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Stratejik Planın Tanımı

Durum Analizinin Tanımı ve Gerekliliği

Pestle (Politik-Ekonomik-Sosyokültürel-Teknolojik-

Yasal-Çevresel Etkiler) Analizi 

Sunum Akışı

GZFT (Güçlü Yönler –Zayıf Yönler-Fırsatlar-Tehditler) 

Analizi
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Stratejik Planını Yasal Tanımı

5018 sayılı Kanun’da stratejik plan,

“Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli 

amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, 

hedef ve önceliklerini, performans 

ölçütlerini, bunlara ulaşmak için 

izlenecek yöntemler ile kaynak 

dağılımlarını içeren plan” 

olarak tanımlanmıştır.
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Stratejik Planın Durum Analizi

HEDEF

Stratejik planlama sürecinin ilk adımı olan durum 

analizinde “neredeyiz” sorusunun cevaplanmasıdır

BEKLENTİ

Analizin icrasında, analiz bulgularının bütünleştirilerek 

değerlendirilmesi, tespitler ve ihtiyaçlarla ilgili analizin de 

bu çerçevede yapılması beklenmektedir

KAZANIMLAR

İdarenin kendisini ve çevresini daha iyi tanımasına 

yardımcı olarak stratejik planlamanın diğer aşamaları için 

güçlü bir temel oluşturulacaktır

Stratejik Plan’a ait vizyona ulaşmak için gerekli olan 

ihtiyaçların tespitine ve bu doğrultuda amaç ve hedeflerin 

belirlenmesine yardımcı olacaktır 
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Stratejik Planın Durum Analizi

• Politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, yasal ve çevresel 

(PESTLE) analiz

UYGULANACAK YÖNTEMLER

• Güçlü ve zayıf yönler ile fırsatlar ve tehditler (GZFT) analizi

• Tespitler

• Fırsatlar

• Tehditler

• Yapılması 
gerekenler

PESTLE 
ANALİZİ

• Güçlü Yönler

• Zayıf Yönler

• Fırsatlar

• Tehditler

GZFT 
ANALİZİ

• Tespitler

• İhtiyaçlar

• Riskler

HEDEF 
KARTLARI
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PESTLE Analizi

TANIM

Çevrenin büyük 

resme bakılarak, 

idareyi etkileyen ya 

da etkileyebilecek 

değişiklik ve 

eğilimlerin 

sınıflandırılması 

için kullanılan temel 

durum 

analizlerinden 

biridir

HEDEF

İdare üzerinde etkili olan veya olabilecek politik, 

ekonomik, sosyokültürel, teknolojik, yasal ve 

çevresel dış etkenlerin tespit edilmesidir

BEKLENTİLER

Tespit edilen PESTLE unsurları içerisinde 

gerçekleşmesi muhtemel olan hususlar ile 

bunların gerçekleşmesi durumunda idare için 

oluşturacağı potansiyel fırsatların ve tehditlerin 

ortaya konulması beklenmektedir.

KAZANIMLAR

Bu analiz ile elde edilecek bulgular, GZFT 

analizinin “Fırsatlar” ve “Tehditler” bölümlerinin 

oluşturulmasına zemin teşkil ederek, “tespitler ve 

ihtiyaçlar”ın belirlenmesi ile stratejilerin 

geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacaktır

• Tespitler

• Fırsatlar

• Tehditler

• Yapılması 
gerekenler

PESTLE 
ANALİZİ

• Güçlü Yönler

• Zayıf Yönler

• Fırsatlar

• Tehditler

GZFT ANALİZİ

• Tespitler

• İhtiyaçlar

• Riskler

HEDEF 
KARTLARI
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PESTLE Analizi – Odak Konuları

Politik 

Etkenler

Ekonomik 

Etkenler

Sosyokültürel 

Etkenler

Teknolojik 

Etkenler

Yasal 

Etkenler

Çevresel 

Etkenler

PESTLE 

analizinde altı 

konuya 

odaklanılır

Siyasi sistem, seçimler, hükümet 

politikaları, sektör politikası, 

paydaşların ve baskı gruplarının 

lobi faaliyetleri, uluslararası ya da 

bölgesel çatışmalar, kamu 

yönetimi reformları, uluslararası 

kuruluşlardan gelen talepler vb. 
Uluslararası ve yerel 

ekonomik eğilimler, 

vergi reformları, 

bütçe politikası, 

enflasyon ve faiz 

oranları, sektördeki 

büyüme, uluslararası 

ticaret ve 

uluslararası döviz 

kurları vb. 

