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YÖNETMELİK

Kalkınma Bakanlığından:

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN
USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, stratej�k plan hazırlamakla yükümlü kamu �dareler�n�n ve stratej�k

planlama sürec�n�n temel aşamaları �le bu sürece �l�şk�n takv�m�n tesp�t�, stratej�k planların değerlend�r�lmes�,
kalkınma planı ve programlara uygunluğunun sağlanmasına yönel�k usul ve esasların bel�rlenmes�d�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, 10/12/2003 tar�hl� ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönet�m� ve Kontrol Kanununa

ekl� (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu �dareler�n� ve mahallî �dareler� kapsar.
(2) Yer�ne get�rmekle yükümlü oldukları h�zmetler�n n�tel�ğ� neden�yle Cumhurbaşkanlığı, M�llî Güvenl�k

Kurulu Genel Sekreterl�ğ� ve M�llî İst�hbarat Teşk�latı Müsteşarlığının stratej�k plan hazırlaması zorunlu değ�ld�r.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 10/12/2003 tar�hl� ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönet�m� ve Kontrol

Kanununun 9 uncu maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Bakanlık: Kalkınma Bakanlığını,
b) Eylem planı: Stratej�k planın uygulanab�l�rl�ğ�n� artırmaya yönel�k faal�yetler�, bu faal�yetlerden sorumlu ve

�lg�l� b�r�mler �le bu faal�yetler�n başlangıç ve b�t�ş tar�hler�n� �çeren planı,
c) Güncelleme: M�syon, v�zyon ve amaçlar değ�şt�r�lmeden stratej�k plan dönem�n�n kalan yılları �ç�n

hedeflerde yapılan değ�ş�kl�kler�,
ç) Kanun: 10/12/2003 tar�hl� ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönet�m� ve Kontrol Kanununu,
d) Kılavuz: Kamu İdareler� İç�n Stratej�k Planlama Kılavuzunu,
e) Mahallî �dare: Yetk�ler� bel�rl� b�r coğrafî alan ve h�zmetlerle sınırlı olarak kamusal faal�yet gösteren

beled�ye ve bağlı �dareler� �le �l özel �dares�n�,
f) Performans gösterges�: Stratej�k planda yer alan hedefler�n ölçüleb�l�rl�ğ�n� m�ktar ve zaman boyutuyla �fade

eden araçları,
g) Performans programı: Kamu �dareler�n�n yürütecekler� faal�yet ve projeler �le bunların kaynak �ht�yacını,

performans hedef ve göstergeler�n� �çeren programı,
ğ) Rehber: Ün�vers�teler, kamu sermayel� �şletmeler ve beled�yelere yönel�k ya da stratej�k planlama sürec�n�n

bel�rl� b�r bölümüne �l�şk�n Bakanlıkça hazırlanan belgeler�,
h) Stratej� gel�şt�rme b�r�m�: Stratej� gel�şt�rme başkanlığı ve stratej� gel�şt�rme da�re başkanlığı �le stratej�

gel�şt�rme ve malî h�zmetler�n yer�ne get�r�ld�ğ� müdürlüğü,
ı) Stratej� Gel�şt�rme Kurulu: Üst yönet�c�n�n başkanlığında üst yönet�c� yardımcıları, �daren�n harcama

yetk�l�ler� �le üst yönet�c�n�n �ht�yaç duyması hal�nde görevlend�receğ� k�ş�lerden oluşan kurulu,
�) Stratej�k plan: Kamu �dareler�n�n orta ve uzun vadel� amaçlarını, temel �lke ve pol�t�kalarını, hedef ve

