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Kurumun kontrolü dışındaki koşulların ve eğilimlerin incelenerek, kurum için kritik olan
fırsat ve tehditlerin belirlenmesidir. Çevre Analizinde; kurumu etkileyebilecek dışsal
değişimler ve eğilimler değerlendirilir. Özellikle dünyadaki genel eğilimler, Türkiye’de
kurumun faaliyet gösterdiği ortamdaki değişimler, kalkınma planları ve programlar,
hükümet programları ve varsa istikrar programları ile diğer kurumların ve kesimlerin
durumu ve özellikle kurumun hizmet ettiği hedef kitlenin beklentileri dikkate alınır.
Kurum tarafından üretilen nihai ürün veya hizmetlerdir. Çıktı miktar olarak ifade
edilebilir. Üretilen bilginin kendisi de çıktı olarak düşünülecektir.
Kurumun “neredeyiz?” sorusuna cevabıdır. Kurumun geleceğe yönelik amaç, hedef ve
stratejiler geliştirebilmesi için öncelikle, mevcut durumunun, potansiyelinin ortaya
konduğu, paydaşlarının belirlendiği, kurumun güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edildiği ve
kurumun kontrolü dışındaki olumlu ya da olumsuz gelişmelerin değerlendirildiği bir
çalışmadır.
Stratejik amaç ve hedefler kurumun neyi başaracağını, faaliyet ve projeler ise bunun
nasıl başarılacağını ifade eder. Belirli bir amaca hizmet eden hedefi yakalayabilmek için
gerçekleştirilmesi gereken, başlı başına bir bütünlük oluşturan yönetilebilir ve
maliyetlendirilebilir, çıktısı ürün veya hizmet olan işlerin tanımlanmış şeklidir.
Stratejik planı hazırlanan kurumun çalışma alanı, yaptığı iş/verdiği hizmettir.
Kurumların stratejik plan ve performans programları uyarınca yürüttükleri faaliyetleri,
belirlenmiş performans göstergelerini kullanarak öngörülen performans hedefi ile
gerçekleşme değerlerini kıyaslayıp meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan,
idare hakkındaki genel ve mali bilgileri içeren rapordur.
Bir ürün veya hizmetin üretilmesi için gereken beşeri, mali, fiziksel ve bilgi kaynaklardır.
Stratejik planlama çalışmalarının,
• Kurumun mevcut durumu gözetilerek zaman planlamasının yapılmasını,
• Bu süreçte izlenecek yol ve yöntemlerin belirlenmesini,
• Planlama çalışmalarına dahil olacak kişilerin ve görevlerinin tanımlanmasını,
• Çalışmalar sırasında ihtiyaç duyulacak eğitim, danışmanlık, beşeri ve teknik
kaynak ihtiyaçlarının tespit edilmesini,
• Çalışmalar süresince hangi araştırmalara ve verilere gereksinim duyulacağının
ve bunların kimler tarafından sağlanacağına karar verilmesini içeren ve
planlama çalışmalarına başlanmadan hazırlanan programdır.
Kısaca stratejik planlama çalışmalarının planlanmasıdır.
Her türlü kaynağın elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların,
kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden,
kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye
kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu olması ve yetkili kılınmış
mercilere hesap vermesidir.
Her türlü kaynağın elde edilmesi ve kullanılması ve sonuçlarına ilişkin bilgilerin doğru ve
zamanında paydaşlara duyurulmasıdır.
Kurumun varlık sebebidir; kurumun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını
açıkça ifade eder. Kurumun sunduğu tüm hizmet ve faaliyetleri kapsayan bir şemsiye
kavramdır, kısa, açık, çarpıcı ve net olmalıdır.
Kurumun ürettiği ürün ve hizmetleri alan, kullanan veya bunlardan yararlanan kişi,
grup veya kurumlardır (Yararlanıcılar).
Kurumun kaynakları veya çıktıları üzerinde hak iddia eden yada kurumun çıktılarından,
ürün ve hizmetlerinden doğrudan veya dolaylı, olumlu veya olumsuz yönde etkilenen
veya kurumu etkileyen kişi, grup ve kurumlardır.
Kurumsal süreç, ekip ve kişilerin performansını ölçmek için veri/bilginin düzenli olarak
toplanması, bilgi üretilmesi, analiz edilmesi, raporlanması ve karar sürecinde
kullanılmasına yönelik süreç temelli olarak kurulan sistemdir.
