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SUNUŞ
İçinde bulunduğumuz dönem, sağlık hizmetleri sunumu
açısından oldukça zorlayıcı bir sınav niteliğindedir. Zira
küreselleşme bir taraftan sağlık turizmi, teknoloji transferi,
uluslararası sektörel işbirlikleri gibi fırsatlar sunarken diğer
taraftan Covid-19 (Koronavirüs) pandemisi, topraklarını terk
etmek zorunda kalmış göçmenler, artan ulusal ve uluslararası
rekabet gibi tehditleri de beraberinde getirmektedir.
Sağlık kurumlarının önlerindeki fırsatları kullanabilmek ve
tehditlerden etkilenmemek için ciddi bir hazırlık ve analiz
sürecinden geçmeleri gerektiği açıktır. Başka bir ifadeyle sağlık
kurumlarının iyi hazırlanmış bir stratejik plan çerçevesinde
hareket etmeleri gerekmektedir. Kamu kurumları için stratejik
plan 5018 Sayılı Kanun çerçevesinde bir zorunluluk olmakla
beraber günümüzde pek çok özel sağlık kurumunun da bir
stratejik plan çerçevesinde hareket ettiği bilinmektedir. Bu
sebeple kitabın, alanda çalışan profesyonellere önemli bir katkı
sağlayacağı kanaatindeyim.
Kitap; hizmet ve sağlık hizmetleri, stratejik planlama ile sağlık
hizmetlerinin stratejik planlaması olmak üzere üç bölümden
oluşmakta ve konuyu tümevarım yöntemi ile ele almaktadır.
Böylece kavramsal olarak konuyu en geniş şekilde aktarmaya
çalışmaktadır.
Kitabın sağlık kurumu yöneticileri ve çalışanları, araştırmacılar,
sağlık alanında eğitim gören öğrenciler ile konuya ilgi duyan
herkese yararlı olması dileklerimle.
Prof.Dr. Mehmet BAŞAR
Anadolu Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dekanı
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BÖLÜM-1 HİZMET ve SAĞLIK HİZMETLERİ
1. HİZMET
1.1. Hizmet Kavramı
Hizmet faaliyetlerini tanımlayabilmek için öncelikle hizmet ve
hizmete özgü özelliklerin iyi anlaşılması gerekir. Hizmet bir
hizmet sunucu tarafından tüketici ihtiyaçlarına yönelik olarak
hazırlanan, tüketici tarafından anlık olarak tüketilen ve kaybolan
faydaları ifade etmektedir (Richter ve Souren, 2008). Torlak vd
(2016) ise hizmeti “insan ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik eş
zamanlı olarak elde edilen (üretilen) ve tüketilen, stoklama ve
taşımaya elverişli olmayan, mülkiyet aktarımının olmadığı soyut
yapıdaki bir faaliyet veya fayda” şeklinde tanımlamaktadır.
Hizmet sektörü günümüzde artarak büyüme göstermektedir.
Torlak vd (2016) Gayrı Safi Milli Hasıla içinde hizmet
endüstrilerinin payının %60-80 seviyesinde olduğunu, toplam
işgücünün ise %55-75 düzeyindeki bölümünün hizmet
sektöründe istihdam edildiğini ifade etmektedir.
1.2. Hizmetin Özellikleri
Hizmetleri tanımlarken en sık başvurulan yöntem fiziksel mallar
ile hizmetler arasındaki fark üzerinden yola çıkmaktır.
Literatürde hizmet faaliyetlerini fiziksel mal imalat
süreçlerinden ayıran özellikler; heterojenlik, soyutluk, eş
zamanlı üretim ve tüketim (ayrılmazlık) ile dayanıksızlıktır
(stoklanamamak) (Zeithaml vd, 1985; McLaughlin ve Coffey,
1990).
Diğer taraftan belirtmek gerekir ki fiziksel malların üretilmesi
ve mülkiyetinin el değiştirmesi süreçlerinde hizmet faaliyetleri
önemli bir yer tutmaktadır; tam tersi pencereden bakıldığında ise
hizmetin üretilmesi ve sunulması da çoğunlukla fiziksel malların
kullanılması ile gerçekleşmektedir (Vargo ve Lusch, 2004).
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Literatürde araştırmacıların mal ve hizmetleri birbirlerinden
ayırırken en sık üstünde durdukları konu soyutluktur. Zira
hizmetler nesnelerden ziyade icraatlardır. Hissedilebilmekle
beraber; beş duyu organı ile algılanamayabilirler (Zeithaml vd,
1985). Hizmetlerin soyut olması sebebi ile konumlandırılmaları
somut ürünlere göre daha zordur (Assael, 1985). Soyutluk,
hizmetlerin taklit edilmesine engel olabilecek patent gibi
mekanizmaların da kullanılabilmesine mani olmaktadır
(Langeard, 1981).
Hizmetlerin bir diğer önemli özelliği üretildikleri anda
tüketilmeleridir. Oysa bilindiği üzere mallar üretildikten sonra
tüketilmek üzere stoklanabilmektedirler (Regan, 1963). Bu
durum tüketicinin de hizmetin üretildiği anda üretim yerinde
olmasını ve bir şekilde üretim sürecine katılmasını zorunlu hale
getirmektedir (Carmen ve Langeard, 1980). Algılanan hizmet
kalitesi; hizmeti sunan kişinin o anki durumu kadar hizmeti alan
kişinin de durumu ile alakalıdır. Buna ek olarak hizmeti üretenin
aynı zamanda satıcısı olduğu ve çoğunlukla aracısız bir şekilde
tüketiciye ulaştırıldığı söylenebilir (Gronroos 1978). Eklemek
gerekir ki hizmet üretimi esnasında müşteri katılımının da
olması aynı zamanda üretimde meydana gelen hataların da anlık
olarak müşteri tarafından görülmesine sebep olmakta ve bu tip
tespitler hizmeti alan kişide olumsuz algı ve tepkilere sebep
olabilmektedir (Jan, 2012).
Heterojenlik hizmetlerin sunumundaki çok değişkenli yapıyı
ifade etmektedir. Bir hizmetin niteliği, içeriği ve kalitesi
üreticiden üreticiye değişebilmekte; aynı üreticiden alsa dahi
farklı
tüketiciler
tarafından
farklı
düzeylerde
algılanabilmektedir. Bu sebeple heterojenlik emek yoğun hizmet
sunucular için önemli bir sorun olabilmektedir. Zira insanların iş
performansları günlük hatta anlık olarak dalgalanma
gösterebilmektedir (Knisely, 1979).
Dayanıksızlık (stoklanamama) ise hizmetlerin muhafaza
edilemeyeceğini ifade etmektedir (Bessom ve Jackson, 1975;
2

Thomas 1978). Bu sebeple hizmete yönelik ortaya çıkan talep
dalgalanmalarında
kurumlar
yeterli
süratte
cevap
veremeyebilmektedirler. Bu da hizmeti talep eden kitlede
memnuniyetsizliklere sebep olabilmektedir (Torlak vd, 2016).
Ayrıca stoklanamama sebebi ile hizmetlerin büyük ölçekli
kitlesel üretimleri de yapılamamaktadır (Sasser, 1978).
Hizmetin özelliklerinden dolayı satın alma süreci mal satın alma
süreçlerinden daha karmaşık bir hal almaktadır, çünkü tüketici
kendisinin de dahil olduğu birkaç farklı adımda süreci
tamamlamaktadır (Axelson ve Wynstra, 2002). Murray (1991),
yaptığı araştırmada tüketicilerin algıladıkları riskin artması
sebebi ile hizmet satın alma kararlarında mal satın alma
kararlarına nazaran daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduklarını
ortaya koymuştur. Javalgi vd (2006), bu durumu hizmetlerin
heterojen ve soyut yapısı ile ilişkilendirmektedirler. Zeithaml ve
Bitner (1996) ise tüketicilerin hizmetlerin soyutluğu ve standart
olamamaları sebebi ile değerlendirme süreçlerinin somut
mallardan daha uzun sürdüğünü belirtmektedirler. Bu durum
hizmetler ile ilgili tüketicilerin bilgi edinme süreçlerini
zorlaştırmakta ve uzatmaktadır. Zira elde edilen her bir bilgi,
farklı tüketicilerden elde edildiği için bir miktar öznellik
bulundurabilmektedir.
1.3. Hizmet Sunumunda Süreçler
Süreç; bir işin yapılış, üretiliş biçimini oluşturan sürekli
işlemler, eylemler dizisidir. Her hizmet kendisini tamamlayan
alt hizmet ve süreçlerden oluşur. Hizmet üretim süreci bir sistem
aracılığı ile girdilerin arzulanan sonuç ve çıktılara
dönüştürülmesi sürecidir (Koç, 2017).

3

Tablo 1 Hizmet Sunumunda Süreçler, Kaynak: Rusbult vd, 1999;
Aktaran: Koç, 2017

Hizmet sunumunda kullanılan süreçler
özelliklerine;
zamanlamalarına ve müşteri için taşıdıkları öneme göre farklılık
göstermektedir. Bu farklılıklar süreçlerin türlere ayrılarak
değerlendirilmesine yardımcı olmaktadır.
Bazı süreçlere hizmet sunumundan önce verildiği için “hizmet
hazırlık süreci” hizmet sunumu ve sonrasını kapsayan sürece ise
“hizmet sunum süreci” denilmektedir. Bir diğer sınıflandırmada
ise müşterinin etkileşime geçtiği anı “ön alan süreci”, kurumun
hizmeti karşılamak için arka planda yürüttüğü süreçleri ise “arka
alan süreci” olarak tanımlamaktadır. Süreçler fonksiyonlarına
göre ise; temel süreçler, destek süreçleri ve yönetim süreçleri
olarak üçe ayrılmaktadır (Torlak vd, 2016).
1.4. Hizmet Tasarımı
Hizmet tasarımının üç bileşeni vardır. Bunlar:





Çekirdek Ürün: Tüketicinin ihtiyacını ortadan kaldıran
merkezi bileşendir.
Destekleyici Hizmetler: Destekleyici hizmetler çekirdek
ürünün etrafını çevreleyen ve kullanım değerini arttıran
bileşendir. Benzer çekirdek ürün sunan kurumlar arasında
rekabet üstünlüğünü belirleyen unsur, destekleyici
hizmetlerdir.
Sunum Süreci: Sunum süreci çekirdek ürün ve destekleyici
hizmetlerin tüketiciye ulaştırılması sürecidir. Aşağıda sayılan
sorulara cevap verebiliyor olması gerekmektedir:
o Tüketiciye ne kadar farklı hizmet bileşenleri
sunulmaktadır,
o Süreçte tüketicilerin rolü nedir,
4

o
o

Sunum ne kadar sürmektedir,
Belirlenmiş hizmet sunumu seviyesi ve taahhüdü
nedir. (Lovelock ve Wirtz, 2011)

İnsan merkezli tasarım; tüketici isteklerini daha iyi yakalayan,
yenilikçi çözümler üretilmesini sağlayabilir (Brown, 2008).
Tasarım odaklı düşünmek, hizmet tasarım sürecinin ayrılmaz bir
parçasıdır. Tasarımcılar bütün süreçlerde paydaşların tamamı
arasında bir koordinatör gibi çalışmalıdırlar. Tasarım süreçlerine
son kullanıcıların da katılması sürecin doğru sonuçlanabilmesi,
sunulan hizmetlerin kullanıcı dostu ve inovatif olması için için
önemlidir (Miettinen, 2011). Tasarım odaklı düşünmek,
tasarımcının hassasiyetini insanların ihtiyaçlarıyla bir araya
getirerek kurumsal stratejiye uygun bir şekilde piyasa fırsatlarını
yakalayabilecek bir kesişim yaratır (Brown, 2008). Hizmet
tasarımında sadece tüketicilerle bir araya gelmek yeterli
değildir; önemli olan hizmetin bütün paydaşları ile bir araya
gelerek ideal bir değer önerisini ortaya koymaktır.

Şekil 1 Hizmet Tasarım Modeli, Kaynak: Goldstein vd (2002)

Hizmet konsepti ise tüketiciler için neler yapılması gerektiğini
ve bunların sunulan hizmetler ile nasıl yapılacağını içeren
detaylı tanımlardır (Edvardsson ve Olsson, 1996). Goldstein vd
(2002), hizmet konseptini kurumun stratejisi ile hizmet sunumu
arasında bütünleyici bir bileşen olarak tanımlamaktadır.
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Van Oosterom (2009), beş aşamadan oluşan bir hizmet tasarım
süreci önermektedir: keşfetme aşaması, kavramsallaştırma
aşaması, tasarım aşaması, kurgulama aşaması ve uygulama
aşaması. Rasgado vd (2004) ise hizmet tasarım sürecini
aşağıdaki adımlarla tanımlamaktadırlar:
 Konsept geliştirme
o Tüketici ihtiyaçlarının tanımlanması,
o İhtiyaçların özellikleri,
o Hizmet için konsept tasarımının yapılması
 Sistem tasarımı
o Detayların tasarlanması
 Test etme ve uygulama
Literatürde farklı süreç tanımları olmakla beraber bunların pek
çoğunda keşif aşaması bulunmaktadır. Keşif aşamasında sunulan
hizmetin çerçevesi, hizmeti kullananlar, hizmet çevresi gibi
etkenler tanımlanmaktadır.
Kavramsallaştırma aşamasında ise hizmetin görselleştirilmesi,
prototiplenmesi gibi test işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bir
hizmetin test aşaması geleneksel olarak üretilmiş bir takım
prototiplerin pilot uygulamalarla test edilmesini içermektedir
(Bitran ve Pedrosa, 1998). Bu şekilde hizmeti sunacak olan
kurum, uygulama öncesi tasarladığı hizmete dair detayları
gözlemleyebilir, eksiklik ve hataları tespit edebilme imkanına
kavuşur.
Uygulama aşaması ise sunumu kurum tarafından uygun bulunan
tasarımın tüketici beğenisine arz edilmesidir. Hizmetin
uygulamaya alınma aşaması adımlar içerisinde en kritik olanıdır
(Johne ve Storey, 1996). Uygulama aşamasında yaşanabilecek
sorunlar, önceki süreçler için harcanan zaman ve maddi
kaynakların boşa gitmesine sebep olabilir. Uygulama aşaması
süresince sunulan hizmet gözlemlenmeli, uygulama ile ilgili
bütün
paydaşlara
geri
bildirilmlerde
bulunulmalıdır
(Easingwood, 1986). Schneider ve Bowen (1984) özellikle
hizmet sunumunda tüketici ile doğrudan etkileşimde bulunan
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çalışanların sürecin katılımcılarından olmasının önemine vurgu
yaptıkları görülmektedir. Bu çalışanlar tüketicilerin hizmete dair
olumlu olumsuz değerlendirmelerini ilk elden tasarımdan
sorumlu birimlere aktararak hataların ortadan kalkmasına katkı
yapabilmektedirler.
1.5. Hizmetlerin Fiyatlandırılması
Tüketiciler hizmeti almadan önce fiyatı kaliteyi gösteren bir
ipucu olarak kullanma eğilimindedirler (Hoffman vd, 2009).
Fiyatlandırma kararı pek çok içsel ve dışsal etkinin dikkate
alındığı sistematik ve stratejik bir süreçtir. Süreç fiyatlandırma
amacı, talebin değerlendirilmesi, maliyetlerin hesaplanması,
rakip fiyatlarının analizi ve fiyatlandırma yönteminin seçilmesi
gibi pek çok basamaktan oluşmaktadır (Kotler ve Keller, 2007).
1.5.1. Maliyet Temelli Fiyatlandırma
Maliyetler bir hizmete verilebilecek en düşük fiyatı
belirlemektedir. Kurumlar, üretim, dağıtım, pazarlama gibi
maliyetlerini fiyata yansıtmaktadırlar. Özellikle hastane gibi
sabit maliyetleri yüksek olan yerlerde hizmet sunum maliyetleri
de hesaba alındığında maliyetler oldukça yükselmektedir.
Maliyetler genel itibari ile sabit ve değişken olarak ikiye
ayrılmaktadır. Geleneksel yöntemde toplam maliyetler bu
çerçeveye göre belirlenmektedir. Hizmet üreten yerler için
modern yaklaşım ise “faaliyet temelli maliyetlendirme”
yöntemidir. Bu yöntemde her bir müşteri için gerçekleştirilen
doğrudan ve dolaylı faaliyetleri tanımlayarak hizmet
maliyetlerini ortaya çıkartır. Böylece birden fazla ve farklı
nitelikte hizmet üretilen kurumlarda her bir hizmet için maliyet
ve kar hesabı yapılabilmektedir (Cooper ve Kaplan, 1991).
1.5.2. Değer Temelli Fiyatlandırma
Bu yaklaşıma göre tüketicinin bir hizmet için ödeyeceği fiyatın
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üst sınırı, tüketicinin o hizmete zihninde atfettiği değerden daha
yüksek olamaz. Bu sebepledir ki tüketiciye doğru bir değer
önerisi sunulması, doğru fiyatlandıma için oldukça önemlidir.
Bu aşamada rakiplerin sunduğu değer önerisinden daha fazlasını
sunmak kuruma bir fiyatlandırma özgürlüğü sağlayabilir. Fiyatın
belirlenebilmesi için tüketicinin hizmetle ilgili algıladığı değeri,
hizmeti almaya verdiği önemi anlamak gerekmektedir (Yıldırım
ve Özdemir, 2017).
1.5.3. Rekabet Temelli Fiyatlandırma
Rakipler piyasada aynı hizmeti sunan diğer kurumları ifade eder
ve en yüksekten en düşüğe doğru tüketiciler için sanal bir fiyat
skalasının da oluşmasına sebep olurlar. Bu yöntemde kurum
kendi fiyatını, rakip fiyatlarını baz alarak tespite eder (Ünal,
2018). Rakip fiyatlar arasında bir fiyat konumlandırması
yapılabilmesi için iyi bir rakip analizi yapılarak maliyet yapıları,
değer önerileri, hizmet sunum şekilleri, müşteri memnuniyet
düzeyleri anlaşılmalıdır.
1.6. Hizmet Fiyatlandırma Stratejileri
Fiyatlandırma kararlarına etki eden bütün değişkenleri göz
önüne aldıktan sonra kullanılacak fiyatlandırma stratejisi
basamağına geçilmektedir. Bu stratejiler tatmin temelli
fiyatlandırma, ilişki fiyatlandırması ve verimlilik temelli
fiyatlandırmadır.
1.6.1. Tatmin Temelli Fiyatlandırma
Hizmetin soyut doğasından kaynaklanan belirsizliğin getirdiği
risk algısını dikkate alarak bir değer önerisi sunulmasına
dayanmaktadır. Dolayısı ile belirsizliğin yüksek olduğu hizmet
sunumu aktivitelerinde kullanımı önem kazanmaktadır
(Jollands, 2003). Hizmetle ilgili sunulan garantiler ve sabit fiyat
uygulamaları buna örnek gösterilebilir.
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1.6.2. İlişki Fiyatlandırması
Bilinmelidir ki tüketiciler, hizmet aldıkları yerler ile uzun vadeli
ilişkiler geliştirmek isterler. Bunun olabilmesi için öncelikle
ilişkinin kurulmasını sağlamak gerekmektedir. Bu stratejide
fiyatlandırma, tüketici ile iletişim kurma ve ilişki geliştirme için
bir araç olarak kullanılmaktadır. Tüketiciyi, hizmeti talep
etmeye ve buna bir bedel ödemeye ikna edecek düzeyde bir fiyat
belirlenmesi mantığına dayanmaktadır (Berry ve Yadav, 1996).
Ayozie (2004) ilişki fiyatlandırması yönteminin müşteri
sadakatini arttırıcı bir etkisi olduğunu da ifade etmektedir. Cazip
bir fiyat ve değer önerisi taşıyan uzun vadeli sözleşmeler ve tek
fiyata birden fazla hizmet içeren paketler buna örnek olarak
verilebilir.
1.6.3. Verimlilik Temelli Fiyatlandırma
Bu yaklaşımda amaç tüketiciye maliyeti en uygun hizmeti
sunmaktır. Bu şekilde hizmeti sunan kurum fiyat hassasiyeti
yüksek olan tüketici kitlesini kendine çekmeye çalışır. Bu tarz
bir fiyatlandırma yapılabilmesi için kurumun maliyetlerini en
aza indirgeyebilmesi gerekmektedir. Bazı durumlarda tüketiciye
sunulan değer önerisinin içinde daha az etkiye sebep olanların
elenmesi de kurumlar tarafından tercih edilebilmektedir. Bu
şekilde bir yol izlenecekse temel tüketici ihtiyacının doğru tespit
edilmesi gerekmektedir. Örnek olarak gerekirse bazı havayolu
şirketlerinin temel ihtiyacın iki nokta arasında süratle seyahat
etmek olduğu anlarda kabin içi yemek, ikram gibi hizmetleri
sunmayarak daha ucuz seyahat imkânı sağlamaları verilebilir.
1.7. Hizmet Dağıtım Kanalları
Hizmetin
tüketiciyle
buluşturulabilmesi
ve
tüketici
memnuniyetine ulaşışabilmesi için sürecin doğru bir şekilde
yönetilmesi gerekmektedir (Erdoğan, 2017). Tüketicilerin
hizmetle buluşabilmesi genel itibari ile bulunabilirlik,
ulaşabilirlik ve satın alınabilirlik/ödenebilirlik şartlarının
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varlığına bağlıdır. Ulaşabilirlik ve bulunabilirlik dağıtımın
konusudur. Soyut hizmetlerin dağıtımı elbette ki somut malların
dağıtım yöntemlerinden ayrışmaktadır. Zira hizmetler
stoklanamamakta ve üretildiği anda tüketilmektedir, oysa mallar
üretildikten sonra tüketilmek üzere tasarlanmaktadırlar. Bu
sebeple somut malların aracılığını yapan toptancı, perakendeci
gibi aracı kurumlar bu sürece pek az dahil olabilmektedirler.
Başka bir ifade ile hizmetler çoğunlukla aracısız olarak
sunulmaktadırlar. Buna istisna olarak elektronik hizmetler ve
acenteler üzerinden yürütülen sigortacılık vb hizmetleri
gösterilebilir.
1.7.1. Dağıtımda Zaman ve Mekân Kararları
Hizmet sunumunda zaman ve mekân oldukça kritik iki
bileşendir. Hizmetin tüketicilere nerede ve ne zaman
sunulacağına dair alınan kararlar kurumun tüketici ile etkileşimi
için de belirleyici olmaktadır. Hizmet sunumunda zaman ve
mekân kararları genel olarak üç başlık altında toplanmaktadır.
Bunlar tüketicilerin hizmeti almaya gittikleri, kurumun
tüketiciye gittiği veya kurum ile tüketicinin uzaktan etkileşim
kurduğu modellerdir.
Yöntem
Örnek
Tüketicinin hizmeti
Diş tedavisi
alabilmek için
Tüketici Hizmeti
hizmetleri, plastikkuruma gitmekten
Almaya Gider
rekonstrüktif
başka seçeneğinin
cerrahi, patoloji
olmadığı modeldir
Kurumun hizmeti
Evde bakım
Kurum
sunmak üzere
hizmetleri,
Tüketiciye
tüketiciye gittiği
ambulans
Gider
modeldir
hizmetleri
Kurum ve
Çevrimiçi
Uzaktan
tüketicinin fiziksel
hizmetler, çağrı
Etkileşim
olarak bir araya
merkezleri
gelmediği modeldir
Tablo 2 Dağıtımda Zaman ve Mekân Kavramları, Kaynak: Lovelock ve
Wirtz'den (2011) Uyarlanmıştır
Model
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1.7.2. Kanal Tasarım Kararları
Kanal tasarımı kararları tüketici ihtiyaçlarının analizi, kanal
amaçlarının belirlenmesi, alternatif kanalların tespiti ve bu
alternatiflerin değerlendirilmesi süreçlerini ihtiva eder (Kotler
ve Keller, 2007). Önceki bölümlerde de belirtildiği üzere
hizmetler tüketicilere doğrudan üretici tarafından, aracılar
vasıtası ile ve elektronik ortamda ulaştırılabilmektedir. Seçilecek
tasarım için bütün alternatiflerin doğru bir şekilde birbirlerine
üstünlükleri ve zayıflıkları, rakiplerin yöntemleri ve tüketici
beklentileri analiz edilmelidir.
Kurumlar tarafından başvurulabilecek kanal dağıtım kararları
genel itibari ile şunlardır:





Doğrudan satış,
Acente ve komisyoncular,
Franchise ve
Elektronik kanallar.

Tabloda kanal tasarım kararları, bunların tanımları ile
birbirlerine üstünlükleri ve zayıflıkları verilmiştir.
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Tablo 3 Kanal Tasarım Kararları, Kaynak: Zeithaml ve Bitner (1996);
Lovelock ve Wirtz (2011); Torlak vd (2016); Koç (2017)

12

1.8. Hizmet İçin İletişim Stratejisinin Planlanması
Etkili bir iletişim stratejisi planlayabilmek için hedef kitle,
amaçlar, iletişim tasarımı, kanal seçimi, bütçe belirlemesi,
iletişim karmasının seçilmesi, sonuçların ölçümü gibi birçok
sürecin doğru bir şekilde kurgulanması gerekmektedir (Kotler,
2003).
Tabloda hizmet için tasarlanacak iletişim stratejisinin
hazırlanma, uygulanma ve ölçüm süreci gösterilmektedir. Bu
süreç genel olarak;








Hedef kitlenin belirlenmesi,
Amaçların belirlenmesi,
İletişim tasarımı,
İletişim kanalının seçimi,
Bütçenin oluşturulması,
İletişim karmasının seçimi ve
Sonuçların ölçülmesi

olmak üzere yedi basamaktan oluşmaktadır.
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Tablo 4 Hizmet İçin İletişim Stratejisinin Belirlenmesi, Kaynak: Palmer
(1994), Odabaşı ve Oyman (2002); Cutler ve Thomas (2000), Palmer
(2005)
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2. SAĞLIK HİZMETLERİ
Sağlık hizmetleri, bireyin sağlık durumunda bir bozulma ortaya
çıktığında, bozulmanın giderilmesi için talep edilen ve hemen
hemen tüm bireylerin ihtiyaç duyabileceği bir hizmet türüdür
(Leibowitz, 2004). Hizmet sunumun temel mantığı, tüketicinin
hizmeti aldıktan sonra kendisini daha iyi hissetmesi üzerine
kurulmuştur (Grönroos, 2008); sağlık hizmetleri için bu
mantığın hastanın hizmeti aldıktan sonra iyi oluş halinin
yükselmesi şeklinde tanımlanması mümkündür (Vargo vd,
2008). Dolayısıyla bazı durumlarda sağlık hizmeti talebi
tedaviden ziyade destek amaçlı olarak da ortaya çıkabilmektedir
demek yerinde olacaktır (Mills ve Gilson, 1988).
Bazı araştırmacılar sağlık hizmetlerinde taraflar arasındaki
ilişkiyi; hizmet alanlar (hastalar), hizmet sunanlar (hastaneler,
klinikler vb) ve sağlık güvencesi sağlayanlar (devlet, özel
sigorta
şirketleri
vb)
şeklinde
bir
üçgen
olarak
betimlemektedirler (Mossialos ve Dixon, 2002; Rothgang vd,
2005; Sauter, 2009; Güvercin vd, 2016).

Şekil 2 Sağlık Hizmetleri Üçgeni, Kaynak: Sauter, 2009

Sağlık hizmetleri üçlü bir sınıflandırmaya tabidir. Bu
sınıflandırmanın bileşenleri; koruyucu hizmetler, tedavi edici
hizmetler ve rehabilitasyon hizmetleridir.
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Tablo 5 Sağlık Hizmetlerinin Yapısı, Kaynak: Demirbilek ve Çolak,
2008; Türkal veCihangir, 2008; Yaylalı vd, 2012, Özata ve Büyükyavuz,
2016

Sağlık hizmetlerini diğer hizmetlerden ayıran bir takım
karakteristik özellikleri bulunmaktadır. Öncelikle hizmeti
alanların bir sağlık sorunları olduğu ve bu sebeple bir miktar
duygusal, talepkar ve hizmeti sağlayana bağımlı oldukları
söylenebilir. Nihayetinde bazı durumlarda söz konusu olan şey
ölüm-kalımdır. Ayrıca hastaların hizmetin üretilmesi sürecine
katılımları da diğer sektörlerden farklı olmaktadır. Hastalığın
durumuna göre bir takım testler yaptırmaları, röntgen
çektirmeleri, hekimin sorduğu soruları samimiyetle ve doğru
cevaplamaları gerekmesi gibi farklı bir takım katkıları
sağlamaları hizmetin doğru bir şekilde ortaya çıkabilmesi için
şarttır. Bir diğer konu da sağlık hizmetinin üretilmesinde
hastanın aile geçmişi, hastalık geçmişi gibi bir takım unsurların
da gündeme alınmak zorunda olmasıdır. Fakat diğer hizmetlerde
bu durum söz konusu değildir. (Berry ve Bendapudi, 2007).
Sağlık hizmetleri sunumunda diğer sektörlerden farklı olarak
karar verme süreci hizmeti alandan ziyade büyük ölçüde hekim,
hemşire, diyetisyen vb sağlık personeli tarafından
yönetilmektedir (Thomas, 2005). Ayrıca Thomas (2005), sağlık
hizmetlerinde tüketicilerin özellikle benzer sağlık sorunları
yaşamış üçüncü kişilerin yönlendirmelerine diğer hizmetlere
nazaran daha açık olduklarını da söylemektedir. Bir diğer
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önemli fark ise özellikle kamusal hizmet alan hastalarda bir fiyat
hassasiyeti olmamasıdır. Zira kamusal destekler sebebi ile
hizmet alanların çoğu zaman gerçek tedavi maliyetini bilmeleri
de mümkün olamamaktadır (Thomas, 2007). Oysa diğer
sektörlerde sunulan hizmete yönelik olarak insanlar çoğunlukla
fayda maliyet değerlendirmelerinde maliyet kalemini para ile
ölçmektedirler.
Sağlık hizmetleri oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu
yapıda bakım çoğunlukla hemşirelik mesleği ile; tedavi ilaç ve
hekim ile; kontrol yönetim ile ve toplum politikacılarla
ilişkilendirilmektedir. Dolayısı ile sağlık hizmetleri de bu dört
ayaklı yapı üzerinde şekillenmektedir (Glouberman ve
Mintzberg, 2001)
Sağlık hizmeti sunumu kamu ve özel sektör kesimlerinde farklı
kaygılarla yapılmaktadır. Özel sektör her ne kadar kar odaklı
hareket etese de kamusal hizmet üreticiler için öncelik sosyal
ihtiyaçların giderilmesidir (Osborne vd, 2012).
Sağlık hizmetleri için müşteri kavramının kullanılıp
kullanılamayacağı tartışılagelen bir konudur. Mevcut literatür
incelendiğinde bazı araştırmacılar tüketici kavramının
kullanılabileceğini söylemektedirler (Hudak vd, 2003;
Nordgren, 2008; Greenhalgh vd, 2010). Bu yaklaşımı
gerekçelendirirken araştırmacılar genellikle sağlık hizmeti
sunumunun oldukça katı kural ve yasalar çerçevesinde
gerçekleştirildiğini ve hastaların bilgi eksikliği sebebi ile
aldıkları
hizmetin
sonucunu
tam
olarak
değerlendiremiyebileceğini öne sürmektedirler. Diğer taraftan
Nordgren (2008), sağlık hizmetlerinin özel kurumlar tarafından
gerçekleştirilme düzeyi arttıkça hastaların da müşterileştiğini
söylemektedir. Burada hastanın kazandığı tüketici, müşteri veya
diğer sıfatların aslında hizmeti veren tarafından ne şekilde
konumlandırıldığı ile de ilgisi olduğu anlaşılmaktadır. Şayet
hasta hizmeti veren için bir finansal kaynaksa, özgür iradesi ile
hizmet alacağı yeri seçebiliyor, aldığı hizmet karşılığı ücret
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ödemeyi kabul ediyorsa ve ticari bir pazarlama faaliyetinin
varlığı da söz konusuysa hizmet veren tarafından müşteri olarak
görülebileceği de değerlendirilmektedir. Buna ek olarak Gergen
(2009), müşteri sıfatını taşıyan kişinin hizmetin üretilmesi
esnasında değer yaratma sürecine dahil olarak kontrolü bir
miktar elinde tutmak isteyeceğini de belirtmektedir.
2.1. Sağlık İhtiyacı
“Sağlık ihtiyacı” kavramı, tıbbi bakıma sebebiyet veren ve
karşılanamamış
sağlık
eksikliğini
tanımlamaktadır.
Karşılanamamış sağlık ihtiyaçları genel olarak erişim sorunları
ile ilişkilendirilmekle beraber bu bazı durumlarda da ihtiyaç
duyulan sağlık hizmetinin kısıtlı veya hiç var olmaması ile
ilgilidir (Aday, 1974; Anderson, 1978; Newchek vd, 2000).
Sağlık ihtiyacı sübjektif olarak (birey tarafından algılanan)
ortaya çıkabileceği gibi objektif olarak (profesyonel bir sağlık
çalışanı tarafından bilimsel yöntemlerle tanımlanan) da ortaya
çıkabilir.
Toplumda sağlık ihtiyacına yönelik kategorilerin tanımlanması,
sağlık hizmetlerinin sağlanabilmesi ve devamlılığı için gerekli
bir husustur. Sağlık hizmetlerinin devamlılığı doğrusal bir
süreçten ziyade farklı zamanlarda ve farklı sebeplerden bu
hizmete ihtiyaç duyacak bireyler üzerinden çok boyutlu olarak
tasarlanmaktadır.
Sağlık ihtiyacı durum çizelgesi; her seviyedeki sağlık
hizmetlerinin (koruyucu, önleyici ve tedavi edici) kapsamlı bir
şekilde sıralandığı ve sağlık hizmeti alması planlanan bireylerin
tanımlandığı bütünleşik bir çizelgedir (Dignity Health
Dominican Hospital, 2019).
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Tablo 6 Sağlık İhtiyacı Durum Çizelgesi

Sağlık hizmetleri gereksinimleri devamlılık sürecinde hizmetler,
hizmet sağlayıcıları ve düzenlemeler içerisinde kendini
gösterebilir. Verimli bir SHSP, sağlık sistemi içerisindeki tüm
alanlarda hizmet geliştirme ve kaynak ayırma konularında açık
bir yol haritası çizmelidir.
Sonuç itibari ile devamlılık konusu planlamanın ana
unsurlarından biridir. Devamlılığın dikkate alınması farklı
hizmet türlerinin ve hizmet sağlayıcılarının oldukça karmaşık bir
çevrede yönetilebilirliğini garanti edebilmelidir.
2.2. Sağlık Hizmetleri Talebi
Talep kavramı birinci bölümde de bahsedildiği üzere satın alma
gücü ile desteklenmiş isteği ifade etmektedir.
1960’larda ortaya atılan “Sağlık Hizmetleri Kullanımı Modeli
(SHKM)” (Health Services Utilization Model) bireylerin sağlık
hizmetlerini talep etmelerine sebep olan etkenleri ortaya koymak
için geliştirilmiştir. Model; aile yapısı ve sağlık ile ilgili
inanışları, sağlık hizmetleri ihtiyacını ortaya çıkartan
semptomlar ve şiddetleri vb sağlık hizmetleri talebine sebep
olan öncül etkenleri kapsamaktadır (Gochman, 1997). Bireyin
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sağlık hizmetleri kullanımı kararı, rahatsızlığına dair
semptomları algılamasına bağlıdır. Diğer taraftan semptomların
tek başına bu kararı verdirecek etkide olduğunu söylemek
mümkün değildir. Örneğin sağlık hizmetlerinin erişilebilirliği,
kalitesi, güvenilirliği gibi konular da bu belirleyici olmaktadır.