öncel�kler�n�, performans göstergeler�n�, bunlara ulaşmak �ç�n �zlenecek yöntemler �le kaynak dağılımlarını �çeren
planı,

j) Stratej�k plan değerlend�rme raporu: Kılavuzda yer alan �zleme ve değerlend�rme tabloları �le değerlend�rme
sorularının cevaplarını �çerecek şek�lde yıllık olarak hazırlanan ve Bakanlığa gönder�len raporu,

k) Stratej�k plan genelges�: Stratej�k plan hazırlık çalışmalarını başlatan, Stratej� Gel�şt�rme Kurulu üyeler�n�n
�s�mler�n� �çeren ve bakanlıklar �le bakanlıkların bağlı, �lg�l� ve �l�şk�l� kuruluşlarında bakan, d�ğer kamu �dareler� ve
mahall� �darelerde üst yönet�c� tarafından yayımlanan genelgey�,

l) Stratej�k plan gerçekleşme raporu: Stratej�k plan dönem� sonunda hazırlanan ve Bakanlığa gönder�len
değerlend�rme raporunu,

m) Stratej�k plan �zleme raporu: Stratej�k plan dönem�n�n her b�r uygulama yılının Ocak-Haz�ran dönem�
gerçekleşmeler�n�n �zlenmes�n� sağlayan raporu,

n) Stratej�k planlama ek�b�: Stratej�k plan hazırlık sürec�n� yürütmek üzere üst yönet�c�n�n görevlend�rd�ğ� b�r
yardımcısının başkanlığında, stratej� gel�şt�rme b�r�m� yönet�c�s� �le harcama b�r�mler�n�n tems�lc�ler�nden oluşan
ek�b�,

o) Üst yönet�c�: Bakanlıklarda müsteşarı, d�ğer kamu �dareler�nde en üst yönet�c�y�, �l özel �dareler�nde val�y�
ve beled�yelerde beled�ye başkanını,
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ö) Yen�leme: Stratej�k planın, dönem� tamamlanmadan yen� b�r plan dönem� �ç�n tüm unsurlarıyla yen�den
hazırlanmasını,

�fade eder.
Genel �lkeler
MADDE 5 – (1) Stratej�k planlama sürec�nde aşağıdak� genel �lkelere uyulur:
a) Stratej�k planlar b�lf��l kamu �dareler�nce ve �dareler�n kend� çalışanları tarafından hazırlanır.
b) Kamu �dares� çalışanlarının, kamu �dares�n�n h�zmetler�nden yararlananların, kamu �dares�n�n faal�yet alanı

ve h�zmetler� �le �lg�l� s�v�l toplum kuruluşlarının, �lg�l� kamu �dareler� �le d�ğer paydaşların katılımları sağlanır ve
katkıları alınır.

c) Taşra teşk�latı bulunan kamu �dareler�, stratej�k plan hazırlama sürec�nde hedef ve performans göstergeler�n�
taşra teşk�latlarıyla �şb�rl�ğ� �çer�s�nde bel�rler.

ç) Çalışmalar, üst yönet�c� başkanlığında, tüm b�r�mler�n akt�f katılım ve katkılarıyla stratej� gel�şt�rme
b�r�m�n�n koord�natörlüğünde yürütülür.

d) Stratej�k planlama sürec�n�n etk�l� ve etk�n b�r şek�lde yürütülmes�nden tüm b�r�mler sorumludur.
e) Kamu �dareler� �ç�n uzun sürel� anal�z gerekt�ren çalışmalar stratej�k plan hazırlık sürec�nden önce özel b�r

çalışma olarak başlatılır.
f) Taşra teşk�latı bulunan kamu �dareler�nde, taşra teşk�latlarının stratej�k yönet�m kapas�tes�n�n artırılmasına

yönel�k önlemler merkez teşk�latınca alınır.
g) İlg�l� tüm kamu �dareler� b�rb�rler� �le uyum, �şb�rl�ğ� ve eşgüdüm �çer�s�nde çalışır.
ğ) Stratej�k plan hazırlama sürec� Bakanlık �le yakın �şb�rl�ğ� �çer�s�nde yürütülür.
h) Kamu �dareler�n�n stratej�k planları; Kanuna, bu Yönetmel�ğe, Kılavuza, rehberlere ve Bakanlıkça

yayımlanan stratej�k planlamaya �l�şk�n tebl�ğlere uygun olarak hazırlanır.
İKİNCİ BÖLÜM