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Performansa ilişkin karar alma süreçlerinde kullanılmak üzere toplanan nitel ve nicel
her türlü bilgidir.
Kurumların belirledikleri stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için izledikleri yolun,
performans hedeflerine ulaşmak üzere kullanılan yöntemler ile yürütülen faaliyet ve
projelerin ve bunların sonucunda elde edilen çıktı ve sonuçların değerlendirilmesidir.
Kurumların hesap verme sorumluluğu kapsamında faaliyet, çıktı ve sonuçlarının,
performans hedef ve gerçekleşmelerinin, performans bilgi, izleme ve kontrol
sistemlerinin incelenip değerlendirilmesi suretiyle kaynak kullanımının etkinliğinin,
ekonomikliğin ve verimliliğinin objektif ve sistematik olarak denetlenmesidir.
Kamu idarelerinin stratejik amaç ve hedefleri ile performans hedeflerine ulaşmak
amacıyla yürütülen faaliyetlerin sonuçları yani stratejik planın başarısını ölçmek,
izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve performans denetimine temel oluşturan
araçlardır. Stratejik planda hedefe yönelik performans göstergelerine yer verilmesi
gereklidir. Performans göstergesi gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen stratejik
amaç ve hedeflerle ne ölçüde örtüştüğünün ortaya konulmasında kullanılır.
Sonuç olarak kamu idarelerinin yürüttükleri çalışmaların her boyutunu (girdi, süreç,
çıktı, sonuç) ölçmek ve değerlendirmek için oluşturulan performans göstergeleri
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılıp kullanılmadığını ölçmeye yardımcı olur.
Niceliksel (iş yükü, üretim, işlem sayısı, kayıt sayısı, kullanılma oranı, tüketim, sıklık vb),
Niteliksel (zamanındalık, servis dışı kalma, hata oranları, cevap verme aralıkları vb),
Verimlilik (göreceli işlem maliyetleri gibi), veya Finansal (tahsilat, vb. oranları) olabilir.
Kurumsal hedeflere ulaşmada performansı izlemek (başarı/başarısızlık durumlarını
saptayarak performansı iyileştirmek), karar vericilerin politika belirleme sürecini
iyileştirmek, bütçe (sınırlı kaynakları nerede kullanalım ?), yasal zorunluluklar, işin
değerini paydaşlara ve müşterilere iletmek, sonuçları raporlayarak güveni arttırmak ve
çalışanlara erişilmek istenen sonuçların açıklanabilmesi amacıyla kullanılır.
Kurumun, stratejik amaçları çerçevesinde, stratejik hedeflerine ulaşmak için yıllar
itibariyle yakalamayı öngördükleri performans seviyelerini gösteren belirgin (anlaşılır),
ölçülebilir, çıktı-sonuç odaklı tatminkar (belirlenen hedefe, uluslar arası standartlara
göre, diğer kurumlara göre vb.) performans düzeyleridir.
Her bir performans kriterinin (göstergesinin) miktar, zaman, kalite veya maliyet
açısından nasıl (hangi ölçüler kullanılarak) ölçüleceğinin (ölçme yöntemi, ölçme birimi,
kimlerin ölçeceği vb.. belirtilerek) tanımlanmasıdır.
Bir mali yılda kamu idaresinin stratejik planı doğrultusunda yürütmesi gereken
faaliyetleri, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını ve performans ölçümü yaparak ulaşılması
istenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını değerlendiren ve sonuçları raporlayan
(performans hedef ve göstergelerini içeren), idare bütçesi ve idare faaliyet raporunun
hazırlanmasına esas teşkil eden programdır.
İdarenin sağladığı hizmet veya ürünler dolayısıyla bireylerin veya toplumun
durumunda meydana gelen değişmedir. Bir nevi yapılan işlerin etkinliğinin ve etkisinin
sorgulanmasıdır. Sonucun elde edilmesi, amaca ulaşıldığının göstergesidir.
Belirli bir zaman diliminde kurumun şimdiki durumundan gelecekteki arzu edilen
durumuna dönüşümünü sağlayabilmek için belirlenen amaç ve hedeflere nasıl
ulaşılacağını gösteren kararlar bütünüdür.