Tablo 7 Sağlık Hizmetleri Talebini Etkileyen Faktörlere Örnekler

Sağlık hizmetleri talebini ölçmek için en pratik yöntem; baz
dönemde sunulan sağlık hizmetlerinin toplam bedelini
hesaplamaktır. Lakin bu her zaman gerçekçi bir sonuç
vermeyebilir. Çünkü bazı durumlarda talep; maddi
imkânsızlıklar sebebi ile ertelenmiş yahut hayata geçirilmemiş
olabilmektedir.
Literatürde sağlık hizmetleri talebini ölçerken kullanılan en
yaygın model Grossman Modelidir. Bu modele göre bireyler
sağlık hizmetlerini aynı anda hem üreten hem de tüketen tarafta
olabilmektedirler. Yine aynı modelde birey sağlığın marjinal
faydası marjinal maliyetine eşit olana kadar harcama yapmaya
devam etmektedir. Bu arz talep dengesi bireyin hayatı boyunca
sürmektedir (Hren, 2012).
Sağlık hizmetleri talebinde, talebin inelastik olduğu
söylenmektedir.
Yapılan
hesaplamalara
göre
sağlık
hizmetlerinde talebin elastikiyeti -0,17 olarak hesaplanmış olup
bu durum; sağlık hizmetleri fiyatlandırmasında %1’lik bir artış
yaşanması durumunda bireylerin sağlık harcamalarında
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%0,17'lik bir düşüş yaşanacağı manasına gelmektedir (Ringel
vd, 2002).
2.3. Türkiye’de Sağlık Hizmetleri Kuruluşlarının Genel
Yapısı
Türkiye’de sağlık hizmetlerinin yapısı basamaklı olup kamu ve
özel kesimin yanı sıra sivil toplum örgütlerinin de sistemde
varlığı söz konusudur. Kamu sağlık hizmetleri, birinci basamak
sağlık kuruluşları olarak sağlık ocakları ve ana-çocuk sağlığı
merkezlerini, ikinci basamak sağlık kuruluşları olarak devlet
hastanelerini, üçüncü basamak sağlık kuruluşları olarak Sağlık
Bakanlığı’na ve üniversitelere bağlı hastaneleri içermektedir
(İlhan vd, 2006). Özel sektöre ve STK’lara ait sağlık kurumları
ise kendi hedef kitlelerinin özelliklerine göre yapılanmış
durumdadır ve buna göre hizmet vermektedirler. Türkiye
İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan sağlık istatistiklerine
dair 2017 yılı özet tablosu aşağıda verilmiştir.

Tablo 8 TÜİK 2017 Yılı Sağlık İstatistikleri, Kaynak:
http://www.tuik.gov.tr
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BÖLÜM-2 STRATEJİK PLANLAMANIN GENEL
ÇERÇEVESİ

Stratejik planlama, neyin nasıl yapılacağına karar verilen bir
süreçtir ve pek çok seviyede gerçekleşebilir. Örneğin bir ailenin
gündelik ihtiyaçlarıyla ilgili olabileceği gibi, devletin faaliyetleri
ile ilgili de olabilir.
Stratejik planlamanın temelinde teorik amaçların pratik
eylemlere dönüştürülmesi vardır. Bu açıdan ele alındığında hem
sanat hem de bilim olarak düşünülmesi mümkündür. Dolayısı ile
hassas ve yaratıcı karar verebilme yeteneği gerektirmektedir. Bu
kitapta amaçlanan ise sağlık hizmetlerinin stratejik
planlamasının nasıl yapılabileceğini okuyucuya aktarabilmektir.
Stratejik planlamacılar karar verme sürecini kolaylaştıran
profesyonellerdir. Tek başlarına karar vermezler, bunun yerine
karar vericileri (yöneticiler, devletin yerel sorumluları gibi)
desteklerler. Görevleri mantıklı ve sistematik bir karar verme
sürecinin en ideal faaliyetler çerçevesinde oluşturulmasıdır.
Sağlık hizmetlerinin stratejik planlaması sürecinde planlamacılar
pek çok sağlık hizmetleri bileşenini bir araya getirmekle
sorumludurlar (doktorlar, yerel yönetimler, tedarikçiler gibi).
Farklı kişi ve kurumlar arasında bir iletişim ağı da oluştururlar.
Dolayısıyla farklı menfaat grupları ile işbirlikleri içerisinde
olmaları gerekmektedir.
Stratejik planlamanın karşısındaki en büyük engel şüphesiz
mevcut durumun iyi olduğunu savunanlardır. Bu gruptakiler
çoğunlukla
uygulama
aşamasında
bir
direnç
oluşturabilmektedirler. En belirgin özellikleri geçmişteki
başarılara odaklanıp gelecekteki sorunları göz ardı etmeleridir.
Sonuç itibari ile bu insanlar da örgütün paydaşlarıdırlar ve
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planlama sürecine dahil olup desteklerini sunmak konusunda
ikna edilmelidirler. Stratejik planlama sorumlularının
görevlerinden birisi de bu gruplardır.
Elbette ki planlar ve planlamacılar hatasız değillerdir. Yanlış
varsayımlar, tahminler ve girişimler neticesinde ortaya olumsuz
durumlar çıkabilir. Fakat şu bilinmelidir ki bu tip hatalar nadiren
meydana gelir, çünkü planlama sürecinde pek çok alternatif
senaryo için alternatif çözümler bulunmaktadır.
Belirtmek gerekir ki stratejik planlama bazı durumlarda çok
sinir bozucu da olabilir. Süreci başarısızlığa uğratabilecek pek
çok etken vardır; yetersiz destek, çözümlenemeyen çatışmalar,
ihtiyaç duyulan kaynaklara ulaşılamaması vb. Bir diğer önemli
sorun ise baştan doğru tasarlanmamış bir stratejik planı
düzeltmek konusudur. Bazen öyle hatalı planlar söz konusudur
ki, düzeltmektense yenisini yapmak çok daha yerinde olabilir.
1. STRATEJİK YÖNETİM
Stratejik yönetim genel olarak örgütün vizyon, misyon ve
kültürü ile ilgili, uzun vadeli (çoğunlukla 3 yıl veya daha uzun),
geleceğe yönelik potansiyeli geliştirmek, sağlam, bütüncül ve
çoğunlukla en üst düzey yönetim seviyesi tarafından ortaya
konulan bir yaklaşımdır (Voigt, 1992; Aktaran: Kraus vd, 2007).
Porter (1996), strateji birbirinden farklı faaliyetlerle değerli ve
özel bir konum yaratmak işidir demektedir. Barney ve Hesterly
ise (2008) uygulamaya konulduğunda rakiplerde bulunmayan ve
rakipler tarafından kopyalanamayan stratejilerin sürdürülebilir
rekabet avantajı sağlamada başarılı olacağını ifade etmişlerdir.
Literatür incelendiğinde stratejik yönetim teorilerinin,
çoğunlukla sistem ve durumsallık teorisi ile bilgi teknolojileri
yaklaşımı etrafında vücut bulduğu söylenebilir. Diğer taraftan
kaynak temelli teori, hayatta kalma (survival) temelli teori, kar
maksimizasyonu ve rekabet temelli teori, insan kaynakları
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temelli teorinin de stratejik yönetimde öne çıkan teoriler
olduğunu söylemek mümkündür.
Kar maksimizasyonu ve rekabet temelli teorinin ana iddiası,
ticari örgütlerin temel amacının uzun dönemde karını maksimize
etmek ve rakiplere karşı sürdürülebilir bir rekabet üstünlüğü
sağlamak olduğudur. Bu teorinin köklerinde yatan endüstriyel
örgüt bakış açısı, örgütün dışsal pazar konumlandırmasını en
doğru yaparak sürdürülebilir rekabet avantajı elde edebileceğini
iddia eder. Başka bir ifade ile geleneksel endüstriyel örgüt bakış
açısı örgütün bir endüstride başarı ile rekabet edebilmesi için bir
takım modeller sunmaktadır (Porter,1981)
Diğer taraftan kaynak temelli teoriye göre örgütlerin dış çevrede
rekabet üstünlüğü elde edebilmeleri iç kaynaklarıyla ilgilidir
iddiasını savunmaktadır. Yani rekabet üstülüğü konusu örgütün
çevresinden kaynaklanan fırsatlar ve tehditleri değerlendirip
yönetmekten ziyade, örgütün sahip olduğu kendisine has kaynak
ve kabiliyetlerin bir sonucudur (Barney, 1995). Kaynak temelli
teorinin bakış açısına göre örgüt, üst düzey performansa
erişebilmek için ihtiyaç duyduğu kaynaklara ancak diğer
örgütlerin ellerindeki kaynakları teşhis edip onlara sahip olarak
ulaşabilir (Ainuddin vd, 2007).
Tasarım okulunun yaklaşımına göre strateji örgütte en üst
düzeyde (örn. Genel müdür vb) oluşturulur ve daha alt
düzeydeki ilgililere aktarılır. Strateji belirli bir amaca yönelik
olarak belirli bir zaman için oluşturulur. Stratejik süreç, çevrenin
SWOT analizi yöntemi ile incelenerek en doğru stratejik
uygulamanın belirlenmesi sürecini ve uygulamanın hangi
aşamasında, hangi yöneticinin, hangi sürede, hangi faaliyeti
gerçekleştireceğini de içermektedir. Sürecin gözlemlenmesi ve
değerlendirilmesi aşamalarında bir kontrol listesinin bulunması
durumu oldukça kolaylaştırmaktadır.
Hayatta kalma temelli teoriye göre ise örgütün hayatta kalması
sürekli olarak değişen çevresine uyum gösterebilmesi ile
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mümkündür. Bu hali ile strateji geliştirmede insan kaynağını
merkeze alan insan kaynaklı teoriden ayrışır. Ayrıca vekâlet
teorisi ise paydaşlar ile örgüt yöneticileri ve hissedarları
arasındaki ilişkiden yola çıkarak örgütsel başarıya ulaşmayı
hedeflemektedir. Son olarak durumsallık teorisi örgütü
yönetmenin tek bir en iyi yolu olmadığını iddia eder. Dolayısı
ile örgütlerin içinde bulundukları durum ve koşullara göre
stratejilerini geliştirmelidir demektedir.
Stratejik planlama ve geliştirme süreci yönetim ile oldukça
yakın ilişkilidir. Kurumsal bakış açısına göre strateji; uzun
dönemde kurumsal hedeflere ulaşmada kullanılan bir yaklaşım
olarak tanımlanabilir (Nötzold, 1994; Aktaran: Kraus vd, 2007).
Nihayetinde stratejik planlama kavramının; stratejik yönetimin
ilk aşaması olarak önemli bir bileşen olduğunu söylemek
mümkündür.
2. STRATEJİK PLANLAMA
Stratejik planlama teriminin kökleri savaş sanatına
dayanmaktadır. Asırlar önce orduların yüksek sayıdaki
askerlerini savaş meydanlarında kontrol edebilmek için stratejik
planları vardı. Strateji günümüzde yüksek miktardaki değişkeni
kontrol etmek zorunda olan kurumların kullanım alanında
değişmez bir parçası haline gelmiştir.
Stratejik planlama genelde içsel ve dışsal baskıların kriz sinyali
vermeye başladığı, mevcut durumun sürdürülemez olduğunun
anlaşıldığı noktada meydana gelir. Dolayısı ile karar vericilerin
çoğunluğunun ortada bir sorun olmadığını düşündükleri
ortamda, böyle bir faaliyete girişebilme olasılığı da yoktur.
Diğer taraftan tersi durumda, karar vericilerin çoğunlukla
kurumun farklı bir yöne doğru harekete geçmesi gerektiğine
karar verdiklerinde stratejik planlama daha fazla destek görür.
(Rowley ve Sherman, 2002)
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Porter’a (1979) göre stratejik planlama endüstriyel devrimin
getirdiği rekabet baskısının sonuçlarından biridir. Endüstride
rekabeti biçimlendiren ve stratejik planların oluşturulmasına etki
eden beş güç vardır, bunlar: piyasaya yeni giriş yapma niyetinde
olanların tehdidi, ikame mal/hizmetlerin tehdidi, alıcıların
pazarlık gücü, tedarikçilerin pazarlık gücü ve endüstrideki
rakiplerdir.
Olsen ve Eadie (1982) stratejik planlamayı; ana karar ve
eylemleri şekillendiren, örgütün ne olduğu, ne yaptığı ve neden
yaptığı ile ilgilenen yapılandırılmış amaçlardır şeklinde
tanımlamaktadırlar.
Stratejik planlama, çevrenin dinamik yapısını ve karmaşıklığını
da dikkate alarak bütün olasılıkların özetler halinde ortaya
konulduğu bir faaliyettir. Bu durumda geleceğe dair senaryo ve
düzenlemelerin oluşturulması gerekmektedir. Gelecek her ne
kadar önceden bilinemezse de, alternatif gelecekler için bu
senaryolar yardımı ile hazırlanmak mümkündür. Stratejik
yönetimin aksine bu konu, geleceğe dair vizyon benzeri
hedeflerden değil, mevcut duruma dayanan tahminler ile
geleceğe yönelik eğilimleri kullanarak çıkarımlarda bulunmayı
gerektirmektedir. Bu nedenle stratejik planlama bir vizyon
sunmaktan ziyade belirli hedeflere ulaşabilmek için gereken
programları ve ana hatları ortaya koymaktadır. Dolayısıyla
stratejik planlama gelecekteki örgütsel faaliyetlerin kapsamını,
temel şartlarını tanımlamakta, stratejik yönetimin merkezini
oluşturmakta ve bu hali ile gelecekte ulaşılmak istenilen nokta
ile ilgilidir (Kropfberger, 1986; Aktaran: Kraus vd, 2007).
Pearce ve Robinson (1997) strateji oluşturmayı iç ve dış
çevrenin analizi, örgütsel amaçların belirlenmesi, vizyonun ve
misyonun ortaya çıkartılması ile son olarak stratejik planın
hazırlanması olarak tanımlamaktadır.
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Genel olarak tipik bir stratejik planlama şunları içermektedir;






Örgüt için bir vizyon oluşturulması,
Dış çevrenin analizi,
İç çevredeki imkân ve kabiliyetlerin değerlendirilmesi,
Amaçların belirlenmesi,
Performans ölçütlerinin tespit edilmesi ve planların
uygulanması.

Stratejik planın uygulama süreci örgütün finansal kaynakları,
insan gücü, bilgileri ve ödüllendirme sisteminin, örgütün yapısı
ve kültürü çerçevesinde uzun dönem amaçlara ulaşabilmek için
kullanılmasını ifade etmektedir (Bourgeois, 1984; Campbell ve
Garnett, 1989).
Stratejiler örgütün gelecekteki durumunu; iç ve dış çevresine
sunacağı faydalar, rakiplere karşı rekabet üstünlüğü elde etmek
için uygulanacak prosedür ve politikalar ile örgütün idari olarak
hangi yapıda olacağını belirleyen konuları içerir. Wheeler ve
Hunger’a (2008) göre stratejik yönetim çevrenin incelenmesini,
stratejilerin oluşturulmasını, stratejilerin uygulanmasını ve
değerlendirilmesini gerektirmektedir. Bu sebeple süreç stratejik
planlama ve yönetimi tek bir süreç içerisindeki bir uygulama
haline getirmektedir. Bu tekilleşme içsel değerlendirme,
çevrenin analizi, strateji oluşturma, stratejiyi uygulama ve
stratejinin kontrol edilmesi süreçlerini içermektedir. Pearce ve
Robinson (1997) da stratejik yönetimin strateji oluşturma,
strateji uygulama ve stratejiyi kontrol etme süreçlerine
odaklandığını iddia etmektedirler. Kaplan ve Norton (2005) ise
stratejik planlamanın adım adım ilerleyen ve kesin amaçlara
yönelik, ölçümlenen bir uygulama olduğunu belirtmektedirler.
Drucker (2006), sürdürülebilir başarı elde etmiş örgütlerin
stratejilerini ve uygulamalarını mütemadiyen değişen dünyaya
uyumlaştırdıklarını fakat buna rağmen de ana değer ve
amaçlarını muhafaza ettiklerini ileri sürmektedir. Başka bir ifade
ile örgütün dış çevresine uyumu için iç çevresini oluşturan ana
unsurlardan vazgeçmesi gerekmemektedir.
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Stratejik planlama statik ve bölümlere ayrılmış değil, süreklilik
gösteren ve bütünleşik bir süreçtir (Chary, 2004). Örgütler
dinamik çevrelerde faaliyet gösterdikleri için stratejik planların
da buna uygun olarak dinamik ve esnek olması gerekmektedir.
Belirsizliğin yüksek olduğu durumlarda esneklik daha da önemli
olmaktadır (Eyre ve Pettinger, 1999). Böylece zaman içerisinde
ihtiyaç duyulan güncellemelerin uygulanması daha kolay
olacaktır. Stratejik esneklik, ihtiyaç duyulduğunda örgütün
çevresinde meydana gelen değişimlere uyum gösterebilme
kabiliyetinin bir ölçüsüdür (Harrigan, 1985).
Mintzberg’e (1987) göre gerçek stratejiler nadiren planlı
panellerde veya konferanslarda ortaya çıkar. Bunun için en
uygun ortam ayaküstü sohbetler, gündelik çalışma grupları veya
uzun hava yolu seyahatleridir.
Strateji oluşturmak ise örgütün misyon, felsefe ve hedeflerinin;
amaca ulaşabilmek amacıyla planlar geliştirmek üzere ele
alınmasıdır (Shortell vd, 1985).
Stratejiler örgütün gelecekteki durumunu; iç ve dış çevresine
sunacağı faydalar, rakiplere karşı rekabet üstünlüğü elde etmek
için uygulanacak prosedür ve politikalar ve örgütün idari olarak
hangi yapıda olacağını belirler.
Sonuç olarak planlama sistemi, amaçlara ulaşmak ve bunun için
yapılan uygulamaları yönetmek için rasyonel olarak üretilmiş
karar süreçleri bütünüdür. Strateji, büyük ve bütüncül planların
örgütsel sistem içerisinde çok geniş bir yelpazede bulunan
değişkenlerle uyumlaştırarak yönetilmesi sürecidir.
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2.1. Stratejik Planlama Prensipleri
İyi bir stratejik planlama için optimal çözümleri açıkça
tanımlayan yöntemli bir süreç şarttır. Süreç aşağıdaki prensipleri
içermelidir:








Kapsamlılık: Bütün ilgili seçenek ve etkilerin göz önüne
alınması.
Etkililik: Süreç; zaman veya para israfına sebep olmamalıdır.
Kapsayıcılık: Planlamadan etkilenen kişilerin sürece dahil
olma hakkı da olmalıdır.
Bilgilendiricilik:
Sonuçların
paydaşlar
tarafından
anlaşılabilmesi (kararlardan etkilenen kişilerin durumdan
haberdar olması)
Bütünleşiklik: Bireysel ve kısa vadeli kararların, stratejik ve
uzun dönemli amaçlara yönelik olması.
Mantıklılık: Her bir adımın bir sonrakine öncülük etmesi.
Şeffaflık: Dahil olan herkesin sürecin nasıl yürütüldüğünü
bilmesi.

İyi bir planlama kapsamlı, anlayışlı ve stratejik olmalıdır.
Planlamacılar sorunları anlamada istekli olmalı, tek bir bakış
açısı ile değil farklı bakış açıları ile konuya yaklaşmalıdırlar.
Ayrıca iyi bir kurumun misyon ve vizyonunu ölçülebilir
çerçevelerle tanımlamalıdır (Clark ve Krentz, 2004). Aksi
takdirde kaynakların tahsisi ölçüsüz hatta bazı durumlarda keyfi
bir şekilde yapılabilir ve bu durum örgütün varlığını tehdit
edebilir.
Etkili bir stratejik planlama, sorunların doğru bir şekilde
tanımlanmasını ve kritik soruların sorulmasını gerektirmektedir.
Bir stratejik planlama süreci sadece önerilen ilk çözümle veya
toplantıya katılanların kaygıları ile sınırlandırılamaz. Örneğin
hastane operasyon yöneticisi, acil servis civarında yetersiz araç
park yeri olduğu konusunda şikâyette bulunuyor olabilir. Bu
problem çeşitli şekillerde ele alınabilir (örneğin park alanının
yetersizliği, hastaneye gelenlerin toplu taşım yerine kendi
araçlarıyla gelmeyi tercih etmesi, boş alanların doğru
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yönetilmiyor olması gibi) ve her farklı durumda farklı bir çözüm
önerisi söz konusu olacaktır. Böylesi bir problemi anlayabilmek
için sorulması gereken sorular şunlardır:







Şu anda gelen hastalar için kullanıma açılmayanlar dahil ne
kadar araç park yeri var?
Park yeri yetersizliği ile ilgili en çok şikâyet kimlerden
gelmelidir?
Mevcut park alanı şu anda nasıl yönetilmektedir? (alan
araçlara hangi kurallar dahilinde tahsis edilmektedir, varsa
ücret nedir vb)
Çözüm alternatifleri nelerdir?
En verimli çözüm hangisi olabilir?
Bu problemin çözümünde ne kadar kaynak ayrılması
gerekmektedir?

Stratejik planlamadan sorumlu kişiler geleceğe etki edebilecek
etkenleri anlamak için hevesli olmalıdırlar. Marifet doktor
başına düşen hasta sayısının arttığını tespit etmek değil, buna
sebep olan etkenleri ortaya koymak, bu durumun gelecekte
varacağı noktayı tahminlemek ve bu durum ile ilgili en doğru
çözüm seçeneğini ortaya koymaktır. Başka bir ifade ile stratejik
sağlık hizmetleri planlaması yapan bir kişi “doktor başına düşen
hasta sayısı geçen yıla göre %8 arttı” demek yerine “geçen yıla
göre doktor başına düşen hasta sayısında %8 artış vardır fakat
nüfusun artan yaşını da dikkate aldığımızda bu rakamın ileride
daha da yükselmesi muhtemeldir, dolayısı ile hastanelerde
verimliliği koruyabilmek için topluma yaşlılıkta sağlığı koruma
konusunda bilgilendirmede bulunmak, oranın daha hızlı
yükselmesini engelleyebilir” diyecektir.
Diğer taraftan hatalı stratejik planların genel olarak aşağıda
sayılanlar sebebi ile ortaya çıktığı söylenebilir:




Hiyerarşik seviyeler arası uyumlu bir işbirliği kurulamaması,
Kaynakların hatalı tahsis edilmesi,
Hatalı veya yetersiz ölçme yöntemlerinin seçilmesi (Cascella,
2002).
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Stratejik planlamacılar bilginin akışını toplama, kontrol etme ve
dağıtma süreçleri de dahil olmak üzere yönetmelidirler.
Planlama sorumluları kendilerine gelebilecek soruları tahmin
edebilmeli ve bunun için önceden doğru, anlaşılabilir ve yeterli
bilgiyi ellerinde bulundurmalıdırlar. Stratejik planlama süreci
her ne kadar doğrusal ilerse de (kapsam belirleme, analiz, taslak
plan, onay, son plan), sürecin ilerleyen dönemlerinde yeni
sorular ve bilgilerin de ortaya çıkması ile son plan üzerinde
güncellemeler de yapılmaktadır.
Barry (1998), iyi bir stratejik plan hazırlama sürecinin beş
adımda gerçekleştiğini söylemektedir. Bu sürecin bileşenleri;







Organize olmak: Stratejik plan hazırlıkları için doğru
zamanlamayı yapmak, planlama ekibini doğru kişilerden
kurmak, ihtiyaç duyulan kaynakları doğru tespit etmek;
Mevcut durumu gözden geçirmek: Mevcut durumu, kurumun
tarihçesini, gelecekteki olasılıkları gözden geçirip kritik
önemdekidurumları listelemek,
Yönü belirlemek: Liderler kurum için gelecekte ulaşılabilecek
ideal bir nokta belirler ve buna ulaşmak için yapılması
gerekenleri ortaya koyar,
Yapılacakları sadeleştirmek ve sahiplenmek: Bir önceki
aşamada belirlenen yapılacaklar listesi sadeleştirilir ve
uygulamaya alınmadan önce paydaşlarla son ayarlama ve
düzeltmeler yapılır,
Uygulamaya geçiş: Stratejik plan kapsamında erişlmesi arzu
edilen hedeflere dair gerçekleştirilecek çalışmalar hayata
geçirilir.

Stratejik planlama öngörülemez bir gelecek için hazırlanma
süreci olduğundan belirsizliği de içermesi çok normaldir.
Belirsizliğin yoğun olduğu durumlarda öngörülebilen olasılıklar
üzerinden bir planlama yapılması gerekmektedir. Bu tip
durumlarda “Hassas Stratejik Planlama” faydalı olabilir (Davis,
2003). Tahminler nokta hesaplamalardan ziyade olasılıkları
ortaya koyar, dolayısı ile stratejik planlar ihtimalleri
içermektedir. Stratejik planların olasılık temelli bölümleri farklı
eylemleri içermekle beraber bunların bazıları sadece durum
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gerektirirse uygulamaya alınır. Yani planlarda her ihtimal için
bir bölüm oluşturulmalı; ancak bu bölümler sadece lüzum olursa
uygulanmalıdır. Diğer taraftan her uygulamanın bir maliyeti
olduğu da unutulmamalıdır.

Şekil 3 Hassas Stratejik Planlama Süreci, Kaynak: Davis, 2003

Stratejik planlama sorumluları adil ve tarafsız olmalıdır.
Planlama sürecinde ilgili bütün grupları ve kişileri gözeterek
hareket etmelidirler.
Örgütlerde stratejik planlama sorumlularıyla ilgili haksız
eleştiriler ortaya çıkabilir. Eleştirilerin çok olması, süreçte
planlamacının paydaşlarınkilerden ziyade kendi düşüncelerine
daha fazla yer vermesinden kaynaklanıyor olabilir.
Sağlık hizmetleri alanında plan üreten bir stratejik planlamacı
toplumun ve örgütün ihtiyaçlarını dikkate alarak en uygun
çözümleri üretmekle sorumludur. Bu bir doktorun hastasına
daha sağlıklı olması için tavsiye vermesinden çok da farklı
değildir. Doktor, hastasına dair bir takım tıbbi parametreleri
inceler, mevcut durumu tespit eder, sorun varsa çözüm, risk
varsa bertaraf edilmesi için bir yöntem belirler. Planlamacı için
de durum aynıdır.
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Stratejik planlama sorumluları sıklıkla genel görüş oluşturmak
ve özel uygulamalara yönelmek arasında gidip gelmektedirler.
Örneğin iletişim ile ilgili genel bir görüş oluşturduktan sonra
bunun özel bir yöntem veya plan dahilinde uygulanması için
faaliyete geçer.
Stratejik planlamada aktif rol alacak kişiler tasarım, iktisat,
hukuk, mühendislik ve yönetim gibi pek çok farklı disiplinden
faydalandıkları için bunların hepsinden az veya çok anlamak
zorundadırlar. Başka bir ifade ile stratejik planlamacılar pek çok
yeteneğe ihtiyaç duymaktadırlar. Bu yeteneklere bazı örnekler
şunlardır:





Sorunları kritik, tarafsız ve doğru bir şekilde değerlendirme,
Veri toplayabilme ve analiz edebilme,
Karmaşık süreçleri yönetebilme,
Farklı kişilerle başarıyla iletişim kurabilme ve dinleyebilme
yeteneği gibi.

