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Giriş
ÇALIŞMANIN BAĞLAMI
Türk Kamu yönetimi, 2003 yılında, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile Stratejik
Plan odaklı yönetim anlayışı ile tanışmıştır. Söz konusu kanun, her kamu kurumuna Stratejik Plan
hazırlama zorunluluğu getirmiştir. Kamu kurumlarının hazırlayacakları stratejik plan ile 4 temel ilkenin
sağlanması hedeflenmiştir:
1. Strateji geliştirerek hedeflerle yönetim
2. Harcama yetkilisi birim amirlerinin hesap verebilirliği (Accountability)
3. Yönetimde şeffaflık
4. Çok yıllı bütçelemeye geçiş
Bu temel ilkeleri yerine getirecek kamu yöneticilerini hazırlamak üzere “Yönetici Kapasite Geliştirme
Modeli” tasarlanmıştır. Modelin kavramsal çerçevesi aşağıdaki konularla ilişkilidir:
-

Kamu yönetimi, kamu yöneticisi, bürokrasi

-

Stratejik düşünce, stratejik yönetim, stratejik planlama

-

Kamuda kurumsal gelişim ve gelişimin ele alınışı, hizmet içi eğitim

-

Kapasite ve kapasite geliştirme

-

Öğrenme, öğrenen örgüt, yetişkinlerin öğrenmesi,

-

Yetkinlikler ve gelişim programları

-

Modelden uygulamaya geçiş

-

Tutundurma

Kalkınma planlarında yer alan amaçların gerçekleştirilmesi ve 5018 - 5046 sayılı kanunların
uygulanabilirliğinin sağlanması, üst düzey yöneticilerin dinamik bir gelişim sürecinin içinde olmalarına
bağlıdır.
Diğer yandan, amaçlanan süreci tasarlayan her iki kanun da mali kontrol ve mali analiz ağırlıklı
hazırlandığından “stratejik planlama” kurumlar nezdinde benimsenme ve uygulama açısından gerektiği
şekilde algılanmamakta, stratejik düşünce, yönetim ve stratejik plan kavramları birbirine karışmaktadır.
Bu nedenle kavramsal model akademik tanımlara dayandırılarak kurgulanmıştır.
20.yy’ın sonlarına doğru ortaya çıkan bilgi çağı ile endüstriyel çağın temel varsayımlarından birçoğu
geçerliğini yitirmiştir. Artık kurumların başarı kazanması için teknolojiyi fiziki değere dönüştürmeleri
ve bütçeyi doğru yönetmeleri yeterli değildir.
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Öte yandan bilgi çağının hizmet sektörüne etkisi devrimsel nitelikte olmuştur. Coğrafi sınırların küresel
sınırlara dönüşmesi ve değişim her kademeyi yakından ilgilendirmektedir. Çok uzun yıllar bürokrasi,
disiplin ve yasalar çerçevesinde hizmet veren kamu hizmeti de değişimden payına düşeni almaktadır.
Değişim kamu yönetimine yansımıştır. Yönetim anlayışında bilgi egemenliği başlamıştır. Çalışanların
ve yararlanıcıların beklentileri de farklılaşmıştır. Yönetenlerle yönetilenler arasındaki kesin ayrımlar
ortadan kalkmaktadır. Çünkü, tüm çalışanların deneyim ve bilgi birikimleri, kuruluşa katma değer
sağlayan fırsatlardır.
Yöneticiler zaman, insan, mekân gibi mevcut girdileri kullanarak amaçlanan hedefe, en ekonomik ve en
etkili şekilde ulaşmaya yönelik faaliyetlerin tümünden sorumludur. Çağımızın yöneticileri de standart
yönetim becerilerinin ötesinde kurumlarına liderlik etmek konumundadırlar. Liderlik; planlama,
organize etme, koordinasyon ve kontrol gibi yönetim fonksiyonlarının yanı sıra vizyoner bir bakış açısı
da gerektirir. Kurumların stratejilerine katkıda bulunmak, yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımla kurumun
gelişmesine

yönelik

atılımlara

ortam

hazırlamak

günümüz

lider

yöneticilerinin

önemli

görevlerindendir. Kamuda da vizyonu geniş, dünyayı algılayan, çok yönlü bakış açısına sahip
yöneticiler iş başarımını yükseltmenin yanı sıra, verimliliğin artmasını da sağlayacaktır.
Kurumların başarısı, yönetimde fark yaratma ve stratejik düşünme ile doğrudan ilgilidir. Stratejiler
doğru bir şekilde belirlenip geliştirilmezse operasyon ne kadar mükemmel olursa olsun istenen sonucu
elde etmek mümkün değildir. Çok yönlü bir arayış olan strateji geliştirme, hem orta ve uzun vadede dış
dünyayı algılamayı, hem de yeni fikirler üretmeyi gerektirir.
Belirli dönemler için saptanacak amaçlar, finansal ve finansal olmayan ölçüler ve göstergeler, kurum
içi, kurum dışı ve kurumlar arası performans boyutlarını da gösterir. Lider yöneticilerin anahtar nitelikli
görevlerinden biri de kurumu başarılı kılacak işlemlerin ne olduğunu ve başarının nasıl ölçüleceğinin
saptanmasıdır.
Kamu yöneticilerinin kapasitelerinin geliştirilmesi için tasarlanan bu model, kamu yöneticilerinin adil
şeffaf ve bütünsel bir yaklaşım ile kurumlarına yön verebilmelerini ve kurumlarını

geleceğe

taşıyabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.
Yukarıda özetlenen yönetsel temaları gerçekleştirmek üzere çalışmalarını başlattığımız proje ile kamu
yöneticilerinin “yetkinliklerini ve kapasitelerini” geliştirmenin yolları ilgili paydaşları ve iddia
sahiplerini projenin içine katarak ortak akıl üretme tekniği ile tasarlanmıştır.
Bu rapor projemizin hazırlık aşamasını, yazın taramasını ve durum analizi faaliyetlerini kapsamaktadır.
Durum analizinde, kamu yöneticisi yetiştirme ve geliştirme konusunda ülkemizdeki mevzuat analizi ve
hizmet içi eğitimin yönetici eğitimi ve gelişimi açısından değerlendirilmesine yer verilmiştir. Kamuda
hizmet içi eğitim iki ana bakış açısından ele alınmıştır.
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1. Hizmet içi eğitime katkı yapan kamu kurumları
2. Kamu kurumlarında yönetici geliştirme kapsamında hizmet içi eğitim
Kamu yöneticilerinin stratejik yetkinliklerini, kurumlarını ve ülkeyi stratejik düşünce ve yönetim
bağlamında nasıl gördüklerini belirleyebilmek üzere bir anket düzenlenmiştir. Anket; görüşmeler,
toplantılar ve Arama Konferansı sonuçları ile akademik baza dayandırılarak hazırlanmıştır. Kısa sürede
daha geniş bir evrene ulaşabilmek için internet üzerinden yapılmıştır.
PROJE ÇALIŞMA DÜZENİ VE YAKLAŞIMI
31 Ocak 2009 tarihinde, proje ekibi kurularak çalışmalar başlatılmıştır. Proje ekibi çekirdek kadro ile
oluşturulmuş, ihtiyaçlara göre çalışılacak kurum ve/veya kişiler proje grubuna katılmıştır. Proje
grubunun iletişim yöntemi; e-posta, telefon, tele-konferans, yüz yüze toplantılar ve e-forum olarak
benimsenmiştir.
Kamu kurumlarındaki yöneticilerle koordinasyonun sağlanması, iletişim adreslerinin temini, ihtiyaç
duyulan resmi doküman ve yazışmalara erişimin DPT tarafından gerçekleştirilmesi konusunda mutabık
kalınmıştır.
1. ÇALIŞMA YAKLAŞIMI
Proje çalışmalarının katılımcı, yenilikçi, mevcutlardan farklı, üzerinde uzlaşılmış, özgün şeffaflık
ilkeleri çerçevesinde sürdürülebilir olması gözetilmiş; esnek ve uygulanabilir sonuçlara ulaşmak
hedeflenmiştir.
Proje çalışmalarına hız vermek amacıyla elektronik ortam yoğun olarak kullanılmıştır.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun çerçevesi esas alınmıştır.
Kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirlik ve mali
saydamlık ön planda tutulmuştur.
Tüm programın ortak bir stratejisinin olmasına özen gösterilmiştir.
2. ÇALIŞMANIN HEDEFLERİ
•

Pilot kamu kurumlarında stratejik planlama sürecini inceleyerek durum tespiti yapmak

•

Kamuda stratejik kapasiteyi geliştirmek üzere ihtiyaçları tespit etmek

•

Yönetici profillerini çıkarmak
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•

İhtiyaçlar doğrultusunda müdahale yöntemlerini belirlemek

•

Gelişim programı için model geliştirmek

•

Tüm yönetici profilleri için modele uygun, gelişim programları oluşturmak

•

Gelişim programının uygulamaya geçirilebilmesi için işletim sistemi önermek

3. ÇALIŞMA DÜZENİ
Şekil 1: Proje Süreci

Projenin ilk aşaması olan durum tespiti çalışmalarında öncelik kamu kurumlarının Stratejik Planlama
konusundaki ihtiyaçlarını anlamak olarak belirlenmiştir.
Bunun için projede yukarıda (Şekil 1) görülen süreç uygulanmıştır. Kurumlarda Stratejik Planlama
süreci yapılandırılırken karşılaşılan güçlükleri, sürecin kurum yöneticileri tarafından algılanışını ve
uygulama sırasında yaşanan aksaklıkları saptamak üzere aşağıdaki yöntemler izlenmiştir:
1. Örneklem kamu kurumlarının (1) Strateji Geliştirme Başkanları ile mülakat yapılması

1

Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Kurumu,
Marmara Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı
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2. Örneklem kurumların SGB’leri ile birlikte eğitimden sorumlu birimleri, insan kaynakları
birimleri ve harcama birimleri ile mülakat bulgularının görüşüldüğü klinik toplantılar
düzenlenmesi; stratejik yönetim uygulamalarında karşılaşılan engellerin tartışılması
3. Katılımlı araştırma yöntemleri ile

Stratejik Planlama sürecinin ele alındığı Arama

Konferanslarının yapılması
4. WEB üzerinden yapılacak anket yoluyla:
a. Yönetici profillerinin belirlenmesi
b. Stratejik yönetim yetkinliklerinin mevcut durumunun tespiti:
i. Bireysel
ii. Kurumsal
iii. Kurumlar arası
iv. Ülke düzeyinde
5. Anket sonuçlarıyla beklenen durumun karşılaştırılması
6. e-forum açılarak katılımcı görüşlerinin alınması
7. Özel sektörde yönetici geliştirme programlarının nasıl ele alındığının tespiti
8. Kamu sektöründe hizmet içi eğitim ve yönetici eğitimlerine bakış açısının yorumlanması
9. Yabancı ülkelerde stratejik planlama süreci, yönetici yetkinlikleri ve gelişim yaklaşımları
4. YAZIN TARAMA
Stratejik yönetim, yönetici gelişimi, yetkinlikler, kamuda stratejik yönetim, kamuda yönetici gelişimi,
kamuda yönetici yetkinlikleri, öğrenme ve performans yönetimi dokümanları taranmıştır. Tarama SSCI
Veritabanları öncelikli olmak üzere, DPT, Başbakanlık ve Maliye Bakanlıkları yayınlarında yapılmıştır.
Yayınlar; satın alma, fotokopi yoluyla ya da online olarak temin edilmiştir. Taranan makalelerden
modele ışık tutacak olanlar belirlenmiştir. Yazın taramasında Şekil 2’de belirtilen model bağlamında
kavramlar araştırılmıştır.
Yararlanılan kaynaklar Ek: 18'de listelenmiştir.
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Şekil 2: Yazın Tarama Modeli

5. VERİ TOPLAMA, DEĞERLENDİRME ARAÇ VE YÖNTEMLERİ
Mülakatlarda ve toplantılarda yönlendirme yapılmaksızın, fikirlerin bağımsız ifade edilmesi ve
katılımcılık teşvik edilmiştir.
Web üzerinden gerçekleştirilen anket ile araştırma sırasında tespit edilen stratejik yönetim yetkinlikleri
test edilmiştir. Anketin güvenilirlik ve geçerlilik testleri yapılmış; faktör analizi, iç tutarlılık güvenliği
ve diğer güvenlik analizleri SPSS kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Toplanan dokümanlar ve üretilen dosyalar Sabancı Üniversitesi sunucularında (serverlarında) klasör
içinde saklanmakta, klasörlere, şifre verilen proje üyeleri ulaşabilmektedir.
Proje raporlarının son revizyonları, toplantı notları, danışman/tedarikçi sözleşmeleri ve proje ekibinin
masrafları aynı zamanda yazılı çıktı şeklinde dosyalanmıştır.
Proje bütçesi Sabancı Üniversitesi Proje Yönetim Ofisi tarafından DPT ilgili birimleri ile koordine
edilerek takip edilmiştir.
6. PROJE EKİBİ VE GÖREV DAĞILIMI
•

Proje Yönetimi: Zeynep Birsel, Gamze Çoban, Aslı Uzun, Dr. Oya Torum, Elif Aydın

•

Yurt içi tespitler için mülakat ve klinik toplantılar, kıyaslamalar (özel sektör örnekleri),
modelleme, yetkinlik kavramsal modeli, anket, program temaları: Dr. Oğuz Babüroğlu, Dr.
Tunç Evcimen, Işık Gökoğlu (Arama Araştırma Organizasyon Danışmanlık Şirketi)

•

Türkiye’de Stratejik Planlamada başarılı kurumların ele alınması: TÜSSİDE
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•

Yurt dışı tespitler, modele uygun program geliştirme: Dr. Cüneyt Evirgen, Gonca Börekçi,
Tolga Temtek, Hatice Toruntay (Sabancı Üniversitesi Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme
Birimi - EDU İşletmesinden sorumlu Mindport Öğretim Hizmetleri Ltd. Şirketi)

•

Özel sektör ile ilgili benchmark/kıyaslama çalışmaları: Gonca Börekçi, Işık Gökoğlu, Dr.Tunç
Evcimen

•

Yetkinlik açıklamaları: Dr. Tuğrul Savaş (Marmara Üniversitesi)

•

Yetkinlik modelleri: Dr. İdil Evcimen (İTÜ)

•

Yetişkinlerde Öğrenme: Dr. Meral Güçeri, Dr. Zeynep Önel İskenderoğlu (Sabancı
Üniversitesi)

•

Öğrenme Yönetim Sistemi Önerileri: Cem Atacık, Zafer Gürel (Advancity)

•

E-Öğrenme platformları ve e-içerikler: Ahmet Hançer (enocta Genel Müdürü)

•

Yurt içi tespitler, program oluşturma, kişisel gelişim eğitimleri: TÜSSİDE-TODAİE

•

Tutundurma ve pazarlama: Prof. Dr. Funda Gün (Marmara Üniversitesi)
Katalog çalışmaları: Dr. Leyla Özcivelek Durlu (GrafikaSU) Can Erçakıcı (Freebirds)

•

Eğitim kitapçığının hazırlanması, değerlendirme yöntemlerinin geliştirilmesi konuları:
Dr. Esin Payzın - (Payzın Danışmanlık)

•

Online program geliştirme: Prof. Dr. Aydın Ziya Özgür ve Prof. Dr. Mehmet Emin Mutlu
(Eskişehir Anadolu Üniversitesi)

•

Yazılım kullanarak beyin fırtınası teknikleri (ilab): Ahmet Yardımcı, Emre Utkan (Okalip)

•

Anket değerlendirme: Dr. Ali Çarkoğlu, Gözde Yavuz (Sabancı Üniversitesi)

•

Anket çalışmaları, çeviriler, web siteleri, yayın tarama: İTÜ Araştırma Görevlileri ile İstanbul
Üniversitesi öğrencileri (Özlem Aracı, Tolga Temtek, Sinan Ezber, Hatice Toruntay, Ozan
Soydemir, Cihangir Gümüştaş, Canan Aktan)

•

Kamu kurumlarında yönetici eğitimlerinin “Stratejik Planlar, Performans Planları, Faaliyet
Raporlarında” ele alınışını tespit: İpek Ateşalp

•

Program geliştirme, koçluk: Erhan Yılmazel - Results Kurumsal Verimlilik Çözümleri ve
Yılmaz Bulut (ArtıBirDanışmanlık)
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•

Proje Asistanları: Dilşad Kırselioğlu (SU), Elif Aydın (SU), Ömür Şahin (DPT), Sibel Özmert
(Başbakanlık), Gülşah Karakuş (Maliye Bakanlığı)

•

Eğitim programlarının çevirisi ve metin düzeltmeleri (edit): Lale Gedik

7. İŞBİRLİKLERİ
Yurt içinde kamu yöneticilerine eğitim veren TODAİE ve TÜSSİDE ile işbirliği yapılmasına çalışılmış,
Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ile birlikte koordinasyon sağlanmasına çaba harcanmıştır.
TÜSSİDE ile iletişime geçilmiş ve destek alınmıştır.
Yurt dışındaki okullarla/kurumlarla yapılacak işbirlikleri modele bağlı olarak aşağıdaki şekilde
öngörülmüştür:
•

Uzmanlık alanlarında (know-how) bilgi ve deneyim paylaşımı

•

Katılımcıların yurt dışındaki programlara gönderilmesi

•

Yurt dışındaki eğitim kurumlarından Türkiye’ye eğitmen davet edilmesi

•

Kurum

içi

uzmanların

eğitmen/kurumsal

öğrenme

ortağı

olarak

alanlarında

uzmanlaştırılmasına yönelik bilgi paylaşımı
8. HEDEF KİTLE İLE İLGİLİ BİLGİLERİN TOPLANMASI
Kurumların organizasyon yapıları, üst yönetici nitelikleri, nicelikleri, görev tanımları, tanımlanan
yetkinlikler vb. ile ilgili bilgilerin; kurumların Stratejik Planlarından, Faaliyet Raporlarından,
Performans Programlarından ve resmi web sitelerinden yararlanılması DPT tarafından önerilmiştir.
Anılan dokümanlardan mülakat ve katılımlı toplantılara destek olarak ve durum tespiti araştırmalarında
yararlanılmıştır. Hedef kitlenin demografik bilgilerinin web tabanlı anket yoluyla alınması
planlanmıştır.
9. PROJE PROGRAMI
Proje faaliyet programı, sözleşmede tanımlandığı şekilde “Hazırlık”, “Durum Tespiti ve Ön Araştırma”,
“Katılımlı İhtiyaç Analizi”, “Modelleme”, “Pilot Uygulama” olmak üzere 5 aşamada ele alınmıştır.
Araştırma programının hazırlık aşamasından başlayan “Durum Tespiti” ve “Katılımlı İhtiyaç Analizi”
aşamaları; ağırlıklı olarak paydaşlar ve iddia sahipleriyle yapılan mülakatlara, görüşmelere ve
toplantılara dayanmaktadır. Söz konusu sürecin aşamaları birbiriyle doğrudan ilişkili ve bağlı
olduğundan, “Durum Tespiti” ve “Katılımlı İhtiyaç Analizi” aşamalarında yer alan faaliyetler birlikte
yürütülmüştür. Bu kapsamda web tabanlı forum alanı oluşturularak ortak akıl üretilmesi
amaçlanmıştır.(Ek: 17)
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Projenin başlangıcında kamu yöneticilerinin profili, demografik niteliklerini saptamak için yapılacak
anket çalışması Arama Konferansları öncesinde planlanmıştır. Ancak ilerleyen çalışmalarda yönetici
yetkinlik ve rolleri ön plana çıkmış; proje grubunda, geniş kapsamlı anketin modeli yapılandırdıktan
sonra uygulanması konusunda görüş birliği oluşmuştur. Modelin kurulması ile birlikte anketin yapısı da
ortaya çıkarılmıştır.
Böylelikle hem modelin testi hem de yönetici profilleri hakkında bilgi edinilmesi sağlanmıştır.
10. RAPORLAMA VE TOPLANTI TUTANAĞI FORMLARI
İlgili formlar oluşturularak yayın taramasına, kamu kurumlarında incelemelere, tekli ve çoklu
görüşmelere başlanmıştır.
Proje ile ilgili formların üretilmesinde yalın ve anlaşılır ifadeler kullanılmasına dikkat edilmiştir.
Projede üretilen formlar, ağırlıklı olarak program öncesi, program sırasında ve program sonrasında,
öğrenme ortaklarının ve eğitim/insan kaynakları birimlerinin faydalanacağı niteliktedir.
11. TALEP YARATMA KURGUSU
Talep yaratma kurgusunun planlanma ve uygulama yöntemi tasarlanmıştır. Bu konuda üniversite ve
özel sektörün olanaklarından yararlanılması öngörülmektedir. Hazırlanacak modelin en üst düzeyde
sahiplenilmesinin tutundurma bağlamında yararlı olacağı, inanç oluşturulması için kamunun iletişim
kanallarının kullanılması tasarlanmıştır.
Uygulamaya geçişin Başbakanlık genelgesi ile duyurulmasının dikkat çekeceği düşünülmektedir.
Genelge kapsamında modelde farklı yönetim araçları ve yöntemlerinin kullanılması;, öğrenmeyi sürekli
kılmak ve öğrenilenleri iş hayatına aktarmanın önemini vurgulayacak şekilde hazırlanması
önerilmektedir.
Ayrıca, akılda kalacak grafikler/görseller kullanılarak gelişim modelinin faydaları ve katkısının
açıklanması da hedef kitlenin dikkatini çekecek araçlardandır.
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Yazın Taraması
Stratejik yönetim anlayışı daha çok özel sektör kuruluşlarının artan rekabet ve değişen dış çevre
koşullarında fırsatlardan faydalanma ve tehditlerden kaçınma ihtiyacına bağlı olarak şekillenmiş ve
yaygınlaşmıştır. Kuruluşlar stratejik yönetim ile değer yaratma, rekabet avantajı kazanma,
sürdürülebilirliklerini koruma ve geliştirme amacına odaklamışlardır (Proeller, 2007). Stratejik
yönetim, temelinde bir arada öğrenmeyi içermekte ve örgütün gelişiminde etkili olabilecek tüm
faktörlerin göz önünde bulundurulmasına işaret etmektedir. Geleneksel kuruluşlar stratejik yönetimin
bir gereği olarak mevki ve güçten ibaret yapılarını ortak anlayış ve paylaşılan sorumluluklar üzerine
inşa eder hale gelmişlerdir (Day, 2000). Ancak stratejik yönetim “stratejik gelişim nasıl desteklenir?”
“stratejik gelişimde kimler yer alır?” gibi soruları da beraberinde getirmektedir. Bu aşamada stratejik
kapasitenin kurum süreçleri, işleyişleri ve çalışanları düzeyinde geliştirilmesinin önem kazanmasıyla
birlikte kurumsal ve bireysel yetkinliklerin belirlenmesi ve yetkinliklerin stratejik hedefler
doğrultusunda yönetimi gündeme gelmiştir.
Farklı olarak; kamu sektöründeki rekabet, özel sektöre oranla daha az belirgindir ve temelinde kısıtlı
bütçe kaynaklarının etkin kullanılması ve vatandaşlara ihtiyaç duydukları hizmetlerin verilmesi
doğrultusunda anlam kazanmıştır. Kamu kuruluşları için stratejik yönetim daha çok kamu yönetiminde
reform anlayışının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır (Erkan, 2008). Kamu yönetimindeki temel unsur,
insandır. İnsandan kasıt, hizmet edilen halk ve hizmeti yürüten kamu personelidir. Bu nedenle, Kamu
Yönetimi Reformu’nda; çag das

ve etkin bir personel sistemi yaratmak gerekmektedir.

İnsan kaynakları yazınına bakıldığında da iş temelli kurumların yerini yetkinlik temelli kurumların
aldığı yönündeki düşüncelerin kurumlarda artarak yaygınlaştığı görülmektedir (Lawler, 1993).
Yetkinliklerin yönetimi ise, diğer birçok İnsan Kaynakları uygulaması gibi, ilk olarak özel sektörde
ortaya çıkan, temel amacı örgütün ve çalışanlarının yetkinlikleri üzerinden rakipler karşısında fark
yaratabilmek olan bir yaklaşımdır (Hondeghem, 2002). Bu yaklaşımın arkasında, toplumda bilginin ve
hizmet bazlı çalışmaların giderek önem kazanması ve artan küreselleşmeye bağlı rekabet ve yüksek
değişim hızı olabilir (Hondeghem, 2002). Kamudaki kısıtlı kaynaklara rağmen yetkin çalışanların işe
alımı ve elde tutulması çalışanların yetkinlik bazlı işe alımı ile mümkündür.. Ancak, buradaki önemli
nokta, yetkinlik bazlı işe alım süreçlerinin etkili bir şekilde işletilebilmesidir (Cooper, Lawrence,
Kierstead, Lynch, ve Luce, 1998).
Uzun yıllardır yetkinlik bazlı yaklaşımlar performans değerlendirme, iş gücü planlama ve kariyer
planlama gibi birçok örgütsel fonksiyon için kritik önem arz etmiştir (Draganidis ve Mentzas, 2006).
Bu tarz yaklaşımların seçilmesinde; yetkinlik bazlı modellerin personel seçimi, strateji oluşturma ve
örgütsel öncelikler konularındaki ihtiyaçları karşılamakta kullanılacak olan bilgi, beceri, davranış ve
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yetenekleri tanımlama açısından sağladığı yarar belirleyici etkenlerden birisi olmuştur. (Draganidis ve
Mentzas, 2006). Bu bağlamda kurumların, çalışan özelinde ve kurum genelinde işlerin içeriğinden çok
yapılış şekillerine odaklanmaları gerekliliği yetkinliklerin yönetimine stratejik bir değer katmış ve bu
anlayış kurumları yaygın, esnek ve katılımlı hale getirerek gelenekselden moderne geçişi sağlamıştır.
KAVRAMSAL BOYUT
1. YETKİNLİKLERE KAVRAMSAL BAKIŞ
Stratejik yönetim ve planlama ile yoğrulmuş çağdaş yönetimin temeli tartışmasız yetkinlikler olmuştur.
Günümüz çalışanları artık zekaya oranla daha çok yetkinlikleri kullanmaktadırlar. Bu kavramın net bir
biçimde anlaşılması insan yönetiminin temellerinin kurum amaçlarına hizmet edecek şekilde atılmasına
yol açacaktır ve stratejik bir role sahiptir (Keçecioğlu ve Kelgökmen, 2004). Ancak araştırmacıların ve
uygulayıcıların yetkinlikleri hem yöntemsel hem de felsefi olarak farklı anlamlandırması ortak
tanımlamaları zorlaştırmaktadır (Joyce, 2006). Ayrıca yetkinlikler, karmaşık yapılarından dolayı kolay
tanımlanamayan ve net bir şekilde ölçümü mümkün olmayan bir yapıya sahiptir (Lane ve Ross, 1998).
Örneğin, yetkinlikler üstün performans gösterenden ortalama performans göstereni ayırt eden, kişinin
bir görevi başarıyla yerine getirirken sıklıkla tekrarladığı tutumlar, kabiliyet, davranış, gayret ve diğer
kişisel özellikler olarak tanımlanabilir (Keçecioğlu ve Kelgökmen, 2004). Van Vulpen ve Moesker
(2002) yetkinlikleri davranış temelli tanımlanmış ve kişilik özelliklerinden ayrı tutmuştur. Daha geniş
bir açıdan Bonder (2005) yetkinliği “hizmette mükemmellikle sonuçlanan her turlu kişisel nitelik,
yetenek, bilgi, beceri ya da ortaya konulmuş davranış olarak tanımlamıştır.
1.1. Farklı Yetkinlik Tanımları
Farklı tanımlardan yola çıkarak ele alındığında yetkinliğin başlıca dört unsuru bulunduğu
görülmektedir:
1. Beceri: Uygulamayla kazanılmış kabiliyet. Örnek olarak bütçe yapma gibi finansal bir beceri
ya da sunuş yapma gibi sözlü bir beceri gösterilebilir.
2. Bilgi: Öğrenmeyle kazanılmış kavrayış. Bu unsur iş performansıyla ilgili bir bilgi
birikiminin gereksinimine işaret etmektedir. Kişinin o işi yapabilmesi için bilmesi
gerekenlerdir. Örnek olarak yönerge bilgisini ve işe alım süreci prosedürünü gösterebiliriz.
3. Kişisel Nitelikler: İşe taşınabilen doğal nitelikler
4. Davranış: Yetkinlik, beceri, bilgi ve kişisel niteliklerin görünür kanıtıdır.
Yetkinlik yönetimi insan kaynakları yönetimine stratejik ve bütüncül bir açıdan yaklaşır. Dikey olarak
yetkinlik yönetimi bireyin ve organizasyonun misyonlarıyla ilgili yetkinliklerini ve organizasyonun
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stratejisini tanımlayarak bütünleşirken, yatay olarak bütünleşme ise personel yönetimi ile ilgili
faaliyetler (seçme, ödüllendirme, takdir etme, gelişim) kullanılarak gerçekleştirilir (Hondeghem ve
Vandermeulen, 2000). Yetkinliği, saptanabilir, öğretilebilir, öğrenilebilir ve ölçülebilir bir eylem takımı
olarak tanımlayabiliriz. Kurumlara, başarılı planlardaki yetkinlik, beceri ve deneyimden kaynaklanan
uygulamalar örnek olarak gösterilmeli, istenen performansa ulaşabilmek için çalışanlar yetkinliklerini
iyileştirmeye, becerilerini ve deneyimlerini arttırmaya teşvik edilmelidir (Huth, 2006).
Dört çeşit yetkinlik bulunmaktadır:
1. Çalışanın öz yetkinliği
Kurumun değerleri, misyonu ve stratejisiyle ilgili yetkinlik; bu tür yetkinlik örgütsel olanaklara
yansıyan ve görevine bakılmaksızın her çalışanın dikkat etmesi gereken bir yetkinlik türüdür. Örnek:
Müşteri memnuniyeti, kaliteye yönelik olma
2. İdari Yetkinlik
İş ve iş sürecini gerçekleştirmek için gerekli olan beceri ile ilgili bir yetkinlik türüdür. Bireysel ve grup
olarak etkileşimi içermektedir. İdari yetkinlik iki açıdan değerlendirilebilir: İnsani yetkinlik ve
kavramsal yetkinlik.
İnsani yetkinlik bireysel ya da grup olarak insanlarla birlikte çalışabilme, anlayabilme ve onları motive
etme yeteneğidir. Bu tür yetkinlik, görevi yakın zamanda başarılı bir şekilde geliştirme sonucuna
götürecek kişisel etkileşim becerisi ile ilgilidir. Örnek: Kişilerarası beceri, insanları geliştirme.
Kavramsal yetkinlik ise verilmiş bir durumun karışıklık derecesini anlama becerisidir. Örnek: Problem
çözme ve karar verme
3. Teknik/İşlevsel Yetkinlik
Bir endüstride, görevde ya da işte tanımlanmış eylemleri yapabilmek için gerekli olan uygun belirli
bilgi ve beceriler bu yetkinlik türüyle ilgilidir. Belirli bir alanın prosedürünü, tekniğini ve bilgi
birikimini kullanma becerisini içermektedir. Örnek: Satış becerisi
4. Kişisel Nitelik
Kişisel özellikler ve bu özelliklerin potansiyel olarak iş niteliğini ve performansını etkilemesi ile ilgili
yetkinlik türü. Örnek: Strese dayanıklılık, başarı motivasyon (Competency Development Guidebook).
Her ne kadar geleneksel olarak faydalı görünse de, örgütlerin işe odaklanmaktan ziyade, bireylere ve
yetkinliklerine odaklanmaları giderek yaygınlaşmaktadır. Bireyleri sabit ve kalıcı iş tanımlarının
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içerisinde belirli faaliyetleri gerçekleştirenler olarak düşünmek yerine, ortak kurum hedefleri için
çalışan insan kaynakları olarak görülmelidir (Lawler, 1993).
Yetkinlik temelli yaklaşım kurum stratejisini, kültürünü ve vizyonunu desteklemek, profesyonel
gelişmeye sistemik yaklaşım getirmek, iş memnuniyetini artırmak gibi temel faydalar sağlamaktadır. İş
tanımlarının yapıldığı, bireylerin bu tanımlara göre seçildiği, görevlerin, sorumlulukların ve hesap
verilebilirliğin belirli bir hiyerarşi içerisinde düzenlendiği bürokratik yaklaşımdan; küreselleşme
ortamında, bireylerin öğrenme, beceri ve kapasitelerinin önem kazandığı ve bireylerin organizasyonlar
için kilit rolde olduğu bir anlayışa doğru yönelinmiştir (Lawler, 1993).
Yöneticiler açısından bakıldığında yetkinlikler, daha tarafsız performans standartları sağlayarak
performans ölçütlerini belirler, yönetici ve çalışan arasında performans, gelişim, eğitim ve kariyerle
ilgili konularda temelleri oluşturur. Çalışanlar açısından bakıldığında ise yetkinlikler, çalışanların
başarı ölçütünü tanımlama, güçlü yönlerini objektif olarak değerlendirme fırsatı yaratır (Competency
Development Guidebook).
Genel yetkinlikler liderin iyi performans gösterebilmesi için gerekli temel bilgi ve becerileri ifade
ederken, ayırt edici yetkinliklerin önemi çevresel kısıtlar ve örgüt kültürüne bağlı olarak değişkenlik
gösterebilmektedir. Eğitimciler genel yetkinlikleri eğitim ile kazandırırken, ayırt edici yetkinlikler
zamanla öğrenilir ve ancak sahada gözlemlendikleri ve ispatlandıkları zaman tam manası ile
değerlendirilebilirler (Brownell, 2006).
Bireyin küresel iş çevrelerinde üst düzey performans sergileyebilmesi için gerekli olan bazı özelliklere
ayırt edici yetkinlikler denir.

Brownell (2006) ise ayırt edici yetkinlikleri duyarlılık, dirençlilik,

girişimcilik ve kararlılık gibi kişisel karakteristiksel özelliklere bağlamıştır. Çeşitli bağlamlarda farklı
ayırt edici yetkinlikler ön plana çıkabilmektedir. Karmaşık görevlerde karar verebilme yetkinliği, zayıf
örgüt kültürünün olduğu organizasyonlarda vizyon, tutku ve iyimserlik, çevresel belirsizlik durumunda
cevap verebilme, farklı kültürel ortamlar için kültürlerarası yetkinlikler ön plana çıkabilmektedir. Blass
ve Hackston (2008) on ülkede 8039 yönetici ile yaptıkları araştırmada, katılımcıların % 70’inden fazlası
gelecekte şimdikinden daha da önemli olacağını düşündükleri yetkinlikleri söyle sıralamışlardır;
•

Başkalarını yetkilendirebilme/güçlendirebilme yetkinliği

•

Öğrenebilme yetkinliği

•

Ömür boyu öğrenmeye kendini adayabilme yetkinliği

•

Yaratıcılık

•

Esneklik

•

İleri görüşlülük

•

Bütünsel düşünebilme yetkinliği

•

İnisiyatif alabilme
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•

Vizyoner olabilme yetkinliği.

Blass ve Hackston yine ayni çalışmada (2008) gelecek on yıl içerisinde yöneticilerin hem kendilerini
hem de başkalarıyla olan ilişkilerini başarılı bir şekilde yönetebilmeleri için katılımcıların %60 ila
%70’i tarafından gerekli görülen yetkinlikleri söyle sıralamışlardır;
•

Empati kurabilme

•

Kendi kariyerini yönetebilme

•

İş-aile dengesini yönetebilme

•

Soyut düşünebilme

•

Kültürel farkındalık ve anlayış

•

Liderlik

•

Geribildirimlere olan açıklık

Yetkinlik odaklı yaklaşım; işe alma, eğitim ve performans yönetimi gibi insan kaynakları işlevlerinde
uygulama alanı bulmuştur. Öğrenen bireyler hedeflenen çıktıları sağlayabilmek için gerekli
yetkinliklere sahip olmak durumundadırlar.
1.2. Eğitim Ve Yetkinlik Temelli Yaklaşım
Eğitim ve gelişim yetkinlik temelli yönetim anlayışında önemli bir yere sahiptir. Çalışanlara verilen
eğitimler iyi geliştirilmiş bir sistemle gerçekleştirilmeli ve çalışanların faydalanabilmeleri için
kendilerine zaman verilmelidir. Yetkinlikleri edinmeleri karşılığında ücret verilen çalışanlar hem örgüt
için gerekli olan yetkinlikleri geliştirmeye hem de bu gelişimin devamlı olması için çalışırlar (Lawler,
1993).
Yetkinlik odaklı eğitim vermeyi planlayan insan kaynakları çalışanları akademik programlara paralel
hareket etmelidir. Akademik eğitim sonucunda ayırt edici yetkinliklerin geliştirilmesi iş hayatında
yeterli olamayabilmektedir, bu aşamada ise insan kaynakları küresel liderliğin gerektirdiği
yetkinliklerin pekiştirilmesinde merkezi bir rol oynamakta, sağlıklı ve yüksek performanslı bir
organizasyon yaratmak için yetkinlik odaklı bir tutum sergilemeli ve küresel liderin karakteristik
özelliklerinin tanımlandığından, öğretildiğinden ve değerlendirildiğinden emin olmak zorundanır
(Brownell, 2006).
1.2.1. İşe almada Yetkinlik
Kurumlar yetenekli bireyleri işe almaya ve çalışanlarının da yeteneklerini geliştirmeye özen gösterirler.
Yetkinlikler ne kadar güvenilir ve geçerli olursa aynı oranda iş performansı ile ilişkilendirilebilir ve
buna bağlı olarak da açık kadro pozisyonlarına doğru insanlar yerleştirilebilir. Blacwell ve Schweyer’e
göre (2007) gelişim ile ilgilenen pek çok guru, verilen eğitimin %70’inin iş başında, %20’sinin koçluk
KAMUDA STRATEJİK YÖNETİM KAPASİTESİ GELİŞTİRME PROJESİ

26/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

ve akıl hocalığı aracılığıyla ve %10’unun klasik anlamda eğitim ile olması gerektiğini belirtmişlerdir.
Genellikle göz ardı edilmesine karşın bire bir iletişim sağlaması ve kişinin kendinden daha tecrübeli
birinden yardım görmesi, özgüveni artıracağından koç/mentor/rehber önemli bir eğitim desteğidir
(Blackman ve Schweyer, 2007).
1.2.2. Yetkinlik Temelli Yaklaşım
Kurumların yetkinlik temelli yönetim yaklaşımını benimsemesinin bir nedeni de rekabetçi olabilmektir.
Yetkinlik temelli yaklaşımlar, iş tabanlı yaklaşımlara oranla bireyleri birey olarak geliştirmeyi
hedeflediklerinden daha başarılıdırlar (Lawler, 1993). Yetkinlik temelli yaklaşımda bireylerin belirli
yönetim tarzlarına göre yetiştirilmesine gayret edilir ve bireylerin bu yetkinlikleri kazandığından emin
olunmak istenir. Bu şekilde yetiştirilmiş bireyler kurumlarda taklit edilmesi güç bir yönetim biçimi
kazandırırlar.
Yetkinlik odaklı organizasyonlarda çalışma isteği ve işe devam etme arzusu daha fazladır, çünkü
yetkinlik yaklaşımı daha yüksek ücret ve daha fazla yükselme imkânları sunmaktadır (Lawler, 1993).
Yetkinlikler aynı zamanda liderlik becerilerini geliştirmek için kullanılabilirler. O’Brien ve Robertson
(2009) liderlik ve insan kaynakları uzmanlarının da görüşünü alarak geleceğin liderine ait 15 beceri
belirlemiş ve sayısal bir analiz yaparak lider ve lider adaylarının bu becerilere ne oranda sahip
olduklarını bulmaya çalışmıştır. Belirlenen liderlik becerileri arasında; kişinin kendine ve diğerlerine
karşı dürüst olması (authenticity), değişen şartlara adapte olarak hızla cevap verebilme (agility),
olumsuz koşullarla başa çıkabilme ve çözüm üretebilme (resilience), ileri görüşlülük (foresight), zihin,
beden ve ruh komposizyonunu sağlayarak düşünce ve duyguları kontrol edebilme (self-mastery), aynı
anda hem küresel hem yerel ortamlarda çalışabilme (glocalism), mantıksal açıklama olmaksızın doğal
bilme kapasitesi ile bilgiye ulaşabilme (intuition), ana odaklanabilme (presence), yaratıcılık (creativity)
bulunmaktadır. Üst düzey liderlerden işe yeni başlayanlara kadar çeşitli pozisyonda çalışanları içeren
117 kişilik örneklem grubuyla yapılan çalışmanın sonucunda liderlerin ve lider adaylarının gelecek için
hazır olmadıkları; gençlerin otantik olma, kendine hakim olma, ana odaklanma becerilerinin yaşlılara
göre daha düşük olduğu, bununla birlikte yaşlıların yaratıcılık, hem yerel hem de küresel düşünüp
hareket etme ve çabuk çözüm üretebilme becerilerinin gençlere oranla daha yetersiz olduğu ortaya
çıkmıştır. Bu sonuçlar yetkinliklerin eksik olduğu alanlarda kendilerini geliştirmeleri gerektiği savını
güçlendirmiştir.
1.3. Yetkinlik Modellemeleri
Son on yıldır birçok firma ve kamu kuruluşu, örgütsel dönüşüm, çalışan gelişimi, performans
iyileştirme gibi konuları yetkinlik modelleri yoluyla gündemlerine almışlardır (Draganidis ve Mentzas,
2006). Diğer bir deyişle yetkinlik modellemesi, kurumun istediği ve değer yüklediği davranışların
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kurum içerisinde yayılmasını sağlayan soyut bir mesaj sistemi gibi düşünülebilir (Joyce, 2006).
Yetkinlik modeli bu anlamda her çalışandan beklenen yetkinliklerin bir göstergesi konumundadır.
1.3.1. Yetkinlik Modeline Geçiş
Yetkinlik modeline geçerken, yöneticiler ilk adıma mevcut performans düzeyi ile arzulanan performans
düzeyini belirleyerek başlarlar. Aradaki farkın nasıl giderileceğini araştırırlar. Diğer adım ise gerçekçi
hedefler koymaktır. Hedef, örgütü olmak istediği yere kısa zamanda taşımaktır. Dolayısıyla hedef;
kalite, nicelik, zaman ve maliyet ölçütleriyle açıkça tanımlanmalıdır. Kısa süreli hedefler, performans
açığını kapamak için çalışanları motive etmeye hizmet eder. Yöneticiler performans farkını etkileyen
çevresel ve bireysel faktörlerin etkisini de göz önünde bulundurmak durumundadırlar. Bilgi/veri, üretim
için her türlü kaynak, sürdürülebilir çevre için çalışma, teşvik etme vb. gibi çevresel faktörlerin temini
bireysel faktörlere göre daha maliyetlidir. Hatalı bilgiyi onarmak genelde daha pahalıdır. Yöneticinin
seçimi hatalı olabileceği gibi iş gerekleri çalışanların yapabileceklerinden farklı olabilir. Yönetici
bireysel faktörleri değiştirebilse bile çevresel faktörlere müdahale edilemediği sürece performans
geliştirilemez (Chevalier, 2008).
1.3.2. Yetkinlik Modelleri Örnekleri
Joyce (2006) etkili bir yetkinlik modellemesinin yürütülmesindeki temel aşamaları söyle sıralamıştır:
•

Analiz edilecek iş ya da örgüt ile ilgili iş tanımları, iş analizleri, iş süreçleri gibi gerekli
bilgilerin incelenmesi

•

Mevcut ve olası örgütsel zorlukların belirlenmesi

•

Gerekli görülen yetkinliklerin belirlenmesi (en başarılı, ortalama ve en kötü yetkinlik
düzeylerinin tespiti)

•

Toplanan verilerin bütünleştirilmesi ve yetkinlik tanımlarına başlanması

•

Modelin geçerliliğinin test edilmesi

Yetkinlik modellemesi kurum ve birey düzeyinde katkı sağlayabilmesi için kurumun amaçları ile
ilişkilendirilmelidir. Yetkinlik modeli kavramı hem özel sektörde hem de kamu kurumlarında daha
önemli bir hale gelmektedir. Yetkinlik modeli; kurumlarda yetenekli çalışanları istihdam edebilme ve
geliştirme, doğru işe doğru kişiyi atayabilme, eğitim ihtiyacı analizleri yapabilme ve diğer insan
kaynakları fonksiyonlarını gerçekleştirmeye yardımcı olmaktadır (Draganidis ve Mentzas, 2006).
Yetkinlik modelleri için en çok kullanılan 3 veri kaynağından yararlanılmaktadır:
1. Konu uzmanlarıyla odak grupcalışmaları veya kaynak panelleri
2. Üstün performans gösterenlerle kritik olay mülakatları
3. Yetkinlik sözlükleri (Keçecioğlu ve Kelgökmen, 2004)
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Benzer olarak Lane ve Ross (1998) çalışmalarında sağlık kuruluşlarında yetkinlik temelli yönetimin
kurulmasına yönelik çalışmaları incelemişlerdir. Bu çalışmada, sağlık kuruluşu bir yetkinlik modeli
geliştirmiş ve yetkinlik sözlüğü oluşturmuştur. Oluşturulan yetkinlik sözlüğündeki temel kabullerden
biri moda sözcüklerden, diğeri net olmayan yetkinlik tanımlarından kaçınılmasıdır.
Çok farklı faaliyetler gösteren kurumlarda, yetkinlik modelleri kullanıldığında Şablon Yaklaşımlar ve
Çoklu Model Yaklaşımları olmak üzere iki temel stratejiden söz edilmektedir.
Şablon Yaklaşımda tüm görevlere uygulanabilir tek bir yetkinlikler kümesine dayanır. Tüm yönetim
pozisyonları için ihtiyaç duyulan 8-15 yetkinliği içine alır. Modeldeki yetkinlikler göreve özel
yetkinlikleri içermez.
Çoklu Model Yaklaşımı; çok sayıda farklı görev ve görevlerin de çok az sayıda ortak özelliği
olduğunda yararlıdır. Bu yaklaşım özellikle eleman seçimi, kariyer planlaması ve yedekleme için
bireylerin görevle eşleştirilmesini içeren uygulamalarda faydalıdır. Çoklu model yaklaşımı, her göreve
uygun yetkinlik tanımlarıyla kariyer haritalarını planlamada veya ücret programını tasarlamada
yardımcı olabilmektedir.
Çoklu model yaklaşımının zorluğu karmaşıklığıdır. Ayrıca, tüm görevler için farklı olması nedeniyle,
tepe yönetimin kurumsal değerler ve yetkinlikler üzerine vereceği mesajların, bireysel yetkinliklerle
ilişkilendirilememesidir (Keçecioğlu ve Kelgökmen, 2004).
Yetkinlik modelleri potansiyel bilgi sağlar, fakat uygun bilgi sistemleri kurulmamış ve kullanılamıyorsa
yetkinlik modelleri işe yaramaz. Kurum içinde süreç ve yapı desteği gereklidir. Model, çalışanların iş
yapma biçimlerini de etkiler; farkındalıklarını, kariyerlerindeki kararlarını, gelişme potansiyellerini
yönlendirir. Yönetimin yetkinlik modeli uygulamalarında bilgiyi güvenle yönetmesi ve kullanması
istenir. Süreçler ve sistem yapıları kurulmadan başlatılan değişimler; kurumda karışıklıklara neden
olacağı gibi başarıya da engel olabilir (Mirabile, 1997).
2. YETKİNLİK TEMELLİ KAPASİTE GELİŞTİRME
Kapasite konuları; ülkelere, sektörlere, kişilere, uygulayıcılara, faaliyet ölçeğine ve zamana göre
değişmektedir. Kapasite içerik olarak ekonomik, sosyal, yönetsel ve insan faktörlerinden oluşur.
2.1. Kapasite Tanımları
İnsanların farklı anlayışlar geliştirmelerine bağlı olarak ortaya çıkan çok sayıdaki kapasite tanımları
değerlendirmeyi zorlaştırmaktadır. Araştırmada kapasitenin neden bazı şartlarda gerçekleştiği, neden
bazı kapasite stratejilerinin başarılı olurken diğerlerinin başarısız olduğu, neden sistemlerin böyle
çalıştığı, neden bazı organizasyonların kapasiteyi performansa dönüştürebildiği üzerinde durulmuştur
(Baser ve Morgan, 2008).
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Kapasite; bireylerin, kurumların ve toplumların sürdürülebilir bir biçimde fonksiyonlarını
yerine getirme, problem çözme ve amaçları başarma yeterliğidir.(2)
Kapasite; insanların, kurumların ve toplumun bir bütün olarak işlerini başarı ile gerçekleştirme
yeterliğidir.(3)
Kapasite; organizasyonların sağlam, esnek, stratejik ve otonom bir birim olarak hareket
edebilmesidir.(4)
Kapasite bileşenleri arasında politikalar, kanunlar, hesap verebilirlik, kaynaklar, süreçler ve sistemler
bulunur. Kurumların işlevlerine bakılmaksızın; ister kamu ister özel sektör veya gönüllülük esasına
dayanan kurumların hepsinin değerlendirilen ve geliştirilen bir seri kapasite boyutları bulunur.
2.1.1. Kurumsal Kapasite
Geleneksel olarak kurumların kapasiteleri insan kaynakları, kurumsal süreçler ve kurumun yapısı
olarak görülür. Ancak daha başarılı yaklaşımlarda kurumların müşterileri, ilişki halinde olduğu diğer
kuruluşları ve paydaşları gibi kuruma ait tüm kapasiteler değerlendirilir.
Kurumsal düzeyde kapasite boyutları misyon ve strateji, kültür, yapı ve yetkinlikler, süreçler, insan
kaynakları, finansal kaynaklar, bilgi kaynakları ve son olarak altyapı olarak sayılabilir.
İş tanımlarına dayalı bireyin belirli bir pozisyona ait yetkinlik ve performans gereklilikleri üzerinden
işleyen kapasite değerlendirmelerinde bazı kapasite boşlukları oluşabilmektedir. Değerler ve etik, hesap
verebilirlik ve güvenlik daha önemli değerlendirme boyutları haline gelmiştir (UNDP, 1998).
Herhangi bir kapasite girişiminin başarılı olabilmesi için politik ve bürokratik seviyelerde girişimlere
sahip çıkılması gerekir. Tüm tarafların ve paydaşların dahil olduğu ve gelişimin farkında oldukları
şeffaf bir gelişim, girişimi başarılı kılacaktır. Değişimin anlaşılması ve kabul görmesi, uygun
performans ölçütlerinin kullanılması, amaç ve önceliklerin doğru belirlenmesi, yeterli zaman ve
kaynağın bulunduğu bir ortamda kapasitenin gelişmesi olumlu sonuçlanacaktır. Bireysel bazda yapılan
kapasite değerlendirmeleri zincirleme bir şekilde kurum ve sistem düzeyinde bütünleştirilmelidir
(UNDP, 1998).

2

UNDP Capacity Assessment Practice Note, Feb. 2007, s.5
OECD-DAC Network on Governance, The Challenge of Capacity Development: Working towards Good
Practice, 2006, s.7
4
Alan Kaplan, The Core of our Work as Capacity Builders, Annual Report, CDRA, 2007
3
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2.1.2. Bireysel kapasite
Kapasiteyi insan kaynakları konusu olarak gören çalışmalarda kapasitenin beceri geliştirme programları
ya da eğitimler ile arttırılabileceği görüşü hakimdir. Beceri kapasitesi (capacity as skills) bakış açısı,
uluslararası gelişim merkezlerinin ve ülke yönetimlerinin kullandığı bir bakış açısıdır (Baser ve
Morgan, 2008).
Sistem bakış açısı ile bakıldığında insan ve kapasite arasında nedensel bir ilişki yoktur ancak “insan”
kapasite faaliyetlerine yaptığı sayısız katkı ile bir bileşen durumundadır. İnsanın kapasiteye yaptığı bu
katkılar ilişki kurma, güven ve meşruluk olarak nitelenen gelişime yönelik yetkinlikler (soft
competencies); diğer yandan yönetsel, lojistik, teknik anlamdaki becerileri de teknik yetkinlikler (hard
competencies) olarak düşünülmüştür (Baser ve Morgan, 2008).
2.2. Kapasite Geliştirme Ve Kapasite İnşa Etme
Kapasite gelişimi bireylerin, kurumların ve toplulukların kendi amaçlarına ulaşmak, problemlerine
çözümler üretebilmek amacıyla kapasitelerinde artış ve devamlılık sağlama, kaynak, sistem ve
bilgilerini geliştirme süreçlerini ifade eder (UNDP, 2009).
Kapasite geliştirme ile kapasite inşa etme arasında belirgin bir fark vardır. Kapasite geliştirme var olan
bir kapasiteyi büyütme, üzerine eklemeler yapma veya mevcut kapasiteyi koruma süreci ile ilgili iken,
kapasite inşa etme; var olmayan bir kapasiteyi oluşturma sürecini ifade eder. Bu bağlamda kapasite
geliştirmeden daha dar kapsamlıdır. Kapasite inşa ederken asıl arzulanan sürecin düzgün bir ortamda
başlaması ve önceden tasarlanmış olan yapıya adım adım yaklaşılmasıdır (UNDP, 2009).
Kapasite gelişimi insanlara doğrudan maddi bir kazanç sağlamayabilmesine rağmen çevreye duyarlılık,
kurallara uyma, farklılıklara saygı gösterme, eğitim ve sağlık hizmetlerine ulaşabilme ve şiddete karşı
korunma gibi bireyin genel refahını arttırmada katkıda bulunur (UNDP, 2009).
70’li ve 80’li yıllarda yabancı bir uzman kısa süreli olarak bir ülkeye gelir, çeşitli eğitimler ile teknoloji
ve teknik uzmanlık ile ilgili aktarımlarda bulunurdu. Ancak bu şekilde kapasite geliştirme 90’lı yıllarda
sorgulanmaya başlanmıştır. Dışarıdan yapılan yardımlar, kapasite gelişimi için tek yöntem olmaktan
çıkmıştır. Bunun yerine kapasite gelişimi; değerlerini ve zihniyetlerini değiştirecek yeni bilgi ve beceri
kazanan kişilerin içinde olduğu değişim süreçlerindeki uzun süreli çabalara dönüşmüştür. Bu noktadan
hareketle dışsal aktörler müdahaleci olmaktan çok yardım edici durumuna geçmişlerdir (UNDP, 2009).
2.2.1. Kapasitenin Kat manları
Kapasitenin üç katmanı bulunmaktadır:
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a) Çevresel düzey: Bireylerin ve kurumların içinde bulunduğu daha geniş sistemlerin
içinde barındırdığı birey ve kurumların varlığını ve performansını engelleyen veya
kolaylaştıran sistemlerdir. Çevresel düzey, kurumlar arasındaki oyunun kurallarını
belirler. Toplumun değişik kesimlerindeki iş yapış biçimlerini, öncelikleri ve
dayatmaları belirleyen kurallar, güç ilişkileri, sosyal normlar ve politikalar çevresel
düzeyde kapasiteleri ifade eder.
b) Kurumsal düzey: Birlikte çalışmak ve hedeflere ulaşabilmek adına bireysel düzeydeki
kapasiteleri birleştirmek üzere politikalar, ayarlamalar ve prosedürler geliştirilmesini
tanımlar. Böylece bireylerin tek tek kapasitelerinin toplamından daha fazla kapasite
elde edilir.
c) Bireysel düzey: Kişilerin beceri, tecrübe ve bilgileridir. Her birey evde, işyerinde veya
toplum içerisinde kullanmak üzere çeşitli becerilere sahiptir. Bazı yetkinlikler eğitim
ile, bazıları ise tecrübe ile elde edilir (UNDP, 2009).
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı - United Nation Development Programme (UNDP) işlevsel ve
teknik beceriler arasında bir ayrım yapmış ve ikisinin de gelişiminin önemini vurgulamıştır. Genel
anlamda işlevsel beceriler teknik becerileri destekler niteliktedir (UNDP, 2009).
Kapasite geliştirme tek başına bir faaliyet olamaz. Farklı bakış açılarını dikkate alması gerektiği gibi,
onları da etkileme potansiyeline sahip olması gerekir. Örneğin kamu yönetim tecrübesi olmadan
kapasite kavramı, kamu kurumlarının yapısı ve uygulamaları hakkında çok bilgi veremez. Politika ve
ekonomi dahil edilmeksizin, kapasite analizleri, politik gücün örgütsel adaptasyon üzerindeki etkilerini
açıklamada yeterli olamaz. Ancak bu farklı bakış açıları bir araya getirildiğinde kamu değeri
yaratılabilir (Baser ve Morgan, 2008).
2.2.2. Kapasite Gelişiminin Aşamaları
Kapasite geliştirimi bireylerin, örgütlerin ve de toplulukların kendi gelişim amaçlarını başarmalarını
sağlayacak yetenekleri elde etme, güçlendirme ve sürdürmeleri olarak tanımlanmaktadır (United
Nations, 2009). Bu sürece yönelik, olarak aşamaları şöyle tanımlayabiliriz;
A) Kapasite geliştirmede hissedarları kullanmak
B) Kapasite varlık ve ihtiyaçlarına değer biçmek
C) Kapasite geliştirme sorumluluğuna hazırlanmak
D) Kapasite geliştirme sorumluluğunu yerine getirmek
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E) Kapasite gelişimini değerlendirmek(5)
A) Kapasite geliştirmede hissedarları kullanmak
İlk aşamada paydaşların ortak bir politika üzerinde anlaşmış olmaları ve sürece yönelik
destekleri önemlidir. Önceliklerin neler olduğuna dair tüm taraflar hemfikir olmalı ve ilerleme
fikri birincil olmalıdır. Böylelikle ortakların süreci sahiplenmeleri sağlanmalı ve sonuçlara
yönelik sorumlulukları içselleştirilmelidir. Yetkilendirme ve beraberinde şeffaflık ile hesap
verebilirlik kavramları oturtulmalıdır.
B) Kapasite varlık ve ihtiyaçlarına değer biçmek
İkinci aşamada hangi yetkinliklerin daha öncelikli olacağı ve bunların yerel ve ulusal alanda
nasıl eşleştirileceği, nasıl tanımlanacağı belirlenir. Yerel ve ulusal olarak strateji ve planlara bu
yeteneklerin nasıl entegre edileceği kararlaştırılır. Önemli paydaşlar bu belirleme süreci
içerisinde yer almalı ve yerel yönetimlerin öncelikleri de dikkate alınmalıdır.
C) Kapasite geliştirme sorumluluğuna hazırlanmak
Üçüncü aşamada kamu kurumlarının yakındıkları önemli unsurlardan biri olan politika,
prosedür ve kuralların etkinliğinin engellemesi ele alınır. Bu aşamada kurumlar arasındaki
koordinasyonsuzluk giderilmeli ve eşgüdüm sağlanmalıdır Kurumsal anlamda bir reform
yapılması için teşvikler ve motive edici yöntemler kullanılabilir. Maaşlarda yapılacak olan
iyileştirmeler işi cazip kılacak ve bu alanda çalışmak isteyen kişilerin kalitesini de artıracaktır.
Bu süreçte liderlik önemli rol oynamaktadır. Sürekli öğrenme gibi kavramların kurulmasında
ve yukarıda sıralanan unsurların yerleştirilmesini liderin sahiplenmesi ve takip etmesi
çalışanların motivasyonunu olumlu yönde etkilemektedir.
Kapasite geliştirme sorumluluğuna hazırlık bilgi altyapısının

oluşturulması ile doğrudan

ilgilidir. Eğitim, öğrenme ve deneyim aracılığıyla çalışanlar ve kurum olarak bilgi edinimi
sağlanabilmektedir. Bu alanlara fon aktarımı ve yatırım yapılması gereklidir. Ayrıca, insan
hakları ve cinsiyet eşitliği gibi kavramlar resmi müfredatın yerleşik unsurları olmalı ve etik
bilinci bu

anlayışlar

çerçevesinde kurulmalıdır.

Hesap

verebilir

olma

bir

önlem

mekanizmasıdır. Kurum içerisindeki olası bir yozlaşmanın ortaya çıkmasını sağlar. Hesap
verebilir bir kamu kurumu bağışçılar ve diğer paydaşların finansal desteklerinden daha çok
faydalanır.
D) Kapasite geliştirme sorumluluğunu yerine getirmek

5
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Dördüncü aşama da ikinci aşama ile eşgüdümlüdür. Uygulama safhasında performans ölçütleri
olmalı ve kontrol yapılmalıdır. Böylelikle gelişmelerin sürekliliği ve uygulamaların tüm ulustan
destek alması sağlanabilir.
E) Kapasite gelişimini değerlendirmek
Son aşama ise performans yönetimi, hesap verebilirlik ve öğrenme kapasitesi gelişiminin
çıktılarının değerlendirilmesidir. Artan etkinlik ve verimlilik, kapasite geliştirmenin
değerlendirme kriterleri olarak kullanılabilir. Bir değerlendirme aracı geliştirilmesi büyük
ölçüde pragmatizm gerektirir. Parçalı bir sistem yerine ulusal bir sistem tavsiye edilmektedir
(United Nations, 2009).
Benzer olarak, Dünya Bankası Enstitüsü “Gelişim Sonuçları için Kapasite Çerçevesi” adı altında
kapasite gelişimi için sonuç odaklı bir yapı önermiştir. Önermenin bileşenleri aşağıdaki gibidir;
•

Gelişmeye yönelik paydaşlara ait belirli bir amaç olmalı ve bu amaç yerel bağlamda gelişimi
motive edici olmalıdır.