Demografik 

eğilimler, norm 

ve değerler, 

vatandaşların 

kamu 

hizmetleriyle 

ilgili görüşleri 

vb. 

Yeni teknolojiler, mevcut 

teknolojilerin olgunlaşması ya 

da güncelliğini yitirmesi, Ar-

Ge, bilgi ve iletişim vb. 

Çevresel ve ekolojik 

düzenlemeler, 

uluslararası 

anlaşmalar ve 

protokoller, çevresel 

sürdürülebilirlik vb. 

Ulusal ve uluslararası 

mevzuat, mevzuat 

değişiklikleri ve yeni 

mevzuat çalışmaları; 

bilgi ve iletişim, iş, 

sağlık, güvenlik ve 

eğitim gibi sektörel 

düzenlemeler vb. 

• Tespitler

• Fırsatlar

• Tehditler

• Yapılması 
gerekenler

PESTLE 
ANALİZİ

• Güçlü Yönler

• Zayıf Yönler

• Fırsatlar

• Tehditler

GZFT ANALİZİ

• Tespitler

• İhtiyaçlar

• Riskler

HEDEF 
KARTLARI
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Örnek PESTLE Analizi

ETKENLER 
Tespitler 

(Etkenler/Sorunlar)
Etkisi

İdareye Etkisi
Ne Yapılmalı? 

Fırsatlar Tehditler

Politik
Türkiye' nin göçmen kabul 

politikası
Olumsuz

Bulaşıcı hastalıkların 

artması 

Aşılama politikaları

geliştirilebilir

Ekonomik
Türkiye ekonomisindeki 

büyüme
Olumlu

Sağlığa bütçede 

ayrılan payın artması

Her hastaneye ARGE 

birimi kurulması

Sosyokültürel
Yaşlı nüfusun toplam

nüfus içerisindeki payının 

artması

Olumsuz Kronik hastalıkların 

artması

Evde sağlık 

hizmetlerinin artırılması

Teknolojik Bilgiye ulaşımın artması
Olumlu Sağlık okuryazarlığının 

geliştirilmesi

Dijital platformlar ve 

uygulamaların 

geliştirilmesi

Yasal
SUT fiyatları ile ilgili 

mevzuatın yetersizliği

Olumsuz
Sağlık Bakanlığının 

global bütçeden aldığı 

payın düşmesi

SUT ile ilgili mevzuat 

değişikliğinin yapılması

Çevresel
Dünyada ve Türkiye' de 

çevreci kaygıların artması

Olumlu
Daha çevre dostu 

sağlık tesislerinin

yapılması

Şehir hastanelerinin 

Leed Gold sertifikası 

alması

Aşağıdaki tablo yardımıyla T.C. Sağlık Bakanlığı üzerinde etkili olan veya olabilecek 

politik, ekonomik, sosyokültürel, teknolojik, yasal ve çevresel dış etkenler tespit edilecek 

ve bu tespitler ile ilişkili fırsatlar ve tehditler ortaya konularak “Ne yapılmalı?” sorusunun 

yanıtı aranacaktır

• Tespitler

• Fırsatlar

• Tehditler

• Yapılması 
gerekenler

PESTLE 
ANALİZİ

• Güçlü Yönler

• Zayıf Yönler

• Fırsatlar

• Tehditler

GZFT ANALİZİ

• Tespitler

• İhtiyaçlar

• Riskler

HEDEF 
KARTLARI
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GZFT Analizi