Stratejik planlama insanlarla etkileşimi gerektiren sosyal bir
faaliyettir. Etkin bir stratejik planlama paydaşların da katılımını
gerektirir. Dolayısı ile stratejik planlama sorumluları farklı ilgi,
bilgi ve becerileri olan kişilerle çalışmaya hazır olmalıdırlar.
Stratejik planlamacılar zaman, para, insan, makine-ekipman gibi
kaynakları da yönetmektedirler. Kaynakları, sınırlamaları ve
çatışmaları dikkatlice tanımlamak bu durumda önemlidir.
Paydaşlara Örnekler
Çalışanlar
Hissedarlar
Ticari kurumlar
Ticari olmayan kurumlar
Kurumun etki alanında
Devlet
bulunan kurumlar ve kişiler
Yerel yönetimler Hizmet verilen kişi ve gruplar
Tablo 9 Paydaşlara Örnekler
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Stratejik planlama zaman içerisinde ortaya çıkan yeni konu ve
kullanılabilir yeni araçların varlığı ile gelişmeye devam eder.
Örneğin son yıllarda çevresel risk yönetimi, sosyal adalet,
toplumsal mirasların korunması, iş sağlığı ve güvenliği gibi
konular da planlama sürecinin bir parçası haline gelmiştir.
Stratejik planlama sürdürülebilirlik kavramını da kapsar hale
gelmiştir. Bu durumda kapsamlı bir stratejik planlama uzun
vadede açık bir şekilde sürdürülebilirlik konusu ile ilgili
bileşenleri
de
dikkate almak
zorundadır. Stratejik
sürdürülebilirlik planlaması büyümeden (artan nicelik) ziyade
gelişim (artan nitelik) odaklıdır.
3. STRATEJİK PLANLAMA ile İLGİLİ KAVRAMLAR
Bu bölümde stratejik planlama ile ilgili temel kavramlar,
terimler ve teknikler üzerinde durulacaktır.
3.1. Stratejik Planlamanın Çerçevesi ile İlgili Genel
Kavramlar
Stratejik planlama çerçevesi temel planlama sürecinin yapısını
tanımlamaktadır.
Bu
genellikle
aşağıdaki
bileşenleri
içermektedir:







Sorun: Ortadan kaldırılması gereken durum (çözümlenebilir,
telafi edilebilir veya etkisi azaltılabilir)
Amaçlar: Ulaşılması arzu edilen; özgürlük, sağlık, mutluluk
gibi nitel durumlardır.
Hedefler: Amaçlara ulaşabilmenin belirli yollarını nicel olarak
tanımlayan yöntemlerdir.
Standartlar: Ulaşılan hedeflerin nitel seviyelerini gösterir.
Standartlar bazı durumlarda devletin, meslek örgütlerinin vb
yaptığı düzenlemelerden de kaynaklanabilmektedir. (bir
hastanede uyulması gereken asgari hijyen standartları,
Sağlıkta Akreditasyon Standartları gibi)
Performans göstergeleri: Amaçlara ulaşma derecesini ölçmede
kullanılan belirli kriterlerdir.
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Misyon: Bir örgütün var oluş sebebidir. İçinde bulunduğu dış
çevrede ne maksatla bulunduğunu ifade eder. İyi bir misyon
kurumda çalışanları motive eder ve kurumsal performansı
arttırır (David ve David, 2003)
Vizyon: Stratejik planlama süreci ile hedefe ulaşmada,
misyonu gerçekleştirmede kullanılan yol ve yöntemlerdir,
Geleceğe ait bir resim olarak da tanımlanmaktadır

Şekil 4 Vizyon ve Strateji, Kaynak: Papulova, 2014












Stratejik plan: Geleceğe yönelik olarak hazırlanmış,
uygulanacak eylemleri, eylemlerin uygulayıcılarını, uygulama
zamanlarını vb içeren belgelerdir.
Seçenekler: Bir sorunun çözümüne veya hedeflere ulaşmada
kullanılabilecek muhtemel yöntemlerdir.
Politikalar: Devlet veya yetkili bir örgüt tarafından ortaya
konulan bağlayıcı uygulamalardır.
Temel Değerler: Bir örgütün gerekli ve kalıcı ilkeleridir.
Zamana bağlı olmayan yönlendirici ilkelerin küçük bir kümesi
olan temel değerlerin dışarıdan doğrulanması gerekmez;
örgütün üyeleri için içsel değeri ve önemi vardır ve rekabetten
bağımsızdır (Collins ve Porras, 2017).
Programlar: Örgütteki özel sorumlulukları, görevleri ve
hedefleri gösteren belgelerdir.
Görevler/eylemler: Üstesinden gelinmesi gereken özel
durumlarda yapılacak işleri tanımlar.
Kapsam: Sürece dahil edilecek sahayı (alan, insan, zaman,
eylem vb) tanımlar.
Değerlendirme kriteri: Analizde dikkate alınacak etkiler
(faydalar ve maliyetler).
Değerlendirme yöntemi: Seçenekleri değerlendirmede ve
mukayese etmede kullanılan süreçleri tanımlar.
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Amaçları ve hedefleri açıkça ortaya koymak önemlidir. Etraflıca
tanımlanmış amaçlar,
olası çözüm seçeneklerini de
arttırmaktadır.
Planlar olabildiğince amaca yönelik ve özel olmalıdır.
Genellikle değişimin arzu edilen yönünü tanımlamak (toplum
daha hesaplı barınma imkânı istiyor) büyüklüğünü (toplumda
düşük gelirliler için 1000 adet ekstra konuta ihtiyaç vardır)
tanımlamaktan çok daha kolaydır.
Marjinal (artan) etkiler bir politika veya projenin referans
noktasına (uygulamaya başlanmadan önceki son hal) göre
meydana gelen göreceli değişimlere verilen addır. Referans
noktasının gelecekte meydana gelebilecek nüfus artışı,
ekonomik büyüme vb eğilimleri de dikkate alınarak açıkça
tanımlanması önemlidir. Diğer taraftan etkilerin kapsamının da
açıkça tanımlanması gerekmektedir.
Alınan belirli bir stratejik planlama kararı ile nihai etkileri
arasında bazı adımlar vardır. Örneğin altyapı için alınan bir
stratejik planlama kararının, kurumun kullanılabilir fiziksel alanı
üzerinde etkileri olabilir. Değişen kullanılabilir fiziksel alan
yapısı ile kurumun yerleşim düzeninde de güncellemeler
yapılması gerekebilir. Son tahlilde ardışık olarak devam eden bu
etkiler sunulan hizmetin miktarına, kalitesine, ortalama hizmet
süresine kadar pek çok farklı etkiye sebep olabilir.
3.1.1. Talep Kavramı
Talep gündelik konuşma dilinde istek veya arzu manasında
kullanılmakla beraber bunun iktisadi olarak anlamı "bireylerin
satın almayı arzu ettikleri ve satın almak için yeterli maddi güce
sahip oldukları mal ve hizmetlerin miktarı”dır (Berber ve
Bocutoğlu; 2016). Başka bir ifade ile bireylerin tercih yaptığını
ifade etmektedir. Arz ile bir arada ele alındığında bu iki güç
pazarı,
ekonomik
politikaları
ve
davranışları
şekillendirmektedir. İktisadi hesaplamalarda belirli bir zamanda
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mal ve hizmetleri satın almak için ödenen paranın tamamı,
toplam talebi ifade etmektedir.
3.1.2. Belirsizlik Kavramı
Planlamacıların ana görevlerinden birisi belirsizliğe rağmen
karar vericileri desteklemektir. Uygulayıcılar ulaşabildikleri
mümkün olan en iyi bilgi ile hareket etmek zorundadırlar.
Belirsizlik bilgi eksikliğinin bir sonucudur. Bu gelecekte neler
olacağının bilinmemesi yahut paydaşların iyi analiz edilmemiş
olmasının bir sonucu olabilir ki nihayetinde ölçülemez ve
öngörülemez bir durum söz konusudur (Baratinu vd, 2015).
Bu gibi durumlarda kurumun esneklik özelliği belirsizliğin
getireceği riskleri karşılarken önemli bir özellik olarak öne
çıkmaktadır.
Belirsizlik ile mücadelede senaryo çalışmaları bir ölçüde faydalı
olabilmektedir. Farklı durumlara yönelik olarak hazırlanan
senaryolara karşılık olarak oluşturulan kurumsal tepkiler,
kurumlara
daha
çevik
ve
esnek
olmakta
fayda
sağlayabilmektedir (Bood ve Postma, 1998).
3.1.3. Toplumsal Katılım
Toplumsal katılım kurumsal sosyal sorumluluğun alt
bileşenlerinden biridir ve kurumun sosyal etki düzeyine
odaklanır. Toplumsal katılım ile ilgili süreçler kurumlar
tarafından çoğunlukla bireyler yerine kar amacı gütmeyen
kurumlar ile kurulan ortaklıklar üzerinden kurgulanmaktadır
(Zappalà ve Cronin, 2002). Stratejik planlamadaki önemli
bileşenlerden biridir. Planlama sürecinin farklı bakış açılarından
ele alınabilmesi; dolayısı ile gelecekte yaşanması muhtemel
sorunların önceden ortaya çıkartılabilmesinde ve toplumun
desteğini elde etmek için fayda sağlar (Schively vd, 2008).
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Bazı çalışmalar kurumların toplumsal katılım politikalarını ayrı
bir başlık olarak görmek yerine stratejik planlarına dahil
ettiklerini söylemektedir (Weiser ve Zadek 2000; Peters 2001;
Margolis ve Walsh 2001). Marx’a (1999) göre toplumsal
katılım konusu kurumun insan kaynakları, satış, üretim ve
benzeri bütün operasyonel süreçlerinin bir parçası olarak
görülmelidir. Ayrıca bilinmelidir ki toplumsal katılım
süreçlerinin kısa vadede maddi geri dönüş sağlama ihtimali
düşüktür ve bu sebepledir ki uzun vadede ele alınmalıdırlar.
Toplumsal Katılımı Arttırmak İçin Yöntemler
Anket çalışmaları
Kamuya açık toplantılar
Danışma kurulu
Odak grup görüşmeleri
Broşürler
Herkese açık seminerler
Bilgilendirme
Toplumdaki kanaat önderlerinin
e-postaları
desteğinin alınması
Tablo 10 Toplumsal Katılımı Arttırmak İçin Yöntemler

3.1.4. Sürdürülebilirlik Kavramı ve Sürdürülebilirlik
Planlaması
Birleşmiş Milletler 1987 yılında sürdürülebilirlik kavramını
“günün
ihtiyaçlarını
gelecek
kuşakların
ihtiyaçlarını
karşılamasına engel olmayacak şekilde karşılamak” olarak
tanımlamıştır. Yani çoğunlukla doğa ile insan faaliyetlerinin
uyumlaşmasına işaret eden bir kavramdır. Bu sebeple;




Ekonomik,
Sosyal ve
Çevresel

hedefler arasında bir denge oluşturulmasını ifade etmektedir de
denilebilir (Tattichi vd, 2013).
Stratejik sürdürülebilirlik; büyümekten ziyade gelişmeye önem
vermektedir. Başka bir ifade ile nicelik değil nitelik odaklıdır.
Doğal kaynakların tükenmesi, iklim değişikliği, çevre kirliliği
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gibi konuları dikkate alır. Genel stratejik planlama anlayışı “Bu
plan çalışır mı?” diye sorarken sürdürülebilir stratejik
planlamanın sorusu “Bu plan doğa ile uyumlu mu?”dur.
Sürdürülebilirlik ile İlgili Konulara Örnekler
Ekonomik
Sosyal
Çevresel
Operasyonel
Çevre kirliliğine
Sosyal adalet
etkililik
sebep olmama
Yerel iktisadi İnsan güvenliği İklim değişikliğini
gelişme
ve sağlığı
dikkate almak
Etkin hizmet
Biyo-çeşitliliği
Erişilebilirlik
sunumu
koruma
Toplumla
Kaynakların
Verimlilik
uyum
korunması
Kültürü
Önleyici
İstihdam
koruma
faaliyetler
Tablo 11 Sürdürülebilirlik ile İlgili Konulara Örnekler

4. ÖRGÜTÜN DIŞ ve İÇ ÇEVRE ANALİZİNİN
YAPILMASI
4.1. Örgütün Dış Çevresi
Dış etkenler dışsal çevreyi tanımlarken kullanılmaktadır ve
örgüt tarafından kontrol edilemezler (Karppi vd, 2001). Diğer
taraftan bazı durumlarda rakiplerin işbirliğine giderek fırsatları
paylaştığı durumlar da ortaya çıkabilmektedir.
Örgütün dış çevresindeki karmaşıklık seviyesi arttıkça stratejik
plan tekniklerini kullanma oranı da toplanan bilginin miktarına
istinaden artmaktadır. Toplanan bu bilgilerin analizi ile
amaçların, hedeflerin ve planların iç ve dış çevrenin örgütten
beklentilerine daha uyumlu olması sağlanabilir. Örgütler
stratejik planlamayı rekabet üstünlüklerini arttırmak veya
verimlilikte yüksek artışlar sağlamak için de kullanmaktadırlar
(Migliore, 1990; Pearce vd, 1987). Sonuç itibari ile örgütlerin
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stratejik planlama yapma girişimlerinin temelinde örgüt
menfaatleri vardır. En kurumsal stratejik planlama ve yönetim
süreçleri iyi tasarlanmış, tutarlı ve gelecekteki olayları
öngörebilen tahminlemelere dayanmalıdır. Stratejik planlama
sürecinin ürünleri vizyon ve örgütün nasıl değişeceğini ifade
eden stratejik hedeflerdir. Planlar arzulanan hedeflere
ulaşabilmek için uygulanması gereken eylemleri de
içermektedir.
Strateji belirlerken temel hatalardan birisi sektörün sınırlarının
doğru tanımlanmamasından kaynaklanmaktadır. Eğer sınırlar
olduğundan geniş tanımlanırsa rekabet, stratejik konumlanma ve
karlılık açısından önemli olan ürün, müşteri yada coğrafi bölge
farklılıklarını bulandırır. Tam tersi durumda ise ise rekabet
üstünlüğü açısından hayati önem taşıyan ilgili ürünler yada
coğrafi pazarlar arasındaki ortak özellikleri ve bağlantıları
gözden kaçırır. Diğer taraftan sınırlar her zaman kalıcı
olmayabilir bu sebeple sektör sınırlarının gelecekte
değişebileceğinin de hesaba katılması, stratejik planlara bir
esneklik kazandırarak rekabet üstünlüğünü muhafaza etme veya
güçlendirme noktasında daha verimli olabilir (Porter, 2017).
4.2. Örgütün İç Çevresi
Örgütün iç çevresi; örgüt tarafından kontrol edilebilen,
değiştirilebilen ve o örgüte özel bileşenlerin tamamıdır (Claudiu
vd, 2011). Yönetim kurulu, yöneticiler, çalışanlar, örgütsel
kültür, yapı, yönetim sistemleri, kurumsal aidiyet, iç paydaş
ilişkileri gibi sınırsız sayıda değişken örgütün iç çevresini
oluşturmaktadır (Alshura ve Al Assuli, 2017).
Örgütün iç çevre analizinde dikkate alınacak unsurlar maddi ve
gayrı maddi olarak ikiye ayrılabilir. Maddi varlıklar para ile
değer biçilebilen bina, makine, ekipman, teçhizat, araç gibi
örgüte ait değerleri ifade eder. Gayrı maddi varlıklar ise itibar,
müşteri memnuniyeti, çalışan kalitesi gibi örgütün varlığına
değer katan fakat fiziken ölçülemeyen, parayla değer biçilmesi
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oldukça zor olan örgüte ait değerlerdir. Örneğin işgücü maliyet
bazında maddi bir unsur olarak ölçülebilir; fakat işgücü kalitesi,
sadakati veya adanmışlığı bu şekilde ölçülemez. İdeal bir
işgücü, sinerjinin de etkisi ile örgüte maliyetinin çok üzerinde
bir katkı sağlayacaktır.
Yapılacak bir iç çevre analizinde hem maddi hem de gayrı
maddi varlıkların dikkate alınması gerekmektedir.
4.3. SWOT (GZFT) Analizi
SWOT analizi adını Strenghts, Weaknesses, Opportunities ve
Threats kelimelerinin baş harflerinden almaktadır. Literatürde
bu şekilde genel kabul görmüş olmakla beraber ülkemizde
kavramı Güçlü Yönler, Zayıf Yönler (bazı kaynaklarda
Geliştirmeye Açık Yönler olarak da kullanılmaktadır), Fırsatlar
ve Tehditler şeklinde tercüme ederek GZFT kısaltması ile
kullanan araştırmacılar ve uygulamacılar da bulunmaktadır.
Stratejik analiz, stratejik planlamanın kalbidir ve göz ardı
edilemez (Carter,1997). Teorik olarak analizler objektif,
davranışsal etkilerden arındırılmış ve rasyonel süreçlerdir (Mc
Hugh vd, 1993). Durumu daha iyi anlayarak yola çıkabilmek
için öncelikle atılması gereken adımlar iç ve dış çevrenin
analizinin yapılmasıdır (Ho, 1997). Çevresel değerlendirme
yöntemi olarak çoğunlukla SWOT analizine başvurulmaktadır.
Bu analiz genel itibari ile stratejik planlama öncesi karar
vermeyi kolaylaştırmak için kullanılan bir araçtır ve stratejik
planlama sürecinin başlangıcında yer almaktadır. Sağlık
hizmetlerinin stratejik planlaması için ideal bir SWOT analizi
geniş bir kapsamda sağlık hizmetleri literatürünü, derinlemesine
veri analizini ve uzman görüşlerini içermelidir. Weihrich (1993)
SWOT analizinin strateji geliştirmede ideal bir araç olduğunu
belirtmektedir.
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SWOT analizinin temelleri Stanford Araştırma Enstitüsü’nün
1960-70 arasında düzenlediği araştırmaya dayanmaktadır.
Temelde bu araştırmanın arkasında kurumsal planlamalardaki
başarısızlığın sebeplerini tespit etmek vardır. Araştırma Fortune
500 firmaları tarafından finanse edilmiştir. (Fine, 2009).
1960 yılına gelindiğinde her bir Fortune 500 firmasında
“kurumsal planlama yöneticisi” (veya dengi) bulunmaktaydı.
Buna ek olarak aynı dönemde kurumsal planlamacıların kurduğu
yapılar de ortaya çıkmaya başlamıştı (Hounshell & Smith,1988).
Andrews (1971), stratejinin örgütün dış çevresinde bulunan
fırsatlar ve tehditler ile iç çevresinden gelen güçlü yönler ve
zayıflıkların birlikte ele alınmasıyla formüle edilebileceği
görüşünü ileri süren ilk kişidir. Burada temel hedef güçlü yönler
ile fırsatlar bileşkesinin, zayıflıklar ve tehditler bileşkesinden
daha güçlü olmasıdır. Stratejinin örgütün amaç ve kimliği
olduğunu iddia eden Andrews (1971) stratejiyi “hedefler, bu
hedeflere ulaşmada kullanılan politikalar ve planlar, örgütün ne
iş yaptığı ve nasıl bir örgüt olduğu” şeklinde tanımlamıştır.
SWOT, pek çok farklı örgüt türü tarafından kullanılan ve
örgütün iç çevresi ile dış çevresini uyumlaştırmada önemli rol
üstlenen stratejik bir araçtır (Kangas vd, 2003). Gücünü
kullanım kolaylığı ve farklı koşullara uyum gösterebilme
kabiliyetinden almaktadır (Martin-Collado vd, 2013).
Bu tip analizlerin faydası değişimin önündeki engellerin
anlaşılması, bilginin uygulamaya dönüştürülmesi, gelişmiş
çıktılara ulaşmak ve hizmet sunumunda kullanılan kaynakların
daha verimli bir şekilde tahsis edilmesi şeklinde sıralanabilir.
SWOT analizinin ilk aşamasında önemli veriler toplanır.
Örgütün ihtiyaçlarına göre bunlar; demografik (yaş, cinsiyet,
eğitim, gelir vb), kurumun finansal kaynakları, fiziki imkanlar,
mevcut ve potansiyel insan kaynağı, diğer hizmet sağlayıcılar,
toplumun sağlık durumu, sağlık hizmetlerinin bütçelenmesi veya
yeni tıbbi teknolojilerle ilgili olabilir. Veri toplandıktan sonra
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analize tabi tutulur ve örgütün ilgili alanlardaki yetkinliği ile
mukayese edilir.
SWOT analizinin ikinci aşamasında toplanan verilerin
analizlerinden elde edilen bilgiler 4 kategoriye ayrılır:
güçlülükler, zayıflıklar, fırsatlar ve tehditler. Güçlülükler ve
zayıflıklar örgütün iç çevresi ile ilgiliyken; fırsatlar ve tehditler
örgütün dış çevresi ile ilgilidir.
Üçüncü aşamada senaryoları içeren bir SWOT matrisi
oluşturulur. Örneğin bir hastanenin yeni bir cerrah istihdam
etmek veya mevcut kadro ile yola devam edip icabında kurum
dışından bir cerrah ile açığı kapatmak gibi iki seçeneği olsun.
Planlamacı, her iki durumu da değerlendiren bir SWOT analizi
yapar ve hangi seçeneğin daha doğru olduğuna dair bir kanaat
oluşturabilir.
Son aşamada SWOT analizi genel karar verme sürecine dahil
edilerek hangi alternatiflerin örgüt için en doğru olduğu stratejik
plan kapsamında olduğu tespit edilir.
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Sağlık hizmetlerinin stratejik planlaması için örnek SWOT
matrisi aşağıda görülebilir.

Tablo 12 SWOT Analizinin Genel Çerçevesi, Örnek

4.3.1. Güçlülükler (Strenghts)
Thompson ve Strickland (1989); güçlülükleri örgütün yapmakta
iyi olduğu ve ona önemli bir yetkinlik katan özellikler olarak
tanımlamaktadır. Geleneksel SWOT analizi ise güçlülükleri,
örgütün performansına olumlu etki eden mevcut etkenler olarak
ele almaktadır. Güçlülüklere örnek olarak; bilgi sistemlerinin
durumu, adanmış ve yetkin çalışanlara sahip olmak, makine ve
ekipmanların son teknoloji olması vb verilebilir.
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4.3.2. Zayıflıklar (Weaknesses)
Zayıflıklar örgütün amaçlarına ulaşmasına engel olan,
zorlaştıran kurum içi özelliklerdir (Hay ve Castilla, 2006).
Zayıflıklara örnek olarak; tesisin ekonomik kullanım ömrünün
sonuna yaklaşmış veya sonunda olması verilebilir. Böylesi bir
tesiste tamir bakım maliyetleri yüksek olacağı gibi algılanan
hizmet kalitesini de etkileyebilir. Dolayısı ile böylesi bir durum
örgüt için zayıflıklar hanesine işlenmesi gereken bir sorundur.
Belirtilmesi gereken bir diğer nokta da zayıflıkların başka
zayıflıkları da tetiklediğidir. Örneğin tesiste yaşanan böylesi bir
sorun aynı zamanda çalışanların motivasyonunu da düşürebilir.
Diğer zayıflık başlıklarına örnek olarak; sağlık hizmetleri hatalı
kullanımı/kullanılmaması, yetersiz yönetimsel beceriler, maddi
kaynakların eksikliği, işbirliğini engelleyen örgütsel yapı/kültür
vb verilebilir.
4.3.3. Fırsatlar (Opportunities)
SWOT analizine göre fırsatlar, anlamlı yeni örgütsel girişim
imkânlarını ifade etmektedir. Gürel ve Tat (2017), bunu örgütün
amaçlarına ulaşabilmesi için doğru durum veya zaman olarak
ifade etmektedir. Örneğin; sağlık hizmetleri sunan diğer
örgütlerle meslek örgütleri, dernekler, vakıflar vb aracılığı ile
işbirlikleri kurmak, yeni bütçe kaynaklarının bulunması, yeni
sağlık hizmetleri programları oluşturmak için toplumsal
katılımın sağlanması, yeni klinik yöntemlerle kalite ve
verimliliğin arttırılması, fırsatlar başlığı altında ele alınabilir.
4.3.4. Tehditler (Threads)
Tehditler örgütün performansını olumsuz yönde etkileyebilecek
güçteki etkenlerdir. Örgütün ulaşmak istediği konuma varışını
engellemektedirler. Daha ileri ve ucuz teknolojilerin ortaya
çıkmasından, rakiplerin daha gelişmiş ve yeni ürünler
sunmasından, pazara rekabet gücü yüksek rakiplerin girmesi
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gibi pek çok sebepten ortaya çıkabilirler (Uğurluoğlu vd, 2019).
Örneğin; yüksek maliyetli ve verimsiz tıbbi hizmetlere artan
talep, bütçe kesintilerinde artış, sağlık güvencesi olmayan
nüfusta artış, maliyetleri düşürme baskısının artması tehdit
olarak ele alınabilecek durumlardır.
4.3.5. SWOT Matrisinde Kesişimlerin Yorumlanması
S-O (Güçlülükler-Fırsatlar): Durumunda potansiyel fırsatlar,
örgütün imkân ve kabiliyetleri ile uyumludur demektir. S-O
durumunda örgüt, fırsatları değerlendirmek için harekete
geçilmelidir.
W-O (Zayıflıklar-Fırsatlar): Potansiyel fırsatların örgütün
imkân ve kabiliyetleri ile elde edilebilir olmadığı durumu
göstermektedir. W-O durumunda örgüt zayıflıklarını
olabildiğince ortadan kaldırarak fırsatları kaçırmamanın yolunu
bulmalıdır.
S-T (Güçlülükler-Tehditler): Örgütün dış tehditler karşısında
imkân ve kabiliyetleri sayesinde daha az zarar göreceği veya hiç
zarar görmeyeceği durumdur. S-T durumunda örgüt durumunu
muhafaza etmeli veya güçlendirmenin yollarını aramalıdır.
W-T (Zayıflıklar-Tehditler): Dış çevreden gelen tehditlere karşı
örgütün imkân ve kabiliyetlerinin yetersiz kaldığı; örgütün
sonuna kadar savunmaya geçtiği durumdur.
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4.4. Ekonomik Değerlendirme Kavramı ve Değerlendirme
Matrisleri
Ekonomik değerlendirme, farklı yöntemler kullanarak bir
kaynağın veya faaliyetin değerinin belirlenmesi yahut diğerleri
ile mukayese edilmesini ifade eder. Genellikle şunları içerir:






Parasallaştırma: Ölçüm işini para birimi cinsinden yapma.
Etkiler: Fayda ve maliyetler.
Maliyet etkililiği: Birim başı maliyetleri ifade eder. (örneğin
grip aşısı yapılan her bir bireyin maliyeti gibi)
Fayda maliyet analizi: Toplam maliyetlerin toplam faydaya
oranıdır.
Yaşam döngüsü analizi: Stratejik planlama sürecinin
tamamlanması ile elde edilen bütün faydalardan bütün
maliyetlerin çıkartılması ile bulunan “net bugünkü fayda”dır.

Ekonomik değerlendirme, maliyet ve faydaların dağılımı ile
hangi seçeneklerin hedeflere ulaşmada ne kadar başarılı
olduğunu ortaya koymalıdır.
Sağlık hizmetlerinde ekonomik değerlendirme; alternatif sağlık
teknoloji ve tedavi yöntemlerinin maliyetleri ile sonuçlarının
birlikte değerlendirildiği, kaynakların etkin ve verimli bir
şekilde dağıtımında sağlık plan ve politika yapıcılara yardımcı
olan bir analiz süreci olarak tanımlanmaktadır (Yiğit ve Erdem,
2014).
Genel itibari ile değerlendirme, ölçülmesi zor olanlar dahil
bütün etkileri dikkate almalıdır. Parasal olarak ifade edilemeyen
etkiler için de bir yaklaşım geliştirilmesi gerekmektedir.
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Aşağıdaki matris bu konuya bir örnektir:

Tablo 13 Değerlendirme Matrisi Örneği: Her bir seçenek, amaca
ulaşmadaki etkisine göre değerlendirilmiştir.

Pek çok insan her şeyin parasallaştırılmasındansa böylesi
matrisleri anlamanın daha kolay olduğunu düşünmektedir.
Bu matrisler “Sayısal
Stratejik
Planlama Matrisi”
(SSPM/QSPM) olarak adlandırılmaktadır. SSPM ile seçenekler
arasında önceliklere belli bir puan üzerinden değerlendirme
yapılarak uygun alternatifin tespit edilmesine çalışılmaktadır
(David vd, 2016).
Aşağıdaki tabloda ise daha sayısallaştırılmış bir matris örneği
görülmektedir. Burada seçenekler 5 (en iyi) ile -5 (en kötü)
arasında puanlandırılmıştır.

Tablo 14 Rakamsal Ölçümlü Değerlendirme Matrisi Örneği: Her bir
seçenek amaca ulaşmada ne kadar faydalı olduğuna göre
puanlandırılmıştır.
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Sayısallaştırılmış matrislerde her bir başlığı eşit önemde kabul
ederek puanlama yapılır. Oysa her bir başlığın önem derecesi
birbirinden farklı olabilir. Bu sebeple ağırlıklı sayısal
değerlendirme matrisi kullanılır. Böylece daha gerçekçi bir
değerlendirme yapmak da mümkün olabilmektedir.

Tablo 15 Ağırlıklı Sayısal Değerlendirme Matrisi: Her bir başlığın
ağırlığı, seçeneğe verilen değer ile çarpılarak toplam puan bulunur ve
değerlendirme buna göre yapılır.

Bu matrislerden elde edilen sonuçlar değerlendirilirken SWOT
(GZFT) analizi ile bir arada ele alınmalıdır. Yani eldeki
seçeneklerden hangisi en üst düzeyde kurumun güçlü yönlerini
arttırıyor ve fırsatlara cevap verme kapasitesini arttırıyorsa yahut
zayıf yönlerini azaltıyor ve tehditlere karşı bir güvence
sağlıyorsa en makul seçenek olarak değerlendirilir (David vd,
2016).
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4.4.1. Referans Ölçütler
Referans ölçütleri, mukayeseleri kolaylaştırmak için kullanılan
araçlardır. Genel itibari ile kullanılan referans ölçütler “yıllık,
doktor başına, hasta başına” gibi bir girişe sahiptir. Dolayısı ile
çoğunlukla istatistikî verilerdir denilebilir. Mikro referans
ölçütler örgütlerin kendi veri tabanlarında bulunabilir. Aşağıdaki
makro referans ölçütler ve benzerleri ise TUİK web sayfası
üzerinden edinilebilmektedir:











Hekim sayısı, hekim başına düşen kişi sayısı ve hekim başına
hasta müracaat sayısı,
Toplam sağlık harcaması (Milyon TL),
Toplam sağlık harcamasının gayri safi yurtiçi hâsılaya oranı
(%),
Sağlık personeli sayısı,
Hastane ve yatakların illere göre dağılımı,
Ölüm nedenlerinin cinsiyete göre dağılımı,
Risk/ihtiyaç gruplarına göre brüt ve net sosyal koruma
harcamalarının dağılımı,
Sağlık kurumu sayısı, toplam yatak sayısı ve 1000 kişi başına
düşen yatak sayısı,
Kamu ve özel yataklı sağlık kurumlarının yatak sayıları,
Son 12 ay içerisinde hastanede en az bir gece yataklı tedavi
hizmeti alan bireylerin cinsiyet ve yaş grubuna göre dağılımı
gibi.
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5. STRATEJİK PLANLAMANIN SAĞLADIĞI
FAYDALAR
Berman vd (1997) planlama sürecini stratejik olarak yürüten
örgütlerin daha başarılı finansal sonuçlar elde ettiklerini
belirtmektedirler. Bu durumda planlama faaliyetlerinden
kaynaklı olarak ortaya çıkan masraflar, bu finansal başarılar ile
telafi edilecektir. Bu konuyu ele alan çalışmalarda;






Schwenk ve Shrader (1993); 14 çalışma üzerinde
gerçekleştirdikleri meta analizde, işletmenin stratejik planının
olması ile finansal başarı arasında olumlu bir ilişkinin
varlığını ortaya koymuşlardır.
Robinson ve Pearce’ın (1984) daha önce yapmış olduğu meta
analiz de benzer sonuçları vermiştir. Ayrıca buna ek olarak
stratejik planlamanın uzun vadeli düşünme, operasyonel
detaylara odaklanmayı azaltma, stratejik alternatifleri ortaya
koyma, tanımlama ve değerlendirme gibi faydalar sağladığını
da belirtmektedirler.
Matthews ve Scott (1995), planlama faaliyetlerinin örgütteki
belirsizliği azalttığını ifade söylemektedirler.

Bunlara ek olarak;





Bracker ve Pearson (1986) temizlik sektöründe faaliyet
gösteren küçük işletmeler üzerinde,
Sexton ve Van Auken (1982) Teksas’da faaliyet gösteren 357
küçük işletme üzerinde,
Bracker vd (1988) küçük ölçekli elektronik işletmelerinden
217 yönetici üzerinde,
Orpen (1985) ise 58 küçük işletme yöneticisi üzerinde yapılan
çalışmalarda; örgütte stratejik planın bulunmasına dair olumlu
sonuçların varlığını tespit etmişlerdir.

Nihayetinde stratejik planın varlığının kurumlar için bir takım
somut faydalar sağladığı görülmekle beraber esas olan var olan
stratejik planın doğru hazırlanması ve uygulanmasıdır.
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6. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİNDE YAŞANMASI
OLASI SORUNLAR
Mintzberg (1994) kar amacı güden ve gütmeyen pek çok
kurumda stratejik plan sürecinde sorun olduğunu ifade
etmektedir. Buna ek olarak sürecin oldukça dinamik bir ortamda
meydana geldiğini ve başarılı olabilmesi için hem akıcı hem de
esnek olması gerektiğini belirtmektedir. Planlamacıların
hazırladıkları planların statik değil dinamik olması gerektiğine
de dikkat çekmektedir.
Stratejinin seçilmiş olması, bunun örgüt tarafından takip
edileceği manasına gelmemektedir. Ayrıca iyi bir stratejinin
başarı için yeterli olmayacağı, etkili uygulamanın da en az
bunun kadar önemli olduğu aşikardır. Alexander (1985) yıllık
hedeflerin, politikaların ve işlevsel stratejilerin; başarılı bir
strateji uygulaması için gerekli olduğunu belirtmektedir. Yıllık
amaçların eylemler için bir yol haritası görevi üstlendiği ve
bunun örgütün üyelerini yönlendirmede oldukça etkili olduğunu
da ifade etmektedir. Stratejik uygulamalar için bir diğer araç da
politikalardır. Politikalar oluşturulurken hedeflenen amaçlara
ulaşmak için belirli yöntem prosedürlerini, kuralları, formları ve
yönetimsel uygulamaları içerecek şekilde tasarlanmalıdır.
Cowley ve Domb (1997) ise stratejik planlama ile ilgili sıklıkla
yaşanan sorunları şu şekilde sıralamışlardır:








Gerçekçi olmayan tahminleme yöntemlerinin sonucunda aşırı
iyimser stratejik planlar üretilmesi,
Stratejik planları desteklemeyen keyfi amaçların varlığı,
Kaldıraç etkisi olan amaçlara odaklanmakta güçlük çekmek,
Amaçların hatalı seçilmesi,
“Paylaşılan vizyon” yaratmada başarısız olma,
Amaçları destekleyen planların olmaması,
Planlanan faaliyetlerin yeterince sık gözden geçirme ve
değerlendirmeye tabi tutulmaması,
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Stratejik amaçlara yönelik olarak uygulamada yapılan
hataların çok ağır cezalandırılması sonucunda paydaşların risk
almaktan kaçınmaları,
Planlamanın
süreçten
ziyade
faaliyet
olduğunun
anlaşılamaması,
Uygulamada sorumluluğu olmayan departmanların stratejik
plan geliştirmekten sorumlu olması.

