
Şirketin varoluş 
nedeni

Misyon

Şirketin gelecekte 
bulunmak istediği 
durum

Amaç

Amaçlara erişmek 
için gerekli olan 
kısa dönemli, açık 
ve ölçülebilir 
durumlar

Hedefler
Amaç ve hedeflere 
ulaşmak için 
gerekli kaynak 
dağıtımı, takvim  
ve diğer 
aksiyonları içeren  
ayrıntılı tasarı

Plan

Specific / Belirli

•Hedef, net bir biçimde ve spesifik olarak tanımlanmalıdır.

•Ne, nerede, kim, ne zaman, neden sorularına cevap verebilmelidir.

Measurable / Ölçülebilir

•Hedef mutlaka ölçülebilir ve anlamlı bir başarı sağlamalıdır

•Başarıyı ölçme kriterleri ayrıca belirlenmelidir. 

Attainable / Ulaşılabilir

•Belirlenen hedef ulaşılabilir bir hedef olmalı ve yalnızca teoride kalmamalıdır

•Hedef aynı zamanda zorlayıcı olmalıdır.

Relevant / Konuyla İlgili

•Amaca hizmet eden ve şirket stratejilerine uygun hedefler belirlenmelidir.

Time Bound / Zamana Bağlı

•Başlangıç ve bitişi içerecek şekilde net bir zaman çerçevesi içermelidir.

HEDEF BELİRLEME VE PLANLAMA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hedef Belirlemede SMART Yöntemi 



Alt kademe yönetim 
(Departmanlar, bireyler)

Orta Kademe Yönetim 
(Ana birimler, 
fonksiyonlar)

Ü st Kademe Yönetim 
(Tüm Organizasyon)

Misyon

Stratejik 
Hedefler

Taktiksel 
Hedefler

Operasyonel 
Hedefler

Stratejik 
Planlar

Taktiksel 
Planlar

Operasyonel 
Planlar

SMART Hedef Örnekleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hedef ve Planlar Arasındaki İlişki 

2014 yılında A kanalında 

tüm ürünlerde ödenmeme 

oranını 2013 yılına 

oranla %2 azaltmak 

2014 ilk 6 ay sonunda 

Facebook takipçi 

sayısını % 50 artırmak 

Proje başlangıç yılından 

itibaren 3. yıl sonunda 

sanayi sitesinde yer alan 

işletmelerin sayısında % 40 

artış sağlamak 



Planlama, yöneticinin gelecek için şimdiden 
düşünmesini, ani değişikliklere hazırlıklı olmasını ve 
saptanan amaca doğru yöneltilmesini sağlar.

Zaman, işgücü ve sermaye gibi kaynakların daha 
rasyonel ve ekonomik biçimde kullanılmasını sağlar.

İşletme faaliyetlerinin uyumlu bir biçimde 
yürütülmesini sağlar.

Yetki  devrini kolaylaştırarak yöneticilerin zamandan 
tasarruf etmelerine, yetki ve sorumluluklarının 
belirlenmesine yardımcı olur.

Etkili bir denetim için gerekli olan standartları 
sağlar.

Planlama 

 Zaman Çizelgesi 

 

 

 

 

 

 

Planlamanın Yararları 

 

 

 

 

  

 

Kısa Vadeli 

Planlama 

(Operasyonel 

Hedefler) 

Orta Vadeli 

Planlama 

(Operasyonel 

Hedefler) 

Uzun Vadeli Planlama (Stratejik 

Hedefler) 



Amaç • Plan, açık, net ve gerçekleştirilebilir bir amaca yönelik 
olmalıdır.

Esneklik • İşletmenin iç ve dış koşullarına uyum gösterebilecek bir 
esnekliğe sahip olmalıdır.

Ekonomiklik • Planın hazırlanması ve uygulanması, kaynaklar ve zaman 
açısından ekonomiklik ilkesine dayanmalıdır. 

Süre

• Plan, en uygun süreyi kapsamalıdır. 

Uzun süreli planlarda, gelecek olayları doğru bir biçimde 
öngörme olanakları oldukça kısıtlı olduğundan, hata yapma 
olasılığı daha yüksektir. 

Kısa süreli planlarda ise, uzun dönemdeki gelişmelerin ihmal 
edilmesi veya planlamanın yararının azaltılması söz konusu 
olabilir.

Hız & 
Doğruluk

• Planların  hazırlanması için harcanacak zaman önemlidir. Hızlı 
değişimlerin görüldüğü durumlarda sürekli kararlar almak 
gerekir. Gerekli inceleme ve araştırma yapılmadan alınan hızlı 
kararlarda, yanlış yapma olasılığı daha fazladır. Bu yüzden 
planlarda, hız ile doğruluk derecesi arasında uygun bir denge 
kurulmalıdır.

İşletme 
Kademeleri

• Planlama, işletmenin çeşitli kademelerine yayılmalıdır. Alt 
kademelerde daha ayrıntılı ve kısa süreli planlar hazırlanmalı; 
üst kademelere çıkıldıkça planlar daha genel ve uzun dönemli 
olmalıdır.

İyi Bir Planın Özellikleri 
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