•

Sosyopolitik, politik ve organizasyonel faktörler kapasite ihtiyaçlarını değerlendirmede dikkate
alınmalıdır.

•

Değişimi gerçekleştirenler bireyler ve gruplardır.

•

Kapasite gelişim faaliyetleri için ölçümlenebilir çıktılar belirlenmelidir (Otoo, Agapitova,
Gold, ve Fisher, 2009).

2.2.3. Kapasite Gelişim Alanları
UNDP (2008) raporuna göre ilk elden deneyimlere dayanarak kapasite gelişiminin dört alanda
gerçekleştiği sonucuna varılmıştır. Bunlar; kurumsal düzenlemeler, liderlik, bilgi ve sorumluluk olarak
belirlenmiştir. Bu dört unsurun entegrasyonu kapasite geliştirme algısını güçlendirir. Kapasite
geliştirme ile ilgili bilgileri güçlendirmek için, Dünya Bankası Enstitüsü, Birleşmiş Milletler Gelişme
Programının (UNDP) kapasite geliştirme faaliyetlerinin ülkeler, sektörler arasında karşılaştırılmasını
sağlayacak araçları geliştirmektedir (Theison, Nelson ve Awimbo, 2009).
Kurumsal düzenlemelerin yanı sıra, kapasite gelişimi için iki kritik bileşene işaret edilmektedir.
Bunlardan biri yetenekli ve yüksek performansa sahip çalışanlara sahip olmak, diğeri ise onları
destekleyecek bir kültüre sahip olmaktır (Rodriguez, Patel, Bright, Gregory ve Gowing vd., 2002).
Artık çalışanların hızlı öğrenebilme, değişimlere uyum sağlayabilme, etkili iletişim kurabilme gibi
yetkinlikleri de işletmelerin yaşamlarını sürdürmesi için önemlidir (Rodriguez vd., 2002). İş analizi
sonucu belirlenen yetkinliklerin ve faaliyetlerin misyon ve hedefler ile uyumu birey, takım performansı
ve işletme performansı arasında bir bağlantı sağlar (Rodriguez vd., 2002).
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2.3. Kamu Sektörü ve Yetkinlikler
Yetkinlik yönetimi, kültürel değişimi gündeme getirme ve örgütlerde daha çok esneklik, adaptasyon ve
girişimcilik oluşturma açısından önemli bir araçtır. Çalışanların fikirlerini ortaya koymaları ve yüksek
katılım sergilemeleri, kurumların fark yaratabilmeleri açısından kritiktir. Bu bağlamda birçok firma ve
kamu kuruluşu; kurumsal dönüşüm, çalışanların gelişimi, performans iyileştirme gibi konuları göz
önünde tutarak yetkinlik modelleri uygulamalarını gündemlerine almışlardır (Draganidis ve Mentzas,
2006). Bu ve benzer anlayışlar doğrultusunda kamu yönetimi, son yirmiyılda büyük ölçüde değişmiş ve
önümüzdeki yıllarda da değişmeye devam edecek gibi gözükmektedir. Yetkinlik yönetimi, geleneksel
bürokrasi temelli kamu kuruluşlarını günümüz modern, esnek örgütlerine dönüştürme sürecinde,
özellikle

de

ortak

bir

dil

oluşturma

açısından,

oldukça

destekleyici

bir

unsur

olarak

konumlandırılmaktadır (Hondeghem, 2002).
Ancak özel sektörde olduğu gibi kamu sektöründe de yetkinliklerin getirdiği çeşitli zorluklar vardır.
Öncelikle yetkinliklerin ölçümlerinin zor olması, bu konularda yapılan ampirik çalışma azlığı ve
uygulamalardaki bazı yöntemsel sorunlar, özel sektörde olduğu gibi, kamu yönetimi alanında da
yetkinlik kavramına getirilen eleştirilerin başında gelmektedir (Hondeghem, 2002). Ayrıca, performans
yönetimi kavramına kamu yönetimi ve kamu kuruluşları için yazılı basında olumsuz görüşlerle
yaklaşılmaktadır. Performans yönetimi ve yetkinlik yönetimi kavramlarının nasıl etkili bir şekilde
entegre edileceği sorusu da sıcak gündemde yerini korumaktadır. Bürokrasi, yetkinlikleri kurallarla
örülü, zaman kaybı olarak gören ve gereğinden fazla prosedürleştirilmiş kavramlara dönüştürme riskini
içermektedir.
Kamu yönetiminde yetkinlik yönetimi uygulamalarının özel sektöre oranla daha az olmasındaki temel
nedenlerden biri kamu kuruluşlarında net misyon ifadeleri ya da kurumsal amaçların bulunmamasıdır
(Hondeghem, 2002). Bu nedenle kamu kuruluşları yetkinlik modellerinin oluşturulması sırasında bu
modellerin oluşturulacağı kurumların yapısı ve hangi amaçlara hizmet edecekleri net bir şekilde
belirlenmelidir (Hondeghem, 2002).
Yetkinlik akımının kamu sektöründe başarısı için girdi ve çıktıların eşleştirilmesi ve bu ilişkilerin tüm
paydaşlara gösterilmesi gerekmektedir. Bugünkü yönetişim kavramında gelinen noktada, seçilmiş
görevliler ile bürokratlar arasındaki yüksek gerilimlere işaret edilmektedir (Cooper, Lawrence,
Kierstead, Lynch, ve Luce, 1998).
Kamuda strateji belirleme sürecinde yetkinlik yönetimi özel sektöre göre daha az daha az etkilidir.
Ek olarak sosyal farklılık ve çeşitlilik gibi unsurlar dolayısıyla yetkinliklere yenilerini eklemektedir. Bu
farklılıklarla başa çıkabilmeyi destekleyen yetkinlikler de kamu kuruluşlarının gündemine gelmektedir
(Cooper vd., 1998).
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Brans ve Hondeghem 2005 yılında Belçika hükümetlerini yetkinlikler çerçevesinde inceledikleri
çalışmalarında yetkinlik yönetiminin iş arayanlara kamu kuruluşlarını daha çekici gösterdiğini iddia
etmektedirler.

Bu çalışmaya göre yetkinlik yönetimi, kamu kuruluşlarını en az üç konuda

rahatlatmaktadır:
o

İşe alma ve işte tutma

o

Çalışanlara kendilerini geliştirme konusunda fırsat sunma

o

Bürokratik iş tanımları ve resmi yetkinlik değerlendirmeleri dışında seçenekler verme

Yetkinlik yönetimi farklı kamu kurumlarının yatay ve dikey bütünleşmesini sağlar. Kuruluşlar yetkinlik
yönetimini organizasyonel reformlar yapma ve değişimi gerçekleştirmede araç olarak kullanabilirler
(Brans ve Hondeghem, 2005).
Yetkinlik modellerini özel sektör, kapitalist pazar ekonomisi içerisinde kâr maksimizasyonunu ve
rakipler üzerinde rekabet avantajı sağlamak için kurar. Özel sektörde tutunmuş olan yetkinlik
modellerinin kamu yönetimine net bir şekilde aktarılması ve transfer edilmesi sorun teşkil
edebilmektedir.
Hükümetler ve kamu kuruluşlarının varlık nedenleri kâr maksimizasyonu değil, sosyal refahın
maksimize edilmesini sağlamaktır. Sosyal refahın ölçütleri de sadece parasal unsurlardan değil,
ölçülmesi oldukça zor olan bazı soyut kavramlardan da oluşmaktadır (Cooper vd., 1998). Bu durum,
kamu kuruşlarının finansal konular dışındaki konularla daha fazla ilgilenmesini gerektirmektedir.
Böylelikle, yetkinlik bazlı modellerin kamu kuruluşlarında kurulması ve sosyal refah ile
ilişkilendirilmesi önem kazanır (Cooper vd., 1998).
Kamuda yetkinlik yönetimi uygulanmasına geçmenin geçerli gerekçeleri vardır. Özellikle bürokratik
kültürün yerleşmiş olduğu kamu kuruluşlarında esnek ve verimli birimler oluşturmak adına yetkinlik
yönetimi kaldıraç etkisi oluşturabilir. Bu yaklaşımla yönetim insan kaynaklarını örgütün amaçlarına
ulaşabilmesi için merkezi bir yerde konumlandırabilir (Nordegraaf, 2000).
Hollanda Hükümetinin “Muhteşem Yedilisi” kamuda yetkinlik uygulamalarına iyi bir örnek olarak
gösterilmektedir.
Van Vulpen ve Moesker (2002) Hollanda’da kamu sektöründe yetkinlik bazlı uygulamaları
araştırmışlar. Ülkede 1995 yılında kurulan SPS (Senior Public Service – Üst Düzey Kamu Hizmetleri ÜDKH) adlı birim, merkezi kamu yönetiminde profesyonellik sağlama ve inovasyonu bir itici güç
olarak kamuda yaymayı amaçlamaktadır. Birimin kurulmasına etki eden faktörler arasında, kamunun
hızlı değişen bir çevreyle yüzleşmesi ile daha esnek ve çevik olması gerektiği fikri ve artan
küreselleşme sonucunda kamu yönetiminin gittikçe daha da karmaşık bir hale gelmesi öne çıkmaktadır.
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(Van Vulpen ve Moesker, 2002). SPS Office adı verilen merkezlerde çalışanlar, üst düzey kamu
görevlilerinin kişisel gelişimi ile ilgilidirler. Bunun altında yatan temel görüş olarak da insana verilen
önem ve kişisel gelişimin örgüt seviyesinde bir gelişime gideceğidir (Van Vulpen ve Moesker, 2002).
Van Vulpen ve Moesker (2002) yukarıda sözü edilen çalışmalarında; “kamu yöneticileri çalışanların
performanslarını arttıracak ya da tetikleyecek başka yöntemler bulunurken, yetkinlik modelinin
kullanılmasının katma değeri nedir?” şeklinde sorular sormuşlardır. Buna verilen cevap ise, yetkinlik
kavramının nasıl tanımlandığı ve anlaşıldığı vurgusu üzerinden olmuştur. İyi ve net bir şekilde
tanımlanan ve ölçümlenmesi için gerekli ölçüt davranışların belirlendiği bir sistem geliştirilmiştir. SPS
yetkinlikleri kişilik özelliklerinden ayrı tutmuş ve kişinin davranışlarının daima aktarılabilir ve
gözlemlenebilir olmasının verdiği faydayı ön plana çıkartmıştır. SPS birimi tarafından STAR olarak
adlandırdıkları (Situation, Task, Action, Result / Durum, Görev, Eylem, Sonuç) formül ile -yetkinlikler
belirlenmiştir. Misyon kavramı ile özdeşleştirilen stratejiler, kamu kuruluşunun misyonundan yola
çıkılarak ne tür yetkinliklerin gerekli olduğunun belirlenmesinde yardımcı olmuştur. Böylelikle tepe
yönetimden aşağıya doğru yetkinlik gereklilikleri mesajları gönderilebilir. Sonuç olarak, aşağıda
verilen yedi adet yetkinlik, kamu hizmetinde çalışan tüm yöneticiler için geçerli olabilecek niteliktedir
ve muhteşem yedili olarak adlandırılmıştır: (Van Vulpen ve Moesker, 2002)
1. Bireysel farkındalık: Kendi kariyerinin mimarı olmak, ne yapılması gerektiğine ve nasıl
gelişeceğine özgürce karar verebilmek
2. Öğrenmeyi öğrenmek, gelişmek ve öğrenmek için merak duymak, kişisel gelişim için hevesli
olmak
3. Çevresel farkındalık
bulundurabilme)

(politikaları

oluştururken

sosyo-politik

unsurları

göz

önünde

4. Personeli geliştirme (gelecek vadeden, başarılı çalışanların tespiti ve işe alımını sağlayabilme)
5. İkna yeteneği (doğru zamanda doğru ifadelerle paydaşların karşısına çıkma ve hedeflenen
politikaları uygulatabilme)
6. Bütünsellik (sözünün eri olmak)
7. İnisiyatif almak
2.4. Yetkinliklerin Yaratacağı Olumlu Sonuçlar
a. İş Performansı
Yetkinliklerin kamuda yaratacağı olumlu sonuçlar açısından Jacobs ve Washington’ın (2003)
araştırmaları çalışanların gelişiminin kurum performansını olumlu yönde etkilediği sonucunu
desteklemiştir. Çalışmada 437 kamu kuruluşuyla irtibata geçilmiş, performans yönetim programıyla
işyeri performansı arasındaki ilişki gözlemlenmiştir. Görülmüştür ki performans yönetim programı;
belirli iş hedefleri, teşvik etme, geri besleme mekanizması ile birlikte hedeflere erişmek için öğrenme
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fırsatlarını içermektedir. Çalışma, performans yönetim programı ve çalışan gelişimi olmadan sanayide
genel ortalamaların altında kalındığını göstermiştir (Jacobs ve Washington, 2003).
b. Motivasyon
Benzer olarak Kuvaas (2008) çalışmasında kamu sektöründe motivasyon ile iş performansı arasındaki
ilişkiyi göstermeyi amaçlamıştır. Çalışmada 779 çalışan ile yapılan internet tabanlı anket sonuçlarına
göre iş özerkliğinin, yöneticinin yetkinliği desteklemesinin, gelişme ve görev dayanışmasının
motivasyonu pozitif yönde etkilediğini sonucu çıkmıştır. Bu sonuç sosyal çevrenin motivasyonu tatmin,
yetkinlik ve ilişki ihtiyacı yoluyla etkilediği görüşünü desteklemektedir.
Illinois Üniversitesinin Kamu Yöneticisi Sertifika Programında kamu yöneticilerinin sahip olmaları
gereken temel yetkinlik alanları; liderlik ve etik, etkili denetim, kültürel yetkinlik, etkili ortaklıklar
kurma, insan kaynakları yönetimi, program/proje yönetimi, örgütsel yönetim, kamu politikaları ve
yönetim olmak üzere sekiz başlık altında toplanmıştır
c. Ayırt Edici Yetkinlikler
Yetkinlikler, kaynaklara göre daha az esnektir ve yaparak öğrenme sonucu gelişirler. Ayırt edici
yetkinlikler ise, başkaları tarafından kopyalanması oldukça zor olan ve bu sebepten dolayı bir avantaj
sağlayan yetkinliklerdir. Bunlar uzun dönem başarısını getiren faktörlerdir. Bir yetkinliği ayırt edici
kılanlar ise; ne kadar özgün olduğu, ikame edilebilirlik derecesi, rakipler arasında rastlanma oranı,
taklit edilebilme zorluğu, tehditleri savma ve fırsat açmadaki değeri ile rekabet avantajı sağlaması gibi
unsurlardır (Bryson, Ackermann ve Eden, 2007). Bu tip bir yetkinliğin belirli bir ölçüde anlaşılmazlık
ve örgün bilgi (tacit knowledge) içerdiğini söylemek mümkündür.
Önemli bir ekleme ise, ayırt edici yetkinliklerin, yetkinlikler arası modellerden/şekillerden doğduğudur.
Diğer bir deyişle, bireysel yetkinliklerin hiçbiri tek başına özgün/eşsiz olmayabilir ama bir araya
geldiklerinde ayırt edici olabilirler. Temel yetkinlik (core competency) örgütün başarısı için çok
önemlidir. Bu yetkinliğin kaldırılması durumunda amaca ulaşmak mümkün olmayacaktır. Eğer
başkaları tarafından da yapılabilen bir beceri ise uzun dönem başarısı getirmeyeceği açıktır. Temel ayırt
edici (core distinctive) yetkinlik ise, varlığı amacın gerçekleştirilmesi için çok önemli olan, ayırt edici
yetkinliktir ve taklit edilebilirliğinin zor olmasından dolayı uzun dönem başarısı için oldukça önemlidir
(Bryson, Ackermann, ve Eden, 2007). Özellikle neyi yapacağız, nasıl yapacağız, başarımızı neyin
üzerine kuracağız ve uzun dönemde nereye geleceğiz sorularının cevaplandırılması için bu yetkinliğe
sahip olmak çok önemlidir.
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d. Kamu kurumlarının zorlukları
Olumlu kurum çıktıları elde etmek ve kamu personelinin yetkinliklerini geliştirmek için kamu kurum
ve insan kaynakları planlaması yapılamamaktadır. Kamu personelinin yetkinlik bazlı hizmet içi eğitime
tabi tut kuruluşlarında etkili ulmaması, kamu çalışanlarının işlerini verimli bir şekilde yürütecek bilgi
ve beceriye kavuşmasını engellemektedir. Kamu kesiminde görevde yükselme konusunun mevzuatta
açık ve yeterli şekilde tanımlanmamış olması, etkili bir ödüllendirme sisteminin bulunmaması ve ücret
dengesizliği kamu çalışanlarının kendilerini geliştirmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Kamu
personelinin kurum ve kuruluşlar arasında dengesiz dağılımı ve personel yetersizliği sorunları göze
çarpmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarında norm kadro uygulamasına tam olarak geçilmemiş olması
kamu hizmetlerinin gerektirdiği personel sayısının ve personelde aranacak niteliklerin bilinememesine
yol açmaktadır (DPT, 2007).
3. ÖĞRENME İLE İLGİLİ KAVRAMLAR
3.1. Öğrenme Kuramları
“Etkin Öğrenme” ve “Eylemsel Öğrenme” olmak üzere iki önemli öğrenme yönteminin “Kapasite
Geliştirme Modeli” oluşturulurken dikkate alınmasında yarar görülmektedir.
3.1.1. Etkin Öğrenme (Active Learning)
Bonwell ve Eison (1991) tanımına göre ‘Etkin Öğrenme’, eğitim sürecindeki etkinliklere öğrenicinin
doğrudan katılımını ve yaptığı eylemler hakkında düşünmesini sağlayan bir yöntemdir.
Bu yöntem, bir sorunu anlamak ve çözümlemek için mantıksal bir akıl yürütme sürecinin uygulanması
ile öğrenmenin gerçekleştirilmesi ilkesine dayalıdır.
Etkin öğrenme, bireyin öğrenme sürecine etkin olarak katılımını sağlar. Bu katılımı sağlayabilmek için
öğrenenlere okuma, yazma, konuşma, tartışma, geçmişte yaşananlarla bağ kurma, edindiği bilgileri
günlük yaşamda uygulama ve problem çözme işlemlerini kendi kendilerine yapma olanağının verilmesi
ile gerçekleşir. Bu yaklaşımla öğreniciler pasif alıcı olmaktan kurtulur, kendileri öğrenerek yaşamlarını
şekillendirmeye çalışırlar. Böylelikle etkin öğrenme sürecinde karar verme, sorumluluk alma ve
özellikle öğrenmeyi öğrenme mümkün olur.
3.1.2. Eylemsel/Eylemden Öğrenme (Action Learning)
Farklı beceri ve deneyim düzeyindeki bir grup insanın bir araya gelerek bir sorunu analiz etme ve bir
eylem planı geliştirme sürecidir. Grup, süreç boyunca eylemler uygulandıkca toplanmaya devam eder,
bu uygulamalara yansıtma yaparak süreç ortasında düzeltmeler yapar. Eylemden öğrenme bir çeşit
‘yaparak öğrenme’dir.
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Bu yöntem ilk olarak 1940’larda Profesör Reginald Revans tarafından Birleşik Krallık’taki kömür
ocaklarında üretkenliği arttırmak amacıyla önerilmiş ve kullanılmıştır. Daha sonra hastanelerde de
uygulanmış ve geleneksel öğretim yöntemlerinden çok daha etkili olduğu görülmüştür.
İngiltere’de Mike Pedler ve Alan Mumford (2007), ABD’de Michael Marquardt ve Joe Raelin (2007)
eylemden öğrenmenin kamu sektöründe kullanımı ile ilgili araştırmalar yapmışlardır. Yapılan
araştırmalar kişilerin ‘beraber ve birbirlerinden’ öğrendikleri zaman öğrenmenin çok daha güçlü ve
kalıcı olduğunu göstermiştir.
Ausubel’in öğrenme kuramı da eylemsel öğrenmeyi desteklemektedir. Ausubel’in öğrenme kuramına
göre öğrenmeyi etkileyen en önemli faktör öğrenicinin mevcut bilgi birikimidir. Bu birikim ortaya
çıkarılıp öğrenme programının tasarımında parametre olarak gözönünde bulundurulmalıdır.
Yeni öğrenilecek olan kavram, bilgi ve ilkeler önce öğrenilmiş olanlarla ilişkilendirildiğinde anlam
kazanır (Stanley, 1998).
3.2. Öğrenme Türleri
Kurumlar yönetim yaklaşımları ve sistemleriyle farklı türde öğrenme ortamları yaratırlar. Öğrenme
türleri aşağıda sıralanmıştır.
A- Tek döngülü (yönlü) öğrenme - uyum sağlayıcı/uyumsal öğrenme
B- Çift yönlü (döngülü) öğrenme
C- Sibernetik- öğrenmeyi öğrenme
D- Geçmişten ve hatalardan öğrenme
E- Müşterilerden öğrenme
F- Başkalarından öğrenme (kıyaslama –benchmarking)
G- Birlikte öğrenmeyi öğrenme
A- Tek Döngülü (Yönlü) Öğrenme - Uyum Sağlayıcı/Uyumsal Öğrenme
Tek döngülü (yönlü) öğrenmede, kurum/organizasyon üyeleri, çevrelerinde meydana gelen problemleri
tanımlar, bunları giderebilmek için gerekli stratejileri geliştirir ve uygular. Bu tür öğrenme,
organizasyon içindeki bozuklukların ve yanlışlıkların, mevcut politika ve değerlerde değişiklik
yapmadan bulunması ve düzeltilmesine dayanır.
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Tek döngülü öğrenme, problemleri içinde bulunulan zamana ve duruma göre çözmeye yoğunlaşır,
hareketlerin uygunluğunu incelemez, çok ufak gelişmeler üzerinde durur. Mevcut iş yapma
yöntemlerinin altında yatan temel varsayımları sorgulamadan tek boyutlu sorulara cevap verir.
B- Çift Döngülü (Yönlü) Öğrenme – Yaratıcı Öğrenme
Problemlerin temel nedenlerini ve süreçleri sorgulamak çift döngülü/yaratıcı öğrenmedir - DoubleLoop Learning (Argyris, 1977).
Çift döngülü öğrenme, örgütün normlarını, politikalarını ve amaçlarını incelemek ve sorgulamak
suretiyle hataların düzeltilmesi anlamına gelmektedir. Mevcut uygulamaların yeniden incelenmesini ve
değiştirilmesini gerektirir. Çift döngülü öğrenmede, standartlardan sapmalar bulunur, düzeltilir ve yeni
standartlar ortaya konur.
Çift döngülü / yaratıcı öğrenme yaratmayla ilgilidir; sistem düşüncesi, paylaşılan vizyon, kişisel ustalık,
ekip öğrenmesi ve yaratıcı gerilim gerektirir. Yaratıcı öğrenme uyumsal öğrenmenin aksine dünyaya ve
ortama yeni bakış açıları gerektirir. Çift döngülü öğrenme temel kurumsal değer, norm ve kültürün
değiştirilmesinde başarılı olmaktadır. Tek döngülü öğrenme daha çok sürecin geliştirilmesini
amaçlarken, çift döngülü öğrenme temel kültürel değişmeye yönelik bir öğrenmedir. Bu tip öğrenme, iş
çevresinde olup bitenlere daha bütünsel bir açıdan bakmaya yönlendirir. Öğrenen organizasyonlar çift
döngülü öğrenme üzerinde durarak değişen çevre koşullarına daha kolay uyum sağlarlar.
C- Sibernetik - Öğrenmeyi Öğrenme
Sibernetik ana konusu enformasyonun / bilginin, iletişimin ve denetimin incelenmesi olan, birkaç
disiplini içeren yeni bir bilimdir. Sibernetik bilimine göre, sistemler (kurumlar) çevrelerinin önemli
yönlerini algılama, izleme ve tarama kapasitesine sahip olmalıdır. Sistemler, bu bilgilerle sistemin
davranışını yönlendiren işleyiş normları arasında bağlantı kurabilmeli ve bu normlardan önemli
sapmaları fark edebilmelidir. Çelişkiler ortaya çıkarsa düzeltme hareketine girişebilmelidir. Eğer bu
koşullar yerine gelmişse, sistem ile çevresi arasında kesintisiz bir bilgi alışverişi süreci oluşur. Bu
süreç, sistemin değişmeleri izlemesini ve uygun tepkiler vermesini sağlar.
D- Geçmişten Ve Hatalardan Öğrenme
Çalışanların yaşadıkları farklı tecrübeler veya hatalar paylaşıldığında, diğer çalışanların ders alabileceği
ve yeni sonuçlar ortaya çıkarabilecekleri bir ortam yaratırılır. Başkalarından öğrenmek, farklı
tecrübelere sahip olmak demektir. Geçmişten ve hatalardan öğrenme, aynı hataların tekrarlanmaması
açısından önemlidir.
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E- Müşterilerden Öğrenme
Ürün veya hizmetin son kullanıcısı durumunda bulunan müşteriler, üründen beklentilerini en somut
biçimde ortaya koyabilecek kişilerdir. Dolayısıyla müşterileri, kurumların entelektüel bir kaynağı
olarak değerlendirmek, onların bilgi ve tecrübelerinden yararlanmak kurumların öğrenme stratejilerinin
özünde bulunmalıdır.
F- Başkalarından Öğrenme (Kıyaslama – Benchmarking)
Kıyaslama, mükemmele ulaşmak için en iyi uygulamaların araştırılması ve uyarlanması sürecidir. Aynı
zamanda kıyaslama kurumların kendisini en iyi kurumların uygulamaları ile karşılaştırmasını ve onların
uygulamalarını sistematik olarak analiz edip öğrenebilmesini sağlar.
G- Birlikte Öğrenmeyi Öğrenme
İnsanlar birlikte, karşılıklı etkileşimle gerçekleşen paylaşım yoluyla daha kolay öğrenirler. Bu
birliktelik kişiler üzerinde sinerjik bir etki yaratarak daha kolay ve daha fazla şey öğrenmelerini sağlar.
Birlikte öğrenme, kurumun bir bölümünde çalışanlar arasında meydana gelebileceği gibi, değişik
kurum fonksiyonlarını yerine getiren bölümler ve hatta kurumlar arasında da gerçekleşebilir. Birlikte
öğrenme aynı zamanda yöneticilerin ve her kademede çalışanların birlikte, etkin bir şekilde çalışmasını
ve bilginin kurum içinde daha çabuk ve etkin bir biçimde yayılmasını kolaylaştırır, hataların
tekrarlanması önlenir.
3.3. Öğrenmeyi Keşfetme
Gerek kişilerin gerek kurumların gelişim için öğrenmeyi anlamaları, başka bir deyişle keşfetmelerinin
önem ve önceliği giderek artmaktadır.
R. Oxford, 2003 yılında “Öğrenmeyi Öğrenme Stratejileri” başlıklı makalesinde “çalışılandan en üst
düzeyde verim alabilmek için ilk önce nasıl öğrenileceğini öğrenmek gerekir” düşüncesini
irdelemiştir(6). Öğrenmenin özelliklerini bilerek çalışmak, bu arada kendi öğrenme biçiminin farkında
olmak ve etkili bir çalışma planı uygulayabilmek kısa zamanda etkili öğrenme becerisini de
geliştirdiğini iddia eden Oxford ve Ehrman (1990) yetişkin öğrenmesinde de farklı bir durum
olmadığını yaptıkları araştırma ile kanıtlamışlardır. Düşünen, tartışan ve çözüm üreten toplum yaratmak
için temel becerilerle, yani okuma yazma ile başlayan bir öğrenme sürecinden teknoloji kullanma
sürecine nasıl gelinebileceğini tartışırlar (Özer, 1997).

6

Bu konu Milli Eğitim Bakanlığı’mızın da vurguladığı ve yaygınlaştırmaya çalıştığı faaliyetler arasında yer
almaktadır.
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ABD’de 1991’de yapılan bir araştırmada öğrenmeyi öğrenme; eleştirel düşünme, sorumluluk alabilme,
bireyler ve gruplarla iletişim kurabilme, kendini yönetebilme de katılmıştır. 2000’li yıllarda iş gücünü
en çok etkileyen temel beceriler de bunlar olacaktır. Söz konusu beceriler; kaynak kullanımı, kişilerle
ilişkiler, bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, bilgi paylaşımı ve bilgiyi kullanma ile etkili teknoloji
kullanımı olarak belirlenmiştir. Öğrenicide bu becerilerin farkındalığını yaratmak ve gerekli donanımı
sağlamak günümüz eğitim kavramının birinci hedefi durumuna gelmistir.
İş yapabilme, alet kullanabilme kapasitesi olarak bilinen zekâyı ilk tanımlayanlardan biri de
Thorndike’dır. Kendisi, zekâyı soyut zekâ, sosyal zekâ ve mekanik zekâ olmak üzere üçe ayırır. Aynı
zamanda bir takım zihinsel beceriler de belirlemiştir. Bunlar; sözel kavrama, hafıza, muhakeme,
uzaysal ilişkileri görselleştirme yeteneği, sayısal yetenek, sözel akılcılık, algısal hız olarak ele
alınmaktadır. Son yıllarda, Harvard Üniversitesi Eğitim Bilimi profesörlerinden Howard Gardner’in
(1993) yeniden tanımladığı zekâ kavramı; bir ürün ortaya çıkarabilme kapasitesi, gerçek hayatta
sorunlara etkili ve verimli çözüm üretebilme becerisi, çözüme kavuşturulması gereken yeni sorunlar
keşfetme becerilerini kapsamaktadır. Gardner (1993) zekâyı başta 7

grupta toplanmakla beraber,

sonraki yıllarda sekizinci de eklendi:
1. Mantıksal-Matematiksel Zekâ (Logical-Mathematical Intelligence)
2. Sözel-Dilsel Zekâ (Verbal-Linguistic Intelligence)
3. Görsel-Mekansal Zekâ (Visual-Spatial Intelligence)
4. Kişisel-İçsel Zekâ (Intrapersonal Intelligence)
5. Kişiler Arası-Sosyal Zekâ (Interpersonal Intelligence)
6. Müziksel-Ritmik Zekâ (Musical Intelligence)
7. Kinestetik-Bedensel Zekâ (Bodily-Kinesthetic Intelligence)
8. Doğa Zekâsı (Naturalistic Intelligence)
Gerek öğrenici gerekse öğreten kişilerin bunlardan hangisinde ya da hangilerinde daha güçlü
olduklarının farkına varıp, yeterli olmadıkları alanlarda kendilerini geliştirmeleri öngörülmektedir.
Bu nedenle de “Her insan farklıdır, tektir ve özeldir” düşüncesi, her bireyin insanlık kültürüne farklı
yönlerde katkı yapabileceği gerçeğini ortaya koyar. Gardner, insanların “IQ” denilen tek bir zekâya
sahip oldukları zekâ anlayışını çoklu zekâ teziyle (multiple intelligences theory) çağın gerisinde
bırakmıştır. Gardner’a göre insanların sahip oldukları çoklu zekâların her biri yaşamak, öğrenmek,
problem çözmek ve insan olmak için kullanılan etkili birer araçtır.

Bunları kurumsal gelişim

modellerinde en iyi şekilde kullanmayı öğrenmek ve bilmeyenlere öğretmek bir zorunluluktur. Amaç
kişilerin kendi fiziksel ve zihinsel yeteneklerini ve sınırlamalarını, yani öğrenme profilini
keşfetmelerine yardımcı olmak, kurumsal ve bireysel bazda gelişim performansını yükseltmektir.
Böylece kapasiteyi de geliştirerek rasyonel ve eleştirel düşünen, sorgulayan, araştıran bir çalışan profili
oluşturulabilecektir.
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3.4. Öğrenme Stratejileri
Glenn’e göre öğrenme stratejileri "öğrenicinin kendi kendine öğrenebilmesi için kullandığı işlemlerdir”
( 2007) . Kendi öğrenmesini sağlayabilen öğrenicilere, "stratejik öğrenenler" (strategic learners),
"bağımsız öğrenenler" (independent learners), "öz-düzenleyici öğrenenler" (self-regulated learners) gibi
adlar verilmektedir. Öğrenme stratejileri yazarlar tarafından farklı sınıflandırılmaktadır. Gagne ve
Driscoll (1998) öğrenme stratejilerini beş başlık altında incelemektedirler :
1. Dikkat stratejileri
2. Kısa süreli belleği geliştirme stratejileri
3. Kodlamayı artırma stratejileri
4. Geri getirmeyi artırma stratejileri
5. İzleme-yöneltme stratejileri
Bireyler öğrenme stillerine göre de görsel, işitsel, kinestetik olmak üzere üç tipte toplanabilirler. Farklı
öğrenme stilleri nedeniyle eğitim dokümanlarının, araç ve gereçlerinin her üç stile de anlamlı gelecek
şekilde hazırlanması öngörülmektedir.
1. Görsel ağırlıklı öğrenenler: Özel yaşamlarında genellikle düzenlidirler. Karışıklık ve dağınıklıktan
rahatsız olurlar.
Tam olarak anlayabilmeleri için dersin mutlaka görsel malzemeler ile desteklenmesi gerekir. Harita,
poster, şema, grafik gibi görsel araçlardan kolay yararlanırlar ve bu araçlardan öğrendiklerini kolay
hatırlarlar. Öğrendikleri konuları gözlerinin önüne getirerek hatırlamaya çalışırlar.
2. İşitsel ağırlıklı öğrenenler: Küçük yaşlarda kendi kendilerine konuşurlar. Ses ve müziğe
duyarlıdırlar. Sohbet etmeyi, birileri ile çalışmayı severler. Genellikle ahenkli ve güzel konuşurlar.
Yabancı dil öğreniminde (konuşma ve dinleme becerilerinde) başarılıdırlar. İşittiklerini daha iyi
anlarlar. Daha çok konuşarak, tartışarak öğrenirler. Bilgi alırken dinlemeyi, okumaya tercih ederler.
Olay ve kavramları birinin anlatması ile daha iyi anlarlar.
3. Kinestetik (Dokunsal) ağırlıklı öğrenenler: Oldukça hareketlidirler. Yerlerinde duramazlar, sürekli
hareket ederler. Pencereyi açmak, kapıyı kapatmak, birşeyler getirmek hep onların görevi olsun isterler.
Uzun müddet oturmaya zorlanırlarsa klasik öğrenme ortamlarında ne olup bittiğini de anlamaz hale
gelebilirler.

Eğitimin

anlatılarak

işlenmesi

veya

görsel

malzemeler

ile

zenginleştirilmesi

kinestetik/dokunsal öğrenicinin öğrenmesine beklenildiği ölçüde katkı sağlamaz. O nedenle,
programlarda ideal araçlar olarak kabul edilen, şema, grafik, fotoğraf gibi görsel araçlar kinestetik
öğrenici için (görsel öğrenicilere göre) daha az değer taşır. Çünkü ne kadar renkli ve canlı olursa olsun
görsel materyaller onların öğrenmesini beklenilen ölçüde kolaylaştırmaz. Anlatımdan da yeterince
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yararlanamazlar. Öğrenebilmeleri için mutlaka ellerini kullanabilecekleri, yaparak yaşayarak öğrenme
dediğimiz yöntemlerin uygulanması gerekir.
İnsancıl Ruhbilimciler Birliği (Association for Humanistic Psychology)(7) yetişkinlerde öğrenme
konusunda androgojik yaklaşım için şu dört temel görüşü ileri sürmektedir:
1. Yetişkinlerin yaşantıları ilgi odağı olmalıdır.
2. Kişiye mekanik ve küçültücü bir bakış açısı ile yaklaşmak yerine onun seçme, yaratma ve
değerlendirme ve kendini gerçekleştirme gibi insancıl niteliklerine önem verilmelidir.
3. Anlamlı olmaya özen gösterilmelidir.
4. Kendi varlığını ispatlayan birey, kendini başkalarıyla ve toplumla bütünleştirecektir.
Carl Weinberg özellikle yetişkinlere uyan beş öğrenme ilkesi üzerinde durmaktadır:
-

Kişi özgür ortamda öğrenir;özgür bir öğrenme ortamı bireyi kendini açıklama, geleceğini
belirleme ve kararlarını oluşturma yönünden yüreklendirmektedir.

-

Kişi yaşantılarıyla ilgi kurduğu olayları ve bilgileri öğrenir; yaparak öğrenme deneyimi birey
tarafından ne yapmak istediğine bağlı olarak seçilmelidir.

-

Kişi işbirliği içinde öğrenir; esas olan başkaları tarafından öğrenme deneyiminin geciktirilmesi
değil desteklenmesidir.Kişi kendisi için anlamlı olan bilgileri, davranışları, becerileri öğrenir.

-

Kişi kendi kişilik özelliklerine bağlı olarak öğrenir (Okçabol, 1994) .

3.5. Öğrenen Organizasyonlar
Öğrenen organizasyonlar ortak farkındalığını ve farkındalık kapasitesini sürekli olarak geliştiren ve bu
farkındalığı daha iyi sonuçlar yaratmak için kullanan organizasyonlardır. Ortak farkındalık ve sürekli
gelişme halindeki kurumlarda da hata oranı sürekli azalmaktadır.
Ülkelerin kalkınması sahip oldukları tüm kurumlarının performansı ile doğru orantılıdır. Kurumların
performansı yönetimine ve yöneticilerine bağlıdır. Organizasyonların bir bütün olarak performanslarını
geliştirebilmek için yönetimin çalışanlara liderlik yapması gerekmektedir. Tüm organizasyonların
odağında ise çalışanlar bulunmaktadır. Organizasyonun, yönetimin ve çalışanların performansının
artması da kurumun tüm üyelerinin sürekli gelişimi, yani öğrenmesi ile ilgilidir.
Öğrenen örgüt; kurumların, sürekli olarak yaşadıkları olaylardan çıkarabildikleri sonuçlar ile çevre
şartlarına kendilerini uydurabilmelerini, personellerini çevre şartlarına göre geliştirici bir sistem
kurabilmelerini ve bu sistem sayesinde sürekli değişen ve kendini yenileyen dinamik bir örgüt
olabilmelerini ifade etmektedir.
7

http://www.ahpweb.org/index.html
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Öğrenen örgütler, kişilerin gerçekten istedikleri sonuçları yaratma kapasitelerini durmadan
genişlettikleri, yeni ve coşkun düşünme tarzlarının beslendiği, insanların nasıl birlikte öğrenileceğini
sürekli olarak öğrendikleri organizasyonlardır. Öğrenen bir organizasyon, bilginin yaratılması,
edinilmesi ve transferi ile yeni bilgilerin ve anlayışların oluşturulması için davranış değiştirme
becerisine sahip bir organizasyondur.
David Garvin’e (1998) göre öğrenen organizasyona dönüşmede üç temel konu vardır-:
Anlam sorunu: Organizasyonun öğrenme bağlamında sağlam temellere dayalı, kolay uygulanabilir bir
tanıma kavuşmuş olması;
Yönetim konusu: Pratiğe yönelik, işleyişle ilgili açık ve yönlendirici ilkeler;
Ölçme konusu: Organizasyonun öğrenme hızını ve düzeyini değerlendirecek, ölçebilecek araçlar.
3.6. Öğrenen Örgütlerin Farkı
Öğrenen örgütler diğer örgütlerden farklıdır. Bu farklılıklardan bazıları şöyle sıralanabilir:
1- Öğrenme insanların yaptıkları her şeyin bir parçasıdır.
2- Öğrenme anlık bir olay değil bir süreçtir.
3- Bireyler kendilerini geliştirirken kurumlarını da değiştirirler.
4- Kurum kendisinden de bir şeyler öğrenir; çalışanlar kurumu yenilikler konusunda eğitirler.
5- Öğrenen örgütlerde bireyler yaratıcıdır; bireyler kurumu yeniden yapılandırırlar.
6- Öğrenen örgütlerin bir parçası olmak bireylere keyif ve heyecan verir.
Öğrenme döngüsünün akılda kalma ile ilişkisinde ise aşağıdaki oranlara işaret edilmektedir. Buna göre,
insanlar;
-

dinleyerek öğrenilenlerin %5’ini

-

okuyarak öğrenilenlerin %10'unu

-

görerek öğrenilenlerin %20'sini

-

dinleyerek ve görerek öğrenilenlerin %50'sini

-

duyarak, görerek ve sesli tekrar ederek öğrenilenlerin %70'ini
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-

yaparak (dokunarak-tutarak), görerek, duyarak ve sesli (söyleyerek-anlatarak) öğrenilenlerin
%80'nini

-

öğreterek ise %90’ını hatırlamaktadırlar. (Yarış, 2008)

Kapasite modeli kurgusunda yetişkinlerin nasıl öğrendikleri dikkate alınarak, aktif öğrenme esaslı
aşağıdaki öğrenme döngüsü oluşturulmuştur. Öğrenici//Katılımcı merak edip heveslendiği konuyu
öğrenmek isteyecek, öğrendiklerini hafızasında saklayacak, mevcut bilgilerle ve deneyimleri ile
ilişkilendirerek kullanacak, kullandıkça özgüveni artacak ve öğrenme döngüsü yerleşecektir. (Şekil 3)
Şekil 3: Öğrenme Döngüsü
Gelişmeleri

Varlıkları ve ihtiyaçları

değerlendir

değerlendir

Sonuç
Aktarım

Neler
yapılmalı?
Uygulamaları

İlgilerini çek

Öğrenme

4
3

2

yönlendir

Tepkiler

1

Tepkileri ölç

Gerçekleştirilecek her türlü faaliyet bireyde, bireyler arasında tepkiler oluşturur. Tepkilerin destek
uygulamalarla ve “iş” ile ilişkilerinin kurulmasıyla öğrenme başlar, öğrenilenler işe aktarılır ve
beklenen sonuçlara yaklaşılır.
4. YETİŞKİNLERDE ÖĞRENME
Çocuk, genç ve yetişkin; herkes yaşam boyunca sürekli olarak bir şeyler öğrenir. Okçabol, (1994)
öğrenmeyi, kişinin çevresiyle etkileşim yoluyla kalıcı davranış kazanması ya da eski davranışlarını
değiştirmesi süreci olarak tanımlamaktadır. Uysal (2005) ise eğitimi, bireyin davranışlarında kendi
yaşantıları yoluyla, bilinçli olarak istendik davranışlar meydana getirme süreci olarak açıklamaktadır.
Eğitimin; bireylerin bilgi ve becerilerini, beklentilerini, tutumlarını, toplumca ya da kurumlarca uygun
görülen yönde (istendik) ve amaçlı olarak (kasıtlı) değiştirmesi beklenir.
Bu bağlamda temel konumuz olan yetişkin eğitimine ve gelişimine baktığımızda, yetişkinlerin farklı
öğrenme özellikleri ile ilgili yaklaşımların 1940’lı yılların sonuna kadar geri gittiği görülmektedir.
Yetişkin öğrenmesi ile ilgili çalışmaların temelini “Yetişkin Öğrenici” kitabıyla Malcolm Knowles
ortaya koymuştur . Knowles, yetişkinlerin öğrenmek için belli durumlara ihtiyaç duyduklarına dikkat
çekerek, bunu “andragoji” olarak ifade etmiştir. Yetişkin insan anlamına gelen “andro” ve yol
gösterme anlamına gelen “agogus” sözcüklerini birleştirilerek oluşan androgoji, yetişkin eğitimi
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yöntemini inceleyen bir disiplin olarak ortaya atılmıştır. Yetişkinler için eğitim disiplini de genel
öğrenme kuramlarıyla ilgilidir.
Örneğin; bilişsel kuramlara göre öğrenme doğrudan gözlemlenemeyen zihinsel bir süreçtir (Riding ve
Rayner, 1998). Yani, davranışçıların davranışta değişme olarak tanımladığı şey de gerçekte kişinin
zihninde meydana gelen öğrenmenin yansımasıdır. Bilişsel kuramcılar daha çok anlama, algılama,
düşünme, duyuş ve yaratma gibi kavramlar üzerinde dururlar.
Gestalt psikologları, zihne ulaşan verilere anlam yükleme ile ilgili olarak aşağıdaki ilkeleri ileri
sürmektedirler (Hilgard ve Bower, 1974):
-

Bir problem çözülürken yapılan iş, bilinenlerden hareketle bilinmeyenleri bulmaktır. Bilinen
yollar problemi çözmeye yetmezse çözüm birdenbire zihinde belirlenir. Kavrama yoluyla
öğrenmede problem oluştuğunda başlangıçta problemin çözümünde hiçbir gelişme sağlanamasa da
sonraki evrede çözüm birdenbire akla gelebilir.

-

İnsanlar gördüklerini bir bütün olarak algılarlar. Bütünü oluşturan parçaların bütünle ve
birbirleriyle olan ilişkisi önemlidir. Bir parçanın veya nesnenin algılanışı, onun bütünle ve diğer
parçalarla olan ilişkisine göre değişir.

-

İnsanlar çevrelerini bir uyum içerisinde görme eğilimindedirler. Eşya ve olaylar, parçası oldukları
bütün içerisinde anlam kazanır.

-

İnsanların davranışı, içinde bulundukları durumu algılamalarına bağlı olarak değişir. Öğrenme,
kişinin çevresini algılama ve yorumlama sürecidir. Bundan dolayı, öğrenmede önemli olan kişinin
olayları ve durumları anlaması, diğer bir deyişle nesnelere ve olaylara anlam yüklemesidir.

Thorndike'a göre yetişkinlerin öğrenme yeteneği her zaman vardır. Öğrenme hızının 20-25 yaşlarında
en yüksek düzeyde olduğu, sonra 42-45 yaşlarına değin yılda %1 oranında bir azalma gösterdiği,
45'inden sonra önemli oranda düştüğü belirtilmektedir. Öğrenme hızındaki düşüş, yetişkinin
öğrenmesini engellememektedir. Öğrenme süresi dikkate alındığında, genç yetişkinlerin başarı
derecesi daha yüksektir. Ancak, net biçimde zaman sınırlandırılması getirilemediğinde, öğrenme
gücünde 20 ile 60 yaşları arasında önemli bir farkın olmadığı ileri sürülmektedir. Diğer bir anlatımla,
60 yaşındaki bir yetişkin, 20 yaşında iken öğrenebileceği türden bilgi, beceri ve değerleri öğrenme
gücüne sahiptir (Kurt, 2000). Sadece daha yavaş öğrenme durumu olabilir. Ayrıca yetişkinin eğitim
düzeyi de bu konuda önemli rol oynar. Öğrenmede önemli noktalar
Nitekim Knowles (1970) androgojik öğrenme modelinde başlıca 5 önemli nokta bulunduğunu
belirtmektedir:
1.

Konuyu öğrenmenin neden önemli olduğunu yetişkin öğrenicinin anlaması sağlanmalıdır.
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2. Öğreniciye yeni bilginin yardımıyla kendisini nasıl daha etkin yöneteceği gösterilmelidir.
3. Konuları öğrenicilerin tecrübeleriyle ilişkilendirmeli, olgun kişinin tecrübe birikiminin,
öğrenmede önemli bir kaynak oluşturduğu göz önüne alınmalıdır.
4. Öğrenmeye hazır olmadan ve istek duymadan, insanların öğrenemediği bilinci oluşturulmalıdır.
5. Öğrenme ile ilgili yerleşik davranışları, inançları ve endişeleri yenmelerinde öğrenicilere
yardımcı olunmalıdır. Örneğin yetişkinler, öğrenilen bilgiyi uygulamakta aceleci davranma
eğilimi gösterirler ve öğrenmeye problem-merkezli yaklaşırlar(8). Bu endişeyi gidermek
gerekir.
4.1. Yetişkinlerin Öğrenirken Bilmek İstedikleri
1. “Neden” “Niçin” ve “Nasıl” eğitileceklerini bilmek isterler.
2. Öğrenme problem çözme ve çözümü uygulama şeklinde gerçekleşir.
3. Yeni bilginin yardımıyla, yetişkine kendisini nasıl daha etkin yöneteceği gösterilmelidir.
4. Bağımsız olmak ve öğrenme içeriğinin akış şemasının kendisine uygun olduğunu görmek,
yetişkin açısından önemlidir.
5. Öğrendiklerini ön yaşantı ve tecrübeleriyle ilişkilendirme ile tecrübe birikimlerini önemli bir
kaynak olarak kullanma istemleri göz önüne alınmalıdır.
6. Yeni öğrenilecek konuların gerçek hayatla doğrudan ilgili ve profesyonel gelişimi sağlayıcı
olması gerekir.
7. Öğrenmeye hazır olmadan ve istek duymadan, insanların öğrenemediği bilinmektedir.
Motivasyon süreci ise içsel ve bireysel fayda merkezlidir. Bu nedenle de yepyeni temalarla
merak uyandırılarak öğrenme sağlanmalıdır.

4.2. Neden Öğrenemezler?
İnsan zihninin nasıl çalıştığı ve en iyi nasıl öğrendiği hakkında detaylı bilgilere henüz tamamen sahip
olmadığımızı kabul etmek gerekir. Ancak psikolojinin öğrettiği “neyi yaparsak, onu öğreniriz-”

8

Kişmir, T., “Eğitimin Psikolojisi ve Yetişkin Öğrenmesi: “Andragoji” Kaynak Dergisi
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o halde tecrübenin öğrenen yetişkinin yaşayan el kitabı olduğunu ve eğitimin bu gerçeğe dayandırılması
gözden kaçırılmamalıdır (Kulaksızoğlu ve Demir, 2007).
Yetişkinlerin öğrenmeye ya da eğitsel etkinliklere katılmalarını engelleyen nedenler dikkate
alınmalıdır. Bu engeller ve alınacak önlemler şöyle özetlenebilir:
Sıkılma: Eğer birey, ilgisini çekmeme, motive edilememe olma, sürekli dinlemek zorunda
kalma, anlatılanı anlamama, öğreteni iyi işitmeme, zamanın boşa harcandığını düşünme gibi
nedenlerle sıkılmışsa, öğrenme engellenmiş demektir.
Yetişkinler eğitime ayırdıkları zamanın iyi kullanılmasını beklerler. Bunun için, eğitimci, ders
planını çok iyi hazırlamalı ve ne yapacağını önceden planlamalıdır.
Karmaşıklık: Eğer birey, öğrenilen konuları kafasında düzenleyememiş, birbiri ile ilişkisini
kuramamış ve onları birbirine karıştırmışsa ayrıca eğitimin sağlayacağı yarardan emin değilse
öğrenmesi mümkün olamaz.
Kişiye, öz ve ayrıntıyı birbirinden ayırt etmesine, konuların birbiri ile ilişkisini kurmasına ve
onları düzenlemesine yardım edilmesi gerekir.
Rahatsız olmak: Eğitimcinin uygunsuz tavırları, öğrenicileri küçümsemesi, ters davranması,
alay etmesi gibi yanlış davranışlar yetişkinleri çok rahatsız eder. Sadece eğitimci ve öğrenici
arasındaki değil, öğrenici-öğrenici, öğrenici-yönetim arasındaki insan ilişkilerinin bozuk olması
da yetişkin öğreniciyi rahatsız eder. Rahatsızlık sadece insan ilişkilerinin bozukluğundan
kaynaklanmaz.
Bireyin değer ve inançları değiştirmek istendiğinde, rahatsız etmeyecek yaklaşımlar kullanması
gerekir.
Korku: Yetişkin öğrenicilerin yaşayabilecekleri gülünç olma, alay edilme, başaramama, birisi
tarafından incitilme ve sınav korkusu bilinen ortak korkulardır.
Eğitimci bunları ve benzeri korkuları ortadan kaldırabilmeli ve öğrenicinin kendini
gösterebileceği, başarabileceği durumları yaratabilmelidir.
Ev yaşamı ile ilgili engeller: Ev işlerinden fırsat bulamama, aile üyelerinden birinin ya da
hepsinin karşı çıkışları, hastalıklar, geçimsizlikler gibi engeller öğrenmeyi olumsuz etkiler.
Dış engeller: Vardiya çalışması, yorgunluk, ulaşım zorluğu, eğitimin zaman ve süresinin
uygunsuzluğu katılımcının eğitime kendisini verememesine neden olur.
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Kişisel engeller: Bilinmeyenden korkma, gülünç duruma düşme korkusu, kendine
güvensizlik, öğrenmeye karşı olumsuz tutum,

zihinsel ve fiziksel eksiklikler, kişiyi

öğrenmeden soğutur (Uysal, 2005).
Öğrenme ortamı: Öğrenme ortamının uygunsuzluğu, uzaklığı, iş ortamına aşırı yakınlığı, ses,
ısı, aydınlatma düzensizlikleri gibi fiziki koşulların yetersizliği önemli engellerdendir.
Diğer katılımcıların yaklaşımı: Aynı profildeki ve aynı eğitim düzeyindeki katılımcıların
birlikte öğrenmesi daha kolay olmaktadır. Farklı hiyerarşideki katılımcılar birbirlerinden
çekinebilmektedir. Eğitimci bu hususları dikkate almalıdır.
5. E-ÖĞRENME DÜNYASI VE ÖĞRENME ALIŞKANLIKLARINDAKİ DEĞİŞİM
Kapasite Gelişim konusundaki müdahale yöntemlerinin yanı sıra e-öğrenme dünyasındaki gelişmeler
ve gelecekte beklenen değişimler de göz önüne alınmalıdır.(9)
Türkiye’de; Amerika, Avrupa, Avustralya, Asya ve pek çok Avrupa ülkesine kıyasla daha küçük ve
sınırlı bir e-öğrenme sektörü bulunmaktadır. Bununla birlikte, Türkiye’nin sahip olduğu dinamizm,
genç nüfus, teknolojik ve ekonomik gelişme, ülkemizin çok kısa sürede sektörde önemli bir oyuncu
olacağını göstermektedir.
5.1. Öğrenme Alışkanlıklarındaki Değişiklikler
Değişen dünya, gelişen sosyal medya kavramı, gelişen teknoloji (web 2.0) ve ‘y’ kuşağının
vazgeçilemez yaklaşımlarıyla birlikte insanların öğrenme alışkanlıklarında da bir takım değişiklikler
gündeme gelmeye başlamıştır. Bu alışkanlıklar sadece kurumların çalışanlarının gelişiminde farklı
yöntem ve araçlar konusunda arayışa geçmelerine neden olmamış; aynı zamanda eğitim, gelişim
faaliyetlerinde hizmet ve çözümler sağlayan firmaları da,

yeni öneri ve hizmetleri geliştirmeye

zorlamıştır. Aşağıdaki tabloda öğrenme alışkanlıklarında düne ve yarına baktığımızda ne gibi
değişimlerin olacağı kısa başlıklar haline özetlenmiştir. (Tablo 1)

9

Hançer, A., e-nocta Genel Müdürü

www.elliance.com, www.astd.org, www.astd.org/lc, www.enocta.com
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Tablo 1 Geçmiş dönem ve gelecek dönemde öğrenme yaklaşımı
Geçmiş Dönem

Gelecek Dönem

Formel öğrenme + İnformel öğrenme

İnformel öğrenme + sosyal öğrenme

Öğrenme temelli

Büyüyen öğrenme temelli

Büyük parçalı

Küçük parçalı

Tamamlama esaslı

Başarı ve iş birliği esaslı

Tek seferli

Devamlı gelişen

Müfredata bağlı

Çevresel öğrenme

İsteklere göre hazırlanmış

İhtiyaçlara göre hazırlanmış

Kullanıcı

Kullanıcı

Öğrenen

Öğrenen

Uzman

Örneğin bugüne kadar kişilerin öğrenmelerinde formal öğrenmenin (sınıf eğitimi, e-öğrenme içeriği)
ağırlığı fazlayken, günümüzde insanların informal öğrenmeyle (iş başı eğitim, gün içerisinde ihtiyaç
duyulduğunda erişilen farklı öğrenme araçları ile eğitim vb.) ve daha da ötesinde sosyal öğrenmeyle
(blog, forum, twitter, facebook vb.) bilgiye ulaştıkları görülmektedir.
Geçmişte bilgiler tek seferde büyük parçalı olarak aktarılırken, günümüzde bilgilerin küçük parçalı ve
daha kompakt olarak sunulması tercih edilmektedir.
Kişilerin eğitimleri tamamlamalarından daha ziyade başarılı olmaları esas alınmaya başlanmıştır.
Öğrenmenin tek seferli olmasından kaynaklanan etkisinin zamanla azalması sorunu da, devamlı gelişen
bir bilgi paylaşımı gündemiyle azalmaya başlamıştır.
Çalışanların bireysel isteklerinden çok ihtiyaçlarının ön plana çıkması da bir diğer önemli değişiklik
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Son olarak kullanıcı kavramının, öğrenen, öğrenen kavramının ise uzmana dönüştüğü bir sürecin
olduğu görülmektedir. Her öğrenen aynı zamanda, farklı konularda bilgi ve tecrübesini paylaşan
uzmanlar haline gelmişlerdir.
5.2. Öğrenmede Birey, Takı m ve Bilgi
Paul Wheaton (SkillSoft Yetenek Geliştirme Direktörü), önümüzdeki 3 yıllık projeksiyonda öğrenmede
birey, takım ve bilginin ön plana çıkacağını ön görmektedir. Buna göre; 2010 yılında, ihtiyaç temelli
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modüler içeriklerin ön plana çıktığı, mobil öğrenme araçlarının gündeme geldiği, öğrenmede kişisel
sorumluluk kavramının ve web 2.0 teknolojilerinin önem kazandığı görülmektedir. Öte yandan liderlik
gelişim programları da yine bu dönemin önemli başlıkları arasında yer almaktadır.
2011 yılında ise birlikte öğrenmenin ön plana çıkacağı ön görüler arasındadır. Tavsiye ve önerilerin,
kişilerin öğrenmelerinde ağırlık kazanacağı düşünülmektedir. Tüm bu gelişmelere paralel, ölçme ve
değerlendirme konularında yeni araçlara ihtiyaç duyulacağı da bir diğer gerçektir.
2012 yılında ise öne çıkan kavramların sürekli öğrenme, yetenek yönetimi ve öğrenmenin
ilişkilendirilmesi, küresel öğrenme toplulukları, bilginin filtre edilmesi gibi kavramlar olacağı ön
görülmektedir.
5.3. Sosyal Medya Araçlarının Öğrenmedeki Yeri
Günümüzde farklı sosyal medya araçlarının, kişilerin bilgiye ulaşmaları ve öğrenmeleri noktasında
oldukça etkin bir yere sahip olduğunu bilmekteyiz. Sosyal medya araçları bireyleri elektronik ortam
kullanarak biraraya getiren ve belli konular hakkında işbirliği yapabilme bilgi paylaşımı sağlama gibi
fonksiyonları içeren yeni nesil araçlar olarak tarif edilebilir. Şekil 4’de sosyal medya araçlarının bir
kısmı sunulmaktadır.

Şekil 4 Sosyal Medya Ağı
Şekil 4’de ifade edildiği gibi, bilgiye erişme ve öğrenme için kullanılan sosyal medya araçları sayıca
çoktur ve hızla artmaya devam etmektedir. Her geçen gün yeni araçlar ve yazılımlar gündeme
gelmektedir. Üstelik bu sosyal medya araçları milyonlarca kişi tarafından, çok da iyi kullanılmaktadır.
İki popüler sosyal medya sitesi olan Facebook’un 500 milyon, Twitter’ın ise 105 milyon kullanıcısı
bulunmaktadır (2010 Haziran).

Büyüme oranları Twitter’ın %700, Facebook’un %240 olduğu

belirtilmektedir.
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Sosyal medya araçlarının kişilerin hayatlarına girmeleri beraberinde, kurumların sosyal medya
araçlarını nasıl etkin kullanacakları konusunu kaçınılmaz olarak gündeme getirmiştir. Bazı kurumsal
kullanım alanları aşağıda sıralanmıştır:
-

Çalışanların kendi paylaşım alanlarını yaratması,

-

Departmanlar ve kişiler arası bilgi ve deneyim paylaşımı

-

Soru ve problemlere hızlı, “anında” yanıt

-

Eğitimler bitse bile “iş başında” konu ile ilgili sürekli destek ve

-

“Uzman”ları takip edebilme

Yukarıda sayılan başlıklar kurumsal alanda sosyal medya araçlarının kullanımının çok önemli ve
gerekli olduğunu göstermektedir. Ancak sosyal medya, sadece kurum içi bilgi paylaşımı ve eğitim
amacıyla değil, aynı zamanda kurumun farklı birimlerinin farklı amaçlarla kullanabilecekleri önemli bir
araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Aşağıdaki resimde, bir kurum içinde, farklı birimlerin sosyal
medyayı nasıl kullanabileceği kısaca özetlenmiştir.