Bakanların ve Üst Yönet�c�ler�n Sorumluluğu
Bakanlar
MADDE 6 – (1) Bakanlar, bakanlıklarının ve bakanlıklarına bağlı, �lg�l� ve �l�şk�l� kamu �dareler�n�n stratej�k

planlarının, kalkınma planlarına ve programlara uygun olarak hazırlanmasından ve uygulanmasından sorumludur. Bu
sorumluluk, Yükseköğret�m Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez� Başkanlığı, ün�vers�teler ve yüksek
teknoloj� enst�tüler� �ç�n M�llî Eğ�t�m Bakanına; mahallî �dareler �ç�n İç�şler� Bakanına a�tt�r.

(2) Bakanlar, bakanlıklarına bağlı, �lg�l� ve �l�şk�l� kamu �dareler�n�n stratej�k planlarının b�rb�rler�yle uyumlu
olarak hazırlanmasından sorumludur.

Üst yönet�c�ler
MADDE 7 – (1) Üst yönet�c�ler, �dareler�n�n stratej�k planlarının hazırlanmasından, uygulanmasından ve

�zlenmes�nden bakana, mahall� �darelerde �se mecl�sler�ne karşı sorumludur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Stratej�k Planlama Sürec�
Stratej�k planların hazırlanması
MADDE 8 – (1) Stratej�k plan hazırlık sürec�, stratej�k plan genelges�n�n yayımı �le başlatılır. Genelgede;
a) Çalışmaların üst düzeyde sah�plen�ld�ğ� ve tak�b�n�n yapılacağı hususuna,
b) Çalışmaların stratej� gel�şt�rme b�r�m�n�n koord�nasyonunda yürütüleceğ� hususuna,
c) Stratej�k planlama ek�b�ne ve kurulması hal�nde alt çalışma gruplarına harcama b�r�mler�nce üyeler�n

görevlend�r�lmes� gerekt�ğ� hususuna,
ç) Stratej� Gel�şt�rme Kurulu üyeler�ne,
yer ver�l�r.
(2) Stratej�k planlama ek�b�nde harcama b�r�mler�n�n akt�f b�ç�mde tems�l ed�lmes� zorunludur.
(3) Stratej�k plan genelges�n�n yayımlanmasını müteak�p �k� ay �çer�s�nde stratej�k planlama ek�b� aşağıdak�

hususları �çeren b�r hazırlık programı oluşturur:
a) Stratej�k planlama sürec�n�n aşamaları, bu aşamalarda gerçekleşt�r�lecek faal�yetler �le bu faal�yetlerden

sorumlu b�r�m ve k�ş�ler.
b) Aşama ve faal�yetler�n tamamlanacağı tar�hler� gösteren zaman ç�zelges�.
c) Stratej�k planlama ek�b� üyeler�.
(4) Hazırlık programı, üst yönet�c� tarafından �dare �çer�s�nde duyurulur ve Bakanlığa b�lg� olarak gönder�l�r.
(5) Stratej� Gel�şt�rme Kurulu, stratej�k planlama sürec�n�n ana aşamalarını ve çıktılarını kontrol eder.
(6) Stratej�k planlar beş yıllık dönem� kapsar.
(7) Stratej�k planlarını bu Yönetmel�kte bel�rlenen takv�me uygun olarak süres�nde hazırlamayan kamu

�dareler�, Sayıştaya ve Türk�ye Büyük M�llet Mecl�s� Plan ve Bütçe Kom�syonuna b�ld�r�l�r.
Stratej�k planların kalkınma planı ve programlarla �l�şk�lend�r�lmes�
MADDE 9 – (1) Kamu �dareler�n�n stratej�k planları; kalkınma planı, hükümet programı ve faal�yet alanlarıyla