Stratejik planın başarısızlığa uğramaması için başta paydaş
katılımı olmak üzere gerçekçi bir yaklaşım, üst yönetim desteği,
doğru yetkilendirme ve makul ölçme değerlendirme
yöntemlerinin varlığı şarttır.
7. STRATEJİK PLANLAMA MODELLERİ
Örgütler, ihtiyaç duydukları stratejik planlama uygulamasını
farklı modeller kullanarak hayata geçirebilirler. Burada temel
parametreler örgütün sahip olduğu kaynaklar (zaman da dahil),
örgütün büyüklüğü, mevcut stratejilerin durumu ve dış çevrenin
dinamiklik seviyesi olarak sıralanabilir. Kriemadis ve Theakou
(2007), başvurulabilecek stratejik planlama modellerini beş
grupta toplamaktadırlar. Bu tasnif aşağıda verilmiştir.
a. Temel Stratejik Planlama Modeli: Mintzberg vd (1998)
göre temel stratejik planlama modeli Ansoff’un 1965 ve 1987
yılındaki çalışmaları neticesinde ortaya çıkmıştır. Bu model
genellikle küçük, fazlaca meşgul veya geçmişte stratejik
planlama tecrübesi olmayan örgütler tarafından tercih
edilmektedir. Diğer taraftan yeni kurulan bir örgütün ilk yılı için
iyi bir başlangıç modeli olarak da ele alınabilir. Model fazla
rasyonel, metodolojik, bürokratik ve hiyerarşik olmakla
eleştirilmektedir (Chaffe, 1985). Temel stratejik planlama
modeli genellikle aşağıdakileri içerir:


Misyon cümlesi (amacın tanımlanması): Örgütün varlık
sebebini tanımlayan cümledir.
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Amaçların belirlenmesi: Amaçlar örgütün misyonuna
ulaşması için neler yapması gerektiğini içeren genel
ifadelerdir.
Stratejilerin belirlenmesi: Amaçlara ulaşmak için uygulanması
gereken yaklaşımların tanımlanmasıdır. Örgütün iç ve dış
çevresinin analizi sonucunda ortaya çıkar.
Her bir strateji için uygulanacak eylem planının belirlenmesi:
Stratejinin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için örgütteki her
bir birimin takip etmesi gereken süreçlerin tanımlanmasıdır.
Planın gözlemlenmesi ve güncellenmesi: Planlamacılar
düzenli olarak hangi amaçlara ulaşıldığı, hangilerine
ulaşılmadığı; hangi eylem planlarının başarıyla uygulandığı
vb konularda gözlem yapmak ve bu gözlemlere istinaden
planlarda lüzum görülen yerlerde değişiklikler yapmalıdır.

b. Sorun Odaklı Planlama: Sınırlı kaynaklara sahip, az sayıda
büyük sorunu olan, büyük amaçlara ulaşmada zorlanan, stratejik
planlama hizmetini dış kaynaktan tedarik edecek maddi gücü
olmayan örgütler tarafından tercih edilmektedir. Duruma göre
aşağıdaki başlıkların bazılarını veya tamamını içerebilir (bu
başlıkların her yıl tekrar edilmesi de şart değildir):










SWOT (kıs. Güçlükler, zayıflıklar, fırsatlar, tehditler) analizi
ile iç ve dış çevrenin değerlendirilmesi.
Ana sorunların ve amaçların tespit edilmesi ve
önceliklendirilmesi için stratejik analizin yapılması.
Ana sorun ve amaçlara yönelik olarak vizyon, misyon ve
değerlerin tasarlanması/güncellenmesi. (bazı örgütler bunu ilk
aşamada yapmayı tercih edebilmektedir)
Eylem planlarının hazırlanması (amaçlar, kaynak ihtiyaçları,
uygulamada paydaş sorumlulukları ve görevleri)
Stratejik
plan
evrakının
oluşturulması:
Amaçlar,
stratejiler/programlar, güncellenmiş misyon ve vizyon, eylem
planları ile SWOT analizini içerir.
Yıllık uygulama planı evrakının hazırlanması (birinci yıldan
itibaren diğer yılları da kapsayacak şekilde hazırlanır)
Uygulama yılı için bütçenin oluşturulması ve ilgililere
harcama yetkisinin verilmesi (kaynak tahsisi)
Örgütün birinci yıl operasyonlarının yönetilmesi.
İzleme/tekrar gözden geçirme/değerlendirme/güncelleme
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c. Uyumlaştırma modeli (Gerçek zamanlı planlama): Bu
modelin temel amacı örgütün misyonu ile sahip olduğu
kaynaklar arasında güçlü bir uyum sağlayarak hedefe ulaşmasını
garanti altına alabilmektir. Ansoff ve McDonnel (1990) gerçek
zamanlı planlama modeline olan ihtiyacı kurumların içinde
bulundukları iç ve dış çevrede meydana gelen değişikliklerin
aniden ortaya çıkmasına ve dolayısı ile aynı süratte karşılık
verilmesi ihtiyacına dayandırmaktadır. Bu sebeple model
stratejilerinde çok sık ince ayarlamalara ihtiyaç duyan örgütler
tarafından tercih edilmektedir. Model aşağıdaki basamakları
içermektedir:





Planlama grubu örgütün misyon, program, kaynak ve destek
ihtiyacını tespit eder.
Neyin iyi çalıştığı, neyin tekrar düzenlenmesi gerektiği tespit
edilir.
Düzenlemelerin nasıl yapılması gerektiği tespit edilir.
Yapılan düzeltmelere bağlı olarak stratejik plan güncellenir.

ç. Senaryo Planlama: Bu yaklaşım planlamacıların tam manası
ile stratejik düşünceyle hareket ettiklerinden emin olmak için
diğer modellerle birlikte kullanılabilir. Model özellikle stratejik
sorunları ve amaçları belirlemede faydalı olabilir. Farklı koşullar
için hazırlanan senaryolar yardımı ile bu koşullarda kurumsal
kaynakların her bir yeni koşulda birbirleri ile ne şekilde
etkileşime geçeceği ve koşula ne şekilde tepki verileceği
tasarlanır. Senaryolar tasarlanırken gerçekçi olmamak,
koşullarda meydana gelecek değişimleri abartmak veya hafife
almak, yapılabilecek en büyük hatadır (Schoemaker, 1995).
Senaryo planlamanın genel çerçevesi ile ilgili olarak şunları
bilmekte fayda vardır:




Örgütün dış çevresinden, değişmeleri durumunda örgütü
etkileyebilecek güçte birkaç etken seçilir (örneğin devlet
düzenlemeleri, nüfustaki değişimler vb). Bunları belirlerken,
konu ile ilgili gazetelerde yayınlanmış haberlerden
faydalanılabilir.
Değiştiği varsayılan her bir etken için geleceğe dair üç ayrı
senaryo kurgulanır (bunlar en kötü durum, en iyi durum ve
ortalama durum senaryolarıdır). Genellikle en kötü durum
55




senaryoları, örgütte bazı şeyleri değiştirme niyetine sebep
olabilir.
Her bir senaryo için yapılması gerekenler ve oluşturulacak
stratejiler belirlenir.
Örgütün ilerleyen üç veya beş yıl içerisinde maruz kalma
ihtimali en yüksek olan dış çevre değişiklikleri tespit edilir ve
bunlara karşı verilebilecek olası stratejik tepkiler belirlenir.

d. Organik Planlama: Geleneksel stratejik planlama süreci
bazen “mekanik” veya doğrusal (lineer) olarak yorumlanırlar.
Bunun sebebi örgütün stratejik planlarının öngörülebilir
olmasına rağmen olası dış ve iç çevre değişimlerinin
öngörülemez olmasıdır. Oysa örgütler yaptıkları SWOT
analizleri ve öncelikleri belirleme süreçleri ile olası değişimlerin
kapsamını da oldukça daraltmaktadırlar. Organik planlama bakış
açısına göre örgütteki her bir birey, vizyon çerçevesinde
eylemlerini kendi kararlarına göre gerçekleştirir. Makro düzeyde
organik planlama özellikle halk, sivil toplum örgütleri, düşünce
toplulukları gibi geniş katılımlı bir şekilde geleceğe dönük,
ölçülebilir parametreler kullanarak yapılmaktadır (Plein, 1998).
Genel itibari ile süreç içerisindeki adımlar şunlardır:









Örgütün kütürel değerlerinin açıkça ortaya konulması (bunun
için diyalog ve hikaye anlatımı yöntemleri kullanılabilir)
Örgütün üyelerinin örgüt ile ilgili vizyonlarının ortaya
konulması (bunun için diyalog ve hikaye anlatımı yöntemleri
kullanılabilir)
Belirli periyotlarda (örneğin her çeyrekte) vizyona ulaşmak
için hangi süreçlerin gerçekleştirildiği, bir sonraki (çeyreğe)
kontrole kadar hangi süreçlerin gerçekleştirileceği konularını
netleştirecek görüşmeler yapılması.
Örgütün üyelerine bunun organik bir yöntem olduğunu
hatırlatmak yerine süreci özümsemelerini sağlamak
gerekmektedir.
Sabırlı olunmalıdır.
Öğrenme yöntemine odaklanılmalıdır.
Örgüt üyelerine sıklıkla stratejik planın paydaşlara nasıl
anlatılması gerektiği sorularak sürecin statikleşmesi
engellenmelidir.
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Örgütler içinde bulundukları şartlar, ellerinde bulunan imkanlar
ve stratejik planın uygulamaya alınması ile elde edilmesi arzu
edilen olumlu sonuçların nevine göre uygun gördükleri planlama
türlerinden istifade edebilmektedirler.
8. STRATEJİK PLANLARIN UYGULANMASI
Stratejik planların uygulanması, stratejik yönetimin en önemli
alanlarından birisidir. Stratejilerin uygulanması, planlama
sürecinden daha zor ve daha çok zaman gerektiren bir konudur.
Uygulamalar eylem tabanlıdır ve çalışanlar da uygulamanın
gerçekleşmesi için görev almak durumundadır. Dolayısıyla her
bir çalışan, planların uygulanmasında üzerine düşeni yapmak
durumundadır. İnsan kaynakları, örgütler için hala en karmaşık
sermaye kaynaklarından biridir. Sistemler liderlere ve değişime
direnmekten ziyade ayak uydurabilen bir yapıya sahip
olduklarında; stratejilerin uygulanabilmesi daha da başarılı
olmaktadır.
Aosa (1992) strateji uygulamalarının örgütsel yapı, kültür,
kaynak tahsisi sistemleri ve liderlik gibi bileşenler arasında bir
uyum olduğunda daha başarılı olduğunu gözlemlemiştir.
Söylemek ile yapmak (düşünce ile eylem) arasındaki fark,
planlama sürecinde kritik bir noktadır. Eğer planlama örgütlerde
insanların ne yaptığıysa ve ne yapacaklarına dair taahhütleri
değilse; insanlar her zaman yaptıkları şeyleri yapmaya devam
edecekler demektir. Dolayısıyla planlama süreci örgütte
insanların ne yaptıklarının tespiti ile başlar ve ne yapmaları
gerektiğinin ortaya konulması ile devam eder.
Thopmpson ve Strickland’e (1995) göre stratejinin uygulanması
içsel bir faaliyet olup; stratejinin uygulanabilir olması için
operasyon (örgütleme, bütçeleme, motive etme, kültür inşaası),
yönetim ve liderlik gerekmektedir.
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Stratejik planların uygulamaya alınmasında kullanılabilecek pek
çok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerden hangisinin
seçileceği çoğunlukla durumsallık yaklaşımı ile ele alınarak,
şartlara en uygun olanına başvurulması yoluna gidilmektedir.
Doğru yöntemin seçilmesi muhakkak ki stratejik planlamanın
başarıya ulaşmasının da en kritik unsurlarından biridir.
Uygulamada en sık başvurulan yöntemler şunlardır:











Bütçenin doğru kullanılması,
Katılımcı uygulama,
Stratejik planın uygulanmasında güç kullanımı,
İnsan kaynakları yönetimi ile birlikte çalışmak,
Ödüllendirme sisteminin kullanılması,
Çalışan ve kurum gelişimi,
Örgütsel kültüre uyum sağlamak veya değiştirmek,
Gelenekleri manipüle etmek,
Değişim ajanlarını kullanmak,
Uygulamaya risksiz başlıklarla başlamak.

Kısa dönemde sonuç elde etmek için planlamacılar bütçe veya
zor kullanma seçeneklerinden birini veya ikisini birden tercih
edeceklerdir (Kotter, 1978). Kısa dönemde sonuç alma ihtiyacı
genellikle kurumda durum çok kötü ise veya planlamada verilen
zaman çok azalmışsa ortaya çıkar.
Orta dönemde stratejiden sonuç elde etmek için; ödüllendirme
sistemi, katılımcı uygulama, amaçların ve anahtar performans
göstergelerinin ele alınması, değişim ajanları yaratmak ve
bunları kullanmak, çalışan ve kurum gelişimi seçeneklerine ek
olarak sistemleri değişime hazırlamak seçenekleri üzerinde
durulabilir. Bu seçenekler ile kurum içi operasyonlar tekrar
birbirleri ile uyumlu hale getirilebilir (Kotter, 1978). İç
operasyonlar arası uyumsuzluk çoğunlukla kurum dışı
etkenlerin, kurum içi sistemlere etkisinden kaynaklanır.
İnsan kaynakları yönetimi ile çalışmak, örgütsel kültürü
değiştirmek veya uyum sağlamak seçenekleri ise ancak uzun
dönemde gerçek bir etki gösterebileceklerdir (Kotter, 1978).
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Dolayısıyla planlamacılar ve uygulayıcılar bu konularla ilgili
faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan zamanı dikkate almak
durumundadırlar.

Tablo 16 Detaylı Uygulama Takvimi Tablosu

Tabloda 2015-2017 arasına dair stratejik planın uygulamasının
kesitini gösteren tabloda her yıl, 3 aydan oluşan 4 döneme
bölünmüştür. Detaylı uygulama planı bir yol haritası
niteliğindedir. Tabloda en sağ tarafta her bir faaliyetin başlama
ve bitiş aralığı görülmektedir.
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8.1. Bütçenin Doğru Kullanılması
Stratejik planın uygulanmasında en etkili yöntem muhtemelen,
bütçenin kullanılmasıdır. Ansoff (1965), bütçeyi stratejik planın
başarıyla uygulanmasındaki anahtar olarak tanımlamaktadır.
Başka bir ifade ile örgütte bütçe kullanma yetkisine sahip olan;
stratejik planın uygulanması ve kurumun kontrolü gibi güçleri
de elinde bulundurur denilebilir. Diğer taraftan şunu da kabul
etmek gerekir ki, bütün ihtiyaç ve talepleri karşılayacak kadar
bütçeye sahip olmak çoğunlukla imkansızdır. Stratejik
planlamanın sağladığı avantajlardan biri de ihtiyaçları
önceliklerine göre sıralayarak bütçenin doğru kullanılmasını
sağlamasıdır. Ayrıca stratejik planlama ile bütçe kullanımı
üzerine getirilen denetim ve kısıtlamalar, kaynakların heba
olmasına da engel olmaktadır.
8.2. Katılımcı Uygulama
Bütçenin tasarımı ile ilgili yaşanabilecek çatışmalardan
kaçınmak için planlama aşamasında katılımcı bir yaklaşım
sergilenmesi yerinde olabilir (Rowley vd, 1997; Birnbaum
1991). Burada katılımdan kasıt, süreçten etkilenen bütün karar
birimleridir. Böylece sürece dahil olan birimler ileride bütçenin
kullanımı ile ilgili çatışmaya da mahal vermeyeceklerdir.
Liderlik, katılımcı bir ortamın yaratılmasında ve stratejilerin
başarı ile uygulanmasında önemli bir etkiye sahiptir. Kurum içi
katılımın sağlanması, uygulamada genellikle üst düzey
yöneticilerin sorumluluğundadır (Keller, 1983).
8.3. Stratejik Planın Uygulanmasında Güç Kullanımı
Stratejik planın uygulanmasında güç kullanmak çoğunlukla kötü
bir fikirdir. Tabi ki bunun bazı istisnaları olabilir. En önemli
istisna ise kriz durumudur. Eğer kurum, varlığını tehdit altında
görürse; durumda süratle olumlu ve gözle görülür değişimler
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sağlamak için güç kullanmak tek seçenek olabilir. Kriz durumu
ortadan kalkıp da istikrar ortamı tekrar sağlandığında güç
kullanımına derhal son vermek gerekmektedir.
8.4. Amaçları ve Anahtar Performans Göstergelerini (KPI)
Belirlemek
Rowley (1997) stratejik planın uygulanmasında amaçların ve
anahtar performans göstergelerinin (APG) kullanılmasını
önermektedir. Bu yöntem, stratejik planda belirlenen bir dizi
amaçların başarı ölçütlerinin belirlenmesini gerekli kılmaktadır.
Bu sebeple APG (KPI: key peformance indicators), stratejik
planın ölçülebilir maddeleri için daha doğru sonuç vermektedir.
Örneğin dokümantasyon yönetimi, eylem planları, bütçeleme ve
tahsilat miktarı gibi başlıkların APG’ye uygun olduklarını
söylemek mümkündür. Nitel konularda ölçme yapılmak
istendiğinde bu konuları nicelleştirilerek ölçmek sıklıkla
başvurulan bir yöntemdir. APG yönteminin etkin bir şekilde
uygulanabilmesi için stratejik amaçlara ulaşmada paydaş
katılımı ve adanmışlığı önemli bir unsurdur.
8.5. İnsan Kaynakları Yönetimi ile Çalışmak
İnsan kaynağı kurumun yöneticiler de dahil olmak üzere
çalışanlarını ifade etmektedir. İnsan kaynakları birimi ise
kurumda işe alma, eğitim, özlük hakları, kariyer yönetimi gibi
süreçleri yönetmekle sorumlu kılınmış departmandır (Schoell,
1993). İnsan kaynakları birimi bütün bunlara ek olarak çalışan
memnuniyeti, kurumsal aidiyet, işveren markası oluşturulması
gibi pek çok farklı konularla da ilgilenmektedir.
Doğası gereği kurumsal stratejik planlar çoğunlukla uzun
vadelidirler. Hal böyle olunca zamanla kurum içerisindeki
çalışanlar da değişim göstermektedir. Bu sebepledir ki İK
yönetiminin de işgücü planlamasında, çalışan eğitimlerinde ve
çalışan seçimlerinde stratejik plana uygun hareket etmesi
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önemlidir. Başka bir ifade ile stratejik yönetim ile elde edilmesi
gereken olumlu değişimin yaratılmasında İK yönetiminin
eylemleri de kritik önemdedir, çünkü değişimi gerçekleştirenler
de sonuç itibari ile kurumdaki insanlardır.
8.6. Ödül Sisteminin Kullanılması
Stratejik planın başarıyla uygulanabilmesi için bir diğer yöntem
de ödül sisteminin kullanılmasıdır. Gross ve Friedman (2004)
ödül sistemini işveren tarafından çalışanlara sunulan ve çalışan
tarafından değerli bulunabilecek; nakit (prim vb), menfaat (özel
sağlık sigortası vb) ve kariyer (işbaşı eğitim, terfi vb)
unsurlarının oluşturduğu ve iş ilişkisinin sonucu olarak ortaya
çıkan bir kazan-kazan sistemi olarak tanımlamaktadır. Bu
sistemin dayandığı temel varsayım insanların menfaatleri olması
durumunda planlama sürecine daha uyumlu ve olumlu bir
şekilde dahil olacaklarıdır.
Ödüller her zaman parasal olmak zorunda değildir. Bireyin iş
hayatında gösterdiği çabaların sonucunda elde ettiği; gördüğü
kabulün pekişmesi, ilişkilerinin güçlenmesi, başarı hissi gibi
konular da parasal olmayan ödüller olarak düşünülebilir.
Ödül sistemleri sadece kurumda çalışmakta olan kişileri değil;
aynı zamanda aday çalışanları da motive edebilmektedir (Boyd
ve Salamin, 2001). Zira insanlar çalışabilecekleri kurumları
araştırmakta ve birbiri ile mukayese etmekte; bunlar arasında
mümkün olan en yüksek faydayı elde edebileceğini de tercih
etmektedirler. Dolayısı ile uzun vadeli planlarda aday
çalışanların da ödül sisteminden etkilendiğini dikkate almakta
fayda vardır.
8.7. Çalışan ve Kurum Gelişimi
Kurumun stratejik planlama aşamasında yapması gereken
çalışmalardan birisi de; her kademeden insan kaynağını
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inceleyerek mevcut kurumsal yetenek kapasitesinin gelecekteki
ihtiyaçlar yeterli olup olmadığını tespit etmesidir. Bu analizin
sonucunda stratejik amaçlara ulaşabilmek için bazı çalışanların
değiştirilmesi gereği ortaya çıkabilir. Buna ek olarak kurum
içerisinde öyle çalışanlar vardır ki, bunlar farklı pozisyonlarda
daha verimli olabilirler. Bunun da tespit edilmesinde fayda
vardır. Bir diğer seçenek ise mevcut çalışanların eğitimler
yardımı ile kapasitelerinin yükseltilmesidir. Çalışanların eğitimi
ve görevlerinin tekrar düzenlenmesinin ardından her birinin
genel eğilimi ortaya daha net çıkacaktır. Bu süreci insan
kaynakları yönetimi süreci ile bütünleşik olarak ele almak
yerinde bir tercih olabilir.
Hemdi ve Nasurdin (2006), çalışan gelişimi faaliyetlerinin
sadece kurumsal performansı arttırmakla kalmadığını; aynı
zamanda çalışanın kuruma olan güvenini arttırıp işten ayrılma
niyetini de düşürdüğünü ifade etmektedirler. Dolayısı ile çalışan
gelişimi uzun vadeli planlarına ayrılmaz bir parçası olmalıdır.

Şekil 5 Çalışan Gelişimi ile Kurumsal Güven ve İşten Ayrılma Eğilimi

Kurumsal gelişim kavramı üzerine literatürde oldukça fazla ve
farklı tanım bulunmaktadır. Kronolojik olarak bazı örnekler
üzerinden kavramın seyrine dair fikir edinilebilir. 1969 yılında
Beckhard’ın yapmış olduğu tanım şöyledir “Kurumsal gelişim
planlı, kurum geneline yayılmış ve üst yönetim tarafından
örgütün verimliliğini arttırmaya yönelik olarak kurumun tanımlı
süreçlerine davranış bilimi ilkelerine dayanarak yapılan
müdahaleleleri ifade eder” (Beckhard, 1969). Hall ise 1977
yılında kavramı şu şekilde tanımlamaktadır “kurumsal gelişim,
örgütün dış çevrede meydana gelen değişimlere ayak
uydurabilmesi ve sorun çözme becerilerini arttırmaya yönelik
63

uzun vadeli faaiyetlerdir” (Hall, 1977). 1996 yılına gelindiğinde
Church vd ise kavramı “kurumsal gelişim kurumdaki mevcut
sistemin tamamında kurumda bulunan kişilerin şartlarını
geliştirmeye yönelik olarak ortaya konan insani bir değişimdir
ve
amacı
kurumdaki
insanlara
yardım
etmektir”
tanımlamışlardır. Yıllar içerisinde ortaya konan tanımlardan da
anlaşılacağı üzere konunun önce çevresi çizilmiş, ardından
stratejik bir unsur olduğuna değinilmiş ve sonunda insan
merkezli olması gerektiği üzerinde durulmuştur.
Netice itibari ile kurumsal gelişim üzerinde çalışan gelişiminin
oldukça önemli bir etkisi vardır ve stratejik planlar bu ilişkiyi
dikkate alarak hazırlanmalıdır.
8.8. Örgütsel Kültüre Uyum Sağlamak veya Değiştirmek
Örgütsel kültür, örgütün üyelerinin örgüt amaçlarını
gerçekleştirirlerken sergiledikleri davranış şekli olarak
tanımlanabilir. Örgütsel kültür, örgütün üyelerinin örgüt
ortamında tutumlarını, davranışlarını, motivasyonlarını ve
eğilimlerini tanımlar. Örgütsel kültür oldukça güçlüdür, uzun bir
zaman içerisinde ortaya çıkmıştır ve değiştirilmesi çok zordur.
Ülgen ve Mirze (2013), bunu örgütte bulunan çalışanlara ve
idarecilere hedeflere ulaşmada yol gösteren; benimsenmiş ve
kabul görmüş inanç ve düşünce sistemi olarak da ifade
etmektedir. Örgütsel kültürün genel kabul görmesinin ve
değiştirilmesindeki zorluğun temel nedeni; çoğunlukla kurumun
geçmişinde yaşanmış ve önemli sonuçlar doğurmuş, zaman
içerisinde aktarılarak mitleşmiş olaylardan beslenmesidir
(Schoell vd, 1993).
Stratejik planlama sürecinde yöneticiler ve planlayıcıların
örgütsel kültür ile karşı karşıya gelmeleri ve örgütsel kültürün
aşılması zor bir engel haline gelmesi ihtimal dahilindedir. Bu
durum özellikle demokratik yönetim anlayışının, örgütsel
kültürün bir parçası olmadığı; örgütte gücün dengesiz dağıldığı
durumlarda daha sık görülür.
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Kültürün stratejik değişim sürecine dahil edilmesinin birkaç
adımı vardır. İlk adım, kültürün varlığını kabul etmektir.
İkincisi, kültürün güçlü olduğunu kabullenmektir. Üçüncüsü,
kültür düşman olabileceği gibi müttefik de olabilir. Dördüncüsü,
değişimin kültürün içerisinden inşa edilmesi önemlidir. Beşinci
ve sonuncusu ise; kültürü, değişimi kalıcı hale getirmede bir
araç olarak kullanmakta fayda vardır. Kültürün şekillendirdiği
örgütsel normlar da stratejik planın uygulanmasını
desteklediğinde kurumun, yöneticilerin ve diğer paydaşların
stratejik plana yönelik olarak hazır bulunma halleri artacak ve
uygulama sürecinde daha az direnç göstereceklerdir.
8.9. Gelenekleri Manipüle Etmek
Gelenekler, kurumsal kültürün bir parçası olmakla beraber
kültüre nazaran daha uzun vadede oluşmuşlardır. Bunlar
geçmişten gelen, saygıyla karışık korku uyandıran, onurlu ilham
kaynaklarıdır. Bir kurumun adı duyulduğunda insanlar o
kurumun geçmiş başarılarını (veya başarısızlıklarını) ve kati
değerlerini göz önüne getirirler. Her kurumun kendi gelenekleri
vardır ve bu geleneklerin stratejik planlama sürecinde rolleri
olduğu bir gerçektir. Özellikle değişimin gerektiği anlarda
kurum geleneklerine bağlı davranış sergilemeyi tercih eden
çalışanlar önemli bir engel teşkil edebilirler (Kotler ve Rath,
1984).
Gelenekler kurumsal misyon ile rahatlıkla ilişkilendirilebilirler.
Diğer taraftan kurumsal gelenek, kurumun paydaşlarını da bir
arada tutan önemli bir unsurdur. Dolayısı ile stratejik plan
hazırlanırken ve uygulanırken geleneklerle çelişmemeye özen
gösterilmelidir. Bilinmesi gereken bir diğer konu da olumlu
geleneklerin tarih içinde geçmiş etkinliklerle ve dinamik
programlarla oluşmuş olduklarıdır.
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8.10. Değişim Ajanlarını Kullanmak
Stratejik planlamada örgütün üyelerinden planlama çalışmalarını
gerekli bulanlardan bir müttefik grup oluşturmak ve desteklerini
almak yerinde bir yaklaşım olacaktır. Bu tip insanlar genellikle
planların uygulanmasında değişimi gerçekleştiren kişi olmak
konusunda heveslidirler. Bu kişileri üyeleri bir araya getirmek,
eğitmek ve uygulamaya çıkartmak yolu ile diğer üyeleri de
harekete geçirecek bir devinim üretmek mümkündür. Diğer
taraftan bu kişilerin planlama sürecine dahil edilmeleri,
uygulama sürecinde de planlamaya örgütteki diğer üyelere
nazaran daha fazla sahip çıkmalarını sağlayacaktır.
Değişim ajanı; kurumsal yapı, ideoloji, iş görme usulleri gibi
değiştirilmesi güç konularda kurumdaki paydaşların tamamına
yahut büyük bölümüne erişebilen ve paydaşlarla kurduğu
iletişim sayesinde mevcut durumu ortaya koyan; makul strateji
ve yöntemler ile kurumsal yapıda arzu edilen değişiklikleri
hayata geçirebilmek için değişim sürecine öncülük eden ve
verimli bir şekilde hayata geçirilmesine destek olan; yetenekli,
bilgili ve sonuç odaklı kişidir (Batchelor, 2000; Aktaran: Özmen
ve Sönmez: 2007).
Bu tip kişilerin iyi motive edilmeleri de önemlidir. Zira
planlamanın uygulamaya konulmasının ilk aşamalarında
yaşanan olumsuzluklar, zaman içerisinde planlamaya yönelik
güvenin sarsılmasına sebep olabilmektedir. Dolayısı ile
uygulamanın ilk aşamalarında sağlanacak desteğin önemi
büyüktür. İyi motive olmuş değişim ajanları hem yaşanacak
olumsuzlukların miktarını hem de etkisini azaltacaktır.
8.11. Uygulamaya Risksiz Başlıklarla Başlamak
Örgütsel stratejik planın başarılı olması için artan bir ivme ile
uygulamaya alınmasında fayda vardır. Başka bir ifade ile
uygulamanın ilk aşamalarında görece olarak daha kolay ve
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sorunsuz halledilebilecek başlıkların uygulamaya alınması ile
elde edilecek başarı sayesinde örgüt içerisinde uygulamaya
yönelik olarak ortaya çıkan bakış açısı da daha olumlu olacağı
gibi şüpheci üyelerin de şüpheleri azaltılabilecektir. Dolayısı ile
uygulamanın ilerleyen süreçlerinde örgütsel destek de daha
yüksek olacaktır. Uygulamanın başarısına olan inanç, ilk
aşamalarda elde edilen olumlu sonuçların da etkisi ile artacaktır.
8.12. Stratejik Planlama ve Stratejik Uygulama Bağlantısı
Stratejik planın uygulanmasında kullanılabilecek onbir
seçeneğin her biri farklı yaklaşımlar sunmaktadır. Bazı
kesişmeler olmakla beraber her bir yaklaşım, uygulamanın farklı
zaman dilimlerine hitap etmektedir.
Peki, planlamacılar hangi seçeneği tercih ettiğinde en doğru
kararı vermiş olacaktır? Esasen bunun cevabını koşullar
belirlemektedir. Dolayısı ile planlamacılar örgütsel durumu iyi
analiz etmeli ve en uygun tercihi veya tercih karmasını
oluşturmalıdır. Göz ardı edilmemesi gereken bir diğer konu ise,
örgütteki her bir birimin ve bireyin bulunduğu yerin planlama
ihtiyacına ve uygulanması gereken yönteme dair az veya çok bir
fikri olduğudur. Hal böyleyken, planlamacının araştırmaya
başlaması gereken yer de ihtiyacın ortaya çıktığı yerdir.
Uygulamanın başarıya ulaşabilmesi için planlama sürecinde
işbirliği, katılım, geniş kapsamlı tartışma faaliyetleri ve
sonucunda varılan uzlaşma ile birimlerin adanmışlık düzeyi
yükseltilebilir. Başka bir ifade ile planlayıcılar, uygulayıcılar ve
planlamanın sonuçlarından etkilenecek olanların ortak bir
paydada buluşturulması önemlidir.
Etkili bir stratejik planlamada, aşağıda belirtilen ve geçmişte
başarılı olmuş stratejik planlarda bulunan konuların dikkate
alınması başarı olasılığını arttıracaktır (Lockwood 2004).
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En İyi Uygulamaların Ortak Yönleri
-Analizler kapsamlı bir şekilde yapılmalı, analiz sonuçları
değerlendirilirken
bütün olasılıklar dikkate alınmalıdır.
-Stratejik planlamada sorumluluğu olan kişiler tarafsız, adil ve
güvenilir olmalıdırlar.
-Paydaşlar ve toplum süreç ile ilgili bilgilendirilmeli ve
katılımları sağlanmalıdır.
-Amaçlar açıkça tanımlanmalı ve düzenli olarak gözden
geçirilmelidir.
-Planlama sürecinde ortaya konan vizyon, misyon, amaçlar,
hedefler,
değerlendirme kriterleri gibi başlıkların paydaşlar tarafından iyi
anlaşılması sağlanmalıdır.
-Yaratıcılık ve yenilikçilik konularının desteklenmesi ile
alternatif çözüm ve senaryoların geliştirilmesi sağlanabilir.
-Mevcut kaynaklar, kısıtlılıklar ve sorunlar tanımlanmalıdır.
-Sonuçlar kesinlikle ölçülebilir olmalıdır.
-Stratejik planların uygulama süreçlerinde aksaklıklar olabilir.
Fakat uygulamaya son vermek yerine sorunlu bölümde bir
güncelleme yapılması daha sağlıklı olacaktır.
Tablo 18 En İyi Uygulamaların Ortak Yönleri, Kaynak: Lockwood, 2004
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BÖLÜM-3 SAĞLIK HİZMETLERİNDE STRATEJİK
PLANLAMA
1. SAĞLIK HİZMETLERİNİN STRATEJİK
PLANLAMASI
Oxford Sözlüğü’ne göre strateji “bütün bir operasyon,
kampanya veya savaşı planlamak, yönetmek; plan, politika”
şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre strateji, plan ve
politika eş anlamlı gibi görünmektedir fakat bilindiği üzere
yakın
anlamlı
terimler
bazen
birbirleri
yerine
kullanılmaktadırlar. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sağlık
politikası tanımını: “Sağlık politikası toplumda spesifik sağlık
hizmetleri amaçlarına ulaşabilmek için alınan kararlar, planlar
ve eylemleri ifade etmektedir. Bir sağlık politikası temelde kısa
ve orta vadede ulaşılabilir bir vizyon tanımlamalı; öncelikleri
belirlemeli; farklı gruplardan beklenen rolleri ortaya koymalı ve
bir uzlaşı oluşturarak insanları bilgilendirmelidir.” şeklinde ifade
etmektedir. DSÖ planlama kavramını ise “belirli sonuçlara
ulaşmak amacıyla kararları ve eylemleri politika içerisinde
organize etme sürecidir” şeklinde tanımlamaktadır.
Yaklaşım her ne olursa olsun sağlık hizmetleri stratejik
planlamasının (SHSP) mutlak amacı toplumun sağlık
ihtiyaçlarının
daha
etkin ve verimli
bir şekilde
giderilebilmesidir. Bu mecburiyet için:
a)
b)
c)
d)
e)

Geliştirilmesi arzulanan konuların tespiti,
Mevcut sosyo-sağlık durumlarının tanımlanması,
Mevcut noksanlıkların tespiti,
Sorunların çözümüne yönelik öneriler,
Planlama ile elde edilmesi arzu edilen gelişmenin ortaya
konulması gerekmektedir.
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Sağlık hizmetleri oldukça özel şartlar altında gerçekleştirilir ve
bu şartlar diğer sektörlerden oldukça farklıdır. Bu koşullar
altında sağlık hizmetleri sunan bir kurumda yapılacak
geliştirmeler şunları sağlamalıdır:






Teknik etkililik: Sınırlı kaynakların uygun kullanımı ile ziyan
olmalarına mani olmak.
Tahsis etkililiği: Tahsis edilen kaynağın, tahsis edildiği yerde
en yüksek faydayı üretmesi.
Dezavantajlı gruplar (maddi geliri düşük, sağlık hizmetlerine
uzak mesafede bulunan vb) için artan erişim imkânları:
Sunulan hizmetlerden yararlanma ihtiyacı olduğu halde
erişimde sorun yaşayanlara yönelik uygulamalar.
Sunulan sağlık hizmetlerinde yeterlilik: Sağlık hizmetlerinin
toplumun ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmesi.