-

Üst yönetim fikir liderliği yaparak, bilgi paylaşmak, farkındalık yaratmak amacıyla Blog,
Twitter’dan faydalanabilmekte,

-

Pazarlama birimi içerikleri paylaşıp iletişim kurabileceği, kanal ihtiyacını karşılamak için Digg,
Reddit, Stubleupon, Youtube kullanabilmekte,

-

Halkla İlişkiler bireylerin ürün, hizmet ve servisler hakkında ne düşündüklerini öğrenmek, onları
etkileyebilmek için Technorati, Amazon, Digg, Stubleupon, Youtube, Twitter, Facebook’tan
yaralanabilmekte
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-

Satış yeni olanaklar, yeni satış kanalları bulmak için Linkden, Facebook’u kolaylıkla
kullanabilmekte,

-

Eğitim ve İnsan Kaynakları ise çalışanları yönlendirmek, ihtiyaçlarını anlamak, deneyim ve bilgi
paylaşım ortamları hazırlamak için Blog, Wiki, Forum, Twitter, Facebook, Paylaşım Portalı gibi
medyayı kullanabilmektedir.

5.4. E-Öğrenme Dünyası’ndaki Diğer Eğilimler
Teknolojik gelişmeler paralelinde e-öğrenme dünyasında da hızlı gelişmeler söz konusu olmaktadır. Bu
gelişmeleri, e-öğrenme teknolojileri ve eğitsel tasarım ana başlıkları altında inceleyebilir.
E-öğrenme teknolojilerinde mobil teknolojiler ilk dikkat çeken gelişmelerdendir. İş dünyasında kişilerin
bilgiye mobil olarak erişmeleri oldukça önem kazanmıştır. Artan akıllı telefon kullanımı, farklılaşan
mobil cihazlar, gelişen netbook ve internete erişim cihazları, artan iPad kullanım oranı, artan internet
hızları vb. beraberinde mobil öğrenmeyi hızla gündeme taşımıştır.
Gündeme gelen bir diğer yeni öğrenme teknolojisi ise, kurumların kendi kurumsal “tube”larını yani
kurumsal video sunum ve paylaşım ortamlarını oluşturmaları ve kullanmalarıdır. Sadece eğitmenlerin
veya konu uzmanlarının değil, aynı zamanda tüm çalışanların video içerikleri oluşturarak bilgiyi
başkalarıyla paylaşmalarına olanak sağlamaktadır.
Günümüzde kullanılan diğer e-öğrenme teknolojileri ise kısaca:
-

Uyarlanabilir öğrenme ortamları

-

“Sosyal” LMS (Sosyal Öğrenme Platformu)

-

Yetenek Yönetim Sistemleri ile Entegre Öğrenme olarak sayılmaktadır.

Gelişim Platformları ise:
-

Yeni Ölçümleme ve Raporlama Araçları

-

Sanal sınıflar olarak karşımıza çıkmaktadır.

e-Öğrenme dünyasındaki eğitsel tasarımlarında “Yaşayarak Öğrenme” ve “Deneyimleme” gibi
yaklaşımların ön plana çıktığı görülmektedir. Bu kavramlardan hareketle, simülasyonlar, eğitsel
oyunlar, e-kitaplar, bütünleşik karma eğitim modeli, yeni öğrenme süreç tasarımları daha çok kullanım
alanı bulmaktadır.
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5.4.1. Dünyadaki E-Öğrenme Uygulamaları
ABD’de yapılan güncel bir araştırmanın sonuçları, dünya’daki e-Öğrenme trendleri konusunda oldukça
ayrıntılı bilgiler vermektedir. (10)
Kurumunuzda e-Öğrenmenin ne şekilde kullandığını belirtin sorusuna verilen cevaplar, yüzde 40 oranı
ile ağırlıklı olarak “Müşteri Hizmetleri Eğitimi” alanında kullanıldığını göstermektedir. Sonrasında, en
ağırlıklı olarak e-Öğrenmenin; “Liderlik Tipi Eğitimlerde”, “IT Eğitimlerinde”, “Denetim ve
Uyumluluk

Eğitimlerinde”,

“Yetkinlik Eğitimlerinde”,

“Ürün

Eğitimlerinde”,

“Satış

Gücü

Eğitimlerinde” kullanıldığı görülmektedir (Şekil 5).
Kurumunuzda e-Öğrenmenin kullanıldığı alanları seçin

Şekil 5 E-Öğrenmenin kullanıldığı alanlar

Kurumların yapılarına göre e-Öğrenme aracı tercihleri farklı olmaktadır. Learning Circuits’in araştırma
sonuçlarına göre, yüzde 57,6 oranıyla en çok Eğitim Yönetim Sistemleri’nin tercih edilmekte, bunu;
“Sınav ve Değerlendirme Araçları”, “Eğitim Üretim Araçları”, “Web Konferans Araçları”nın izlediği
görülmektedir (Şekil 6).

10

http://www.astd.org/LC/0110_trends.htm
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Şekil 6 Kurumların e-Öğrenme aracı tercihleri

Kurumların 2009 yılında eğitim bütçelerinin ne kadarını e-Öğrenme ya da Karma Eğitim projelerine
ayırdığı konusunda araştırma kapsamındaki şirketlerin yüzde 28.5’i en ağırlıklı grup olarak, eğitim
bütçelerinin yüzde 9’a kadar olan kısmını e-Öğrenme ya da Karma Eğitim projelerine ayırmış
durumdadır. (Şekil 7)

Şekil 7 Bütçelerde eÖğrenme ve Karma Eğitim
payının dağılımı

Bugün dünyada “E-Öğrenme kullanılsın mı?” sorusu artık kullanılmamaktadır. Özellikle davranış
eğitimlerinde, ürün eğitimlerinde, ekran/yazılım ve oryantasyon eğitimlerinde “e-Öğrenme’den daha
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etkin nasıl faydalanabiliriz?” sorusu sorulmaktadır. ABD’de tüm kurumlar genelinde e-Öğrenme
kullanım yaygınlığı yüzde 30, Avrupa’da bu rakam yüzde 20’ler civarındadır.
5.4.2. Türkiye’de E-Öğrenme Uygulamaları
Türkiye’deki uygulamalarda, en yoğun kullanım şirketler tarafındadır. Bankacılık, Sigorta, Bireysel
Emeklilik, Telekomünikasyon, İlaç ve Perakende firmaları en yoğun kullanan firmalardır.
Yaklaşık 200 şirket e-öğrenme kullanmakta, %20’si yurt dışı kaynaklı projelerden oluşmaktadır.
Başarılı projelerin %20 oranında olduğu ifade edilmektedir.
Katılımcıların eğitimleri ortalama kullanım oranları ise yine %20 olarak verilmektedir. Bu oranın
Avrupa ve Amerika ortalamalarına yakın olduğu belirtilmektedir.
Şirket eğitim sistemleri, performans sistemleri, balanced-scorecard uygulamaları ile entegre edildiğinde
kullanım oranlarında artış %60’a yaklaşmaktadır.
Mayıs 2010’da yaklaşık 1.000.000 kişi e-öğrenme kullanmış/kullanmakta (üniversite, kamu kuruluşları,
şirket, bireysel kullanım toplamı) görünmektedir. Bu da yaklaşık 15.000.000 saat e-öğrenme
almış/almakta (üniversite, kamu kuruluşları, şirket, bireysel kullanım toplamı) olduklarına işaret
etmektedir.
Türkiye’de yıllara göre, sektörel kullanım rakamları Tablo 2’deki gibidir:
Yıl

Kullanan Şirket
Sayısı

Kullanan
Üniversite Sayısı

Kullanan Kamu
Kurumu Sayısı

Toplam
Kullanıcı Sayısı

1997

5

3

0

10.000

2002

20

5

2

120.000

2008

150

20

10

800.000

Ekim 2010

200

30

15

1.000.000

Tablo 2 Türkiye’de 1997-2010 arasında e-Öğrenme kullanım rakamları
5.4.2.1. Türkiye’deki Şirketlerde e-Öğrenme Uygulamaları
Türkiye’de e-öğrenmeyi en etkin kullanan kısım, şirketlerdir. Gerek davranış eğitimlerinde, gerek ürün
ve hizmet tanıtım eğitimlerinde, gerekse mesleki ve teknik eğitimlerde e-öğrenmeyi yoğun olarak
kullanmaktadırlar. Şirketler içinde e-öğrenmeyi en yoğun kullanan sektörler aşağıda sırasıyla
verilmiştir:
-

Bankacılık ve Finans

-

Telekomünikasyon
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-

Perakende ve

-

İlaç

E-Öğrenme İçerikleri Konuları

Oran (%)

Oryantasyon

35

Türkiye’de

şirketlerde

e-Öğrenme

IT

65

başlıklarının

dağılımında

en

Yazılım/Ekran Eğitimi

35

“Yönetim Geliştirme Eğitimleri”, en yüksek

Profesyonel Gelişim

50

oranın ise IT hizmetlerinde olduğu görülmektedir.

Finans

40

Satış ve Müşteri İlişkileri

35

Mesleki ve Teknik Eğitimler

50

Yönetim Geliştirme Eğitimleri

10

düşük

konu
oranın

Tablo 3 Türkiye’de şirketlerde, e-öğrenme konu başlıkları
Türkiye’de şirketlerde e-öğrenme kullanımında %70 oranında Kiralama Modeli / SaaS (Software As A
Service), %30 oranında Lisans Satın Alma olduğu görülmektedir.
5.4.2.2. Türkiye’de Kamuda E-Öğrenme Uygulamaları
2.000.000 kişiyi kapsayan memur kısmı düşünüldüğünde, henüz yolun başında gözükmekle birlikte,
Türkiye’de kamuda da e-Öğrenme kullanımı gittikçe yaygınlaşmaktadır. Gerçekleştirilen, halen
yürütülen kamu e-Öğrenme projelerine örnek olarak aşağıdaki projeler verilebilir:
Adalet Bakanlığı için UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) kapsamında, 50.000 personelin kullanımına
açılan e-öğrenme projesidir. Proje kapsamında, hakimler, savcılar ve diğer personel e-öğrenme
sistemini ve eğitim içeriklerini kullanmaktadır. Bu proje ile eğitim maliyetlerinde önemli bir tasarruf
edilmekle birlikte, en önemli kazanç UYAP ekranlarının ve süreçlerinin, Adalet Bakanlığı içinde daha
etkin kullanılması olmuştur.
Sağlık Bakanlığı personelinin eğitiminde, son 2-3 yıldır e-öğrenmeyi etkin olarak kullanmaktadır. Bu
kapsamda teknik ve prosedürlere yönelik konularda, personele eğitimler sunmaktadır.
Emniyet Genel Müdürlüğü için Türk polisinin sürekli eğitim ve gelişim fırsatına ulaşması amacıyla
oluşturulan bir e-öğrenme projesidir. Proje kapsamında akıllı sınıflar, eğitim yönetim sistemi ve eöğrenme içerikleri kullanılmaktadır. Dünyadaki polis teşkilatlarında yürütülen projeler arasında öne
çıkacak bir projedir. Projenin yakın vadede hedefi, 150.000 kullanıcıya ulaşmaktır.
THY için Türk Hava Yolları’na bağlı çalışanlar, pilotlara, vatandaşlara, acentelere yönelik eğitimleri
kapsayan e-Öğrenme projesidir, 15.000 kişiye aktif olarak hizmet vermektedir.
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Maliye Bakanlığı için İleri Düzey Finans eğitimlerini içeren ve 5.000 personele aktif olarak hizmet
veren e-Öğrenme projesidir.
Merkez Bankası için tüm personel ve vatandaşa yönelik; çok sayıda eğitim içeriği sunan bir e-öğrenme
projesidir. TCMB web sitesinden de eğitimlerin bir kısmına ulaşmak mümkündür. Söz konusu
eğitimlerin bir kısmı, bankalara tarafından da kullanılmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı için Eğitek (Eğitim Teknolojileri) Genel Müdürlüğü ve ilgili diğer birimlerli ile,
diğer ilgili firmalarla da işbirliği yaparak çok sayıda e-öğrenme projeleri hayata geçirmektedir. Gerek
öğrencilerin, gerek personelin ve gerekse Türkiye genelindeki öğretmenlerin eğitiminde, e-öğrenmeden
etkin olarak faydalanmaktadır.
5.4.2.3. Türkiye’de Üniversitelerdeki E-Öğrenme Uygulamaları
Türkiye’de e-öğrenmeyi en etkin kullanan bir diğer kısım ise üniversitelerdir.
Üniversiteler, gerek YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu) onaylı uzaktan eğitim programlarında, gerekse
üniversitelerdeki örgün Eğitim programlarında e-öğrenmeyi kullanmaktadırlar. Fakat uygulamalar,
Türkiye geneli düşünüldüğünde, henüz başlangıç aşamasındadır.
YÖK onaylı uzaktan Eğitim program açan üniversite sayısı yaklaşık olarak 30 (otuz) adettir (Ekim
2010). Bu programlarda okuyan öğrenci sayısı ise, yaklaşık olarak 13.000 (on üç bin)’dir.
5.4.2.4. Türkiye’de Yönetici Eğitimlerine Yönelik E-Öğrenme Uygulamaları
Kuşkusuz, yönetici geliştirme ve liderlik eğitim programları, eğitim faaliyetleri içinde önemli bir yere
sahiptir. Üstelik kurumsal eğitim sektöründe, en hızlı büyüyen ve gelişen alanlardan birisidir.
Geleceğin yöneticilerini ve liderlerini yetiştirme faaliyetlerine yapılan yatırım, günümüzün hızlı ve
değişken iş koşullarında eskisine göre çok daha önemli ve gerekli olarak kabul edilmektedir. Bu
nedenledir ki, eğitim programları sürekli gelişmekte, farklılaşmakta ve içerik olarak zenginleşmektedir.
Bu programları başarılı yapan etmenler ve bu başarıda e-Öğrenmenin önemi ve rolü aşağıda
açıklanmıştır.
5.5. e-Öğrenmede Başarı Koşulları
Bir yönetici geliştirme ve liderlik programının başarısının olmazsa olmaz koşulları kısaca şunlardır:
-

Üst yönetimin sınırsız desteği

-

Tutundurma faaliyetlerinin planlanması, fayda ve kolaylıklarının çok iyi anlatılması

-

Sürekli yeni liderler yetiştirecek entegre bir yetenek yönetimi
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-

Net bir yetkinlik ve davranış göstergeleri çerçevesi kurulmuş olması

-

Eğitim ve gelişim araçlarının sürekli ve bütünleştirilmiş olarak sunulması

-

Şirket/kurum bünyesinde, her kademe yönetici için uygun programların sunulması

-

Şirket/kurum stratejileri ile paralel içerik

5.6. E-Öğrenmenin Rolü
Yukarıda da ifade edildiği gibi, başarılı bir yönetici geliştirme ve liderlik programının olmazsa
olmazlarından birisi, sürekli eğitim ve gelişim için uygun bir ortam sağlaması ve bu amaçla doğru
içeriklerin sürekli sunulmasıdır. E-Öğrenmenin rolü de bu noktada başlamaktadır.
Hiçbir başarılı eğitim programı, sadece sınıf eğitimi aktivitelerinden oluşmamaktadır. Programlar, sınıf
eğitimlerine ek olarak gelişime ve öğrenmeye yardımcı ödevler ve görevler içermelidir. Ayrıca
programlar, geleceğin liderlerine, 360 derece değerlendirme, dünyadaki başarılı meslektaşlarla ve
uzmanlarla görüşme, çok sayıda vak’a çalışması, çok geniş kapsamlı e-öğrenme içerikleri, çok farklı
medyada ek içerikler, okuma materyalleri, video içerikleri vb sunmalıdır. Ancak bu sayede, geleceğin
liderlerine ve yöneticilerine, tam bir öğrenme ve sürekli gelişim deneyimi sunulabilmektedir.
5.7. Öğrenmede Mobil Erişimin Önemi
Yukarıda da ifade edildiği gibi, başarılı bir yönetici geliştirme ve liderlik programının sürekli eğitim ve
gelişim için araçlar ve imkanlar sunması çok önemlidir. Özellikle zamanı sınırlı olan yöneticilerin, her
an, her yerden en kaliteli, en doğru ve en yeni içeriğe erişmeleri programın etkinliğini ve verimliliğini
artıracaktır. Bu nedenledir ki, program kapsamında sunulan içeriklerin cep telefonları, akıllı telefonlar
(BlackBerry, iPhone vb.), netbook’lar, notebook’lar ve iPad benzeri tüm mobil cihazlardan erişilebilir
olması programın başarısı için gereklidir.
Bugüne kadar yapılan çalışmalarda, mobil erişim ile sunulan öğrenme içeriklerine yöneticilerin daha
çok ilgi gösterdiğini ve içeriklere erişim motivasyonlarının arttığını net olarak görülmektedir.
Yöneticiler, istedikleri yerden ve istedikleri mobil cihazla içeriklere erişme imkanına sahip
olduklarında, içeriklere daha çok erişecekler, daha çok bilgi edinecekler, içeriklerde daha çok ve daha
sık zaman geçireceklerdir.
Program kapsamında yöneticilerin mobil erişim istedikleri en popüler içerikler aşağıda sıralanmıştır:
-

Kitap özetleri

-

Makale, araştırma, uygulama vb. bilgi dokümanları

-

Online kitaplar ve e-book’lar

-

Mobil cihazlara uygun olarak tasarlanmış online içerikler
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-

Ses dosyaları

-

Video içeriklerdir.

Sunulan içerikler, istenirse online veya istenirse bilgisayar veya mobil cihazlara yüklenerek
izlenebilmelidir.
6. KAMU HİZMETİ KAVRAMI
Kamu hizmetleri, genel olarak kamu yararı için üretilen ve tüketimi kolektif yararlar sağlayan
hizmetlerdir (Besley ve Ghatak, 2003). Karahanoğulları’na (2004: 212) göre kamu hizmetleri
“toplumsal ihtiyaçları karşılayacak mal ve hizmetin üretimi (amacıyla) belirli oranlarda piyasa
kurallarından bağışık kılınarak devletçe üstlenilen” hizmetlerdir. Yazara göre, “Devlet tarafından
üstlenilen hizmetler konusu, siyaset biliminde (liberal devlet, sosyal devlet, sosyalist devlet …);
ekonomide (piyasa ekonomisi, devletçilik, ithal ikamecilik, dışa açık ekonomiler, Fordizm, Keynesyen
birikim modeli, kalkınmacılık …); kamu maliyesinde (kamusal mallar, piyasa malları …); ve anayasa
hukukunda (sosyal haklar, devletin özgürleştirme işlevi) önemli bir yer tutmaktadır” (Karahanoğulları,
2004: 6). Kamu hizmeti devletin işlevleri ya da görevleri olarak ekonomi politiğin ve siyaset biliminin
konusunu, kamu malı olarak da kamu ekonomisi ve kamu maliyesinin konusunu oluşturmaktadır.
Anayasa Mahkemesi de kamu hizmetlerinin hukuki rejiminin eşitsizliğe dayandığına dikkati
çekmektedir. Mahkeme ilgili kararında kamu hizmetlerinin bireysel çıkarlardan farklı ve onun üstünde
ya da dışında ortak bir yararı amaçladığını vurgulamaktadır. Danıştay’a göre de kamu hizmeti “devlet
ya da diğer kamu tüzel kişileri tarafından veya bunların gözetim ve denetimi altında, genel ve ortak
gereksinimleri karşılamak, kamu yararı ya da çıkarını sağlamak için yapılan ve topluma sunulmuş
bulunan sürekli ve düzenli etkinliklerdir” (Karahanoğulları, 2004: 11).
Grout ve Stevens (2003: 216) kamu hizmeti, kamu sektörü ve kamu örgütlenmesi gibi kavramlar
arasında dahi ayrım yapılması gereğine işaret eder. Kamu hizmeti geniş bir vatandaş kesimi için
sunulan ve piyasanın üretmeyeceği ya da eksik üreteceği mallardır. Bu malların sunumunda doğrudan
üretim, satın alma ya da finanse etme ya da düzenleme seçeneklerinden biri ya da bir kaçı bir arada
kullanılabilmektedir. Kamu sektörü kamu yönetimince kontrol edilen ve çoğu kamu hizmeti
niteliğindeki ekonomik faaliyetlerdir. Bu alanda rekabetin olmaması ya da eksik olması nedeniyle
maliyet endişesinin zayıf olması hizmet kalitesini, verimliliği, maliyetleri ve vatandaş taleplerine
duyarlılığı olumsuz etkileyebilmektedir.
Kamu kesiminin, kamusal ve yarı kamusal mal üretiminin yanı sıra, amaçlarını gerçekleştirmek için
piyasaya müdahalelerde bulunma işlevi de vardır. Devlet müdahalesinin amaçları, gelir dağılımının
değiştirilmesi, dış ticaret dengesinin sağlanması, iktisadi büyüme ve kalkınmanın sağlanması, iktisadi
dalgalanmaların ve tekellerin yol açtığı sakıncaların giderilmesi gibi nedenlere dayanabilir
(Karahanoğulları, 2004: 17).
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Günümüzde kamu hizmetlerinin bedelli olması anlayışından, ücretli olması anlayışına geçilmiştir.
Kamu hizmetinin bedelinin tahsil edilmesi anlayışından kamu hizmetinin satılabilir olması anlayışına
geçilince, kamu hizmetinin iyi bir gelir kaynağı olduğu görülmüştür. Artık ‘kamu hizmetlerinin
kullanıcıları’ndan değil, kamu hizmetinin ‘müşterisi’nden söz edilmektedir… Günümüzdeki gelişme
ise neo-liberal politikalarla birlikte ‘müşterileştirme’dir. (Karahanoğulları, 2004: 293–294).
Kurumlarının Stratejik Yönetim Açısından Sınıflandırılması
StratejisT sisteminin öngördüğü kapasite gelişim faaliyetleri açısından kurumların nasıl tasnif edileceği
konusu pratik bir ilgi konusudur. Bu amaçla kurumları vatandaşa doğrudan ya da dolaylı hizmet
sunumlarına göre tasnif etmek mevcutta var olan kavramsal bir ayırım olarak gündeme gelmektedir.
Ancak kurumların kuruluş kanunlarıyla belirlenmiş olmalarına rağmen misyonları kendi çizdikleri
yönün bir parçasıdır (Harrison, 1999). Bir kurumun varolma sebebi kendi stratejik niyeti doğrultusunda
değişebileceği gibi doğrudan veya dolaylı hizmet kavramları arasındaki sınırlar yeterince belirgin de
değildir. Strateji literatürüne bakıldığında formülasyon açısından üç temel ayrımın varlığından söz
etmek mümkündür. Bunlar stratejinin hiyerarşik seviyeleridir. Sırasıyla kurumsal, iş ve fonksiyonel
seviye stratejiler yukarıdan aşağıya kapsayıcılığı ve öncelliği ifade eder (Williams, 2002).
Kurumsal strateji bakış açısı daha geniş çerçeveli kararların verildiği, bütünsel organizasyonu, kapsamı
ve yönü ifade etmektedir. Bu şekliyle bakanlıklara ait stratejiler kurumsal strateji tanımına en uygun
seviyelerdir. Bu seviyede üç temel karar alanına odaklanılmaktadır. Bunlar kurumun hangi gelişim
alanlarına yöneleceği, hangi faaliyetlerden oluşan bir portföy oluşturacağı ve kendine bağlı alanlara
ortak hizmetler, kapasite destek programları ve faaliyetler

arası kurguyu belirleyerek nasıl bir

ebeveynlik avantajı (parenting advantage) sunacağıdır.
İş seviyesi stratejiler ise kendi başlarına bir bütün faaliyeti hizmeti gerçekleştiren bağlı kurum ve
kuruluşlardır (Porter, 1980; 1985). Kendi alanındaki hizmet sunumunun gelişiminden sorumludur.
Fonksiyonel stratejiler ise iş seviyesindeki kurumların alt birimlerinin geliştirdiği stratejilerdir. Bu
stratejiler iş stratejilerini destekleyen etkin ve verimli kaynak üretkenliğini desteklemek amacındadır.
Stratejist kapsamında yapılan uygulamalar aslında bu temel ayrımı uygulamalarda gözetmek üzere
tasarlanmıştır. Kurumların strateji hiyerarşisindeki işleyişi üst politika belgelerinden başlayarak
bakanlıklara, oradan bağlı kurum ve kuruluşlar ile onların birimlerine ve bireylere inen bir politika
açınımını öngörmektedir.st
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Yönetici Yetiştirme İle İlgili Mevzuat
Analizi ve Kamu Kurumlarının
Durumu
ANAYASALARIMIZ VE YASALARIMIZDAKİ YAKLAŞIMLAR
Devletin temel işleyişi anayasa ile belirlenmiştir. Türk kamu yönetimi köklü gelenekleri olan bir yapıya
sahiptir. Bu gelenekler ilk anayasalardan bu yana sürdürülmektedir.
Yönetici yetiştirilmesi ya da eğitimi, günümüzde yürürlükte olan 1982 anayasasından önceki
anayasalarımızda yer almamıştır. Ancak, ilk anayasamızdan itibaren, kamu personel rejimi açısından
kamu görevlilerinin niteliklerine yönelik ilkelere değinilmiştir.
1. ANAYASALARIMIZDA YÖNETİCİ YETİŞTİRİLMESİ
1.1. İlk Anayasamız: 1876 Kanun-i Esasî
Tanzimatla başlayan süreçte 1876 Kanun-ı Esasîsi “memurin” başlıklı bölümde, 3 madde (43-44-45)
yer almaktadır (Aslan, 2006).
Madde 43’te; “Bilcümle memurin nizamen tayin olunacak şeriat üzere ehil ve müstahak oldukları
memuriyete intihab olunacaktır ve bu veçhile intihab olunan memurlar kanunen mucibi azil hareketi
tahakkuk etmedikçe veya kendisi istifa eylemedikçe veyahut devletçe bir sebeb-i zaruri görülmedikçe
azil ve tebdil olunamaz.”
Madde 44’te “… her memur kendi vazifesi dairesinde mesuldür.”
Madde 45’te ise “memurun amirine hürmet ve riayeti …” işaret edilmektedir. Ayrıca, farklı etnik
gruplara bir atıf yapılmamış, gereken koşullara sahip tüm tebaaya memur olma hakkı tanınmıştır. Bu
hak aynı anayasanın 19. maddesinde “… umum tebaa ehliyet ve kabiliyetlerine göre münasip olunan
memuriyetlere kabul olunurlar” şeklinde ifade edilmiştir.
1.2. 1921 Anayasası (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu)
1921 Anayasasında (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu-1337) yasama ve yürütme görevleri TBMM’ye
verilmiş, “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” denmiştir. Bu ilke ile ülkenin siyasi ve idari yapısı
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tamamen değiştirilmiştir. 14-15. maddelerle “vilayetlere valiler ve kazalara kaymakamlar TBMM’nin
temsilcisi olarak hükümet tarafından atanır” hükmü getirilmiştir.
1.3. 1924 Anayasası
1924 Anayasası (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu-1340) 6 bölüm, 105 maddeden oluşmaktadır. 1924
Anayasasının memurlar bölümünde, 1876 anayasasında olduğu gibi, devlet memurluğu koşullarına yer
verilmiştir.
Madde 92- Siyasi hakları olan her Türk’ün, yeterliliğine ve hakedişine göre, devlet memuru olmak
hakkıdır.
Madde 93- Bütün memurların nitelikleri, hakları, görevleri, aylık ve ödenekleri, göreve alınmaları ve
görevden çıkarılmaları, yükselme ve ilerlemeleri özel kanunla gösterilir.
Madde 94- Kanuna aykırı işlerde üstün emrine uymuş olmak memuru sorumdan kurtarmaz.
1.4. 1961 Anayasası
1961 Anayasasınına 117. maddede, hizmetlerin memurlar tarafından yürütüleceği belirtilmiştir.
Madde 117- Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin, genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü
oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar eliyle görülür. Memurların
nitelikleri, atanmaları, ödev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük
işleri kanunla düzenlenir.
1.5. 1982 Anayasası
Yöneticiler, yönetici yetiştirme, üst düzey yöneticilerin eğitimi ilk defa 1982 anayasasının 128.
maddesinde hükme bağlanmıştır.
Madde 128 - Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına
göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar
ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları,
görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla
düzenlenir.
Üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esasları kanunla özel olarak düzenlenir.
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1.5.1. İptal Edilen 3149 Sayılı Kanun
Anayasanın yukarıda belirtilen 128. maddesine dayanarak TBMM’de 10 Ocak 1985 tarih ve 3149 sayılı
kanun yayımlanmıştır. Ancak bu kanun 18 Haziran 1985 tarihinde iptal edilmiştir. İptal gerekçesi
aşağıda özetlenmiştir:
“Üst kademe yöneticileri kavramı, yürütme erkinin en yakın yardımcıları konumundaki kamu
görevlilerini -üst düzey bürokratları- kapsayan bir anlam taşımaktadır.
Devletin görevleri her geçen gün nüfus artışı, şehirleşme, uzmanlık dallarının çoğalması, ekonomik ve
teknolojik gelişmeler, uluslararası ilişkilerin yoğunlaşması nedeniyle artmaktadır. Devlet, aynı zamanda
milletin huzurunu sağlamak ve fertlerini mutlu kılmak görevi ile de yükümlüdür. Bu görev ve
hizmetlerin yerine getirilebilmesi için yetişmiş elemana ihtiyaç vardır. Bu elemanların üst düzeyini de
yönetici sınıf oluşturmaktadır” ifadesiyle üst düzey elemanların yetiştirilmesi gerektiğini kabul
etmektedir.
Bu ifadenin devamında ise dünyadaki gelişmelere değinilerek “İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, üst
kademe yöneticilerinin yetiştirilmesine özel önem verilmiş; Belçika, Fransa, İngiltere ve ülkemiz de
dahil olmak üzere birçok ülkede bununla ilgili eğitim müesseseleri açılmıştır” denilmiştir.
Bütün bunlara rağmen, 10 Ocak 1985 tarih ve 3149 sayılı kanun anayasanın emrettiği hususları tam
olarak yerine getirememiştir.
1.5.2. 3149 Sayılı Kanunun İptal Nedenleri
Projede üretilecek modelin işlerliği açısından yapılacak mevzuat hazırlıklarına ışık tutmak üzere
yetersiz bulunan hususlar aşağıda özetlenmiştir:
1. Üst kademe yöneticilerin tanımı yapılmamış, kesin sınırları belirlenmemiştir.
2. Kanunun kapsamını açıklayan 2’nci maddesinde, üst yöneticiler üç gruba ayrılmıştır.
a. Birinci grupta kamu kurum ve kuruluşlarında Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel
Müdür, Başkan, Kurul Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Büyükelçi,
Vali, Kaymakam, Bölge Müdürleri
b. İkinci grup içinde Adalet Bakanlığı hakim ve savcıları
c. Üçüncü grupta Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığı idare teşkilatı üst kademe yöneticileri bulunmaktadır.
Birinci grup doğrudan kanun kapsamına alınmıştır. İkinci grubu oluşturan görevliler ise, ilgili
kuruluşların teklifi ve Bakanlar Kurulu’nun kararı ile kanun kapsamına alınacaklardır.
KAMUDA STRATEJİK YÖNETİM KAPASİTESİ GELİŞTİRME PROJESİ

66/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Oysa, birinci grubu oluşturan kamu görevlileri dışında bir kamu görevlisinin Kanun kapsamına
alınması için, Devlet Personel Başkanlığı’nın teklifi ve Bakanlar Kurulu’nun karar vermesi
gerekecektir.
Üst kademe yöneticilerinin tanımı yapılmadığı için, bu teklif ve karar, takdire dayanacak, memurlar
arasındaki eşitlik ilkesini bozacak ve sık sık değiştirilebileceğinden istikrarsızlığa neden olacaktır.
Öte yandan 13 Ağustos 1984 tarih ve 18488 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de, 190 sayılı kanun
hükmünde kararnamenin geçici 2’nci maddesi uyarınca sınıf, unvan, derece ve sayıları belirlenmek
suretiyle bütün kuruluşlara ait Bakanlar Kurulu’nca tespit edilen memur kadroları yayımlanmıştır. Bu
kanun hükmünde kararnamenin 6’ncı maddesinde kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarının kanunla
ihdas edileceği hüküm altına alınmıştır.
İkinci grup içinde yer alan Adalet Bakanlığı personeli, Adalet Bakanlığının teklifi üzerine, Bakanlar
Kurulu Kararı ile bu kanun kapsamına alınabilecektir.
Fakat, hakim ve savcıların bütün özlük işlerinin, mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı
anayasanın 140’ıncı maddesinde yer almaktadır. Aslında anayasanın 19’uncu maddesine göre, hakim
ve savcıların özlük hakları üzerinde karar verme yetkisi anayasal bir kuruluş olan “Hakimler ve
Savcılar Yüksek Kurulu”na aittir. Buna göre hakim ve savcıların özlük işleri arasında yer alan eğitim
konusunda idari tasarruflarla düzenlemeye gidilmesi anayasaya aykırı bulunmuştur.
Üçüncü gruptaki Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
idare teşkilatı üst kademe yöneticilerinin yetiştirilmesinin usul ve esasları bu kuruluşlara bırakılmıştır.
3. Üst kademe yöneticilerinin eğitimi için öngörülen koşullar iptal edilen kanunun 4’üncü
maddesinde belirtilmiştir. Buna göre, üst kademe yöneticilik eğitimine kabul edilebilmek
için:
a. Yükseköğrenim görmüş olmak
b. Yükseköğrenimden sonra kamu kurum ve kuruluşlarında, askerlik dahil dört yıl
çalışmış olmak
c. Başvuru tarihinde 40 yaşını geçmemiş olmak
d. Üst kademe yöneticisi olabileceğine dair olumlu sicil almış olmak
e. Yönetmelikle belirtilecek diğer şartlara sahip olmak gerekir.
Anayasanın 128. maddesine göre çıkarılan 3149 sayılı Kanunun 3’üncü maddesi ile aşağıdaki
hususların ise yönetmelikle düzenleneceği öngörülmüştür. Anayasanın emrine uygun olarak ancak
kanunla düzenlenmesi gereken konular yönetmeliğe bırakılmamaktadır. Yönetmeliğe bırakılan konular:
i.

Eğitim yerlerinin belirlenmesi
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ii. Eğitime katılacakların tespiti
iii. Eğitim süresi
iv. Eğitim programları
v. Eğitim ile ilgili diğer usul ve esaslardır.
Üst kademe yönetimi eğitimine katılacakların tespitinin yönetmeliğe ve idarenin takdirine bırakılması,
anayasanın öngördüğü memur güvencesi ile bağdaşmamaktadır. Anayasa, memur güvencesine o kadar
önem vermiştir ki, anayasanın 128’inci maddesinde kamu görevlilerinin niteliklerinin, atanmalarının,
görev ve yetkilerinin, hak ve yükümlülüklerinin, aylık ve ödeneklerinin ve diğer özlük işlerinin ancak
kanunla düzenleneceğini, bu konuların idarenin takdirine bırakılamayacağı açıkça belirtilmiştir.
Yine kanunla düzenlenmesi gereken hususlardan biri de eğitim süresinin saptanması ile ilgilidir.
Kanun, sürenin saptanmasını yönetmeliğe bırakmıştır. Üst kademe yöneticileri eğitiminin, memur
güvenliğini olumsuz yönde etkilememesi için, hiç değilse eğitim süresinin taban ve tavanının
belirtilmesi gerekir. Anayasa üst kademe yöneticilerinin yetiştirilmesini, basit bir hizmet içi eğitim
olarak düşünmemiş, buna ilişkin usul ve esasların özel kanunla saptanacağını belirtmekle konuya
verdiği önemi göstermiştir.
Kanun, eğitime katılabilmek için bazı koşullara değinmiş, fakat eğitimin zorunlu olup olmadığını
açıkça düzenlememiştir.
Kanunda, yukarıda açıklandığı üzere, eğitime katılacakların tespiti, eğitimin mecburi olup olmadığı ve
eğitimin süresi belirlenmediği gibi;
i)

Eğitimi yapacak kurum

ii) Eğitime katılacakların yarışma sınavına tabi tutulup tutulmayacakları
iii) Başarılı ve başarısız olanlar hakkında uygulanacak esaslar
iv) Eğitimin geri bırakılması veya süresinin kısaltılması hususları düzenlenmemiştir.
2. İLGİLİ TEMEL MEVZUAT
23.7.1965 tarih ve 12056 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun
12.5.1982 gün ve 2670 sayılı Kanunun 3’üncü maddesiyle değişik 10’uncu maddesine göre:
“Amir durumda olan devlet memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve
yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan,
maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli
sorumludurlar.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 215’inci maddesinin eğitim birimlerine ilişkin hükmü:
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Her kurumda, yetiştirme faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve değerlendirmekle görevli bir "Eğitim
Birimi" kurulur. Birden çok birim kurulan kurumlarda bunlardan biri "Merkez Eğitim Birimi" adını alır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun eğitim merkezlerine ilişkin 216’ncı maddesi ise:
Kurumlar kendi eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitim merkezleri açabilirler. Kurumlar arası
eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı’nın teklifi ve Bakanlar
Kurulu kararnamesiyle, kurumlar arası eğitim merkezleri de açılabilir.
Eğitim birim ve merkezlerinin kuruluş ve işleyişleri Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı’nın görüşü
alınmak suretiyle kurumlarca hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenir.
Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı, 25.7.1983 tarih ve 83/6854 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe girmiş, 19.10.1983 tarih ve 18196 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
2.1. Bütçe Kanununun Eğitimle İlgili Bölümü
TBMM genel kurulunda görüşülerek 27.12.2008 tarihinde kabul edilen 5828 sayılı Merkezi Yönetim
Bütçe Kanunu 1.1.2009 tarihi itibariyle yürürlüğe konulmuş bulunmaktadır.
31 Aralık 2008 Çarşamba günü 1’inci Mükerrer 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009 yılı
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na bağlı (E) cetvelinde Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara
İlişkin Esaslar belirlenmiştir.
Anılan cetvelin 28’inci sırasında eğitimle ilgili olarak yer alan hususlar aşağıda yer almaktadır:
“Kamu kurum ve kuruluşları ile meslek teşekkülleri, dernek ve vakıflar tarafından düzenlenen bilimsel
nitelikli toplantılara katılmaları kurumlarınca gerekli görülenlerin katılma giderleri ve ilgili Bakan veya
yetki verdiği makamın onayıyla isim ve unvanları belirlenen kurum personelinin ünvanı ve gördüğü
hizmet ile doğrudan ilgisi bulunan kurslara katılmasına ilişkin kurs giderleri, kurum bütçesinin ilgili
tertibinden ödenir.”
2.2. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönet meliği
10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 33’üncü maddesi
hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 31.12.2005 tarihli ve 26040 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 36. maddesine
göre kamu kurum ve kuruluşları ile meslek teşekkülleri, dernek ve vakıflar tarafından düzenlenen kurs
ve toplantılara katılanların katılma giderlerinin ödenmesinde:
-

Fatura, fatura düzenlenemeyen hallerde katılma ücretini gösteren belge,
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-

Kurs ve toplantıya iştirak edildiğine ilişkin belge, ödeme belgesine bağlanır.

3. İDARELERİN HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANLAMASI VE UYGULAMASI
İdarelerin Hizmet İçi Eğitim uygulamaları, yıllık eğitim plan ve programları doğrultusunda
sürdürülmektedir. Yıllık eğitim planı kurum çalışmalarına uygun olarak hazırlanmakta ve hizmet içi
eğitim plan ve programları İnsan Kaynakları ve Eğitim Birimlerince yürütülmektedir.
Yıllık eğitim plan ve programı, idarenin uygun göreceği tarihte görüşülerek, ilgili makamın onayı ile
yürürlüğe girmektedir.
Yıllık eğitim programlarının uygulama devresinde yapılması zorunlu görülen değişiklikler makamın
onayı yapılabilmekte, değişiklikler tüm teşkilata ve Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilmektedir.
Yıllık eğitim planlarında; eğitilecek elemanların niteliği, uygulanacak eğitimin şekli, konusu,
uygulanacağı yer ve zamanın belirtilmesi her ne kadar güç ise de bu konuların belirlenmesi uygulamayı
kolaylaştırmaktadır.
Yönetim kalitesini geliştirmenin hizmet kalitesine ve verimliliğe doğrudan etkisi ve eğitim, gelişim
ve kapasite geliştirmenin birbirlerini bütünleyen kavramlar olması nedeniyle söz konusu kavramları
hizmet içi eğitim bağlamında yorumlamakta yarar görülmektedir.
Eğitim: Çalışanların işlerini etkili bir şekilde yapabilmeleri için sahip olmaları gereken bilgi, beceri,
tutumların kazandırılması, bunların istenen davranışlara dönüştürülmesidir.
Gelişim: Çalışanların işlerini etkili bir şekilde yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları bilgi, beceri,
tutumları elde etmek üzere sürekli öğrenmeleri ve öğrenmeye istekli olmalarıdır.
Kapasite geliştirme: Bireysel ve kurumsal performansı artırmak üzere bilgi, beceri kazanıp davranışa
dönüştürmek ve öğrenmeyi sürekli kılacak koşulları oluşturmaktır.
Kurumların bu üç unsuru birlikte ele alması “hizmet içi eğitim” olarak tanımlanmaktadır.
3.1. Hizmet İçi Eğitimin Desteklediği Sistemler
Hizmet içi eğitimler; sürekli eğitim, öğrenen örgüt kavramlarını ve bireysel gelişimi desteklemektedir.
Kamuda henüz dikkate alınmamakla beraber, alınan eğitimlerle; meslekte ilerleme bağının kurulması,
ücret ve görevde yükselme ilişkilerinin sağlanması, eğitim almış kişilerin atamalarda dikkate alınması
ile kariyer planları yapılabilmektedir.

Hizmet içi eğitimler; performans değerlendirme, kariyer

planlama ve ücret sistemlerini de desteklemektedir.
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Hizmet içi eğitim ve gelişim programları bütün personele eşit fırsat sağlanması açısından önemli bir
motivasyon ve isteklendirme unsurudur.
3.2. Eğitim Programlarının Türleri
İdarelerin değişik görev ve düzeydeki personelinin eğitim ve öğretimi; işbaşında eğitim, kurs ve
seminerler, toplantılar, inceleme gezileri, doktora ve ihtisas eğitimi, diğer kurum ve kuruluşlarda
eğitime katılma, yayın yoluyla (kitap, dergi, makale) öğrenme ve diğer şekillerde yapılabilmektedir.
İntibak Eğitimi (oryantasyon): Bu eğitimle personele, görev yeri amiri ve iş arkadaşları çevresi
tanıtılır. Bakanlığın teşkilat yapısı, fonksiyonları, çalışacağı birimin teşkilat içindeki yeri ve kendi
sorumlulukları öğretilir.
İş Başında Eğitim: İdarelerin her kademesindeki personeli kendilerinden önce göreve başlamış ve o
konuda daha deneyimli kimselerden yararlanmaya çalışmalı; öncekiler de bildiklerini öğretip, sonradan
katılanlara yardım etmelidir.
İş başında eğitim bir program dahilinde, herhangi bir yerde toplu halde olabileceği gibi, bir görevin
yerine getirilmesi, gerçekleşmesi anında kişisel olarak da yapılabilmektedir.
Kurs ve Seminerler: İş başında eğitimin yeterli olmadığı hallerde, kısa zamanda toplu ve daha seri bir
gelişme sağlamak amacı ile kurs ve seminerler düzenlenir. Bu kurs ve seminerlerde kamu kurum ve
kuruluşları, vakıf, dernek, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve benzeri özel ve tüzel kişilerin katkısı
ve işbirliği sağlanır.
Kurslar: Kurslarda her kademedeki personele çalışma konularında teorik bilgiler uygulama ile
öğretilerek yetişmeleri sağlanır; bilgi ve becerileri geliştirilerek verimlilikleri artırılır.
Seminerler: İdare hizmetlerini yürüten tüm personele ihtiyaç duyulan ve duyulacak olan belirli çalışma
konularında daha fazla bilgi ve beceri kazandırma ve onlara genel idare hizmetleri konusunda yeni
gelişmeler ve yeni uygulamaları tartışma, karşılıklı bilgi ve deneyimlerden yararlanma olanağı
sağlamak amacı ile seminerler düzenlenir.
Toplantılar: Toplantılarda yeni plan ve programlar hazırlamak, bazı sorunları görüşerek çözüm
bulmak, tedbirler almak, uygulama birliği sağlamak ve personelin birbirinin bilgi altyapılarından
yararlanmaları amacı ile düzenlenir.
İnceleme Gezileri: Bakanlık hizmetlerini yürüten personelin bilgi ve görgülerini artırmak ve diğer
çalışma alanlarındaki uygulamaları yerinde incelemek, fikir alışverişinde bulunmak amacı ile inceleme
gezileri düzenlenir.
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3.3. Hizmet İçi Eğitim Birimlerinin Sorunları
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 214-215. maddelerinde, eğitim birimi kurulur denilmekle
beraber; eğitim birimlerinin kurumun organizasyonundaki yeri belirtilmemiştir. Bu nedenle, her
kurumda hizmet içi eğitim birimleri farklı yapıda kurulmuştur. Daire başkanlığı, şube müdürlüğü ve
şeflik düzeyinde örgütlenmeler olmuştur. Çoğu kamu kuruluşlarında hizmet içi eğitim birimleri
Personel Daire Başkanlıklarına bağlı bir birim olarak çalışmaktadır. Bu farklılıklar kaynakların boş yere
harcanmasına yol açacak hizmet içi eğitim birimlerini etkisiz, yetkisiz, verimsiz, çalışmayan, ancak
kaynak tüketen bir duruma düşürmektedir. Kurumun ana ve destek hizmetlerinin daha verimli
çalışmasını sağlama görevini üstlenen hizmet içi eğitim birimlerinin daire başkanlığı düzeyinde bütün
kurumlarda örgütlenmesi gerekmektedir (Aytaç, 2000).
Hizmet içi eğitim faaliyetleri sonunda alınan katılım ya da başarı belgeleri ile sertifikalar atama, yer
değiştirme ve yükselmede dikkate alınmadığından katılım düşmekte, isteksizlik başlamaktadır. Eğitim
bir motivasyon aracı iken algı ve anlayış tersine işleyebilmektedir.
Eğitime gönderilen kişiler yeterince bilgilendirilmemekte hatta bir kısım yöneticiler bunu iş gücü kaybı
olarak nitelendirmektedirler. (Tablo 4)
Kurum içi eğitim elemanlarının kişisel donanımları genellikle eksik ve yetersiz kalmaktadır. Bu durum
katılımcılarda isteksizliğe neden olmaktadır.
Tablo 4 Hizmet İçi Eğitimin Boyutları ve En Önemli Sorunları
BOYUT
En Önemli Sorun
Eğitime katılan personel daha sonra iş başında
Eğitim programları
izlenememektedir.
Kurumlarda personelin eğitim ihtiyacı bilimsel olarak
Gelişmelere uyum
saptanmamaktadır.
Hizmet içi eğitimle ilgili yasa, tüzük ve yönetmelikler
Yasa ve politikalar
yetersizdir.
Hizmet içi eğitim tesis ve araçları için yapılan
Fiziksel ve parasal kaynaklar
yatırımlar yetersizdir.
Hizmet içi eğitim biriminde eğitim ihtiyacını saptama,
İnsan kaynakları
planlama, program geliştirme, uygulama,
değerlendirme konularında uzman yoktur.
Hizmet içi eğitim programlarına konu ile ilgisi
Katılımcılar
olmayan personel gönderilmektedir.
Diğer önemli bir engel ise eğitimlere olan inançsızlıktan kaynaklanmaktadır. İnançsızlık eğitimlerde
öğrenilenlerin işe aktarımı ile yakından ilgilidir. ’de söz konusu engeller ve bu engellerin nasıl
irdelenmesi gerektiği Tablo 5’de gösterilmiştir. (Laird 2003)
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Tablo 5 Öğrenilenlerin İşe Aktarımının İrdelenmesi
ÖĞRENİLENLERİN
TANIM
SORULAR
İŞE AKATARIM
ENGELLERİ
Katılımcı, öğrendiklerini işinde uygulama
Öğrenilenin Kullanılma İş ortamındaki kaynaklar
ve görevler,
olanağına sahip mi?
fırsatları
öğrendiklerini kullanma
Katılımcı, aktarım için gereken ekipman,
fırsatı vermelidir.
bilgi, materyal ve kaynaklara sahip mi?
Bilginin kullanılabilir olması için gerekli
yatırım yapılmış mı?
Öğrenilenlerin uygulanmasını sağlayacak
destek personel var mı?
Katılımcının iş yükü öğrendiklerini
Katılımcılar,
Öğrendiklerini işe
öğrendiklerini işe transfer uygulayabilecek biçimde ayarlandı mı?
taşıma kapasitesi
Katılımcılar yeni öğrendikleri yöntemleri
edecek zaman, enerji ve
uygulayacak enerjiye sahip mi?
yeterliğe sahip olmalıdır.
Katılımcının yeniliğin getirdiği stresle baş
edebilecek gücü var mı?
Katılımcı, öğrenilen bilgi ve becerilerin
Katılımcının,
Algılanan içerik
işteki performans beklentileri ile tutarlı
algılamasının öğrendiği
geçerliği
buluyor mu?
içeriğin işin gerekleri ile
uygun olduğuna yönünde Daha etkili bir performans için
katılımcının ihtiyaçları nelerdir?
olmalıdır.
Eğitimde kullanılan yöntemler, araçlar ve
ekipman gerçek iş ortamı ile tutarlı mı?
Eğitim, iş başındaki performans gerekleri
Eğitimin içeriği işin
Aktarım biçimi
ile açıkça ilişkilendirildi mi?
gereklerine uygun
Eğitimde yer alan örnekler, etkinlikler ve
düzenlenmeli ve
katılımcıya öğrendiklerini alıştırmalar, öğrenilenlerin işte nasıl
kullanılacağını açıkça gösteriyor mu?
işine aktarma olanağı
Öğrenme yöntemleri iş ortamına uyuyor
vermelidir.
mu?
Katılımcıların eğitim için Katılımcıya öğrenme ortamına girmeden
Öğrenenin hazır
önce hazırlanacağı fırsatlar sağlandı mı?
hazır olması ve katılım
bulunuşluğu
Eğitim ortamında ve sonrasında
göstermesi gereklidir.
kendisinden ne beklendiğini biliyor mu?
Eğitimin, iş performansı ve çalışma
yaşamında ne gibi bir gelişme sağlayacağı
anlaşıldı mı?
4. ÜST YÖNETİCİ OLMAK İÇİN GEREKEN NİTELİKLER
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2. maddesinde, devlet memurlarının hizmet şartları, nitelikleri,
atanma ve yetiştirilmeleri, ilerleme ve yükselmeleri, ödev, hak, yüküm ve sorumlulukları, aylıkları ve
ödenekleri ve diğer özlük işleri düzenlenmiştir. Bu kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği
hususları belirtmek üzere tüzükler çıkarılacağı ve bu kanunda öngörülen yönetmeliklerin Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacağı hükme bağlanmıştır. Kanunun 3. maddesinde öngörülen
sınıflandırma, “kariyer” ve “liyakat” ilkelerine dayandırılmıştır.
Kariyer: Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun
şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkânının sağlanması.
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Liyakat: Kamu hizmetleri görevlerine girmeye, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeye layık olma,
yaraşırlık, uygunluk, kifayet, göreve atanmayı, ilerlemeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine
dayandırmak ve bu sistemin eşit imkânlarla uygulanmasında devlet memurlarının güvenliğe sahip
kılınması şeklinde tanımlanmıştır.
Aynı kanunun 41. maddesinde de, bir sınıfta belli görevlere atanabilmek veya bu görevlerde belli
derecelere yükselebilmek için kuruluş kanunları veya bu kanun ve kuruluş kanunları çerçevesinde
çıkarılacak yönetmeliklerle işin gereğine göre hazırlanacaktır. Yüksek öğrenim dereceleri veya belirli
fakülte, okul veya bilim dallarını veya meslek içi veya meslekle ilgili eğitim programlarını bitirmiş
olmak veya yabancı dil bilmek gibi şartların konulabileceği hükmü yer almaktadır. Söz konusu kanun
hükümleri, görevde yükselme ve unvan değişikliği mevzuatının temel dayanağını oluşturmaktadır.
Diğer taraftan, 08.06.1984 tarihli ve 217 sayılı “Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin 9. maddesinin (a) bendi ile, “Kamu personelinin yurt
içinde ve yurt dışında hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim ve yetiştirilmeleri ile ilgili her türlü çalışmalar
yapmak, ilgili kurumlara tekliflerde bulunmak ve gereken hallerde işbirliği sağlamak, uygulamaları
takip etmek, değerlendirmek ve denetlemek”; aynı maddenin (f) bendinde, “üst kademe yöneticilerinin
hizmet içi eğitimiyle ilgili işlemleri yapmak, personelin ileriki kadrolara hazırlanmaları için uygun usul
ve vasıtaları tespit etmek” görev ve yetkisi Devlet Personel Başkanlığı’na verilmiştir. Anılan kanun
hükmünde kararnamenin 20. maddesinde ise; “Başkanlık kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu
hizmetlerin yürütülmesi için, çalışma usul ve esaslarını yönetmelik, tebliğ ve genelgelerle
düzenlemekle görevli ve yetkilidir” hükmü yer almaktadır.
Üst Düzey Yönetici Nitelikleri

Üst düzey yönetici olabilmek için yasalarımızda özel bir koşul belirlenmemiştir. 657 sayılı yasada
belirlenen niteliklere sahip ve yüksek tahsilli olmak dışında bir gereklilik bulunmamaktadır. Yalnızca
Daire Başkanlığı için 10 yıl, Genel Müdürlük için 12 yıllık bir hizmet süresi gerekmektedir.
(657/8.Madde)Yine 657 sayılı kanunda belirtilmekle beraber işlerlik kazanmayan bir başka husus ise:
“657 sayılı devlet memurları kanununa ek madde 21; 12.5.1982 tarih, 2670 sayılı yasanın 42. maddesi
ile gelen 3. madde hükmü, “Vali, Büyükelçi, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür
atamalarında Milli Güvenlik Akademisi öğrenimi görenlere öncelik verilir” ibaresidir.
5. İDARELERİN HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANLAMASI VE UYGULAMASI İÇİN
ÖNERİLER
Kurumlarda yapılan ihtiyaç analizleri, eğitimden sorumlu birimin diğer birimlerin neye ihtiyaçları
olduğunu yazıyla sorma şeklinde gerçekleştirilmektedir.
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Eğitim ihtiyaçlarının saptanmasında, insan kaynaklarının ve eğitimden sorumlu birimlerin, strateji
geliştirme

birimleriyle

birlikte

çalışmaları,

stratejilerle

gelişim

planlarını

uyumlaştırmaları

gerekmektedir. Kurumun varmak istediği “yer” ile bulunduğu “yer” arasındaki farkın anlaşılması için
düzenli görüşmeler ve geniş kapsamlı anket uygulamaları yapılması yönetmelikle düzenlenmelidir.
Yönetmelikte gidilecek “yön”den sapmaların nasıl tespit edileceği de belirlenmelidir. Yıllık eğitim
planları da bu bağlamda belirlenecek ihtiyaçlara göre hazırlanıp Eğitim Kurullarına götürülmelidir.
Eğitilecek elemaların niteliği, uygulanacak eğitimin şekli, konusu, uygulanacağı yerin ve zamanının
Yıllık Eğitim Planlarında yer alması yararlı olacaktır.
Yönetici eğitimlerinin, Özel Eğitim ve Danışmanlık firmalarından temini, 4734 sayılı İhale Kanununa
göre hizmet satın alınması yoluyla yapılmaktadır. 4734 sayılı İhale Kanunu yapısı itibariyle “eğitim
hizmeti” satın alınmasına uygun değildir. Bu nedenle “Teknik ve İdari Şartnamelerin” hazırlanması
özel bir önem arz etmektedir.
Çağımızın kamu yöneticileri, değişim ve gelişime uyum sağlamanın ötesine geçerek bu iki unsuru
yönetmek için tüm parametrelere hâkim olmalıdırlar.
Kamu sektöründe de özel sektörde de her meslekten yönetici her kademede görev alabilmektedir.
Yöneticilerin yönetim teknikleri ile donatılması bu açıdan da gereklidir.
6. TÜRKİYE’DE KAMU YÖNETİCİSİ YETİŞTİRME YAKLAŞIMI
Birinci bölümde ülkemizde kamu yöneticisi yetiştiren kamu kurumları, üniversitelerin sürekli eğitim
merkezleri (SEM) ve kamu yönetimi yüksek lisans programı olan üniversiteler incelenmiştir. Özellikle
kamudaki üst düzey yöneticiler için düzenlenmiş az sayıda eğitim programına rastlanmıştır. Bu
konudaki ihtiyaç, projenin her aşamasında, mülakat yapılan yöneticiler tarafından dile getirilmiştir.
Çağımızın kamu yöneticileri, değişim ve gelişime uyum sağlamanın ötesine geçerek tüm kaynakları
etkili, verimli ve ekonomik yönetebilmek için tüm parametrelere hâkim olmalıdırlar.
Türk kamu yönetiminde yöneticiler kurum içinde yetişmektedirler. Bayındırlık, Sağlık, Çevre Orman,
Ulaştırma, Sanayi ve Ticaret gibi bakanlıklarda mühendislik, doktorluk gibi teknik ve mesleki uzmanlık
alanlarında yetişenler yönetici olmaktadırlar. Yöneticilik bir meslek iken her mesleki eğitimdeki kişinin
yapabileceği bir iş olarak görülmektedir.
Mevzuat Açısından Üst Düzey Yönetici Yetiştirme Yaklaşımı
Çalışmalarımızda üst düzey yönetici yetiştirme yaklaşımı 5018 sayılı yasanın getirdiği değişim
doğrultusunda ele alınmıştır. Yasa, kurumlara stratejik plan yapma ve uygulama zorunluluğu
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yüklemiştir. Bu zorunluluk yöneticilere üst düzey sorumluluklar getirmekte ve yöneticilerin donanımlı
olmasını gerektirmektedir.
Ülkemizde, kamu için yasalarla tanımlanan net bir üst düzey yönetici tanımı bulunmamaktadır. Ancak,
5018 sayılı yasanın 11. maddesine göre üst yöneticiler:
“Bakanlıklarda müsteşar, diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali ve
belediyelerde belediye başkanı üst yöneticidir. Ancak, Millî Savunma Bakanlığı’nda üst yönetici
Bakandır. Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık
programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak
hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli
şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, malî
yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu kanunda belirtilen görev ve
sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahallî idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar.
Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, malî hizmetler birimi ve iç denetçiler
aracılığıyla yerine getirirler.”
Devlet Personel Başkanlığı’nın (DPB) verdiği bir görüşte üst düzey yönetici olarak Müsteşar, Müsteşar
Yardımcısı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve benzeri unvanlı üst düzey
görevlerde çalışanlar ifadesi yer almaktadır.
Ayrıca, 10.1.1985 tarihinde 3149 sayıyla yürürlüğe giren yasada (anayasa mahkemesince iptal
edilmiştir) üst düzey yöneticiler; Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Başkan, Kurul
Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Büyükelçi, Vali, Kaymakam, Bölge Müdürü
sayılmıştır.
Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu s.14’de eğitim ihtiyacı için: “Gerek stratejik planlama
ekibinin, gerekse stratejik planlama çalışmalarına katkı verecek diğer çalışanların stratejik planlama
konusundaki eğitim ihtiyacı tespit edilmelidir. Eğitimin kapsamı, niteliği, süresi ve katılacak kişiler
belirlenmelidir” denilmektedir. Gerek proje kapsamı ve gerekse anılan kılavuz doğrultusunda tespit
yapmak amacıyla öncelikle kamu kurumları arasında kamu yöneticisi yetiştiren kurumlar taranmıştır.
Ülkemizde özellikle kamuda görev yapanlar için yüksek öğrenimlerinden sonra kamu yöneticisi
yetiştiren kurumlarla ilgili tespitler aşağıda açıklanmıştır.
7. ÜLKEMİZDE KAMU YÖNETİCİSİ YETİŞTİREN KURUMLAR
Ülkemizde yönetici yetiştirme ve geliştirmeye katkı yapan kuruluşların kanunları incelendiğinde;
örneğin 5.8.1971 tarih ve 1467 sayılı “Harp Akademileri Kanunu” ile Milli Güvenlik Akademisi ve
5.7.1958 tarih ve 7163 sayılı kanun ile “Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Teşkilatı” TODAİE
kurulmuştur. Harp Akademileri kanununda eğitime devamın mecburi olup olmadığı, eğitimi yapan
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kurum, eğitimin süresi, eğitimin geri bırakılması veya sürenin kısaltılması, eğitime katılacakların
yarışma sınavına tabi tutulup tutulmayacakları, başarılı ve başarısız olanlar hakkında uygulanması
gereken hükümlerin düzenlendiği görülmektedir. Diğer taraftan 1965 yılında özel bir yasa ile kurulmuş
olan Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) de, Kuruluş Yasasının kendisine vermiş olduğu görevler
kapsamında ülkemizde verimlilik bilincinin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve sürdürülmesine katkı
sağlamak amacıyla verimlilik ölçme, araştırma, danışmanlık, eğitim, yayın ve halkla ilişkiler
faaliyetlerini ülke genelinde devam ettirme sorumluluğunu üslenmiştir.
Aşağıda adı geçen kurumların verdikleri eğitimlerin başlıkları eklerde yer almaktadır.
7.1. TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ - TODAİE
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) yalnız Türkiye’nin değil, bölge ülkelerinin
de gereksinimlerini karşılamak üzere 8 Mayıs 1952’de Birleşmiş Milletler ile Türk Hükümeti arasında
imzalanan bir protokol gereğince kurulmuştur.
Enstitünün asıl amacı; Türkiye’de ve bölgede kamu yönetiminin işleyişini geliştirmek, devlet hizmetine
girmek isteyenleri, yeni girenleri, halen çalışmakta olanları yönetici formasyonuna getirecek ileri
düzeyde eğitim vermektir. Kurum:
-

kamu yönetimine ilişkin eğitimi geliştirme

-

kamu yönetimine modern yönetim ilkelerini ve tekniklerini aktarma ve yöntemleri geliştirme

-

kamu yönetimi konularında, öğretim elemanları-eğitici yetiştirme, araştırmalar yapma, derleme,
yayınlama alanlarında dünyadaki öncü kurumlardan biridir.