TANIM

İdarenin ve idareyi 

etkileyen koşulların 

sistematik olarak 

incelenerek, idarenin 

güçlü ve zayıf yönleri 

ile idare dışında 

oluşabilecek fırsatlar 

ve tehditlerin 

belirlendiği diğer bir 

durum analizi 

yöntemidir

• Tespitler

• Fırsatlar

• Tehditler

• Yapılması 
gerekenler

PESTLE 
ANALİZİ

• Güçlü Yönler

• Zayıf Yönler

• Fırsatlar

• Tehditler

GZFT 
ANALİZİ

• Tespitler

• İhtiyaçlar

• Riskler

HEDEF 
KARTLARI

HEDEF

Güçlü ve zayıf yönler ile fırsatlar ve 

tehditler arasındaki ilişkileri analiz ederek 

strateji geliştirme sürecine yön verilmesidir 

BEKLENTİLER

Yalnızca güçlü ve zayıf yönler ile fırsatlar ve 

tehditlerin tespiti değil, hedef kartlarının 

oluşturulması sürecinde zemin teşkil 

edecek bulguların belirlenmesi 

beklenmektedir

KAZANIMLAR

Planlama yapılırken idarenin güçlü ve zayıf 

yönleri ile karşı karşıya olduğu fırsatları ve 

tehditleri analiz etmeye ve geleceğe dönük 

stratejiler geliştirmeye yardımcı olacaktır
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GZFT Analizi – Odak Konuları

Fırsatlar

TehditlerZayıf Yönler

Güçlü Yönler

GZFT 

analizinde dört 

konuya 

odaklanılır

Fırsatlar, idarenin 

kontrolü dışında 

ortaya çıkan ve idare 

için avantaj 

sağlaması muhtemel 

olan etken ya da 

durumlardır

Tehditler ise 

idarenin kontrolü 

dışında 

gerçekleşen ve 

olumsuz 

etkilerinin 

önlenmesi ya da 

sınırlandırılması 

gereken 

unsurlardır

İdare tarafından 

kontrol edilebilen, 

idarenin amaç ve 

hedeflerine ulaşırken 

yararlanabileceği, 

hususlardır. Yetenekli 

işgücü ve güçlü mali 

yapı gibi somut 

hususlar olabileceği 

gibi liderlik ya da 

destekleyici kurum 

kültürü gibi soyut 

hususlar da olabilir

İdarenin başarısını 

etkileyebilecek 

eksikliklerdir. 

Başka bir ifadeyle 

idarenin 

üstesinden gelmesi 

gereken olumsuz 

yönleridir. “Neleri 

iyileştirmeliyiz” 

sorusuna 

odaklanılması 

gerekir

PESTLE 
ANALİZİ

• Tespitler

• Fırsatlar

• Tehditler

• Yapılması 
gerekenler

PESTLE 
ANALİZİ

• Güçlü Yönler

• Zayıf Yönler

• Fırsatlar

• Tehditler

GZFT 
ANALİZİ

• Tespitler

• İhtiyaçlar

• Riskler

HEDEF 
KARTLARI
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Örnek GZFT Analizi

Aşağıdaki tablo yardımıyla T.C. Sağlık Bakanlığı’ nın kurumsal yapısının  “Güçlü” ve 

“Zayıf” yönleri ile içerisinde bulunduğu çevreden doğan “Fırsatlar” ve “Tehditler” 

ortaya konularak “Ne yapılmalı?” sorusunun yanıtı aranacaktır

İç Çevre Dış Çevre

Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler

Köklü bir kurum kültürü 

ve kurumsallaşmış bir 

yapı

Sağlık araştırmalarının 

sınırlı olması

Sağlık turizmi 

hacmindeki yükseliş 

trendi

Küresel ve/veya bölgesel 

ekonomik krizler

Hızlı karar alma, icra 

yetkisi ve yetkinliği

Bilgi sistemlerinde 

entegrasyon eksikliği ve 

bilgi teknolojilerinin etkin 

kullanılamaması

Sağlık hizmet modelinde 

küresel çapta 

yaygınlaşan yenilikçi 

çözümler

Toplumun sağlık 

okuryazarlık seviyesinin 

yeterli olmaması

Bütün kamu/özel kurum 

ve kuruluşlar ile ulusal ve 

uluslararası kuruluşlar ile 

iş birliği imkânı

Birinci basamak sağlık 

hizmetlerine dair 

vatandaş algısının yeterli 

seviyede olmaması

Bilgi sistemi 

teknolojilerinde yaşanan 

değişimlerle daha etkin 

sağlık hizmetleri 

verilebilmesi

Sağlık ve sosyal 

güvenlik sistemindeki 

finansal yükte 

yaşanabilecek artış

• Tespitler

• Fırsatlar

• Tehditler

• Yapılması 
gerekenler

PESTLE 
ANALİZİ

• Güçlü Yönler

• Zayıf Yönler

• Fırsatlar

• Tehditler

GZFT 
ANALİZİ

• Tespitler

• İhtiyaçlar

• Riskler

HEDEF 
KARTLARI



Teşekkürler

11.04.2018

Strateji Geliştirme Başkanlığı