Sağlık hizmeti sunan örgütlerde sürdürülebilir gelişimin
sağlanması gerekmektedir. Ancak bu şekilde çevresel
değişimlere ve toplumsal beklentilere en doğru şekilde cevap
verebileceklerdir.
Sağlık hizmetleri veren kurumların yöneticileri örgüt içi ve dışı
girişimlerde
bulunabilecek,
örgütsel
gelişimi
gerçekleştirebilecek yetkinlik ve cesarette olmalıdırlar. Buna ek
olarak etkili iletişim ve paydaşları motive edebilme becerisi de
gerekmektedir.
Sağlık hizmetleri veren kurumlarda ihtiyaç duyulan ana stratejik
ve operasyonel eylemler şunlardır:
1. Kurum yönetimini geliştirme faaliyetleri:






Yönetim ekibinin performans göstergelerinin belirlenmesi
(müdürler, direktörler, şefler, bunların yardımcıları vb),
Kurumsal performans göstergelerinin belirlenmesi,
Yönetim ekibinin performans göstergelerini ödül sistemi ile
bütünleştirme,
Kurumda çalışan herkesin görev tanımlarının yapılması ve
sorumluluklarının belirlenmesi,
Yönetim bilgi sistemi için devamlı olarak veri toplanması.
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2. Kurumun fiziksel yapısının (bina, ekipman vb) geliştirilmesi:




Tesisin hijyen kriterlerinin belirlenmesi,
Bina ve ekipmanların tamir/bakım sisteminin oluşturulması,
Fiziki yerleşimin en verimli olacak şekilde düzenlenmesi.

3. Kurumun insan kaynaklarının en etkin şekilde kullanılması:




Performansa dayalı çalışan değerlendirme sisteminin
kurulması ve kriterlerinin belirlenmesi,
Ölçme ve değerlendirme sorumluları için uygulayacakları
ödüllendirme veya caydırma yöntemlerinin belirlenmesi,
İşe alımda adaylarda aranacak ana kriterlerin belirlenmesi.

4. Sağlık hizmetlerinin en verimli ve kaliteli bir şekilde
verildiğinden emin olmak için bir gözlem ve değerlendirme
sistemi kurulması:




Kurumun verdiği hizmeti kullananların memnuniyetlerinin
ölçülmesi,
Her bir hizmet birimi için ayrı bir hizmet kalitesi standardı
belirlenmesi.

Bu sayılan konulardan hareketle sağlık hizmetlerinin stratejik
planlaması konusunda daha detaylı bilgiler verilecektir.
1.1. Sağlık Hizmetlerinin Stratejik Planlaması
Planlama kavramı şu şekilde tanımlanabilir:
Planlama; amaç ve hedef belirleme ve onlara ulaşmak için
kullanılacak yöntemlere karar verme sürecidir (Schoell vd,
1993). Başka bir ifade ile ulaşılmak istenen yer, oraya nasıl
gidileceği ve bu yolculuğun zamanlaması faaliyetidir. Dolayısı
ile doğru bir planlama; süreci takip etmek ve ölçümlemek için
gerekli noktaların belirlenmesi ve bunlardan elde edilen bilgiler
ile ulaşılmak istenen yere çıkılan yolculuk için harcanan çabaya
değip değmeyeceğini içermelidir.
Kavramsal olarak bakıldığında planlama genel itibari ile
gelecekteki ihtiyaçlara yönelik olarak verilen kararlar olarak
ifade edilmektedir. Bu sebeple planlama gelecekte ulaşılmak
istenen hedefleri tam olarak tanımlamalı; bu hedeflere ulaşmak
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için kullanılacak yol ve yöntemleri de içermelidir.
Özel sektörün sağlık hizmetleri sunumu açısından bakıldığında
planlama temel itibari ile topluma en yüksek kalitede sağlık
hizmetinin sunulması ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ile
desteklenmesi konuları ile ilgilenmektedir.
Sağlık hizmetlerinin stratejik planlaması ise spesifik olarak:
Sağlık hizmetleri sürekliliği, boyutunun tam olarak
kestirilememesi, kullanımının rastlantısal olması, yerine başka
bir hizmetin/ürünün konamaması, ertelenememesi, çıktısının
karşılığının paraya çevrilememesi, bedelinin pazarlık konusu
olamaması, sonucunun toplumsal yarar olarak alınması gibi
temel saptamalarla diğer endüstri ve hizmet sektörlerinden
belirgin farklılıklar göstermektedir (Çelikkalp vd, 2011).
Ayrıca; sağlık sektöründe planlama ekonomik, sosyal ve bir
miktar da ideolojik bileşenleri ile diğer sektörlerden daha geniş
bir çerçevede ele alınmaktadır. Böyle bakıldığında doktorlar,
bürokratlar, uluslar arası sağlık kuruluşları ve örgütleri gibi çok
sayıda paydaşın varlığından bahsedilebilir. (Zaidi, 1994)
Sağlık hizmetlerinin stratejik planlaması (SHSP), sağlık sistemi
yönetiminin ana bileşenlerinden biridir; genellikle performans
yönetimi, yönetmelikler gibi diğer unsurların da bir arada
kullanılması ile ortaya konulmaktadır.
SHSP, sağlık kurumlarının kullandığı birkaç farklı planlama
sürecinden birisidir. Diğer planlama türleri ise; operasyonel,
bütçe, hizmet kolaylaştırıcı (varlıklar, klinik destek hizmetleri,
fon kullanımı, bilgi işlem teknolojileri ve iş gücü) ve bireysel
performans planlama vb’dir.
Sağlık hizmetlerinin stratejik planlamasında amaç baz alınan
nüfusun, ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerine ulaşabilmesini;
erişim eşitliği ve adaletini de gözeterek sağlamak ve sağlık
hizmetlerinin niteliğini yükseltmektir. Sağlık hizmetlerinin
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stratejik planlamasında; kullanılabilir kaynakları, yöntemleri ve
imkânları hedeflere etkili ve verimli şekilde ulaştırmak arzu
edilmektedir.
Böylelikle SHSP mevcut sağlık hizmetleri uygulamaları ile
gelecekte ortaya çıkacak ihtiyaçları bir araya gelecekteki
kaynakları da dikkate alarak en verimli şekilde getirmekle
sorumludur denilebilir.
SHSP ile kavramsal olarak, sağlık kurumunda politikaların
geliştirilmesi ve stratejik yönergelerin belirlenmesi; bunların da
kabul edilebilir hizmet uygulamalarına dönüştürülmesi ifade
edilmektedir. Buna ulaşabilmenin yolu hizmet hedeflerinin
kapsamlı ve şeffaf bir şekilde tanımlanmasından geçmektedir.
Politika ve strateji kavramları arasındaki farka da temas etmekte
fayda vardır. Politika bir örgütün hedeflerine ulaşma iradesini
ortaya koyarken, stratejiler ve planlar bu hedeflere nasıl
ulaşılacağı ile ilgilidir. Bu bakış açısına göre SHSP, sağlık
hizmetlerinin üretilmesi ve dağıtılması ile ilgilenmektedir. Özet
olarak sağlık hizmetlerinin stratejik planlaması politikalarla
belirlenen hedeflerin uygulamaya dönüştürülmesi ve sağlık
hizmetlerinin dağıtılması faaliyetidir. Sağlık Politikası ile SHSP
arasındaki ilişkiye dair şunlar söylenebilir:







Planlama ve politika birbiri ile yakından ilişkilidir fakat
birbirinin ikamesi değildir.
Politika; bir problemin çözülmesine yönelik olarak hizmet
sağlanması, yönetilmesi ve kontrol edilmesi ile ilgili bir
beyandır.
SHSP, ilgili politika veya stratejik plana istinaden ne
yapılması gerektiğine odaklanmaktadır.
SHSP analiz sürecinin ardından belirli bir alanda
gerçekleştirilmesi gereken değişimleri belirler ve bu
değişimleri hayata geçirebilmek için gerekli stratejileri
geliştirir.
Politika, üst düzey stratejileri yönetsel detayları ile
kapsamaktadır. SHSP ise daha özel bir alana odaklanmıştır.
73

Günümüzde devlet kadar özel sektör de sağlık hizmetleri
üretmektedir. Bu durum uygulamanın bütününe bakıldığında
daha karmaşık ve çeşitlilik arz eden bir manzara sunmaktadır.
Bu bağlamda devletler çoğunlukla rekabet, tekelleşme vb
konularda dengeyi kurma, düzenlemeler yapma, duruma göre
merkezileşme/özerkleşme vb gibi ayarlamaları yapma görevini
de üstlenmek durumunda kalmışlardır.
SHSP faaliyetleri; politik, sosyal ve ekonomik bir çevrede
meydana gelmektedir. Nüfusun demografik yapısında, sağlık
hizmetlerinde çalışan işgücünde, teknolojide, sermaye
yapılarında mütemadiyen meydana gelen değişimler dikkate
alındığında; sağlık hizmetlerinin stratejik planlamasının oldukça
dinamik bir yapısı olduğunu söylemek mümkündür.
SHSP geleceğe yönelik bir konudur. Yukarıda bahsi geçen diğer
planlama türleri de her ne kadar uzun vadeli (çoğunlukla 1 yıl)
olsa da SHSP daha uzun vadeli (10 yıl gibi) bir dönemi
kapsamaktadır. Bu yaklaşım, sağlık kurumlarına gelecek için
sürekli genişleyen ve değişen sağlık ile ilgili trend ve
gelişmelere daha iyi hazırlanabilme imkânı verirken geçici
konuları da göz ardı etmez.
1.1.1. Sağlık Hizmetleri İçin Etkili Bir Stratejik Planlama
Yapmak
Etkili bir SHSP mevcut durumun iyi bir şekilde analiz
edilmesine ve gelecekteki talebin doğru planlanmasına bağlıdır.
Bu sebeple güvenilir bilgiye, dolayısıyla da yüksek kalitede
veriye ihtiyaç vardır. Diğer taraftan planlamacılar uygulamada
yaşanan başarı ve sorunların farkında olmalıdır, aksi takdirde
hazırladıkları stratejik planlar sadece teorik çalışmalar olarak
kalacaktır. Dolayısı ile planlamacıların sahadan yani
uygulamanın içinden bilgi ve veri toplamaları önem
kazanmaktadır. Tabloda ne tür verilerin nerelerden
toplanabileceğine dair örnekler verilmiştir.
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Tablo 19 Veri Kaynaklarına Örnekler

Sağlık ihtiyaçları değerlendirmesi, karşılanmamış sağlık ve tıbbi
bakım ihtiyaçlarının tanımlanmasında kullanılan sistematik bir
yöntemdir. Sağlık ihtiyaçları değerlendirmesi epidemiyolojik ve
nitel araştırmalarla önceliklerin belirlenmesini gerektirir.
Epidemiyoloji insan hastalıkları, sağlığı ve davranışları üzerine
sistematik çalışmalar yapan bir disiplindir (Wingo vd, 1994).
Epidemiyolojik yaklaşım; seçilen nüfusta ortaya çıkan spesifik
sağlık sorunları ile ilgili ihtiyacın kaynağı ve yayılması
bakımından sağlık hizmetlerinin etkililiği ve maliyet
verimliliğini tanımlamaktadır. Karşılaştırmalı yaklaşım farklı
nüfus gruplarının aldığı sağlık hizmetlerinin mukayesesine
yönelmiştir. Bütünleşik yaklaşım ise sağlık hizmetlerine taraf
olanların (kamu, politikacılar, uzmanlar vb) taleplerinin
incelenmesi üzerine kurgulanmıştır.
SHSP için yapılan analizlerde; uygun, güncel ve analitik analiz
araçlarının kullanılması mevcut durumun daha doğru tespit
edilmesine olanak sağlayacağı gibi gelecekteki senaryoların
geliştirilmesini de kolaylaştıracaktır.
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1.2. Sağlık Hizmetlerinin Stratejik Planlamasının Önemi
Sağlık hizmetleri sunumu oldukça dinamik ve değişken bir
çevrede meydana gelir. Bu çevrede toplum beklentileri, devletin
öncelikleri ve teknolojik gelişmeler sürekli değişebilmektedir.
Sağlık hizmeti sağlayıcıları ister kamusal ister özel bir kurum
olsun nihayetinde kısıtlı bir bütçe ile hareket etmek
mecburiyetindedir. Diğer taraftan bilindiği gibi sağlık hizmetleri
için toplumsal talep gün geçtikçe artmaktadır. Yaşlanan mevcut
nüfus ve bir takım kronik hastalıkların yaygınlaşması sebebi ile
kamusal sağlık hizmetlerine talebin artacağı düşünülebilir.
Kamunun bu talebi karşılayamadığı ölçüde özel sektör sağlık
hizmetleri sunucularının da üzerine önemli bir görev düşeceğini
düşünmek yerinde olacaktır.
İster kamu, ister özel olsun sağlık hizmeti veren bütün
kurumların doğru bir SHSP uygulaması, her geçen gün artan
sağlık ihtiyacı talebine en etkin bir şekilde karşılık verilebilmesi
için önemlidir. Bu bağlamda sağlık hizmetlerinin iyi
planlanması, gelişen ve değişen toplumsal ihtiyaçlara cevap
verilebilmesi için şarttır.
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2. SAĞLIK HİZMETLERİNİN STRATEJİK
PLANLAMASINDA SORUMLULUKLAR
Sağlık hizmetlerinin stratejik planlamasında üç ayrı seviyede
kararlar alınması gerekmektedir. Bunlardan birincisi en geniş
kapsamda makro seviye; ikincisi orta seviye ve üçüncüsü ise en
dar kapsamda mikro seviyedir.

Şekil 6 Sağlık Hizmetlerinin Stratejik Planlamasında
Seviyeler, Kaynak: Holder ve Ramagem, 2012
Her bir planlama seviyesinde sorumluluklar ve sorumlular
değişmekte; bunun paralelinde de alınan kararların etki alanı da
farklılaşmaktadır.
Ülkemizde ulusal sağlık planlamasının yapılmasından Sağlık
Bakanlığı sorumludur. Diğer taraftan özel sektördeki sağlık
kurumlarının kendi sağlık planlamalarını yaparken hazırladıkları
kurumsal sağlık planları, ulusal sağlık planı ile uyumlu
olmalıdır. Aşağıdaki görselde farklı seviyelerdeki sağlık
planlamalarına dair ilişkiler görülebilir
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Şekil 7 Sağlık Hizmetlerinin Stratejik Planlamasında Farklı
Seviyeler Arasındaki İlişkiler
Her bir sorumluluk basamağında alınan karar, bir alttaki
basamağı etkilemekte ve bağlamaktadır. Bu sebeple sağlık
hizmetlerinde sorumlulukların hiyerarşik bir yapıda olduğu;
hiyerarşik basamak yükseldikçe sorumluluk ve etki alanın da
genişlediği; buna paralel olarak da kontrol fonksiyonunun her
bir üst basamakta daha önemli hale geldiği söylenebilir.
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3. SAĞLIK HİZMETLERİNİN STRATEJİK
PLANLAMASI İLKELERİ
SHSP ile ilgili bir takım temel prensipler bulunmaktadır. Bunlar
(Berwick ve Bisognano, 1999; Ross vd, 2007; WHO, 2007;
Sturmberg, 2013):







Nüfusun sağlık durumunun geliştirilmesi: Toplumun sağlık ve
refahının yükseltilmesi.
Birey odaklı planlama: Sağlık alanında faaliyet gösteren
kamu, özel, kar amacı gütmeyen bütün kurumları bütünleşik
hale getirerek hizmetin sürekliliğini sağlamak.
Hizmet kalitesinin planlanması: Hizmette klinik uygulamanın
ve hizmet modelinin çağdaş politikalar doğrultusunda
geliştirilmesi.
Güvenli hizmet planlaması: Tutarlı, güvenilir ve uygun sağlık
hizmetlerinin sunulabilmesi.
Sürdürülebilir hizmetlerin planlanması: Kısıtlı kaynakların
etkili ve verimli bir şekilde kullanılarak hizmetlerin
geliştirilmesi, uyumlaştırılması ve sunulması.
Hizmetlerin
erişilebilirliğinin
planlanması:
Güvenli
hizmetlerin nüfusa göre klinik olarak en uygun yerlere
ulaştırılabilmesi.

İhtiyaçlar, hizmetler, planlama prensipleri ve politikalardan
ortaya çıkan ana temalara istinaden gelecekteki sağlık
hizmetleri:







Daha yüksek kalitede,
Güvenilir ve sürdürülebilir,
Erişilebilir ve makul,
Değişen gereksinimlere cevap verebilecek esneklikte,
Toplumdaki muhtelif gruplar arasındaki farklılıkları dikkate
alan ve
Sağlık ihtiyaçlarının sürekliliğini hesaba katan bir nitelikte
olmalıdır.
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4. SAĞLIK HİZMETLERİNİN STRATEJİK
PLANLAMASININ TÜRLERİ
Sağlık hizmetleri planlaması temelde sağlık ihtiyacındaki
bireylerin taleplerine bağlı olarak üç farklı başlık altında ele
alınabilir.
4.1. Üç Ana Planlama Türü
Sağlık hizmetlerinin stratejik planlamasında belirli bir coğrafi
bölge, nüfusun belirli bir grubu veya belirli bir hizmet/alan
etrafında planlamanın çerçevesi çizilebilir.
a) Belirli bir coğrafi bölge için planlama: Tanımlanmış belirli bir
nüfus için yapılan planlamadır. Coğrafi alan yapılan
planlamanın
gereksinimlerine
göre
bütün
ülkeyi
kapsayabileceği gibi (ulusal) veya sınırlandırılmış küçük bir
alanı da ifade edebilir (McLafferty, 2003).
b) Nüfusun belirli bir bölümü için planlama: Nüfusun içindeki
belirli bir topluluğa özel olarak yapılan sağlık planlamasıdır.
Savaş sebebi ile ülkelerinden göç eden sığınmacılar buna
örnek verilebilir (Regmi ve Randhawa, 2013).
c) Bir hizmet veya alan ile ilgili planlama: Spesifik bir hizmet
(örneğin kardiak, renal vb) veya alan (örneğin cerrahi) ile
ilgili olarak kanıta dayalı, güvenli, yüksek kaliteli ve uygun
klinik hizmetlerin sunulması ile ilgilidir (Rincon vd, 2010).

Planlama türleri bir arada da uygulanabilir. Nüfusun belirli bir
bölümü veya coğrafi bölgeye dair klinik hizmet (örneğin x
şehrindeki koah hastası 50 yaş üstü bireyler) planlaması bir
arada kullanılabilir.
Her bir planlama türü için aşağıdaki maddelerden en az birine
veya birden fazlasına dikkatle odaklanılması gerekmektedir:




Engelleme, teşvik etme ve koruma,
Temel bakım hizmetleri,
Ayakta tedavi,
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Akut bakım,
Sub-akut bakım,
Akıl sağlığı.

Diğer taraftan SHSP aynı zamanda daha kapsamlı makro sistem
değişikliği seviyesinde de uygulanabilir.
4.2. Sağlık Sisteminde Bütünleşik Stratejik Planlama
Sağlık sistemi önceki bölümlerde de belirtildiği üzere oldukça
karmaşık, çok boyutlu ve dinamiktir. Zira birbirine bağlı çok
sayıda hizmet sağlayıcı ve hizmet model uygulayıcısını içinde
barındırmaktadır. Dolayısı ile sistemin herhangi bir yerinde
meydana gelen değişim, sistemin diğer unsurları üzerinde de bir
etki yaratabilmektedir. Buna istinaden sağlık hizmetlerinin
stratejik planlamasının da doğasının karmaşık olduğunu
söylemek yerinde olacaktır. Gelecekte en etkin sağlık hizmetleri
sunumu sağlayabilmek için stratejik planlama sürecinde
sistemin bütün unsurları bir arada ele alınmalıdır.
Bütünleşik Stratejik Planlama; politika, satın alma, finansman,
organizasyon, denetim gibi birbirinden farklı örgütsel faaliyet ve
alanların planlamalarının stratejik amaçlara ulaşabilmek ve
örgütsel performansı yükseltebilmek için birbirleri ile bağlantılı
olarak uyumlu bir şekilde tasarlanması sürecidir. Bütünleşik
stratejik planlama, stratejinin uygulanabilirliğini ve değişim
yönetimini güçlendirebilecek özellikte olmalıdır.
Bütünleşik stratejik planlamanın sağlık sistemlerinde iki boyutu
vardır:




Dikey uyumlaştırma: Örgütün stratejik yönergelerin arzu
edilen amaçlara ulaşabilmek için düzenlenmesidir. Bu bakış
açısına göre sağlık hizmetlerinin stratejik planlaması,
amaçlara ulaşmada stratejik yönergeleri tavsiye ve
yönlendirmeler ile nasıl desteklediğini ifade edebilmelidir.
Yatay uyumlaştırma: Uyumlaştırma örgütsel fonksiyonlar
arasında (politika ve planlama gibi) gerçekleştiğinde söz
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konusudur. Bu bakış açısına göre sağlık hizmetlerinin stratejik
planlaması diğer örgütsel fonksiyonlarla ve genel sağlık
sistemi ile uyumlu olmak zorundadır (PWC, 2012).

Bütünleşik bakış açısı SHSP için konuyu birbirinden bağımsız
alt başlıklar yerine bir arada uyumlu bir şekilde yol alan
fonksiyonlar olarak tanımlamakta ve böylece planın başarı
olasılığını arttırmaktadır.
5. SAĞLIK HİZMETLERİNİN STRATEJİK
PLANLAMASINDA HİZMET SAĞLAYICILARIN
GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI
SHSP tipik olarak gelecekteki hizmet sunumuna dair bir takım
tavsiyeleri içerir. Bazı tavsiyeler mevcut kaynaklarla
uygulamaya alınabileceği gibi; bazı tavsiyelerin uygulamaya
alınabilmesi için ise ilave kaynaklara ihtiyaç duyulabilir.
Buna istinaden sağlık hizmetlerinin stratejik planlamasında
ortaya koyulan tavsiyelerin hizmet sağlayıcıları da
etkileyeceğini söylemek mümkündür. Hizmet sağlayıcıları
varlıklar (sermaye yapısı vb), klinik destek hizmetleri,
bütçeleme, bilgi işlem ve iletişim teknolojileri ile işgücüdür.
Her bir hizmet sağlayıcısından tedarik edilmesi planlanan
kaynağın dikkate alınması, planlamanın getirdiği tavsiyelerin
başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için önemlidir.
Hizmet sağlayıcılarının sağlık hizmetlerinin stratejik
planlamasında yer aldıkları süreç aşağıda görülmektedir.
Görselin merkezindeki çember, planlama seviyesinden bağımsız
olarak
sağlık
hizmetlerinin
stratejik
planlamasını
göstermektedir. Hizmet sağlayıcı birimler bu çemberin etrafını
sarmaktadır. Şekilden de görüldüğü üzere süreç, etkinleştirici ve
destekleyici fonksiyonların sunmuş olduğu karşılıklı etkileşim
ile gerçekleşmektedir.
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Şekil 8 Hizmet Sağlayıcıların Sağlık Hizmetleri Planlamasındaki Yeri

Sağlık hizmetlerinin stratejik planlamasında, yapılan
planlamanın hizmet sağlayıcı birimlerin her biri üzerindeki
asgari etkilerinin dikkate alınması şarttır. Bunun için hizmet
sağlayıcı birimlerin, gelecekteki hizmet sunumu için sahip
olması gereken özelliklerin de kendilerine açıkça ifade ve tebliğ
edilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan sağlık hizmetlerinin stratejik planlaması sürecinde
hizmet sağlayıcılar için detaylı bir yol haritası sunulmaz.
Planlama faaliyetlerinin doğası gereği ana yol haritası
çıkartıldıktan sonra alt birimler için ayrı bir planlama süreci
başlar. Tabi ki ana sağlık hizmetlerinin stratejik planlaması
çerçevesi hazırlanırken hizmet sağlayıcıların kaynak, imkân ve
kabiliyetleri mutlaka dikkate alınmalıdır.
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6. SAĞLIK HİZMETLERİNİN STRATEJİK
PLANLAMASI SÜRECİ
SHSP süreci “stratejik planlama ve uygulama çemberi” şeklinde
ele alınabilir. Bu çember; planlama, uygulama, gözden geçirme
ve kontrol süreçlerini içermektedir.
6.1. Planlama, Uygulama, Kontrol ve Önlem Alma (PUKÖ)
Döngüsü
SHSP süreci, doğası gereği döngüseldir. Sürecin yedi bileşeni
bulunmaktadır, bunlar:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Planlama faaliyetinin kapsamının belirlenmesi
Nüfus çevresini tanımlamak ve anlamak
Sağlık hizmetleri ihtiyaçlarını tanımlamak
Sağlık hizmetleri ihtiyaçlarını önceliklendirme
Hizmet yöntemlerini belirlemek
Hizmet seçeneklerini analiz etmek
Strateji geliştirme

Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al (PUKÖ olarak da
kullanılmaktadır) döngüsü Shewart tarafından 1950 yılında öne
sürülen yaklaşımın Deming tarafından geliştirilmiş halidir. Bu
sebeple Deming döngüsü olarak da anılmaktadır (Moen ve
Norman, 2010). Bu prensipler SHSP süreci için de geçerlidir.
Deming döngüsü genel itibari ile şöyle özetlenebilir (Duran ve
Çetindere; 2012):

Tablo 20 Planla, Uygula, Kontrol Et Döngüsü
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Aşağıdaki görsel, Deming döngüsünün sağlık hizmetlerinin
stratejik planlaması sürecinin yedi bileşeni üzerinden ifade
etmek için oluşturulmuştur.

Şekil 9 Sağlık Hizmetlerinin Stratejik Planlamasında PUKÖ Döngüsü

Döngünün her bir basamağında yeterli miktarda zaman
harcanması daha doğru sonuçlar elde edilmesi için önem
taşımaktadır. Sürecin çıktılarının kontrolünde kabul görmüş
bilimsel yöntemlere başvurularak sonraki çıktıların başarısı da
arttırılabilir. Süreci tanımlarken her bir basamaktaki sorumluları,
bunların kendi içindeki ve farklı basamaklardaki sorumlular ile
iletişim yöntemlerinin de belirlenmesi kritiktir (Chakraborty,
2016). Süreç içerisinde bu tasarımların oluşturulabilmesi için
bazı durumlarda danışmanlık hizmeti alınması konuya hem
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profesyonel bir bakış açısı kazandırabilmekte hem de sistemin
dışından farklı bir göz tarafından da incelenerek kurumsal
miyopluğun önüne geçilebilmektedir.
6.2. Sağlık Hizmetlerinde Stratejik Planlamanın Yedi
Aşaması
Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al döngüsü çerçevesinde
gerçekleşen SHSP yedi aşamadan oluşmaktadır. Bu yedi
aşamaya dair tablo aşağıda paylaşılmıştır.

Tablo 21 Stratejik Sağlık Hizmetleri Planlamasının Yedi Aşaması

Her bir bileşen bir öncekinin üzerine inşa edilerek
kurgulanmaktadır. Planlama süreci nadiren doğrusaldır. Başka
bir ifade ile bazı bileşenler diğerleri ile eş zamanlı olarak da
kurgulanabilmekte veya birinin kurgulanabilmesi için bir
diğerinin kurgulanmış olması da gerekebilmektedir.
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6.3. Uygulama ve Gözden Geçirme
Uygulama ve gözden geçirme aşamasının üç bileşeni vardır. Bu
üç bileşen aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Tablo 22 Uygulama ve Gözden Geçirme Aşamasının Üç Bileşeni

Bu aşamada da aynı şekilde bileşenler bir önceki bileşenin
üzerine inşa edilmektedir. “Uygulamayı desteklemek için ilave
planlar geliştirme” bileşeni yalnızca planlama sürecinde ilave
kaynaklara dair ihtiyaç belirlenmişse, tavsiyelerin tam manası
ile hayata geçirilebilmesi için uygulanır.
Bu aşamanın çıktıları gelecekteki
planlanması için kullanılmaktadır.

sağlık

hizmetlerinin

6.4. Uygulama Döngüsünde Süreçler
Planlama faaliyetlerinde daha önce sayılan iki aşamaya ek
olarak bazı süreçler de bulunmaktadır. Bunlar:




Yönetim ve Liderlik
Proje Yönetimi
İletişim ve Danışmanlıktır.

87

6.4.1. Yönetim ve Liderlik
Yönetim, genel itibari ile insanları belirli bir amaca ulaşmak için
güdülemek işidir. Temel olarak beş fonksiyonu vardır. Bunlar;
planlamak, örgütlemek, yöneltmek, koordinasyon ve kontroldür.
Bazı kaynaklarda koordinasyon faaliyetinin fonksiyonların tümü
içerisinde bulunduğundan hareketle dört fonksiyona indirgeyen
araştırmacılar da bulunmaktadır.
Bütün SHSP faaliyetlerinin iyi tanımlanmış, dokümante edilmiş
ve faaliyetin büyüklüğüne göre uygun ölçeklenmiş olması
gerekmektedir. Eğer planlama faaliyeti yüksek miktarda
kamusal finansman gerektiriyorsa; planlama kamu çıkarlarına
uygun bir şekilde yapılmalıdır. Bu tip planlamada hesap
verebilirlik de önemlidir. Kullanılan finansal kaynakların iyi bir
destek sistemi, yeterli sayıda profesyonel yönetici temini için ve
kuruma gerekli yetkinliklerin kazandırılması ile kurumun
imkânlarını daha iyi seviyeye çıkartmak üzere kullanılması
gerekir.

Şekil 10 Sağlık Hizmetleri Planlamasında Yönetim ve Liderlik,
Kaynak: Holder ve Ramagem, 2012
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Liderlik, kurumda bulunan kişiler arasında amaç ve yön birliği
sağlamak ve kurumsal amaçlara ulaşmak için bir araya
gelmelerini sağlayacak bir iç çevre oluşturmak işidir (Petel,
2009). Sağlık kurumlarında pek çok farklı disiplinden çalışan bir
arada bulunabilir. Örneğin hastanede hekim, tıbbi sekreter,
sağlık teknikeri, temizlik personeli gibi pek çok farklı türde
çalışan bulunabilmektedir. Dolayısı ile liderin, kurumda her biri
farklı disiplinlerden gelmiş bu çalışanların tamamı üzerinde
olumlu etki yaratabilme gücü olmalıdır.
Oliver’a (2006) göre sağlık hizmetlerinde 8 liderlik rolü
bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki tablodan görülebilir.