Kuruluş yıllarında AÜSBF öğretim üyeleri tarafından desteklenmiştir.
1961 anayasası çerçevesinde, yeni kurulacak kamu yönetiminde gerekli düzenlemeleri yapmak üzere,
Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi (MEHTAP) raporu yazılmıştır. MEHTAP raporunda
yüksek düzeydeki yöneticilerin TODAİE’de eğitime tabi tutulmaları tavsiye edilmiştir. Yüksek ve orta
düzey yönetici eğitimleri ayrımı yapılması ve sürelerinin farklı olması önerilmiştir. Yüksek dereceli
yöneticiler için kısa süreli programlar uygun görülmüştür.
Kuruluş yıllarında 2 yıl olarak tasarlanan program süreleri önce 9 aya, sonra 7 aya indirilmiştir.
1991 yılında çıkarılan yönetmelikle Kamu Yönetimi Uzmanlık Programları (KYUP - Lisans Üstü),
kurulmuş ve kamu yöneticilerinin uzmanlaşmasına olanak sağlanmıştır. Daha sonra bu programlar
geliştirilerek tezli, tezsiz yüksek lisans programları ve doktora programları oluşturulmuştur.(11)

11

http://www.todaie.gov.tr/v1/strateji.php (Erişim 25 Nisan 2010)
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Özellikle Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nün kamu görevlilerinin yönetim bilimi
alanında uzmanlaşmasını sağlamak ve kamu yönetimine yönetici yetiştirmek üzere görevleri arasında:
-

Kamu yönetimi yüksek lisans programları düzenlemek;

-

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve diğer güvenlik personeline yönelik
kolluk yönetimi yüksek lisans programı uygulamaları;

-

Adalet Bakanlığı personeli, hâkim, savcı ve idari yargı mensupları ile kamu kuruluşlarında çalışan
hukuk müşavirleri ve avukatlara yönelik Adalet Yönetimi Yüksek Lisans Programı uygulamaları;

-

Millî Eğitim Bakanlığı mensuplarına da yönetim bilimi alanında yüksek lisansa yönelik
programları düzenlemek

yer almaktadır.
TODAİE’nin Öğretim ve Yetiştirme etkinlikleri kısaca; uzun dönemli lisansüstü öğretim ve kısa süreli
seminer, kurs gibi eğitim etkinlikleri olmak üzere iki grupta toplanmaktadır.
-

TODAİE’de halen dört yüksek lisans ve bir doktora programı sürdürülmektedir. Bunlar: Kamu
Yönetimi Yüksek Lisans Programı,

-

1999 yılından beri sürdürülmekte olan Kolluk Yönetimi Yüksek Lisans Programı,

-

2003 yılından beri düzenlenen Adalet Yönetimi Yüksek Lisans Programı,

-

2006 yılından beri düzenlenmekte olan Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Programı ve

-

2002 yılından beri düzenlenmekte olan Yönetim Bilimi Doktora Programıdır.

Enstitüde eğitim etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen uluslararası kısa süreli eğitim programlarında,
çeşitli ülkelerden TODAİE’ye gelen üst ve orta düzey yöneticilere, Türk Kamu Yönetimine ilişkin
bilgiler verilmektedir. Bu bağlamda, her yıl en başarılı yönetici adayı 20 öğrencinin Fransa ENA’da ve
Çin Personel Bakanlığı’nın davetlisi olarak Çin’de kısa süreli yönetim seminerlerine katılmaları
sağlanmaktadır.
Enstitünün yürüttüğü programlar arasında, yabancı kamu görevlilerine yönelik bir Yüksek Lisans
Programı olan “International Advanced Public Executive Program” da yer almaktadır. İngilizce olarak
açılan bu program 3 akademik yıl devam etmiş ve 41 yabancı uyruklu kamu görevlisi eğitilmiştir.
TİKA Başkanlığı'nın mali katkısı ile başlamış olan program finansman sıkıntısı nedeniyle 1999
yılından beri düzenlenememektedir.(12)

12

http://www.todaie.gov.tr/v1/ogretim.php?Baslik=15 (10.10.2010)
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TODAİE’nin organizasyonunda 5 ayrı merkez oluşturulmuş bulunmaktadır. Bunlar: Sürekli Eğitim
Merkezi “SEM”, eDevlet Merkezi “eDEM” (2009 ), İnsan Hakları Merkezi“İVM” (1975), Yerel
Yönetimler Merkezi “YERYÖN” (1989), “TODİM” Dış İlişkiler Merkezidir.
5 merkez içinde Enstitü bünyesinde yer alan SEM “Sürekli Eğitim Merkezi”, kurum ve kuruluşların
hizmet içi eğitim gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik olarak talep ettikleri çeşitli kurs, seminer ve
benzeri türde sürekli eğitim niteliğindeki hizmetleri yürütmek; kısa süreli uzaktan eğitim
programlarıyla kamu kesimi personelinin yeterliklerini geliştirici etkinlikler düzenlemek; Enstitü'nün
ilgi alanı içinde bulunan konularda kısa süreli eğitim projeleri planlamak ve düzenleme görevini
yürütmektedir.
Merkezin ayrıca, sürekli eğitime ilişkin kuramsal gelişme ve uygulamaları izleme, program geliştirme,
çözümleme ve değerlendirme gibi görevleri de bulunmaktadır.
Sürekli Eğitim Merkezi'nce kısa süreli eğitim etkinlikleri çerçevesinde kamu yönetiminin çeşitli
alanlarında kurs ve seminerler, bilimsel toplantılar ve benzeri eğitim programları düzenlemektedir.
Kurs ve seminer türündeki eğitim programları, bütün kurumlara ve isteklilere açık olup genel katılımlı
olarak düzenlenmektedir.
SEM, her tür kurum ve kuruluşa istekleri durumunda “özel amaçlı” programlar da düzenlemekte ve
“eğitim danışmanlığı” hizmetleri sunmaktadır. Özel amaçlı programlar; aylık, haftalık, tam ya da yarım
gün esaslı olup, program ayrıntıları karşılıklı görüşmeyle saptanmaktadır.
Programlara bir kurum adına katılanlar kurumları kanalıyla, kendi adlarına katılanlar ise, doğrudan
bireysel başvuru yoluyla kayıtlarını yaptırabilmektedir.
Eğitim

programlarında

akademisyenler

ile

alanında

çalışmalarıyla

tanınmış

uzmanlar

görevlendirilmektedir.
Enstitünün Sürekli Eğitim Merkezinde 2009 yılında Enstitü içinde ve dışında toplam 54 program
gerçekleştirilmiş ve bu programlara 1.501 kursiyer katılmıştır. (13)
Diğer taraftan TODAİE Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programını, Avrupa Kamu Yönetimi
Akreditasyon Birliği (EAPAA) öz değerlendirme ve saha ziyaretleri sonrasında, 2 Eylül 2009 tarihinde
akredite etmiştir. Akreditasyon, 2016 yılına kadar geçerlidir.
2009 yılında toplam 117 kişi ile hizmet veren TODAİE eğitim ve öğretim programlarından bugüne
kadar 4122’si Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı olmak üzere 4.510 lisansüstü öğrenci mezun
olmuştur. Kısa süreli eğitim programlarıyla da yaklaşık 36.500 kamu görevlisi eğitilmiştir.

13

TODAİE Faaliyet Raporu, 2009
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TODAİE kamu yönetimi lisans programı öğrencileri Kamu Yönetimi Uzmanları Derneği (KAYUD)
çatısı altında örgütlenmişlerdir. KAYUD bilimsel toplantılar, yayın çalışmaları ve sosyal amaçlı
organizasyonlar yaparak, mezunların bilgilerinin güncellenmesine ve bir araya gelmelerine uygun
ortamlar hazırlamaktadır. KAMU YÖNETİMİ DÜNYASI adlı üç ay süreli bir dergi yayımlamakta,
üyeleri ve kamuoyu ile ilişkisini bir web site üzerinden sürdürmektedir.
Yoğun faaliyetleri ile dikkat çeken TODAİE’nin Faaliyet Raporunun sonunda aşağıdaki paragraf yer
almaktadır:
“Son yıllarda dünyada ve yakın coğrafyada yaşanan hızlı siyasal ve yönetsel değişiklikler, Enstitü’yü
daha önemli ve vazgeçilmez kılmaktadır. Bu dönüşüm sürecinde etkin rol almasının TODAİE’ye yeni
fırsatlar yaratacağı açıktır. Özellikle AB yönetsel uyum sürecinde Enstitü kilit bir rol üstlenebilir. Bu
değişim ve dönüşüm sürecine ayak uydurmaya çalışan diğer kamu kurumlarının Enstitü’nün
verdiği uzmanlık eğitimlerine alternatif eğitimler veren akademiler açmaya başlaması ise bir
tehdit olarak algılanabilir. Bu durum, Enstitü’nün kendisini tanıtma kapasitesinin düşük olmasının bir
sonucu olarak yorumlanabilir. Daha etkin tanıtım faaliyetleri ile TODAİE alternatif kurumlar
arasındaki üstün konumunu kamu çalışanlarına ve kamuoyuna duyurabilir. Ayrıca, kamu çalışanlarına
yönelik kısa süreli eğitimler veren özel kuruluşlar kendilerine özgü avantajları kullanarak mevcut
talebi karşılamada paylarını arttırmaktadırlar. Enstitü’nün mali kaynak yaratma kapasitesindeki
yetersizlik göz önüne alındığında bunun ne kadar ciddi bir tehdit olduğu açıktır.”
TODAİE ve Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı, 2010 yılının ilk yarısında kurumlara ihtiyaç
duydukları eğitimleri sorarak en çok talep edilen eğitimler listesi (Tablo 6) oluşturulmuştur.(14)
Tablo 6: Talep Edilen Eğitimler
YÖNETİCİ YETKİNLİKLERİNİN ARTIRILMASI
SIRA NO
TALEP EDİLEN EĞİTİM KONULARI
1
Stratejik Yönetim ve Planlama
2
Zaman Yönetimi
3
Liderlik
4
Motivasyon
5
Toplantı Yönetimi
6
Yönetimde Etkili İletişim
7
Kamu Etiği
Stres ve Stresle Başa Çıkma
8
Yöntemleri
9
Proje Yönetimi
10
Problem Çözme Teknikleri
11
İnsan Kaynakları Yönetimi
12
Ekip Çalışması
13
Performans Yönetimi
14
Kriz Yönetimi

14

En çok talep edilen eğitimler araştırma bulguları ile örtüşmektedir.
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YÖNETİCİ YETKİNLİKLERİNİN ARTIRILMASI
SIRA NO
TALEP EDİLEN EĞİTİM KONULARI
15
Kurum Kimliği ve Kurum Kültürü
16
AB Uyum Süreci
17
Toplam Kalite Yönetimi
18
Araştırma ve İnceleme Teknikleri
Bürokrasi-Yönetim ve Siyaset
19
İlişkileri
20
İdarenin Yargısal Denetimi
21
Devlet Teşkilatı
22
Düzenleyici Etki Analizi
23
Kamu Yönetiminde İnsan Kaynakları Uygulamaları
24
Soruşturma ve İnceleme Teknikleri
TODAİE’nin ve DPB’nın anket yoluyla saptadığı taleplerden yararlanarak (Tablo 6) hazırladığı
varsayılan “Kamuda Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması Eğitim Programı”; “Genel Kamu Yönetimine
İlişkin Konular” “Türk Kamu Yönetimi” “Yönetim Becerileri” olmak üzere her biri 5’er günlük 3
modül haline dönüştürülmüştür. Modüllerde toplam 27 konu başlığına yer almakta olup, “zaman
yönetimi”, “ekip çalışması” “problem çözme teknikleri”, insan kaynakları yönetimi” “toplantı
yönetimi” gibi çok talep gören bireysel gelişim konularına değinilmemiştir.(15) Söz konusu modüler
yapıdaki konuların dağılımı aşağıda verilmiştir.
1. Modül: Genel Kamu Yönetimine İlişkin Konular (5 gün / 30 saat)
-

Kamu Yönetiminin Temel Kavramları

6 saat

-

Örgüt Teorileri (Klasik, Çağdaş)

6 saat

-

Bürokrasi - Yönetim ve Siyaset İlişkileri

3 saat

-

Kamu Personel Yönetimi

3 saat

-

Kamuda Performans Yönetimi

3 saat

-

Kamu Mali Yönetimi

3 saat

-

Kamu Yönetiminde Bilişim ve E-Devlet

3 saat

-

Kamu Etiği

3 saat

2. Modül: Türk Kamu Yönetimi (5 gün / 30 saat)
-

Türkiye'nin Yönetim Yapısı

6 saat

-

Türk Devlet Geleneği

3 saat

-

Türkiye'nin Siyasal Yapısı

3 saat

-

Türk Dış Politikası

3 saat

15

http://www.dpb.gov.tr/dosyalar/excel/egitim/devlet%20personel%20program%C4%B1-TODA%C4%B0E.xls
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-

Küreselleşme ve Türk Kamu Yönetimi

3 saat

-

AB ve Türk Kamu Yönetimi

3 saat

-

Türkiye'nin Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Gücü

3 saat

-

Jeopolitik-Jeostrateji Kavramları
Çerçevesinde Türkiye

-

3 saat

Türkiye'de Merk. Yön.le
Yerinden Yönetim İlişkisi ve Yerel Yön.

3 saat

3. Modül: Yönetim Becerileri (5 gün / 30 saat)
-

Kurum Kimliği ve Kurum Kültürü

3 saat

-

Kriz Yönetimi/Afet ve Acil Durum Yönetimi

3 saat

-

Yönetimde Protokol

3 saat

-

Proje Yönetimi

3 saat

-

Stratejik Yönetim ve Planlama

3 saat

-

Yönetimde Teftiş ve Soruşturma

3 saat

-

Kamuda Karar Alma Süreci

3 saat

-

Liderlik ve Motivasyon

3 saat

-

Rapor Yazma Teknikleri

3 saat

-

İdarenin Yargısal Denetimi

3 saat

TODAİE tarafından “gelişim” bağlamında düzenlenen eğitim başlıkları Ek: 1’de “TODAİE Sürekli
Eğitim Merkezi Seminerleri” başlığı altında sunulmuştur.
7.2. MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ - MPM
Toplumların ve bireylerin yaşamında etkin bir yeri olan verimlilik konusundaki çalışmalar özellikle
yüzyılımızın başlarından itibaren büyük önem kazanmış ve kurumsallaşmıştır. Bugün gelişmiş pek çok
ülke, prodüktivite merkezlerine sahiptir. Bu merkezler, verimlilik konusunda yaptıkları çalışmalarla
ülkelerinin kalkınma çabalarında önemli bir pay sahibi olmuşlardır.
Ülkemizde verimlilik çalışmalarının 1940'ların sonlarında başladığını söylemek mümkündür. Bugün
faaliyetlerini sürdürmekte olan Millî Prodüktivite Merkezi, 17.04.1965 tarihinde yürürlüğe giren 580
sayılı yasa ile kurulmuştur.
Bu yasada MPM' nin görevleri özetle;

KAMUDA STRATEJİK YÖNETİM KAPASİTESİ GELİŞTİRME PROJESİ

82/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

-

yurt ekonomisinin verimlilik ilkelerine uygun olarak gelişmesine yardımcı olacak önlemleri
araştırmak ve bunların uygulamaya konmasına çalışmak,

-

kamu ve özel kesim işyerlerinde verimliliği artırıcı yöntemleri araştırarak bunların uygulanmasını
izleyip tavsiyelerde bulunmak,

-

verimlilikle ilgili bilgi ve metotları yaymak

şeklinde belirtilmiştir.(16)
MPM’nde eğitim fonksiyonunun amacı, Kuruluş Kanunu’nun 2. maddesinde “Prodüktivite ile ilgili
teknik

yardımları sağlamak,

gerekli

eğitim

ve istişare çalışmalarında

bulunmak”

olarak

tanımlanmaktadır.(17) Bu amacı gerçekleştirmek için kurulmuş olan Eğitim Bölüm Başkanlığı bir
yandan verimlilik artırma tekniklerinin uygulanmasına yönelik bilinçlendirme amaçlı ücretsiz eğitim
çalışmaları yapmakta, diğer yandan da kuruluşların uygulamada karşılaştıkları teknik ve yönetsel
nitelikteki sorunların çözümlerine katkıda bulunmak amacıyla teorik ve pratik bilgiler sunmayı
hedefleyen talebe bağlı eğitim programları düzenlemektedir.
Bu bağlamda, MPM Eğitim Bölüm Başkanlığı’nın görevleri şu şekilde özetlenebilir(18):
1. Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına “eğitim ve geliştirme” alanında eğitim ve
danışmanlık desteği sağlamak, bu alanda araştırma çalışmaları yürütmek.
2. MPM eğitim hizmetleri arasında yer alan konulara ilişkin olarak, kurum ve kuruluşlardan gelen
eğitim taleplerinin karşılanmasına yönelik organizasyonları yapmak.
Eğitim çalışmaları:
-

Verimlilik Yönetimi

-

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kişisel Gelişim

-

Yönetim ve Sistem Geliştirme

-

Üretim Yönetimi

-

Maliyet Muhasebesi
olmak üzere beş ana başlık altında yaklaşık seksen (80) farklı konuda gerçekleştirilmektedir.

Genel Katılıma Açık Programlı Eğitimler

Eğitim Bölüm Başkanlığı başta “verimlilik yönetimi” olmak üzere, çeşitli verimliliği artırma teknik ve
yaklaşımları ile ilgili, sınıf ortamında veya uzaktan eğitim (e-learning) aracılığıyla genel katılıma açık
ücretli eğitimler düzenlemektedir. (Bakınız: Ek: 2 MPM - Yöneticilere yönelik eğitimler)

16

http://www.mpm.org.tr (Erişim tarihi: 30.04.2010)
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/381.html (Erişim tarihi: 29.04.2010)
18
http://www.mpm.org.tr (Erişim tarihi: 30.04.2010)
17
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Talep Üzerine Gerçekleştirilen Kurumsal Grup Eğitimleri

Verimlilik artırma yaklaşım ve tekniklerinin tanıtılması, yaygınlaştırılması, benimsetilmesi ve
uygulanmasına katkıda bulunmak amacıyla, MPM eğitim hizmetleri arasında yer alan konulara ilişkin
olarak kurum ve kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda ücretli olarak eğitim hizmetleri
sunulmaktadır. Eğitim Bölüm Başkanlığına kurum ve kuruluşlardan yapılan hizmet başvuruları iki
farklı içerikte olabilmektedir:
(1) direkt olarak eğitim konularının belirtilmesi yoluyla gelen talepler
(2) ihtiyaç duyulan eğitim konularının belirlenmesini de kapsayacak şekilde tespit edilen eğitimlerin
gerçekleştirilmesi talepleri
Verimliliği Artırma Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Eğitimler

Verimliliği artırma teknik ve yaklaşımlara yönelik olarak düzenlenen ücretsiz eğitim programları ile
katılımcıların bu teknik ve yaklaşımları öğrenerek kendi kuruluşlarına taşımaları ve kullanımını
yaygınlaştırmaları planlanmaktadır. Bu çerçevede eğitim programları, başta danışmanlık hizmetleri
verilen KOBİ’lerle diğer kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının personeli olmak üzere il
genelinde katılıma açıktır.
Verimlilik Eğitimi Alanında Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla İşbirliği İçerisinde Faaliyetler

MPM’nin diğer kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini geliştirmek ve verimlilik eğitimi alanında projeler
geliştirmek amacıyla çeşitli kamu kurumları (Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu, üniversiteler)
ve sivil toplum kuruluşları (STK) ile ortaklaşa çeşitli çalışmalar yürütülmektedir.
Örnek Projeler
-

Engellilere Yönelik Mesleki Beceri Kazandırma Eğitimleri

-

KOBİ’lerde Eğitim ve Danışmanlık İhtiyaçları Analizi

-

Zaman Yönetimi Programının Etkililiğinin Değerlendirilmesi

-

Eğitimde Verimliliğin Ölçülmesi(19)

-

İller düzeyinde verimliliği artırma projeleri(20)

Düzenlenen yönetici eğitimlerinin kişisel ve kurumsal gelişimi destekleyen yapılandırılmış bir
programla ele alındığı görülmektedir.
-

MPM, 2005 yılı sonundan bu yana stratejik planlama konusunda da eğitim ve danışmanlık
hizmetleri

sunmaktadır.

Danışmanlık

süreci,

kurum

ve

kuruluşların

gereksinimleri

19 Modelimizin değerlendirme sürecinde MPM’den destek alınmasında yarar görülmektedir.
20
Elliye yakın ilde yapılmış çalışmada; Kırıkkale Verimliliği Artırma Projesi kapsamında “yönetici eğitimi
bölümü” örnek olarak verilmiştir.
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doğrultusunda şekillendirilmektedir. Hizmetler bir günlük yol haritası belirleme (planlama
sürecinin planlanması) çalışmasından iki yılı aşan süreç danışmanlığına kadar geniş bir
yelpazede sunulabilmektedir.
Eğitim İhtiyaçlarını Tespit Etme Yöntemleri
Eğitim ihtiyacı, en genel anlamda performans açığı olarak tanımlanabilir. Kurum, kuruluş ve işletme
personelinin mevcut performansı ile beklenen performans arasındaki fark, eğitim açığıdır. Eğitim
ihtiyacından söz edildiğinde performans farkını sadece içinde bulunulan durum ile sınırlamamak
gerekir. Gelecekte faaliyet gösterilecek alanlar için ihtiyaç olan bilgi ve beceri düzeyiyle, bugün sahip
olunan bilgi ve beceri düzeyi karşılaştırıldığında olumsuz bir fark varsa, bu durum eğitim ihtiyacını
gösterir. Kurum, kuruluş ve işletmelerin mevcut maddi ve insan kaynakları bugün yeterli olsa bile
gelecekte yeterli olmayabilir.
İşletme ve kurum açısından gelişim ihtiyacı aşağıdaki başlıklar altında ele alınmaktadır:
-

Yeni işe başlayan personelin işe alıştırılması

-

Yetersizliklerden arınarak faaliyetlerin devam ettirilmesi

-

Becerikli ve nitelikli iş gücünün geleceğe hazırlanması

-

Personel potansiyelinin kullanılması için motivasyon kazandırılması

Personel açısından gelişim ihtiyacı:
-

Bireysel yetersizliğinin giderilmesi

-

Planlı bir kariyer yolu oluşturulması

-

Kurumsal motivasyon sağlanmasıdır.

Kurum, kuruluş ve işletmedeki mevcut performans ile olması gereken performansın karşılaştırılıp
aradaki farkın ortaya çıkarılması üç düzeyde olur:
1. Kurum/İşletme düzeyinde
2. İşler/Süreçler düzeyinde
3. Çalışanlar düzeyinde
İşletme düzeyindeki çalışmaya; sorunların tespiti ve analizin hangi düzeyde ve derinlikte, hangi yöntem
ve bilgi toplama tekniği kullanılarak yapılacağı belirlenerek başlanmalıdır. Gerçekleştirilecek
çalışmada öncelikle kurumun ya da işletmenin bir bütün olarak ele alınması gerekir. Kurumun uzun
dönemli misyon, hedef ve stratejileri incelenerek uygulanacak gelişim programlarının temel felsefesi
konusunda görüş birliği oluşturulur. Bu anlamda stratejik planlar rehber olarak kullanılmalıdır.
Gelecekteki ihtiyaçların araştırılması için kuruluş, işletmelerin yatırım hedefleri, teknoloji değişim
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düşüncesi, yeni hizmet alanları vb. konular araştırılmalıdır. Mevcut olan başlıca sorunların
(organizasyonel, hizmet, üretim) tespiti de ayrıca önemlidir.
İşler düzeyindeki analizde, öncelikle performansın düşük olduğu alanlarda işlerin temel görev ve
sorumlulukları ile işi yapan personelin sahip olması gereken nitelikler incelenir. İş analizleri yapılarak,
bir işin nasıl yapılacağını gösteren iş tanımı ve o işi yapacak kişide olması gereken özellikleri gösteren
iş gerekleri belirlenir. İş analizleri yaparken bilgi toplamak amacıyla iş analizi formu ve anket formu
kullanılmaktadır. Çalışmada ayrıca, birimlerin ihtiyacının tespit edilmesi amacıyla bölümler düzeyinde
de analiz yapılması gereklidir.
Kişi düzeyinde analiz gerçekleştirilirken, ilgili kişinin performansı üzerinde durulmakta ve kişinin
performansını olumlu ya da olumsuz etkileyen faktörler ve öğrenme yöntemleri ele alınmaktadır.
Bu çalışmalar gerçekleştirilirken çeşitli anket ve formlar kullanılmaktadır. Örnek olarak:
-

İş analizi formu

-

Çalışan anketi

-

Yönetici anketi ya da görüşme formu

-

Odak grup toplantıları

7.3. MİLLİ GÜVENLİK AKADEMİSİ - MGA
Millî Güvenlik Akademisi’nin görevi: “Silâhlı Kuvvetlerde, kamu kurum ve kuruluşlarında ve
gerektiğinde özel kesimde (basın-yayın kuruluşları dahil) üst kademede görevli veya görev almaya
aday yöneticilere, millî güvenlik konularında bilgi ve yetenek kazandırmak, eğitim ve öğretime ait
seçilmiş konuları akademik çalışmalar düzenleyerek, planlamak, icra etmek ve yönetmektir.”(21) Millî
Güvenlik Akademisi’nin öğretime katılan katılımcılara(22) yönelik hedefleri:

21
22

-

Dünya ve ülke güvenliğini ilgilendiren meseleler

-

Millî menfaatlerimizin korunması

-

Millî gücümüzün tespiti ve değerlendirilmesi

-

Kriz yönetiminin sevk ve idaresi

-

Harp direktifinin ve Bakanlık planlarının hazırlanması esasları

-

Memleketin topyekûn savunması ile ilgili konularda bilgi ve beceri kazandırılması

-

Sivil ve asker katılımcılar arasında koordinasyon ve işbirliği ruhunun pekiştirilmesidir.

http://www.harpak.tsk.mil.tr/pageContainer.aspx?PID=2 (Erişim tarihi: 10 Nisan 2010)
MGA terminolojisinde “Katılımcı” yerine “Müdavim” sözcüğü kullanılmaktadır.
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Kurulduğu 1952 yılından bu yana organizasyonu ve programları geliştirilerek önemli bir eğitim kurumu
haline gelmiştir. Her yıl Türk kamu yönetiminden seçilen seksen kişi Devlet Personel Başkanlığı’nca
MGA’ne gönderilmektedir.
Eğitimin Ele Alınışı
Millî Güvenlik Akademisi’nde; uluslararası ortamda ve ülke düzeyinde devletin güvenliğini, millî
güvenlik politikasını ilgilendiren ve etkileyen konularda, en üst düzeyde eğitim ve öğretim
yapılmaktadır.
Eğitim ve öğretimde dersler; bilgi, anlama ve uygulama düzeyleri olmak üzere 3 kategoride
işlenmektedir. Bu kategorilerin tanımları aşağıdadır;
Bilgi Düzeyi: Bu düzeydeki öğrenmede katılımcı, konuyu tüm yönleri ile ve kendisinden istendiği
zaman söyleyebilecek şekilde öğrenir. Bu düzeydeki bir öğretimde üst kategoriler için bilgi alt yapısı
oluşturulur.
Anlama Düzeyi: Anlama düzeyi bir katılımcının kendisine öğretilen bir konsept (kavram) veya fikri
kavramasını açıklar. Analiz, sentez ve yorum getirme/yapma esastır.
Uygulama Düzeyi: Uygulama düzeyi öğrenmede son aşamadır. Katılımcı diğer düzeylerdeki öğretimle
konunun tümüne hâkim olmuştur. Dolayısıyla bu düzeyde söz konusu öğrenilenlerin hayata geçirilmesi,
çalışmalarda kullanılmasıdır. Sahip olunan bilgi ve teorileri uygulama ve yönetimde hayata geçirme
esastır.
Eğitimin Süresi
Millî Güvenlik Akademisi’nde eğitim, bir akademik eğitim ve öğretim yılında farklı iki dönem şeklinde
beşer ay süreyle yürütülmektedir. Bu süre Genelkurmay Başkanlığı’nca uzatılabilir veya kısaltılabilir.
Beş aylık dönem de iki devreye ayrılmakta, birinci devre ile ikinci devre arasında katılımcılara bir hafta
dinlenme tatili verilmektedir.
Eğitim ve Öğretim Esasları
-

Öğretim; bir dönemde iki devreyi içerecek şekilde planlanmıştır. Genel olarak, konuların teorik
bölümünün konferans veya sempozyum metodu ile yetkili kişilerce sunumu ve seminer
çalışmaları şeklinde yürütülmektedir. Bu amaçla, katılımcılar dört seminer grubuna
ayrılmaktadır. Seminer grupları her devre için yeniden tespit edilmektedir. Seminer çalışmaları
seminer grubu odalarında, konferans ve sempozyumlar dershane ve konferans salonunda
yapılmaktadır.
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-

Politik-dış ilişkiler, ekonomik, sosyo-kültürel konular ve askerî, askerî-politik konuların millî
güvenlik açısından ele alınıp tartışılması, değerlendirilmesi ve uygun çözümlere varılmasının
amaçlandığı temel konularda teori ve uygulama ile ilgili ortak bilgi ve “terim birliği”
sağlamaya çalışılmaktadır.

Bu amaçla; gerekli açıklamalar yapılmakta, bu açıklamalarda tanım ve tarihçe gibi teori yerine, sonraki
aşamalarda yapılacak tartışma ve değerlendirmelerde etkili olabilecek hususlar ve örnekler üzerinde
durulmaktadır. Açıklamaların ardından, katılımcılarca konuyla ilgili sorular yöneltilip cevaplar
alınmakta, millî güvenlik açısından incelenip tartışılarak değerlendirilmekte ve bir senteze ulaşmaya
çalışılmaktadır.
İstenilen sonuca ulaşmada yöntem ne olursa olsun, aşağıdaki şekilde bir sıra takip edilmektedir:
-

Her katılımcı, daha önceden dağıtılan konferans notları/tamamlayıcı bilgilerden ve
kütüphaneden edindiği kitaplardan yararlanarak, hazırlıklı gelir. Konunun daha iyi anlaşılması;
önceden hazırlanmayı ve ön bilgiler edinilerek dershaneye gelmeyi gerektirmektedir.

-

Öğretim elemanı; toplam sürenin genelde dörtte üçü kadar bir süre içinde, daha sonra yapılacak
soru-cevap aşamasına ve tartışmaya esas teşkil edecek temel açıklamaları yapar.

-

Bu açıklamaların ardından soru-cevaplara geçilir. Katılımcılarca sorular sorulur ve konu millî
güvenlik açısından değerlendirilir. Tartışmalar öğretim elemanı tarafından toparlanır ve bir
sonuca bağlanır.

Bazı konuların öğretiminde, sunumlardan sonraki saatlerde seminer çalışmasına geçilir. Öğrenme
süreci içinde kullanılan seminer, gezi, görev gibi yöntemlerle (müdahale yöntemleri) öğrenme
pekiştirilir. Bu yöntemler aşağıda verilmiştir.
Müdahale Yöntemleri
Seminerler: Seminer danışmanı olarak görevlendirilen bir öğretim elemanının nezaretinde katılımcılar
arasından seçilen seminer lideri tarafından yürütülür. Katılımcılara yaptıkları seminer çalışmalarında
konuları derinlemesine incelemek ve irdelemek üzere ortam yaratılmakta, bu çalışmalarda katılımcılar
özgürce düşüncelerini ifade edebilmekte ve tartışma yeteneklerini geliştirebilmektedirler.
Bununla birlikte, yaratıcılığın ortaya çıkarılmasında etkili bir yöntem olarak bilinen "beyin fırtınası"
uygulamaları güncel konularda gerçekleştirilmekte ve katılımcılara yönelik etkili bir öğrenme ortamı
oluşturulmaktadır.
Geziler: Akademik eğitim ve öğretim yılı içinde işlenen konuların uygulanmasını sağlamak,
katılımcıları değerlendirmek, belirli bir bölgeyi askerî, coğrafî ve ekonomik bakımından etüt etmek,
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dost ve müttefik devletlerin silâhlı kuvvetleri ve müesseseleriyle, stratejik önemi olan bölgelerinde
tetkikler amacıyla şehir içi, yurt içi ve yurt dışı gezileri düzenlenmektedir.
Katılımcılara Verilen Görevler: Millî Güvenlik Akademisi’nin eğitim ve öğretim amaçlarını
desteklemek maksadıyla katılımcılara "İnceleme", "Makale Yazma", "Kitap Özetleme" "Grup
Araştırması ve Yayın Hazırlama” görevleri verilmektedir.
-

İnceleme Konuları: T.C. Anayasası ve Beş Yıllık Kalkınma Planı İnceleme Görevi: Her
katılımcı bu iki temel referansta kendi kurumunun faaliyetlerine ışık tutan hususları inceler.
Ayrıca, her katılımcıya akademik kurul tarafından belirlenen bir güncel inceleme konusu
verilir.

-

Grup Araştırma ve Yayın Hazırlama: Katılımcılara, almış oldukları lisans ve yüksek lisans
eğitimi, meslekleri, kurumları vb. kriterler dikkate alınarak, akademik kurul tarafından
belirlenen güncel konularda dönem boyunca "araştırma görevi" verilmekte ve bu araştırmalar
yayın haline getirilmektedir.

-

Kitap Özetleme: Katılımcılara, dönem başında Millî Güvenlik Akademisi Kütüphanesi
envanterinde bulunan kitaplardan, inceleme/özetleme görevi verilmekte, özetlenen kitaplara ait
bilgiler CD haline getirilmekte ve Harp Akademileri Komutanlığı elektronik kütüphane
envanterine alınmaktadır.

-

Makale Yazma: Katılımcılara, her dönem makale hazırlama görevi verilmektedir. İlk üç
dereceye girmeye hak kazanan makale yazarlarına Harp Akademileri Komutanlığı’nca ödül,
4.lük

ve

10.luk

Komutanlıkları’nca
gönderilen

arasında

derece

alanlara

ise

mansiyon

değerlendirilmek üzere Askerî Bilimler

makaleler

değerlendirme

sırasına

göre

Harp

verilmektedir.
Araştırma
Akademileri

Akademi

Başkanlığı’na
Dergisinde

yayımlanmaktadır.
Katılımcılarda Aranan Nitelikler
1.

Millî Güvenlik Akademisi’ne alınacak subaylar ile sivillerde aranan nitelikler farklıdır. Sivil
katılımcılardan istenen nitelikler aşağıda belirlenmiştir: Genel ve katma bütçeli dairelerle kamu
kurum ve kuruluşlarında müsteşar, büyükelçi, elçi, müsteşar yardımcısı, vali, vali yardımcısı,
kaymakam, genel müdür, genel müdür yardımcısı, bölge müdürü, işletme müdürü, daire
başkanı ve emsali görevlerde bulunmak veya sayılan bu görevlere atanmaya aday durumda
olmak,

2. Yüksek öğrenim kurumlarının birinden mezun olmak
3. Tercihen en az bir yabancı dil bilmek
4. İnceleme ve araştırma yapmaya hevesli olmak.
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Sivil Katılımcıların Millî Güvenlik Akademisi’ne kabulü, kamu kurum ve kuruluşlarında ve
gerektiğinde özel kesimde üst kademede görevli veya görev almaya aday yöneticilerin kontenjanının
belirlenmesi, ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmesi ile başlar. "Katılımcı" seçim işlemi, Millî
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği’nce yapılır ve Genelkurmay Başkanlığı’na bildirilir.
Millî Güvenlik Akademisi’nde Değerlendirme
Millî Güvenlik Akademisi’nde siviller için yazılı sınav yapılmamaktadır. Ancak katılımcılardan her
birini yazılı veya sözlü olarak çeşitli çalışma şekillerinde gösterdikleri başarı ve gayretleri göz önünde
tutularak değerlendirilmekte, bu değerlendirmeye göre bir kanaat belgesi düzenlenmektedir.
Öğretme Metodolojisi
Eğitimler genel olarak sınıf ortamında 25–30 kişilik gruplara düzenlenmektedir. Bazı eğitimlerde
uygulama yapılmaktadır.
Eğitimleri Ölçme Değerlendirme Sistemi
Eğitimlerden sonra katılımcılar “Eğitim Değerlendirme Formu” doldurmaktadır. Bu formlar bilgisayar
ortamında değerlendirildikten sonra eğitmene, ilk üst düzey yöneticisine ve eğitim verilen kuruma
gönderilmektedir.
Bazı eğitimlerde kurumların talebi üzerine eğitimden önce ve sonra bilgiyi ölçme amacıyla anketler
yapılmaktadır.
MGA Eğitim Başlıkları Ek: 3’te yer almaktadır.
7.4. TÜRKİYE SANAYİ SEVK VE İDARE ENSTİTÜSÜ - TÜSSİDE
Yönetim Geliştirme konusunda çalışmak üzere 1971 yılında DPT tarafından önerilmiş, aynı yıl DPT
müsteşarlığı ile Milletlerarası İmar ve İskân Bankası arasında finansman anlaşması imzalanarak
Bakanlar Kurulu'nca onaylanmıştır. Enstitü Yönetmeliği 28 Kasım 1983 tarihinde Resmi Gazetede
yayınlanmış, 1986 yılında faaliyete geçmiştir. Haziran 2002'den bu yana TÜBİTAK Başkanlığı'na
doğrudan bağlı bir enstitü olarak hizmet vermektedir. Kurum halen proje, danışmanlık, eğitim ve
araştırma hizmetlerini sürdürmektedir.
Stratejik amaçlarını, yönetim bilimleri alanında ulusal merkez olmak, sosyal bilimler alanında kapasite
oluşturmak ve uzmanlık kazanmak, kurumsal kapasiteyi ve potansiyeli geliştirmek olarak tanımlayan
TÜSSİDE’nin müşteri profili:
-

Kamu kurumları ve kuruluşları

-

Özel sektör
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-

Sanayi ve ticaret odaları

-

Sivil toplum kuruluşları

-

TÜBİTAK Başkanlığı ve TÜBİTAK'a bağlı enstitüler

-

Uluslararası organizasyonlar (UNIDO)

-

Üniversiteler

-

Yerel yönetimler olarak belirlenmiştir.

TÜSSİDE’nin stratejik yönetim kapsamındaki programlarının ana başlıkları ise şöyledir:(23)
-

Mevcut Durum Analizi (Kurumsal Analiz, Çevre Analizi)

-

Stratejik Planlama

-

Operasyonel Planlama

-

Performans Esaslı Bütçeleme

-

Risk Yönetimi ve İç Kontrol

-

Kurumsal Performans Yönetimi

TÜSSİDE eğitim hizmetlerini; kurum veya kuruluşların gelişimi, çalışanlarının gelişimi ve yarattığı
katma değerin arttırılması amaçlarına yönelik olarak ilişkide bulunduğu tüm süreyi, bilim ve ortak akıl
üretme süreci olarak belirlemiştir. Diğer taraftan sürekli kurumsal gelişimi en iyi şekilde yönetme
konusundaki çözüm önerileri ile kurum veya kuruluşların geleceklerini şekillendirmelerine yardımcı
olmaktadır. Bu kapsamda Stratejik Planlama alanında destek olduğu kurumlara sunduğu eğitim
başlıkları TODAİE Program Alt Başlıkları olarak Ek: 4’te verilmektedir. Devam eden ve tamamlanan
projelere ilişkin bulgular ise aşağıda sıralanmıştır:
Bulgu 1:
Kişi başına alınan hizmet içi eğitim saat miktarı 2009-2014 arası için 55 saat/yıl olarak hedeflenmiş ve
2008 yılında 7 saat, 2008 yılında %100 artış ile 16 saat olarak gerçekleşmiştir.(24)
Bulgu 2:
Kurumun personeline yönelik eğitim detayları bulunamamıştır. Ancak kurumun sunduğu hizmetlerde
uzmanlık alanları içinde Liderlik, Yaratıcılık ve Yenilikçilik, Değişim Yönetimi, Stratejik Yönetim,
Süreç Yönetimi gibi konular yer almaktadır.(25)
Devam Eden Projeler

-

Devlet Bakanlığı Gençlik Strateji Belgesi Çalışması

23

TÜSSİDE Stratejik Plan 2010-2014
TÜSSİDE Stratejik Plan 2010-2014,S.26,28
25
http://www.tusside.gov.tr/egitimler.html (Erişim tarhi:10 Nisan 2010)
24

KAMUDA STRATEJİK YÖNETİM KAPASİTESİ GELİŞTİRME PROJESİ

91/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

-

KOSGEB Stratejik Plan Projesi

-

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı MEB Süreç Yönetimi Modellemesi ve
Hiyerarşisi

-

T.C.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Sürekli Kurumsal Gelişim ve Stratejik
Yönetim Projesi

-

T.C. Başbakanlık Stratejik Yönetim

Tamamlanan Projeler
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı

Stratejik Yönetim Projesi

Devlet Su İşleri

Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi

Dış Ticaret Müsteşarlığı

Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi

Diyanet İşleri Başkanlığı

Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi

Donanma Komutanlığı

Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi

Gençlik ve Spordan Sorumlu
Devlet Bakanlığı

Gençlik Politikası Strateji Belgesi

Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri

Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi

Hazine Müsteşarlığı

Stratejik Yönetim Çalışma Programları Projesi

Küçükçekmece Belediyesi

Stratejik Yönetim Projesi

Maltepe Belediyesi

Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)

Stratejik Plan Projesi

Maden Tetkik ve Arama Gen. Md.

SP ve Performans Esaslı Bütçeleme Projesi

Milli Eğitim Bakanlığı

Stratejik Yönetim Projesi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Performans Esaslı Bütçeleme Projesi

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi

T.C. Yüksek Öğrenim Kredi ve
Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü

Stratejik Yönetim Projesi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Stratejik Planlama Projesi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Performans Programı Projesi

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı

Performans Programı Projesi

TÜBİTAK

Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi

Türkiye Kömür İşletmeleri

Stratejik Yönetim Projesi

Türk Standartları Enstitüsü

Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Stratejik Yönetim Projesi

Ulaştırma Bakanlığı

Performans Esaslı Bütçeleme Projesi

TÜSSİDE; kamudaki Stratejik Planlama ve sürekli kurumsal gelişim sürecine katkısı, deneyimi ve
birikimi çerçevesinde işbirliği yapılacak kuruluşların başında gelmektedir. TÜSSİDE, çağdaş öğrenme
tekniklerini esas alması nedeniyle StratejisT'in her aşamasında destek alınabilecek bir kurumdur.
Özelikle modelin uygulama aşamasında, programla ilgili konu başlıklarına ilişkin hedeflerin
güncellenmesi, hedeflere uygun öğrenme yöntem ve etkileşimlerinin belirlenerek, ölçme ve
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değerlendirme

sistemlerine

organizasyon,

danışmanlık,

eğitim,

koçluk/rehberlik

verecektir.

TÜSSİDE’nin vereceği destekle ilgili olarak üniversitemiz ve TÜSSİDE arasında işbirliği
sürdürülmektedir.
8. ÜNİVERSİTELER VE ÜNİVERSİTELERİN SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ
(SEM)
Üniversiteler ve Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezleri araştırma çerçevesinde ele alınmış ve
kamuda Stratejik Yönetim temalı programlar; Kamu Yönetimi Yüksek Lisansı ve/veya Kamu Yönetimi
Doktora programları içinde araştırılmıştır. Kamuda Stratejik Yönetim programlarına rastlanamamış
fakat Kamu Yönetimi Yüksek Lisansı ve/veya Kamu Yönetimi Doktora programları olan üniversiteler
belirlenmiştir. Kamu Yönetiminde Stratejik Kapasite Geliştirilmesi programlarına ışık tutmak üzere söz
konusu üniversitelerin listesi Ek: 5’te verilmiştir.
Üniversiteler, toplumun ihtiyaçlarını dikkate alarak, dışarıya verilen eğitimler alanında yeni
düzenlemelere gitmektedir. Tüm üniversitelerimizde bu anlamda önemli girişimler görülmektedir.
Burada önemli tespit “sürekli” kavramının uygulamadaki anlam farkıdır. Günümüzde kurulan
SEM’lerde “sürekli eğitim”, verilen eğitimlerin tekrarlanması olarak görülmektedir. Eğitimlerin
öğrenme boyutu ve katılımcıların öğrenmesi ile ilgili süreklilik ve öğrenilenlerin uygulamaya
aktarılması konuları kurguların dışında kalmaktadır.
Ölçme, değerlendirme ve özellikle uygulamaya aktarımla ilgili çalışmalar incelenen dokümanlarda yer
almamaktadır.
Diğer taraftan Boğaziçi, Koç, Sabancı, Yeditepe, Bahçeşehir, Okan, ODTÜ, Fatih, Maltepe, Sakarya,
İstanbul Aydın, Karabük, İzmir TOBB, Başkent, Bilkent, İTÜ, Yalova gibi üniversitelerin sürekli
eğitim merkezlerinin yöneticilere yönelik eğitim çalışmaları bulunmaktadır.
85 Üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezleri hakkında bilgi ve bu merkezlerce verilen eğitim başlıkları
Ek: 6’de sunulmuştur.
9. KAMU KURUMLARININ YÖNETİCİ EĞİTİMLERİ YAKLAŞIMLARI
İnceleme Yöntemi: Türkiye’deki kamu kurumlarının yönetici geliştirme yaklaşımları ile ilgili
durumun tespiti amacıyla, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna tabi kurumlardan 24’ü
incelenmiştir. Kurumların ağırlıklı olarak web sayfalarından stratejik plan (SP), performans programı
(PP), faaliyet raporu (FR), eğitim planları ile duyuruların incelemesi yapılmış ve kurumlarla görüşmeler
gerçekleştirilmiştir. Kurumlardaki eğitimden sorumlu birimler araştırılmış, hizmet içi eğitimlerin
uygulama yöntemleri gözden geçirilmiştir. Yönetici eğitimlerinin yanı sıra; kişi başına düşen ortalama
eğitim süresi, eğitim bütçesi, verimlilik ve etkinlik kurguları araştırılmıştır.
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Ayrıca, web ortamında 1003 (bin üç) kamu yöneticisinin katıldığı anket yanıtları da dikkate alınmıştır.
İncelemeler sonucunda elde edilen bulgular Bakanlıklar ve Kurumlar olmak üzere iki grupta
değerlendirilmiştir. Onüç bakanlık ve onbir kurumla ilgili bulgular aşağıda sunulmuştur.
9.1. BAKANLIKLAR
9.1.1. ADALET BAKANLIĞI
Bakanlık teşkilatı ile ilgili hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak
Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın sorumluluğundadır. Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın görev tanımında
meslek için eğitim (hâkim ve savcı eğitimi) ile hizmet içi eğitimler (yargı personeli eğitimi, görevde
yükselme) yer almakta ancak yönetici eğitimleri bulunmamaktadır.(26)
Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlere Bakanlığın web sayfasında; Eğitim Dairesi Başkanlığı alt
başlığında ve Adalet Akademisi’nin ana sayfasında yer verilmiştir. Konu kapsamı ile ilgili detaylar SP,
FR, PP’de bulunmaktadır.(27)
Anılan belgelerde ve web sayfasında; kişisel gelişim eğitimleri ile stratejik yönetim, planlama
konusunda ve farkındalık eğitimleri dışında yöneticilere yönelik eğitim programına rastlanmamıştır.(28)
Bulgu 1:
Türkiye Adalet Akademisi’nde eğitimler; meslek öncesi, meslek içi, hizmet içi, uzmanlık eğitimi olmak
üzere dört grupta ele alınmıştır. Ancak gruplamada, yönetici gelişim eğitimlerine yer verilmemiştir.(29)
Bulgu 2:
Kişisel gelişime yönelik eğitimler, sadece Ankara ve İzmir’de düzenlenmiştir. Eğitime Başmüfettiş ve
Adalet Müfettişi unvanı taşıyan toplam 183 kişi katılmıştır.(30)
Bulgu 3:
5018 sayılı kanunla önemli bir değişim yaşanmış; Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanları,
Cumhuriyet Başsavcıları, Personel Genel Müdürlüğü, Başmüfettiş ve Müfettişleri ve bakanlık Şube
Müdürleri için “Stratejik Yönetim” eğitimi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Stratejik Yönetim kapsamında

26

Web sitesi: Bakanlık Birimleri/ Eğitim Dairesi Başkanlığı/ Faaliyetler
2007–2010-SP/S.4,6,7,11;2008- FP/S.29, 2010- PP/S.3,6
28
2008-FR/S.64
29
Türkiye Adalet Akademisi-Eğitim Merkezi; TAA Performans Planı/ S.25
30
2008-FR/ S.108
27
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“İletişim ve Motivasyon” eğitimi verilmiştir.(31) Stratejik Planlama faaliyetleri için TODAİE ve
TÜSSİDE’den hizmet alınmıştır.
Stratejik Planlama süreci beklenen katılımla ve başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.(32)
Adalet Bakanlığı mesleki ve hizmet içi eğitimlerini 23.07.2003 tarihli ve 4954 sayılı kanunla kurulan
Adalet Akademisince yürütmektedir.
Adalet Akademisi’nce düzenlenen eğitimlerden örnekler aşağıdadır.(33)
A. Meslek Öncesi Eğitimler:
-

Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcısı Adayları Meslek Öncesi Eğitimi

-

İdari Yargı Hâkim Adayları Meslek Öncesi Eğitimi

-

Avukatlık Mesleğinden Geçen Adli ve İdari Yargı Hâkim Adayları Meslek Öncesi Eğitimi

-

Askeri Yargı Hâkim Adayları Meslek Öncesi Eğitimi

-

Avukat Adayları Meslek Öncesi Eğitimi

-

Noter Adayları Meslek Öncesi Eğitimi

B. Hizmet İçi Eğitim: İcra Müdürleri ve Yardımcıları, Yazı İşleri Müdürleri, Zabıt Katipleri, Noter
Katipleri, adalet hizmetlerine yardımcı diğer çalışanlar için görevlerinin gerektirdiği daha üst bilgi ve
becerileri kazandırmak amacıyla düzenlenir.
C. Uzmanlık Eğitimi: Adli, idari ve askeri yargı hâkim ve savcıları, kamu kurum, kuruluş, kurul veya
serbest çalışan hukuk müşavirleri ve avukatları, noterleri, kendi hükümetleri tarafından uzmanlık
programları veya diğer eğitim çalışmaları için adaylığı teklif edilen yabancılara yönelik hukuk ve adalet
alanlarında uzmanlık kazanmaları amacıyla düzenlenir. (2 yıl)
D. Diğer Eğitim Faaliyetleri: Kamu kurum, kuruluş ve kurullarının çalışanları için adalet ve hukuk
alanına ilişkin talep edilen hukuksal konularda düzenlenir. Programlar; kurs, seminer, sempozyum,
konferans ve benzeri faaliyet ve etkinlikler şeklinde gerçekleştirilir.
E-Öğrenme konusunda ise; Adalet Bakanlığı için UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) kapsamında,
50.000 personelin kullanımına açılan e-öğrenme projesidir. Proje kapsamında, hakimler, savcılar ve
diğer personel e-öğrenme sistemini ve eğitim içeriklerini kullanmaktadır.

