlar ve çözüm önerilerine göre faaliyetler belirlenmeli. Her bir

faaliyetin başarısının ölçülmesi için en az 1 en çok 5 performans göstergeleri geliştirilmelidir.

Göstergelerinizi belirlerken yaratıcı olun. Dünya Sağlık Örgütü’nün geliştirmiş olduğu Yaşlı Dostu Kent

göstergeleri gibi uluslararası literatürden ilham alabilirsiniz. Unutmayın: hizmetten kaç kişinin yararlandığı

bir gösterge olabilir ancak bu kişilerin cinsiyeti, engellilik durumu ve yaşına yönelik de yüzdesel hedefler

koyarak hizmetlerinizden tüm grupların yararlandığından emin olabilirsiniz.

6. Taslağınızı Hazırlayın: 5 Yıl Sonra Nasıl Bir Kent Görmek
istiyorsunuz?  
İhtiyaç analizinizi, iç/dış paydaş analizinizi ve bunlara uygun olarak geliştirdiğiniz vizyon, misyon, ilkeler ve

stratejik amaç ve hedefleri içerecek şekilde 5 yılınızı planlayın. Stratejik Plan kalkınma plânı ve programı

ile varsa bölge plânına uygun olarak hazırlanmalıdır. Ayrıca Türkiye tarafından imzalanmış olan

uluslararası sözleşmelerle de uyumlu olmalıdır.

7. Taslağınızı Paydaşlarınız İle Paylaşın, Görüşlerini Alın
Danışma süreçlerinde faydalanılan paydaşlar sonucun paylaşılması ve çıktıların somutlanması aşamalarında

çoğunlukla unutulmaktadır. Stratejik Planınıza son halini vermeden önce hazırladığınız taslağı süreçte

görüşlerini aldığınız paydaşlarınız ile paylaşmak hem hazırlık sürecinde hiç bir şeyin atlanmamasını

sağlayacak hem de onlara görüşlerini dikkate aldığınızı gösterecektir.

8. Hedefleriniz için Tahmini Bütçenizi Hesaplayın
Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu

ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Her bir hedef için toplam ve yıllara yayılmış maliyet tahmini

yaptığınıza, tahmini maliyet tablosu doldurduğunuza emin olun.

9. Hazırlanan Planı Belediye Meclisi’ne Sunun
Belediyeler, hazırladıkları stratejik planı Eylül ayı içerisinde belediye meclisinde onaya sunar.  Meclis tarafından

kabulü sonrası stratejik planların Çevre Şehircilik Bakanlığı’na elektronik nüshasıyla birlikte gönderilmesi

gerekmektedir.

10. Planı Kamuoyu İle Paylaşın, Kent Sakinlerini İzleyicisi
Olmaya Davet Edin
Stratejik planların kamu idarelerinin internet sitelerinde yayınlanması gerekmektedir. Onaylanan stratejik

planınızın duyurusunu tüm kent sakinlerine yapın ve planın takipçisi olmalarını isteyin.
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