Tablo 23 Sağlık Hizmetlerinde 8 Liderlik Rolü, Kaynak: Oliver, 2006
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Pek çok farklı liderlik tarzı tanımlanmış olmakla beraber aşağıda
literatürde öne çıkanlar verilmiştir.

Tablo 24 Modern Liderlik Yaklaşımlarına Örnekler

Kurumlarda farklı tarzlarda veya bu tarzların bir takım
bileşkelerine sahip liderler bulunabilmektedir. Önemli olan
kurumdaki lidere bağlı üyelerin, liderin sahip olduğu liderlik
anlayışını ve bu kişinin liderliğinin kendilerini başarıya
götüreceğine dair ortak bir inanca sahip olmalarıdır.
Başarılı bir SHSP için iyi bir yönetim ve liderlik anlayışı şarttır.
Bu diğer bütün süreçler için de bir yapı taşıdır. Dolayısı ile
yönetimsel anlaşmalarda açıklık, planlama faaliyetleri için kritik
önemdedir.
90

Yönetimsel açıklık; roller, sorumluluklar, karar süreçleri ve
bütün uygulayıcılar arası ilişkiler için şarttır. Proje sahibinin,
yürütme kurulunun, danışma kurulunun, direktörün ve vekillerin
rollerine özellikle dikkat edilmelidir.
Kurumda gerekli becerilere veya tecrübeye sahip kişilerin
bulunmaması gibi durumlarda kurum dışı danışmanlardan da
SHSP için destek alınabilmektedir. Bu durumda dış destek
sağlayan danışmanların kurum içindeki görevlilerle ilişkileri ve
iletişimleri düzenlenmelidir.
6.4.2. Proje Yönetimi
Proje yönetimi, iş süreçlerinde kurumların hayatta kalabilmeleri
ve rekabet üstünlüğü elde edebilmeleri için kritik bir öneme
sahiptir (Schonberger ve Knood, 1997; Heizer ve Render, 2008).
Kurumlar proje yönetim süreçlerinin çıktılarını kullanarak ürün
ve hizmetlerini daha iyi, daha ucuz, daha hızlı ve daha güvenilir
bir şekilde sunabilirler (Flynn vd, 1997; Antončič ve Prodan,
2008); böylece kurumun verimliliği ile beraber yerel ve küresel
anlamda rekabet gücü de artacaktır(Prahalad ve Ramaswamy,
2000; Alpkan vd, 2010).
Bir projeyi hayata geçirirken katılımcı ve paydaşların sahip
oldukları bütün bilgi ve beceriyi amaca ulaşabilmek için ortaya
koymaları gereklidir (Markic vd, 2012). Bir projenin başarı ile
sonlandığını söyleyebilmek için öngörülen çıktıların elde
edilmesi ve proje paydaşlarının tatmin olması gerekir (Winsted,
2000; Soudain vd, 2009).
SHSP faaliyetlerinin yönetilmesi en verimli bir şekilde; sürecin
bütün bileşenlerinin organizasyonu, gözden geçirmesi ve
kontrolünü gerektirir. Faaliyetin kapsamına ve büyüklüğüne
göre en uygun proje yönetim yöntemleri seçilmelidir.
Sonuçta planlamanın verdiği önerilerin kalitesi onların
uygulamada nasıl yönetildiği ve kontrol edildiği ile de ilgilidir.
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Proje yönetimi süreci oluşturulurken idari planlama çok
önemlidir. İdari planlama, kaliteli iletişim ve danışmanlık
destekleri ile birleştirildiğinde; planlamanın başarısı için
oldukça sağlam bir zemin oluşturulmuş olacaktır.
Proje planlaması sürecin ilk aşamalarında yapılmalı ve aşağıdaki
bileşenleri tanımlamalıdır:











Amaçlar, faydalar ve beklenen çıktılar,
Kapsam (kapsam içi ve dışı olanlar),
Varsayımlar ve sınırlılıklar,
İdari ayarlamalar,
Paydaş katılımı,
Program takviminin oluşturulması (kritik görevleri ve mihenk
taşlarını içermeli),
Risk analizi ve yönetimi,
Bilgi yönetimi ve raporlama ihtiyaçları,
İhtiyaç duyulan kaynaklar,
Performans ölçüleri ve değerlendirme.

Pek çok proje bir başarısızlık hikâyesi olarak tarihte yerini
almıştır zira her projenin başarı ile tamamlanması muhakkak ki
mümkün değildir. Bir projenin başarısız olmasında çoğunlukla
aşağıdakilerden biri veya birkaçı etkili olmaktadır:











Yetersiz üst yönetim desteği,
Yetersiz planlama,
Hatalı örgüt tasarımı,
Devredilmiş sorumluluk ve yetkilerin doğru veya yeterince
tanımlanmamış olması,
Proje kaynaklarının kullanımının izlenmesi, değerlendirilmesi
ve kontrolü için yeterli ve geçerli bir sistemin bulunmaması,
Beklenmedik gelişmelere karşı yeterli planlama yapılmamış
olması,
Projenin karar süreçlerinde ve icrasında kurum çalışanlarının
yetersiz katılımı,
Proje maliyetlerinin ve takviminin gerçekçi hazırlanmamış
olması,
Projeye arzu edilen seviyede paydaş desteği olmaması,
Paydaşların projeyi sınırlı bir seviyede sahiplenmesi,
92




Yetersiz finansal yönetim,
Yetersiz yönetim bilgi sistemi (Whittaker, 1999; Cleland,
2004; Haried ve Ramamurthy, 2009)

Dolayısı ile proje yönetim sürecinde yukarıda sayılmış olan
maddelerden bir veya birkaçı ile karşılaşılıyorsa, alarm çanları
da çalıyor demektir. Bu sebeple tedbirli olunmalı ve her
aşamada makul bir kontrol mekanizması çalıştırılmalıdır.
Diğer taraftan Pinto ve Mantel (1990), projelerde başarıya
ulaşabilmenin yolunun kurumsal (iç çevre) ve çevresel (dış
çevre)
faktörlerin
doğru
yönetilmesinden
geçtiğini
belirtmektedirler. Graham ve Englund (2004) ise proje
yönetiminde başarıya ulaşabilmek için aşağıdaki bileşenlerin
doğru bir şekilde yönetilmesi gerektiğine temas etmektedir:











Proje merkezli olmak,
Projelere stratejik önem vermek,
Üst yönetimin etkisini anlamak,
Çekirdek ekip sürecini kurgulamak,
Proje yönetimi için örgütlenmek,
Proje yönetimi bilgi sistemi oluşturmak,
Proje yöneticisi ve gelişimi ile ilgili bir plan oluşturmak,
Öğrenen örgüte dönüşmek,
Bir proje yönetim ofisi oluşturmak,
Kurumda bir proje yönetim mekanizması oluşturmak.

Sağlık hizmetlerinin stratejik planlamasında proje yönetimi
süreci organize etme, gözlemleme ve düzeltme faaliyetlerini
mutlaka içerir.
Stratejik planlamada güvenilir bir proje yönetimi için ilkeler
şunlardır:



Hesap verebilirlik: alınan kararlar ile ilgili maruz
kalınabilecek sorulara anlamlı cevaplar verebilmek, projenin
uygulanabilir tüm standartlara bağlı olması durumu
Şeffaflık/açıklık: karar verme ve yönetim ile ilgili
prosedürlerin, görevlerin ve sorumlulukların açık olması,
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Dürüstlük: Görevden gelen bilginin doğru, tarafsız, etik bir
şekilde sağlık hizmetlerinin stratejik planlamasında birimin
sorumluluğuna düşen bölümde kullanılması.
İlkeli Yönetim: Kullanım sorumluluğu verilen kaynakların
değerinin arttırılmasında, etkin kullanılmasında ve
korunmasında azami özenin gösterilmesi.
Etkililik: Kaynakların örgütün amaçlarına en uygun şekilde
kullanılması ve elde edilen tecrübelere dayanarak daha da
geliştirilmesi.
Liderlik: Paydaşlarda adanmışlık duygusu yaratarak en iyi
şekilde yönetimi sağlamak.

Kurumlardaki proje yönetimi sistematik bir yapıda olmalıdır.
Projelerin sonunda elde edilen fayda ve zararlar bir ölçüde
kurumsal stratejinin de bir sonucu olduğundan bu konuda kritik
öneme sahiptir denilebilir (Morris, 2003). Dolayısıyla proje
yönetim süreçleri tasarlanırken muhakkak kurumun ana stratejik
planı ile eşgüdümlü bir şekilde olmasına dikkat edilmelidir. Bazı
durumlarda üst yönetimin uzmanlık alanı proje yönetiminden
uzak olabilmektedir. Böylesi durumlarda üst yönetimin ve proje
yönetimi takımının konu ile alakalı olarak eğitilmesi hatta
destek olarak danışmanlık hizmeti alınması yerinde olacaktır.
Sağlık hizmetlerinin stratejik planlaması fazlasıyla kaynaklara
bağımlıdır ve bu süreç yürütülürken bu konu dikkate alınmalıdır.
Tam manası ile bir SHSP oluşturulması oldukça fazla zamana
mal olabilmektedir. Bu süreç; paydaşlarla işbirliği, hizmet
sağlayıcı birimler arasında bilgi ve tecrübe aktarımı
gerektirmekle beraber analitik olarak hazırlanmalı ve yazılı hale
getirilmelidir.
6.4.3. İletişim ve Danışmanlık
İletişim ve danışmanlık, sağlık hizmeti planlamasının her bir
bileşeni için ayrılmaz parçalardır. Önemli kararlarda ilgili
paydaşların katkılarının alınması ve paydaşların planlama süreci
ve çıktıları ile ilgili bilgilendirilmesini içeren süreçleri bu
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başlığın ana konularıdır.
İletişim; “kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı mesaj
(düşünce, bilgi, haber vb) değiş tokuş süreci olarak
tanımlanabilir” (Odabaşı, 2006). Süreç mesajın bir kaynaktan
alıcıya gönderilmesi ve kaynaktan alıcıya mesajın alındığına
dair bir geri bildirim göndermesi şeklinde gerçekleşir. Genel
iletişim modeli aşağıda görülebilir:

Şekil 11 Genel İletişim Modeli, Kaynak: Odabaşı ve Oyman, 2005

Kapsamlı tavsiyeler oluşturulabilmesi ve tavsiyelerin
uygulanabilirliği esas alındığında, etkili iletişim ve danışmanlık
planlama faaliyetleri içerisinde kritik bir öneme sahiptir.
Davidson’a (1972) göre danışmanlık; talep üzerine ücreti
mukabilinde karşı tarafa iyi bir tavsiye verme işidir (Aktaran:
Omerod, 1996). Williams ve Woodward (1994) ise danışmanlığı
müşterinin ihtiyaçlarının giderilmesi için hizmet sunduğu bir
süreç olarak daha geniş bir şekilde tanımlamaktadırlar (Aktaran:
Omerod, 1996). Kurumları danışmanlık hizmeti almaya iten
sebepler genel olarak danışmanların bilgi, tecrübe, yetkinlik,
güvenilirlik gibi özelliklerinin yanı sıra kurum dışından
bağımsız bir bakış açısına ihtiyaç duyulması da olabilmektedir.
Diğer taraftan danışmanlar her zaman ne yapılacağını değil aynı
zamanda ne yapılmayacağını da hizmet sundukları kişilere
söylemelidirler, çünkü danışmanlık talebinde bulunanlar
çoğunlukla bir belirsizlik ortamında bulunmaktadırlar ve ne
yapacakları kadar ne yapmayacakları da önemlidir
(Kónigswieser ve Hillebrand, 2005).
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Güçlü iletişim becerileri kurum içerisinde iyi ilişkilerin ortaya
çıkmasını sağlamakta, bu vesile ile üyelerin tatmin düzeyini ve
verimliliği arttırarak kurumsal performansı olumlu yönde
etkilemektedir (Haywood, 1998; Henderson, 2008).
İletişim süreçleri, kurumun bütün paydaşlarını kapsamalıdır.
Paydaşlar; planlama sürecinin çıktılarına maruz kalabilecek
veya etkilenebilecek bireyler veya kurumları ifade etmektedir.
Bunlar hizmet sağlayıcı (kamu, özel ve diğer), hizmet
kullanıcıları, devlet ve idari rollere sahip resmi ve gayrı resmi
kişi ve kurumlar olabilir.

Şekil 12 Sağlık Hizmetlerinin Stratejik Planlamasında Potansiyel
Paydaşlar

Freeman (1948) paydaşları “örgütsel amaçlara ulaşmada etkisi
olan veya örgütsel amaçlardan etkilenen herhangi bir grup veya
birey” olarak tanımlamaktadır (Aktaran: Awalluddin vd, 2019).
Örgütlerde paydaşlar; çalışanlar, üyeler, meslek örgütleri,
devlet, hissederlar, yöneticiler, yerel ahali vb olarak
değerlendirilebilir. Bütün bu gruplar veya bireyler, örgütü
etkileme veya örgütten etkilenme potansiyeline sahiptir çünkü
“kaynaklarını ve desteklerini kullandırmamaları durumunda
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örgütün başarısını sekteye uğratabilirler” (Seeger, 1979)
Mitchell vd (1997) paydaşları özelliklerine göre üç grupta
toplamaktadır;




Paydaşların örgütü etkileme gücü,
Örgüt ile paydaşların ilişkisinin meşruiyeti,
Paydaşın örgütten taleplerinin aciliyeti.

Paydaşlar ile ilgili kararlar çoğunlukla paydaşların örgütten
taleplerinin meşruieyti üzerinden verilmektedir.
Planlama sürecinde paydaşlar ile karşılaşmanın neticesinde
danışmanlık müessesesi bilgi alışverişi için verimli bir ortam
sunar. Diğer taraftan bu müessese bir anlaşma veya uzlaşı elde
etmek zorunda değildir. Temel amacı ilgili konu için planlama
sürecinde beraber en doğru ve güncel bilgiyi üretmek ve bu
bilginin gelecekteki hizmet sunumuna olumlu yönde etki
etmesidir.
Planlama aşamasında aşağıdaki sorular tüm paydaşlara veya en
azından lüzum görülenlere sorularak; amaçları, beklentileri,
sağlayacakları katkı gibi konular netleştirilebilir.
Paydaşlara Sorulabilecek Sorular
Kimi temsil ediyorsunuz ve neden bu programla ilgileniyorsunuz?
Bu programda sizin için önemli olan nedir?
Bu programın neyin üstesinden gelmesini arzu ediyorsunuz?
Bu programın ne kadar ilerleme sağlamasını bekliyorsunuz?
Bu programda gördüğünüz en kritik konu nedir?
Hangi kaynaklarınızı (sermaye, uzmanlık, ilgililere erişim, kanun
yapıcılarla işbirliği vb) bu planlama için kullanmaya razısınız?
Tablo 25 Paydaşlara Sorulabilecek Sorular
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Tablo 26 Paydaş Çevresi ile İlgili Sorulabilecek Sorular

Daha önce de belirtildiği gibi danışmanlık müessesesi paydaşları
planlama döngüsüne en uygun noktada katma konusunda bir
fırsat sunar. Danışmanlık ihtiyacı döngünün her bir aşamasında
farklılık göstereceğinden, ihtiyaç duyulan danışman da
değişecektir.

98

Bu sebeple iletişim ve danışmanlık için planlama, söz konusu
projenin planlaması ile eş zamanlı olarak yürütülür. Böylece
danışmanlık desteğinin planlama süresince fayda sağlaması söz
konusu olabilir. Etkili bir paydaş danışmanlığı planlaması için
aşağıdaki tablodaki sorular dikkate alınmalıdır.

Tablo 27 Etkili Bir Paydaş Danışmanlığı Planlaması İçin Sorulabilecek
Sorular

Danışmanlığın planlama sürecine dahil edilmesinin faydaları:







Planlama önerilerin kapsamlı, bilgi içerikli, tecrübeye dayalı
ve yenilikçi olmasını sağlar.
Öncelikli hizmetlerle ilgili destek sağlar, mevcut bilgilerin
doğruluğunu teyit eder, yeni bilgilerin sisteme katılmasını
sağlar.
Planlamacılara yeni fikirler vererek bakış açılarını genişletir,
danışmanlık sürecinde ortaya çıkan bazı tavsiyelere nitel veri
analizinde rastlanmama ihtimali de vardır.
Sağlık hizmetlerinden faydalanacak kişilerin katılımını
kolaylaştırır ve böylece bu kişilerin beklenti ve tecrübeleri ile
eşsiz bir bakış açısı geliştirilebilir.
Bütün paydaşlarla bir iletişim yaratarak güven ortamı
oluşturur, konuların ve önceliklerin daha iyi anlaşılmasını
sağlar.
Paydaş tatminini arttırarak paydaş katılımını da arttırır.
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Tablo 28 Danışman Seçiminde Bileşen, Amaç, Danışman ve Yöntem

Başarılı bir stratejik planlama faaliyeti için karar vericiler ve
uygulayıcıların fiilen sürece katılmaları ve sahiplenmeleri şarttır.
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Diğer taraftan kurumun bilgi, beceri, yetkinlik, tecrübe gibi
eksik kaldığı noktalarda danışmanlık mekanizmasının da göz
önünde bulundurulması gereken önemli bir bileşen olduğunun
altını çizmekte fayda vardır.
7. STRATEJİK PLANLAMANIN DETAYLANDIRILMASI
Bu bölümde stratejik planlamanın yedi bileşeni ve uygulama
döngüsü ile ilgili daha detaylı bilgilere yer verilecektir.
7.1. Planlama Faaliyetinin Kapsamı
Bu bileşenin amacı, stratejik planlama faaliyetinin ölçeğini ve
parametrelerini tanımlamaktır. Bu şekilde hizmet ihtiyaçlarının
ve önceliklerinin belirlenmesi, hizmet yönergelerinin
oluşturulması, hizmet seçenekleri, amaçlar ve stratejiler
tanımlanabilmektedir.
7.1.1. Stratejik Planlama Parametrelerinin Tanımlanması
Her bir SHSP faaliyetinin farklı bir odak noktası vardır.
Planlama belirli bir hizmetin coğrafi bir alan, bir nüfus grubu;
belirli bir hizmetin belirli bir tesiste verilmesi veya belirli bir
sağlık sorunu üzerine yoğunlaşması gibi farklı amaçlarla
kurgulanabilir. Bunlar karşılıklı olarak birbirinden ayrı ayrı
oluşturulabileceği gibi durumun özelliğine göre birden fazlası
birlikte de ele alınabilir. Pek çok SHSP faaliyetinde birden fazla
parametreye birden odaklanıldığı dikkat çekmektedir.
Sağlık hizmetlerinin oluşturulmasının karmaşık doğasından
ötürü işin kapsamının açıkça belirtilmesi önemlidir. Bu noktada
planlamanın diğer sağlık hizmetlerini nasıl etkileyeceği ve hangi
konuların kapsama girdiği ve girmediği açıkça belirlenmelidir.
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7.1.2. Kapsamda Meydana Gelebilecek Değişimlerin
Yönetilmesi
Bazen değişen koşullara istinaden mevcut stratejik planın
kapsamında değişikliklere gidilmesi gerekebilmektedir. Değişim
gereksinimleri koşullarda yaşanan arzu edilen gelişmelerden
kaynaklanabileceği gibi arzu edilmeyen gelişmelerden de
kaynaklanabilir. Bu değişikliklerin başarısı, planın esnekliği ile
doğrudan ilişkilidir.
“Kapsam kayması” kavramı proje kapsamının kontrol
edilemeyecek derecede büyüyüp genişlemesi manasına gelir. Bu
durum, planlama faaliyetinin başarıya ulaşabilmesinde büyük bir
tehdit oluşturur. Kapsam kaymasından kaçınmak için:




Kapsam dikkatlice ele alınmalı, tanımlanmalı ve dokümante
edilmelidir (erken planlama sürecinde paydaşların verdiği
onaylar dahil).
Kapsamda yapılmak üzere verilen öneriler resmi bir süreç ile
ele alınmalı ve bu süreç revizyon onayı için fayda/maliyet
odaklı bir bakış açısına sahip olmalıdır.
Paydaşlar arasındaki iletişim açık ve etkili olmalıdır.

Stratejik planlama faaliyetinin kapsamı
aşağıdakiler açıkça ifade edilmelidir:






oluşturulurken

Stratejik planlama faaliyetinin ele alınma sebepleri,
Stratejik planlama faaliyetinin parametreleri (coğrafi
sınırlamalar, toplum desteği, sağlık hizmetlerinin kapsamı ve
zaman kısıtlılıkları),
Devlet politikaları ve stratejik gidişatın planlama faaliyetine
olası etkileri,
Önemli çıktılar ve dokümanlar (raporlar, sağlık hizmetleri
planı vb),
Kapsam ile ilgili potansiyel riskler ve tehditler ile bunlara
yönelik olarak hazırlanmış alternatif stratejiler.
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7.2. Nüfus ve Hizmet Çevresi
Bu bileşenin amacı nüfusu, nüfusun sağlık durumunu ve
erişebildiği sağlık hizmetlerini anlayabilmektir. Nüfusu ve
mevcut sağlık hizmetlerinin ihtiyaçlara istinaden yeterliliğinin
(kamusal, özel sektör ve diğer) anlaşılması önemlidir.
Üstlenilecek
planlama
faaliyetine
uygun
stratejilerin
geliştirilebilmesi için yeterli miktarda veri toplanması ve
bunların analizinin yapılması hata ihtimalini azaltacaktır.
7.2.1. Çevrenin İncelenmesi
Çevrenin incelenmesi; verinin toplanması, analizinin yapılması,
bilgiye dönüştürülmesi ve ilgili yerlere stratejik amaçlarla
dağıtılması sürecidir. Hizmet yönergelerinin tasarımı, amaçlar,
stratejiler ve bunların uygulanmasındaki bütün etkenlerin
dikkate alınmasını esas alır.
Planlamanın ele alındığı çevre, planlamanın birbirinden farklı
alanlarını etkileyebilecek birden fazla unsuru içerisinde
barındırır. Dolayısı ile planlamanın uygulanabilmesi için gerekli
etkenler ve bu etkenlerin bileşenleri tam olarak anlaşılmalıdır.
Çevrenin incelenmesinde ele alınabilecek konu örnekleri:
Uyumlaştırılması gereken mevcut politikalar,
stratejiler, planlar, taahhütler,
Belirli hizmetlerle ilgili stratejik yönergeler ve amaçlar,
Kapsam itibari ile sağlık hizmetleri sunumuna
etki eden genel konular,
Geçmiş stratejik planların durumu,
Literatür taramaları.
Tablo 29 Çevrenin İncelenmesinde Ele Alınabilecek Konu Örnekleri
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7.2.2. Nüfus Profili
Nüfus profili, sağlık ihtiyaçlarının tanımlanmasında kullanılan
ana bileşenlerden birisidir. Kapsam dahilinde nüfusun genel
özelliklerinin açık bir şekilde tanımlanması gerekir. Nüfusa dair
tasnif edilmiş veriye ulaşmanın bilinen pratik ve güvenilir yolu
TUİK tarafından periyodik olarak yapılan ve yayınlanan
çalışmalardır. TUİK üzerinden nüfusa dair pek çok demografik
veriye ulaşmak mümkündür.
Nüfus profili ile ilgili kullanılabilecek bilgilere örnekler:
Mevcut nüfusa dair bilgiler ve gelecekte
beklenen nüfusa dair tahminler,
Nüfusun yoğunlukta olduğu yerler,
Nüfusun sosyo-ekonomik durumu ve sağlık hizmetlerinden
yararlanabilme oranı,
Bir bölgede geçici olarak bulunan mevsimlik işçi, turist vb
gibi kalıcı olmayan nüfus,
Nüfusun genel özelliklerinin sağlık ihtiyacına etkisi.
Tablo 30 Nüfus Profili ile İlgili kullanılabilecek Bilgilere Örnekler

En doğru hizmeti sunabilmek için nüfusun özelliklerinin (artış,
yaş grupları, kültürel çeşitlilik, sosyo-ekonomik farklılıklar vb)
iyi anlaşılması ve bu özelliklerde yaşanabilecek değişimlerin
öngörülmesi esastır. Diğer taraftan nüfusun sağlık sorunlarına
sebep olabilecek risk faktörlerini (obezite, sigara-alkol kullanımı
vb) belirleyerek sağlık hizmetleri daha doğru tasarlanabilir ve
hedef gruplardaki riskin azaltılması için çalışılabilir.
Bilinmelidir ki; kaynaklar ve nüfusun sağlık ile ilgili ihtiyaçları
optimum bir seviyede kesişmek zorundadır (Hurley, 2004) ve bu
da stratejistlerin üzerinde önemle durması gereken bir konudur.
7.2.3. Coğrafi Yerleşim Durumu
Bir topluluktaki bireylerin sağlık hizmetlerine olan uzaklığı;
erişim (faydalanma) engeli olarak adlandırılmaktadır (Kane,
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1969). Bu noktada planlamacının karar verirken işini
zorlaştıracak iki tercih vardır. Bunlardan birincisi eğer
planlamacı toplam erişim miktarını arttırmak istiyorsa sağlık
hizmetini nüfusun yoğun olduğu merkezi noktalara taşıyabilir.
Yahut merkez ile merkezden uzak noktalar arasında orta bir
nokta tercih edebilir ki bu durum da nüfusun tamamının
mobilize olmasını gerektireceği gibi verimliliği de düşürecektir
(Abernathy ve Hershey, 1972). Coğrafi yerleşim durumunun
ortaya konulması ile belirli bir fiziksel alana sağlık hizmetlerinin
ulaştırılması ile ilgili olarak fırsat ve imkânları tespit edebilmek
mümkündür. Bu tip bilgiye ulaşmada da TUİK verileri oldukça
kullanışlı ve önemlidir.
Coğrafi yerleşim durumu ile ilgili kullanılabilecek bilgilere
örnekler:
Plana konu olan alandaki fiziki sınırlar ve ana merkezler,
Plana konu olan alandaki nüfusun sağlığına etki eden anahtar
ekonomik, çevresel ve sosyal etkenler,
Sağlık hizmetlerine erişimde zorluk yaşayan yerleşim yerleri,
Hizmetlerin ulaştırılmasında coğrafi koşullardan veya
altyapı eksikliklerinden ötürü zorluk yaşayan bölgelerin tespiti,
Bölgenin en yakın sağlık hizmeti sağlayıcısına fiziksel uzaklığı.
Tablo 31 Coğrafi Yerleşim Durumu İle İlgili Kullanılabilecek Bilgilere
Örnekler

7.2.4. Toplumun Genel Sağlık Durumu
Stratejik planlama süreci için gereken en önemli bilgilerden
birisi toplumun genel sağlık durumu, bir diğeri ise sağlık
hizmetleri ihtiyacı ile ilgili genel göstergelerdir. Epidemiyolojik
veri (hastalığın dağılımını tanımlamak için kullanılmaktadır)
hastanelerde, sağlık ocaklarında, sigorta kurumlarında vb
bulunabileceği gibi doğrudan sahadan da toplanabilmektedir.
Epidemiyolojik veriler hedef toplumsal kitlede; hastalığa veya
ölüme sebep olan, sağlık için tehdit oluşturan ve önlenebilir
etkenlerin tanımlanmasına yardımcı olabilmektedir.
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Tablo 32 Toplumun Genel Sağlık Durumu İle İlgili Kullanılabilecek
Bilgilere Örnekler

7.2.5. Mevcut Sağlık Sisteminin Durumu
Mevcut sağlık sisteminin durumu planlama sürecinde bir öngörü
elde edebilmek adına önemlidir. Hali hazırda sağlık hizmeti
veren kamusal, özel ve diğer kurumlar ile bunların hizmet verme
yöntem ve zorunluluklarının anlaşılması kaçınılmaz bir
ihtiyaçtır.
Planlama faaliyetlerinin gerçekçiliği ve doğruluğu mevcut
durumun detaylıca incelenmesine bağlıdır.
Mevcut sağlık sisteminin durumu ile ilgili
kullanılabilecek bilgilere örnekler:
Sağlık hizmeti sağlayan kuruluşların hizmet türleri,
verdikleri hizmetin seviyesi, becerileri,
Sağlık hizmeti sağlayan kuruluşların bütünleşik
olarak bir arada çalışma yöntemleri,
Her bir hizmet için
Hizmet verilen toplam süre, konum, hedef kitle,
Hizmet sunum modelleri ve bu modellerin verimliliği,
Klinik destek ve hizmet sağlayıcı birimlerin özellikleri.
Tablo 33 Mevcut Sağlık Sisteminin Durumu İle İlgili Kullanılabilecek
Bilgilere Örnekler
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7.2.6. Hizmet Faaliyetlerinin Özellikleri
Hizmet faaliyetleri ile ilgili olarak temelde kullanılan bazı
göstergeler vardır. Bunlar genel itibari ile iki kategoride
toplanabilir. Birinci kategori sağlık hizmetleri talebi (bölgede
ikamet edenlerin sağlık hizmetlerinden faydalanma miktarı),
ikinci kategori ise sağlık hizmetleri arzıdır (sağlık hizmetleri
uygulamalarının bireylerin ikamet ettiği yerden bağımsız olarak
bireylere ne şekilde ulaştırıldığı).