31

Bakanlık Birimleri/ Stratejik Daire Başkanlığı/ Faaliyetler
Neşe Songür (TODAİE) Proje Danışma Kurulunda bu bilgiyi vermiştir.
33
http://www.taa.gov.tr/stratejikplan.pdf Stratejik Plan 2011-2015 (Erişim tarihi: 28.07.2010)
32
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9.1.2. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI
Eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak
Personel Daire Başkanlığı’nın görev tanımları içinde yer almaktadır.(34)
Stratejik Amaç 8’de insan kaynaklarının gelişimine yönelik meslek içi eğitim programlarının planlanıp
yürütülmesi hedeflenmiştir.(35)
Kurumda, hizmet öncesi ve görevde yükselme eğitim programları uygulanmaktadır.(36)
Bulgu 1:
GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) analizinde kurumun zayıf yönleri içinde
hizmet içi eğitimin yetersizliği gerek stratejik planda gerekse faaliyet raporunda vurgulanmıştır.(37)
Bulgu 2:
2009 yılında düzenlenen eğitim faaliyetleri arasında Lider Yöneticilik Motivasyon ve Toplantı
Yönetimi Eğitimi (35 katılımcı) ile Kişilik Özelliklerine göre Yönetim Stratejisi Eğitimleri (20
katılımcı) yer almaktadır.(38)
Bulgu 3:
Stratejik planlama ile ilgili üst yönetimi bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Stratejik yönetim ve/veya
stratejik planlama eğitimleri bilgisi bulunamamıştır.(39)
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı eğitim başlıkları ile ilgili detay Ek: 7’de sunulmuştur.
9.1.3. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Hizmet içi eğitimlerin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim; Eğitim ve Enformasyon Dairesi
Başkanlığı, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Personel Daire Başkanlığına
bağlı Atama ve Eğitim Şubesi’dir.(40)
“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Atanacak Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin
Yönetmelik” esaslarına göre aday memurlar eğitim sürecinden geçmekte iken, yöneticilerin
yetiştirilmesine ilişkin yönetmelik yer almamaktadır.(41)
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Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 2009-FR/S.36
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 2010-2014 SP/S.62
36
Web sayfası Duyurular-Haberler
37
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 2010-2014 SP/S.82,2009 FR/S:123
38
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 2009 FR/S.90
39
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 2010-2014 SP/S.90
40
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2010 yılı Hizmetiçi Eğitim Kitabı S.25;96;101
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Bakanlığın bağlı kuruluşu olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM)
tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri dört kategoride toplanmaktadır:
-

Seminerler

-

Özel Eğitimler: Eğiticilerin Eğitimi

-

Sürekli Eğitimler

-

Uzaktan Eğitimler (Karabük)

ÇASGEM; çalışma hayatı ve sosyal güvenlik hukuku, sosyal diyalog, iş sağlığı ve güvenliği,
işyerlerinde ilkyardım organizasyonu, kalite yönetimi, verimlilik, eğiticilerin eğitimi, proje hazırlama
gibi konularda seminerler düzenlemekte ve eğitim programları uygulamaktadır.
ÇASGEM’ in görevleri arasında yönetici personel için eğitim düzenlenmesi bulunmakla birlikte
düzenlenen eğitimlerin içinde incelenen dokümanlarda yönetici gelişimine yönelik eğitime
rastlanmamıştır.(42)
Bulgu 1:
Bakanlık GZFT analizinde zayıf yönlerde hizmet içi eğitimin yetersizliğini belirtmiştir.(43)
Bulgu 2:
Strateji Geliştirme Başkanlığı birimdeki personelin en az %40’ının hizmet içi eğitim alması
hedeflenmiştir.(44) Diğer Daire Başkanlıkları için belirli bir hedef verilmemiştir.
Bulgu 3:
Yurt dışı personelinin görev alanları ile ilgili olarak yılda en az 14 saat hizmet içi eğitim
verilmektedir.(45) Yöneticiler için asgari hizmet içi eğitim süresi hedeflenmemiştir.
Bulgu 4:
Stratejik planda hedef olarak kurumsal kapasite artırımı, eğitimde kalitenin tanımlanması ve sınırları,
kalite ölçütleri, eğitimde kaliteyi artırma yolları, akreditasyon gerekçeleri ve akreditasyon
uygulamaları, modern yönetim teknikleri, performans değerlendirme ve güncel yaklaşımlar yer
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2010 Hizmetiçi Eğitim kitabı /S.139
2009-2013 SP/S.36; 2008 FR/S.22;S.102
43
2009-2013 SP/S.32
44
2009-2013 SP/ S.66
45
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2008 FR/S.46
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almaktadır. Ancak bu hedefle ilgili performans göstergesi olarak 2009-2013 yılları arasında sırasıyla
16, 30, 3, 40, 50 kişinin eğitimlere katılması öngörülmüştür.(46)
Bulgu 5:
Stratejik Planlama Eğitimi; Stratejik Planlama Teknik Komitesi üyelerine verilmiştir.(47)
Bulgu 6:
Performans programında, insan kaynakları ve yönetim kapasitesini arttırmak için eğitimler
düzenlenmesi hedeflenmiştir. Bu hedef için planlanan bütçe 2009 yılından itibaren yükselerek; 2009’da
4.352.567 TL, 2010’da 4.680.277 TL, 2011’de 5.122.933 TL’ye ulaşmıştır.(48)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim başlıkları Ek: 7’de yer
almaktadır.
9.1.4. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
Bakanlığın eğitim faaliyetleri; Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Bakanlığın
eğitim faaliyetleriyle ilgili genel politikasını tespit ve tayin etmek amacıyla kurulan Eğitim Kurulu;
Müsteşar veya görevlendireceği yardımcısının başkanlığında Ana Hizmet Birimleri Genel Müdürleri,
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı, Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanı ile
Personel Dairesi Başkanından oluşmaktadır.(49)
Hizmet içi eğitim programları 4 grupta planlanmaktadır:(50)
-

Adaylık Eğitimi (Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj)

-

İntibak Eğitimi

-

Bilgi Tazeleme Eğitimi

-

Üst Görev Kadrolarına Hazırlama Eğitimi

Bulgu 1:
İş performansına yönelik olarak yapılan değerlendirmede hizmet içi eğitim konularında merkez ve taşra
personelinin memnuniyetsizlik düzeyi çok yüksek çıkmıştır.(51) Bu nedenle Eğitim Daire Başkanlığı “İş
Motivasyonu” eğitimleri planlamıştır.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2009-2013 SP/S.73
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2009-2013 SP/ S.90
48
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2009-2010 PP /S.88
49
Çevre ve Orman Bakanlığı, 2010 Hizmet İçi Eğitim Kitabı/S.17
50
2010 Hizmet İçi Eğitim Kitabı/S.20
51
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2010-2014 SP/S.32
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Bulgu 2:
Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesinde hizmet içi eğitim programları; personelin bilgisini ve
verimliğini artırarak hizmet içinde yetişmelerini sağlamak, onları daha üst görev ve kadrolara
hazırlamak, yönetimde ve uygulamada verimlilik, etkinlik ve tutumluluğun arttırılmasını sağlamak ve
Bakanlığı bilimsel ve teknolojik olarak üst seviyeye taşımayı hedeflemektedir.
Bu kapsamda 2008-2009-2010 yıllarında hizmet içi eğitimi alacak personel sayısı hedefi 231,
düzenlenecek eğitim sayısı ise yıllar itibariyle 3, 2 ve 6 adettir. Kurumda çalışan personel sayısı ise
9.961 kişidir.(52).
Bulgu 3:
Performans hedeflerinde hizmet içi eğitim için ayrılan bütçe 1.529. 400TL’dır. Bu tutar toplam
bütçenin binde biri oranındadır.(53)
Bulgu 4:
Stratejik Planda Daire Başkanı ve üstü için; Motivasyon, Medya İlişkileri Yönetimi, Kurumsal Kimlik
ve Kurumsal Kültür Gelişimi başlıklı eğitimler olduğu görülmüştür.(54)
Çevre ve Orman Bakanlığı eğitim programları ile ilgili detay Ek: 7’da yer almaktadır.
Ek: 7’de aynı zamanda Bakanlığın Hizmet İçi Yönetmeliğinin 5. Maddesi (Hizmet İçi Eğitimin
Hedefleri) ve 6. Maddesi (Hizmet İçi Eğitimin İlkeleri) örnek olarak verilmiştir.
9.1.5. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimler Personel Dairesi Başkanlığı’nın sorumluluğundadır.(55)
Bakanlığın stratejik planında, etkili bir insan kaynakları planlaması kapsamında hazırlanacak
programlar

ile

çalışanlara

sürekli

eğitim,

öğretim

ve

gelişme

imkânları

sağlanması

hedeflenmektedir.(56)
Bulgu 1:
2008 yılında 853 adet personelin hizmet içi eğitimi düzenlenmiştir.(57)
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2010-2014 SP/S.28
2010-2014 SP/S.141,147
54
2010-2014 SP, S.x ve 2010 Eğitim Planı, S.7
http://www.cevreorman.gov.tr/COB/Files/duyuru/hie2010.pdf
55
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2008-FR/S.38
56
2010-2014 SP/ S.38
57
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2008-FR/S.72
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Ayrıca, 35 kişiye Stratejik Planlama eğitimi verilmiştir.(58)
Hizmet içi eğitim kapsamında “Liderlik, Yöneticilik ve Karar Verme Teknikleri”, “Performans
Yönetimi”, “Kurum Kültürü Oluşturma ve Ekip Çalışması” başlıklarından oluşan 5 günlük eğitim
programı düzenlenmiştir.(59) Söz konusu programa katılanların farklı profillere sahip olduğu
görülmektedir. Katılımcıların unvanları şöyledir: AB uzman yardımcısı, sekreter, mühendis, daire
başkanı, bilgisayar işletmeni, şef, şube müdürü, tekniker, teknisyen, memur, veri hazırlama ve kontrol
işletmeni, veri kayıt operatörü, müfettiş yardımcısı.
Bulgu 2:
Yönetim kademelerine hazırlık amacıyla, personelin yurt dışında lisansüstü eğitim alması imkânı
sağlanması yönünde öneri getirilmiştir. (60)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı eğitim programları ile ilgili detay Ek: 7’de yer almaktadır.
9.1.6. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Kaymakam adaylarının sınav, atama ve yurt dışı eğitim faaliyetlerini yürütmek Personel Genel
Müdürlüğü’nün sorumluluğundadır. Bakanlık personelinin eğitim ihtiyaçlarını tespit ederek hizmet
öncesi ve hizmet içi eğitim programları düzenlemek, uygulamak, hizmet içi eğitim merkezleri ve
mesleki eğitim kurumları açmak ve yönetimi sağlanmak ise Eğitim Dairesi Başkanlılığı’nın
sorumluluğundadır.(61)
İçişleri Bakanlığı’nın örnek uygulamaları arasında “Kaymakamlık Süreci” bulunmaktadır.
Kaymakam Eğitimi
Temel eğitimde; siyaset bilimine giriş, siyasal düşünceler tarihi, siyasal politikaya giriş, çevre sorunları,
Türkiye'nin toplumsal yapısı, mahalli idareler, kamu personeli yönetimi, kentleşme ve konut politikası,
ekonomi, işletme, maliye ve hukuk dersleri verilmektedir. Üç yıllık staj devresinde; İl Merkez Stajı,
Kaymakam Refikliği Stajı, Mülkiye Müfettişi Refakatinde Teftiş Stajı, Bakanlık Merkez Stajı, Bilgileri
Artırılmak ve Uygulamaları Yeniden Öğrenmek Üzere Yurt Dışı Stajı, ve Kaymakam Vekilliği Stajı
yaparak Kaymakamlık Kursuna katılırlar. (İlgili kanun maddeleri: 9.6.1930 tarihli, 1700 sayılı kanun,
20.4.1983 tarih ve 2819 sayılı kanun, 5442 sayılı il idaresi kanunu)
Meslekte İlerleme
İçişleri Bakanlığı’nın Kaymakamlık sınavını kazanan kaymakam adayları valilik emrine atanırlar. Staj
58

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2008-FR/S.35
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2010 Hizmetiçi Eğitim Planı, Eğitim No:4
60
İçişleri Bakanlığı, 2008-FR/S.77
61
İçişleri Bakanlığı, 2009-FR/S.29,30
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bitiminde hazırlayacakları kaymakamlık tezinin vali tarafından uygun görülmesinden sonra girdikleri
sınavı başaran adaylar, 5’inci sınıf bir ilçeye kaymakam olarak atanırlar. Üç yıl bu ilçede çalıştıktan
sonra "Mahrumiyet Bölgesi" diye nitelenen 6’ncı sınıf bir ilçede iki yıl çalışırlar, sonra 4’üncü sınıf bir
ilçeye kaymakam olarak veya bir ile vali yardımcısı olarak atanırlar. Sonraki yıllarda 3’üncü, 2’nci ve
1’inci sınıf ilçelerde kaymakam olarak veya illerde vali yardımcılığına atanarak mesleklerine devam
ederler. Ayrıca, valilik görevine Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanının onayı ile geçebilirler.
Bulgu 1
2010 yılı eğitim planında hedefler içinde yönetici gelişim programı yer almamaktadır. Ancak hizmet içi
eğitim olarak Özel Amaçlı Seminer kapsamında 160 kişilik Mülki İdari Amirleri (MİA) için “Çağdaş
Yönetim Teknikleri” Eğitimi planlanmıştır.(62)
İçişleri Bakanlığı geleneğinde bu tür eğitimler bulunmaktadır.
Örnek bir yaklaşım teşkil etmesi açısından “Çağdaş Yönetim Teknikleri Hizmet İçi Eğitim
Semineri”nde işlenecek alt başlıklar aşağıda belirtilmiştir:
* Mülki İdare Açısından Protokol Yönetimi

* Halkla İlişkiler ve İletişim

* Vizyon Geliştirme

* Güzel Konuşma Yetenekleri ve Diksiyon

* Liderlik – Kurum Kültürü

* Vizyon - Misyon Kavramı ve Yönetim Düşüncesi

* Hesap Verebilirlik

* Vatandaş Odaklı Kamu Yönetimi Anlayışı

* Saydamlık - Çağdaş Kurum Yönetimi

* Tek Adımda Hizmet Büroları ve İşleyiş Sistemi

* Kurumsal ve Bireysel Gelişme

* Giyim ve Dış Görünümün Önemi

Bulgu 2:
2010 yılında Mülki İdari Amirleri (30 kişi) ve Genel İdare Hizmetleri personeli (120 kişi) için
“Stratejik Yönetim” eğitimi planlanmıştır.(63)
Toplamda 7.223 kişiye 1.75 iş günü hizmet içi eğitim verilmesi planlanmıştır.( 64)
Bulgu 3:
Hizmet içi eğitimlerle ilgili olarak stratejik planda sadece eğitim konularının yeniden düzenlenmesine
değinilmiştir.(65) Performans programında ise Bakanlık çalışanlarına yönelik eğitim konularından
bahsedilmemektedir.
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İçişleri Bakanlığı, 2010 Hizmetiçi Eğitim Planı/S.4,5,7,16
2010 Hizmetiçi Eğitim Planı/S:8
64
2010 Hizmetiçi Eğitim Planı/S.30
65
İçişleri Bakanlığı, 2010-2014 SP/S.56
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E-Öğrenme konusunda öne çıkan Emniyet Genel Müdürlüğü için Türk polisinin sürekli eğitim ve
gelişim fırsatına ulaşması amacıyla oluşturulan bir proje üzerinde çalışılıyor olmasıdır.
9.1.7. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Bakanlık personeli ile ilgili hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve
uygulamak, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğundadır.(66)
Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlere, Bakanlığın web sayfasındaki Haberler/Duyurular/2010 Hizmet
İçi Eğitim planında yer verilmiştir.
Konu kapsamı ile ilgili detaylar SP, FR, PP’de bulunmaktadır.(67)
Stratejik planlama eğitimine stratejik planda yer verilmiştir.(68)
2010 Hizmet İçi Eğitim Planı’nda “Kurumsal Yönetim ve Başarı”, “İş Yaşamında Başarı ve Kariyer”,
“Yönetme ve Verimlilik Metotları” başlıklı eğitim programları da bulunmaktadır.
Tüm çalışanlar için kimin, hangi konuda, hangi eğitime, ne kadar süreyle katılacağına karar vermek
için eğitim planlaması faaliyetleri yürütülmektedir. Bakanlığın hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin
genel politikasını tespit ve izlemek amacıyla Müsteşar veya belirlediği bir Müsteşar Yardımcısı
başkanlığında Eğitim Kurulu toplanır. Eğitim Kurulu, Başkanlığın hizmet içi eğitimine ilişkin genel
politikasını belirler. Bakanlığın hizmet içi eğitim plan ve programlarını inceler, gerekli gördüğü
düzenleme ve değişiklikleri yapar. Bir önceki yılda uygulanan hizmet içi eğitim faaliyetlerinin
sonuçlarını değerlendirir.
Kurumsal ihtiyaçlar paralelinde öngörülen eğitimler için Bakanlık, üniversitelerden, kamu eğitim
kurumlarından, diğer kamu kurumlarından, kendi eğitmenlerinden, özel eğitim ve danışmanlık
firmalarından destek almaktadır.
Kurumda yürütülen yönetici kapasite geliştirme faaliyetleri kapsamında yöneticiler için düzenli hizmet
içi eğitim programları vardır. Programlara katılım ve devam mecburiyeti vardır. Göreve yeni atanan
yöneticiler için intibak (oryantasyon) eğitimi kısmen, örneğin yurt dışına atanan personel için,
uygulanmaktadır.
Yönetici eğitimleri için ise yine üniversiteler, kamu eğitim kurumları, diğer kamu kurumları, kendi
yetiştirdikleri eğitmenler, özel eğitim ve danışmanlık firmaları ile yurt dışı eğitim kurumları tercih
edilmektedir.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2009-FR/S.8
2009- FR/S.8,18,64; 2010–2014 SP/S.17,68
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2010-2014 SP/S.7
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Yönetici pozisyonları için yetkinlik tanımlaması yapılmıştır. Yetkinlikler, stratejik planlarda hedeflenen
performans değerleme sistemi paralelinde eş zamanlı değerlendirmeye alınacaktır.
Yönetici Eğitimleri; Kamu Etiği ve Etik Liderlik Seminerleri, Performans Bütçe Hazırlama Eğitimleri,
Stratejik Planlama, Performans Programı ve Performans Esaslı Bütçe eğitimi konularını kapsamaktadır.
Kurumda özel olarak “kişi başına yıllık eğitim saati/günü” cinsinden bir hedef belirlenmemiştir. 2008
yılında personele verilen eğitim toplam 900 saattir. 2009 yılı içinde ise 892 saat eğitim verilmiştir.
E-Öğrenme ile ilgili uygulamaları bulunmamaktadır.(69)
Bulgu 1:
Düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetlerine 2007 yılında 3.044 kişi, 2008 yılında 1.370 kişi, 2009
yılında 2.138 kişi katılmıştır.(70)
2009 yılında Bakanlık çalışanlarının ancak %23’ü hizmet içi eğitim almıştır.
Bulgu 2:
Yapılan GZFT analizinde, Bakanlığın zayıf yönleri içinde hizmet içi eğitimlerin yetersiz olması,
personelin yurt dışı ve dil eğitimi imkânlarından yeterince yararlanamaması belirtilmiştir.(71)
Kültür ve Turizm Bakanlığı eğitim programları ile ilgili başlıklar Ek: 7’dedir.
9.1.8. MALİYE BAKANLIĞI
Maliye Bakanlığı sadece kamu sektörüne değil aynı zamanda özel sektöre de eleman yetiştirme
geleneğine sahiptir. Eğitim programları düzenleme ve koordine etme hizmetlerini yürütmek Maliye
Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı’nın sorumluluğundadır.(72) Bakanlık, eğitim konusunda tam
merkezi yapılanmaya gitmemiş; MAYEM’in yanında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü BÜMKO’nun da eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmesine destek vermiştir. MAYEM Maliye
Bakanlığı’na ve tüm kamu kurumlarına eğitim hizmeti vermede örnek bir kurum olarak gösterilebilir.
Bakanlık aynı zamanda IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) ve MATRA (Hollanda Maliye
Bakanlığı ile birlikte 2004 yılından itibaren yürütülen “Bütçe Planlama ve Hazırlık Sürecinin
Güçlendirilmesi Projesi) projelerini de sürdürmektedir.(Ek: 8-A) Dünya Bankasının katkısıyla 2010
yılında kamu yöneticileri için düzenlenen seminerleri desteklemiştir.(Ek: 8-B)
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Halil Özkan, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2009 FR/S.64
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2010-2014 SP/S.52
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MAYEM, 2009 FR/ S.22
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“Ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmak amacıyla iyi yönetişim ilkeleri gözetilerek maliye
politikalarının hazırlanmasına katkı sağlamak, belirlenen maliye politikalarını uygulamak, uygulamayı
takip etmek ve denetlemek”(73) misyonu ve “hızlı ve kaliteli hizmet sunan, saydam, hesap verebilir
öncü bir Maliye Bakanlığı”(74) vizyonu ile temel ilke ve değerleri doğrultusunda, sürekli eğitim
anlayışıyla Maliye Bakanlığı Yıllık Eğitim Planını hazırlamakta, Toplam Kalite Yönetimi çalışmalarını
koordine etmekte ve eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.
Maliye Bakanlığı ayrıca İleri Düzey Finans eğitimlerini içeren ve 5.000 personele aktif olarak hizmet
veren e-Öğrenme projesini uygulamaktadır.
A. MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI (MAYEM)
Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı’nın yetki, görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
-

Bakanlık personelinin çağdaş yönetim teknikleri ve mali mevzuat konularında bilgilerini artırmak

-

Personeli modern kamu yönetiminin gereklerine uygun, yenilikçi ve gelişmeye açık birer yönetici
olarak yetiştirilmelerini sağlamak

-

Hizmet içi eğitim faaliyetlerini yürütmek, kurs, panel, konferans ve seminerler düzenlemek

-

Mali idarenin geliştirilmesi konularında araştırma, inceleme ve anketler yapmak; bunları
yayımlamak ve önerilerde bulunmak

-

Kamu maliyesi ve ekonomi yönetimi alanındaki gelişmeleri, uygulamaları ve yayımları izlemek

-

Uzmanlık ve denetmenlik yarışma sınavını kazananlar ile yükselme sınavlarında başarılı olan
personelin özel programlarla eğitilmesini sağlamak

-

Yaş şartı hariç, ilgili yönetmeliklerindeki şartları taşıyan Bakanlık personelinden, Muhasebe
Uzmanlığı ve Milli Emlak Uzmanlığı kadroları için yapılacak özel sınavı kazananlara yönelik
uzmanlık eğitimini yapmak

-

Bakanlık teşkilatı birimlerinin toplam kalite yönetimi çalışmalarını koordine etmek ve Maliye
Bakanlığı Toplam Kalite Yönetimi Uygulama ve Ödül Yönergesi’nde belirtilen diğer görevleri
yerine getirmek

-

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca, Maliye Bakanlığı’nca yapılacak
eğitimleri Muhasebat Genel Müdürlüğü, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ile İç Denetim
Koordinasyon Kuruluyla gerekli işbirliği içinde gerçekleştirmek

-

İlkyardım eğitimleri yapmak

-

Etik değerlere ilişkin eğitimleri yapmak

-

Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek
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Bakanlığın yıllık eğitim faaliyetleri, 2003 yılından itibaren tüm Bakanlık birimlerinin görüş ve
ihtiyaçları alınarak Yıllık Hizmet İçi Eğitim Planına göre yürütülmektedir.
Başkanlıkça düzenlenen eğitim faaliyetlerinin konuları; Hizmet İçi Eğitim Planı hazırlık çalışmaları
kapsamında, Bakanlık birimlerine yazı ekinde gönderilen eğitim alanı listesindeki konular veya bu
listede olmamakla beraber birimlerin düzenlenmesini talep ettikleri konular arasından Bakanlık
birimlerinin talepleri dikkate alınarak veya eğitim faaliyeti sonrasında katılımcılara yönelik uygulanan
anket formunda katılımcıların eğitim planına dâhil edilmesini talep ettiği konular arasından
seçilmektedir. Bakanlık makamının onayından sonra eğitim faaliyetleri düzenlenmektedir. Diğer
taraftan, Başkanlıkça bazı durumlarda Bakanlık personelinin kişisel gelişiminde faydalı olacağı
düşünülen eğitim konuları da (resmen) eğitim planına dâhil edilmektedir.
Bazı durumlarda ise hedef kitlenin istekleri doğrultusunda da eğitim konuları belirlenebilmektedir. Bu
çerçevede, 2010 yılı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında, Başkanlıkça Nisan ayında düzenlenen Üst
Kademe Yönetici geliştirme eğitimine ilişkin eğitim konuları, e-posta ile üst düzey yöneticilerden gelen
talepler doğrultusunda belirlenmiştir.
Düzenlenen programlarda Bakanlık personeline yönelik temel ve mesleki eğitimlerin yanında uzman ve
denetmenler ile orta ve üst düzey yöneticilere; yöneticiliğe hazırlık, yönetici geliştirme, eğiticilerin
eğitimi, temel, orta ve ileri düzey bilgi teknolojilerinin kullanımı ile sertifika eğitimlerine ağırlık
verilmektedir.(75)
Eğitim faaliyetleri Bakanlığın Ulus Eğitim Merkezi binasında gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, ihtiyaca
göre Bakanlık içinde ve dışında da programlar düzenlenebilmektedir.
Ankara ve Eskişehir’de Meslek Eğitim kursları açılmaktadır.(76)
Bu çerçevede, Bakanlığın kurumsal gelişiminin sağlanması ve personelinin niteliklerinin artırılması
amacına yönelik olarak sürekli eğitim anlayışıyla aşağıda belirtilen etkinlikler düzenlenmektedir:
-

Yönetici Geliştirme Eğitimleri

-

Uzman ve Denetmen Mesleki Eğitimleri

-

İç Denetçi Sertifika Eğitimleri

-

Eğiticilerin Eğitimi Programları

-

Bilgi Teknolojileri Eğitimleri

-

Mevzuat Eğitimi Programları

-

Yabancı Dil Eğitimleri

-

Görevde Yükselme Eğitimi Programları
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-

Toplam Kalite Yönetimi Eğitimleri

-

Diğer Eğitimler

-

Konferanslar

Yukarıda

belirtilen

eğitim

faaliyetlerinin

bazılarının

eğiticileri

Bakanlık

personeli

arasından kişilerce verilmekte; kişisel gelişime yönelik eğitimler ise dışardan, danışmanlık
şirketlerinden

4734

sayılı

Kamu

İhale

Kanununa

göre

hizmet

satın

alınması

yoluyla

gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca,
Başkanlığın Muhasebat Genel Müdürlüğü ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ile müştereken
düzenlediği İç Denetçi Adayları Sertifika Eğitimi, Muhasebe Yetkilisi Sertifika Eğitimi ve Mali
Hizmetler Uzmanları Eğitimlerinde uygulamaya yönelik mesleki konular Genel Müdür Yardımcısı,
Daire Başkanı ve Bakanlık Denetim elemanları tarafından verilmektedir. Diğer eğitim konuları ise
konuların uzmanı olan özel şirket elemanlarınca verilmektedir.
Yapılan ihalelerdeki şartnamelerde eğitim faaliyetinin verimli ve etkin olabilmesi için eğiticilerin
seçiminde kriterler belirlenmiştir ve bu kriterlere göre ihaleler sonuçlandırılmaktadır. Buna göre
eğiticilerin belirlenmesinde, akademik unvanlara (Prof. Dr., Doç. Dr.. gibi) göre puanlar verilmektedir.
Yine iş bitirme belgesini kuruma sunan isteklilere ilave puan verilmektedir. İhale sonuçlandığında
beyan edilen eğiticilerin dışında, aynı kariyerde olmayan eğitici beyan edildiğinde cezai işlem
uygulanacağına ilişkin hükümler de şartnamede yer almaktadır. Ayrıca, Eğitim Programı devam
ederken uygulanan anketlerde eğitici puanının 100 puan üzerinden 80’in altına düşmesi halinde
yüklenici firmanın söz konusu eğiticiyi takip eden eğitimde değiştirmesi zorunluluğu bulunmaktadır.
Yöneticiler için düzenli hizmet içi eğitim programları vardır. Programlara katılım/devamlılık
mecburidir. Göreve yeni atanan yöneticiler için intibak eğitimi mevcuttur.
Yönetici eğitimleri, özel eğitim ve danışmanlık firmalarından 4734 sayılı ihale Kanununa göre hizmet
satın alınması yoluyla yapılmaktadır. Yönetici eğitimleri gerektiğinde, yukarıda belirtilen üniversiteler,
diğer kamu kurumları ve/veya kendi eğitmenleri tercih edilmek suretiyle yapılmaktadır.
Eğitimlerin başarısı, eğitimin sonunda yapılan anketlerle değerlendirilmektedir. Eğitim faaliyetlerinin
eğitimlere katılan personele ve birimlerine katma değer sağlayıp sağlamadığı, katılımcıların çok farklı
illerden katılmaları nedeniyle zaman ve maliyet açısından çok külfetli olduğu için ölçülememektedir.
Kurumda yöneticiler için “kişi başına yıllık eğitim saati/günü” cinsinden bir hedef tanımlanmamıştır.
Ancak, Yıllık Hizmet İçi Eğitim Planlarına göre her yıl Orta Kademe ve Üst Kademe Yöneticilere 5 iş
günü, ortalama 23-27 saat arasında eğitim verilmektedir.
Bakanlığın Temel Mesleki Eğitim programlarının (yönetmelikleri gereği uzman ve denetmenlere
yapılan eğitimler) asenkron (eş zamanlı olmayan) uzaktan eğitim olarak yapılması düşünülmektedir.
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Kişisel Gelişim eğitimlerinin ise örgün eğitim olarak yapılmasına devam edilmesinin uygun olacağı
düşünülmektedir.(77)
Başkanlıkça yönetici adaylarına ve yöneticilere yapılacak eğitimlerde aşağıda belirtilen önerilerin
dikkate alınması uygun olacağı düşünülmektedir:
1- Yönetici adayları için eğitim modülleri geliştirilmelidir. Bu modüllerde yer alan eğitim
konularının belli bir kısmı tüm kamu kurumlarında ortak olabileceği gibi belli bir kısmı da kurumun
misyonuna uygun olarak tasarlanmalıdır. Bu eğitim modülünü tamamlayan yöneticilere “Yönetici
Sertifikası” gibi bir sertifika verilmeli ve yönetici pozisyonlarına atamalarda bu sertifikaya sahip
adaylar arasından yönetici seçimi yapılmalıdır.
2- “Yönetici Sertifikası” bulunanlar arasından yöneticiliğe atanmış veya mevcut yöneticilerin
her yıl alması gereken asgari eğitim saati ve eğitim alacağı konulara ilişkin bir belirleme yapılmalıdır.
Yukarıda belirtilen iki hususla ilgili olarak yasal düzenleme yapılmasının uygun olacağı da Maliye
Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı tarafından ifade edilmiştir.
3- Diğer taraftan kurumda görev yapan bütün elemanların yaptıkları görevler ve bu elemanların
kapasiteleri göz önüne alınarak her bir görevdeki memurlar için eğitim modülleri oluşturulmalı ve her
yıl tespit edilen asgari saatte bir eğitim bu kişilere verilmelidir.
4- Eğitim faaliyeti uygulamasında eğiticiler, sadece akademik çevrelerden değil, uygulama
içersinde bulunan kamu görevlilerinden de seçilmelidir.
Bulgu 1:
Yöneticilere yönelik beş grup eğitim programı bulunmaktadır:(78)
-

Üst Kademe Yönetici Geliştirme Programı: Katılımcı profili: Genel Müdür Yardımcısı, Başkan
Yardımcısı, Daire Başkanı, Grup Başkanı, Defterdar, Vergi Dairesi Başkanı ve Ankara, İstanbul ve
İzmir Defterdarlıkları Defterdar Yardımcıları ile Ankara, İstanbul ve İzmir Vergi Dairesi
Başkanlıkları Grup Müdürleri

-

Üst Düzey Yönetici Birikim Paylaşımı ve Geliştirme Programı

-

Orta Kademe Yönetici Eğitimi Programı

-

Yönetici Geliştirme Semineri

-

Çağdaş Yönetim Teknikleri Eğitimi (katılımcı sayısı 480 kişi)

77
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Kaynak : Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı (Cahit Uyar)
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Bulgu 2:
Bakanlık birimleri tarafından 2003 yılından itibaren yıllara göre, sırasıyla 774, 662, 1.126, 535,
480,471 ve 338 adet eğitim programı gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde gerçekleştirilen toplam 4.386
programa 188.075 kişi katılmış olup, yıllar göre dağılımı ise; 27.313; 24.439;54.947; 28.634; 20.952;
19.267 ve 12.523’tür.(79) 2003 yılından 2009 yılına doğru gelişim çizgisine bakıldığında eğitim alan
personel sayısı %54 azalmıştır.
Maliye Bakanlığı tarafından planlanan ve verilen eğitim başlıkları Ek: 8-C ’de yer almaktadır.
B. BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - BÜMKO
Bütçe ve Mali Kontrol Müdürlüğü’nün eğitim hizmetleri kapsamında sorumlulukları aşağıda
sıralanmıştır:
-

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca, merkezi uyumlaştırma faaliyetleri
kapsamında eğitim programları hazırlamak ve uygulamak, eğitim malzemeleri hazırlamak veya
hazırlatmak.

-

Performans esaslı bütçeleme konusunda eğitim programları hazırlamak ve uygulamak, eğitim
malzemeleri hazırlamak veya hazırlatmak.

-

ABS, BYES ve e-bütçenin yaygınlaştırılması kapsamında her türlü eğitimi vererek gerekli eğitim
malzemelerini hazırlamak.

-

Bilgi işlem alanında gerekli eğitim hizmetlerini vermek.

-

Devlet Bütçe Uzman Yardımcılarının, hizmet içi eğitim kapsamında bulunan “Temel Eğitim”,
“Mevzuat Eğitimi” ve “Araştırma Raporu Hazırlama Yöntemleri” eğitimlerine ilişkin faaliyetleri
yürütmek.

-

Genel Müdürlüğün diğer elemanlarının hizmet içi eğitimlerine ilişkin faaliyetleri yürütmek.

-

Genel Müdürlük veya diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen her türlü eğitim, seminer, konferans,
panel gibi faaliyet ve etkinliklere içeriden ve dışarıdan eğitici, anlatıcı, dinleyici olarak katılımı
sağlamak.(80)

Merkezi uyumlaştırma hizmetleri kapsamında ise mali yönetim ve kontrol sistemine ilişkin eğitim
programları düzenlenmekte, performans esaslı bütçelemeye geçiş aşamasında bulunan kamu idarelerine
rehberlik ve eğitim hizmeti vermektedir.(81)

79
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Bulgu 1:
2010 yılı için ilk defa performans programı hazırlayacak olan merkezi yönetim kapsamındaki 40 kamu
idaresinden 145 personele performans programı hazırlamakla yükümlü olup, daha önce eğitim verilmiş
olan 134 kamu idaresinden 360 personele farklı iki eğitim programı çerçevesinde “Performans
Programı Hazırlama Eğitimi” verilmiştir. Eğitim programında performans programı hazırlama süreci,
performans hedefleri, göstergeler ve faaliyetlerin belirlenmesi ve e-bütçe performans esaslı bütçeleme
modülü yer almıştır.(82)
Bulgu 2:
Strateji Geliştirme Daire Başkanlarına yönelik “5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununun” uygulanmasına yönelik konferans düzenlenmiştir.(83)
Gerçekleştirilen eğitimler içinde 2010 Yılı Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Toplantısı,ve
Performans Programı Hazırlama Eğitimi yer almaktadır.(84)
Bu konuların dışında iç kontrol sistemi ve bütçe eğitimleri verilmektedir.
9.1.9. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Bakanlık personelinin yurt içinde veya yurt dışında hizmet içi eğitim yoluyla ve diğer usullerle
yetiştirilmeleri ile ilgili bütün görev ve hizmetlerin yürütülmesi Hizmet İçi Eğitim Dairesi
Başkanlığı’nın sorumluğundadır.(85)
Stratejik planda, ağırlıklı olarak öğretmenlerin, Bakanlık müfettişlerinin, iç denetçilerin, mali hizmetler
uzmanlarının ve ilköğretim müfettişleri ile şube müdürlerinin ve diğer personelin, kendi alanlarına
yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerinden geçirilmeleri planlanmıştır. Yönetici eğitimi, genel olarak yer
almakla birlikte hiçbir alt detay bulunmamaktadır.(86)
Merkezi düzeyde yapılan hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılanların sayısı her yıl %2 artırılacaktır.(87)
Bulgu 1:
Öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimlerin artırılması ve her öğretmenin en az 5 yılda bir defa hizmet
içi eğitime katılması planlanmıştır.(88)
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BÜMKO, 2009-FR/S.26,27
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Web ana sayfa/Teşkilat/MEB merkez teşkilat
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Milli Eğitim Bakanlığı, 2007-2011 SP/S.35,89
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Bulgu 2:
Tüm ortaöğretimde (mesleki ortaöğretim dahil) hizmet içi öğretmen eğitimini iyileştirmek için 2010
yılında 9.530 öğretmenin %19’unun hizmet içi eğitim alması öngörülmektedir. Özel okullarda hizmet
içi eğitim alan öğretmenlerin sayısı ise azalmaktadır. 2008’de 1.029 kişi; 2009’da 745 kişi; 2010’da
245 kişi hizmet içi eğitim almıştır.(89)
Öğretmenler ve okul yöneticilerine, hizmet içi eğitim için 1.960.000 TL bütçe planlanmıştır.(90)
Yetişmiş müfettişlerin hizmet içi eğitimlerinin artırılması hedeflenmiştir.(91)
Hizmet içi eğitim programında değişik illere yayılmış toplam 251 adet eğitim planlanmıştır.(92)
Milli Eğitim Bakanlığı için Eğitek (Eğitim Teknolojileri) Genel Müdürlüğü çok sayıda e-öğrenme
projelerini hayata geçirmektedir. Gerek öğrencilerin, gerek personelin ve gerekse Türkiye genelindeki
öğretmenlerin eğitiminde, e-öğrenmeden faydalanmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı eğitim başlıkları ile ilgili detay Ek: 7’dedir.
9.1.10. SAĞLIK BAKANLIĞI
Personel eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve
uygulamak Personel Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğundadır. (93) Aynı zamanda personel eğitim
planını hazırlamak, eğitim programlarını düzenlemek, uygulamak veya uygulanmasını sağlamak ve
koordine etmek Sağlık Eğitim Genel Müdürlüğü’nün de görevleri arasındadır.( 94)
Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlere stratejik planda ve 2010 Hizmet İçi Eğitim Planında yer
verilmiştir. 2010 yılında 329 adet eğitim verilmesi hedeflenmiştir.(95)
Bulgu 1:
Hastane yöneticilerine ve sağlık yöneticilerine yönelik “Sağlık Yöneticiliği ve İşletmeciliği”; Sağlık
Bakanlığı teşkilatında çalışan sağlık personeline yönelik “Halk Sağlığı”, “İleri Yönetim Becerileri”
eğitimleri yapılması hedeflenmiştir.(96)
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Milli Eğitim Bakanlığı, 2007-2011SP/S.89,91
Milli Eğitim Bakanlığı, 2010-PP/S.76,129
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Milli Eğitim Bakanlığı, 2010- PP/S.52
91
Sağlık Bakanlığı, 2007–2011SP/S.114
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Web sayfası/E-Doküman/Eğitim planı
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Sağlık Hizmetlerinde Stratejik Yönetim ve İşletme Politikaları, Sağlık Kurumlarında Yönetimsel
Performans ve Değişim Yönetimi gibi kurumlar arası yöneticilere yönelik eğitimlere sadece 1 kişinin
katılmış olduğu görülmektedir.(97)
2010 Hizmet İçi Eğitim Planında toplamda 19 adet Daire Başkanlığı ve Genel Müdürlüğün eğitim
programları yer almaktadır. Bunların içinde yönetici eğitimleri de bulunmakla birlikte, bu eğitimler
sadece 6 adet Daire Başkanlığı’nın planlanan eğitimleri içindedir.
Bulgu 2:
Stratejik planlama ekibine yönelik eğitim ve çalışma programları düzenlenmiştir. Bu eğitimlerin
ardından birim amirlerinin bilgisi dâhilinde oluşturulan alt çalışma gruplarına ve orta ve alt düzey diğer
yöneticilere yönelik bilgilendirmeler yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı merkez teşkilat yöneticileri ve
stratejik planlama ekip üyeleri ile birlikte birçok defa uygulamalı eğitimler ve atölye çalışmaları
yapılmıştır.(98)
Paydaş analizi yapılması aşamalarında SPE üyelerine “Beyin Fırtınası”, “Nominal Grup Tekniği”,
“PEST/PESTEL Analizi Tekniği” vb. yaratıcı düşünce ve değerlendirme teknikleri konusunda eğitimler
verilmiştir.(99)
Bulgu 3:
2010-2014 Stratejik Planında kurum kapasitesinin güçlendirilmesi için gerekli hizmet içi eğitim
açığının olması ve eğitim alanların verimli kullanılamaması zayıf yön olarak değerlendirilmiştir.(100)
E-Öğrenme konusunda ise; Sağlık Bakanlığı, personelinin eğitiminde, son 2-3 yıldır e-öğrenmeyi etkin
olarak kullanmaktadır. Bu kapsamda teknik ve prosedürlere yönelik konularda, personele eğitimler
sunmaktadır.
Sağlık Bakanlığı tarafından planlanan ve verilen eğitim başlıkları Ek: 7’de yer almaktadır.
9.1.11. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
Eğitim planını hazırlamak, hizmet önerisi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak
Personel Dairesi Başkanlığı’nın sorumluluğundadır.(101)
Performans göstergelerinden biri, hizmet içi eğitime katılan personel oranının %50 olmasıdır.(102).
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İncelenen her üç raporda da hizmet öncesi yıllık eğitim planı ve yöneticilerin gelişimine yönelik eğitim
planına rastlanmamıştır.(103) Ancak Sanayi Stratejisi ve Sektörel Strateji çalışmaları kapsamında
mevcut personele yönelik olarak yabancı dil ile proje kapsamı dışında kalan stratejik planlama ve
yönetim, proje yönetimi, makro ekonomi, temel finansal yönetim, veri analiz ve teknikleri, Türkiye
ekonomisi, temel iktisat vb. konularda eğitim hizmeti alınması hedeflenmektedir.(104)
Tüm çalışanlar için kimin, hangi konuda, hangi eğitime, ne kadar süreyle katılacağına karar vermek
için Personel Dairesi Başkanlığı tüm ana hizmet birimlerinden gelen eğitim ihtiyaç analizlerini
yapmakta ve analiz sonucuna göre mevcut eğitim kataloğuna denk gelen eğitim programlarını
uygulamaktadır.
Söz konusu eğitimler, yeni hazırlanan eğitim kataloğunda belirlenmiştir ve iç-dış eğitmen ihtiyaçlarına
göre planlanmaktadır. Gerektiğinde dış eğitim firmalarından hizmet satın alma cihetine gidilmektedir.
Kurumsal ihtiyaçlar paralelinde öngörülen eğitimler için herhangi bir danışman firmayla halen bir
temas yoktur.
Kurumda yürütülen yönetici kapasite geliştirme faaliyetleri kapsamında, orta ve üst düzey yöneticiler
için “yönetsel beceriler” başlığı altında eğitimler yer almaktadır. Programlara katılım/devamlılık
mecburiyeti vardır. Göreve yeni atanan yöneticiler için intibak eğitimi yeni revize edilen eğitim
kataloğunda ismen yer almakla beraber fiilen uygulama henüz yapılmamıştır. (Mayıs 2010)
Yönetici eğitimleri için kendi eğitmenleri ve yurt dışı eğitim kurumları tercih edilmektedir.
Yönetici pozisyonları için yetkinlik tanımlaması yapılmamıştır. Stratejik planlarda gözüken performans
değerlendirme sistemi paralelinde eş zamanlı değerlendirmeye alınacaktır.
Yönetici eğitimlerinin Mülakat ve Müzakere Teknikleri, Yönetsel Beceriler, Stratejik Planlama,
Performans Yönetimi vb. konuları kapsamaktadır.
Eğitimlerin başarısı Çalışan Memnuniyeti Anketleri ve Eğitim Sonu Anketleri ile değerlendirilmektedir
(ayrıca, iş sonuçlarına etkisi sübjektif kriterlere göre yapılmaktadır).
Kurumda yöneticiler için “kişi başına yıllık eğitim saati/günü” cinsinden bir hedef belli bir rakam
olarak kayıt altına alınmasa da, yıllık 6 saat ortalaması fiilen öngörülmektedir.
E-öğrenme ile ilgili uygulamalar henüz fiilen uygulamaya geçilmemiş olmakla birlikte, e-öğrenme için
fiziksel alt yapı mevcut olup içerik hazırlama ve maliyetlendirme sürecinden sonra Bakanlık Eğitim
Kurulu’nda değerlendirmeye alınacaktır. Eğitim etkinliğini tespit çalışmalarının fiilen sahada
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2 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2010-2014 SP /S.70
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yapılmasının ve geri bildirimlerinin zorlayıcı olması ile daha nesnel sonuçların alınacağı kanaati
bildirilmiştir.(105)
Bulgu 1:
Teftiş Kurulunun, Bakanlık müfettişleri ve büro personeline yönelik eğitim çalışmaları bulunmaktadır.
Müfettiş Yardımcıları için 4 aylık bir eğitim programı bulunmaktadır.(106)
Bulgu 2:
Bakanlığın sorunları içinde hizmet içi eğitimlerin sayı, süre ve içerik açısından yetersiz olması ve yeni
personele oryantasyon eğitimi verilmemesi yer almaktadır.(107)
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından planlanan ve verilen eğitim başlıkları Ek: 7’de almaktadır.
9.1.12. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
Bakanlıktaki aday memurların eğitiminin organizasyonunu ve uygulanmasını sağlamak, Genel
Müdürlük personelinin hizmet içi eğitim faaliyetlerini düzenlemek, Bakanlığın tüm personeli için
uygulanacak ortak eğitim politikası ve programlarını belirlemek, geliştirmek ve yapılacak programlar
çerçevesinde uygulanmasını sağlamak, Eğitim, Araştırma, Geliştirme, Uygulama, Koordinasyon, Bilgi
Edinme ve Yurt Dışı İşlemleri Daire Başkanlığı’nın görevidir.(108)
Bulgu 1:
2010 Hizmet İçi Eğitim Programında yöneticilere yönelik eğitim bulunmamaktadır.(109)
Bulgu 2:
2010-2014 Stratejik Planında; Stratejik Düşünce, Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama başlıklarını
içeren “Stratejik Planlama Eğitimi” düzenlenmiştir.(110)
Bulgu 3:
Strateji Geliştirme Birimi personeli ile yönetici ve uzmanlara yönelik (19 kişi) moderatörlük eğitimi
verilmiştir.(111)
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Personel Dairesi Başkanlığı, Aydın Bakoğlu’nun değerlendirmeleri
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2009-FR/ S.151–154
107
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2010–2014 SP/S.21
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http://www.tarimpersonel.gov.tr/organizasyon/teskilatyapisi.htm
109
http://www.tarimpersonel.gov.tr/duyurular/duyuru28122009.xls
110
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, 2010-2014 SP/S.14
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Web sayfası/Strateji Daire Başkanlığı
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Bulgu 4:
“Yönetim Otoritesinin Akreditasyonu” ile ilgili 6 Ekim 2008-24 Şubat 2009 tarihleri arasında
uygulanan "Strengthening the Institutional Capacity of the Strategy Development Board of Ministry of
Agriculture and Rural Affairs to Carry out the Responsibilities of Managing Authority for IPARD"
projesi çerçevesinde yabancı uzmanlarla işbirliği içinde gerekli çalışmalar yapılmıştır.(112)
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından planlanan ve verilen eğitim başlıkları Ek: 7’de yer almaktadır.
9.1.13. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile ilgili eğitim planını hazırlamak, yayınlamak ve uygulanmasını
takip etmek, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak Eğitim
Dairesi Başkanlığı’nın sorumluluğundadır.(113)
Tüm çalışanlar için kimin, hangi konuda, hangi eğitime, ne kadar süreyle katılacağına karar vermek
için Daire Başkanlıkları yıllık olarak hangi konuda eğitim ihtiyaçlarının olduğunu Eğitim Dairesi
Başkanlığı’na bildirir.
Kurumsal ihtiyaçlara göre özel tasarlanmış eğitimler konusunda herhangi bir kurumdan destek
alınmamaktadır.
Kurumda yürütülen yönetici kapasite geliştirme faaliyetleri kapsamında, yöneticiler için düzenli hizmet
içi eğitim programları kısmen mevcuttur. Programlara katılım/devamlılık mecburiyeti vardır. Göreve
yeni atanan yöneticiler için intibak eğitimi uygulanmaktadır.
Yönetici eğitimleri için üniversiteler, kamu eğitim kurumları (TÜSSİDE-TODAİE), diğer kamu
kurumları, kendi eğitmenleri, özel eğitim ve danışmanlık firmaları ve yurt dışı eğitim kurumları tercih
edilmektedir.
Yönetici pozisyonları için yetkinlik tanımlaması yapılmamıştır.
Yönetici Eğitimlerinin konuları teknik ve idari başlıklarda verilmektedir.
Eğitimlerin başarısı; sınav, raporlama, uygulama ile değerlendirilmektedir.
Kurumda yöneticiler için “kişi başına yıllık eğitim saati/günü” cinsinden bir hedef tanımlanmamıştır.
E-öğrenme ile ilgili uygulamaları bulunmaktadır.(114)

112

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, 2008-FR/S.77
Ulaştırma Bakanlığı, 2008-FR/S.33
114
Kaynak: Raylı Toplu Taşım Dairesi Başkanlığı
113

KAMUDA STRATEJİK YÖNETİM KAPASİTESİ GELİŞTİRME PROJESİ

114/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Bulgu 1:
2009 yılında Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 9 ana başlık altında gerçekleştirilecek
hizmet içi eğitim faaliyetlerine toplam 2.100 personelin katılımı hedeflenmiştir.(115).
9 ana başlıktan oluşan hizmet içi eğitimlerden 3’ü; “Kamuda Etik Kültürü Eğitimi” (95 kişi),
“Uluslararası Kamu Diplomasisi” (2 kişi) ile “İletişim ve Protokol Kuralları Semineri” (110 kişi) üst
düzey yöneticilere verilmiştir.(116)
Bulgu 2:
Performans göstergesi olarak hizmet içi eğitime katılan personel sayısı, verilen eğitimin süresi ve
birimlerin talep ettiği eğitim sayısının yıllar itibariyle gelişimi Tablo 7’de yer almaktadır.(117)
Tablo 7: Performans Göstergeleri
Performans Göstergeleri

2007

2008

2009

2010

2011

Hizmet

365

663

600

700

800

Verilen eğitimin süresi (gün)

131

308

354

400

400

Birimlerin talep ettiği eğitim

25

38

55

55

55

içi

eğitime

katılan

personel sayısı

sayısı

Bulgu 3:
Haberleşme Genel Müdürlüğü’nce yürütülen “Evrensel Hizmetler” kapsamında eğitim sektörüne ise 89
milyon YTL ödenek ayrılmış bulunmaktadır.(118)
Bulgu 4:
Personel ve eğitim ile ilgili zayıf yönler içinde hizmet içi eğitimin yetersizliği belirtilmiştir.(119)
Bulgu 5:
Havayolu işletmeciliğinin kritik personelini yetiştirecek eğitim kuruluşlarının kapasitesi yetersiz
bulunmaktadır.(120)
Ulaştırma Bakanlığı tarafından planlanan ve verilen eğitim başlıkları Ek: 7’de yer almaktadır.
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9.2. KURUMLAR
9.2.1. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI - DPB
17.12,1960 tarihinde 160 sayılı Kanunla kurulan Devlet Personel Dairesi'nin kuruluş ve görevleri
08061984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenmiş, Devlet Personel
Başkanlığı adı ile yine Başbakanlığa bağlı olarak yeniden kurulmuştur. Kuruluş amacı ve temel görevi,
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi personel dışındaki kamu görevlilerinin tabi
olacakları personel rejimlerini; ülkenin kültürel, sosyal ve ekonomik şartlarına ve hukuki esaslarına
uygun olacak biçimde düzenlemek, personel rejimleri arasında uyum, denge ve koordinasyon
sağlamak, mevzuatı değişen şartlara göre değiştirmek ve geliştirmek, kamu görevlilerinin hizmet öncesi
ve hizmet içi eğitimlerini sağlamak, buna ilişkin uygulamayı izlemek ve denetlemek, kullanılan idari
usul ve metotların değerlendirilmesi ve geliştirmesi için gerekli mevzuat çalışmalarını bilimsel olarak
ve tarafsızlık içinde yürütmektir.
Kamu personelinin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim ve yetiştirilmeleri ile ilgili her türlü çalışmaları
yapmakta olan Başkanlığın temel görevleri arasında:
-

Başkanlığın hizmet içi eğitim politikasının tespitine yardımcı olmak, eğitim plan ve
programlarını hazırlamak,

-

Üst kademe yöneticilerin hizmet içi eğitimiyle ilgili işlemleri yapmak

gibi görevleribulunmaktadır. Söz konusu işlemler Eğitim Daire Başkanlığı’nın sorumluluğundadır.(121)
Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlere Stratejik Planda, Faaliyet Raporunda ve Performans
Programında yer verilmiştir.(122)
Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim ile ilgili eğitim, özel bir yönetici geliştirme programı ve
detayları yer almamaktadır. Yurt dışı eğitimlerin ne tür eğitimleri içerdiği ile ilgili ayrıntılar
bulunmamaktadır.
Bulgu 1:
Kamuda görevli üst ve orta düzey yöneticilerin Milli Güvenlik Akademisi’nde eğitime tabi tutulması
Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın performans göstergeleri içinde yer almaktadır.(123)
Bulgu 2:
Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin daha etkin şekilde düzenlenmesi amaçlı performans hedefinde eğitim
talebinde bulunan kurum sayısı 2008’de 44 adet, 2009’da 42 adet, 2010’da 48 adet iken, düzenlenen
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Web sayfası/Teşkilat/Eğitim Dairesi Başkanlığı
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eğitim sayısı 2008 yılında 5 adet, 2009 yılında 3 adet, 2010 yılında 5 adettir. Eğitime tabi tutulan
personel ve görevlendirilen eğitici sayısı 2008 yılında 3.500 kişi, 2009 yılında 2.798 kişi, 2010 yılında
3.600 kişidir. Hedeflenen bütçe hizmet içi eğitim için 242.000TL, yurt dışı eğitim için
121.000TL’dir.(124).
9.2.2. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI - DPT
Teşkilatın stratejik hedefleri arasında hizmet içi eğitim programların geliştirilmesi ve sürdürülmesi ile
Personel Dairesi ve Eğitim Şubesinin yeniden yapılandırılarak insan kaynakları yönetimi yaklaşımına
uygun hale getirilmesi bulunmaktadır. Aynı zamanda çalışanların yurt içi ve yurt dışı eğitim
programlarına ve mesleki toplantılara katılımı hedeflenmiştir.(125)
Bulgu 1:
2009-2013 yılı Stratejik Planı kapsamında çalışmalar başlatılmıştır. Müşteri, Paydaş ve Ürün/Hizmet
Belirleme, Misyon Belirleme, Vizyon Belirleme, GZFT Analizi, Performans Yönetimi, Süreç
Yönetimi, Takım Olarak Sorun Çözme, Değişim ve Yenilikçilik başlıklarında uygulamalı eğitim
çalışmaları gerçekleştirilmiştir.(126)
Bulgu 2:
Proje hazırlama ve izleme-değerlendirme konularında belirli bir iş planı dahilinde eğitim desteği
sağlanması hedeflenmiştir. 2010 yılı için hedeflenen katılımcı sayısı 750 kişidir.(127)
Bulgu 3:
Müsteşarlığın makroekonomik tahmin kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik eğitim faaliyetleri
gerçekleştirilecektir.(128)
Bulgu 4:
Kapasite geliştirme projesi ile stratejik yönetim yaklaşımının yerleştirilmesi sürecinde gerekli yönetsel
kapasiteyi oluşturabilmek amacıyla, ihtiyaç analizlerine dayanan, içeriği tanımlanmış, kuruma özel hale
getirilmiş

ve

tüm

kamu

idarelerinin

faydalanabileceği

eğitim

programları

oluşturulması

amaçlanmaktadır.(129)
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DPB, 2010-PP/ S.23
DPT, 2009-2013 SP/S.86–87
126
DPT, 2009-2013 SP/S.8,13,15
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DPT, 2009-2013 SP/S.52
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DPT, 2010-PP/S.35
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DPT, 2010-PP/S.62 - Söz konusu bulgu üzerinde çalışılan “Kapasite Geliştirme Projesine” işaret etmektedir.
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Bulgu 5:
Stratejik Yönetim konusunda kamu idarelerine eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulması
amaçlanmaktadır.(130)
Bulgu 6:
Performans Değerlendirme, Araştırma Teknikleri, Fayda-Maliyet Analizi, Etki Analizi, Kümelenme
Analizleri, Süreç Yönetimi, Beşeri Kaynak Geliştirme, İletişim Teknikleri konularında alınacak
eğitimler için hizmet alımlarının yapılması amaçlanmaktadır.(131)
Bulgu 7:
İç kontrol sistemine ilişkin “Farkındalık Eğitimleri” verilecektir. Müsteşarlıkta karar alma ve iş
süreçlerinde iyileştirme sağlanması ve bu sayede İç Kontrol Sisteminin kurulması hedeflenmektedir.
Karar alma ve iş süreçlerinin iyileştirilebilmesi için İç Kontrol Sisteminin kurulmasının gerekliliğini
tüm personele benimsetilebilmek için farkındalık eğitimleri verilmesi amaçlanmaktadır.
Bu çerçevede; 2009 yılı içinde 8 Strateji geliştirme Daire Başkanşığı personeli bu eğitimleri almış;
ayrıca İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı çalışmaları çerçevesinde 15 Müsteşarlık
personeline bu eğitim verilmiştir. 2010 yılında da kapsamlı bir şekilde bu eğitimler verilerek tüm
Müsteşarlık personelinde farkındalığın oluşması amaçlanmıştır.(132)
İç Kontrol Sisteminin oluşturulması çerçevesinde "Eğiticilerin Eğitimi" gerçekleştirilecektir.
Bulgu 8:
Fizibilite hazırlama ve proje izleme-değerlendirmeye yönelik eğitim gerçekleştirilmiştir.133)
9.2.3. DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - DSİ
Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı insan gücü planlaması, personel ve eğitim politikası ile ilgili
çalışmaları yapar, işçi-işveren ilişkilerini düzenler.(134)
Hizmet içi eğitimlere, web sayfasında Faaliyetler/Eğitim bölümünde genel olarak yer verilmiştir.
Konu kapsamı ile ilgili detaylar SP, FR’de bulunmaktadır.(135)
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DPT, 2010-PP/S.63
DPT, 2010-PP/S.90
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DPT, 2010-PP/S.129,130
133
DPT, 2009-2013 SP/S.51
134
Devlet Su İşleri, 2008-FR/S.24
135
Devlet Su İşleri, 2010-2014 SP/S.32,33,68,73; 2008-FR/S.38
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Anılan dokümanlarda ve web sayfasında yer verilmesi planlanan hizmet içi eğitimler “mesleki teknik
eğitimler”dir. Yöneticilere yönelik eğitim programı ya da hizmet içi eğitimlerde yöneticiliğe
hazırlamaya dair eğitim konularına rastlanmamıştır.
Bulgu 1:
Kurulduğundan bu yana eğitim alan personel sayısı 175.464 kişidir.(136)
Ancak son 3 yıllık gelişime bakıldığında hizmet içi eğitimlere katılan personel sayısında belirgin bir
azalma olduğu görülmektedir. 2006’da 16.263 kişi; 2007’de 12.884 kişi; 2008’de 9.601 kişi hizmet içi
eğitim almıştır.(137)
9.2.4. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
Eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak
Personel Dairesi Başkanlığı’nın sorumluluğundadır.(138)
Hizmet öncesi, hizmet içi ve yöneticilere yönelik eğitim programları bulunmaktadır. Eğitim
programında Stratejik Yönetimin Temel İlkeleri, Paydaş-Hizmet İlişkileri, Misyon-Vizyon-İlke ve
Değerler, Stratejik Amaç ve Hedefler, Performans Yönetimi Ve Performans Ölçütleri konuları yer
almıştır. Ayrıca, Liderlik ve Motivasyon konuları üzerinde de durulmuştur.(139)
Kurumun stratejik adımları içinde sürekli eğitim merkezi kurulması hedeflenmiştir.(140)
Çok detaylı bir eğitim kataloğu ve uygulama planı bulunmaktadır. Örnek niteliğinde olup, “iyi
uygulamalar” bağlamında tüm kurumlarla paylaşılmasında yarar vardır.
Bulgu 1:
Personel Dairesi Başkanlığı’nın koordinasyonunda, (Finansal Eğitimler, Kişisel Gelişim Eğitimleri ve
Kalite Yönetim Sistemleri eğitimleri olmak üzere) 3 ana başlık ve 20 alt başlıkta toplam 800 adam/gün
uzaktan eğitim satın alınarak kullanıma sunulmuştur. Hazine Müsteşarlığı’nın 131 çalışanı söz konusu
eğitimlerden yararlanmıştır.
2008 yılında, kurum içinden ve diğer kamu kurumlarından eğitmenler tarafından Mesleki Eğitim başlığı
altında 22 adet eğitim verilmiş, 14 ayrı eğitim programına 302 personelin katılımı sağlanmıştır.
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Web sayfası/ Faaliyetler/Eğitim
Devlet Su İşleri, 2008-FR/S.38
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Hazine Müsteşarlığı, 2010-2013 SP/S.67
139
Hazine Müsteşarlığı, 2010-2013 SP/S.73
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Hazine Müsteşarlığı, 2010-2013 SP/S.39
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Bunların dışında, Kişisel Gelişim Eğitimi başlığında 105 ve Yöneticilere Yönelik Eğitim başlığında 12
olmak üzere, toplam 117 adet eğitim ihale yoluyla temin edilmiştir. Bu çerçevede 492 personel, toplam
139 günü bulan eğitim programlarına katılmıştır ve 1.017 ders saati eğitim alınmıştır.(141)
Bulgu 2:
2008

yılından

belirtilmiştir.

itibaren

eğitimlerde “Değişim

Yönetimi”

konusu

üzerinde

yoğunlaşılacağı

(142)

Bulgu 3:
Stratejik Planlama Ekibinin konuyla ilgili temel bilgileri alması ve çalışmalar sırasında ortak bir dil
oluşturulması amacıyla; Kurul, Yürütme Komitesi, Koordinasyon Birimi ve Çalışma Grubu üyeleri ile
diğer personel Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü’nde (TÜSSİDE) temel stratejik yönetim
konusunda 5 grup halinde toplam 20 tam gün eğitim almıştır.(143)
9.2.5. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- KGM
Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın görev tanımı sadece özlük işleri iken eğitim sorumluluğu
“Program ve İzleme Daire Başkanlığı, Bilgilendirme ve Değerlendirme Şubesi Müdürlüğü” olarak
tanımlanmıştır.(144)
Hizmet öncesi eğitim uygulanmaktadır.(145)
2009 ve 2010 yılı eğitim programlarında yönetici gelişimi veya yöneticilerin eğitimine yönelik
herhangi bir eğitim programı bilgisi yer almamaktadır. Mesleki ve teknik eğitim alanında örnek
kurumlardan biridir.(146)
Bulgu 1: (147)
-

Kurumda eğitim faaliyetlerinden sorumlu birim Bilgilendirme ve Değerlendirme Şubesi
Müdürlüğü’dür.

-

Tüm çalışanlar için kimin, hangi konuda, hangi eğitime, ne kadar süreyle katılacağına karar,
Taşra ve Merkez Birimleri ile bir sonraki yıla ait ihtiyaç duyulan eğitim programlarının
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Hazine Müsteşarlığı, 2008-FR/S.105
Hazine Müsteşarlığı, 2010-2013SP/S.57
143
Hazine Müsteşarlığı, 2010-2013SP/S.72
144
Web sayfası/ Başkanlıklar/Program İzleme/Görevler
145
Kara Yolları Genel Müdürlüğü, 2009 ve 2010 Eğitim Programı, 2010-2013 SP/S.64-67
146
Vecdi Diker Eğitim ve Araştırma Merkezi
147
Bu bulgular yazılı soru formu ile temin edilmiştir; Bilgilendirme ve Değerlendirme Şubesi Müdürü İhsan
Kavasoğlu’nun soru formuna verdiği yanıtlar
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belirlenebilmesi için gerekli yazışma ve görüşmeler sonucu Bilgilendirme ve Değerlendirme
Şubesi Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
-

Belirlenen programlar Genel Müdür’ün başkanlığında toplanan Eğitim Kurulu’nda (Daire
Başkanlarından oluşur) karara bağlanmakta ve uygulamaya konulmaktadır. Bunun dışında bir
eğitime ihtiyaç duyulursa Genel Müdürlük makamı oluru alınarak program dışı olarak
uygulanmaktadır.

-

Teknik eğitimler, kurum tarafından sağlanmaktadır. Kişisel gelişime dönük eğitimler ve
Bilgilendirme ve Değerlendirme Şubesi Müdürlüğü tarafından karşılanamayan eğitimler
üniversitelerden, diğer kurumlardan veya özel eğitim birimlerinden hizmet alımı yoluyla ihale
edilmektedir.

-

Yöneticiler için düzenli hizmet içi eğitim programları bulunmamaktadır.

-

Yönetici eğitimleri için tercih edilen kurumlar ve yöntemler:

-



Üniversiteler



Kamu eğitim kurumları



Diğer kamu kurumları



Özel eğitim ve danışmanlık firmaları



Kendi eğitmenlerini yetiştirerek

Eğitimlerin başarısı izlenerek değerlendirilmektedir.

