
II- PERFORMANS BİLGİLERİ 

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER 

- PLANIN HEDEFLERİ VE POLİTİKALARI 

-NİTELİKLİ İNSAN, GÜÇLÜ TOPLUM 

-EĞİTİM 

AMAÇ VE HEDEFLER 
Düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, demokratik değerleri ve milli 

kültürü özümsemiş, paylaşıma ve iletişime açık, sanat ve estetik duyguları güçlü, özgüven ve 
sorumluluk duygusu ile girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip, bilim ve teknoloji 
kullanımına ve üretimine yatkın, bilgi toplumunun gerektirdiği temel bilgi ve becerilerle 
donanmış, üretken ve mutlu bireylerin yetişmesi eğitim sisteminin temel amacıdır. 
 

Toplumun ve ekonominin ihtiyaçlarına duyarlı, paydaşlarıyla etkileşim içerisinde olan, 
ürettiği bilgiyi ürüne, teknolojiye ve hizmete dönüştüren, akademik, idari ve mali açıdan özerk 
üniversite modeli çerçevesinde küresel ölçekte rekabetçi bir yükseköğretim sistemine 
ulaşılması hedeflenmektedir. 

POLİTİKALAR 

• Eğitim sisteminde, bireylerin kişilik ve kabiliyetlerini geliştiren, hayat boyu öğrenme 
yaklaşımı çerçevesinde işgücü piyasasıyla uyumunu güçlendiren, fırsat eşitliğine dayalı, 
kalite odaklı dönüşüm sürdürülecektir. 

• Eğitim sistemi ile işgücü piyasası arasındaki uyum; hayat boyu öğrenme perspektifinden 
hareketle iş yaşamının gerektirdiği beceri ve yetkinliklerin kazandırılması, girişimcilik 
kültürünün benimsenmesi, mesleki ve teknik eğitimde okul-işletme ilişkisinin orta ve 
uzun vadeli sektör projeksiyonlarını dikkate alacak biçimde güçlendirilmesi yoluyla 
artırılacaktır. 

• Ulusal Yeterlilik Çerçevesi oluşturularak eğitim ve öğretim programları ulusal meslek 
standartlarına göre güncellenecek, önceki öğrenmelerin tanınmasını içeren, öğrenci 
hareketliliğini destekleyen ulusal ve uluslararası geçerliliğe sahip diploma ve 
sertifikasyon sistemi geliştirilecektir. 

• Ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyindeki mesleki ve teknik eğitimde, program 
bütünlüğü temin edilecek ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesinde uygulamalı eğitime 
ağırlık verilecektir. 

• Yükseköğretim sistemi, hesap verebilirlik temelinde özerklik, performans odaklılık, 
ihtisaslaşma ve çeşitlilik ilkeleri çerçevesinde kalite odaklı rekabetçi bir yapıya 
dönüştürülecektir. 

• Yükseköğretimde kalite güvencesi sistemi oluşturulacaktır. 

• Yükseköğretim kurumlarının sanayi ile işbirliği içerisinde teknoloji üretimine önem 
veren, çıktı odaklı bir yapıya dönüştürülmesi teşvik edilecek ve girişimci faaliyetler ile 
gelir kaynakları çeşitlendirilecektir. 
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öğrenci
hareketliliğini destekleyen ulusal ve uluslararası geçerliliğe sahip diploma ve
sertifikasyon sistemi geliştirilecektir.




• Yükseköğretim kurumları çeşitlendirilecek ve yükseköğretim sistemi uluslararası 
öğrenciler ve öğretim üyeleri için çekim merkezi haline getirilecektir. 

- SAĞLIK 

AMAÇ VE HEDEFLER 
 Vatandaşlarımızın yaşam kalitesi ve süresinin yükseltilmesi ile ekonomik, sosyal ve 
kültürel hayata bilinçli, aktif ve sağlıklı bir şekilde katılımlarının sağlanması temel amaçtır. Bu 
amaç doğrultusunda veriye ve kanıta dayalı politikalarla desteklenen, erişilebilir, nitelikli, 
maliyet etkin ve sürdürülebilir bir sağlık hizmet sunumu esastır. 

POLİTİKALAR 
• Bireylerin bedenen ve ruhen tam bir iyilik halinde olması için koruyucu sağlık 

hizmetleri, gerek bireye gerekse sosyal, biyolojik ve fiziki çevreye yönelik çok sektörlü 
bir yaklaşımla geliştirilecektir. 

• Sağlıklı hayat tarzı teşvik edilecek ve daha erişilebilir, uygun, etkili ve etkin bir sağlık 
hizmeti sunulacaktır. 