Sağlık hizmetleri talebine örnekler:
Kamu, özel sektör ve diğer hizmet
sağlayıcıların verdiği hizmetin hacmi
Hizmet kullanımı oranlarının diğer bölgelerle
mukayese edilmesi
(göreceli faydalanım olarak da bilinmektedir)
Öz yeterlilik oranı
(yerel hizmet sağlayıcılarının yerel
sağlık hizmetleri ihtiyacını ne kadar
karşılayabildiğine dair bir göstergedir).
Tablo 34 Sağlık Hizmetleri Talebine Örnekler

Sağlık hizmetleri arzına örnekler:
Uygulanan yöntemlerin hacmi, hastanelerin
genel dağılımı, ortalama hastanede
yatış süresi ve hizmetlerin elverişliliği,
Aynı gün ve gece içerisinde kabulü
yapılan hastaların sağlık hizmetleri
sağlayıcısında ortalama kalma süresi
Mevcut hizmetlerde yapılan
nakil işlemleri ve yöntemleri.
Tablo 35 Sağlık Hizmetleri Arzına Örnekler
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7.2.7. Gelecekte Oluşacak Hizmet Talebinin Tahminlenmesi
(Durum Analizi)
Gelecekte sağlık hizmetlerine yönelik olarak oluşacak taleplerin
(daha önce belirtildiği üzere nüfustaki değişim, hastalık
paternleri, tedavi yöntemleri ve teknolojik gelişmeler), sağlık
hizmetlerinin stratejik planlamasının önemli bir unsurudur.
Talebin ne şekilde artacağı veya azalacağının doğru bir şekilde
tahminlenebilmesi,
gelecekteki
sağlık
hizmetlerinin
kurgulanması için alınacak kararlar üzerinde çok önemli bir
etkiye sahiptir.
Planlama faaliyetinin türüne bağlı olmak üzere belirlenen bir
tahminleme yöntemi ile gelecekte beklenen hizmet faaliyetleri
ile ilgili bir öngörüde bulunulabilir. Gelecekteki talebi
tahminlemek için farklı yöntemler bulunmaktadır.
Talep araştırması genel olarak 4 aşamadan oluşmaktadır.
Bunlar; veri toplama aşaması, tahminleme yapılacak zaman
diliminin tespiti, kullanılacak yöntemin seçilmesi ve elde edilen
sonuçların geçerliliğinin test edilmesidir.
Talep araştırmalarında sıklıkla başvurulan yöntemler şunlardır;
sezgisel/tecrübi yöntem, iktisadi parametrelere dayalı yöntem ve
istatistiki yöntem. Bunlardan hangisinin seçileceği ise kurumun
içinde bulunduğu koşul ve kaynaklara bağlı olarak değişiklik
göstermektedir (Kobu, 2003).
Talep tahmini belirli bir zamansal sınıra sahip olmalıdır. Bu
noktada genel kabul gören dört zamansal sınır veya genel adı ile
vade bulunmaktadır.
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Vade
Çok kısa
vadeli
Kısa
vadeli
Orta
vadeli
Uzun
vadeli

Özelliği
Haftalık veya günlük olacak şekilde oldukça
kısa bir dönemi kapsar.
Genellikle 3-6 ay arasında kalan
zaman dilimini kapsar
6 ay ile 5 yıl arasında değişen bir dönemi
kapsar, kısa ve çok kısa vadeli planlara göre
belirsizlik seviyesi yüksek olan vadedir
5 yıldan daha uzun süreyi kapsayan ve
yüksek miktarda belirsizlik içeren vadedir

Tablo 36 Talep Tahmininde Vade Türleri ve Özellikleri

7.3. Sağlık Hizmetleri İhtiyacının Belirlenmesi
Sağlık hizmetleri ihtiyacı, mevcut nüfusa hali hazırda sunulan
sağlık hizmetlerinin durumu ile gelecekte topluma sunulacak
olan daha nitelikli hizmet arasındaki farkı ifade etmektedir.
Bunun tespiti için sağlık hizmetlerinin stratejik planlamasında
geçmiş planlama aşamalarında elde edilen verilerin analizine
ihtiyaç vardır.
Analiz sürecinde tek bir parametre veya yöntem yoktur.
Geçerlilik ve güvenilirliğin yüksek olabilmesi için yeterli sayıda
ve konuda veriye ihtiyaç duyulmaktadır.
İhtiyaca dair aşağıdaki
vurgulanmaktadır:





göstergeler

literatürde

sıklıkla

İhtiyaç hissi: insanların tanımladıkları ihtiyaçlar,
İfade edilen ihtiyaç: insanların hizmetten fayda elde ettikten
sonra toplanan veriler,
Normatif ihtiyaç: uzman görüşü (bir hastanın ameliyat
edilmesi gerektiğine dair cerrah kararı gibi)
Göreceli ihtiyaç: benzer topluluklar arasında kaynaklar veya
hizmetler açısından yapılan mukayese neticesinde ortaya
çıkan ihtiyaçtır.
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İhtiyaca dair değerlendirme süreci, geniş veri kaynakları
içerisinden nitel ve nicel verilerin gözden geçirilmesini ve
analizini gerektirmektedir. Benzer ihtiyaçların birden fazla
gösterge ve kaynaktan yorumlanarak tanımlanması buna
bağlıdır.
Bu süreçte hangi verilerin nüfusun karşılanmayan ihtiyaçlarını
tanımladığını tespit etmek önemlidir. Örneğin ifade edilen
ihtiyaç, genel sağlık bilgisi seviyesi ve yerel kaynak sıkıntıları
gibi bir takım etkenlerle şekilleniyor olabilir. İhtiyacın teyit
edilmesi zordur ve konu ile ilgili görüşler farklılık gösterebilir.
Paydaşlarla yapılan müzakereler planlamanın bu bileşeni için
büyük bir öneme sahiptir. Aynı şekilde iyi bir paydaş yönetimi
de şarttır.
İhtiyaçlar tanımlandıktan sonra benzer hizmet ihtiyaçları veya
konularının gruplanması verimli olabilir. Böylece benzer
faaliyetleri içeren hizmetlerin yönetilmesi de kolaylaşacaktır.
Ayrıca doğru bir stratejik planlama yapılabilmesi için
önceliklerin belirlenmesi aşamasında bu tip hizmetlerin de göz
önünde bulundurulmasında fayda vardır.
7.4. Tıbbi ve Teknolojik Gelişmelerin Hesaba Katılması
Yaşanan tıbbi ve teknolojik gelişmelerin potansiyel etkilerini
anlamak gelecekteki hizmetlerin ne şekilde verilebileceğinin
doğru bir şekilde anlaşılabilmesi için kritik önemdedir.
Hastalıklar ve hastalık trendleri, tedavi teknikleri ve yeni tıbbi
hizmet modelleri bu kapsamda ele alınabilir. Günümüzde öne
çıkan bazı tıbbi teknolojilere örnek olarak şunlar verilebilir
(Furht ve Agarwal, 2016):







Mobil cihazlar için tıbbi uygulamalar,
Doku mühendisliği,
3 boyutlu yazıcılar,
Bilgisayarlı tıbbi değerlendirme yazılımları,
Kablosuz sensörler ile anomali tespiti,
Bulut teknolojilerinin tıp alanında uygulanması.
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7.5. Sağlık Hizmetlerinin Öncelik Sıralamasının Yapılması
Bu bileşenin amacı gelecekteki sağlık hizmetlerinin
geliştirilmesine yönelik çözümler sunulmasıdır. Sağlık
hizmetlerinin sunumu kısıtlı kaynaklarla gerçekleştirilmektedir.
Dolayısı ile hizmet ihtiyaçları ve çözümleri önceliklerine göre
ele alınmak zorundadır. Hizmet ihtiyaçlarının ve konularının
önceliklerinin belirlenmesi için önceki bileşenlerde elde edilen
verilerin analizden geçirilmesi gerekmektedir.
7.5.1. Öncelik Sıralaması İçin Kriterlerin Belirlenmesi
Sağlık hizmetlerinin öncelik sıralamasının yapılması için hangi
ihtiyaçların öne çıktığının değerlendirilmesi gerekmektedir. Ana
paydaşların kriterlerin belirlenmesi sürecine katılımı sürecin
doğruluğunu arttırmaya yardımcı olabilir. Böylece belirlenen
kriterlerin şeffaflığı ve hedef kitlenin ihtiyaçlarına
uygunluğundan emin olunabilir. Aşağıda ihtiyaçların
önceliklerini belirlerken sorulabilecek bir takım temel sorulara
dair örnekler paylaşılmıştır.
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Tablo 37 Sağlık Hizmetlerinin Stratejik Planlamasında İhtiyaçların
Önceliklendirilmesi

Sağlık hizmetleri için önceliklerin oldukça titiz bir şekilde
belirlenmesi şarttır. Aksi takdirde önceliği yüksek alanlar yerine
düşük alanlara ayrılan kaynaklar, hizmetin de topluma doğru
şekil ve oranda aktarılmasına mani olacaktır. Karar vericiler,
kaynak dağılım önceliğine her geçen gün daha fazla önem
vermektedirler çünkü doğru dağıtılan kaynaklar verimliliği
arttırmakta ve bu durumda daha geniş çapta bir hizmet sunumu
da mümkün olabilmektedir (Wu vd, 2008). Tabi kaynakların
dağıtılması esnasında ahlaki kaygılarla hareket edilmesinde de
fayda vardır. Sonuçta mevzubahis olan insan sağlığı olduğundan
konu tamamen ticari olarak ele alınmamalıdır. Diğer taraftan
kaynak tahsis önceliği her zaman bu kadar makro seviyede
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olmayabilir. Örneğin hekim her bir hastaya aynı süreyi mi
ayırmalıdır? Zira insan da zaman da nihayetinde birer kaynaktır
(Summers, 2009). Kaynak dağıtımında makro ve mikro
faktörlerin yanı sıra ahlaki sorumluluklar da göz önünde
bulundurularak optimum bir dağıtım sağlanmalıdır.
Tablodaki sorulara verilen cevaplar neticesinde ihtiyacın önem
derecesine yönelik olarak bir fikir edinilebilir. Tablo vasıtası ile
elde edilen verilerin yardımı ile oluşturulacak ağırlıklı
değerlendirme matrisleri ile durum sayısallaştırılabilir ve daha
net bir şekilde önceliklendirme yapılabilir.
7.5.2. Öncelik Sıralaması Kriterlerinin Uygulanması
Önceliklerin belirlenmesinin ardından, önceliklerin sıralanması
aşamasına vakit kaybetmeden geçilmesi gerekmektedir.
Genellikle en sık kullanılan yöntem kriterlerin oylanması ile
ağırlıklarının belirlenmesidir. Bunu yaparken kriterler sıklıkla en
az önemliden en çok önemliye kadar bir skalada sıralanır.
Sonuçlar elde edilen ağırlıklara göre öncelik sıralamasına alınır.
Tekrar belirtmekte fayda vardır ki, böylesi bir ağırlıklı öncelik
sıralaması için paydaşların katılımı önemlidir.
7.6. Sağlık Hizmetleri Yönergelerinin Belirlenmesi
Bu bileşenin amacı gelecekte gerçekleşmesi beklenen ihtiyaçlara
yönelik olarak üzerinde uzlaşılmış bir stratejik yaklaşım
geliştirmektir. Stratejinin geliştirilmesinde önceki aşamada
belirlenen önceliklere odaklanılır. Hizmet yönergelerinin
tanımlanması,
sunulacak
hizmet
seçeneklerinin
de
geliştirilmesine yardımcı olmaktadır.
Hizmet yönergeleri; kurum için açık, kısa ve öz bir şekilde
planlamaya dahil olan konuları açıklamalıdır. Yönergelerin bu
şekilde açık olarak tanımlanması, paydaşların da gelecekteki
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niyetlerinin netleşmesini sağlayacaktır. Ayrıca yönergeler
öncelikli ihtiyaçlar için hizmet stratejilerinin oluşmasına da
önemli bir katkıda bulunacaktır.
Önceliği yüksek sağlık hizmetleri ihtiyaçları, hizmet
yönergelerinin oluşturulması için bir zemin oluşturmaktadır. Bu
süreç genişleyen temaların gruplandırılması ile basitleştirilebilir.
Aksi takdirde süreç hem karmaşıklaşacak hem de tamamlanması
daha uzun zaman alacaktır. Planlama sürecinde hedef, nüfusun
sağlık durumunun daha iyi bir seviyeye getirilebilmesidir.
Dolayısı ile öncelikli sağlık hizmetleri ihtiyaçlarının yön verdiği
bir stratejiye ihtiyaç vardır.
İyi yazılmış bir hizmet yönergesi
şunları içermelidir:
Gelecek için bir vizyon,
Niyetin açıkça ifade edilmesi,
Gerçekçi hedefler,
Açık ve şeffaf amaçlar,
Başarı ufku,
Kamu stratejileri ve yasal düzenlemelerle uyum.
Tablo 38 İyi Yazılmış Bir Sağlık Hizmetleri Yönergesinin İçermesi
Gerekenler

7.7. Hizmet Etkililiğinin Arttırılması: Yalınlık
Sağlık hizmetlerinin stratejik planlamasının bir görevi de
alternatif seçeneklerini tespit ederek hizmetin artan taleplere en
iyi şekilde cevap verilebilmesini sağlamaktır. Örneğin artan
tedavi seçenekleri ve hizmetlerin kurum dışında da verilebiliyor
olması (evde tedavi gibi) gelecekte sağlık hizmetleri sunumunda
önemli bir esneklik sağlayacaktır.
Yalınlık Japon imalatçıların 80’li yıllarda dünyadaki rakiplerine
göre özellikle otomotiv sanayisinden rekabet üstünlüğü elde
etmelerini sağlamış ve bilahare küresel olarak da geniş kabul
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görmüş bir felsefedir (Hines vd, 2004). Felsefenin temelinde
maliyetleri ve israfı azaltıp süreçlerde ortaya konulan değerleri
arttırmak yatmaktadır.
Yalın sağlık hizmeti sunumunda temel amaç daha az kaynak
kullanarak hizmet alan kişilerde daha yüksek memnuniyet
yaratmaktır. Dahlgaard vd (2011); yalın sağlık hizmetlerini
paydaşların ve hizmet alanların tatmin düzeyini arttıran ve
kurumdaki herkesin katılımı ile israfı azaltan bir kurumsal kültür
olarak tanımlamaktadır. Porsinka vd (2010) ise kurumda
çalışanların sundukları hizmetin değerini sürekli olarak
arttırabilmek için onlara gerekli imkanları sunan bir sistem
tasarımıdır demektedir.
Yalın uygulama süreci kurumun en üstünden başlar. Kurumdaki
üst düzey yöneticiler ve liderler felsefeyi kabullenmelidir.
Dolayısıyla uygulamanın hayata geçirilebilmesi için bu kişilerin
eğitilmesi ile işe başlanabilir. Diğer taraftan kurumdan hizmet
alanlar da sürece dahil edilmelidirler. Bu kişilerin de kurumdan
beklentileri öğrenilerek daha doğru bir tasarım kurgulanabilir
(Weinstock, 2008).
Örnek: Bir hastanede hastaların beklentilerini öğrenmek
için sorulabilecek sorular
Hastaların zamanına değer veriyor muyuz?
Hastalarla iletişimimiz ne düzeyde?
Doğru bir hizmet sunuyor muyuz?
Hastaların duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor
muyuz?
Hastaların beklentilerini karşılayabiliyor muyuz?
Tedavi süreçlerimizi doğru yönetiyor muyuz?
Hastalara yeterince yüz yüze hizmet sunuyor muyuz?
Tablo 39 Örnek: Hasta Beklentilerini Öğrenmek İçin Sorulabilecek
Sorular
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Stratejik planların cevap vermeye çalıştığı kritik konulardan
birisi de kaynakların nasıl tahsis edildiğidir. İsraf, doğru kaynak
tahsisinin önünde önemli bir engeldir. Kaynakların doğru tahsis
edilebilmesi için hizmet alanlara makul bir hizmet önerisi ve
değer paketi sunulması gerekmektedir. Bu açıdan bakılınca
felsefesi bakımından yalın uygulamalar, sağlık hizmetlerinin
stratejik planlanmasında dikkate alınması gereken değerli
yaklaşımlar sunmaktadır.
7.8. Güvenli ve Sürdürülebilir Hizmetlerin Sağlanabilmesi
Sağlık hizmetleri asgari standartları sağlayacak kalitede ve
sürdürülebilir olmalıdır. Gelecekteki hizmetler için SHSP
yapılırken hizmetin finansmanı da dikkate alınmalıdır.
Çevre Bilim Merkezi’ne (Environment Science Center/ESC)
göre sürdürülebilirlik atıkların azaltılması, su ve enerji yönetimi,
zararlı gazların salınımının kontrol altına alınması ve
azaltılması, çevresel olarak tercih edilebilir ürünlerin satın
alınması, kanserojen kimyasalların ve materyallerin tüketimini
azaltmak, temizlikte çevreci ürünlerin kullanılması ve kullanılan
makine-ekipmanın yüksek verimlilikte olanlarla değiştirilmesi
şeklinde tanımlanmaktadır (ESC, 2007).
Doğal Sağlık Birliği’nin (Alliance for Natural Health/ANH)
tanımına göre sürdürlebilir sağlık hizmetleri “insan sağlığını
optimize eden, düzelten ve yöneten ekolojik, ekonomik ve
sosyal olarak uygulanabilir olan; insanlarla ve insanlar dışında
kalan dünya ile uyum içinde çalışan; sağlık sistemi üzerinde
adaletsiz ve orantısız sonuçlara sebep olmayan karmaşık bir
sistemdir” (ANH, 2008).
Sağlık hizmetlerinin stratejik planlaması, bahsi geçen ve
zamanla birlikte değişkenlik gösteren bu bileşenlere cevap
verebilmelidir. Diğer taraftan planlama sürecinin en önemli
zorluğu ise uygulamada bir değişim öznesi olmasından
kaynaklanmaktadır.
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7.9. Hizmetlerin Erişilebilirliğinin Sağlanması
Erişilebilirlik (ulaşılabilirlik olarak da kullanılmaktadır); arzu
edilen ürün, hizmet ve faaliyetleri tedarik edebilme becerisidir.
Örneğin bir market gündelik ürünlere, bilgisayar ise internet
üzerinden bilgiye erişimi sağlamaktadır. Erişilebilirlik sağlık
hizmetleri sunumunda en önemli konulardan birisidir zira bazı
durumlarda sağlık hizmeti talep edenin hizmet sağlayıcısına
ulaşma imkânı olmayabilir. Böylesi durumlarda sağlık hizmeti
sağlayıcısı hizmeti talep edene ulaşmak durumunda da kalabilir
(örn. Evde bakım hizmetleri, ambulans hizmetleri vb).
Sağlık hizmetlerine erişim mekânsal bir kavram olup Aday ve
Anderson’a (1981) göre iki ana başlıkta ele alınabilir. Bunlardan
birincisi sunulabilecek potansiyel sağlık hizmeti; diğeri ise
gerçekleşmiş sağlık hizmetleri sunumu. Potansiyel sunulabilir
sağlık hizmeti kavramı belirli bir coğrafi bölgede ikamet eden
nüfusun ihtiyaç duyduğu toplam sağlık hizmetini ifade
etmektedir. Gerçekleşmiş sağlık hizmetleri sunumu ise bahsi
geçen nüfusun sunulan sağlık hizmetlerinden toplam
faydalanabilme miktarı manasındadır.
Erişim mekânsal bir durumu ifade ettiğinden konunun sağlık
hizmetleri sunumunda üç boyutu olduğundan söylemek
mümkündür. Bunlar ilgili coğrafi bölgedeki;




Sağlık hizmeti sunumunda bulunanların toplam hizmet arzı,
Nüfusun sağlık hizmetleri talebi,
Nüfusun sağlık hizmetlerinin sunulduğu noktalara mekânsal
ve/veya zamansal uzaklığı.

Toplam sağlık hizmetleri arzı, genel itibari ile sunulan toplam
sağlık hizmetinin nüfusa oranı şeklinde tanımlanmaktadır.
Elbette bunun erişilebilirlik için tek başına yeterli bir veri
olduğunu söylemek mümkün değildir. Hizmet noktaları ile
nüfus arasındaki seyahat mesafesinin değerlendirme yapılırken
dikkate alınması şarttır (Penchansky and Thomas, 1981;
McLafferty, 2003).
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Stratejik planlama süreci ile mevcut durum tespit edilebilir ve
değiştirilmesi için gerekli koşullar oluşturulabilir. Buna ek
olarak mevcut hizmet sunumunun yeterliliğinin tespiti de bu
süreç için şarttır. Dolayısı ile gelecekteki bakım ve tedavi
hizmetlerinin kurgulanmasında mevcut durumdan yola çıkarak
eksiklerin giderilmesi ve daha doğru bir hizmet sunumunun
sağlanabilmesi mümkün olabilecektir.
7.10. Stratejik Planlamanın Başarısının Ölçülmesi
En önemli konulardan birisi de planlama faaliyetleri sonucunda
ortaya konulan tavsiyelerin uygulamadan sonra ölçülmesinde
kullanılacak kriterlerin oluşturulmasıdır. Bu kriterler SHSP
sürecinin gözden geçirme bölümünde kullanılarak başarı oranını
ortaya koymak için gerekmektedir.
Başarının ölçülebilmesi için öncelikle mevcut ve arzu edilen
durumların doğru şekilde tanımlanması gerekmektedir. Başarı
ölçümü gerçekçi olmalı, kanıt ve sonuca dayanmalı ve üst düzey
stratejik amaçlara yönelik olmalıdır. Ölçüm kriterleri spesifik,
ölçülebilir, erişilebilir, gerçekçi ve dönemsel özellikte olmalıdır.
Zira doğru bir değerlendirme süreci gerçekleştirebilmek için
uygun bir referans noktası seçilmelidir. Hunger ve Wheelen’a
(2011) göre ölçme değerlendirme süreci beş aşamada ele
alınmaktadır:






Neyin ölçüleceğinin tespit edilmesi: Üst yönetim ve
operasyon yöneticileri ölçülmesi ve değerlendirilmesi gereken
konuları tespit etmelidirler. Bu konular ölçülebilir
parametreler ile tanımlanmalıdırlar.
Performans standartlarının belirlenmesi: Standartlar stratejik
amaçların detaylandırılmış ifadeleri olarak kullanılmaktadır.
Kabul edilebilir performans sonuç ölçütleridir. Bunlar
belirlenirken makul seviyede sapma payları da verilmelidir.
Sürecin sadece sonu için değil, her aşaması için çeşitli
standartlar tanımlanabilir.
Fiili performansın ölçümü: Ölçümler evvelce belirlenmiş
zamanlarda gerçekleştirilmelidir.
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Fiili performans ile standartların mukayese edilmesi: Fiili
performans arzu edilen sınırlar dahilindeyse ölçüm faaliyetine
son verilebilir. Yüksek performans sonuçları elde edilmesi
durumunda ödüllendirme yapılabilir.
Düzeltici faaliyetler: Eğer elde edilen ölçüm sonuçları arzu
edilen sınırlar içerisinde değilse, sapmayı düzeltmek üzere
eyleme geçilmesi gerekmektedir. Yapılan düzeltici faaliyet
sadece sapmayı ortadan kaldırmakla kalmamalı, tekrar
etmesinin de önüne geçmelidir. Aşağıda sıralanmış soruların
cevaplarının bulunması bu aşamada faydalı olabilir:
 Sapma tesadüfi bir dalgalanma sonucu mu ortaya
çıkmıştır?
 Süreçler yanlış bir şekilde mi yürütülmektedir?
 Süreçler, arzu edilen sonuçlara ulaşmak için yeterli ve
doğru kurgulanmış mıdır?
 Ortaya çıkan sapmayı düzeltebilecek doğru kişi veya
kişiler kimlerdir?

Üst yönetim yukarıda sayılan basamaklardan ilk ikisini
genellikle kendisi tasarlamakta, diğer basamaklar içinse uygun
birimleri yetkilendirmektedir.
7.11. Hizmet Seçeneklerinin Analizi ve Geliştirilmesi
Bu aşamada potansiyel hizmet çözümleri geliştirilmektedir.
Hizmet seçenekleri; maliyetler, operasyon, tamir-bakım-idame
süreçleri, yönetim sistemleri, uygulama stratejileri ve katkı
düzeyleri de dikkate alınarak mevcut veya gelecekte ortaya
çıkabilecek talebi karşılayabilecek şekilde geliştirilmelidir (Bos
ve Deverill, 2001).
Bu aşamada hizmet kavramının beş boyutu muhakkak dikkate
alınmalı, boyutların herhangi birinin eksik veya hatalı
tasarlanmamasına dikkat edilmelidir.
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Tablo 40 Hizmetin Beş Boyutu, Kaynak: Parasuraman vd, 1991

Yönergelerin belirlenmesi aşamasında da olduğu üzere bu
aşamada da seçenekler öncelikli ihtiyaçlar üzerinden
belirlenmektedir. Ayrıca önceki bölümde oluşturulan yönergeler
de seçeneklerin belirlenmesi için dikkate alınmak zorundadır.
Hizmet seçenekleri ile ifade edilmek istenen, hizmet sunumu
için gelecekteki hizmet ihtiyaçlarına ve sürdürülebilirlik bakış
açısına göre en iyi kurgunun oluşturulmasıdır. Bu aşamada
sistemin yeniden tasarlanması, mevcut modeller üzerinde
değişiklik yapılması da gündeme gelebilmektedir. Bu bileşen
için hizmet sağlayıcıların sahip olduğu nitelikler de dikkate
alınmalıdır.
Hizmet seçeneklerinin geliştirilmesi ve analiz edilmesinin çift
yönlü bir amacı vardır:



İlki her bir hizmet seçeneği için etkilerin, faydaların,
kısıtlılıkların ve risklerin açıkça ortaya konulması
İkincisi ise karar vericilere uygulama sürecinde kullanmaları
için yeterli bilgi ve kanıtların sunulması.

Bu bileşenin ölçeği planlama faaliyetinin büyüklüğü ve kapsamı
ile ilgilidir. Pek çok durumda dikkate alınması gereken oldukça
fazla olasılık söz konusudur. Bazı durumlarda ise uygulanabilir
sadece tek bir hizmet sunumu seçeneği vardır ve planlamanın bu
bileşeni göz ardı edilebilir.
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Pek çok hizmet yöntemi olasılığının söz konusu olduğu
durumda, en uygun görülen alternatifler arasından asgari üç
tanesi seçilerek analize tabi tutularak en doğru seçime
ulaşılmalıdır. Hizmet seçenekleri zamanı, kaynakları ve çabaları
boşa harcamamak için fizibilite ve verimlilik üzerine
kurgulanmalı; ulaşılamaz hedeflerden uzak durulmalıdır.
Alternatifler arasında tercih yapılırken ekonomik değerlendirme
veya fayda maliyet yöntemlerine sıklıkla başvurulmaktadır;
fakat katlanılan veya ret edilen maliyetlerin sonuçlarının da
dikkate alınmasında fayda vardır (Drummond ve Stoddart,
1985).

Tablo 41 Hizmet Seçenekleri Geliştirilirken Dikkate Alınması Gereken
Konular

Bu bileşende hizmet ile ilgili olarak önerilen değişimler
arasındaki ilişkiler (her bir hizmetteki değişim ve ihtiyaçları
gidermek için gereken bütün değişimlerin toplamı dahil) açıkça
ifade edilmelidir. Ayrıca anahtar paydaşlar bir sonraki aşamaya
geçmeden önce mutlaka seçilecek hizmet ile ilgili olarak kendi
aralarında bir mutabakat sağlamış olmalıdırlar.
Pek çok farklı yöntem bulunmakla beraber aşağıda sayılanlar
hizmet seçeneklerinin ekonomik değerlendirmeleri yapılırken
sıklıkla başvurulan yöntemler olarak karşımıza çıkmaktadır
(Drummond ve Stoddart, 1985).
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Hizmet Seçeneklerinin Değerlendirilmesinde
Ekonomik Analiz Yöntemleri
Maliyet Analizi
Maliyeti Asgariye Düşürme Analizi
Fayda Maliyet Analizi
Maliyet Etkinliği Analizi
Maliyet-Hizmet Analizi
Tablo 42 Hizmet Seçeneklerinin Değerlendirilmesinde Ekonomik Analiz
Yöntemleri, Kaynak: Drummond ve Stoddart, 1985

Özel sağlık hizmeti sağlayıcıları ekonomik analizlerde hassas
olabilmektedir. Fakat kamu sağlık hizmeti sağlayıcıları her
zaman ekonomik fayda yaklaşımı ile değil; bazı durumlarda da
bütün maliyetlerine rağmen toplum/birey sağlığını merkeze
alarak hareket etmektedir. Kurumların hareket tarzları bu
noktada misyonları ile paralel olmaktadır.
7.12. Amaç ve Strateji Geliştirme
Hizmet amaçları ve stratejilerinin geliştirilmesi, arzu edilen
hizmet çıktılarının hayata geçirilebilmesi için gereklidir.
Verimli bir SHSP; tercih edilen hizmet seçenekleri, öncelikler
ve hizmet yönergelerden yola çıkarak oluşturulmuş amaçlar ve
stratejiler ile oluşturulabilir. Elbette amaç ve stratejilerin
belirlenmesinde oldukça önemli bir diğer unsur da kullanılabilir
kaynakların miktarı ve niteliğidir.
Amaçlar: Gelecekte verilmek üzere tanımlanmış sağlık
hizmetlerinin başarı ile sunulabilmesi için hangi hizmetlerin ve
hizmet sistemlerinin bir arada çalışacağı ve hangi kazanımların
arzu edildiği ile ilgili açık, net ve anlaşılır ifadelerdir.
Amaçlar hizmet sunumu ve yönetimi ile ilgili kapsamı
daraltarak gelecekte hizmette değişmesi arzu edilen konuları
tanımlamalıdır. Diğer taraftan tek bir hizmete dair birden fazla
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hedef olabilir. Böyle durumlarda konu ile ilgili bir hedefler seti
de oluşturulabilir.
Stratejiler: Amaçlar kısmında belirtilen ifadelerin hayata
geçirilmesinde uygulanacak faaliyetleri içeren bölümdür.
Stratejiler bölümü bütün paydaşların hedefe varabilmesi için
yeterli bilgiyi içermelidir. Stratejiler bölümü, hedeflere en etkin
şekilde ulaşılabilmesine olanak sağlayacak faaliyetleri
içermelidir. Her bir amaç için bir zaman sınırı tanımlanması
hem sürecin verimli ve plana sadık bir şekilde ilerlemesini hem
de ilgililerin uygulamanın hangi sürecinde devreye gireceğini
bilmesi açısından oldukça önemlidir.
İyi yazılmış bir hizmet amaçları şunları sağlamalıdır:
Ulaşılacak hedefleri açıkça tanımlar,
Asgari bir hizmet bileşeni ile makul bir ilişki.
İyi yazılmış hizmet stratejileri şunları sağlamalıdır:
Eyleme dair açık bir ifade
(hizmet gelecekte nasıl sağlanacaktır?),
Hizmete dair en az bir amaç ile makul bir ilişki ,
Paydaşlar için uygulama ve faaliyetleri anlaşılabilir
kılacak yeterli miktarda bilgi.
Tablo 43 İyi Yazılmış Hizmet Amaçları ve Stratejilerinin Sağlaması
Gerekenler
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Tablo 44 Örnek: Türkiye’de Sağlıkta Stratejik Planların Yapısı ve
İçeriği

Örnek:

Tablo 45 T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Durum Sağlık Eylem Planı: Herkes
İçin Sağlık/Stratejiler, Kaynak: Sağlık Bakanlığı, 2010
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7.12.1. Hizmetteki Değişimlerin Etkisinin Anlaşılması
Stratejik planlamanın bu aşamasında gelecekte hizmette
yaşanabilecek
değişimlerin
doğasının
anlaşılması
gerekmektedir. Bu noktada gelecekte sunulması beklenen
hizmetler, bu hizmetlerden kimlerin faydalanmasının beklendiği
ve hangi faaliyetlerin planlandığı açıkça belirtilmelidir.
Stratejik planlama faaliyetinin ölçeğine bağlı olarak, gelecekte
beklenen değişimlerin senarize edilerek modelleştirilmesi;
gelecekte değişimlerden kaynaklı olarak yaşanabilecek etkilerin
anlaşılabilmesine yardımcı olabilmektedir. Böylece uygulanacak
stratejiler ve alınacak kararlar için de yol gösterici bir kaynak
elde edilmiş olacaktır.
7.12.2. Kaynakların Etkisinin Anlaşılması
Stratejik planlama sürecinde kaynakların dikkate alması önemli
bir konudur. Zira kaynaklar kurumların performansları üzerinde
olumlu etki yaparak stratejik amaçlarına ulaşmaları ve
sürdürülebilir rekabet üstünlüğü edinmeleri için önemli
unsurlardır (Hutchison-Krupat ve Kavadias, 2012). Stratejik
Kaynak Yönetimi, stratejik düzeyde uzun vadeli kapasite
planlamasına odaklanmıştır (Golovatchev ve Budde, 2007).
Dolayısıyla yapılan planlamanın sonuç bölümünde seçilen
stratejilerin uygulanabilmesi için kullanılması gereken
kaynakların maliyetleri ve bunların etkileri, kaynak-strateji
ilişkileri ile birlikte ortaya konulmalıdır. Planlama
faaliyetlerinde kullanılabilecek kaynakların bazıları aşağıdadır:






Varlıklar: yeni veya yeniden tefrişatı yapılmış binalar, klinik
hizmetler ve klinik hizmetlerle ilgili olmayan altyapıya dair
makine ve ekipmanlar,
Klinik destek hizmetleri: görüntüleme, pataloji, eczane vb gibi
Fonlama: potansiyel yeni kaynaklar için ihtiyaç duyulan fon
miktarı seviyesi.
Bilgi işlem teknolojileri.
İşgücü: Klinik ve klinik harici çalışanlar.
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Gladys vd (2015) göre etkili bir stratejik kaynak yönetiminin
temel prensipleri şunlardır:






Doğru kaynakların doğru altyapı ile buluşması ve kurumsal
esneklik,
Periyodik ve istikrarlı bir gözden geçirme,
Kurumu gideceği yere götürmeye yönelik bir vizyon ışığında
ortaya çıkmalıdır,
Sürecin planlanan hedeflere ulaşmaya yönelik olarak doğru
şekilde kurgulandığından emin olunmalıdır,
Süreci kontrol altında tutarak engelleri ortadan kaldırmak ve
kaynakları doğru yerlere teslim etmek.

Uygulama için geliştirilen stratejiler ile ilgili iki temel kaynak
kullanım seçeneği vardır:



Stratejilerin mevcut kaynaklarla gerçekleştirilmesi (hizmetin
tasarımının değiştirilmesinde yeni kaynaklara ihtiyaç
duyulmaması) veya kaynakların yeniden tahsis edilmesi.
Yeni kaynak ihtiyacına sebep olan stratejiler

Şekil 13 Stratejik Kaynak Yönetiminin Hizmet Veren Kurumlarda Diğer
Kurumsal Unsurlar ile Etkileşimi, Kaynak: Rinne, 2011
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Buradan hareketle öncelik; hangi yeni kaynaklara ihtiyaç
duyulduğunun tespitinden ziyade, hangi stratejilerin mevcut
kaynaklarla gerçekleştirilebileceğinin ortaya konulmasıdır. Bu
konuda mevcut kaynaklar yeni stratejiler doğrultusunda tekrar
tahsis edilebilir, zira değişen stratejilere istinaden bazı
kaynakların kullanım amacı ortadan kalkabilir. Dolayısı ile boşa
çıkan kaynakların atıl olarak kalması yerine, yeniden tahsis
edilmesi daha doğru olacaktır.
7.13. Uygulama, Gözden Geçirme ve Önerilerin Dokümante
Edilme Aşaması
Bu bölümde uygulamış bileşenler ve bunların etkilerinin gözden
geçirilmesi söz konusudur. Planlama aşamasının sonunda ortaya
çıkan öneriler; anahtar paydaşlar ve idari yetkililerin yasal onayı
ile karara bağlanır. Önerilere bağlı olarak gerçekleştirilecek
değişikliklerle ilgili açık bir dokümantasyon işlemi
gerçekleştirilmelidir, böylece ölçülebilir ve yönetilebilir bir
hizmet değişimi sağlanabilir. SHSP dokümanları örgütsel
sorumlulukları,
hedeflere
ulaşılması
gereken
zaman
sınırlamalarını, hizmet sunum stratejilerini vb içerebilir. Diğer
taraftan dokümanlar önerilerin uygulanması sürecini,
gözlemleme, değerlendirme ve gözden geçirme yöntemlerini de
içermelidir. Başka bir ifade ile ölçme değerlendirme süreci de
dokümanlar arasında bulunmalıdır.
Planlamacılar, stratejik planlama önerilerinin paydaşlara
aktarılmasında en iyi sunum yöntemlerinin kullanılmasından da
sorumludurlar. Bununla ilgili genel kabul görmüş bir yöntem
bulunmamakla beraber amaç, stratejiler ve yöntemleri açık
ifadelerle içeren yazılı bir belge ile yapılması tavsiye
edilmektedir.
İyi tasarlanmış bir sağlık hizmetleri stratejik planı:
a) Paydaşlara hizmet yönergeleri ile ilgili doğru mesaj verir,
b) Tanımlanan ihtiyaç için makul ve maliyet etkin çözümler
sunar,
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c) Nüfusun değişen sağlık ihtiyaçlarına yönelik olarak stratejileri
önceliklendirir ve ihtiyaçlarla bağdaştırır,
d) Hizmet sunumu modellerinde yapılacak değişimleri en iyi
uygulamaları dikkate alarak şekillendirir,
e) Hizmetler ve hizmet sağlayıcıları arasında bir köprü
oluşturarak sağlık hizmetlerini koordine eder,
f) Hizmet sağlayıcılar arasında ortaklıklar ve işbirliklerine dair
bir yol haritası çizer.