Bulgu 2:
2009 yılında 8.537 ders saatinden oluşan 338 adet kurs düzenlenmesi ve bu kurslara 5.800 kişinin
katılması planlanmıştır. Düzenlenen kursların tamamı teknik eğitimlerdir.(148)
Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Daire Başkanları, Şube Müdürleri ve Çalışma Grubundan
oluşan 100 kişi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Geliştirme kursuna katılmıştır.
Ayrıca, 35 kişinin katıldığı Planlama Eğitim Semineri düzenlenmiştir.
Bulgu 3:
2010 yılında ise 8.690 ders saatinden oluşan 320 adet kurs düzenlenmesi, bu kurslara 6.621 kişinin
katılması planlanmıştır.(149)
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www.kgm.gov.tr/Başkanlıklar/Program İzleme/Görevler
Kara Yolları Genel Müdürlüğü, 2010 Eğitim Planı/S.17
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9.2.6. MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ - MPM
Gereksinimler doğrultusunda belirlenen alanlarda MPM personeline yönelik oryantasyon ve mesleki
gelişim amaçlı hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek MPM Eğitim Bölüm Başkanlığı’nın
sorumluluğundadır. Eğitim Bölüm Başkanlığı’nın görevlerinden biri de MPM eğitim hizmetleri
arasında yer alan konulara ilişkin olarak, kurum ve kuruluşlardan gelen eğitim taleplerinin
karşılanmasına yönelik düzenlemeleri yapmaktır.(150)
Bu eğitimler, daha çok kamu ve özel sektördeki orta ve üst düzey yöneticiler ile uygulamacıların eğitim
ihtiyaçlarının karşılanması amacını taşımaktadır. Yöneticilere yönelik bu eğitimler; Verimlilik
Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kişisel Gelişim, Yönetim ve Sistem Geliştirme, Üretim
Yönetimi ve Maliyet Muhasebesi olmak üzere beş ana başlık altında, yaklaşık seksen farklı konuda
gerçekleştirilmektedir.(151)
1990-2004 döneminde 240 hizmet içi eğitim düzenlenmiştir.(152) MPM eğitim başlıkları Ek: 2’de
verilmiştir.
Bulgu 1:
Hizmet içi eğitimlerin içinde “Liderlik ve Ekip Çalışması” gibi yöneticilere yönelik eğitimler de
bulunmaktadır.(153)
Bulgu 2:
İdari ve Destek Hizmetler altyapısının ve var olan personelin nicelik ve niteliğinin, günün
gereksinimleri düşünüldüğünde yeterli olmadığı, buna karşın ilgili personelin gelişmelere ayak
uydurmasına yönelik hizmet içi eğitimlere çok seyrek başvurulduğu dile getirilmiştir. Hizmet içi
eğitimlerin

günün

gereksinimlerine

göre

programlanmaması,

değinilen

başlıca

zayıflıklar

arasındadır.(154)
Faaliyet raporunda da zayıf nokta olarak aynı konuya, insan kaynağının geliştirilmesine yönelik yurt içi
ve yurt dışı eğitim olanaklarının yaratılamamış olmasına değinilmiştir.(155)
Bulgu 3:
Fırsatlar ve Tehditler bölümünde MPM'nin çalışma alanında (özellikle eğitim ve danışmanlık
alanlarında) hizmet veren özel sektör kuruluşların, MPM’nin faydalanamadığı kimi araçlardan (fiyat
150

MPM, 2007-2011 SP/S.6
Web sayfası/Hizmetlerimiz/Eğitim
152
MPM, 2007-2011 SP/S.29
153
MPM, 2009-FR/S.57
154
MPM, 2007-2011 SP /S.60,61
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MPM, 2009-FR /S.81
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kırma, pazarlama vb.) yararlanabilmeleri, değişim ve gelişimlere ayak uydurabilme esnekliklerinin
yüksek olması, bir kısmının belgelendirme yetkilerinin bulunması, teknoloji kullanımı ve insan
kaynaklarının nitelik ve nicelik açısından geliştirilmesi alanlarında daha fazla olanaklara sahip olması
gibi etmenlerin MPM’nin iş alma potansiyelini olumsuz etkilediği vurgulanmıştır. Ayrıca, yabancı
kuruluşların veya yabancı ortaklı kuruluşların gereksinim duydukları danışmanlık ve eğitim
hizmetlerini yine yabancı kuruluşlardan almayı tercih etmeleri, işletmelerin çoğunun uzun vadeli
düşünmekten uzak olmaları, kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma ilke ve yöntemleri hakkında
olumsuz önyargılarının bulunması gibi sebeplerin MPM'nin hizmetlerine olan talebin artmasını
engellediği dile getirilmiştir.(156)
9.2.7. SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
Müsteşarlık personelinin yetiştirilmesi, verimliliğinin artırılması ve üst görevlere hazırlanmasına
yönelik hizmet içi eğitim planlarını hazırlayarak uygulanmasını sağlamak ve takip etmek, Personel ve
Eğitim Daire Başkanlığı’na bağlı Kariyer Planlaması’nın ve Eğitim Şube Müdürlüğü’nün
sorumluluğundadır.(157)
Yeni göreve başlayan personel için “Beş Yıllık Eğitim Planı” oluşturulmuştur. Stratejik hedef olarak
yıllık eğitim planı içerisinde mesleki eğitim, kişisel gelişim eğitimlerin yanı sıra yönetici eğitimleri de
yer almaktadır.(158)
Bulgu 1:
2008 yılı için 5.560 saat olan eğitim hedefi 6.702 saat olarak aşılmıştır. 2009 yılında toplamda 6.600
saat eğitim verilmesi hedeflenmiş, ilk 9 ayda 9.707 saat eğitim verilerek hedefin %47 üzerinde
performans gerçekleşmiştir.(159)
Bulgu 2:
Toplam alınan eğitim 2007 yılında 11.645 saatten 2008 yılında 6.707 saate düşmüş. 2008 hedefi aşılmış
da olsa 2007 yılına kıyasla eğitime ayrılan saatte %42 azalma olmuştur. 2009 yılında 2008
performansına göre artış gerçekleşmiştir. 2007 yılında kişi başına 42 saat/yıl eğitim düşerken, 2008
yılında kişi başına düşen eğitim 23 saat/yıl olmuştur. Öte yandan 2007 yılında eğitim için toplam
harcama 236.868TL’den 2008 yılında 272.558TL’ye çıkmıştır.(160)
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MPM, 2009-FR/S.55–57
Web sayfası/ Organizasyon/Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı
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SSM, 2008-FR/S.33
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Web sayfası/ Kurumsal/Eğitim Bölümünde
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SSM, 2008-FR/S. 82,86
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Bulgu 3:
Stratejik planda personelin %50’sine 40 saat/yıl eğitim verilmesi hedeflenmiştir.(161)
Kurumsal yapıyı etkinleştirmek için personelin %80’inin 30 saat/yıl eğitim alması hedeflenmiştir.
Eğitim planının gerçekleşme oranı 2009’da %149, 2010’da %100 olmuştur.(162)
Bulgu 4:
Müsteşarlık tarafından yapılan GZFT analizinde şirket yönetimlerinin profesyonel ve performans
odaklı olmaması ve sektörün yönetici yetiştirememesi tehdit olarak yer almıştır. Zayıf yanlardan biri
olarak kariyer planlama yaklaşımının bulunmaması ve eğitim yetersizliği yer almaktadır.(163)
Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın Stratejik Planlama tasarım ve uygulamaları, Eğitim ve Gelişim
programlarıyla birlikte ele alınmaktadır. İnsan Kaynakları yaklaşımları stratejileri destekleyecek şekilde
yürütülmektedir. Bütünsellik ve uygulamalar açısından, kurumlar arasında “uygulamadan iyi
örnekler” bağlamında paylaşılmasında yarar görülmektedir.
9.2.8. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU - TÜİK
Başkanlığın eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek; program kapsamındaki kurum
ve kuruluşlara yönelik eğitim programları hazırlamak ve uygulamak İnsan Kaynakları Daire
Başkanlığı’nın görev tanımları arasındadır. Eğitim ve Araştırma Merkez Müdürlüğü’nün görev
tanımında da ilgili birimlerin talepleri doğrultusunda merkez bünyesinde yürütülecek eğitimlerin
planlamasını yaparak, eğitim programı hazırlayıp Yürütme Komisyonu’na sunma görevleri
bulunmaktadır.(164)
Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlere Faaliyet Raporunda ve Performans Programında yer
verilmiştir.(165)
Kurumun incelenen her 3 raporunda da, yönetici gelişimine dair bir plana ve Stratejik Yönetim ile
Stratejik Planlama eğitimlerine rastlanmamıştır. Hizmet içi eğitimlerden de Aday Memur Eğitimi,
Kişisel Gelişim Eğitimleri ve Akademik Eğitim Çalışmaları olarak bahsedilmektedir.(166)
Bulgu 1:
2010 yılında kurum bünyesinde yürütülecek eğitimler için ayrılan bütçe 251.400’TL’die.(167)
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SSM, web sayfası/ SP/Stratejik Öncelikler / Uluslararası İşbirliği; 2010-PP S.45
SSM, 2010-PP/S.29
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SSM, web sayfası /Stratejik Plan/Çalışmalarda Yöntem
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SSM, 2010-PP/S.80
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TÜİK, 2007-2011SP/S.50; 2008- FR/S.8,9,47,51; 2010-PP/S.33,85
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TÜİK, 2010-PP/S.83
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9.2.9. TÜRKİYE PATENT ENSTİTÜSÜ - TPE
Eğitimle ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, eğitim plan
ve programlarının hazırlanması, görevde yükselme eğitimleri ile kurumlar arası seminerlere personelin
katılımının sağlanması Personel Dairesi Başkanlığı’nın sorumluluğundadır.(168)
Kurumun hedefleri içinde 2008 yılı sonuna kadar TPE Eğitim Merkezi kurulması bulunmaktadır.
Ancak web sayfasında ve web taramasında Eğitim Merkezi ile ilgili çalışmalara dair bir bilgiye
rastlanmamıştır. (169)
Yöneticilerin liderlik özelliklerinin geliştirilmesi hedefi bulunmaktadır.(170)
Bulgu 1:
Stratejik planda her yıl tüm personelin en az 50 saatlik hizmet içi eğitim programlarını alması
hedeflenmiştir.(171) Sürekli eğitim felsefesi çerçevesinde tüm personelin her yıl hizmet içi eğitim alması
hedefi yer almaktadır.(172)
Düzenlenen ve katılım sağlanan 17 adet hizmet içi eğitim programı gerçekleştirilmiştir.(173)
Bulgu 2:
Her daire başkanlığı “Stratejik Plan” ile ilgili kendi birimine en az iki saatlik bir eğitim verilmesini
hedeflemiştir.(174)
9.2.10. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU - YÖK
Kurum içinde Eğitim Daire Başkanlığı’nın görevi Yükseköğretim Kurulu’nun eğitim ve öğretimle ilgili
görevlerine ilişkin her türlü hizmeti yürütmektir. Personel Dairesi Başkanlığı’nın görev tanımlarında ise
eğitime dair bir tanım yer almamaktadır.(175)
Hizmet içi eğitim olarak sadece itfaiye servisinde görevli personele yönelik eğitim ve Sivil Savunma
Servisinde görevli personele yönelik eğitim başlığı bulunmuştur.(176)
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TÜİK, 2010 PP/ S.160
Türkiye Patent Enstitüsü, 2008-FR/S.23
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Türkiye Patent Enstitüsü, 2007–2011 SP/S.48
170
Türkiye Patent Enstitüsü, 2008-FR/S.29
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Türkiye Patent Enstitüsü, 2007-2011 SP/S.44
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Bulgu 1:
Kurum çalışanları için yöneticilere yönelik bir eğitim bulunmamakla birlikte, pilot kurum yöneticileri
ve eğiticilerinin (Gelişim Koordinatörü Öğretmenler) eğitilmesi için “Yönetici Eğitimi” verilmesi
hedeflenmiştir.(177)
-

Kişisel Liderlik Tarzları ve Yönetim Araçları

-

İş Tatmini, Güdüleme ve bir Yönetim Yöntemi olarak Koçluk

-

Kurumsal Kültür ve Takım Olma

-

Değişim ve Çatışma Yönetimi

-

İletişim Yönetimi

-

Okul ve Çevre

Bulgu 2:
2009 yılında, 194 kişinin katıldığı “Stratejik Planlamanın Önemi” konulu eğitim düzenlenmiştir.(178)
Bulgu 3:
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın faaliyetleri arasında, mali konularla ilgili diğer mevzuatın
uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve eğitim
hizmeti vermek bulunmaktadır.(179)
10.02.2009-13.02.2009 tarihleri arasında Yükseköğretim Kurulu personeline 8 grup olmak üzere 194
kişiye “Stratejik Planlamanın Önemi” konulu eğitim verilmiştir. Bu eğitim kapsamında;
-

Kamu yönetiminde değişime ve gelişime neden ihtiyaç duyulduğu

-

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu ile getirilen yenilikler

-

Planlamanın ülke ve kamu kurumları için önemi

-

Kurum kültürünün oluşturulmasında kişisel gelişimin önemi

-

Stratejik düşünme ve kurum stratejilerinin oluşturulmasında kurum personelinin katkısı

-

Stratejik Amaçlara ulaşılmasında Performans Kriterlerinin belirlenmesi ve ölçülmesi

-

Yıllık olarak yapılacak Performans Programlarının kurum bütçesi ile ilişkilendirilmesi

-

Kurumun ana hizmet faaliyetlerinin Stratejik Planla ilişkilendirilmesi yer almıştır.
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YÖK, 2009 Eğitim Yılı Raporu
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9.3. AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
T.C. Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS) tarafından yürütülen projelerin büyük bir
kısmı eğitim faaliyetlerini de içermektedir. ABGS, içerik ve kapsamı AB müktesebatında tanımlanan
projelere hibe işlemlerini düzenlemekte ve takip etmektedir.
TAIEX
TAIEX ya da diğer adıyla Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi, AB Komisyonu, Genişleme Genel
Müdürlüğü, Kurumsal Yapılanma Biriminin uygulamakta olduğu bir mekanizmadır. TAIEX AB
mevzuatına aktarımı, uygulanması ve yürütülmesi aşamalarında faydalanıcı ülkelere yardımcı
olmaktadır. Büyük oranda talep güdümlü olan bu mekanizma yardım taleplerini yönlendirerek
sorunların kısa vadeli çözümü için en uygun uzmanlığın teminine katkıda bulunmaktadır.
Jean Monnet Burs Programı
Uygulama Başkanlığı tarafından yönetilen Jean Monnet Burs Programına kamu kuruluşları, özel sektör
kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları gibi farklı alanlarda çalışan ve AB müktesebatı
konusunda uzmanlaşmak isteyen herkes katılabilmektedir.
MBA veya işletme yüksek lisansı değil, uzmanlık hedeflenmektedir.
Toplumun her kesiminde AB ile ilgili konuları takip eden ve bu konularda uzmanlaşan kişilere ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu çerçevede önemli bir fırsat olarak beliren ve 1989 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile
Avrupa Komisyonu arasında yapılan anlaşma ile yürürlüğe girmiştir. 20 yıllık dönemde kamu
çalışanlarından özel sektör temsilcilerine, üniversite öğrencilerinden akademisyenlere, sivil toplum
örgütleri temsilcilerinden yerel yönetim çalışanlarına kadar yaklaşık 1.180 kişi Jean Monnet Burs
Programı kapsamında sağlanan burslar sayesinde AB ile ilgili konularda uzmanlaşmışlardır.
Jean Monnet Burs Programının destek sağladığı alanlar
Programın esası; 3 aydan kısa ve 1 yıldan uzun olmamak şartıyla AB üyesi ülkelerdeki eğitim
kurumlarında (üniversiteler, enstitüler vb.) akademik araştırma veya yüksek lisans yapılmasına
dayanmaktadır. Türkiye’nin, katılım müzakereleri önceliklerine bağlı olarak, çalışma alanlarını her yıl
yeniden belirlenmektedir. Geçtiğimiz yıllardan bu yana burs desteği verilen AB müktesebatı aşağıdaki
konu başlıklarını kapsamaktadır:
•
•
•
•
•
•
•

Malların Serbest Dolaşımı
İşçilerin Serbest Dolaşımı
İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu
Serbestisi
Sermayenin Serbest Dolaşımı
Kamu Alımları
Şirketler Hukuku
Fikri Mülkiyet Hukuku

•
•
•
•
•
•
•
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Rekabet Politikası
Mali Hizmetler
Telekomünikasyon Politikası
Tarım ve Kırsal Kalkınma
Gıda Güvenliği, Hayvan ve Bitki Sağlığı
Politikası
Balıkçılık
Ulaştırma Politikası
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•
•
•
•
•
•
•

Enerji
Vergilendirme
Ekonomik ve Parasal Politika
İstatistik
Sosyal Politika ve İstihdam
İşletmeler ve Sanayi Politikaları
Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların
Koordinasyonu

•
•
•
•
•
•

•

Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
Yargı ve Temel Haklar
Tüketici ve Sağlığın Korunması
Çevre
Mali Kontrol
Gümrük Birliği

Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası

Jean Monnet Burs Programı AB konusunda çalışma yapmak isteyen kamu çalışanlarına, Türkiye’deki
üniversitelerde öğrenim gören lisans düzeyinde son sınıf ve yüksek lisans ile doktora öğrencilerine,
üniversitelerde akademik veya idari kadrolarda çalışmakta olan personele, özel sektör çalışanlarına,
serbest meslek sahibi kişilere (örneğin avukatlar) ve STK temsilcilerine sağlanmaktadır.
İkili Mali İlişkiler ve MATRA
Hollanda, Matra Katılım Öncesi Projeler Programı, G2G.NL Programı ve G2G.NL-Çevre Programı
kapsamında Avrupa Birliği (AB) müktesebatının uygulanması konusunda geliştirilen ikili işbirliği
projeleri vasıtasıyla aday ülkelere yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
İkili işbirliği programlarının amacı, kamu sektörüne, AB müktesebatının veya katılım amaçlı
politikaların uygulanmasına ve Hollanda ve Türkiye kamu kurum ve kuruluşları arasında sürdürülebilir
bir ilişki kurulmasına yardımcı olmaktır.
Matra Katılım Öncesi Projeler Programı kapsamında; birincil ve ikincil mevzuat uyumu, kamu idari
reformu, eğitim, adalet ve içişleri, sağlık, çevre, bayındırlık, sosyal politika ve çalışma şartları alanları
desteklenmektedir.
9.4. OECD PROGRAMLARINDAN SİGMA
SIGMA, 1992 yılında OECD’nin (Organisation for Economic Cooperation and DevelopmentEkonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı) Kamu Yönetimi Direktörlüğü’ne bağlı olarak kurulmuştur
ve AB ile OECD’nin ortak bir girişimidir.
SIGMA’nın temel amaçları:(180)
-

Programdan yararlanan ülkelerin idari verimliliğini artırmak ve kamu sektöründe çalışan
personelin demokratik değerler ile etik ve hukukun üstünlüğüne bağlı kalmalarını desteklemek
amacıyla oluşturmaya çalıştıkları iyi yönetişim konusunda destek sağlamak,

180

Sustainable Institutions For European Union Membership, 1998, SIGMA Papers: No.26, sf. 2
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-

AB ile bütünleşme planları ve uluslararasılaşma çerçevesindeki sorunları aşabilmek için
merkezi idarede yerel kapasitenin oluşturulmasına destek sağlamak,

-

Kamu yönetimi reformu konusunda AB ve diğer destek programları kapsamındaki girişimleri
desteklemek ve bu alandaki farklı destek mekanizmaları arasında eşgüdümün sağlanmasına
katkıda bulunmaktır.

SIGMA altı teknik alanda faaliyet göstermektedir:
1. Reform programlarının oluşturulması ve uygulanması
2. Düzenleyici yönetim dahil olmak üzere, politika oluşturma ve eşgüdüm kapasitesi
3. Yasal çerçeve, kamu hizmetleri ve adalet
4. Dış denetim ve mali kontrol
5. Kamu harcamaları yönetimi
6. Kamu alımları
SIGMA’nın teknik faaliyet alanları StratejisT’in hedefleri ile örtüşmektedir.
10. SONUÇ VE YORUM
10.1. Kamuda Yönetici Yetiştirme Görevini Üslenen Kurumlar
TODAİE,

amu

adına

kuruluşundan

günümüze

kadar

yönetici

olarak

atananları/yönetici

atanacakları/yönetici olmak isteyenleri yetiştirmenin yanısıra; kamu görevlilerine kamu yönetimi ile
ilgili kurslar düzenleyerek bilgilendirmekte, kamu yönetimi konusunda yüksek lisans ve doktora
çalışmaları yaptırmaktadır. Enstitü, yönetici yetiştiren bir kurum olmak yerine başarılı bir akademik
kurum haline gelmiştir.
Yöneticileri geliştirmek için tematik seminer ve kurslar düzenlenmektedir. Ölçme, değerlendirme ve
uygulamaya aktarımla ilgili çalışmalar incelenen dokümanlarda yer almamaktadır. Verilen eğitimlerin
uygulamadaki etkisine, başarı ya da başarısızlığına ilişkin veriye rastlanmamıştır.
TODAİE’nin organizasyonel yapısı akademik bir örgütlenmeyi göstermektedir. Bu yapı içinde
akademik formasyonda öğretim üyeleri ve asistanlar yer almaktadır.
Gerek TODAİE ve gerekse MPM özel sektör eğitim kurumlarını ve eğitim veren diğer kamu
kurumlarını tehdit unsuru olarak görmektedir. Her iki kurumun da kaynak yaratma sıkıntısı
bulunmaktadır.
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10.2. Kamu Kurumlarının Eğitim Yaklaşımları
Kamu kurumlarının mesleki ve teknik hizmet içi uzmanlık eğitimlerinde hazırlıklı, planlı ve programlı
olduğu saptanmıştır. Tüm kamu kurumlarının hizmet içi eğitim programları bulunmakta ve bu program
uygulanmaktadır. Az sayıda kurumun gündeminde Yönetici Geliştirme Programları yer almaktadır.
Eğitim ihtiyacının belirlenmesi için yapılan analizler; kurumların birimlerine “neye ihtiyaç
duyduklarını” yazıyla sormaları şeklinde gerçekleştirilmektedir. Eğitim Kurullarına getirilen eğitim
programları da bu soruların yanıtlarıyla oluşturulmaktadır. Hedef kitle ayrımında özellikle yöneticiler
için program hazırlanmamaktadır.
İhale Kanununun kısıtları dikkate alınarak, eğitim firması olarak kamu kurumları ve üniversiteler tercih
edilmektedir.
Kurumlar, SP’lerine, PP’lerine ya da FR’lerine çalışanlara/hedef kitleye yönelik eğitim hedefi
koymamaktadırlar.
Eğitim değerlendirmeleri için program sonunda yapılan anketle yetinilmektedir. İşe ve uygulamaya
aktarımla ilgili bir değerlendirme, takip, izleme ya da uygulama yapılmamaktadır.
Çalışanlarda eğitime katılım konusunda isteksizlik olduğu ifade edilmektedir.
Hizmet içi eğitimle ilgili eksiklikler kurumların incelenen dokümanlarında zayıf nokta olarak yer
almaktadır.
Yöneticilere özel, az sayıda eğitim programı ve gelişim planına rastlanmıştır. Özellikle Maliye Yüksek
Eğitim Merkezi Başkanlığı’nın ve Hazine Müsteşarlığı’nın yöneticilere yönelik örnek programları
bulunmaktadır.
Hazine Müsteşarlığı ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı stratejik planlama süreçlerini başarıyla yönetmiş
ve eğitim sistemini çalışanların pozisyonlarına göre belirlemişlerdir.
Kurumlarda stratejik yönetimi yaşatacak ve sürdürecek tüm yöneticilerin donatılması bir zorunluluktur.
Bu nedenle stratejik planda İnsan Kaynakları ve Yönetici Gelişim Programlarının stratejileri
desteklemesi ve stratejilerle hizalanması gerekmektedir.
Bakanlıkların organizasyon yapısında eğitimden sorumlu bölümlerin konumu farklıdır. Söz konusu
farklılıkla Tablo 8’de özetlenmiştir.
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Tablo 8: Bakanlıklarda Hizmet İçi Eğitimlerden Sorumlu Birimler
Bakanlıklarda Eğitim Bölümleri ve Bakanlıkların Eğitim Kurumları
Bakanlık Adı
Adalet Bakanlığı
Bayındırlık ve İskân
Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı
Çevre ve Orman
Bakanlığı
Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı

Kültür ve Turizm
Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Sanayi Ve Ticaret
Bakanlığı
Tarım ve Köy İşleri
Bakanlığı

Ulaştırma Bakanlığı

Eğitimden Sorumlu
Bölüm
Eğitim Dairesi Başkanlığı

Eğitim Merkezi
Adalet Akademisi

Personel Daire Başkanlığı
ÇASGEM
Personel Dairesi
Başkanlığı
Personel Dairesi
Başkanlığı
Personel Genel
Müdürlüğü,
Eğitim Dairesi
Başkanlılığı
Araştırma ve Eğitim Genel
Müdürlüğü
Personel Genel Müdürlüğü
Hizmet İçi Eğitim Dairesi
Başkanlığı
Eğitim Araştırmaları
Genel Müdürlüğü
Personel Genel Müdürlüğü
(düzenleme)
Sağlık Eğitim Genel
Müdürlüğü (uygulama)
Personel Dairesi
Başkanlığı
Eğitim, Araştırma,
Geliştirme, Uygulama,
Koordinasyon, Bilgi
Edinme ve Yurt Ddışı
İşlemleri Daire Başkanlığı
Eğitim Dairesi Başkanlığı
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Kıyaslama Çalışması
Türk kamu sektöründe strateji kapasitesinin geliştirilmesi için ortaya konulacak modelin önemli
unsurlarından birisi de kıyaslama çalışmasıdır. Proje, yazın taramaları ve saha araştırmaları üzerinde
bilgi toplamanın yanı sıra, dünyada ve Türkiye’de öğrenilmesi gereken deneyimleri de tespit etme
çabasındadır.
Temel olarak başkalarından öğrenme olarak tanımlanabilecek kıyaslama çalışması; teknik olarak
sistemin sürekli olarak en iyi uygulamaları izlemesi ve kendi uygulamaları ile karşılaştırmasını içerir.
Böylece diğerlerinin uygulamalarını sistematik olarak analiz edip öğrenebilmeyi mümkün kılar.
Kıyaslama çalışmasının amacı; kamu sektöründe stratejik yönetim kapasitesi geliştirilmesine çok
noktalı ve farklı alanlar ile ilgili (inter-disipliner) bakış açıları kazandırmaktır. Alanın kamu sektörü
için nispeten yeni olması nedeniyle kıyaslama çalışması sadece ülke seviyesinde bırakılmamış, farklı
sistem seviyeleri ve sektörlerdeki iyi ve en iyi uygulamalar ile genişletilmiştir.
KIYASLAMA MODELİ
Çalışmadaki kıyaslama modeli Şekil 8’de görüldüğü üzere dört temel konuyu içermektedir. Bunlar;
Kamu Yönetimi, Stratejik Yönetim, Yetkinlik Yönetimi ve Kapasite Geliştirme’dir. Kapasite Gelişim
Modelinin kurgulanmasına girdi teşkil etmesi amacıyla bu dörtlünün bağlantılarla gösterilen alanlarında
ülkeler, kuruluşlar ve özel sektör arasında karşılaştırmalar sunulmuştur.
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Şekil 8: Kıyaslama Modeli

Kıyaslama modelinin ilk adımında ülkelerin kamu gelenekleri karşılaştırılmıştır. Böylece kıyaslanan
sistemlerin ortamlarına ait kavrayış genişletilmiştir. Ülkelerin kamu sektöründe yapmaya çalıştıkları
reformlar ve stratejik yönetim modelleri üzerinde durulmuştur.
Daha sonra bu strateji modelleri için gerekli yönetim kapasitesi kapsamında ülkelerin istihdam
yaklaşımları incelenmiştir. Buna bağlı olarak faklı ülkelerin kamudaki yetkinliklere nasıl yaklaştıkları
ve hangi yetkinlikleri geliştirmeye odaklandıkları kıyaslanmıştır.
Kamu yönetiminde kullanılan karakteristik eğitim modellerinin incelenmesinin ardından, Türk kamu
kuruluşlarındaki bazı örneklerle ilgili tespitler yapılmıştır. Ayrıca, Türkiye’de faaliyet gösteren ulusal
ve çok uluslu şirketlerin stratejik planlama yaklaşımları incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Özel sektörde
yetkinliklerin nasıl geliştirildiğiyle ilgili örnek bir yaklaşım da detaylı olarak ele alınmıştır.
1. ÜLKELERİN KAMU YÖNETİMİ GELENEKLERİ
Son 20 yıldır gelişmiş ülkelerde, kamu yönetimleri başta olmak üzere, sektörler kendilerini
yenilemektedirler. Kalite yaklaşımlarıyla güçlenen yenilenme ile kamu yönetimleri vatandaşlara daha
iyi hizmet sunmaya çabalamakta ve kendilerini iş dünyasına daha fazla benzer hale getirmeye
çalışmaktadırlar (Kuperus ve Rode, 2009) Böylece, kamu, etkinliklerini ve sorgulanabilirliklerini
arttırmayı hedeflemektedir.
Özellikle Avrupa’daki kamu reformu süreci izlediği yollar açısından oldukça farklılaşan yaklaşımlara
sahiptir. Bu farklı yolların oluşumundaki önemli etken, ülkelerin farklı tarihi köklere ve idari

KAMUDA STRATEJİK YÖNETİM KAPASİTESİ GELİŞTİRME PROJESİ

133/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

geleneklere sahip olmasıdır.(181) Tablo 9’da görüldüğü üzere ülkelerin kamu hizmeti gelenekleri
farklı özelliklere sahiptir (Minogue, 1998). Bu özellikler devlet memurlarının statüsü, kurumsallaşma
ve siyasetler etkileşimi olmak üzere üç temel boyutta ayrıştırma sağlamaktadır (Kuperus ve Rode,
2009).
Tablo 9: İdari Gelenekler
Ülkelerin Bölgelere Göre Gruplanması

Kamu Hizmeti Geleneği

Kıta Avrupası

Devlet memurları yüksek statüye sahip,
kurumsallaşmış, organize, işveren olarak tanınma

Anglo-Sakson

Devlet memurları yüksek statüye sahip,
siyasileşmemiş

Kuzey Avrupa

Kamu hizmetleri yerinden yönetilir, profesyonel
ve siyasileşmemiş

Akdeniz

Devlet memurları düşük statüye sahip, siyasi
etkilenme olasılığı yüksek

Doğu Avrupa

Her biri farklı sistem, devlet memurları düşük
statüde

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kamu hizmet geleneklerinde farklılıklar göze çarpmaktadır.
Örneğin Kıta Avrupası ve Anglo-Sakson ülkelerinde devlet memurlarının statüsü yüksekken, Akdeniz
ve Doğu Avrupa’da bu durum tersinedir. Kuzey Avrupa ve Anglo-Sakson ülkelerindeki siyasileşmemiş
yapılar, Akdeniz ülkelerinde ise siyasileşmeye açık yapılar dikkati çekmektedirler.
2. ÜLKELERİN KAMU YÖNETİMİNDE REFORM YAKLAŞIMLARI
Ülkelerin stratejik yönetime olan ilgileri ve yaklaşımları onların esasen ne tür bir reformu
gerçekleştirmek istediklerinin işaretlerini vermektedir. Tablo 10 bu farklı anlayışları göstermektedir.
Yeni Kamu Yönetimi - YKY (New Public Management - NPM) kamu yönetimi geleneğindeki modern
gelişmeleri gündeme getirmiştir (World Public Sector Report, 2005). YKY sadece akademik ve
uygulayıcıların dünyasında değil, aynı zamanda reformlarla ilgili etkileme gücü bulunan uluslararası
kurumlar için de en iyi uygulama olarak görülmektedir. Bunun bir sonucu olarak Anglo-Sakson kökenli
bu yaklaşım Moğolistan’dan Singapur’a, Zimbabve’den Yeni Zellanda’ya kadar farklı kültürel ve
ekonomik coğrafyalarda uygulama alanı bulmaktadır. YKY çoğunlukla iş yönetimi modelini kullanır.
İş yönetiminin bakış açısı, verimliliğin ve kalitenin geliştirilmesi, kamu yönetimi için daima cazip
olmaktadır.
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YKY’nin yanında İskandinav ülkelerinde uygulanan refah ve sosyal güvenlik odaklı modeller (Gould,
1993) ve Avrupa’da yaygın olarak uygulama alanı bulan kurumsal reform yaklaşımları mevcuttur.
Benzer şekilde Akdeniz ve Doğu Avrupa ülkelerinde de siyasi ve idari reform merkezli çabaların
bulunduğu gözlemlenmektedir.
Tablo 10: Reform Türleri
Reform Türü

Reform Yapan Ülkeler

Yeni Kamu Yönetimi

Anglo-Sakson ülkeler

Refah Devleti Politikaları

İskandinav ülkeler

Kurumsal Reform (özelleştirme, yerinden
yönetim)

Fransa, Belçika, İtalya, bazı Doğu Avrupa ve
Akdeniz ülkeleri

Tedrici Reform (adım-adım)

Almanya, Hollanda

Siyasi ve İdari Reformlar

Akdeniz ve Doğu Avrupa ülkeleri

Almanya ve Hollanda gibi ülkeler ise gelişimleri zamana yayarak gündemlerine almaktadırlar.
Yapılmakta olan reformların amaçları benzer olmakla birlikte ülkelerin bunlara ulaşmak için
belirledikleri stratejileri içinde bulunulan sosyal, ekonomik ve siyasi bağlama göre farklılık
arzetmektedir.
3. ÜLKELERİN STRATEJİK YÖNETİM MODELLERİ
Ülkelerin uyguladıkları reformların niteliklerinde farklılaşmalar ne kadar fazla olursa olsun stratejik
yönetim tüm kamu yönetimlerinde ağırlığını arttırmaktadır. YKY’nin iş idaresindeki stratejik yönetim
yaklaşımını kamu uygulamalarında da merkeze alan bakış açısı, tüm ülkeler için önemli bir nirengi
noktasıdır.
Toplumun iradesinin sistemlere katılması ve kamu kaynaklarının doğru şekilde kullanılması ihtiyacı
nedeniyle toplumun karşılaştığı güncel ve gelecek sorunların çözümü için stratejik yönetim
yaklaşımlarına başvurulmaktadır. Bunlar aslında şu soruların da cevaplarını teşkil eder:
•

Stratejik gelişimin amacı nedir?

•

Süreçte kimlere hangi roller düşmektedir?

•

Stratejiler nasıl geliştirilecektir?

Stratejik yönetimin ulaşmaya çalıştığı dönüşüm bir etkileme sürecidir; bunun her zaman planlı ve
yönetilen bir süreç olması gerekmemektedir. Etkileme, dört temel boyutun şekillendirilmesiyle elde
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edilir. Bunlar; içerik, aktörler, süreçler ve araçlardır. Dört temel boyutun birbirleriyle bir bütün olarak
eş güdümü ve uyumu ile modeller oluşturulmaktadır.(182)
Bu bölümde Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre ve İrlanda’nın stratejik yönetim
modellerine genel bir bakış yer almaktadır.
3.1. Birleşik Krallık
Program/Girişim

Birleşik Krallık’ta, stratejik yönetim konuları, son 20 yıldaki reformlarda önemli bir rol oynamıştır. Son
zamanlarda Hükümet Modernizasyonu Reform Programı çerçevesinde, özellikle iki temel unsur olan
Ortaklaşa Yönetim Programı (Joined-Up Government Programme-JUG) ile Kamu Hizmeti
Sözleşmeleri (Public Service Agreements-PSA) güçlendirilip yeniden organize edilmiştir. Özellikle
Mali Yönetim Girişimi ve Sonraki Adımlar Girişimi (Financial Management Initiative and the Next
Steps Initiative) çerçevesinde oluşmuş değişiklikler ve yenilikler büyük oranda önceki reformlara
dayanmaktadır. Sonraki Adımlar Girişimi çerçevesinde kapsamlı, yetkilerin dağıtıldığı bir örgütsel
(yerinden yönetim) yapı içinde uygulanabilecek, yalın sözleşme ve performans yönetim sistemi
tanıtılmıştır. Yönetimi daha bağımsız kılmaya yönelik süreç ve merkezilikten arındırma, yönetimde
belirli parçalanmalara (yerinden yönetime) gidilmiştir. Bu konu iki reformun da çıkış noktalarındandır.
1998’de PSA sistemi, kamu kaynakları için beklentilerin ne olduğu ve her bir anlaşmanın yerine
getirilmesinden hangi bakanın sorumlu kılındığı kamuya açık bir taahhüt olarak açıklanmıştır.
Reformun öncelikleri; Kamu Yönetiminin Modernizasyonu programındaki en acil politik konular ve
örgütler ile sektörler genelinde başa çıkılması gereken temel sorunlardır. Bu baz, Ortaklaşa Yönetimin
(Joined-up Government-JUG) çıkış noktasıdır. JUG, stratejik ve kesişen (cross-cutting) konularda
hükümet yeteneklerini geliştirme hedeflerini yönlendirmektedir. Kamu Yönetiminin Modernizasyonu
programı on yıllık bir zaman dilimini kapsamaktadır.
Kavram

İşçi Partisi (Labour) Hükümeti reformları, merkezi hükümet kurumlarının kendi stratejik eylemlerini
sürdürebilmeleri için, çekirdek yöneticilerin (core executive) yönetim ve koordinasyon yeteneklerini
geliştirmeyi hedeflemektedir (Dunleavy ve Rhodes 1990). Bunu yaparken, koordinasyonla ve
önceliklerle uzun vadeli siyasi strateji tasarımını; bir yönetimin karşılaşabileceği bütün problemlere ve
dikkat dağıtan şeylere rağmen bu stratejinin sürdürülmesini sağlama iddiası bulunmaktadır (James
2004). JUG programındaki “ortaklık” konuları da yaklaşımın içinde yer almaktadır. Bu anlayış içinde
çekirdek yönetim, devlet faaliyetlerinin koordinasyonu ve yönetimiyle; hükümetle çekirdek yöneticinin
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görevi olan strateji için merkez rolü oynamaktadır. Stratejik hedefler, öncelikler ve stratejinin kendisi;
çekirdek yönetim, başbakanın ofisleri ve çalışanları, kabine ofisleri vb. kapsamında ele alınmaktadır.
PSA’lar çekirdek yönetime, stratejik yönetim rolünü yürütmesi için yeni yönetim ve koordinasyon
araçları olarak verilmiştir. PSA’lar idari eylem ve giderler için hükümetin önceliklerini gösterir. Hazine
himayesi altındaki PSA’lar stratejik öncelikleri belirleme sistemine uymak zorundadır. Koordinasyon
ve entegrasyonda aktörlerin (ve en önemlisi astlar) arasındaki ilişkilerin çeşitliliği olası gerginliklerin
habercisidir. PSA anlaşmaları, departmanlar ve kesişen/çakışan/örtüşen konular Bakanlıklar ve Hazine
arasında sonuçlandırılmaktadır. JUG adı altında ortak bütçeler ve yürütme komiteleriyle de çalışanlarla
ilgili değişimler, ortak konular olarak tasarlanmaktadır. Her PSA, departmanın veya ortak konular
yürütme komitesinin sonuçlarıyla hedeflerini ve bunların nasıl ölçülmesi gerektiğini açıklamaktadır.
Kaynakların tahsisine dayalı PSA’lar üç yılda sonuçlandırılıp, yayımlanmaktadır. PSA’lar, iş
planlaması ve hizmet sunum işlevinin üstlenildiği ve devlet daireleri ile departmanların performans
hedeflerinin belirtildiği Hizmet Sunum Anlaşmaları (Service Delivery Agreements) tarafından
desteklenmektedir. PSA sistemi, bir bütün olarak yönetim için parçalanmayı azaltmak ve hükümet
çapında performans sistemini tanıtmak amacıyla başlatılmıştır. Kurulan sistem ile üç ayda bir veya
gerekirse daha sık izlenebilmektedir. Hedeflere ulaşmada performans, başbakanın bakanlarıyla yaptığı
özel toplantının konusudur. Rapor sonuçları yayımlanmaktadır. PSA’lar, harcama programının önemli
bir unsurudur. Elde edilen sonuçlar kaynak tahsisi aşamasında dikkate alınmaktadır. PSA sistemi,
çekirdek yönetim tarafından belirlenen önceliklerin ruhu içinde hareket eden stratejik süreçteki siyasiler
ve memurlar için teşvik amaçlı olarak tasarlanmıştır. Böylece bakanlar, organizasyonel birimlerinin
hedeflerine ulaşmasında sorumludurlar. Çekirdek yönetimin hem kamu hizmetleri sağlamada onun
yönetilebilirlik ve yönetim etkisini artırmadaki kararlılığı, hem de ortak konuları yürütmedeki azmi,
çekirdek yönetimdeki yönetim ve koordinasyon kaynakları tarafından da takip edilmektedir. Bunun için
başbakan ve kabine ofisi etrafında çeşitli birimlerin kurulması önemli bir örnektir. 1998’de Performans
ve İnovasyon Birimi (Performance and Innovation Unit), politika geliştirmedeki yeniliği teşvik etmek
ve departmanların ötesine geçen konuları ele almak için hükümetin kapasitesini artırma amacıyla
kurulmuştur.
Birleşik Krallık; siyasi elitin, eksikliği kabul etmesine ve bunu kendi kaynaklarını ve bilgi temelini
oluşturarak karşılamasına imkân veren bir yaklaşım sergilemektedir.
Sonuçlar

Stratejik yönetimdeki en son gelişmeler, 1980’lerden beri Birleşik Krallık reformlarının radikal ve
merkezi karakterinin bir devamıdır. Çekirdek yönetimin kararlılığı ve güçlü liderliği bunu etkilemeye
devam etmektedir. Aynı zamanda reformların yönü sert eleştirilere konu olmakta ve reformun radikal
doğası kutuplaşmaya yol açmaktadır. Uygulama sürecinde bu yönetim yaklaşımı, merkezi ve analitik

KAMUDA STRATEJİK YÖNETİM KAPASİTESİ GELİŞTİRME PROJESİ

137/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

yaklaşımın bilinen birçok engelleriyle mücadele etmektedir. En çok tartışılan; hedeflerin kalitesidir.
Çoğu kez hedeflerin geleceğe yönelik öncelikleri olmadığı gibi politikalarla da aralarında büyük
farklılıklar bulunmaktadır. PSA sistemi kamu sektöründeki resmi stratejik süreç dışında ortaya çıkan
hedefler ve öncelikler gerçeğini de değiştirmek zorunda kalmaktadır. Performansı ölçmek zordur,
çünkü göstergeler genellikle bir hedefin sadece sınırlı bir yönüne değinmektedirler. Ayrıca, buna ek
olarak, Birleşik Krallık’taki değişimin hızı çok yüksektir. Sistemin geliştirilmesi için yapılan
düzeltmelerle, ilk turdaki 630 hedef, ikinci turda 160’a düşürülmüştür. Sonuç olarak, raporlama
aşamasından önce birçok hedef değiştirilmiştir(183). Sistemin hedefler için sağlaması gerektiği
teşviklere bağlı olarak (örneğin Bakanlık sorumluluğunu belirleyerek) sonuçların seçici tanıtımı (kötü
olan değil, sadece iyi olan sonuçlar) ve hedeflerin riske duyarlı tanımları gibi kaçınma yöntemleri
uygulanmıştır. Bakanlar ve üst düzey memurlar, sonuçları elde etmek için gayret göstermişlerdir.
Stratejik yönetim ve düşünce, Birleşik Krallık’ta diğer ülkelere göre daha önemli bir rol oynamaktadır
ve çok profesyonel bir ekip tarafından yürütülmektedir. Tartışmalı, kesişen (cross-cutting) konulara
ilişkin sorunlar devam etse de, özellikle departmanların iş birliğinde ve orta çözüm üretmede başarılar
elde etmek mümkün olmaktadır.
Birleşik Krallık’ta yaklaşım; profesyonel ve merkezi koordinasyon yapı tarafından yönetilen ve
Başbakan için güçlü liderlik rolü ile merkezi bir hükümetçe desteklenen stratejik yönetimin karmaşık
bir sistemi olarak adlandırılabilir.
Kararların koordinasyonunda ve etkin hizmet sağlamada etkili yollar geliştirmek için uygulamadaki
zorluklar ve sorumluluk devretme sorunları, başka ülkelerde olduğu gibi Birleşik Krallık’ta da
görülmektedir.
3.2. Amerika Birleşik Devletleri
Program / Girişim

Amerikan Federal Hükümeti’nin son yıllardaki stratejik yönetim uygulama çabaları, İdari Performans
ve Sonuçlar Yasası (Government Performance and Results Act - GPRA) ile yakından ilişkili olmuştur.
Bu yasa Clinton yönetiminin 1997’ya kadar pilot uygulaması tamamlanmak üzere desteğiyle 1993
yılında Kongre’den geçmiştir. Ancak, dört yıllık süre içinde yasanın gereği yerine getirilememiştir.
GPRA; finansal kaynaklar, sonuçlar ve kurumsallaşmış stratejik planlama arasında olduğu gibi
departmanlardaki ve devlet dairelerindeki sonuç odaklı planlama ve raporlama sistemleri arasında da
daha güçlü bir bağlantı yaratmayı hedeflemektedir. Clinton Yönetiminde GPRA, Ulusal Performansı
Gözden Geçirme / Hükümeti Yeniden Oluşturma için Ulusal Ortaklık (National Performance Review /
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National Partnership for Reinventing Government – NPR) tarafından desteklenmiştir. Daha sonra Bush
yönetimi tarafından devam ettirilmemiş, onun yerine, sonuç odaklı oryantasyonu güçlendirmeyi ve
bütçeleme ile sonuçları birleştirmeyi amaçlayan Başkan’ın Yönetim Gündemi’ni (President's
Management Agenda) tasarlanmıştır (Pollitt ve Bouckaert, 2004). Cumhuriyetçilerin yönettiği Kongre
ile Bush yönetimi, GPRA kanununu yürürlükte bırakmış ve onun uygulamalarını sürdürmüşlerdir.
Planlamadaki vurgu nedeniyle bu yaklaşıma ‘sonuç odaklı planlama’ denmiştir.
Kavram

GPRA’nın amacı federal programlarda ve federal yönetimlerde verimlilik ve etkililiği artırmaktır. Bu
amaçla, sonuca doğru tek tip bir yönelim oluşturmayı hedeflemektedir; idari birimler, tanımlanan
sonuçlardan sorumludur. GPRA’nın ön koşulları, geleneksel planlama süreçlerinin unsurlarına bağlıdır.
Departmanlar ve devlet daireleri için hedef belirlemeden önce; çalışanlar ile Kongre ve onun
komisyonlarının da dahil olduğu, paydaşların işbirliğine öncelik verirler. Bütün departmanlar ve devlet
daireleri, üç yılda bir güncellenen, beş yıllık stratejik planlamayı uygulamak zorundadır. Ek olarak,
idari ofisler için kapsamlı görev listeleri ile performans, sonuç hedefleri ve göstergeleri ile paydaş
planlama süreci hazırlanmaktadır. Orta vadeli stratejik planlamanın yanında, GPRA ayrıca, 1999 mali
yılından beri, bütçeyle Kongre’ye sunulan yıllık performans planlarını da gözönüne almaktadır. Yıllık
performans raporları, gerçekleştirilen mevcut performans ile o mali yıl için konulan performans
hedefinin karşılaştırmasıdır. Başarılamayan hedefler için detaylı bir açıklama ve ölçüleri içeren bir plan
çizilmektedir.
Sonuçlar

GPRA, büyük ölçüde pozitif olarak değerlendirilmektedir. Stratejik planlama ve stratejik yönetimin
gelişimi, departmanlarda ve devlet dairelerinde gözlemlenmektedir. Beklenen sonuçların ve çıktıların
analizi, tanımı ve ölçülmesi de bir çok devlet dairelerinde düzenli bir şekilde yürütülmektedir. Hükümet
içerisinde sonuçlara yönelik oryantasyonda bir artış saptanmıştır. Bu açıdan GPRA; sonuçlara ve
çıktılara yönelik altyapıyı yaratmıştır. Aynı zamanda, bilginin kullanımında olduğu gibi süreçler ve
araçlar da geniş çapta gelişmiştir. Eleştirel gözlemciler, GPRA’nın, politika yapımında ve bütçelemenin
temel sürecinde kayda değer bir etkisi olmadığını söylemektedirler. Bu gözlemcilere göre genel olarak
GPRA, ‘doğal’dan çok ‘yapay’dır, çünkü bu yasa gereğidir. Uygulamadaki zorluklara rağmen, özellikle
performans değerlendirme bilgisinin çalışanların ilgisini görmesi dikkat çekmektedir. Departmanlar ve
devlet daireleri içinde, bazı gözlemciler, performans değerlendirme bilgilerinin kullanılabilirliği için
duyurumda yetersiz hazırlık yapıldığını vurgulamaktadırlar. Kongre’de bile, karar vermede, mevcut
bilginin oldukça seyrek kullanıldığını, fakat bunun yerine zaman zaman bazı yöneticiler tarafından,
kendi politik gündemlerini geliştirmek için taktiksel olarak kullanıldığını belirtmektedirler!
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Stratejik yönetim yaklaşımı A.B.D’de odak birimlerdeki ve devlet dairelerindeki iç planlamayı
güçlendirmektir. Bu yaklaşım, devlet dairelerine, belirli politika alanlarında ve örgütsel uygulamalarda
yaratıcı bir araç niteliğindedir. Sistem, sonuç hedeflerini birleştirmek için kullanılabilmekte, stratejileri
somutlaştırabilmekte ve bağlantıları yönetilebilir hale getirebilmektedir.
Ülke çapında bir bütün olarak bakıldığında, stratejik yönetim çabalarının oldukça parçalanmış bir resmi
ortaya çıkmaktadır.
3.3. İsviçre
Program/Girişim

İsviçre’de stratejik yönetim, “Sonuç Odaklı Kamu Yönetimi” (Outcomes-Oriented Public
Management/Wirkungsorientierte Verwaltungsführung veya WOV) bağlamında düşünülmektedir.
WOV, (New Public Management- NPM) 1990’ların ortalarında ortaya çıkmış ve hemen hemen tüm
eyaletleri, toplulukların çoğunu ve hatta federal hükümeti etkisi altına almıştır. İsviçre’de diğer
ülkelerdeki birçok yaklaşımın aksine sadece performansı değil sonuçlar da yönlendirme desteklenmiş
ve takip edilmiştir. Federal düzeyde WOV, Performans Sözleşmeleri ve Küresel Bütçeleme ile Yönetim
(Management by Performance Contracts and Global Budgeting- Führen mit Leistungsauftrag und
Globalbudget, veya FLAG) programında uygulanmaktadır. FLAG, 1996’da bir pilot proje olarak
başlatılmış ve 2001’de kapsamlı bir değerlendirmenin ardından kamu yönetimine entegre edilmiştir.
2004’te Federal Konsey (İsviçreli yöneticiler) ve yönetim FLAG’ı daha geliştirmeyi ve genişletmeyi
tasarlayan genel bir strateji kabul etmiştir. Birçok ülkenin ve eyaletin aksine İsviçre’deki federal
hükümet, FLAG yönetim mantığının tüm yönetim çapında uygulanması için çabalamamaktadır.
Şimdiye kadar federal hükümetteki (işletim giderlerinin yaklaşık yüzde 6’sına karşılık gelen) sadece 12
idari birim FLAG’e uygun olarak yürütülmüştür; genel stratejiye göre bu rakamın 2011’de üç katına
çıkması öngörülmektedir. Bu ise federal hükümetin işletme giderleri açısından bakıldığında %35
mertebesindedir. Federal düzeyde, hükümet düzeyinde birleşik bir stratejik yaklaşım ve sonuç odaklı
bir yaklaşım bulunmamaktadır.
Kavram

FLAG stratejik yönetim süreci, devlet dairelerinin Federal Konsey ile performans sözleşmesi olarak
adlandırılan, dört yıllık çerçeve anlaşması imzalamasını gerektirmektedir (Leuenberger 2005; Ritz vd.,
1999). Performans sözleşmesi, stratejinin bir açıklamasını, ortamın analizini, hedefleri ve gelecek dört
yıl için performans hedefleriyle bir çıktı planını içermektedir. İlk yılın tecrübesine dayanarak, sonuç
hedeflerini ve göstergelerini tanımlama sorununa yaklaşmak ve programların sonuç yönünü
genişletmek için sonuç modelin bir tanımı da gereklidir. Sonuç modelinde bir devlet dairesine kesin
stratejiler hazırlama ve müdahale mantığını şeffaf yapma görevi verilir. Yasalar çoğunlukla kesindir ve
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devletin topluma nasıl müdahale edebileceği varsayımlarına dayalıdır. Performans sözleşmelerinde
sonuç modeli ortam analizine ve stratejik tanıma bağlanmaktadır. Kamu kurumları, performans
sözleşmelerindeki stratejik süreçlerden bazı kesin sonuçlar bekler. Dört yıllık performans sözleşmesine
rağmen, finansal yönetim yıllık torba bütçelere dayalıdır. Performans sözleşmelerini uygulamak için,
FLAG daireleri bir departmanla yıllık performans anlaşmaları imzalar. Çoğunlukla müdürler ve ofis
yöneticileri sorumluluk taşırlar ve programın uygulanması ve geliştirilmesi inisiyatifini üstlenirler.
Projeye, departman ve hükümet düzeylerinde gelişim sağlanması için yer verilir, ancak ne bir federal
meclis üyesi (örneğin bakan) ne de belirli bir bölüm teşvik edici bir rol üstlenmemiştir. Parlamento ve
alt komisyonları; hedefler ve kontrol düzeyi resmen müzakere edilirken ve yalnızca Federal Konseyde
kabul edilirken, bilgi ve danışma amaçlı olarak performans sözleşmelerini almaktadır. FLAG altındaki
stratejik yönetim büyük ölçüde kamu kurumları düzeyinde uygulanmaktadır.
Sonuçlar

Siyasal yapının her iki tarafının, parlamentonun ve hükümetin, programa dahil edilmesinin bir yandan
başarı için önemli bir faktör olduğuna ve aynı zamanda da programın en büyük zayıflık ve tehditlerden
biri olduğuna işaret edilmektedir. Bir taraf, yeni yönetim araçları ile bunların daha da geliştirilmesi ile
ilgilenmekte ve hedefler ile idari faaliyetlerin içeriklerini daha yoğun biçimde incelerken, diğer taraf bu
tür reformları incelememekte veyönetimsel yaklaşımlara neredeyse hiç ilgi gösterilmemektedir. Bu bir
ölçüde olumsuzluktur; çünkü parlamento FLAG yönetimini yaymada ve genişletmede genel bütçeleme
sürecine geçiş sorumluluğunu paylaşmak durumundadır. Hükümetin stratejik yönetim sürecindeki rolü
de çok çeşitlidir ve federal düzeyde zayıftır. Federal Konsey, yönetim çapında stratejik hedefler ya da
öncelikler için hiçbir şart yayınlamamaktadır. Performans sözleşmelerini “görüşürken” hükümet, yöne
ilişkin bir düzenleme yapmamaktadır. Bir yandan, hükümet kaynak eksikliğinden yakınırken diğer
yandan uygulamalardaki zorluklar ve araçların eksikliği yüzünden engellenmektedir. Program
yöneticileri, sunumları geliştirme ve sonuç bilgilerinin kalitesi konusunda sistemli olarak çalışmaktadır.
Devlet daireleri, hedef ve sonuç analizlerine hakimdir. Devlet dairesi yöneticileri ve FLAG
ofislerindeki üst düzey yöneticiler reformun etkisini çok olumlu gördüklerini ifade etmektedirler. Aynı
zamanda, stratejik ve yönetimsel oryantasyonun güçlendirilmesinin daha çok, devlet dairesi
yöneticilerinin kapasitelerine ve sorumluluklarına bağlı olduğu vurgulanmaktadır.
Diğer uluslararası örneklerle karşılaştırıldığında İsviçre yaklaşımı, stratejik yönetimi öncelikli olarak
devlet dairesi düzeyinde nispeten zayıf merkezi yönetim ve departmanlar, hükümet ve parlamento
tarafında çok az koordinasyon gerektiren, merkezi olmayan bir stratejik yönetim kavramını
göstermektedir. İsviçre’de, her yerde olduğu gibi, bu yönetim yaklaşımının kabulünün ve
uygulamasının çok uzun bir süreç olduğu görülmüştür. Artan koordinasyon gerektiren “çapraz kesişen
konuların” yönetimi konusundaki endişe, diğer ülkelere göre İsviçre’de daha az tartışma konusudur.
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Federal ve bölgesel düzeydeki yaklaşımlar farklılık göstermektedir. Bazı konularda bölgeler, sonuçodaklı yönetim sistemlerini geliştirme ve uygulamada, federasyonun önündedirler (Proeller, 2007).
3.4. İrlanda
Program/Girişim

İrlanda hükümeti, kamu sektörünün stratejik gücünü arttırmak için, 1994 yılında Stratejik Yönetim
Girişimini (SYG) başlatmıştır. Bu dönemde, üç hedef belirlenmiştir. Hedeflerden ilki; kamu
kuruluşlarının, ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimine önemli bir katkı sağlaması, ikincisi; birinci sınıf
hizmetlerin kamu yararına kullanımı ve üçüncüsü de; kaynakların verimli ve etkin bir şekilde
konumlandırılmasıdır. İlk aşama, her bir departman ve pek çok ofise stratejik sürecin, stratejik
dokümanlar ile tanıtılmasını kapsamıştır. Başlangıç aşamasından sonra, Stratjik Yönetim Girişimi,
Daha İyi Devlet Hizmeti programı-Delivering Beter Government (DBG) ile genişletilmiştir.
Günümüzde de, Stratejik Yönetim Girişimi ile Daha İyi Devlet Hizmeti programı birlikte
yürütülmektedir. 2004 Yılındaki önemli politikaları da temel alan girişim, genel Modernizasyon
Programına kadar götürülmüştür. (Proeller, 2007)
Tasarım

Stratejik yönetim; iç ve dış ortamlardaki olası gelişmelerin kamu idarelerince incelendiği, verimliliği ve
etkinliği arttırmak için gerekli düzenlemelerin yapıldığı bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle,
merkezi yönetim ofislerinin, stratejik amaçlarını, stratejilerini ve gider kaynaklarını içeren bir “Strateji
Raporu” hazırlamaları gerekmektedir. Genel olarak, klasik strateji analizleri ve planlama süreci takip
edilmektedir. Strateji raporunun başlangıcı, çoğunlukla faaliyetlerin tanımını ve statükonun incelenmesi
konusunda daha az eleştirel bir yaklaşımı içermektedir. Reform süreci ve muhtemel çözümler için
yapılan sorun analizleri, başlangıç aşamasından sonra Daha İyi Devlet Hizmeti - Delivering Better
Government (DBG) başlıklı raporda sunulmuştur. DBG, 1996 yılında hükümet tarafından kabul edilen
bir programdır ve uygulamaya alınmıştır. DBG, stratejik yönetimin ana fikrini daha öteye taşıyarak
kaynak harcamalarının önceliklere uyması için gerekli düzenleme ihtiyacı ve Stratejik Sonuç Alanları
önemi üzerinde durmuştur. DBG’de ele alınan temel girişimler aşağıda sıralanmıştır:
1. Hizmet kalitesinin geliştirilmesi
2. Kaliteyi arttırmak için düzenleyici uygulamaların yeniden yönlendirilmesi ve giderlerin
azaltılması
3. Görevlendirilmiş bakanlar, parlamento komiteleri ve bölümler arası takımların görevlilerine
tekrar sorumluluk atayarak bölümler arası çıkan uyuşmazlıkların giderilmesini sağlayacak
yöntemlerin geliştirilmesi
4. Bir bütün olarak, performans yönetimi sistemlerinin işletmeye tanıtılması
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5. Otorite ve sorumlulukların tekrar düzenlenmesi ve delege edilmesi
6. Stratejik zorluklar ve performans yönetimine uyumlu insan kaynakları yönetimi kurulması
7. Üç yıllık bütçe kullanılması ve işletme giderleri için departmanlara sorumluluk verilmesi,
finans yönetimine yeni uygulamalar kazandırılması
Yukarıda stratejik yönetim yaklaşımları irdelenen Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, İrlanda
ve İsviçre’nin yanı sıra, Finlandiya ve Yeni Zelanda da Tablo 11’de görüldüğü üzere karşılaştırılmıştır.
Sonuç olarak ülkelere ilişkin stratejik yönetim yaklaşımlarının özeti de aşağıda verilmiştir.
Birleşik Krallık stratejik yönetim yaklaşımını Kamu Yönetiminin Modernleştirilmesi programıyla ele
almaktadır. Programın iki temel ekseni vardır: Bunlardan birincisi Ortaklaşa Yönetim Programı
(Joined-up Government), diğeri ise Kamu Hizmeti Sözleşmeleri (Public Service Agreements) rejimidir.
Yaklaşımın odak noktasında hedefler, çıktılar, sonuçlar ve ortak konular (temalar) bulunmaktadır.
Yeni Zellanda’da kamu aktiviteleri sonuçlar ve çıktılara odaklıdır. Stratejik oryantasyon ve
entegrasyonun sağlanması için stratejik planlama ve yönetim süreçleri kullanılmaktadır. Süreçler birim
seviyesinde, orta vadeli çıktıları tanımlamaya ve ulaşmaya dayalıdır.
İrlanda, Stratejik Yönetim Girişimini kamu sektöründeki stratejik yetenekleri geliştirmek için
başlatmıştır. Stratejik Yönetim farklı idari reform konularını ve projelerini de içeren kapsamlı bir idari
reform projesidir. Stratejik Yönetimi güçlendirmek için bölümler ve ofisler stratejik planlamaya ve
strateji süreçlerine ihtiyaç duymaktadır. Yaklaşım, düşüncelerin açıklığını ve kamu birimlerinin
stratejik yeteneklerini geliştirmek üzere yapılandırılmıştır.
Amerika Birleşik Devletlerindeki son stratejik yönetim çabaları İdari Performans ve Sonuçlar
Yasasına (GPRA) dayanmaktadır. GPRA stratejik planlama gibi kurum ve kuruluşlardaki sonuç odaklı
planlama ve raporlama çalışmalarını kurumsallaştırmıştır. İddia sahiplerini dahil ederek kamu
kurumları hedeflerini, sonuçlarını ve bu amaçlara götürecek faaliyetlerini tanımlamaya
yönlendirilmiştir.
Finlandiya ise politika önceliklerini sistematik olarak değerlendirmek ve uygulamak amacıyla Program
Yönetimi’ni kullanmaktadır. Programın temel konusu yataylaştırmayı geliştirmektir. Yaklaşım özel
idari ve siyasi sorumlulukların bulunduğu önceliklendirilmiş politika progralarında uygulanmaktadır.
Aynı zamanda merkezi olarak koordine edilen yönetim döngüsü uygulanmaktadır. Bu modelde strateji
siyasi seviyede ve çekirdek yöneticilerde toplanmıştır. Böylece sonuçların değerlendirilmesiyle elde
edilen dersler vurgulanmaktadır.
İsviçre’de stratejik yönetim genellikle çıktı odaklı kamu yönetimi kavramının bir parçası olarak
tartışılmaktadır. Sonuç Odaklı Kamu Yönetim (WOV) federal seviyede Performans Sözleşmeleri ve
Küresel Bütçeleme ile Yönetim (FLAG) programlarıyla uygulanmaktadır. Temel konu çıktıların
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yönetilmesidir. FLAG’la birlikte stratejik yönetim oldukça merkezden bağımsız bir biçimde
yürütülmektedir.
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Tablo 11:Ülkelerin Strateji Yaklaşımları
Karşılaştırma
Alanları
Kavram

İnisiyatif

Temel İçerik

Birleşik
Krallık
Konu odaklı
koordinasyon

Kamu
hizmetleri
sözleşmeleri

Stratejik
konular
Performans
hedefleri

Kilit Araçlar

Koordinasyon
Sözleşmeler

Yeni Zelanda

İrlanda

A.B.D.