�lg�l� d�ğer ulusal, bölgesel, sektörel ve temat�k plan, program ve stratej�lerde yer alan ve �dareler�n sorumluluğunda
olan pol�t�ka, amaç, hedef, tedb�r ve eylemler gözet�lerek hazırlanır ve uygulanır.
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(2) Kamu �dareler�, stratej�k planlarını hazırlarken orta vadel� programda yer alan amaç, pol�t�kalar ve makro
büyüklükler �le orta vadel� malî planda bel�rlenen ödenek tekl�f tavanlarını d�kkate alır.

İdareler�n stratej�k planlarının d�ğer �dareler�n stratej�k planlarıyla uyumu
MADDE 10 – (1) Kamu �dareler� stratej�k planlarını faal�yet alanlarıyla �lg�l� d�ğer kamu �dareler�yle uyum,

�şb�rl�ğ� ve eşgüdüm �çer�s�nde hazırlar.
(2) Bakanlıkların stratej�k planları �le bakanlıklara bağlı, �lg�l� ve �l�şk�l� kamu �dareler�n�n stratej�k planları

hazırlanırken bu planların b�rb�rler�yle uyumu �lg�l� bakanlıklar tarafından akt�f b�r �şb�rl�ğ�yle gözet�l�r.
Eylem planları
MADDE 11 – (1) Stratej�k planların uygulama etk�nl�ğ�n� artırmak üzere merkez ve taşra teşk�latlarınca eylem

planları hazırlanab�l�r. Eylem planı hazırlayacak taşra teşk�latlarını bel�rlemeye merkez teşk�latı yetk�l�d�r.
(2) Eylem planları, stratej�k plan �le aynı dönem� kapsayacak b�r b�ç�mde hazırlanır ve üst yönet�c� tarafından

onaylanmasını müteak�p uygulamaya konulur.
(3) Eylem planları, her yıl Aralık ayında stratej�k plan dönem�n�n kalan yıllarını �çerecek b�r şek�lde rev�ze

ed�lerek üst yönet�c�n�n onayına sunulur ve Ocak ayında uygulamaya konulur.
(4) Merkez teşk�latı, başlangıçta eylem planı hazırlamasını talep etmed�ğ� d�ğer taşra teşk�latlarından da

stratej�k plan dönem�n�n kalan yılları �ç�n eylem planı hazırlamalarını �steyeb�l�r.
(5) Eylem planlarının hazırlanması, onaylanması ve uygulanmasına yönel�k genel koord�nasyon stratej�

gel�şt�rme b�r�m� tarafından yürütülür.
Stratej�k planların Bakanlıkça değerlend�r�lmes�
MADDE 12 – (1) Mahallî �dareler dışındak� kamu �dareler�, stratej�k planlarını değerlend�r�lmek üzere

stratej�k planın kapsadığı dönem�n �lk yılından öncek� yılın N�san ayı sonuna kadar Bakanlığa elektron�k nüshasıyla
b�rl�kte gönder�r.

(2) Bakanlık, stratej�k planları;
a) Kalkınma planı, orta vadel� program, orta vadel� mal� plan ve faal�yet alanlarıyla �lg�l� d�ğer ulusal,

bölgesel, sektörel ve temat�k plan, program ve stratej�lere uygunluğu,
b) Bu Yönetmel�kte, Kılavuzda, rehberlerde ve stratej�k planlamaya �l�şk�n tebl�ğlerde bel�rt�len usul ve

esaslara uygunluğu,
c) Stratej�k planda yer alan m�syon, v�zyon, amaç, hedef ve performans göstergeler�n�n b�rb�rler� �le

bağlantıları ve kavramsal tutarlılığı,
ç) D�ğer �dareler�n stratej�k planları �le uyumu ve tutarlılığı,
açısından �nceler.
(3) İnceleme sonucunda gerek görülen durumlarda hazırlanan değerlend�rme raporu �lg�l� �dareye kırk beş gün