7.13.1. Uygulama ve gözden geçirme aşamasına geçiş
Planlamadan uygulamaya geçiş anında olan şey aslında
sorumluluğun devridir. Başka bir ifade ile sorumluluk;
planlamacıdan uygulama sorumlusuna aktarılır. Uygulama
sorumlusu; planlama ile ortaya çıkartılmış önerileri uygulama ve
gözden geçirme görevlerinden sorumlu kişi veya kişilerdir.
Uygulama sorumlusunun planlama aşaması ile fazlaca haşır
neşir olmuş kişilerden seçilmesi tercih edilmelidir. Uygulama
sorumlusunun süreç ile ilgili ilk adımları:





Planlamaya taraf olan birimlerle planlama faaliyetlerinin
çıktıları hakkında güçlü bir iletişim kurar (örneğin paydaşlarla
planlama sürecinden gelen önerileri paylaşır, sürecin sonraki
aşamaları hakkında bilgi verir):
o Farklı iletişim kanalları (örn. Sosyal medya mecraları,
e-posta, sms vb) üzerinden güçlü bir bilgilendirme
sistemi kurulmalıdır. Mesajlar; örneğin sunumlar
uygun görsellerle ve mesajlarla desteklenmeli ve
mesajın algılanması kolaylaştırılmalıdır.
Süreç ile ilgili detaylı bir uygulama planının çıkartılması ve
süreç içerisinde gerekli gözlemlerin yapılması (operasyonel
uygulama planı hazırlanabilir)
Farklı veya ilave planlamaların gerekip gerekmediği tespit
edilmelidir.
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7.14. Uygulamayı Desteklemek İçin İlave Planlamaların
Yapılması
Eğer stratejik planlama aşamasında uygulamada kullanılacak
bütün yeni kaynaklar belirlenmişse, bunların aynı zamanda
uygulamanın hangi döneminde kullanılacağı da belirlenerek
tedarik dönemleri de sıraya konulmalıdır. Diğer taraftan konu
mevcut kaynaklarla ele alınacaksa bir tedarik önceliği de söz
konusu olmayacağından dolayı bu süreç atlanabilir.
Bu bağlamda planlama aşamasında tanımlanan kaynaklar ve
hizmet sağlayıcılar ile ilgili olarak genişletilmiş planlama
faaliyetleri ele alınır.
Spesifik hizmet sağlayıcı planlama faaliyetleri şunları
içermelidir:
Varlıklar: sermaye yapısı ve gayrı maddi varlıklar vb
Klinik destek hizmetleri: görüntüleme, patoloji,
eczacılık, merkezi sterilizasyon vb
Fonlama: yeni ve genişletilmiş hizmetlerin fonlanması vb
Bilgi ve iletişim teknolojileri: hizmet sağlayıcılar
ile hizmet kullanıcıları arasındaki iletişim için
kullanılacak teknoloji vb
İşgücü: Klinik ve klinik olmayan çalışanlar vb
Tablo 46 Hizmet Sağlayıcı Planlama Faaliyetlerinin İçermesi Gereken
Unsurlar

Hizmet sağlayıcıların planlanması ihtiyaç duyulan kaynakları ve
bunların tedarik seçeneklerini de netleştiren bir süreçtir. Örneğin
kaynakları elde etme maliyetleri yüksekse, sorumlu kişi
kaynakları daha düşük maliyetlerle elde etmenin veya kurumsal
kaynakları arttırmanın farklı yollarını tespit etmek zorundadır.
Bunlar tedarikçiler ile pazarlık yapılması veya kaynak
sağlayıcıları daha fazla kaynak sağlamaları için ikna etmek,
kaynakları yeniden planlamak ve dağıtmak gibi önlemler
olabilir.
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Diğer taraftan sorumluların üzerinde düşünmeleri gereken bir
diğer konu da hizmet sunumunda kullanılabilecek daha etkili
yöntemlerin geliştirilmesidir. Böylece daha az kaynak
kullanarak daha yüksek kalitede ve miktarda hizmet sunmak
mümkün olabilecektir.
7.15. Gözden Geçirme, Değerlendirme ve İnceleme
Gözden geçirme, değerlendirme ve inceleme aşaması planlama
ve uygulama döngüsünü tamamlamaktadır. Bu süreçler
uygulama ve planlama sürecinde değişiklik yapılmasına olanak
sağlamaktadır. Ayrıca gelecekte yapılacak planlama çalışmaları
için de bilgi kaynağı oluşturmaktadır.
7.15.1. Gözden Geçirme
Planın uygulanmasının gözden geçirilmesinde stratejinin
uygulanması aşamasına dair dokümanlardan, uygulama
esnasında veya sonrasında elde edilmiş detaylı verilerin
analizine kadar geniş bir yelpazede değerlendirme
yapılmaktadır.
Bu süreçte genellikle planlamanın başarısının ölçülebilmesi için
hem nitel hem de nicel kaynaklardan elde edilen bilgilere
başvurulmaktadır. Toplanan bilginin türü ve miktarı
planlamanın ölçeğine bağlıdır. Bu verilerin hangileri olacağı
başarı ölçülerinin tespiti sürecinde belirlenmektedir.
7.15.2. Değerlendirme
Değerlendirme, uygulama süresince elde edilen bilgilerin
yorumlanması ve karşılaştırılmasıdır. Gözden geçirme sürecinde
elde edilen verinin gelecekteki planlama süreçlerinde
kullanılabilmesi için anlamlı bilgiye dönüştürülmesidir.
Değerlendirme sürecinin planlama aşamasında geliştirilmesi en
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idealidir. Böylece toplanacak verinin uygulama ve inceleme
aşamasından önce toplanması garanti altına alınabilir. Bir
değerlendirme süreci süreç (uygulama sürecinin tatmin, kalite
vb göstergelere göre ölçümlenmesi) ve etki (uygulamanın
hizmetler üzerindeki ani etkisi) olmak üzere iki alt türü vardır.
7.15.3. İnceleme
Uygulamanın başarısının garanti altına alınabilmesi için,
planlamanın kritik bileşenlerinin düzenli aralıklarla incelenmesi
gerekmektedir (hizmet yönergeleri, amaçlar ve stratejiler):





Plana bağlı kal,
Tanımlı ihtiyaçlar için önlem almaya devam et,
Arzu edilen etkiye ulaş.
Eğer durum yukarıda belirtildiği şekilde değilse, planlamaya
dair tekrar inceleme ve analiz yapılması gerekiyor demektir.

Düzenli olarak yapılan gözden geçirme, değerlendirme ve
incelemenin faydaları:
Tavsiyelerin planlanması belirli bir zamanda yapılan analizlerin
bir sonucudur. Zaman içerisinde çevrede ve varsayımlarda
meydana gelen değişimlere tepki verebilmek için yeniden
düzenlenmeleri gerekebilir. Değişen koşullara cevap verebilmek
için uygulamaya yönelik stratejilerin yeterince esnek olmaları
gerekmektedir.
8. SAĞLIK HİZMETLERİNİN STRATEJİK
PLANLAMASINDA RİSKLER
Şüphesiz ki sağlık hizmetlerinin stratejik planlaması risk
unsurundan muaf değildir. Dolayısı ile planlama aşamasında
olası risklerin de göz önüne alınması gerekmektedir. Böylece
gözden geçirme aşamasına gelmeden önce tespit edilen risklerle
ilgili olarak alınacak önlemler ile planlamanın daha az sorun ile
neticelendirilmesi mümkün olabilecektir.
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Stratejik riskler, genellikle planlamanın paydaşları arasındaki
iletişimsizlikten ortaya çıkar. Yaşanan iletişimsizlik neticesinde
planda eksiklikler veya gereksiz kaynak kullanımları ortaya
çıkabilir. Dolayısı ile planlamanın bütün taraflarından yeterli,
geçerli ve güvenilir bilginin toplanması ve bu bilgi akışının
sürdürülebilir olması şarttır. Diğer taraftan yaşanabilecek olası
değişimlerin de dikkate alınması ve planlamanın değişimlere
cevap verebilecek esneklikte olması da önemli bir husustur.
Bilgi kaynağı olarak aşağıdaki mecralara başvurulabilir
(Zahradnícková ve Vacík, 2014):







İstatistiki veri setleri, dokümanlar, devletin yayınlamış olduğu
periyodik parametreler,
Sosyal medya, internet siteleri,
Çevrimiçi veri tabanları,
Mülakatlar,
Finansal raporlar,
Kurumlar hakkında basında çıkan haberler

Finansal riskler çoğunlukla stratejik risklerin bir sonucudur ve
planlama için ayrılan maddi kaynakların yanlış dağıtılmasından
veya eksik/fazla belirlenmesinden de kaynaklanabilir. Finansal
planlama yapıldıktan sonra geri dönüşü çok zordur. Bu sebeple
baştan doğru hazırlanmalı ve makul oranda ihtiyatlı da
olmalıdır. Stratejik risklerden kaçınmak için aşağıdaki
başlıklarda çalışmalar yapılmasında fayda olabilir:







SWOT analizi,
Rekabet profillerinin incelenmesi,
Kıyaslama (Benchmarking),
İstatistiksel modeller kullanarak yapılan analizler,
Finansal analiz, branş analizi,
Fizibilite çalışmaları, Kazanç/Kayıp analizleri (Zahradnícková
ve Vacík, 2014)
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İlişki riskleri ise plana konu taraflar arasında ortaya çıkar.
Çoğunlukla hizmet sağlayıcı ve hizmeti kullanan arasında
yaşanır. Bundan kaçınabilmek için şeffaf ve hesap verebilir bir
model kullanmak ile hizmet sağlayıcıların hizmet alıcılar ile
yürüteceği ilişki ve iletişimin doğru tasarlanması en önemli
unsurlardır. Bunlara ek olarak sağlık hizmeti sağlayıcısı ile
tedarikçilerinin çalışanları arasında da uygun bir iletişim tesis
edilmesi şarttır.
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EK-1: Stratejik Plan 2013-2017’nin Stratejik Amaçları,
Hedef ve Hedefe Yönelik Stratejileri
Stratejik
Amaç
1.
Sağlığa
yönelik
risklerden
birey
ve
toplumu
korumak ve
sağlıklı hayat
tarzını teşvik
etmek

Hedef/ Hedefe yönelik stratejiler
1.1 Sağlıklı beslenme alışkanlıklarını geliştirmek, fiziksel
aktivite düzeyini artırmak ve obeziteyi azaltmak
1.1.1 Sağlığı geliştirme programları aracılığıyla bireysel
beslenme ve fiziksel aktivite davranışlarını
değiştirmek
1.1.2 Kilolu bireylerin tespit, izlem ve tedavi standartlarını
geliştirmek
1.1.3 Daha sağlıklı yiyecek seçimlerini kolaylaştırmak
1.2 Tütün ile mücadeleyi sürdürmek, tütün maruziyeti ve
bağımlılık yapıcı madde kullanımını azaltmak
1.2.1 Sağlığı geliştirme programları aracılığıyla tütün ve
bağımlılık yapan madde kullanımını engellemek
1.2.2 Tütün ve bağımlılık yapan maddelerle mücadele
konusundaki yönetişimi iyileştirmek
1.2.3 Sigara bırakma hizmetlerini iyileştirmek
1.2.4 Bağımlılık yapan diğer maddeler için koruma, tedavi
ve rehabilitasyon hizmet sunumunu iyileştirmek
1.3 Bireylerin kendi sağlığı üzerindeki sorumluluğunu
artırmak için sağlık okuryazarlığını geliştirmek
1.3.1 Halk arasında sağlık okuryazarlığı düzeyini tespit
etmek, izlemek ve artırmak
1.3.2 Toplumda sağlık okuryazarlığını artırmak için iletişim
faaliyetlerini güçlendirmek
1.4 Üreme sağlığı konusundaki farkındalığı artırmak ve
sağlıklı davranışları teşvik etmek
1.4.1 Üreme sağlığını geliştirme programları ve faaliyetleri
aracılığıyla bireysel davranışları değiştirmek
1.4.2 Üreme sağlığı hizmetlerini iyileştirmek
1.4.3 Düşük konusundaki üreme sağlığı hizmetlerini
iyileştirmek
1.4.4 Sektörler arası işbirliği ile evlilik öncesi danışma
hizmetlerinin etkinliğini iyileştirmek
1.5 Halkın sağlığını etkileyen acil durumların ve afetlerin
sağlık üzerindeki etkisini azaltmak
1.5.1 Afete karşı hazırlığı güçlendirmek
1.5.2 Afet koordinasyonunu güçlendirmek
1.5.3 Acil durumlar ve afetler sırasında ve sonrasında
hizmet sunumunu iyileştirmek
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1.6 İş sağlığını iyileştirerek, çalışanların sağlığını ve
iyiliğini korumak ve geliştirmek
1.6.1 İşçi ve işverenlerin, iş sağlığı konusundaki
farkındalıklarını artırmak
1.6.2 Meslek hastalıkları sürveyansını güçlendirmek
1.6.3 İş sağlığı hizmetleri sunumunu iyileştirmek
1.7 Çevresel tehlikelerin sağlık üzerindeki olumsuz
etkilerini azaltmak
1.7.1 Çevresel tehlikelerin olumsuz sağlık etkileri
konusunda halkın farkındalığını artırmak
1.7.2 Karbonmonoksit zehirlenmesi riskini azaltmak için
ilgili kurumlarla işbirliği yapmak
1.7.3 Su, hava ve toprak kirliliğinin, çevre ve insan
sağlığına olumsuz etkilerini azaltmak
1.8 Sağlığı tüm politikaların merkezine alarak sağlığın
sosyal belirleyicileri konusunda etkili eylemlerde
bulunmak
1.8.1 Çok sektörlü işbirliği kapsamında sağlığın sosyal
belirleyicilerini etkileyen ve sağlıkta hakkaniyeti
gözeten politika ve programlar yapmak
1.8.2 Yüksek öncelikli alanlarda sektörler arası işbirliğini
güçlendirmek
1.9 Bulaşıcı hastalıklar ve risk faktörleri ile mücadele
etmek ve bunları izlemek
1.9.1 Genel hijyen ve el yıkama alışkanlığını teşvik etmek
için eğitim ve kampanyalar düzenlemek
1.9.2 Bulaşıcı hastalıkların erken tespiti ve yönetimi için
sürveyans sistemini güçlendirmek
1.9.3 Bulaşıcı ve zoonotik hastalıklarla ilgili programları
güçlendirerek sürdürmek
1.10 Bulaşıcı olmayan hastalıkların görülme sıklığını ve
risk faktörlerini azaltmak ve izlemek
1.10.1 Bulaşıcı olmayan hastalıklar ve risk faktörleri
konusunda farkındalığı artırmak
1.10.2 Bulaşıcı olmayan hastalıkların izlenmesi ve yönetimi
için sürveyans sistemi kurmak
1.10.3 Bulaşıcı olmayan hastalıklara yönelik önleme ve
kontrol programlarını güçlendirmek
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Stratejik
Amaç
2. Bireye ve
topluma
erişilebilir,
uygun, etkili
ve
etkin
sağlık
hizmetleri
sunmak

Hedef / Hedefe yönelik stratejiler
2.1 Sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini
iyileştirmek
2.1.1 Sağlık hizmetlerinin idari, yapısal ve fonksiyonel
olarak geliştirmeye devam etmek
2.1.2 Birinci basamak sağlık hizmetlerinin kalitesini ve
güvenliğini iyileştirmek
2.1.3 Teşhis ve tedavi hizmetlerinin kalitesini ve
güvenliğini iyileştirmek
2.1.4 Rehabilitasyon hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini
iyileştirmek
2.2 Anne, çocuk ve ergen sağlığını korumak ve geliştirmek
2.2.1 Anne sağlığını korumak ve geliştirmek
2.2.2 Yenidoğan ve bebek sağlığını korumak ve geliştirmek
2.2.3 Çocuk ve ergen sağlığını korumak ve geliştirmek
2.3 Koruyucu ve temel sağlık hizmetlerinin etkili
kullanımını sağlamak
2.3.1 Sağlığın teşviki ve sağlıklı hayat programlarının
kullanımını yaygınlaştırmak
2.3.2 Birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimi arttırmak
2.3.3 Koruyucu diş sağlığı hizmetlerinin kullanımını
artırmak
2.3.4 Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerini iyileştirmek
2.3.5 Kanser tarama programlarını iyileştirmek ve
kapsamını genişletmek
2.4 Acil sağlık hizmetlerine uygun ve zamanında erişimi
sürdürmek
2.4.1 Acil çağrı hizmetlerinin uygun kullanımını arttırmak
2.4.2 Acil müdahale sistemini iyileştirmek
2.4.3 Hastanelerin acil servis hizmetlerini iyileştirmek
2.4.4 Kaza, yaralanma ve zehirlenmenin sağlık üzerindeki
olumsuz etkilerini azaltmak
2.5 Birinci basamak sağlık hizmetlerinin rolünü
güçlendirerek hizmet entegrasyonunu ve devamlılığını
iyileştirmek
2.5.1 Aile hekimliği uygulamalarını iyileştirmek
2.5.2 Aile hekimliği uygulamalarının diğer birinci basamak
sağlık hizmetlerine entegrasyonunu güçlendirmek
2.5.3 Aile hekimliği uygulamalarının hastane ve
laboratuvar hizmetleri ile entegrasyonunu güçlendirmek
2.6 Bulaşıcı olmayan hastalıkların komplikasyonlarını
kontrol etmek ve azaltmak
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2.6.1 Bulaşıcı olmayan hastalıkların komplikasyonlarının
önemi konusunda farkındalık oluşturmak
2.6.2 Kronik hastalıklara verilen sağlık hizmetlerinin
kalitesini iyileştirmek
2.7 Etkililiği ve güvenliği sağlamak için geleneksel,
tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları ile ilgili
düzenlemeleri
güçlendirmek
2.7.1 Geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp
uygulamaları ile ilgili kanıta dayalı politika ve programlar
geliştirmek
2.7.2 Kanıta dayalı geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp
uygulamalarının yönetişimini iyileştirmek
2.7.3 Kanıta dayalı geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp
uygulamalarının kalitesini iyileştirmek
2.8 Sağlıkta insan kaynaklarının dağılımını, yetkinliğini ve
motivasyonunu iyileştirmeye devam etmek ve sağlıkta
insan
kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak
2.8.1 Sağlık insan kaynağı dağılımını iyileştirmek
2.8.2 Sağlık insan gücünün yetkinliğini arttırmak
2.8.3 Sağlık insan gücünün motivasyonunu iyileştirmek
2.8.4 Sağlık insan gücünün sürdürülebilirliğini sağlamak
2.9 Sağlık altyapısının ve teknolojilerinin kapasitesini,
kalitesini ve dağılımını iyileştirmek ve sürdürülebilirliğini
sağlamak
2.9.1 Sağlık kurumlarının altyapısını, kapasitesini,
kalitesini ve dağılımını geliştirmek
2.9.2 Sağlık teknolojisinin kapasitesini, kalitesini ve
dağılımını geliştirmek
2.10 İlaçların, biyolojik ürünlerin ve tıbbi cihazların
erişilebilirliğini, güvenliğini, etkinliğini ve akılcı
kullanımını sağlamak
ve kozmetik ürünlerde güvenliliği tesis etmek
2.10.1 İlaçların, biyolojik ürün ve tıbbi cihazların yüksek
kaliteli, erişilebilir, güvenli ve etkili olmasını sağlamak
2.10.2 Akılcı ilaç ve tıbbi cihaz kullanımını sağlamak
2.10.3 Kozmetik ürünlerin güvenliliği tesis etmek
2.11
Sağlık
hizmet
sunumunun
izlenmesi,
değerlendirilmesi ve kanıta dayalı karar almak için sağlık
bilgi sistemlerini geliştirmek
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2.11.1 Sağlık verilerini ortak bir veri tabanında toplamak
ve güvenli bir ortamda paylaşmak amacıyla kurulan
“Türkiye Sağlık Bilgi Sistemi”ni iyileştirmek
2.11.2 Bireylerin kişisel sağlık kayıtlarının toplanması,
izlenmesi ve güvenli bir ortamda erişimini sağlamak ve
paylaşmak
üzere Elektronik Sağlık Kayıtları (ESK) sistemi ve portalı
geliştirmek
2.11.3 Sağlık Hizmetlerini planlamak amacıyla oluşturulan
“Karar Destek Sistemi” için veri ambarları kurmak ve veri
madenciliği uygulamalarını iyileştirmek
2.11.4 Sağlık hizmeti sunan ve kullananların e-sağlık
uygulamalarına erişiminin artırılması ve e-sağlık
uygulamalarının
yaygınlaştırılması için, sağlık bilişim standartlarını
iyileştirmek ve yaygınlaştırmak
2.11.5 Sağlık hizmetine erişimi, hizmet sunumunun
kalitesini ve etkinliğini artırmak için sağlık bilgi
sistemlerinin Sağlık.
NET ile entegre çalışmasını sağlamak ve yaygınlaştırmak
2.11.6 Sağlık Bilgi Sistemlerini kullanan kişi ve kurumlar
için kalite ve güvenlik standartlarını iyileştirmek
2.11.7 Sağlık Bilgi Sistemleri geliştiren sektör için kalite ve
güvenlik standartlarını iyileştirmek
2.11.8 Bilgi güvenliği ve kişisel mahremiyetin korunması
kapsamında, kişisel ve kurumsal sağlık kayıtlarının gizlilik,
güvenlik ve mahremiyet esaslarını belirlemek ve
uygulamak
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Stratejik Amaç
3.
İnsan
merkezli
ve
bütüncül
yaklaşımla
bireylerin
sağlık
ihtiyaçlarına
ve
beklentilerine
cevap vermek

Hedef / Hedefe yönelik stratejiler
3.1 Bireyin kendi sağlığı ile ilgili kararlara aktif katılım
sağlamak için rolünü güçlendirmek
3.1.1 Bireyin kendi sağlığı ile ilgili kararlara aktif katılımı
konusunda farkındalık oluşturmak
3.1.2 Bireyin kendi sağlıkları ile ilgili kararlara aktif
katılımını teşvik etmek için sağlık çalışanlarında davranış
değişikliği oluşturmak
3.1.3 Bireyin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verebilen
sağlık iletişim kanallarını geliştirmek
3.1.4 Bireylerin ihtiyaç ve beklentilerine daha iyi cevap
vermek
3.2 Bedensel, zihinsel, sosyal ya da ekonomik şartları
sebebiyle özel ihtiyacı olan kişilerin uygun sağlık
hizmetlerine daha
kolay erişimini sağlayarak ihtiyaçlarına daha iyi yanıt
vermek
3.2.1 Engellilere verilen sağlık hizmetlerini iyileştirmek
3.2.2 Evde sağlık hizmet sunumunu iyileştirmek
3.2.3 Ruh sağlığı hizmetlerini iyileştirmek
3.2.4 Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik
şiddetle mücadele kapsamında sağlık hizmetlerini
iyileştirmek
3.2.5 Yaşlı bireyler için sağlık hizmetlerini iyileştirmek
3.2.6 Düşük ekonomik düzeye sahip bireylere sunulan
sağlık hizmetlerini iyileştirmek
3.3 Sağlık hizmetlerinin finansmanında hakkaniyet
sağlanmasına ve bireylerin finansal riskten korunmasına
katkıda bulunmak
3.3.1 Sağlık hizmetlerinin finansmanında hakkaniyetin
sağlanmasına katkı verecek çalışmalar yapmak
3.3.2 Bireyin sağlık harcaması sebebiyle fakirleşmesini
engelleyecek uygulamaları iyileştirmek
3.4 Bireylerin aldıkları sağlık hizmetinden ve sağlık
çalışanlarının
çalışma
şartlarından
duydukları
memnuniyetini artırmak
3.4.1 Hastaların ve sağlık çalışanlarının memnuniyet
düzeyini yükseltmek
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4. Türkiye’nin
ekonomik
ve sosyal
kalkınmasına ve
küresel sağlığa
katkı
aracı
olarak
sağlık sistemini
geliştirmeye
devam
etmek

Hedef / Hedefe yönelik stratejiler
4.1 Hizmet kalitesinden taviz vermeden kanıta dayalı
politikalarla sağlık sisteminin finansal sürdürülebilirliğini
korumak
4.1.1 Sağlık sisteminin finansal sürdürülebilirliğini
korumak için sorunları tanımlayan ve teşhis eden dinamik
yapıyı kurmak
4.1.2 Hizmet kalitesinden taviz vermeden sağlık
sisteminin finansal sürdürülebilirliğini korumak için
kaynakların optimum
kullanımını sağlayacak programlar ve yöntemler
geliştirmek
4.1.3 Hizmet kalitesinden taviz vermeden sağlık
sisteminin finansal sürdürülebilirliğini korumak için
uygulanan
programları izlemek ve değerlendirmek
4.1.4 Sağlık Bakanlığı’nda personele yapılan sağlıkta
ödeme sistemini Sonuca Dayalı Finansman Modeline
dönüştürmek
4.2 Sağlık sistemi performansını izlemek, sağlığa ve milli
ekonomiye katkısını kanıtlarıyla ortaya koymak
4.2.1 Sağlık Bakanlığının 2013-2017 Stratejik Planı’nın
performans ölçüm sistemini sonuç odaklı oluşturmak,
izlemek
ve değerlendirmek
4.2.2 Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi
(TSSPD) sürecini geliştirmek ve kurumsallaştırmak
4.2.3 Sağlığın milli ekonomiye katkısını kanıtları ile
ortaya koymak
4.3 Sağlık sisteminin öncelikli alanlarında araştırmayı,
geliştirmeyi ve inovasyonu teşvik etmek
4.3.1 Sağlıkta araştırma, geliştirme ve inovasyonu teşvik
etmek için destek programları oluşturmak
4.4 Sağlık sektörünün ekonomiye katkısını artırmak
4.4.1 Sağlık sektörünün ekonomiye katkısını artıracak
faaliyet alanları geliştirmek
4.5 Türkiye’de sağlık turizmini güçlendirmek
4.5.1 Sağlık turizmi kapsamında tanıtım yapmak ve cazibe
oluşturmak
4.5.2 Sağlık turizmi kapsamında verilen hizmet
sunumunun kalitesini iyileştirmek
4.5.3 Sağlık turizmi hizmet kapsamını genişletmek
4.5.4 Sağlık turizmi yönetişimini iyileştirmek
4.6 Küresel ve bölgesel sağlık politikalarının
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oluşturulmasında ve uygulanmasında liderler arasında
olmak
4.6.1 Küresel ve bölgesel sağlık konularında kapasiteyi
güçlendirmek
4.6.2 Küresel ve bölgesel sağlık önceliklerini etkilemek
4.6.3 Sağlıkta uluslararası öneme haiz konularda diğer
ülkelere örnek olmak
4.7 İşbirliği ve kalkınma yardımları aracılığıyla küresel
sağlığa katkı sağlamak
4.7.1 Küresel ve bölgesel düzeyde ihtiyacı olan ülkelere
insani yardım ve kalkınma yardımlarını artırmak
Kaynak: Stratejik Plan 2013–2017. Ank

141

EK-2: Örnek Bir Kurumsal Stratejik Plan İçerik Şablonu
Stratejik planların içerikleri kurumdan kuruma değişiklik
gösterebilmektedir. Önemli olan kurumun gerçekleri ile planın
içeriğinin örtüşmesidir. Aşağıdaki taslak örnek olması adına
paylaşılmış olup içeriği eksiltilebilir veya arttırılabilir.
NO:
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.
4.1.7.
4.1.8.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.
4.2.7.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.

BAŞLIK
GİRİŞ
YÖNETİCİ ÖZETİ
STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ
Hazırlık Süreci
Planın Sahiplenilmesi
Planlama Süreci Organizasyonu
Stratejik Planlama Ekibi
Hazırlık Programı
İş takviminin oluşturulması
DURUM ANALİZİ
Kuruluş Dışı Analiz
Mevzuat Analizi
Üst Politika Belgelerinin Analizi
Paydaş Analizi
Hizmet Verilen Kitlenin Analizi
Tedarikçilerin Analizi
İletişim Halinde Olunan Kamu Kurumlarının Analizi (Belediye, Bakanlık vb)
İletişim Halinde Olunan Sivil Toplum Kuruluşlarının Analizi
Sektör Analizi
Kuruluş İçi Analiz
Kurum Tarihçesi
İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi
Kurum Kültürü Analizi
Fiziki Kaynak Analizi
Finansal Kaynak Analizi
Teknolojik Kaynak Analizi
Fikri Mülkiyet Hakları Analizi (Patent vb)
GZFT (SWOT) Analizi
Kurumun Güçlü Yönleri
Kurumun Zayıf (Geliştirmeye Açık) Yönleri
Kurumsal Fırsatlar
Kurumsal Tehditler
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NO:
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.10.
6.11.
6.12.
6.10.
6.11.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

BAŞLIK
MİSYON, VİZYON ve DEĞERLER
Kurumun Misyonu
Kurumun Vizyonu
Kurumsal Değerler
STRATEJİ GELİŞTİRME
Stratejik Amaç-1: Hizmet Alan Kişilerin Memnuniyetinin Arttırılması
Stratejik Amaç-2: Tanıtım ve Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Etkinliğinin Arttırılması
Stratejik Amaç-3: İnsan Kaynağının Memnuniyet Düzeyini Arttırmak
Stratejik Amaç-4: İnsan Kaynağının Kurumsal Aidiyetini Arttırmak
Stratejik Amaç-5: Hizmet Verilen Kitlenin Memnuniyet Düzeyini Arttırmak
Stratejik Amaç-6: Kurumsallaşma düzeyinin arttırılması
Stratejik Amaç-7: Kurum İçi İletişim ve Birimler Arası İşbirliğinin Arttırılması
Stratejik Amaç-8: Kurum İçi Kalite Yönetim Sisteminin Etkinliğinin Arttırılması
Stratejik Amaç-9: Sosyal Sorumluluk Çalışmalarının Arttırılması
Stratejik Amaç-10: Dış Paydaşlar ile İşbirliği ve İletişimin Arttırılması
Stratejik Amaç-11: Dış Paydaşların Memnuniyet Düzeyini Arttırmak
Stratejik Amaç-12: Nüfusun Daha Büyük Bir Bölümüne Hizmet Verebilmek
Stratejik Amaç-13: Coğrafi Olarak Daha Geniş Bir Alana Hizmet Verebilmek
Stratejik Amaç-14: Yurt Dışı İşbirliklerini Arttırmak
Stratejik Amaç-15: Uluslararasılaşma Düzeyinin Yükseltilmesi
Stratejik Amaç-16: Maliyetleri Düşürmek
Stratejik Amaç-17: Finansal Girdileri Arttırmak
İZLEME VE DEĞERLENDİRME
İzleme ve Değerlendirme Sorumluları
İzleme ve Değerlendirme Araçları
İzleme ve Değerlendirme Sonuçlarının Raporlanma Şekli
İzleme ve Değerlendirme Sonrası Alınan Önlemlerin Raporlanması
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EK-3: Örnek Stratejik Amaç-Hedef Kartı
Stratejik amaç-hedef kartlarının içerikleri kurumdan kuruma
değişiklik gösterebilmektedir. Önemli olan ölçülebilir ve
gerçekçi parametrelerin kartın içeriğinde bulunmasıdır.
Aşağıdaki taslak örnek olması adına paylaşılmış olup içeriği
eksiltilebilir veya arttırılabilir.
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