Finlandiya

İsviçre

Türkiye

Sonuç odaklı
temas yönetimi

Amaç odaklı
değişim süreci

Sonuç
odaklı
planlama

Diyalog ve
değişim
süreci

Sonuç odaklı
kamu
yönetimi

Sonuç odaklı
ve eksen bazlı
planlama

Çıktılar için
yönetim

Çıktı düzeyinin
iyileştirmesi;Çıktı
odaklı sözleşme
yönetimi ve çıktı
odaklı stratejik
yönetim
Niyet ifadeleri

Stratejik
yönetim
inisiyatifi

İdari
Performans
ve Sonuçlar
Yasası

Değişim
hedefleri

Çıktı
hedefleri

Stratejik
amaçlar

Stratejiler

Program
yönetimi

Yataylık

Performans
Sözleşmeleri
ve
Küresel
Bütçeleme ile
Yönetim
Performans
sözleşmeleri

(9. Kalkınma
Planı./S.110)
Gelişme
eksenleri ve
stratejik
amaçlar
(9.Kalkınma
Planı)
Çıktı hedefli

Programlar

Koordinasyon
Strateji
ifadeleri

Sözleşmeler
Değişim
Programları

Sonuç
hedefleri
Stratejik
planlar /
Misyon
ifadeleri
Performans
planları ve
raporları

İdari
programlar

Performans
sözleşmeleri /
anlaşmaları

Orta vadeli
program;
Yıllık
Programlar;

İdari
stratejik
dokümanlar

Eylem Planı;
Kamu
kurumlarının
SP’ları ve
Performans
Programları;

Süreçler

Kilit Aktörler

Eksik Yönler

İzleme,
Koordinasyon

Çekirdek
idareci
denetçiler,
şubeler

İzleme

Kıdemli
yöneticiler,
Çekirdek
idareciler

Değişim

Kıdemli
yöneticiler,
Çekirdek
idareciler

Planlama

Şubeler,
bölümler,
OMB,
GAO,
Kongre

Diyalog ve
Öğrenme

Bakan,
şubeler

Planlama ve
Diyalog

Kıdemli
yöneticiler

Bütçe ve
Yatırım
Programı
Uygulama,
izleme,
değerlendirme,
koordinasyon
(9.Kalkınma
Planı)
Plan İzleme ve
Yönlendirme
Komitesi;
DPT
Müsteşarlığı;

Merkezi
yaklaşım;

Üst düzey
yöneticiler
Merkezi
yaklaşım;

Koordinasyon
problemleri

Koordinasyon
problemleri

Örneklerin çokluğu ve çeşitliliği sadece ülkelerin stratejik yönetim çabalarındaki amaçlara değil,
onların uygulamasındaki ortamla ilişkilerine de dikkat çekmektedir.
4. KARŞILAŞTIRMA SONUÇLARI
Bu karşılaştırmalardan ve örneklerden şu sonuçları çıkarmak mümkündür:
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1. Stratejik yönetim yaklaşımlarındaki merkezi yönetim, ortamın özelliklerine bağlı olarak
değerlendirilmelidir. Politik ve idari sistemlerin özellikleri, kültürel eğilimler ve etkiler ile
önceki deneyimler gözönüne alınmalıdır.
2. Stratejik yönetim anlayışına bakıldığında; hedefler, sonuçlar, siyasi program çıktıları arasında
geçişler vardır.
3. Aktörlerin çeşitliliği ve stratejik süreçlere entegrasyonları tüm ülkelerde farklı şekillerde ele
alınmaktadır.
4. Yönetim yaklaşımları; planlama, kontrol, öğrenme ve izleme gibi stratejik süreçlerin farklı
yönlerine vurgu yapmaktadırlar.
5. Araçlar bazında Sözleşme Yönetimi ve Preformans Yönetim Sistemleri tüm örneklerde öne
çıkmaktadır.
6. Uygulamadaki tüm olumsuzluklara rağmen Stratejik Yönetim olumlu algılanmaktadır. Stratejik
Yönetim; stratejik düşünce, stratejik eylem ve ihtiyaç duyulan diğer yetkinliklerle
geliştirilmektedir.
7. Tüm örneklerde performans ölçümleme zorlukları bulunmaktadır.
8. Ülke örnekleri, merkezi yönetimde, stratejik yönetim sistemlerinin gelişitirilmesinin uzun
soluklu ve maliyetli bir yolculuk olduğunu göstermektedir.
5. ÜLKELERİN İSTİHDAM YAKLAŞIMLARI
Ülkelerin strateji yönetim yaklaşımları aynı zamanda yetkin kamu yöneticilerine ihtiyacı gündeme
getirmektedir. İstihdam sistemleri açısından kamu yönetimini, kariyer temelli ve pozisyon temelli
olarak ikiye ayırmak mümkündür (Kuperus, Turchetti and Rode, 2008). Kariyer temelli sistemler ömür
boyu kamu hizmeti kariyeri, özel giriş ölçütleri ve kıdeme bağlı kariyer ile tanımlanır. Özel sektördeki
istihdam sisteminden oldukça farklılık gösterirler (Kuperus and Rode, 2009). Kariyer temelli system
aynı zamanda düşük delegasyon ve düşük bireysellik içerir. Çalışanlar bir pozisyon veya görev yerine,
merkezi bir sınavla kamu hizmeti kariyerinin tamamı için seçilirler. Kariyer temelli sistemlerde
yetkinliklerin geliştirilmesi için uzun soluklu gelişim politikalarına ihtiyaç vardır.
Pozisyon temelli sistemler ise her bir pozisyon için adayların seçimine odaklanır. Pozisyona açık bir
erişim ve özel-kamu sektörleri arasında daha fazla geçişkenlik öngörür. Bu sistem delegasyon ve
bireyselliğe dayanır. Kurumlar kendi insan kaynakları yönetimi kurallarını ve performansla ilişkili
çalışan haklarını belirlerler (Kuperus and Rode, 2009). Pozisyon temelli sistemlerde kariyer temelli
sistemlere gore değişimleri uygulamak daha kolaydır.
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Uygulamada ayrıca, karma sistemlere de rastlamak mümkündür. Tablo 12’de görüldüğü üzere bu tür
karma uygulamalara daha çok Doğu Avrupa ülkelerinde rastlanmaktadır.

Kariyer Temelli
Almanya
Avusturya
Belçika
Fransa
İrlanda
İspanya
Lüksemburg
Portekiz
Romanya
Türkiye
Yunanistan

Tablo 12: İstihdam Sistemleri
Karma
Bulgaristan
İtalya
Latviya
Litvanya
Macaristan
Malta
Polonya

Pozisyon Temelli
Birleşik Krallık
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Hollanda
İsveç

Kamu kurumlarının üst düzey yönetimi; siyasetçi, vatandaş, ticari kurumlar ve personelinin, kısacası
tüm paydaşlarının çıkarlarını dengeli bir şekilde gözetmek durumundadır. Hem karar verici, politika
geliştirici rollerini, hem de işveren konumlarını göz önünde bulundurarak güçlü liderlik özellikleri,
insan yönetme becerileri, siyasi ve çevresel bilinç sahibi olmalıdırlar. Her üst düzey yöneticinin
kendisine özgü niteliklerin yanında, küresel sorunlar karşısında mücadeleyi sürdürebilmek için yönetim
takımının diğer elemanlarının da yeteneklerini etkin ve yüreklendirici bir şekilde devreye alması
gerekir.(184)
En üst düzey kamu yöneticilerinin (ÜDKY) görevleri yönetimle sınırlı değildir; aynı zamanda bir lider
olarak, kurumlarına atılımı ve değişimi getirebilmek için personelin katılımını sağlamalıdırlar. Bunun
için stratejik düşünce ve vizyon, bireylerin en güçlü yönlerini ortaya çıkarabilme, sürekli gelişim ve
öğrenme için iç görü, sonuç odaklılık, ilişki geliştirme, takımdaşlık, ortak anlayış ve değerler gibi
başlıklar önem kazanır. Tüm yetkinlikleri işler hale getirebilmek için üst yönetimin bütünleyici bir
takım olarak çalışması gerekir. Yönetim takımlarının bileşim ve birlikteliği de önemlidir. Giderek
Avrupa ile daha bütünleşmiş, hatta uluslararası boyutta faaliyet gösterebilmek için kamu kurumlarının
üst düzeyde iyi dengelenmiş bir çeşitliliğe ihtiyacı vardır. Ayrıca çalışma şartlarında yapılacak
iyileştirmeler ile dil ve çok kültürlülük araçları ve eğitimleri de bu amaca yönelik, kurum çalışanlarının
tümünün yararına yapılacak değişikliklerdir.
Hollanda ve İngiltere’de Üst Düzey Kamu Yöneticisi (ÜDKY) Yönetim Merkezleri kurulmuştur. Bu
tür yönetim merkezinin avantajları arasında; kurumun çalışanlarına özel önem verilmesi, kendi
aralarında bir takım ruhu oluşturabilmesi, yeni kurum kültürü yaratılabilmesi, merkezden
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yönlendirilmiş ve belirlenmiş prosedürlere göre değişik bakanlıklar arasında yatay geçişlerin mümkün
kılınması, özel destek ve geliştirme etkinlikleri sayılabilir. Bu durum özellikle pozisyon bazlı atama
sistemlerde daha geçerlidir. Genelde tüm AB üye ülkelerinde merkezileşmeye doğru bir hareket
görülmektedir. Buna bir örnek İrlanda’da kurulan Üst Düzey Atama Komitesi’dir. Bu komite ülkede
Müsteşar Yardımcısı ve üstü için atamalara aday seçer. Buna karşın kariyer bazlı memuriyet sistemleri
ise aynı kurum kültürünü paylaşan üst düzey elemanlar arasında uyumlu çalışma ve iyi iletişim
becerileri bulunan kişileri atar.
Ortak vizyon ve ortak değerler bir kurumda etkin liderlik için gerekli ön koşullardır. Mümkün
olduğunca vizyon ve değerler tüm paydaşlarla paylaşılmalı, başta ÜDKY yetkinlik profili olmak üzere
İK aracı ve kurumdaki diğer araçlara taşınabilmelidir. İyi bir lider için gerekli olan beceriler aşağıdaki
gibi sıralanabilir:
-

Kurumun vizyon ve amaçlarını anlatmak

-

Sonuca varmadan önce eldeki bilgiyi doğru değerlendirmek

-

Geniş kapsamlı stratejilerin uygulanabilirliğini aktarmak

-

Ulaşılması gereken hedeflerle ilgili ortak anlayış geliştirmek; hızlı değişen ortamı şekillendirip
yönlendirmek.

Gerekli ÜDKY yetkinliğine ulaşmak için çeşitli yollar vardır. Öncelikle atama aşamasında belirli
makamlar için yetkinlik profilleri kullanılmalıdır. İkincisi bireylere veya gruplara gerekli olan becerileri
kazandırmak amacıyla eğitim ve gelişim etkinlikleri yapılmalıdır. Atama, eğitim ve geliştirme
makamlarının bu hususları göz önünde bulundurması gerekir ki yetkinlikler geliştirilebilsin. Ancak içe
dönüklük/dışa dönüklük gibi kişisel davranışlar da unutulmamalıdır. Bu özellikle kariyer bazlı
sistemlerde mesleğin erken bir döneminde yönetici atamalarında oldukça önemlidir.
Liderlik ve değişim yönetimi konusunda; mevcut ve gelecekteki sorunlarla baş edebilmek için son
yirmi yıldır önem verilen yönetim becerileri ve niteliklerinin yetersiz olduğu ortaya çıkmaktadır.
Dolayısıyla kamu sektörü için yeni yetkinliklerin geliştirilmesi gerekmektedir. Günümüzde üst düzey
kamu yöneticilerinden, diğer kamu personeline nazaran daha çok performans odaklı, daha az süreç
bazlı olmaları beklenmektedir. Yasal görevleriyle beraber yönetim odaklı olmaları, liderlik vasıfları
taşımaları, inovasyon ve iletişime önem vermeleribeklenmektedir. Bu yetkinliklerin tümü etkin ve
verimli bir üst yönetim için gerekli on koşullardır.
Özellikle AB’nin doğu kanadı ülkelerinde liderlik ve değişim süreçleri kimi zaman siyasi iklim
değişimlerinde kesintiye uğrar. Bu nedenle, liderlik ve politika oluşturma süreçlerinin tıkanıklığa
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uğramaması, sürekli ve sürdürülebilir olabilmesi için yönetim kademelerine siyasi atama yapılmasının
kesinlikle engellenmesi gerekir.
6. ÜLKELERİN YETKİNLİK YAKLAŞIMLARI
Ülkeler kamu yönetimi yaklaşımlarını daha etkin ve daha verimli kılmak istedikçe kamu kurum ve
kamu yöneticilerinin yetkinliklerinin yönetilmesi gündeme gelmektedir. Bu alanda ülkelerin farklı
yaklaşımları bulunmaktadır.
6.1. BİRLEŞİK KRALLIKTAKİ ÜST DÜZEY DEVLET MEMURLARI İLE İLGİLİ
UYGULAMA
Kamuda “üst düzey sivil hizmetliler” (SCS - Senior Civil Servant) sözcüğü ile tanımlanmaktadır.
“Hizmet” kavramı kamu yönetiminin kelime kökeni ile benimsediği yaklaşımı göstermektedir.
1980’de İngiliz hükümeti, kamu genelinde çalışan üst düzey yöneticiler için temel yetkinlikleri
belirlemek üzere bir grup danışmanla bulunması gereken kişisel özellikler, beceriler, farklı pozisyonlara
atanma, seçilme, meslekte ilerleme konularında çalışmalar başlatmıştır.
1987’de kamu genelinde en üst kademe için yetkinlik temelli eğitim programları tasarlanmış ve hayata
geçirilmiştir.
İş tanımının gerektirdiği roller, yetkinlikler ve kişisel niteliklere bağlanarak belirlenmiştir.
1990’da İngiliz hükümeti, yöneticilerden beklenen yetkinlikleri saptayarak çalışan politikalarını
yetkinlik yönetimi etrafında örgütlemiştir.
Yetkinliklerin belirlenmesinde iki aşamalı bir yöntem uygulanmıştır:
1. Aşama: Mülakatlar ve toplantılar
2. Aşama: Sonuçların hazırlanması ve değerlendirilmesi
1. Aşamada dört farklı türde görüşme gerçekleştirilmiştir:
•

Mülakat: 14 yönetici ile yüz yüze görüşmelerle kamusal alanın modernleştirilmesi, kamu tepe
yöneticilerinin ne gibi davranış ve yetkinliklere ihtiyaç duyabilecekleri gibi konular üzerinde
yoğunlaşılmıştır.

•

Kritik olay mülakatları: Farklı bölümlerden 30 üst düzey yönetici ile görüşmeler yapılmıştır.
Yöneticilere kendi kariyer haritaları, zaman içinde geliştirdiklerini düşündükleri becerileri,
ortamları ve özellikle kendi rollerine uygun yetkinlikler ve davranışlar sorulmuştur.
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•

Atölye çalışmaları (çalıştay), toplantılar: Sekiz bölümden farklı yöneticiler ile 12 kişilik dört
farklı toplantı ve İK uygulamaları ile ilgili bir toplantı yapılmıştır.

•

Özel sektör yöneticileri ile görüşmeler: 6 tepe yönetici ile mülakat gerçekleştirilmiştir.
Kendilerine yetkinliklerle ilgili soruların yanı sıra kamu tepe yöneticilerini (KTY) ne şekilde
algıladıkları sorulmuştur.

2. Aşamada çalışmalar analiz edilerek KTY’lerin özellikleri ele alınmış; Hollanda, Kanada, Avustralya,
Yeni Zelanda ve birçok ülkeden kamu ile ilgili bilgi toplanmıştır. Bütün bu çalışmalar 5 haftada
tamamlanarak ortak temalar ortaya çıkarılmıştır. Böylece kamudaki tüm KTY’ler için geçerli
yetkinlikler ve beklenen davranışlar listesi elde edilmiştir.
Belirlenen temel/anahtar yetkinlikler:
•

Amaç ve yön vermek, gelecek için vizyon yaratmak

•

Kişisel etki yaratmak, inisiyatif alarak takip edilecek yolu çizmek, liderlik

•

Kişilerin potansiyelinden en iyi şekilde yararlanabilmek

•

İş birliği içinde çalışmak, üstün sonuçlar için başkaları ile beraber çalışabilmek

•

Olaylara geniş açıdan bakabilmek, seçenekleri değerlendirmek, çıktılara karar vermek

•

Çıktılara odaklanmak, hedeflerle yönetmek

2000 yılında belirlenen bu yetkinlikler anketle 3000 kadar KTY’ye gönderilmiş, her bir yetkinliği ne
kadar önemli gördüklerinin değerlendirilmesi istenmiştir. Ancak bu çalışmaya sadece 500 geri dönüş
olmuştur. Anketlerde yöneticilerin aynı zamanda kendilerini de değerlendirmeleri istenmiş; böylece
eğitim/gelişim ihtiyaçları da yeni yetkinliklere göre belirlenebilmiştir.
6.2. HOLLANDA, ÜST DÜZEY KAMU HİZMETİ (SPS – SENİOR PUBLİC SERVİCE)
“Kişiler kendilerini geliştirirlerse kurumlar da gelişir” anlayışından hareketle, 1995 yılında Hollanda
hükümetinde yer alan 650 yönetici pozisyonu için görev, yetki, sorumluluklar, işe alım, personel
hareketleri (kariyer haritaları, rotasyon, transfer) ödüllendirme ve değerlendirme konusunda çalışmalar
başlatılmıştır.
Çalışmaların amacı:
•

Yenilikçilik, yaratıcılık, profesyonelleşmek, bütünlük/birliktelik kültürünü yaratmak

•

Değişen koşullara, dönüşümlere uyum sağlayacak yöneticiler geliştirmek

Amacı gerçekleştirebilmek için öncelikle “Yetkinlik Dili” oluşturularak, istenen ve beklenen becerileri,
gözlemlenebilir davranışlara dönüştürme üzerinde yoğunlaşılmıştır.
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Yazın araştırması yapılarak ve ülke örnekleri incelenerek, iş performansını etkileyebileceği düşünülen
yetkinlikler belirlenmiştir. Konuyla ilgili olarak danışmanlık alınmış, iş geliştirme uzmanları ile
periyodik toplantılar yapılarak çalışmalar sürdürülmüştür.
Ana tema, yönetici yetkinliklerinin gözlemlenebilir davranışlara dönüştürülmesi olarak belirlenmiştir.
Kurum/iş ortamı/yöneticinin ele aldığı iş ile ilgili kritik durumlar incelenmiş, 12 tipik yöneticilik
pozisyonu için mülakatlar düzenlenmiştir.
Bu alanda yetkinliklerin yaratacağı katma değerlerin iş sonuçlarına yansımasına çaba sarf edilmiş ve
STAR adı verilen bir model geliştirilmiştir. STAR modelinin açılımı aşağıda verilmiştir:
Situation: Durum
Task: Görev (İş)
Action: Eylem
Results: Sonuçlar
Yöneticilerle ilgili ortak yetkinlikler ise “Muhteşem Yedili” olarak tanımlanmış ve tüm Hollanda
KTY’leri için geçerli kılınmıştır:
1. Bireysel farkındalık
2. Öğrenmeyi öğrenmek
3. Çevresel farkındalık
4. Personeli geliştirme)
5. İkna yeteneği
6. Bütünsellik
7. İnisiyatif almak
Bireysel performans değerlendirmeleri için de aşağıdaki başlıklar belirlenmiştir:
1. Politika geliştirmek
2. İmaj
3. Kamuyu, işveren olarak meşru kılmak, onurlu/sözünün eri kılmak
4. İyi olduğum işleri yapmaktan hoşlanıyor muyum?
5. Mevcut işim için güçlü yönlerim yeterli mi?
6. Hangi yetkinliklere ihtiyacım var?
7. Sergilediğim kişisel imaj çevremle uyumlu mu?
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6.3. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ: LİDERLİK YETKİNLİKLERİ
Geçmiş: 1991’de A.B.D. Personel Yönetimi Ofisi (U.S. Office of Personnel Management - OPM),
Personel Kaynakları ve Gelişim Merkezi (Personnel Resources and Development Center - PRDC);
denetçiler, müfettişler, yöneticiler ve üst düzey yöneticilerin performanslarını yükseltmek için bireysel
ve örgütsel yetkinlikleri saptamıştır. Ayrıca, liderlik ve yöneticilerin davranışları ile ilgili yazın
taraması yapılmıştır. Liderlerin yüksek performans göstermesi için gereken kritik bireysel ve örgütsel
yetkinlikler incelenmiştir. Bu incelemenin ardından bir anket aracı geliştirilip federal hükümetteki
hedef kitleye uygulanmıştır. Üst düzey yöneticilerle odak grup toplantıları düzenlenmiştir. Toplanan
bilgiler Liderlik Etkinliği Çerçevesi’nde (Leadership Effectiveness Framework) toplanmış, “OPM
1992” adıyla 22 liderlik yetkinliğinden oluşan yetkinlik modeli çıkartılmıştır.
Güncellemesi: Devam eden yıllarda merkez, orijinal modelinin güncellenmesi ve geçerlik süresinin
uzatılması için birçok proje yürütmüştür. Karşılaştırmaları ve iş birliklerini içeren araştırmalara, önde
gelen özel sektör şirketlerinin kullandığı yetkinlik modelleri incelemeleri eklenmiştir. Toplanılan ve
analiz edilen bütün bilgiler değerlendirilmiş, Liderlik Etkinliği Çerçevesi bir daha gözden geçirilerek
yetkinlikler listesi genişletilmiştir. 1997 yılına gelindiğinde bir liderde olması gereken tutumlar,
değerler, davranışlar ve özellikler belirlenmiştir.
Mevcut Model: Sonuçta ortaya çıkan model, organizasyonun başarısı için gereken beş grupta toplanan
(Executive Core Qualifications - ECQ) temel yönetici nitelikleri, 27 maddede tanımlanmıştır.
Kamu yöneticilerinin yaratacakları katma değerlere odaklanılarak, bir de her çalışanda olması beklenen
“PRIDE” adı verilen temel yetkinlikler belirlenmiştir.
•

Planning / Planlama

•

Recreating / Yeniden oluşturma

•

Inventing / Yenilikçilik

•

Developing / Gelişim

•

Evaluating / Değerlendirme
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Liderlik Yetkinlikleri
Ana başlıklarıyla tanımlanan liderlik yetkinlikleri Tablo 13’de sıralanmış ve aşağıda açıklamaları
verilmiştir.
Tablo 13: A.B.D. Liderlik Yetkinlikleri
A.B.D. Liderlik Yetkinlikleri
Değişim Liderliği
Vizyon
Çevresel farkındalık
Yaratıcılık ve Yenilikçilik
Stratejik düşünce
Sürekli öğrenme
Dayanıklılık
Esneklik
Çalışanları motive etme

Sonuç Odaklılık
Hesap verebilirlik
Problem çözme
Kararlılık
Müşteri odaklılık
Girişimcilik
Teknik güvenilirlik

İş Zekâsı

Liderlik

Mali kaynakların yönetimi
İnsan kaynağı yönetimi
Teknoloji yönetimi

Çatışma yönetimi
Çeşitliliğin yönetimi
Takım kurma
Dürüstlük / Doğruluk

İlişki Yönetimi ve İletişim
Yazılı iletişim
Etkileme / Müzakere etme / Ara buluculuk
İş birliği
Politik zeka
İlişki yönetimi
Değişim Liderliği: Kilit ulusal amaçları ve program hedeflerini, öncelikleri, değerleri ve diğer faktörleri
entegre ederek kurum vizyonunu geliştirebilme ve uygulayabilme yeteneği ile sözel iletişim
Kişilere Liderlik: Çalışan potansiyelini en üst düzeye çıkaran ve örgütün vizyon, misyon ve
hedeflerinin karşılanması için yüksek etik standartları teşvik eden stratejileri tasarlayabilme ve
uygulayabilme yeteneği
İş Zekâsı: İnsan kaynağı, finans, malzeme ve bilgi kaynaklarını; kamu güveni aşılayan, örgütün
misyonunu gerçekleştiren ve karar vermede yeni teknolojiyi kullanabilme ve yönetebilme yeteneği
Sonuç Odaklılık: Hesap verebilirlik ve sürekli gelişim; zamanında ve etkili kararlar verebilme, stratejik
planlama ile sonuçlar üretebilme yetkinliği, programları ve politikaları stratejik plan doğrultusunda
uygulama ve değerlendirme

KAMUDA STRATEJİK YÖNETİM KAPASİTESİ GELİŞTİRME PROJESİ

153/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

İlişki Yönetimi ve İletişim: Gerçekleri ve fikirleri ikna edici bir şekilde açıklayabilme, destekleyebilme
ve ifade edebilme yetkinliği
İç ve dış paydaşlarla görüşme, fikirlerini dinleme, yararlanma: Diğer kurum ve organizasyonlarla
profesyonel işbirlikleri geliştirebilme ve örgütün çalışmasını etkileyen iç ve dış politikaları anlayabilme
yeteneği.
Yetkinliklerin kullanılmasına bir örnek olmak üzere, A.B.D.’de hizmet veren Kamu Yöneticisi Liderlik
Akademisi (The Public Executive Leadership Academy -PELA) tarafından hazırlanan “Dış Hizmet
Görevlilerinin görevde yükselme ve görev süreleri için karar verme kriterleri” Ek: 11’de verilmiştir.
6.4. FRANSA’DA KAMU HİZMETİ (CİVİL SERVİCE)
Fransa’da devlet memurlarının özlük işlerini ve bazı kamu hizmetlerini (eğitim-sağlık-iletişim) Fransız
Halk Hizmetleri Bakanlığı (Ministère de la Fonction Publique) yürütmektedir. Adı geçen Bakanlık,
hükümet adına (GPEEC - Gestion Prévisionnelle des Effectifs, des Emplois et des Compétences) işe
alım, iş gücü planlama ve yetkinlik planlaması faaliyetlerini kapsayan Bakanlıklar arası bir proje ile
yetkinlik konusunu kamunun gündemine getirmiştir. Projenin amacı, kamuda insan kaynağı
planlamasını düzenlemektir. Devletin insan kaynakları politikalarını oluşturmak üzere, her bir
Bakanlıktan bir temsilci göndermesi istenerek çalışmalar başlatılmıştır (Horton vd. 2002).
Fransa’da özel sektör işletmelerinde yetkinlik temelli yönetim, insan kaynakları politikalarında kilit rol
oynadığından bu yönüyle kamu hizmetinin de ilgi alanına girmiştir.
Yetkinlik yönetimi konusu, özel sektörde ilk olarak 1980’lerin ortasında ortaya çıkmıştır. Yeni
oluşumun ana fikri, çalışanlar ve kurumları arasındaki ilişkiyi geliştirmek ve çalışanlarda güveni
artırmaktır. Bu yaklaşım içten ve dıştan gelen baskılardan kaynaklanmıştır. İç baskılar çalışanların
motivasyon eksikliği; dış baskılar ise artan hizmette kalite talepleri olarak özetlenebilir ve özel
sektördeki gelişmelerin kamuya yansıması olarak değerlendirilebilir (Horton vd. 2002).
1990’ların sonunda üniversitelerin, danışman firmaların ve sendika konfederasyonlarının katıldığı bir
girişim başlatılmış ve yapılan görüşmelerde iki ana eğilim ortaya çıkmıştır:
1. Geleneksel insan kaynakları yönetimi tekniklerinin değişmesi ve yetkinlik yönetimine geçiş
2. Kurumların insan kaynakları stratejilerinin yeniden tanımlanması ve bu stratejilere bağlı olarak
diğer bölümlerin hizalanması
Çalışmalarda hedeflenenler ise şunlardır:
-

Eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını, iş için gereken bilgiyi ve ‘know-how’ı tanımlamak

-

Beklenen davranışları belirleyerek, denetim ve yönetim fonksiyonları gibi tanımlanması zor
olan uzmanlık alanlarını açıklamak
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-

Pozisyonun veya işin en belirgin özelliklerini vurgulamak

Fransa’daki kamu sektörü kurumlarının yönetim prensipleri, yetkinlik yaklaşımından çok uzak
görünmekle birlikte; kamu hizmetinde personel yönetiminin esası, rekabetçi seçme sınavlarına ve
kariyer yükselme kurallarına dayalıdır. İşe alım, genç adaylar arasında düzenlenen tarafsız konkurlarla
ve yarışma sınavları ile gerçekleştirilir. Kariyere başlamak için yaş sınırlaması vardır. Ancak sınırlı süre
ile niteliklerine bağlı işe alınan sözleşmeli kamu çalışanları bu modelin dışındadır.
Yetkinlik temelli yaklaşıma geçiş kararıyla hazırlıklar altı farklı konuda başlatılmıştır:
1. Mevcut insan kaynaklarının envanterinin çıkarılması
2. Emeklilik için orta vadeli plan hazırlanması
3. Gelecekteki görevlerin ve ilgili mesleklerin tanımlanması
4. Çalışan sayılarının belirlenmesi
5. Eğilimler ve ihtiyaçlar arasındaki ikilemin analizi (ihtiyaçlar ve mevcut durum)
6. Bu ikilemleri azaltmak için öneriler
Diğer taraftan 18-26 yaşları arasındaki gençler için yeni hizmetler projesi, Fransa’da kamu sektöründe
işe alım alanında önemli icraatlardan biridir. 1980’lerden sonra hükümet, yeni memur almadan işsizlere
iş bulmak amacıyla yarım zamanlı geçici işlerin sayısını artırmıştır. Bu yaklaşım Başbakan Lionel
Jospin (1997-2002) zamanında bir adım ileri götürülmüştür. İşler tam zamanlı olmuş ve beş yıllık
çalışma garantisi verilmiştir. Prensip olarak önceden var olmayan işler yaratılmıştır.
Burada niteliklerin yanı sıra yetkinlikler de dikkate alınmıştır. Gençlerin bu şekilde işe alımı
yetkinliklerin tanınmasını ve kullanımının yaygınlaşmasını sağlamıştır. Gelişmeler doğrultusunda yeni
işlerde gerekli olan yetkinlikler belirlenmiştir (Horton vd. 2002).
Ancak, kamuda işe alınacak kişiler, her durumda, gerekli eğitim düzeyini saptayan giriş sınavını aşmak
zorundadır.
7. AB ÜYESİ VE ADAY ÜLKELERDE KAMU GÖREVLİLERİNİN EĞİTİMİ
AB üyesi; Malta, Polonya, Ukrayna, Macaristan, Bulgaristan, Almanya, Fransa, Hollanda, İrlanda,
İngiltere, Yunanistan olmak üzere onbir ülkede kamu görevlilerin eğitimleri hakkında edinilen bilgiler
aşağıda özetlenmiştir.
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7.1. ÜLKE BAZINDA ÖZET
7.1.1. MALTA

a. The Staff Development Organisation (SDO) - (Personel Geliştirme Kurumu): Başbakanlığa
bağlı bu kurum, kamu sektöründe eğitim ve insan kaynakları gelişimi politikasından sorumludur.
Kilit kadrolar; müdür, müdür yardımcısı ve sekreterlerden oluşmaktadır. Bunun dışında her bir eğitim
alanıyla ilgili ayrı birimler ve bu birimlerin kendi özel uzman kadrosu vardır.
Eğitim konuları: Yönetim Gelişimi, Politika ve Hükümet Eğitimi, Ortak Hizmetler Eğitimi, Sürekli
Gelişim, ICT -

Bilgi İletişim Teknolojileri Eğitimi (word-excel, e-posta, bilgi iletişim, sunum

teknikleri, vs.), Dil Eğitimi
http://www.sdo.gov.mt/index.htm
b. The Institute of Public Administration and Management (IPAM) - (Kamu Yönetimi ve İşletme
Enstitüsü): Bu birim, Hükümetle Malta Üniversitesi arasında yapılan bir anlaşma uyarınca kamu
sektöründe idare ve yönetim uygulama ve çalışmalarını geliştirmek üzere Malta Üniversitesi
bünyesinde kurulmuştur. Yıllık olarak hükümet bütçesinden finanse edilir. Çeşitli kamu idarelerinden
ve üniversite temsilcilerinden oluşan bir kurul tarafından yönetilen enstitü eğitim, araştırma ve danışma
işlevlerine sahiptir.
Çok çeşitli programlar ile yöneticiler dahil tüm çalışanlara kamu yönetimi alanında Malta Üniversitesi
ile işbirliği halinde çok yönlü eğitim verilir. Bazı programlar sonunda katılımcılara diploma verilir.
http://home.um.edu.mt/ipam/
7.1.2. POLONYA

The National School of Public Administration (NSPA) - (Ulusal Kamu Yönetimi Okulu):
Başbakanlığa bağlı, müdürü doğrudan başbakan tarafından atanmaktadır. Finansmanı devlet
bütçesinden karşılanmakla birlikte özel olarak gelir elde etme yetkisi de vardır. Birçok konuda özerk bir
yapıya sahiptir. Okul konseyi; uygulama, tavsiye ve görüş verme organı görevi yapar. Yükseköğretim
kurumları ve kamu idareleri ile işbirliği içinde çalışır.
İki tür eğitim vermektedir:
(1) Tam zamanlı eğitim:
Amacı: Geleceğin kamu görevlilerini yetiştirmek. Üniversite mezunu olup kamu görevine talip 32 yaş
altı adaylar , 18-20 ay süren kapsamlı bir eğitim aldıktan ve yurt içi ve dışı stajlarını da tamamladıktan
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sonra başarı durumlarına göre (orta düzey) yönetici kadrolarına atanırlar. Ücretsiz olarak bu program
aracılığıyla yetiştirilenlerin en az 5 yıl süreyle kamuda çalışma zorunluluğu vardır.
(2) Sürekli eğitim:
Mevcut çalışanların hizmet içi eğitimi olarak tanımlanmıştır. Konular: Mevzuat, iktisadi konular, kamu
maliyesi, AB ve uluslararası işbirliği, sosyal konular (kamu görevlilerinde profesyonel kültür/yaklaşım
ve kamu hayatında etik), kamu idaresinde yönetim ve yönetişim, AB fonlarının yönetimi, bilgi iletişim
teknolojileri (ICT), insan kaynakları, iletişim teknikleri, iç denetim, yabancı dil vb. dir.
Bu kapsamda 2008 yılında 3953 çalışan eğitim almış durumdadır.
http://www.ksap.gov.pl
7.1.3. UKRAYNA

Bu ülke AB üyesi veya adayı olmayıp yeniden yapılanma çalışmaları sürdürülmektedir.
a. The National Academy of Public Administration (NAPA) – (Ulusal Kamu Yönetimi
Akademisi): Devlet başkanlığına bağlıdır. 15 fakülte, 58 bölüm, 2 merkezi ve 4 bölgesel enstitüsü
bulunmaktadır. Burada da eğitimde ikili bir yapı sözkonusudur:
(1) Kamu yönetimi alanında akademik eğitim
(2) Merkezi ve mahalli idarelerdeki kamu çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim
Üst düzey görevlileri göreve hazırlama, atanma sonrası yetiştirme ve yeni yasal düzenlemelerin
ardından bilgilendirme amaçlı özel eğitim programları da vardır. Uzaktan eğitim (e-learning) imkânı da
sunulmaktadır. Modernleşme çabaları kapsamında PIFC (Public Internal Financial Control) (Kamu İç
Mali Denetim) alanında eğitim verecek özel bir merkezin kurulması planlanlanmıştır.
www.academy.gov.ua
b. European Centre for Public Financial Management (EIPA) – (Avrupa Kamu Maliye Yönetimi
Merkezi): Merkezi Hollanda’da olan European Institute of Public Administration (EIPA) – Avrupa
Kamu Yönetimi Enstitüsü bünyesinde yer almakla birlikte Polonya (Varşova)’da örgütlenmiş bir eğitim
merkezidir.
Bu merkezin temel amacı, AB’ye üye ve aday ülkelerde kamu mali yönetimi alanında çalışan kamu
görevlilerine eğitim vermek ve bu alanda araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmektir. Başlıca
konular: Performans bütçeleme, iç denetim, yolsuzlukla mücadele olarak belirlenmiştir.
http://www.eipa.eu/en/antenna/Warsaw
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7.1.4. MACARISTAN
Yürüttükleri projelerden birinin amacı; PIFC (Kamu İç Mali Denetim Sistemi) konusuna hakim
profesyonel eğitimcilerden kurulu bir havuz oluşturarak PIFC Yöntem ve Eğitim Merkezini (PIFC
Methodological and Training Centre) kurmak olarak belirlenmiştir.
Macaristan Kamu Yönetim Enstitüsü içinde kurulması öngörülen bu Merkez, sadece eğitim faaliyetleri
düzenlemeyecek; ayrıca, yöntem araştırma ve geliştirme işlevi doğrultusunda rehberlerin ve
kavramların ortak yorum (kavramsal birlik) ve uyumunun gözetim ve teminini sağlamayı
hedeflemektedir.
7.1.5. BULGARİSTAN

a. The Institute of Public Administration and European Integration

- (Kamu Yönetimi ve

Avrupa’yla Bütünleşme Enstitüsü): Öncelikli olarak, kamu görevlilerinin daha çok genel eğitim
ihtiyaçlarını karşılamak üzere; bütçeleme süreci, mali denetim ve kamu alımları gibi konularda eğitim
ve seminerler düzenlemektedir.
b. The Public Finance School - (Kamu Maliye Okulu ):
Maliye Bakanlığı bünyesinde teşkilatlanmış ve maliye politikası oluşturma alanında görev alan
çalışanların profesyonel eğitimlerini temin etmek için sürekli bir altyapı kurulması amaçlanmıştır.
Okulda genel kapsamda denetim ve mali kontrol, giderleri AB tarafından karşılanan proje ve
programların yönetimi, kamu harcamalarının planlanması ve programlanması, performans ve politika
temelli bütçeleme, mali yönetim bilgi sistemleri gibi konular ele alınmaktadır.
c. Internal Control Directorate – (İç Kontrol Müdürlüğü):
Maliye Bakanlığına bağlı olup Kamu Maliye Okulu ile işbirliği halinde özel eğitimler
düzenleyebilmektedir. Bu Müdürlüğün öncelikli olarak, doğrudan bağlantılı olduğu merkez (33 adet) ve
yerel (264 adet) düzeyde yer alan ilk düzey harcama birimlerinin Başkanlarına (ki bu birimler de ikinci
ve diğer alt birimlerden sorumludur) rehberlik sağlaması öngörülmektedir.
7.1.6. ALMANYA

The Federal Academy of Public Administration – (Kamu Yönetimi Federal Akademisi)-: İçişleri
Bakanlığı bünyesinde özerk bir kurumdur. Bir başkanı, bir “Danışma Kurulu”, bir “Bilim Komitesi” ve
bir de “Proje Grubu” vardır.
Danışma Kurulu: Çeşitli Bakanlık ve kurumlardan 9 sürekli ve 5 yedek üyesi olup, yıllık programı
tasarlar ve uygular, eğitim merkezine danışmalık yapar.
Bilim Komitesi: Danışma kurulu, kendi üyeleri (2 adet sürekli, 5 adet yedek) arasından oluşturulur;
bilimsel tavsiyede bulunur.
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Proje Grubu: İleri eğitim faaliyetlerinin planlanması ve kontrolünün geliştirilmesi için strateji
oluşturmakla görevlidir.
Eğitim faaliyetleri, büyüklüğüne veya kapsamına göre 3’ü ana ve 3’ü de şube olmak üzere farklı
yerleşim birimlerindeki 6 merkezde yürütülmektedir. Bağlantılı konuların aynı başlık altında toplandığı
ve idari konuları da kapsayan 8 adet eğitim bölümü bulunmaktadır. Her bir bölümün eğitim içeriği ve
seviyesi farklı olup katılımcının görevine ve unvanına göre ilgili bölüme yönlendirilmektedir.
Örneğin; Bölüm (II) bütçe, teşkilat, personel yönetimi, basın ve halkla ilişkiler, kanun ve idare, yöntem
ve öğretme sanatları, özel alanlarda uzmanlık, üst hizmet seviyesinden daha üst hizmet seviyesine
yükselmeyi kapsar; Bölüm (IV) ise İdareci eğitimi, iletişim ve işbirliği, kendi kendini geliştirme, kitle
iletişim araçları eğitimi, personel gelişimi konularını kapsamaktadır.
http://www.bakoev.bund.de
7.1.7. FRANSA

Ecole Nationale d’Administration (ENA) - Ulusal Yönetim Okulu: Üst yönetim kademelerine
bürokrat da yetiştiren elit bir okuldur. Burada da Polonya benzeri ikili bir yapı söz konusudur. Kamu
yönetimine ilişkin akademik eğitim/bürokrat yetiştirme ile mevcut kamu görevlilerinin geliştirilmesi
ayrı ele alınmaktadır. İkinci tür eğitimlerde Bakanlık çalışanlarına, askeri yetkililere ve ulusal meclis
çalışanlarına yönelik ayrı eğitim grupları oluşturulmaktadır. Burada da, çalışanları kamu hizmetinin
gerektirdiği yetkinliğe ulaştırmak için çok çeşitli konularda eğitim verilmektedir.
Buna ilaveten kamu sektörü yönetimine ilişkin olarak kamu ve özel sektör yöneticilerine yönelik
seminerler düzenlenmektedir - haftada bir kez ve 3 saat gibi düzenlemeler yapılmaktadır. Bazı
üniversitelerle işbirliği halinde kurslar düzenleyerek yüksek lisans yapma imkânı da sağlanmaktadır.
Örneğin, bir üniversite “risk yönetimi” alanında, bir başkası “yönetişim” alanında destek verilmektedir.
Ayrıca eğitimin yanı sıra, araştırma yapma ve kamu sektörü alanında kitap/rehber vb. yayımlama
faaliyetleri de yürütülmektedir. ENA ile ilgili detaylı bilgiler Ek: 9’da verilmiştir.
http://www.ena.fr
7.1.8. HOLLANDA

Dutch Institute for Public Administration – (Hollanda Kamu İdaresi Enstitüsü): İçişleri
Bakanlığınca kurulmuş ve zamanla özerk bir yapıya kavuşmuş; bugün ise hükümete bağlı olmaksızın
faaliyetlerini sürdürmektedir.
Kamu hizmeti eğitim programlarının ana sağlayıcısı olmasının yanısıra kamu sektörü reform
çalışmalarına danışmanlık hizmeti sunuyor ve kamu idareleriyle yakın ilişki içinde bulunuyor.
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60 kişilik uzman kadrosuyla her yıl yaklaşık 5000 çalışana eğitim veriyor. Başlıca eğitim konuları:
kamu politikası oluşturma, kamu sektörü yönetimi, adem-i merkeziyetçilik/yerelleşme, insan kaynakları
yönetimi, yönetim ve liderlik, kamu maliyesi ve personel gelişimi.
Eğitim hizmetleri; eğitim ihtiyacının değerlendirilmesi (eğitim verilecek konuların belirlenmesi),
müfredatın/eğitim

araçlarının

geliştirilmesi,

“eğiticilerin

eğitimi”

programları,

kursların

gerçekleştirilmesi, iş başında eğitme, rehberlik ve danışmanlık, seminerlerin ve çalışma ziyaretlerinin
tertiplenmesi ile değerlendirilmesi olmak üzere tüm boyutlarıyla ele alınıyor.
http://www.roi-international.org/
7.1.9. İRLANDA

Institute of Public Administration / Ireland’s Public Service Development Agency – (Kamu
Yönetimi Enstitüsü / İrlanda Kamu Hizmeti Geliştirme Dairesi): Kamu çalışanlarının eğitim
ihtiyacını karşılayan, danışmanlık hizmeti sunan ve araştırma ve yayım faaliyetleri de yürüten bir
eğitim merkezidir. Bir kurul tarafından yönetilmektedir. Stratejik plan ve faaliyet raporunu
yayımlamaktadır. Kamu yönetimine ilişkin hemen her konuda eğitim vermektedir.(185)
www.ipa.ie
Civil Service Training and Development Centre – (Kamu Hizmetlisi Yetiştirme ve Geliştirme
Merkezi): Maliye Bakanlığına bağlı bir eğitim merkezidir.
http://www.cstdc.gov.ie
7.1.10. İNGİLTERE

National School of Government (Ulusal Kamu Okulu): Kendi deyimleri ile devlet yapılanması
içinde benzersiz bir konumları bulunmaktadır. 400 uzmandan oluşan fakülte ve 50 akademisyenden
oluşan bir “düşünce kuruluşu” na sahiptir. Üst düzey kamu görevlilerinin yetiştirilmesinde kilit role
sahiptir. Yaklaşık 400 açık eğitim programına her yıl 30.000 civarında kişi katılmaktadır. Eğitim ücret
karşılığında verilmektedir.
http://www.nationalschool.gov.uk

185

Tek sayfaya basılmış 2009 yılı eğitim programına aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

http://www.ipa.ie/upload/documents/Training%20Schedule_Sept-Dec2009.pdf
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7.1.11. YUNANİSTAN

National Centre for Public Administration and Local Government – (Ulusal Kamu Yönetimi ve
Yerel Hükümet Merkezi): İçişleri Bakanlığına bağlı bir eğitim merkezidir.
Bu merkez, iki okul; National School of Public Administration (Ulusal kamu Yönetim Okulu) ve
National School of Local Government (Ulusal Yerel Hükümet Okulu) ve ülke çapına yayılmış 12 adet
bölgesel eğitim enstitüsünden oluşmaktadır. Yürütme organını, Yönetim Kurulu ve Genel Sekreter
temsil etmektedir. Merkezde ayrıca, yönetim kuruluna bağlı bir “Bilim Kurulu” ile genel sekretere bağlı
bir “Eğitim Koordinasyon Komitesi” bulunmaktadır.
Bilim kurulunun sorumlulukları:
-

Eğitim programlarının, öğretim yöntemlerinin ve eğitim süresinin belirlenmesi

-

Düzenlenen eğitimlerin performansının değerlendirilmesi

-

Eğitim enstitülerinde verilecek eğitim konuları ile bu enstitülerin performansının
değerlendirilmesinden ve bilimsel yayın yapılması

Koordinasyon komitesi ise, tüm merkezi ve yerel yönetimlerdeki yetkin organlar nezdinde eğitim
programlarının koordinasyonundan sorumludur. Okullardan bir tanesi merkezi idarelerde diğeri ise
mahalli idarelerde çalışan (ve gelecek vadeden) kamu görevlilerine gerekli bilgi ve yeteneği
kazandırmak üzere işlev görmektedir.
Personel Eğitim Karnesi / Personal Training Card:
Bu uygulama, her bir çalışanın eğitim geçmişinin izlenebilmesini ve gelecek programlara katılımda
kendilerine kişisel danışmanlık hizmeti verilebilmesine olanak vermektedir.
Eğitim enstitülerinin amacı sadece eğitim vermek değil, genel olarak toplumun ve özellikle de merkezi
ve yerel idarelerin çıkarlarına yönelik mevcut iş ve ilişkiler konusunda kamu görevlilerine duyarlılık
kazandırmak ve onları teşvik etmektir. Bu nedenle yılda 1-2 gün süreli konferanslar düzenlenlenerek
“Public Discussion Forum” oluşturulmaktadır.
http://www.ekdd.gr
7.2. GENEL SONUÇLARLA İLGİLİ KIYASLAMALAR
AB üyesi; Malta, Polonya, Ukrayna, Macaristan, Bulgaristan, Almanya, Fransa, Hollanda, İrlanda,
İngiltere, Yunanistan olmak üzere onbir ülkede kamu görevlilerin eğitimleri hakkında edinilen bilgiler
doğrultusunda kamu görevlisi/yöneticisi eğitim modellerinin ortak özellikleri aşağıda sıralanmıştır:
-

Köklü eğitim kurumları hemen her alanda eğitim vermekteler

-

PIFC (Kamu İç Mali Denetim Sistemi ) veya iç kontrol için ayrı bir yapılanma yerine eğitim
çeşitliliği söz konusu olmakta
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-

Eğitimin yanısıra, araştırma, geliştirme, yayın çıkarma, konferans, seminer, çalıştay, çalışma
ziyareti düzenleme gibi faaliyetler de yapmaktalar

-

Kamu çalışanlarının yanısıra dışarıdan da (öğrenci, özel sektör çalışanı) katılımcı kabul
edilmekte

-

Kurullar tarafından yönetiliyorlar, daha akademik, üniversite benzeri yapıları bulunuyor ve
ülkelerindeki üniversitelerle yakın işbirliği içindeler

-

Uluslararası bağlantıları da var, yabancı kamu görevlileri çalışıyor, yabancı öğrenciler de kabul
ediliyor

AB üye ve aday ülkelerde kamu görevlileri açısından eğitim karşılaştırması Tablo 14’de verilmiştir.
Tablo 14: AB üye ve aday ülkelerde kamu görevlileri eğitim karşılaştırması
Karşılaştırma
Alanları

Malta

Polonya

Bulgaristan

Fransa

Hollanda

İrlanda

İngiltere

Türkiye

Eğitim
Konuları

Kamu
Yönetimi;

Orta
Düzey
Eğitim
Programı

Kamu
Görevlilerinin
Genel Eğitim
İhtiyaçları;

Üst Yönetim
Kademelerine
Bürokrat
Yetiştirme;

Kamu Politikası
Oluşturma; Kamu
Sektörü Yönetimi;
Merkeziyetçilikten
Uzaklaşma/
Yerelleşme; İnsan
Kaynakları
Yönetimi; Yönetim
ve Liderlik; Kamu
Maliyesi; Personel
Gelişimi Vb.

Kamu
Yönetimi için
hemen her
konu

Yaklaşık
400 Açık
Eğitim
Programı

Kamu
Yönetimine
ilişkin her
konu

Üst Düzey
Kamu
Görevlisi
Yetiştirilmesi

Kamu
Yönetimi
konularında
Lisans Üstü

Yönetici
Gelişimi;
Politika ve
Hükümet
Eğitimi;

Hizmet İçi
Eğitim
Konuları

Ortak
Hizmetler
Eğitimi;

Kamu Maliye
Okulu Eğitim
Programları

Sürekli
Gelişim;Dil
Eğitimi;
Personele
destek
Eğitim dışı
faaliyetler

Kamu
Yönetimine
İlişkin
Akademik
Eğitim;Kamu
Görevlileri için
Program

Araştırma;
kamu sektörü
alanında
kitap/rehber
vb. yayınlama

İnsan
kaynakları
gelişimi
politikası

ve
Doktora
Programları

Kamu sektörü
reform
çalışmalarına
danışmanlık

Danışmanlık
hizmeti;
araştırma ve
yayım
faaliyetleri

Danışmanlık
hizmeti;
araştırma

Danışmanlık
hizmeti;
araştırma ve
yayım
faaliyetleri;
açık
seminerler

Katılımcı
Profili

Müdür;
Müdür yrd;
sekreter

Eğitim ücreti

Hükümet
finanse ediyor

Yönetim
şekli

Çeşitli kamu
idareleri ve
üniversite
temsilcileri
tarafından
oluşan bir
kurul

Eğitim

Başbakanlığa

Üniv.
mezunu
adaylar;
mevcut
çalışanlar

Kamu
görevlileri;
Maliye
Bakanlığı
bünyesinde
çalışanlar

Bakanlık
çalışanları;
askeri
yetkililer;
Ulusal Meclis
çalışanları;
kamu ve özel
sektör
yöneticileri

Devlet
bütçesi ile
finansman
ve özel
ücret
Özel yönetim
sistemi

Kurul
tarafından

Kamu
görevlileri

Uzman ve
yönetici

Ücretli

Açık
seminerler
ve
programlar
ücretli

Kurul

Enstitü;
Yönetim
Kurulu;
Genel
Müdürlük
(Üniv.Prof)

Özerk yapı,

KAMUDA STRATEJİK YÖNETİM KAPASİTESİ GELİŞTİRME PROJESİ

İçişleri

Özerk

162/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Karşılaştırma
Alanları

Malta

kurumlarının
yapısı

bağlı ve

Polonya

Bulgaristan

Fransa

Hollanda

İrlanda

İngiltere

hükümete bağlı
değil

Üniversitede

Türkiye

Bakanlığına
bağlı

7.3 ÜLKELERİN STRATEJİK YÖNETİM YETKİNLİKLERİ AÇISINDAN
KARŞILAŞTIRMASI
Ülkeler stratejik yönetim yetkinliklerini geliştirmek için yetkinlik modelleri ve profilleri
hazırlamışlardır. Tablo 15’de görüldüğü üzere kamuda tepe yönetimini geliştirmede öncelikli görülen
yetkinlikler sıralanmış ve ülkelerle ilgili algı ve önemleri belirtilmiştir (Kuperus, H, ve Rode, A. 2008).

Türkiye *

Slovenya

Portekiz

İtalya

Belçika

İspanya

Hollanda

Finlandiya

Romanya

Birleşik
Krallık

İrlanda

Bulgaristan

YETKİNLİKLER

Estonya

Tablo 15: Kamuda Merkezi Tepe Yönetimi İçin Öncelikli Yetkinlik Alanları

Liderlik

X

Stratejik
Vizyon

X

Sonuca Ulaşma

X

İletişim

X

İlişki Yönetimi/
İK
Genel Yönetim
Bilgi

X

Farkındalık /
Duyarlılık

X

Değerlendirme,
Karar Verme

X

Yenilik

X

Öz
Değerlendirme,
Öğrenme

X

AB-Odaklılık

X

Farklılık, Çok
Kültürlülük

X

* Ülkemizdeki uygulama ile ilgili yorumlar, çalışma sonuçlarıyla ilişkilendirilerek proje ekibince özetlenmiştir.
Yetkinlik profilleri ve eğitim programları yöneticilerin “stratejik lider" olmaları süreci açısından çok
önemli katkılar sağlamaktadır. Kimi ülkeler yetkinlik profillerini merkezi olarak kullanılırken kimi
ülkeler de yerinden yönetim yaklaşımları öne çıkmaktadır.
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7.4. ÜLKELERİN KAMU YÖNETİCİSİ EĞİTİM MODELLERİ KARŞILAŞTIRMASI
Ülkeler kamu yöneticilerinin yetkinliklerini geliştirmek için farklı eğitim modellerine sahiptirler. Tablo
16’da A.B.D, Birleşik Krallık, Fransa ve Kore’den seçilen kurumlar ve TODAİE’nin yaklaşım ve
özellikleri karşılaştırılmaktadır.
Tablo 16: Kamu Yöneticisi Yetiştirme Konusunda İncelenen Kurumlar
Karşılaştırma

A.B.D.

Birleşik Krallık

Fransa

Kore

Türkiye

Konusu
Yönetici

Harvard Kennedy

NSG (National

ENA (Ecole

KDI (Korean

Geliştirme

Business School

School of

Nationale

Development

Government)

d'Administration)

Institute)

Terfi için zorunlu

Her yıl 100 saat

Eğitimler yeni

zorunlu

başlayanlar için

Okulu

TODAİE

Eğitime Katılım

Terfi amacıyla /

Terfi amacıyla /

Zorunluluğu

Eğitimler mesleki

Eğitimler yeni

uzmanlıklar için

başlayanlar için

tanımlı

tanımlı

Kamu üst düzey

Üst düzey

Değişik başlıklar

Fransız kamu

Kamu ve özel

Belirlenmemiş;

yönetici eğitim

yönetici

altında toplanmış

personeli için

sektörde çalışan

Farkındalık

yaklaşımı

eğitimlerinin

çeşitli eğitimler

kurgulanmakta;

yerel ve

oluşan kurumlar

çoğu kamu

ve kurumlara özel

Eğitimlerini

uluslararası

için

sektörü için

olarak

tamamlamış

yöneticileri

Gerçekleştiriliyor

düzenlenmekte

hazırlanmış

yöneticiler için

kapsamakta;

eğitimler

profesyonel

Diploma

program ;

programları

Program dili

düzenlenmekte;

Fransızca

İçerikler

tanımlı

uluslararası
ihtiyaçlara göre
hazırlanmakta;
Program dili
İngilizce
Programların

Pazar ve eğitmen

İngiliz

Birimler

Katılımcılarda

Genelde mevcut

Kurgulanması

odaklı

hükümetinin

ihtiyaçları ve

küresel bir

programalara

ihtiyaçları ve

gerekli olduğu

zihniyet

yöneticilerin

noktasal ihtiyaçlar

düşünülen

yaratmayı

modüler

dikkate

konuları talep

amaçlayan

programlara

alınmaktadır.

etmektedir.

programlar

gönderilmesi
tercih edilmekte,
Bazı kurumlar
ihtiyaç konularını
talep etmekte

İhtiyaç Analizi

Yeni bir program

Kurumların İK

Özel bir ihtiyaç

İhtiyaç analizleri,

Program

kurgulanacağı

fonksiyonuyla

analizi

görüşmeler,

geliştirme yolu ile

zaman, pazar

işbirliği

yapılmamakta

anketler ve İK

yapılmakta
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Karşılaştırma

A.B.D.

Birleşik Krallık

Fransa

Kore

Türkiye

Konusu
araştırması

yapılmakta

bölümü

yapılmakta

tarafından
yürütülen
çalışmalarla
yapılmakta

Direkt Müşteri

Kamu sektörünün

Hükümet

Kamu

Devlet Personel

Devlet Personel

yöneticileri, kâr

birimleri, diğer

kurumlarının,

Daireleri ve her

Daireleri ve her

amacı gütmeyen

kamu idari

üniversitelerin

birimin personel

birimin personel

kuruluşların

teşkilatları,

yönetim birimleri,

dairesi

dairesi

yöneticileri ve

uluslararası

Dış İşleri

bazı durumlarda

yardım

Bakanlığı

şirket yöneticileri

projelerinin fon

Personel Dairesi

sağlayıcıları,

gibi

Kamu sektörü

bBakanlıkların

birimlerine

bünyesindeki

(uluslararası ve

birimler

özellikle Birleşik
Krallık)
sunulmakta
Eğitim Planı

Talep eden

Her kamu kurumu

Programlar farklı

Programa her yıl

Mevcut lisansüstü

müşterilere

genellikle kendi

konulara ve özel

20–30 vali de

programların yanı

program teklifleri

üst düzey eğitim

taleplere göre de

katılmakta,

sıra, farklı

sunulmakta,

planını

hazırlanmakta

Kontenjanların

konulara ve özel

Potansiyel bir

hazırlamakta

uygunluğuna

taleplere göre de

kuruma veya bir

bağlı olarak,

programlar

kamu kurumuna

eğitimlere

hazırlanmakta

yapılacak tüm

ortalama her

program teklifleri

departmandan 1

yoğun görüşmeler

veya 2 kişi

sonucunda

katılabilmekte

gerçekleşmekte
Eğitimlerde

Üst düzey

Çok katı

Kıdeme göre

Esnek. Seviyelere

Esnek. Seviyelere

Katılımcı

katılımcılara

kurallarla

farklı gruplar

göre.

göre.

Kompozisyonu

yönelik,benzer

tanımlanmakta

kıdemden/hiyerar
şik kademeden
katılımcılar
Öne çıkan

Paket Programlar

İhtiyaca göre

Yeni atanmış

"International

Lisansüstü kamu

programlar

(70'in üzerinde

oluşturulan

yöneticiler için

Masters

yöneticisi

program)

programlar

bir haftalık

Programme in

yetiştirme

programlar

Practicing

programları

Management"
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Karşılaştırma

A.B.D.

Birleşik Krallık

Fransa

Kore

Türkiye

Konusu
(IMPM), üst
düzey yöneticiler
için geliştirilmiş
bir lisansüstü
eğitim programı
Kamu

Değişik taleplere

Değişik taleplere

Özel bir konu

Karayolları,

Talebe göre

sektöründe

göre

göre

hakkında özel bir

Demiryolları gibi

eğitimler

stratejik

hazırlanmakta

hazırlanmakta

program talep

kuruluşlar

tasarlanmakta ve

planlama

edilmemesi

stratejik planlama

stratejik plan

eğitimleri

halinde bir

yapmaktalar

danışmanlığı

farklılık yok

yapılmakta

Pedagojik

Vaka çalışmaları,

Konuya, katılımcı

Teorik ders

Vaka çalışmaları,

Vaka çalışmaları,

yöntemler

dersler, çok

profiline ve

yapılmamakta,

eylemden

eylemden

katılımcılı

eğitimi alacak

bunun yerine

öğrenme,

öğrenme,

alıştırmalar, video

olan kuruma göre

yuvarlak masa

yansıtma ve

yansıma,

konferanslar

değişken

toplantıları,

araştırma

araştırma

gerçek vaka

raporları, E-

raporları vb.

çalışmaları ve

öğrenme,

simülasyonlar
yapılmakta
Programların

Kuruma göre

Kamu daireleri ile

Tanıtıma ihtiyaç

İK müdürleriyle

Tanıtım

Kamuya

değişken.

önceden

duyulmamakta,

iletişimle ve

yapılmamakta

geliştirilmiş

Yabancı

mezunlardan

ilişkilere dayalı

katılımcılar için

yardım alarak

tanıtım

yapılmakta

Tanıtımı

yapılmakta
Programların

Direkt posta, e-

Basın, web ortamı

Hiçbir kanal ya

E-posta, telefon

Web ortamı ve

duyurulma şekli

posta

ve gayri resmi

da ticari tanıtım

görüşmeleri,

resmi iletişim ağı

kampanyaları,

iletişim ağı

araçları

internet, yüz yüze

kullanılmıyor

görüşmeler,

program web
siteleri, basılı

toplantılar

reklâm ve internet
reklâmlar
Programa

Katılımcı direkt

Direkt kayıt

Fransız

İngilizce sınav

Lisansüstü ve

kaydolma şekli

başvuruyor,

olunmakta veya

vatandaşlarının

notları ve mülakat

doktora için

başvurular

talep eden kurum

bir yarışma

ile kayıt

ALES’den en az

değerlendiriliyor

tarafından

sınavına, üst

yapılmakta

55 puan almak

yürürlüğe

düzey kamu

konmakta

görevlerinin ise

gerekmekte

Bakanlıkta
yapılan özel bir
sınava girmeleri
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Karşılaştırma

A.B.D.