• Sağlık hizmet sunumunda klinik müdahalelerin etkililiğini, hasta ve sağlık çalışanlarının 
güvenliği ve memnuniyetini dikkate alan yaklaşımlar geliştirilecektir. 

• Sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğini destekleyecek, ikinci ve üçüncü basamak tedavi 
hizmetlerinin etkinliğini artıracak bir hasta sevk zinciri uygulaması geliştirilecektir. 

• Akılcı ilaç kullanımı için sağlık personelinin ve halkın bilinçlendirilmesi sağlanacak, ilaç 
ve tıbbi cihazların kalitesi, kullanımı ve bunlara yönelik harcamaların etkinliği kontrol 
edilecektir. 

• Üniversite hastanelerinin eğitim ve araştırma faaliyetleri ile sağlık hizmet sunumundaki 
rolleri net bir şekilde tanımlanarak hem hastanelerin mali sürdürülebilirliğini temin 
edecek hem de nitelikli tıp eğitimi ve yenilikçi araştırmaların yapılmasını sağlayacak 
yapısal reformlar hayata geçirilecektir. 

• Tamamlayıcı tıp kapsamındaki tedavi, bitkisel ürün ve hizmet sunucularıyla ilgili kalite 
ve güvenliğin sağlanması amacıyla standartlar belirlenecek ve bu alan denetim altına 
alınacaktır. Tamamlayıcı tıbbın, tıp eğitimine ve sağlık uygulamalarına entegrasyonu 
sağlanacak, bu alanda yapılacak bilimsel araştırmalar desteklenecektir. 

• Tüketiciler yeterli ve dengeli beslenme hakkında bilinçlendirilecek, hayvansal ürünler 
ve su ürünlerinin tüketimi yaygınlaştırılacaktır. 

• Veri ve kanıta dayalı sağlık politikalarını geliştirmek amacıyla uluslararası 
karşılaştırmalara imkân verecek standart ve kalitede verilerin üretilmesi sağlanacaktır. 

- KAMUDA STRATEJİK YÖNETİM 

AMAÇ VE HEDEFLER 
 Kamuda stratejik yönetimin uygulama etkinliğinin artırılması ve hesap verebilirlik 
anlayışının, planlamadan izleme ve değerlendirmeye kadar yönetim döngüsünün tüm 
aşamalarında hayata geçirilmesi temel amaçtır. Bu amaç doğrultusunda kamu hizmetlerinin hız 
ve kalitesinin artırılması ile katılımcılık, şeffaflık ve vatandaş memnuniyetinin sağlanması 
temel ilkelerdir. 
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yükseköğretim sistemi uluslararası
öğrenciler ve öğretim üyeleri için çekim merkezi haline getirilecektir.




POLİTİKALAR 

• Kamuda stratejik yönetim sürecinin tüm aşamalarının uyum ve bütünlük içerisinde 
yürütülmesi için yönlendirmeden sorumlu kurumlar arasındaki koordinasyon 
güçlendirilecektir. 

• Orta vadeli harcama çerçevesi güçlendirilerek üst politika belgelerinin stratejik plan ve 
performans programlarını yönlendirme düzeyi artırılacaktır. 

• Kamu idarelerinin bütçelerinin hizmet programlarıyla öngörülen maliyet, çıktı ve 
sonuçlarını kapsaması amacıyla program bütçe sistemine geçilecek ve performans 
bilgisi bütçe sürecine entegre edilecektir. 

• Politika önceliklerine dayalı bütçe talep, müzakere, tahsis ve kullanım anlayışı 
güçlendirilecektir. 

• Bütçeler, kamu hizmet programlarının performansını gösteren, daha sade, anlaşılabilir 
ve vatandaş tarafından değerlendirilebilir belgelere dönüştürülecektir. 

• Stratejik plan ve performans programlarındaki amaç ve hedeflerin performans 
göstergeleri üzerinden ölçülebilirlik düzeyi artırılacak, faaliyet raporlarının performansı 
yansıtma niteliği güçlendirilecektir. 

• Bütçe uygulamaları ve performansının izlenebilirliğini daha da artıracak şekilde mevcut 
değerlendirme ve raporlama sistemi geliştirilecektir. 

• Tüm kamu idarelerinde iç kontrol sistemleri ve iç denetim uygulamalarının, stratejik 
yönetimin etkinliğini artıracak bir biçimde hayata geçirilmesi sağlanacaktır. 

• Sayıştay tarafından stratejik yönetim döngüsüne uygun olarak performans denetimi 
yapılacaktır. 