�çer�s�nde gönder�l�r.
(4) İk�nc� fıkranın (b) bend�nde bel�rt�len hususlara açıkça aykırılık teşk�l eden stratej�k planlar

değerlend�r�lmeyerek �lg�l� kamu �dares�ne gerekçes�yle b�rl�kte �ade ed�l�r. Bu stratej�k planlar �ade gerekçes�nde
bel�rt�len hususlar yer�ne get�r�lerek Bakanlığın uygun gördüğü süre �çer�s�nde değerlend�r�lmek üzere Bakanlığa
gönder�l�r. Bu süre �çer�s�nde stratej�k planlarını göndermeyen kamu �dareler� hakkında 8 �nc� madden�n yed�nc� fıkrası
hükmü uygulanır.

Stratej�k planlara son şekl�n�n ver�lmes�
MADDE 13 – (1) Bakanlıkça kamu �dareler�ne değerlend�rme raporu gönder�lmes� hâl�nde, �lg�l� �dare söz

konusu değerlend�rme raporunu d�kkate alarak stratej�k plana son şekl�n� ver�r ve sunulmaya hazır hâle get�r�r.
Stratej�k planların sunulması ve kamuoyuna açıklanması
MADDE 14 – (1) Stratej�k planlar, bakanlıklar �le bakanlıkların bağlı, �lg�l� ve �l�şk�l� kuruluşlarında bakanın,

mahall� �dareler har�ç d�ğer kamu �dareler�nde �se üst yönet�c�n�n onayını müteak�p performans programı ve bütçe
hazırlıklarında esas alınmak üzere Bakanlığa ve Mal�ye Bakanlığına elektron�k nüshasıyla b�rl�kte gönder�l�r.

(2) Stratej�k planlar, bütçe ve denet�m süreçler�nde esas alınmak üzere �lg�l� kamu �dares� tarafından Türk�ye
Büyük M�llet Mecl�s� Plan ve Bütçe Kom�syonu �le Sayıştaya elektron�k nüshasıyla b�rl�kte gönder�l�r.

(3) Mahallî �dareler, �lg�l� mecl�sler� tarafından kabulünü müteak�p stratej�k planlarını Bakanlığa ve İç�şler�
Bakanlığına elektron�k nüshasıyla b�rl�kte gönder�r.

(4) Stratej�k planlar kamu �dareler�n�n �nternet s�teler�nde yayımlanır.
Stratej�k planların uygulanması
MADDE 15 – (1) Stratej�k planın uygulama araçları; performans programı, yatırım programı ve �dare bütçes�

�le hazırlanması hal�nde eylem planlarıdır.
(2) İdare tarafından alınacak kararlar, yapılacak düzenlemeler ve bunlara bağlı uygulamalarda stratej�k

plandak� amaç ve hedeflere uyum gözet�l�r.
Stratej�k planların �zlenmes� ve değerlend�r�lmes� �le uygulama sonuçları
MADDE 16 – (1) İzleme ve değerlend�rme sürec�nde temel sorumluluk üst yönet�c�ded�r. Hedefler�n ve �lg�l�

performans göstergeler� �le r�skler�n tak�b�, �lg�l� hedeften sorumlu b�r�m�n harcama yetk�l�s�n�n; harcama
b�r�mler�nden hedeflere �l�şk�n alınan gerçekleşme değerler�n�n toplulaştırılması ve üst yönet�c�ye sunulması �se
stratej� gel�şt�rme b�r�m�n�n sorumluluğundadır. Hedefler�n ve �lg�l� performans göstergeler� �le r�skler�n tak�b�n�n,
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�lg�l� hedeften sorumlu b�r�m�n harcama yetk�l�s�ne ver�lmes� �şb�rl�ğ� yapılacak d�ğer b�r�mler�n sorumluluk düzey�n�
azaltmaz.