Bir kuruluşun belirli bir süre itibarıyla misyonunu nasıl yerine getireceğini ve vizyonuna
nasıl ulaşacağını ifade eden, sonuca yönelmiş orta ve uzun vadeli amaçlardır. Belirli bir
zaman diliminde kurumun şimdiki durumundan gelecekteki arzu edilen durumuna
dönüşümünü sağlayabilecek kavramsal sonuçlardır. Stratejik planın, genel çerçevesini
amaçlar oluşturur ve kurumun misyonunu yerine getirmesine katkıda bulunur. Stratejik
amaçlar, kurum için açık bir yön belirlemeli, hedeflerin gerçekleştirilmesinde yol
gösterici, iddialı, ama gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır.
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Stratejik amaçların yerine getirilebilmesi için neler yapılması gerektiğinin formüle
edilmiş halidir. Bir başka deyişle stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik,
ulaşılması öngörülen çıktılara dönük, spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır.
Kurumun politika öncelikleri, ilgili mevzuat ve benimsediği temel ilkeler çerçevesinde
mevcut durumunu gözden geçirerek gelecekte öngördüğü (vizyonun gerçekleşmesi
için) duruma gelebilmesi için amaçlarını, ölçülebilir hedeflerini ve bunlara ulaşmayı
mümkün kılacak yöntemleri kurumsal öncelikler ve kaynak ihtiyaçları ile birlikte ortaya
koyan ve gerçekleşmelerin (performansın) önceden belirlenmiş olan göstergeler
doğrultusunda izlenip ölçülebildiği (değerlendirildiği), katılımcı yöntemlerle hazırlanan
planlardır. Bütçenin stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedefleri ifade edecek
şekilde hazırlanmasına, kaynak tahsisinin önceliklere dayandırılmasına ve hesap verme
sorumluluğuna rehberlik eder.
Bir süreçtir. Bir kuruluşun aşağıdaki dört temel soruyu cevaplandırmasına yardımcı
olur:
1. Neredeyiz ?
Durum analizi : iç ve dış ortamın kapsamlı bir biçimde incelenmesi;
değerlendirilmesi)
2. Nereye gitmek istiyoruz ?
Misyon (varoluş nedeni), Vizyon (ulaşılması arzu edilen gelecek), Faaliyetlere
yön veren ilkeler, Stratejik Amaçlar (ulaşılması için çaba ve eylemlerin
yönlendirileceği genel kavramsal sonuçlar) ve Hedefler (amaçların elde
edilebilmesi için ulaşılması gereken ölçülebilir sonuçlar)
3. Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz ?
Stratejik amaçlar ve hedeflere ulaşmak için kullanılacak yöntemler olan
stratejiler ve faaliyetler
4. Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz ?
İzleme (yönetsel bilgilerin derlenmesi;plan uygulamasının raporlanması) ve
Değerlendirme (alınan sonuçların misyon, vizyon, ilkeler, amaçlar ve
hedeflerle ne ölçüde uyumlu olduğunun, kısaca performansın
değerlendirilmesi; buradan elde edilecek sonuçlarla planın gözden geçirilmesi)
Yukarıda belirtilen sorulara verilen cevaplar stratejik planlama sürecini oluşturur.
Kurumun dış çevresiyle olan ilişkilerinin düzenlenmesi ve örgütsel yönün
belirlenmesiyle buraya ulaşmak için yapılacak işlerin planlanması, örgütlenmesi,
koordinasyonu ve kontrol edilmesi süreci olarak tanımlanabilir.
Kurumun geleceğe dönük stratejiler geliştirmesini ve performansını etkileyecek olan,
kurumun güçlü ve zayıf yönleri ile karşı karşıya olduğu fırsat ve tehditlerin
belirlenmesidir.
Kurumun temel değerlerinin bir ifadesidir. Kurumsal değerleri, yönetim biçimini ve
kurumsal davranış kurallarını ifade eder. Kurumun vizyonu ve misyonunun gerisinde
yatan değer ve inançların temelidir. Kurumun kararlarına, seçimlerine ve stratejilerinin
belirlenmesine rehberlik eder.
Kurumun içinde bulunduğu sektör itibariyle yararlanıcılara yönelik geliştirdiği ürün veya
hizmetlerdir.
Kurumun ideal geleceğini sembolize eder, kurumun uzun vadede neleri yapmak
istediğinin güçlü bir anlatımıdır. Kurumun ulaşmayı arzu ettiği geleceğin, bir yandan
çalışanları ve karar alıcıları ilerlemeye teşvik edici, diğer yandan da gerçekçi, iddialı ve
ulaşılabilir bir ifadesidir.
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