• Stratejik yönetim uygulamalarının merkezi düzeyde izlenmesi ve değerlendirilmesine 
yönelik mevcut yönetim bilgi sistemleriyle entegre bir sistem kurulacaktır. 

• Politika oluşturma ve karar alma süreçlerini güçlendirmek amacıyla daha sistematik ve 
güvenilir veri, istatistik ve bilgi üretimi sağlanacaktır. 

• Stratejik yönetim uygulaması; merkezi kamu idareleri, üniversiteler ve mahalli 
idarelerin farklı nitelikleri dikkate alınarak, idare türüne özgü modellerle 
iyileştirilecektir. 

• Kamu idarelerinde strateji geliştirme birimleri nitelik ve nicelik yönünden 
güçlendirilecektir. 

• Stratejik yönetime ilişkin mevzuat, kılavuz ve rehberler uygulama tecrübeleri de dikkate 
alınarak bütüncül bir anlayışla gözden geçirilecek ve güncellenecektir. 

-PLANINDA YER ALAN PROGRAMLAR 

-SAĞLIK ENDÜSTRİLERİNDE YAPISAL DÖNÜŞÜM PROGRAMI 

PROGRAMIN AMACI VE KAPSAMI  

 Ülkemizde artan ve yaşlanan nüfus, ortalama yaşam süresinde yükselme, sağlık 
hizmetlerinde ve ilaca erişimde iyileşme, artan refah düzeyi ve farkındalık gibi faktörler 

 32  



nedeniyle ilaç ve tıbbi cihaz talebinin artması sosyal güvenlik harcamalarında ve cari açık 
üzerinde baskı oluşturmaktadır. 

 Uzun vadede Türkiye’nin küresel bir ilaç Ar-Ge ve üretim merkezi olması, ilaç ve 
tıbbi cihaz alanında rekabetçi bir konuma ulaşması önem arz etmektedir. Bu programla yüksek 
katma değerli ürün üretebilen, küresel pazarlara ürün ve hizmet sunabilen ve yurtiçi ilaç ve 
tıbbi cihaz ihtiyacının daha büyük bir kısmını karşılayabilen bir üretim yapısına geçilmesi 
amaçlanmaktadır.  

 Bu kapsamda orta vadede yerli üretim kapasitesinin artırılması, Ar-Ge ve girişim 
ekosisteminin geliştirilmesi, uzun vadede yeni molekül geliştirebilen, daha yüksek katma 
değerli ilaç ve tıbbi cihaz üretebilen bir yapıya kavuşarak küresel değer zincirlerinde etkinliğin 
artırılması öngörülmektedir. 

PROGRAM HEDEFLERİ  

• Yurtiçi tıbbi cihaz ve tıbbi malzeme ihtiyacının yüzde 20’sinin yerli üretimle 
karşılanması 

• Yurtiçi ilaç ihtiyacının değer olarak yüzde 60’ının yerli üretimle karşılanması 

-TEMEL VE MESLEKİ BECERİLERİ GELİŞTİRME PROGRAMI 

PROGRAMIN AMACI VE KAPSAMI 
 Günümüzde iş dünyasında yaşanan hızlı değişim, bireylerin mesleki beceriler kadar 
temel becerilere sahip olmalarını da gerekli kılmaktadır. Bu beceriler, bireylerin daha uzun 
süreyle çalışma hayatında kalmalarına, iş yaşamında verimliliklerinin artmasına ve değişen iş 
ve yaşam koşullarına daha hızlı uyum sağlamalarına imkân vermektedir. Bu çerçevede 
bireylerin, mesleki becerilerin yanında iş yaşamının gerektirdiği temel becerilere sahip olması, 
eğitim sistemi ile çalışma hayatı arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi ülkemiz insan kaynağının 
geliştirilmesi açısından önem arz etmektedir.  
Bu programla bireylerin, çalışma hayatının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojileri, yabancı 
dil, finansal okuryazarlık, problem çözme, eleştirel düşünme, iletişim, liderlik, kariyer planlama 
ve iş arama gibi temel beceriler ile sanatsal ve sportif becerilere sahip olması amaçlanmaktadır. 

PROGRAM HEDEFLERİ 

• Eğitim kademelerinde temel becerilerin ağırlığının artırılması 

• Temel becerileri kazandıran hayat boyu öğrenme programlarının geliştirilmesi 

• İşgücü piyasası ile eğitim sistemi arasındaki bağın güçlendirilmesi 

• İstihdamda ve eğitimde olmayan gençlerin sayısının azaltılması 

-NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ İÇİN ÇEKİM MERKEZİ PROGRAMI 

PROGRAMIN AMACI VE KAPSAMI 

 Ülkeler sahip olduğu nitelikli insan gücünün yanı sıra uluslararası alanda temayüz etmiş 
nitelikli insan gücünden de istifade ederek kalkınma süreçlerini daha da rekabetçi bir yapıya 
kavuşturabilmektedir. Gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında Türkiye yüksek nitelikli beyin 
göçünden yeterince faydalanamamaktadır.  