(2) Kamu �dareler� Temmuz ayının sonuna kadar stratej�k plan �zleme raporunu, tak�p eden yılın Şubat ayının
sonuna kadar �se stratej�k plan değerlend�rme raporunu hazırlar.

(3) Bu raporların hazırlanmasını müteak�p Stratej� Gel�şt�rme Kurulu altı aylık dönemlerde �zleme toplantıları,
b�r yıllık dönemlerde �se değerlend�rme toplantıları yapar. Bu toplantılara stratej� gel�şt�rme b�r�m yönet�c�s� de katılır.
Bu toplantıların sonucunda üst yönet�c�, stratej�k plan dönem�n�n kalan süres� �ç�n hedeflere nasıl ulaşılacağına �l�şk�n
gerekl� önlemler� ortaya koyar ve �lg�l� b�r�mler� görevlend�r�r.

(4) Stratej�k plan değerlend�rme raporu; hedeflere nasıl ulaşılacağına �l�şk�n alınacak gerekl� önlemler� de
�çerecek şek�lde n�ha� hale get�r�lerek Mart ayı sonuna kadar Bakanlığa gönder�l�r.

(5) Stratej�k plan dönem� sonunda stratej�k plan gerçekleşme raporu hazırlanır.
(6) Bakanlık, kamu �dareler�n�n stratej�k planlarının değerlend�rme ve uygulama sonuçlarını kamuoyuna

açıklayab�l�r.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Stratej�k Planların Güncellenmes� ve Yen�lenmes�
Güncelleme
MADDE 17 – (1) Stratej�k planlar, plan dönem�n�n kalan yılları �ç�n güncelleneb�l�r. Güncelleme b�r stratej�k

plan dönem�nde en fazla �k� kez yapılab�l�r. Güncellenen hususlar �k�nc� güncellemen�n konusu olamaz.
(2) İlave kaynak tem�n�n�n mümkün olmadığı durumlarda yapılacak değ�ş�kl�kler�n uygulanmakta olan planın

toplam kaynak gereks�n�m�n� değ�şt�rmeyecek n�tel�kte olması gerek�r.
(3) Stratej�k planın güncellenmes� kararı bakanlıklar �le bakanlıkların bağlı, �lg�l� ve �l�şk�l� kuruluşlarında üst

yönet�c�n�n tekl�f� ve �lg�l� bakanın onayı; d�ğer kamu �dareler�nde �se üst yönet�c�n�n onayı �le alınır.
(4) Mahall� �dareler har�ç d�ğer kamu �dareler�nce alınan güncelleme kararı, gerekçes� ve güncellenecek

hususlarla b�rl�kte en geç Haz�ran ayı sonuna kadar Bakanlığın uygun görüşüne sunulur. Bakanlık güncellemeye
�l�şk�n kararını 30 gün �çer�s�nde �lg�l� kamu �dares�ne �let�r. Mahall� �dareler tarafından alınan güncelleme kararı
gerekçes� ve güncellenecek hususlarla b�rl�kte �lg�l� mecl�sler�n�n onayına sunulur.

(5) Mahall� �dareler tarafından güncellenen stratej�k planlar �lg�l� mecl�sler�nde bütçeden önce görüşülerek
kabul ed�l�r.

(6) Güncellenen stratej�k planlar, tak�p eden yılın Ocak ayı �t�barıyla yürürlüğe konulur. Güncellenen stratej�k
planlar 14 üncü maddeye uygun olarak �lg�l� kamu �dareler�ne sunulur ve kamuoyuna açıklanır.

Yen�leme
MADDE 18 – (1) B�r stratej�k planın uygulama dönem� �çer�s�nde;
a) Görev, yetk� ve sorumluluklarını düzenleyen mevzuatta öneml� değ�ş�kl�kler�n olması hâl�nde �lg�l� kamu

�dares�n�n,
b) Hükümet�n değ�şmes� hal�nde mahall� �dareler har�ç d�ğer kamu �dareler�n�n,
c) Bakanın değ�şmes� hal�nde �lg�l� bakanlık �le bağlı, �lg�l� ve �l�şk�l� kamu �dareler�n�n,
ç) Rektörün değ�şmes� hal�nde �lg�l� ün�vers�ten�n,
d) Mahall� �darelerde üst yönet�c�n�n değ�şmes� hal�nde �lg�l� mahall� �daren�n,
stratej�k planı yen�leneb�l�r.
(2) Stratej�k planın yen�lenmes� kararı b�r�nc� fıkradak� şartların oluşmasını müteak�p bakanlıklar �le bağlı,

�lg�l� ve �l�şk�l� kuruluşlarında üst yönet�c�n�n tekl�f� ve �lg�l� bakanın; d�ğer kamu �dareler�nde �se üst yönet�c�n�n onayı
�le en geç üç ay �çer�s�nde alınır.

(3) Mahall� �dareler har�ç d�ğer kamu �dareler�nce alınan yen�leme kararı, gerekçes� �le b�rl�kte b�r hafta
�çer�s�nde Bakanlığın uygun görüşüne sunulur. Bakanlık, yen�lemeye �l�şk�n kararını 15 gün �çer�s�nde �lg�l� kamu
�dares�ne �let�r.

(4) Bakanlık, stratej�k planı yen�lemes� uygun görülen kamu �dares�yle �st�şare hal�nde sürec�n takv�m� �le
temel aşamalarını bel�rler.

(5) Stratej�k planların yen�lenmes�nde bu Yönetmel�k hükümler� uygulanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler
Yen� kurulacak kamu �dareler�
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rmes�nden sonra kurulacak kamu �dareler�n�n �lk stratej�k

planını hazırlamasına �l�şk�n süreç Bakanlıkça bel�rlenerek �lg�l� kamu �dares�ne b�ld�r�l�r.
G�zl�l�k gerekt�ren b�lg�ler
MADDE 20 – (1) Bakanlıkça uygun görülen kamu �dareler�, h�zmet�n gerekt�rd�ğ� g�zl�l�k neden�yle stratej�k

planlarını hazırlarken Kılavuzda yer alan b�rtakım hususlardan muaf tutulab�l�r.
(2) Stratej�k planlarda; m�llî güvenl�k, savunma ve �st�hbarat h�zmetler�ne �l�şk�n g�zl�l�k gerekt�ren b�lg�ler �le

�lg�l� mevzuatına göre devlet sırrı ve t�car� sır n�tel�ğ�ndek� b�lg�lere yer ver�lmez.
Tebl�ğler
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmel�kte düzenlenen hususlarla �lg�l� olarak gerekt�ğ�nde tebl�ğler çıkarmaya

Bakanlık yetk�l�d�r.
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Tereddütler�n g�der�lmes�
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasında ortaya çıkab�lecek tereddütler� g�dermeye Bakanlık

yetk�l�d�r.
Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 23 – (1) 26/5/2006 tar�hl� ve 26179 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İdareler�nde Stratej�k

Planlamaya İl�şk�n Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmel�k yürürlükten kaldırılmıştır.
Geç�ş sürec�
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Değerlend�r�lmek üzere Bakanlığa gönder�len ve 2019-2023 dönem�n� kapsayan

stratej�k planlar, bu Yönetmel�k �le Kılavuz ve rehberlere uyum sağlanması �ç�n �lg�l� �darelere �ade ed�leb�l�r.
Uyumlaştırmaya �l�şk�n takv�m Bakanlıkça bel�rlen�r.

Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Kalkınma Bakanı yürütür.

 
 