Bu programla, küresel düzeyde bilgiye dayalı rekabet gücünün artırılmasına yönelik 
olarak başta yurtdışındaki vatandaşlarımız olmak üzere yerli ve yabancı nitelikli insan gücü 
için üniversite, sanayi, kamu ve araştırma merkezleri arasındaki işbirliğini geliştirip uygun 
ortam ve koşullar sağlanarak ülkemizin cazibe merkezi haline getirilmesi amaçlanmaktadır.  
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küresel düzeyde bilgiye dayalı rekabet gücünün artırılmasına yönelik
olarak başta yurtdışındaki vatandaşlarımız olmak üzere yerli ve yabancı nitelikli insan gücü
için üniversite, sanayi, kamu ve araştırma merkezleri arasındaki işbirliğini geliştirip uygun
ortam ve koşullar sağlanarak ülkemizin cazibe merkezi haline getirilmesi amaçlanmaktadır.




Programın hedef kitlesi başta yurtdışında yaşayan, Türkiye’ye ivme kazandırabilecek 
vatandaşlarımız olmak üzere ülkemizi ihtiyaç duyulan alanlarda ileriye taşıyabilecek yüksek 
nitelikli uluslararası insan gücüdür.  
 
 
PROGRAM HEDEFLERİ  

• Başta vatandaşlarımız olmak üzere yurtdışından ülkemize gelen nitelikli insan gücünün 
artırılması 

• Eğitim ve araştırma kurumlarında sözleşmeli çalışan yabancı araştırmacı sayısının 
artırılması 

-YERELDE KURUMSAL KAPASİTENİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROGRAMI 

PROGRAMIN AMACI VE KAPSAMI 
 Yerel düzeydeki teknik ve beşeri kapasite eksikliği, yerel hizmetlerin kalite ve 
verimliliğini olumsuz etkilemektedir. Son düzenlemelerle yerel yönetimlerin görev ve 
sorumluluklarının genişlemesi ve özellikle büyükşehir belediyesi sayısının artması ve görev 
alanlarının kırsal alanları da içerecek şekilde genişlemesi, başta yeni kurulan büyükşehir 
belediyelerinde olmak üzere yerel kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ihtiyacını artırmaktadır. 
Yerel ve bölgesel politikaların belirlenmesinde kamu, özel sektör ve STK’ların ortak fikir ve 
çözüm üretmelerinin amaçlandığı yönetişim mekanizmalarının ağırlığı giderek artmaktadır.  
Ancak teknik, idari ve mali kısıtlar nedeniyle bir yandan yerel kurumların söz konusu yapılara 
ilgisi ve katılım düzeyleri yetersiz kalmakta, diğer yandan yerel sorun ve önceliklerin merkezi 
kurumların politikalarına yansıtılması güçleşmektedir. 

Programın amacı, önceliklerin isabetli belirlenmesi, uygulamada kalitenin ve kaynak 
kullanımında verimliliğin artırılması ve kalkınma çabalarının güçlendirilmesi için yerel 
düzeyde kurumsal kapasitenin, katılımcılığın ve yönetişimin geliştirilmesidir. 

Programın hedef kitlesi; merkezi idarelerin taşra teşkilatları, büyükşehir belediyeleri 
başta olmak üzere mahalli idareler, üniversiteler, meslek kuruluşları ve STK’lardır. 

 

PROGRAM HEDEFLERİ 

• Yerel hizmet sunumunda verimliliğin artırılması 

• Hedef grubundaki idare ve kuruluşların insan kaynakları yönetimi strateji ve 
uygulamalarının güçlendirilmesi 

• Hedef grubundaki idare ve kuruluşların proje yönetimi kapasitelerinin artırılması 

• Yerel düzeyde politika oluşturma ve uygulama süreçlerine meslek örgütleri de dâhil 
olmak üzere STK’ların ve üniversitelerin katkısının artırılması 
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Başta vatandaşlarımız olmak üzere yurtdışından ülkemize gelen nitelikli insan gücünün
artırılması
• Eğitim ve araştırma kurumlarında sözleşmeli çalışan yabancı araştırmacı sayısının
artırılması
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