Birleşik Krallık

Fransa

Kore

Türkiye

Konusu
gerekmekte, Kısa
programlar içinse
başvuru formu
yeterli
Verimliliği

Ölçüm sistemi

Katılımcılardan

Anket ve 6 ay

değerlendirme

geliştirilmeye

gelen detaylı geri

sonra

çalışılmaktadır.

bildirimler ve

değerlendirme

Anket

kurumların
programlarla ilgili
yorumları
Katılımcı

Değerlendirme

Değerlendirme

Değerlendirme

Değerlendirme

Değerlendirme

memnuniyeti

formuyla

formuyla

formuyla

formuyla

formuyla

Programlara ilgi

Harvard üst

Kamu sektöründe

Programlar

Katılımcılardan

Katılımcılardan

sağlanması

düzeyi ve kaliteyi

mesleki beceriler

kariyerde

programlara

programlara

temsil eden bir

girişimi (The

yükselme yolu

devam etmeleri

devam etmeleri

marka olarak

Professional

açtığından;

istenmekte

istenmekte

tanınmakta ve

Skills for

Katılımcılara

bilinmekte,

Government),

heyecan vermekte

Özel bir çaba

programlara

ve onları bu

gerekmiyor

katılımı

konuda teşvik

desteklemek için

etmekte

değerlendirme

genel bir çerçeve
oluşturmakta
Katılımcı

Mezun

Eski

Her yıl toplantı

Eski

Tespit

İlişkileri

kayıtlarının

katılımcıların

düzenlenmektedir

katılımcıların

edilmemiştir.

tutulması ve

resmi bir kaydı

. Programa

bilgilerinin

mezunlara

bulunmamaktadır.

katılan her adaya

kayıtları vardır.

yönelik faaliyetler

ömür boyu

Her yıl eski

organize edilmesi

kullanabilecekleri

katılımcılara

e-posta adresi

yemek organize

verilmekte,

edilmekte,

Uluslararası

Ayrıca, her üç

katılımcılara her

ayda bir eski

yıl beş kez

katılımcılar için

mektup

yemek daveti,

gönderilmekte

golf turnuvası vb.
bir faaliyet
düzenlenerek
ilişkiler sıcak
tutulmakta

Akredite olmuş

Hayır

Birçok programın

Hayır
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Karşılaştırma

A.B.D.

Birleşik Krallık

Fransa

Kore

Türkiye

Konusu
sertifikasyon

resmi

Yönetimi

programı

akreditasyonu

Akreditasyon

bulunuyor

Birliği (EAPAA)

YURT DIŞINDAKİ OKULLARIN EĞİTİM YAKLAŞIMLARI
Kore’de Kore Gelişim Enstitüsü - Korean Development Institute (KDI), Amerika Birleşik
Devletlerinde Harvard Kennedy Business School (HKBS), Fransa’da Ulusal Yönetim Okulu - Ecole
Nationale d'Administration (ENA) ve Birleşik Krallıkta Ulusal Kamu Okulu - National School of
Government (NSG) ile görüşmeler yapılmıştır. Diğer taraftan: ENA ile ilgili geniş açıklama Ek: 9’da
NSG ile ilgili geniş açıklama Ek: 10’da yer almaktadır.
İncelenen kurumlardan biri de Kamu Yöneticisi Liderlik Akademisi The Public Executive Leadership
Academy (PELA) olup, eğitim ihtiyacını yetkinliklere göre tasarlaması açısından iyi bir örnektir.
ABD’de hizmet veren Akademi tarafından hazırlanan “Dış Hizmet Görevlilerinin” görevde yükselme
ve görev süreleri için karar verme kriterleri, bu anlamda örnek teşkil etmesi açısından Ek: 11’de
verilmiştir.(186)
KDI, HKBS, ENA ve NSG’ye onsekiz adet soru sorularak aşağıdaki bilgiler alınmıştır.
1. Kamu Sektöründe Görevli Üst Düzey Yöneticiler İçin Kurgulanan Programlar Veya Modeller
KOREAN DEVELOPMENT INSTITUTE (KDI) – KORE GELİŞİM ENSTİTÜSÜ
Değişik programlar yer almaktadır. Bu programlar kamu ve özel sektörlerde çalışan yerel ve
uluslararası yöneticiler için düzenlenmiştir. Tüm programların dili İngilizce'dir. Kamu yöneticileri
çoğunlukla diploma programlarına katılmaktadırlar. Program içerikleri ise uluslararası düzeyde ve
ihtiyaçlara göre hazırlanmaktadır.
HARVARD KENNEDY BUSINESS SCHOOL
Harvard Üniversitesi Kennedy Okulu'ndaki üst düzey yönetici eğitimlerinin çoğu kamu sektörü için
düzenlenmiştir. Birkaç program sektörlere yönelik kurgulanmıştır. Bunların arasında kâr amacı
gütmeyen kurumların üst düzey yöneticileri ve/veya şirket yöneticileri yeralmaktadır.

186

Innovations in Public Leadership Development, “111-113 ve 192-202” / Edited by Ricardo S. Morse and Terry
F. Buss, M.E.Sharpe Armonk, New York, London, England., 2008
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ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION (ENA) - ULUSAL YÖNETİM OKULU
ENA programları özellikle Fransız kamu personeli için kurgulanmıştır. Akademik bir programdan çok,
eğitimlerini tamamlamış yöneticiler için tasarlanmış profesyonel bir programdır. Terfi etmek veya üst
düzey yönetici olmak isteyen Fransız kamu personeli mutlaka ENA'da eğitim almak zorundadır.
NATIONAL SCHOOL OF GOVERNMENT (NSG) - ULUSAL KAMU OKULU
Değişik başlıklar altında toplanmış çeşitli eğitimlerin yanı sıra, kurumlara özel olarak hazırlanmış
eğitimler

sunmaktadır.

Güncel

portfolyoya

NSG'nin

web

sayfasından,

http://www.nationalschool.gov.uk/publications_resources/index.asp, ulaşılabilir.
2. Programların Kurgusunda Kamu Yöneticileri İçin Önceden Tanımlanmış Yönetim
Yetkinlikleri, Becerileriler Veya Normlar Hedeflenmekte midir?
KOREAN DEVELOPMENT INSTITUTE (KDI) – KORE GELİŞİM ENSTİTÜSÜ
Katılımcılarda küresel bir zihniyet yaratmaya çalışan değişik programlar bulunmaktadır. Yabancı
öğrencilerin en çok ilgi gösterdiği programlar, Kore'nin ekonomik alanda gösterdiği gelişmelerle
ilgilidir. Kamu sektörüne yönelik stratejik planlama eğitimleri bulunmamaktadır. Kamu sektöründe
"yenilenme, stratejik düşünme ve yönetim" başlıklı eğitimler devam eden programlardır.
HARVARD KENNEDY BUSINESS SCHOOL
Programlar değişik şekillerde kurgulanmaktadır:
I. Pazar odaklı: Belli konular için katılımcı talebi öngörülmekte, ya da hükümet/kurum kendileri için
özel bir program kurgulanmasını talep etmektedir.
II. Eğitmen odaklı: Harvard Kennedy Business School yönetimi, eğitmenlerinden bazı temaları
geliştirmelerini ister veya eğitmenler yeni konular önerirler.
ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION (ENA) - ULUSAL YÖNETİM OKULU
Çoğunlukla, kamu sektöründe gerekli olabileceği düşünülen becerilerle bağlantılı şekilde kurgulanmış
olan farklı programlar bulunmaktadır. Bu programlar değişik birimlerin değişik seviyelerdeki
çalışanlarının çeşitli ve değişen ihtiyaçlarına göre tasarlanmaktadır. Geçmişteki ihtiyaçlarla günün
ihtiyaçlarının çok farklı olması nedeniyle, değişiklikler yeni programlara aktarılmaktadır.
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NATIONAL SCHOOL OF GOVERNMENT (NSG) - ULUSAL KAMU OKULU
Birçok program İngiliz hükümetinin talep ve ihtiyaçları ile uyumlu olarak kurgulanmıştır. Fakat NSG,
bireysel ihtiyaçlarla bağdaşması için hedeflenmiş programlar da kurgulayabilmektedir.
3. Kamu Hizmetleri İçin Üst Düzey Eğitim Programlarını Planlamadan Önce İhtiyaç Analizi
Nasıl Yapılmaktadır?
KOREAN DEVELOPMENT INSTITUTE (KDI) – KORE GELİŞİM ENSTİTÜSÜ
İhtiyaç analizleri, görüşmeler, anketler, röportajlar ve İK bölümü tarafından yürütülen belli bir gruba
yönelik çalışmalar aracılığıyla yapılmakla birlikte, genellikle yüz yüze mülakatlar tercih edilmektedir.
Bunun yanı sıra eğitimler sırasında programlara yönelik katılımcılardan alınan geri bildirimler de
oldukça yardımcı olmakta ve önemli yer tutmaktadır.
HARVARD KENNEDY BUSINESS SCHOOL
Yeni bir program kurgulanacağı zaman, bu program için yeterli katılımcı talebi olup olmayacağı
konusunda pazar araştırması yapılmaktadır. Çalışmaların önemli bir kısmı da uygun bir katılımcı
profilinin olup olmayacağı konusuna yöneliktir.
ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION (ENA) - ULUSAL YÖNETİM OKULU
Özel bir ihtiyaç analizi yapılmamaktadır; bazen kamu yönetiminin konuyla ilgili talebi veya ENA’nın
hazırlayıp sunduğu programlar önerilmektedir.
NATIONAL SCHOOL OF GOVERNMENT (NSG) - ULUSAL KAMU OKULU
Çoğunlukla kurumlarda yapılan çalışmalardan yararlanılmakta, İK, Personel, Eğitim bölümleriyle
işbirliği yapılmaktadır.
4. Kamu Görevlisi Olabilmek İçin Alınması Gereken Zorunlu Eğitimler Var mıdır?
KOREAN DEVELOPMENT INSTITUTE (KDI) – KORE GELİŞİM ENSTİTÜSÜ
Eğitimler mecburi değildir. Ancak, kamu personelinin her yıl 100 saatlik bir programı (kurum içi ve
kurum dışı eğitimler, e-öğrenme, kurslar… vb.) tamamlamaları istenir. Eğitimler, kamuya ait Merkez
Eğitim Enstitüsü’nde (Central Training Institute) yapılmaktadır. Kamu yaklaşımı ile işleyen bir
kurumdur. Temel eğitimler Merkez Eğitim Enstitüsü’nden, diğer eğitimler ise kamu dışından tedarik
edilebilmektedir.
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HARVARD KENNEDY BUSINESS SCHOOL
Amerikan kamu personeli, terfi edebilmek için; kamu daireleri tarafından belirlenmiş bir seri eğitimleri
tamamlamak zorundadır. Bunun dışında yerel kamu dairelerinin zorunlu eğitim talepleri
bulunmamaktadır.
Mesleki uzmanlık gerektiren acil servis, hukuk, teftiş gibi bölüm yöneticilerinin, tıp, mühendislik gibi
özel alanlarda çalışan personelin yıl boyunca devam eden eğitim ve sertifika programlarına
katılımlarını zorunlu olarak talep ederler. Bu eğitimler, mesleklere ve alanlara göre değişiklik
göstererek, kimi zaman genelgelerle, kimi zaman da meslek odaları tarafından ilan edilir.
Yabancı katılımcıların eğitim talepleri ise daha farklı olmakta ve ayrı ele alınmaktadır.
ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION (ENA) - ULUSAL YÖNETİM OKULU
Zorunlu eğitim bulunmamaktadır; ancak yönetici olmak, yükselmek veya terfi etmek isteyen kamu
görevlileri için katılımı zorunlu eğitim programları düzenlenmektedir.
NATIONAL SCHOOL OF GOVERNMENT (NSG) - ULUSAL KAMU OKULU
Uzmanlık gerektiren işler için nitelikli olmak temel koşuldur. Fakat eğitimlere katılım genel bir
zorunluluk değildir. Ancak, kamu sektöründe mesleki beceriler (Professional Skills for Government)
girişimi doğrultusunda, kamu personeli hizmete başladığında görecekleri eğitimlerin genel çerçevesi
belirlenmektedir.
5. Kamu Sektörü İçin Sunulan Eğitim ve Gelişim Programlarına Katılım Mecburiyeti Var mıdır?
KOREAN DEVELOPMENT INSTITUTE (KDI) – KORE GELİŞİM ENSTİTÜSÜ
Katılım mecburi değildir. Ancak, eğitimlere devam mecburiyeti önemlidir. Sınav ve rapor uygulaması
bulunmamaktadır.
HARVARD KENNEDY BUSINESS SCHOOL
Katılım zorunlu değildir.
ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION (ENA) - ULUSAL YÖNETİM OKULU
Amaç eğer üst düzey kamu görevlisi olmak değilse, eğitimlere katılma zorunluluğu bulunmamaktadır.
NATIONAL SCHOOL OF GOVERNMENT (NSG) - ULUSAL KAMU OKULU
Katılım zorunlu değildir.
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6. Direkt Müşteriler Kimlerdir? Program Teklifleri Kimlere Sunulur? Her Kamu Dairesi Kendi
Üst Düzey Eğitim Planını mı Hazırlar?
KOREAN DEVELOPMENT INSTITUTE (KDI) – KORE GELİŞİM ENSTİTÜSÜ
Direkt müşteriler; Devlet Personel Daireleri ve her birimin personel dairesidir. Bürokrasi bakan ve
bakan yardımcıları ile aşılabilmektedir. Bu programa her yıl 20-30 vali de katılmaktadır. Bu nedenle
kontenjanların uygunluk durumuna bağlı olarak, eğitimlere ortalama her departmandan 1 veya 2 kişi
katılabilmektedir. Bu sayede çoklu paydaş yönetiminin önemi artırılmaktadır.
HARVARD KENNEDY BUSINESS SCHOOL
Kamu sektörünün yöneticileri, kâr amacı gütmeyen kuruluşların yöneticileri ve bazı durumlarda şirket
yöneticileri direkt müşteriler arasında yer almaktadır. Bu durum programa göre değişim göstermektedir.
Talep eden müşterilere program teklifleri sunulmaktadır. Bu nedenle, potansiyel bir kuruma veya bir
kamu kurumuna yapılacak tüm program teklifleri yoğun görüşmeler sonucunda gerçekleşmektedir.
Zaman zaman gelen resmi taleplere (örneğin Amerikan Federal Daire Başkanlığı veya Hindistan
Çalışma ve Eğitim Bakanlığı vs.) istinaden teklifler de düzenlenebilmektedir.
ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION (ENA) - ULUSAL YÖNETİM OKULU
Tam olarak direkt müşterileri bulunmadığı ifade edilmiştir. Bunun nedeni, kurumun özel konumundan
kaynaklanmaktadır. Kamu kurumlarının, üniversitelerin yönetim birimleri, Dış İşleri Bakanlığı
Personel Dairesi gibi Bakanlıkların bünyesindeki birimler müşteri grupları arasındadır. Programlar
farklı konulara ve özel taleplere göre de hazırlanmaktadır.
NATIONAL SCHOOL OF GOVERNMENT (NSG) - ULUSAL KAMU OKULU
Hükümet birimleri, diğer kamu idari teşkilatları, uluslararası yardım projelerinin fon sağlayıcıları direkt
müşterilerdir.
Uluslararası kamu sektörü hizmet birimlerine de eğitm sunulmaktadır.
Her kamu kurumu genellikle kendi üst düzey eğitim planını hazırlamaktadır; ancak bazı istisnai
durumlar da söz konusu olmaktadır.
7. Üst Düzey Gelişim Programları Gruplara ve Seviyelere Göre mi Tasarlanır Yoksa Sınıflar
Değişik Hiyerarşik Seviyelerden Gelen Katılımcılarla mı Oluşturulmaktadır?
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KOREAN DEVELOPMENT INSTITUTE (KDI) – KORE GELİŞİM ENSTİTÜSÜ
Değişik bölümlerde görev yapan, farklı seviyelerdeki personele ayrı ayrı ve bir arada eğitimler
düzenlenmektedir. Eğitimler seviyelere göre tasarlanmaktadır.
HARVARD KENNEDY BUSINESS SCHOOL
Genellikle programlar üst düzey katılımcılara yönelik olarak kurgulanmaktadır. Farklı gruplara mensup
kişilerden çeşitli sınıflar oluşturulmasına çalışılmaktadır; ancak grupların benzer kıdemden/hiyerarşik
kademeden olmasına dikkat edilmektedir.
ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION (ENA) - ULUSAL YÖNETİM OKULU
Kariyerine yeni başlamış genç yöneticiler ve kariyerinin ortasında olan orta yaşlı yöneticiler için farklı
programlar bulunmaktadır.
NATIONAL SCHOOL OF GOVERNMENT (NSG) - ULUSAL KAMU OKULU
Çok katı kuralları bulunmamaktadır. NSG'nin esas amacı; hem katılımcılar hem de kurumlar için
uyumlu ve faydalı bir eğitim ile gelişim fırsatının yaratılmasına aracılık etmektir. Değişik katılımcı
profillerine hitap edebilmek için esneklik gerekmektedir.
8. Kıyaslama Örneği Olarak Alınabilecek Programlar Hangileridir?
KOREAN DEVELOPMENT INSTITUTE (KDI) – KORE GELİŞİM ENSTİTÜSÜ
KDI iyi bir kıyaslama örneğidir. Yönetim Uygulamaları Uluslararası Master Programı, (International
Masters Programme in Practicing Management - IMPM), üst düzey yöneticiler için geliştirilmiş bir
lisansüstü eğitim programıdır. IMPM, dünyaca ünlü yönetim gurusu ve "Management not MBAs" adlı
kitabın yazarı Henry Mintzberg'in kurucu ortağı olduğu bir programdır. IMPM, tecrübeli yöneticiler
için yönetsel zihniyet yaklaşımı etrafında kurgulanmıştır. Temelde, uygulama yönetiminin ne anlama
geldiği konusuna odaklanan IMPM; iş bağlantılı, dünyanın değişik yerlerinden gelen katılımcıları
evrensel kılabilmeyi hedefler. Program, McGill ve Lancaster Üniversiteleri ile ortaklaşa
yürütülmektedir. Altı değişik ülkede (Japonya, Amerika, Kore, Hindistan, Birleşik Krallık ve Fransa)
yürütülen, beş değişik zihinsel yaklaşım (yansıma, analiz, global yönetim, iş birliği, değişim)
hedeflenerek geliştirilmiş modüler bir programdır. Her modül iki hafta süren ve akabinde üç aylık bir
çalışma gerektiren bir programdır. Bunun yanı sıra, Hindistan hükümeti için Syracuse Üniversitesi ile
ortaklaşa geliştirilen başka bir program da yürütülmektedir ve Hint Hükümeti buraya 160 kişi
göndermiştir. Ayrıca, üst düzey yöneticiler için toplam 25 saat süren, bir haftalık kısa süreli programlar
da tasarlanmıştır. Bu programların ana konusu; Çin ve Kore arasındaki ilişkiler ve Kore ekonomisinin
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gelişimidir. Bu arada KDI, Bangladeş hükümeti için zihniyet değişimi ve özel sektörle iş birliği
hakkında bir program hazırlamıştır. Çin'de, Japonya'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kamu
sektörü bağlantılı programlar çoğunlukla 3-4 günlük çalıştaylardır. Bu programlarda KDI, değişime
yönelik bir aracı kurum görevi görmektedir. Üst düzey yöneticiler uzun süreli eğitim programlarına
katılamadıklarından dolayı, onlar için kısa süreli programlar geliştirilmiştir. Farklı kurumlarda çalışan
deneyimli yöneticiler genellikle bu tür programlara katılırlar. Bu, yöneticilerin kendi bilgi ve
deneyimlerini paylaşma fırsatı buldukları ve iletişim ağı sağlayabildikleri büyük bir fırsattır. Orta
kademe kamu personeli programları; kamu politikası, stratejik yönetim, yenilik ve endüstri politikası
üzerine odaklanan sanayi ve ticaret bakanlığı için tasarlanmıştır. SWOT ve değer zinciri (Value Chain)
gibi geliştirme araçları ve stratejik yönetim ile bağlantılı olan programlar son yıllarda Koreli yöneticiler
tarafından bir hayli talep edilmektedir. KDI programları, teori ve ders anlatımı odaklı eğitimler
olmaktan ziyade daha çok eylem / eylemden öğrenme odaklıdır.
HARVARD KENNEDY BUSINESS SCHOOL
70'in üzerinde programı bulunmaktadır. Bu yüzden kapsamlı teklifler rahatlıkla hazırlanabilmektedir.
ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION (ENA) - ULUSAL YÖNETİM OKULU
Yeni atanmış yöneticiler için bir haftalık programlar düzenlenmektedir.
NATIONAL SCHOOL OF GOVERNMENT (NSG) - ULUSAL KAMU OKULU
Talebe ve ihtiyaçlara göre oluşturulmaktadır.
9. Üst Düzey Yöneticilerin Stratejik Planlama Konusunda Katılması Gereken Eğitim
Programları Var mıdır
KOREAN DEVELOPMENT INSTITUTE (KDI) – KORE GELİŞİM ENSTİTÜSÜ
Karayolları, Demiryolları gibi kuruluşlar stratejik planlama yapmaktalar. Maliye ve diğer kamu
kurumlarında olup olmadığının yanıtı alınamamıştır.
Bu konuda kamu sektörüne yönelik bir deneyimleri yok, ancak özel sektör için programlar
gerçekleştirilmiştir.
HARVARD KENNEDY BUSINESS SCHOOL
Stratejik planlama her alanda farklı algılanmaktadır. Değişik taleplere göre hazırlanmaktadır.
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Kamu yöneticileri için çok çeşitli idari yaklaşımlar, görüşler ve yöntemler bulunmaktadır. Örneğin;
performans yönetimi çok ilgi gören bir konu olup, bu kategoride kurumların seçebileceği ve
uyarlayabileceği birçok performans yönetimi sistemleri bulunmaktadır.
ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION (ENA) - ULUSAL YÖNETİM OKULU
Özel bir konu hakkında özel bir program talep edilmemesi halinde bir farklılık yoktur. Fakat genel
programa katılırlarsa bütün ders ve etkinliklere de katılmak zorundalar.
Akademik bir yapı yoktur. Özellikle kamu yönetimi için hazırlanmış yuvarlak masa ve vaka çalışmaları
yapılıp simülatörler kullanılmaktadır.
NATIONAL SCHOOL OF GOVERNMENT (NSG) - ULUSAL KAMU OKULU
Bunun için genel bir uygulama bulunmamaktadır. Stratejik planlamacıların talepleri ve diğer
bölümlerdeki ihtiyaçlar dikkate alınarak değerlendirilmektedir.
10. Tasarlanan Programlarda Hangi Farklı Pedagojik Yöntemler Uygulanmaktadır?
KOREAN DEVELOPMENT INSTITUTE (KDI) – KORE GELİŞİM ENSTİTÜSÜ
Genellikle dersler; vaka çalışmalarını, eylemden öğrenme tekniğiyle geliştirilmiş sunumları, yansıma
ve araştırma raporlarını içermektedir. E-öğrenme, Kore kamu sektörünün tercih ettiği bir eğitim
şeklidir. Bu sebeple e-öğrenme Kore'de çok gelişmiş durumdadır. Özellikle Stratejik Planlama için
hazırlanmış modül bulunmamaktadır.
HARVARD KENNEDY BUSINESS SCHOOL
Eğitimler vaka çalışmaları, dersler, çok katılımcılı alıştırmalar, video konferanslar... vb. ağırlıklı olarak
yoğun pedagojik yöntemler içermektedir. Bir programda kullanılacak pedagojik yöntem, ilgili konunun
bölüm başkanı ve eğitmen kadrosu tarafından geliştirilmektedir.
ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION (ENA) - ULUSAL YÖNETİM OKULU
Yöntem olarak, önceden yaşanmış gerçek vakalar ve problemler kullanılmakta her kavramın
uygulamaya yansıtılması esas alınmaktadır. Teorik ders yapılmamakta, bunun yerine yuvarlak masa
toplantıları, vaka çalışmaları ve simülasyonlara başvurulmaktadır.
NATIONAL SCHOOL OF GOVERNMENT (NSG) - ULUSAL KAMU OKULU
Her vakada kullanılan pedagojik yaklaşım konuya, katılımcı profiline ve eğitimi alacak olan firmaya
göre değişmektedir.
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11. Programlar/Eğitimler Kamu Sektörünün İçinde Nasıl Duyurulmaktadır?
KOREAN DEVELOPMENT INSTITUTE (KDI) – KORE GELİŞİM ENSTİTÜSÜ
İK müdürleri ile e-posta, telefon görüşmesi ve yüz yüze yapılan toplantılar aracılığıyla iletişim
kurulmaktadır. KDI, iletişim tekniklerini iyi kullanmasıyla ünlenmiş bir kurumdur. Mezunlardan
yardım alınmakta, genel farkındalık yaratılmasına çalışılmaktadır.
HARVARD KENNEDY BUSINESS SCHOOL
Ülkeye ve hangi seviyedeki katılımcıya eğitim organize edileceğine göre değişmektedir.
ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION (ENA) - ULUSAL YÖNETİM OKULU
Tanınan bir kurum olduğudan tanıtıma ihtiyaç duyulmamaktadır. Fakat, yabancı katılımcılar için "ne
yapılabilir, neler teklif edilebilir ve okulun özellikleri nelerdir" konularında bazı tanıtımlar
yapılmaktadır.
NATIONAL SCHOOL OF GOVERNMENT (NSG) - ULUSAL KAMU OKULU
Kamu daireleri ile önceden geliştirilmiş ilişkilerin büyük yararı olmaktadır. İlişkilerin geliştirilmesi ve
sürekliliğinin sağlanmasına yönelik kurulan uzman bir kadro aracılığıyla, basın, web ortamı ve bunun
yanı sıra gayri resmi bir iletişim ağı ile de tanıtım yapılmaktadır.
12. Kamu Sektöründeki Üst Düzey Görevliler Programlara Nasıl Katılmaktadırlar? Sınavla mı
Doğrudan mı?
KOREAN DEVELOPMENT INSTITUTE (KDI) – KORE GELİŞİM ENSTİTÜSÜ
Katılımcılar İngilizce sınav notları ve mülakat ile alınıyor.
HARVARD KENNEDY BUSINESS SCHOOL
Açık eğitim programlarına her katılımcı direkt başvurmalı ve makale soruları içeren başvuru formunu
teslim etmelidir. Başvurular gözden geçirilir; kabul edilir, reddedilir veya bir karar verilinceye kadar
beklemeye alınır.
ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION (ENA) - ULUSAL YÖNETİM OKULU
Fransız vatandaşları bir yarışma sınavından (konkurdan) geçerek katılabilirler. Sınavı geçen ilk 80 kişi
programa katılma hakkını kazanır. Yabancı katılımcılarda ise aranan şart, Fransızcayı akıcı konuşmak
ve yüksek öğrenim görmüş olmaktır. Üst düzey kamu görevlilerinin ise ENA programlarına
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katılabilmeleri için Bakanlıkta yapılan özel bir sınava girmeleri gerekmektedir. Kısa programlar içinse
sadece başvuru formunu doldurmak yeterlidir.
NATIONAL SCHOOL OF GOVERNMENT (NSG) - ULUSAL KAMU OKULU
Genellikle direkt kayıt olunmakta ya da programlar istihdam şirketleri tarafından yürürlüğe
konmaktadır. Eğitimlere kimlerin katılacağına ise bu şirketler karar vermektedir.
13. Programların Verimliliği Nasıl Değerlendirilmektedir?
KOREAN DEVELOPMENT INSTITUTE (KDI) – KORE GELİŞİM ENSTİTÜSÜ
Her programın sonunda katılımcılara, doldurulmak üzere bir anket verilmekte ve katılımcıların
yorumlarını da yazmaları istenmektedir.
Konu; eğitim, yer, eğitmen, uygulamaya aktarım, organizasyon gibi 5 bölümde değerlendirilmektedir.
HARVARD KENNEDY BUSINESS SCHOOL
Eğitim sonunda katılımcıların memnuniyetini arttırmak ve öğrendiklerini değerlendirmek için bir
ölçüm sistemi geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bu sistem halen başlangıç seviyesindedir. Bu sorunun
yanıtı için az sayıda bile metodoloji bulamadıklarını belirtmişlerdir.
ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION (ENA) - ULUSAL YÖNETİM OKULU
Program sonlarında anket verilmektedir. 6 ay bitiminde neyin yararlı olup olmadığını değerlendirmek
daha anlamlı olacağından bu konuda çalışmalar yapılmaktadır.
NATIONAL SCHOOL OF GOVERNMENT (NSG) - ULUSAL KAMU OKULU
Katılımcılardan gelen detaylı geri bildirimler ve kurumların programlarla ilgili yorumları sayesinde
başarı sağlanmakta, saygın ve sürekli ilişkiler oluşmaktadır.
14. Katılımcı Memnuniyeti Nasıl Değerlendirilmektedir?
KOREAN DEVELOPMENT INSTITUTE (KDI) – KORE GELİŞİM ENSTİTÜSÜ
Eğitimler süresince katılımcılardan geri bildirimleri istenmektedir. Programların katılımcılara sağladığı
etkiyi değerlendirmek oldukça zordur. Bu tür bir sistemleri bulunmamaktadır. Ayrıca, tazeleme
programları ve sürekli devam eden/hazır programlar da yoktur.

KAMUDA STRATEJİK YÖNETİM KAPASİTESİ GELİŞTİRME PROJESİ

177/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

HARVARD KENNEDY BUSINESS SCHOOL
Her programda geri bildirim sağlayan katılımcılar olmaktadır. Değerlendirme formunda tüm
programın, her ders ve eğitmenin, müşteri ilişkileri ve lojistik hizmetlerinin değerlendirilmesine yönelik
sorular yer almaktadır.
ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION (ENA) - ULUSAL YÖNETİM OKULU
Değerlendirme formu ile ölçülmektedir. Çoğu zaman daha önce eğitim alan ve memnun kalan gruplar
yeni grup katılımcısını programlara gönderebilmektedir. Bilimsel bir değerlendirme şekli olmamakla
beraber geri bildirimler alınabilmektedir.
NATIONAL SCHOOL OF GOVERNMENT (NSG) - ULUSAL KAMU OKULU
Değerlendirmeler katılımcılara verilen programlarla ilgili anket sorularıyla elde edilmektedir.
15. Programlara Katılım ve İlgi Nasıl Sağlanmaktadır? Programların Şampiyonu Var mıdır?
KOREAN DEVELOPMENT INSTITUTE (KDI) – KORE GELİŞİM ENSTİTÜSÜ
Katılımcılardan programlara devam etmeleri istenmektedir. Bazı katılımcılar programlardan çok
memnun kalıp memnuniyetlerini program esnasında ilgili ve aktif katılımla göstermekte. Bazı
katılımcılar ise programlardan memnun kalmamakta. Programlarda her zaman şampiyonlar oluyor.
HARVARD KENNEDY BUSINESS SCHOOL
Harvard olarak bu konuda çok şanslı olduklarını düşünmekteler; çünkü Harvard üst düzeyi ve kaliteyi
temsil eden bir marka olarak tanınmakta ve bilinmektedir. Programlara katılıp kendilerine çok faydalı
olduğunu düşünen, daha sonra kurumlarındaki diğer çalışanlara da bu programları anlatıp yeni
katılımcılar göndermiş çok sayıda katılımcı bulunmaktadır.
ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION (ENA) - ULUSAL YÖNETİM OKULU
Programlar kariyerde yükselme yolu açtığından; katılımcılara heyecan vermekte ve onları bu konuda
teşvik etmektedir.
NATIONAL SCHOOL OF GOVERNMENT (NSG) - ULUSAL KAMU OKULU
Kamu sektöründe mesleki beceriler girişimi (Professional Skills for Government), programlara katılımı
desteklemek için genel bir çerçeve oluşturmaktadır. Ancak devam zorunluluğu yoktur.
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Katılımın devamı, NSG ve istihdam örgütleri arasındaki ilişkilerin kalitesinin sürdürülmesi ile elde
edilir.
NSG'nin çalışmaları ve kamu hizmetinin kalkınma ihtiyaçları ile ilişkisi, Cross-Civil Service belgesine
de sahip, Civil Service Learning (Kamu Hizmeti Öğrenme), Skills Board (Beceriler Kurulu) ve
Permanent Secretaries Management Group (Müsteşarlar Yönetim Grubu) çalışmaları tarafından
yönlendirilir.
16. Katılımcıların Bilgileri Nasıl Kayıt Altında Tutulmaktadır ve Bu Kişilerle Olan İlişkiler Nasıl
Yürütülmektedir?
KOREAN DEVELOPMENT INSTITUTE (KDI) – KORE GELİŞİM ENSTİTÜSÜ
Eski katılımcıların bilgilerinin kayıtları vardır. Her yıl eski katılımcılara yemek organize edilmektedir.
Ayrıca, her üç ayda bir eski katılımcılar için yemek daveti, golf turnuvası vb. bir faaliyet düzenlenerek
ilişkiler sıcak tutulmaktadır.
HARVARD KENNEDY BUSINESS SCHOOL
Harvard Kennedy School'un Dış İlişkiler Ofisi özellikle bu görevi yerine getirmek için kurulmuştur. Bu
ofis; mezun kayıtlarının tutulması ve mezunlara yönelik faaliyetlerin organize edilmesinden
sorumludur. Mezunlar arasındaki iletişimin güçlendirilmesine çalışılmaktadır.
ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION (ENA) - ULUSAL YÖNETİM OKULU
Aralarında kuvvetli bir bağ oluşan Fransız mezunlara her yıl toplantı düzenlenmektedir. Yabancı
mezunlar için yapılan organizasyonlar ülke ve katılımcı adedine göre değişmektedir. Mesela; Almanya,
Meksika ve Kolombiya mezunlarının da kuvvetli bağları bulunmaktadır. Burada programa katılan her
adaya ömür boyu kullanabilecekleri e-posta adresi verilmektedir. Uluslararası katılımcılara her yıl beş
kez mektup gönderilmektedir ve mezunlara yönelik bir broşür de basılmıştır.
NATIONAL SCHOOL OF GOVERNMENT (NSG) - ULUSAL KAMU OKULU
Eski katılımcılarımızın resmi bir kaydı bulunmamaktadır.
17. Akredite Olmuş Sertifikasyon Programı Var Mıdır?
KOREAN DEVELOPMENT INSTITUTE (KDI) – KORE GELİŞİM ENSTİTÜSÜ
Henüz yok.
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HARVARD KENNEDY BUSINESS SCHOOL
Hayır bulunmamaktadır.
ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION (ENA) - ULUSAL YÖNETİM OKULU
Bir üniversite tarafından akredite olmuş bir program bulunmamaktadır. Diploma verilmediğinden,
profesyonel ve özel bir program olduğundan akreditasyona gerek görülmemiştir.
NATIONAL SCHOOL OF GOVERNMENT (NSG) - ULUSAL KAMU OKULU
Birçok programın resmi akreditasyonu vardır.
18. Katılımın Devamlılığı Nasıl Sağlanmaktadır?
KOREAN DEVELOPMENT INSTITUTE (KDI) – KORE GELİŞİM ENSTİTÜSÜ
Programların bazıları bir yıl bazıları ise üç yıla yayılmaktadır. Her program için koordinatör /sorumlu
seçilir. KDI, program koordinatörleri ile ilgili geri bildirimleri katılımcılardan alır ve koordinatörlerin
programa olan ilgilerinin kaybolmaması için her yıl sonunda koordinatörleri ve yönettikleri programı
bir diğer koordinatörle değiştirir. Kore hükümetinin ve özel sektör girişimcilerinin, fiyatların uygun
olması nedeniyle e-öğrenmeye ilgisi oldukça yoğundur. O nedenle çok sayıda da içerik geliştirilmiştir.
Ancak, KDI’nin odaklandığı ana konu e-öğrenme olmadığından ve e-öğrenme ile ilgili bölüm henüz
tam olarak yapılanmadığından çok etkin değildir.
HARVARD KENNEDY BUSINESS SCHOOL
Programların sürekliliğini sağlayabilecek karar verme kriterleri aşağıda belirtilmiştir:
I. Misyon: Programlar eğitim kurumunun amacına uyuyor mu? Eğitmenler, programların eğitim ve
araştırmaya katkısı olduğuna inanıyorlar mı?
II. Finansal kapasite: Program kendini finanse edebiliyor mu? Eğitim kurumuna katkı sağlıyor mu?
Kendini finanse edebilen bir model yaratıp, direkt ve indirekt maliyetleri fark etmek oldukça önemlidir.
Ağırlıklı olarak eğitim kurumu tarafından finanse edilen bir programın, eğer talep görmüyorsa iptal
edilmesi kaçınılmazdır. Fiyatlandırma, eğitmen ücretlerinin ve tüm operasyonel maliyetler (personel
maliyeti/eğitim ve toplantı salonlarının maliyeti/teknik destek maliyeti/yiyecek ve konaklama maliyeti)
toplamından oluşacağından, modeli yaratmak için ana faktörlerden biridir.
III. Pazarlama: Herhangi bir programın uzun seneler (10 yıl) devamlılığını sağlayacak sayıda katılımcı
mevcut mu?
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ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION (ENA) - ULUSAL YÖNETİM OKULU
Program kariyer olanağı sağladığından, katılımcılar isteyerek devam etmektedir.
NATIONAL SCHOOL OF GOVERNMENT (NSG) - ULUSAL KAMU OKULU
Programların devamlılığı, programın talep edilmesine bağlıdır. Bu sebeple NSG, değişen koşullara göre
her yıl programlarını gözden geçirmekte ve gerekli değişiklikleri yapmaktadır. Genel anlayışta ve bakış
açısında bir değişikliğe gidilmemekte; ancak belirli konularda gelen taleplere yönelik çözümler
geliştirilmektedir.
ÖRNEKLEM KAMU KURUMLARININ STRATEJİK PLANLAMA SÜREÇLERİNİN
KIYASLAMASI
Örneklem kurumların Stratejik Planlama Süreçleri yapılan mülakatlar ve klinik toplantılar sonucunda
elde edilen bulgular doğrultusunda aşağıda verilmiştir. söz konusu bulgular; hazırlık, karşılaşılan
sorunlar, yetkinlikler, eğitim ve eğitim organizasyonları, takım çalışması, kaynakların kullanımı,
ölçme-izleme, iletişim, paydaş görüşleri, değişim ihtiyacı, uygulama ve (projeye yönelik) öneriler gibi
başlıklar altında özetlenmiştir.
1. TÜRKİYE İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ (TÜİK)
1. Hazırlık:
Stratejik plan hazırlıkları 2005’de 6 kişilik grupla başlatılmış, daha sonra gruba her birimden temsilci
alınmıştır. Kanuna ve kılavuza uygun yapıda Stratejik Plan (SP) hazırlanmıştır.
2. Sorunlar:
APK (Araştırma, Planlama, Koordinasyon) Başkanlığı’nın dağıtılmasına rağmen kalan işlerin sürmesi
ve kaliteli eleman ihtiyacıdır. Strateji Geliştirme Başkanlıklarına (SGB’lere) ilgili yönetmelikle çok
sayıda görev yüklenmiştir.
-

Bütçe

-

Nitelikli personel

-

Yapılandırma (Başkan Yardımcısına bağlı, üst yöneticisine bağlı değil)

-

İzleme manüel, sistem yok

3. Yetkinlikler:
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Strateji Geliştirme Başkanlarının yetkinlikleri hakkında açıklık bulunmamaktadır. Strateji Daire
Başkanlığı için yabancı dil istenmektedir. “Dil bilenlerin iş, iş bilenlerin de dil bilmiyor olması
sıkıntıları artırmaktadır.” denilmektedir.
Stratejik Plan hazırlama ve uygulmaya geçirme yetkinliklerinin geliştirilmesi konusunda dershane
sektörünün doğduğu görüşü öne çıkmıştır.
4. Eğitimler-Eğitim Organizasyonları:
TODAİ’den Balanced Score Card, TÜSSİDE’den destek alınmıştır. Ayrıca, Stratejik Planlama Ekibi
(SPE) kurum içinde SP ve izleme yöntemlerini kurumdaki yöneticilere anlatmıştır.
5. Takım Çalışması:
SGD Başkanlığına bağlı Strateji ve Kalite Grubu kurulmadan önce oluşturulan Stratejik Planlama Ekibi
(SPE), Stratejik Planı belirli bir noktaya getirmiştir. Ancak Strateji ve Kalite Grubu kurulduktan sonra
SPE devreden çıkmış ve plan Strateji ve Kalite Grubu tarafından tamamlanmıştır. Halen de Stratejik
Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporu ve Kalite Çalışmaları bu grubun sorumluluğunda
yürütülmektedir.
6. Kaynaklar:
TÜİK de 11 daire, 40 birim bulunmaktadır.
Bütçe öncelikleri kurumun dışında değişmektedir. Bu nedenle yeterli olamayan kaynaklar yeni
projelere kaymaktadır. Kurumun bütçesini destek birimi yapmakta, ancak Destek Daire Başkanı Strateji
Geliştirme Başkanlığına vekâlet ettiği için sorunlar en aza indirilmektedir. (2009)
7. Ölçme-İzleme:
İzleme formları (manuel) hazırlanarak, test edilmiş, ihtiyaca göre revize edilmiştir.
Kurumun veri üreten ve koordine eden birimleri bulunmaktadır.
SPE tarafından harcama birimlerine uygulama ve formların kullanımı ile ilgili eğitimler 1 hafta
boyunca verilmiştir.
Formlarda sıralanan işler 1, 2, 3 olarak kotlanarak takibe alınmıştır: Uygulayıcılar faaliyetlerine 1,2,3
rakamlarından birini koyarak gerçekleşme %’sini belirlemek durumundadır. (1:Tamamlanan, 2:Devam
eden, 3:Hiç yapılmayan, başlamayanları ifade etmektedir)
İzleme ve takip konusuna ilişkin modelinin bulunmaması ve genel standartların belirlenmemesi
zorlayıcı olmaktadır. DPT’nin somut makro göstergelerinin, makro KPI’larının (Key Performance

KAMUDA STRATEJİK YÖNETİM KAPASİTESİ GELİŞTİRME PROJESİ

182/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Indicators - Temel Performans Göstergelerinin) belirlenmesinde yarar görülmektedir. Bunlar: Bütçede
artış, personel büyüklüğündeki artış, zaman, kalite vb gibi düşünülebilecektir.
8. İletişim:
SP ile ilgili kurumlar arası toplantılara başkanlar katılmakta, bilgi aktarımı yetersiz olmaktadır. Bilginin
alt ekibe inişi önemlidir.
9. Paydaş Görüşleri:
Anket yapmanın tek yol olmayıp, paydaş toplantıları yapıp, görüş alma teknikleri kullanılmalıdır.
10. Değişim İhtiyacı:
SP dinamik olmalı ve değişime adapte edilebilmelidir. Kurumsal bazda faaliyet standardizasyonu
yapılmalıdır. Faaliyetler, hedefler karıştırılmaktadır.
11. Uygulama:
“Yönetimi gözden geçirme” gibi bir yapı kurulamamış durumdadır. Süreç yönetimi de bulunmadığı için
SP sıradanlaşmaktadır. Stratejik Planın hazırlanması sürecinde Stratejik Planlama Ekibi etkin çalışmış
ancak planın uygulanmasına geçildiğinde bu etkinlik azalmıştır.
Hedeflerdeki sapmalar, 6 ayda bir uygulanan izleme formları ile tespit edilmekte ve raporlanmaktadır.
Bu sonuçlara, yıllık Faaliyet Raporlarında performans değerlendirmesi başlığı altında yer verilmektedir.
Ayrıca, hedeften sapmaların nedenleri de açıklanmaktadır. Kurum üst yönetiminin katıldığı (Başkan,
Başkan Yardımcıları, Daire Başkanları) genel koordinasyon toplantılarında kurumsal tüm konular
görüşülmektedir.
Ancak, bu toplantılarda genellikle istatistikî ve metodolojik konulara odaklanılmaktadır.
Stratejik Planın izlenmesi ve hedeften sapmaların görüşüldüğü özel gündemli toplantılar
yapılmamaktadır.
Türkiye’de genel olarak kurumsallaşmanın başarılamadığı, Stratejik Planın adeta tehditle yapıldığı, üst
yönetim desteğinin bulunmadığı öne çıkan sorun olmuştur.
12. Öneriler:
Stratejilerin yukarıdan aşağıya uygulanması gerekirken tam tersine kamuda genellikle aşağıdan
yukarıya yöntemi işlemektedir. Bu durumun değişebilmesi için en tepe yöneticilere Stratejik Yönetimin
önemi anlatılmalı, bu işlere liderlik edebilmeleri için gerekli eğitimler verilmeli ve düzenli olarak
programlanacak toplantılar ile konu gündemde tutulmalıdır.
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Kurumlar kendilerine özgü KPI’larla çalışmalıdırlar.
2. SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI (SSM)
1. Hazırlık:
Projenin liderliğini Müsteşar bizzat kendisi üst düzeyde sahiplenmiştir. Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı
ve Başkanlardan oluşan bir üst kurul oluşturulmuştur. Stratejik Planlama Ekibi ise (20 kişi) tüm
birimleri kapsayacak şekilde kurularak Stratejik Yönetim konusunda tüm kurum için eğitimler
düzenlenmiştir.
2. Yetkinlikler:
Ekibe, Stratejik Planlamaya en karşı olanlar alınmış, daha sonra en çok karşı görüştekilerin, eylemi en
fazla sahiplendiği tespit edilmiştir.
3. Eğitimler-Eğitim Organizasyonları:
“Temel Stratejik Kavramlar” Lütfü Ensari’den, “Misyon, Vizyon, Hedefler”, TÜSSİDE’den (7 grup–
220 kişi) “Temel Kalite Kavramları ve Kurum Kültürü, Süreç Yönetimi” eğitimleri ile Stratejik
Planlama farkındalığının tüm kuruma kazandırılmasına çalışılmıştır.
Plan yayımlandıktan sonrada eğitimler devam etmektedir. Stratejik Planlama Şubesi’nin SP’den sonra
katıldığı bazı eğitimler ve konferanslar aşağıda sıralanmıştır:
- Balanced Score Card Certificate Program, GWU Education Center, Virginia, ABD
- Business Performance Conference, Palladium, Boston, ABD
- Performance Conference (Executing Strategy/Performance Management System), Orlando, ABD
- Kurumsal Karne ve Strateji Haritalama Eğitimi, BİMSA
- Kurumsal Değişim Çağında Strateji ve Yönetişim Konferansı, Strategic Management Society, Viyana
- Strateji Uygulamada Yenilikçilik, Palladium, Prag
4. Takım çalışması:
Uyumlu bir takım kurulduğu toplantı sırasında gözlenmiştir. SP sürecine 07.07.05’de SPE kurulmasıyla
başlanmış, 18–21 Temmuz 2005’de SPE’nin Stratejik Yönetim konusunda bilgilendirilme eğitimi ile
sürdürülmüştür. Daha sonra 30 Kasım - 01 Aralık 2005 tarihinde “Durum Analizi” ve 21-25 Aralık
2005 tarihinde “Stratejik Amaç ve Hedeflerin Tespiti” (genel olarak Müsteşarlığın ulaşmak istediği
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noktanın belirlenmesi) yapılmıştır.

Stratejik Planlama ve Ekibi, Haftalık Durum Değerlendirme

Toplantılarında kararlaştırılan aşağıdaki stratejik konuları esas almıştır:
* Etkin Tedarik Yönetimi
* Sanayii ve Teknoloji Yönetimi
* Uluslararası İlişkiler
* Kurumsal Yapının Etkinleştirilmesi
5. Ölçme-İzleme:
Kendi ürettikleri yazılım sayesinde herkes elektronik ortamda SP’ yi izleyebilmekte yeşil, sarı, kırmızı
renklerle gerçekleşmeler izlenmektedir.
İletişim:
SPE her hafta Salı günü gündemli toplantı yaparak; görüşmeler ve kararlar raporlanıp, bilgi akışı
sağlanmıştır.
Üst yönetimden oluşan ekip ayda bir kez toplanmakta, Yönetim Kurulu yılda bir kez “Strateji” temalı
toplanmaktadır. Her toplantı sonunda rapor yazılmakta ve sonuçlar paylaşılmaktadır.
6. Paydaş Görüşleri:
Dış paydaş analizi çok geniş tutulmuş 160 dış paydaş belirlenmiş ve 120’si tek tek ziyaret edilerek
paydaş beklentileri saptanmıştır. (Ağustos-Ekim 2005)
Durum analizinden sonra: Tüm beklentiler ve tespitler yansıtılarak stratejik amaçlar ve konulara göre
hedefler belirlenmiştir. Küçük parçaları bütünleştirilerek ideal amaç sayısı 4 olarak saptanmıştır.
7. Değişim İhtiyacı:
Stratejik yönetim sürecine “Yapacağın İşi Kendin Söyle. Taahhütte Bulun. Dokümante Et.” şeklinde
yaklaşıp, Stratejik Planı bunun aracı olarak kabul etmişler ve angarya olarak görmemişlerdir. Dikkat
çekilmek istenen ise “veriye dayalı yönetim”in önemidir.
8. Uygulama:
Kuruluş kanunu vizyoner, iyi düşünülmüş, iyi tasarlanmış olduğundan SP çalışmaları çok rahat
gerçekleştirilmiştir. DPT’nin belirlediği 10 pilot kuruluş arasına girmeyi kendileri talep ederek 11.
kuruluş olarak katılmışlardır.
Kurumda 360 derece performans yönetimi uygulanmaktadır. Söz konusu performans yönetimi öz
değerlendirme ve sicilde karara destek rolü oynamaktadır.
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Kurumda yeni göreve başlayanlara oryantasyon ve mentorluk yapılmaktadır. Rotasyon uygulanmakta
ve empati/anlayış böylelikle daha güçlü düzeyde sağlanabilmektedir.
9. Öneriler:
Sürecin mümkün olduğunca az iş çıkartacak şekilde kurgulanmasının önemi vurgulanmıştır.
SPE oluşumunda üye sayısının 15’i aşmaması ve ekip içinde olamayan Daire Başkanları ile daha sıkı
iletişim kurulması önerilmektedir.
Üst yöneticinin takibi, siyasi iradenin bakışı da SP’nin başarısını büyük ölçüde artırmaktadır. Örneğin;
Sektör performansını Bakan açıklamakta ve SP’de yer alan amaçlar, hedefler ve göstergelerle ifade
etmektedir.
SP’nin kamuda kültür değişimi olarak ele alınması tavsiye edilmiştir.
Stratejik Planın mali hizmetler boyutu ön plana çıkmakla beraber kurumun Stratejik Yönetimle
yönetildiği tarafımızdan da gözlenmiştir.
3. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
1. Hazırlık:
Strateji Planlama Ekibi kurularak 5018 ve mevzuatları üzerinde çalışılmış, ilk başlayan kurumlar
dinlenmiş, eylem planı hazırlanıp, Müsteşar imzası ile tüm kuruma duyurulmuştur.
Bilgi alışverişinde öncelikle DPT Strateji Geliştirme Başkanı Nahit Bingöl’ün desteğinden, Savunma
Sanayi Müsteşarlığı (SSM) ve Hacettepe Üniversitesinin deneyimlerinden yararlanılmıştır.
17 kişilik SPE birim yöneticilerinden oluşturulmuş, her hafta toplanarak birimle ilgili gelişmeler
paylaşılarak devam edilmiştir.
5 kişilik çekirdek beyin takımı Strateji Geliştirme Birimi SPE’yi yönlendiren ve SP’yi kuruma
anlatmada koordinatör rol oynamıştır.
Stratejik Plan bilgi notu hazırlanarak tüm kuruma dağıtılmıştır.
2. Eğitimler-Eğitim Organizasyonları:
Eğitimlerde TÜSSİDE’den destek alınmış, en üst düzeyde katılım sağlanmıştır. Tüm gruba kavramsal
çerçeve anlatılarak çalıştaylarla misyon, vizyonda yer alması istenen ifadeler katılımlı yöntemlerle
belirlenip, konsolide edilmiştir.
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Hedeflenen neydi, gerçekleşen ne oldu? Neden gerçekleşemedi, veri kaynakları nelerdi konularının
izlenmesi çok önem arz etmektedir.
Tüm kurumun yetkinliklerinin geliştirilmesi için eğitim katalogu hazırlanmış ve yeni örgütlenme
yapısına geçilmiştir. Ayrıca 20 konuyu içeren e-learning olarak da bütün kuruma, kimlerin hangi
eğitimleri

alacağı

belirlenerek

açılmaktadır.

Katılım

hedeflenenden

düşüktür,

nedenleri

araştırılmaktadır.
Müsteşarlığın tüm çalışanlarına yönelik eğitim programı ve eğitim kataloğu hazırlanmıştır.
3. Ölçme-İzleme:
İzleme manuel olarak yapılmakta, Maliye Bakanlığının hazırlamakta olduğu yazılım beklenmektedir.
4. İletişim:
İntranet hazırlanarak kullanıma açılmış ve e-posta kullanılmıştır.
5. Paydaş Görüşleri:
İç ve dış paydaş ilişkileri temelde anketlerle kurulmuştur. Birim yöneticileri ile mülakatlar da
yapılmıştır. Dış paydaşların görüşleri yazılı olarak alınmıştır.
6. Değişim İhtiyacı:
Süreç analizleri ve iş analizleri yapılmıştır.
7. Öneriler:
Hedef adedi 12–13, gösterge adedi 20-25’i geçmemeli ve kişiden kişiye değişecek, birimden birime
değişecek gösterge kullanılmamalıdır. SP’nin felsefesi tüm kuruma anlatılmalı, ikna etme ve
benimsetme dikkate alınmalıdır.
4. MARMARA ÜNİVERSİTESİ (MÜ)
1. Hazırlık:
5018 sayılı yasa ile Bütçe Dairesi kapatılarak, Ön Kontrol eklenmiştir. Geçiş sırasında Maliye’nin
elemanları gidecekleri için verimli çalışmamışlar; bir kısmı hemen Defterdarlığa geçmiştir. Strateji
Geliştirme Başkanı atandığında güvenlik görevlileri ile (Özelleştirmeden Telekom’dan gelen 5 kişi)
çalışmak zorunda kalmıştır. Bu sırada tüm olağan işler; ödemeler, bütçe, muhasebe, ön kontrol, izleme,
Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) ve günlük işler de sürdüğünden “strateji’nin en az zaman ayrılan iş”
haline geldiği altı çizilerek ifade edilmiştir. Başlangıç eleman açısından çok sıkıntılı olmuş fakat kadro
zamanla genişletilerek, 30 kişiye ulaşmıştır.
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SP süreci aşağıdaki şekildedir:
-

Rektöre sunum yapılarak planlamanın anlatılması

-

Yönetim Kurulunca SP ekibinin kurulması

-

Fakültelerden öncelikler ve hedeflerin istenmesi

-

SPE’ne istekli ve gönüllü olanların seçilmesi

-

Stratejik Planlama Ekibinin başı rektör; fakat SGB’nin bağlı olduğu Rektör Yardımcısı Stratejik
planlama Ekibini yönetmektedir.

-

Ofis ekibi oluşturularak: istenecek tablolar, takvim çalışmalarının hazırlanması gerçekleştirilmiştir.

-

Ana ekiple vizyon, misyon, amaçların oluşturulması yapılmıştır.
2. Sorunlar :

Rektörün hedeflerinin Üniversitenin hedeflerine dönüşmesi ve Rektörlerin iki yılda bir değişiyor olması
SP’nin benimsenmesini güçleştirildiği görülmüştür.
Bakanlıklarda, Ön Kontrol Daire Bşk., Stratejik Planlama Daire Bşk., Bütçe Performans Daire Başk.,
Muhasebe İşlemleri Daire Başk. olmak üzere 4 başkanlık bulunmakta iken üniversitelerin
organizasyonun farklı yapısı iş yükünü artırmakta ve sıkıntı yaratmaktadır.
Stratejik Plan bir zorunluluk olarak sürdürülmektedir. Mali tarafı ağır basmıştır.
3. Eğitimler-Eğitim Organizasyonları:
En üst düzey yöneticiler için 18.00-22.00 saatleri arasında genel stratejik planlama kavramları hakkında
eğitim alınmıştır. Dekanlar, Dekan Yrd.ları, Fakülte Sekreterleri eğitimlere katılmıştır.
5. T.C. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1. Hazırlık:
SPE kadrosunda bütün şube müdürlerine yer verilmiştir. İlgili Gn.Md.Yrd. ekibin başkanıdır. DPT’den
ve Maliyeden de iki uzman ekibe katılmıştır. Grup büyük olmakla beraber, çekirdek grup 12 kişidir.
Sekretarya görevi daha sonra oluşturulmuştur.
Kurumun 17 bölge müdürlüğü, 15 harcama birimi 1700 çalışanı bulunmaktadır. Yeni durum valiliklere
bir seri sorumluluk yüklenmiştir.
Strateji Geliştirme Başkanı kendisinin 5018 çıkmadan önce Maliye Bakanlığının 6 ay süren Mali
Hizmetler Yönetmeliği çalışmasına katıldığı için, SP çalışmasını daha kolay yapabildiğini ifade
etmiştir.
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Misyon, vizyon çalışmaları Gölbaşı’nda gerçekleştirilmiş ve kurum çalışanlarına sunulmuştur.
SP’yi kuruma iyi anlatmak gerekmektedir. Her başkanlığın amaçlara uyan talepleri de dikkate
alınmıştır. Yöntem olarak önce faaliyetler belirlenmiş daha sonra entegrasyonu sağlanmıştır.
Hedefler: 6.5 katrilyonluk yatırım yapmaktalar. 2008’de 8.5 katrilyon cari ile +0.5 büyümeye etki
yapan bir kurum olmaları nedeniyle hedef tutturmak gibi bir kaygı söz konusu değildir.
2. Sorunlar :
Ön mali kontrolde zorlanmaktadırlar. Bütün bölgelerden sözleşmelerin (2 milyon TL üstü sözleşmeler)
merkeze gelmesi yükü artırmaktadır. Bölgelere danışmanlık görevi yapılmaktadır.
Plan açısından iyi olmakla beraber, performanslarda sapmalar olmaktadır. Hedeflenenin üzerinde
gerçekleşmeler olduğundan sorgulanmamaktadır.
Mali iş ve işlemlerle ilgili iş hacmini artırmakta, yöneticiler B/S sistemlerini verimli kullanmadığından
birim bu işleri de yüklenmek zorunda kalmaktadır. Kurumun yapacağı işlerin hemen hepsi SGB’den
geçmektedir. İş yükü %60 artmıştır.
Stratejilerin diğer ülkenin tüm ulaşım modlarıyla entegrasyonu yoktur.
Stratejik Planlama sürecenin gündeminde “Yönetim Bilgi Sistemleri ne demektir?”, “Kurumun Bilgi
İşlem birimi ile nasıl bir ilişki kurulacaktır?” gibi sorular bulunmaktadır.
3. Eğitimler-Eğitim Organizasyonları:
Öncelikle, SP hakkında bilgi alınması ve takım bilincinin oluşması için TÜSSİDE’de çalışmalar
yapılmıştır. (SPE’de devamlılık sağlanamamıştır.)
DPT’den Sayın Anıl Yılmaz uluslararası örnekleri anlatarak seminerler vermiş ve mevcut durumun
çıkarılmasına yardımcı olmuştur.
Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nden (ANKÜSEM) Toplantı Yönetimi, Zaman Yönetimi
gibi eğitimler de alınmıştır.(187)
4. Paydaş Görüşleri:

187

Merkezin yönetmeliği 19 Ekim 2001 tarih ve 24558 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
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İç ve dış paydaşlar için anket uygulaması yapılmıştır. İntranet üzerinden katılım sağlanamadığından
yazılı yanıtlar alınmıştır.
Dış paydaşlardan Taşıt Muayene İstasyonlarının beklentileri de yazılı anketler aracılığıyla alınmıştır.
Belediyeler de ankete katılmışlardır.
5. Teknoloji:
Coğrafi bilgi sistemi (her noktadaki bilgi ulaşabiliyor) kararlara destek verecek şekilde
kullanılmaktadır. Bakım destek sistemine de ihtiyaç vardır.
6. Öneriler:
KGM’de Mali İşler ve SGB ayrı olmalıdır.
2012 de yeniden ele alınca nasıl başlanmalı sorusunun cevapları şimdiden aranmalıdır. Eğitimin daha
planlı yapılması ve izleme sisteminin hazırlanması gerekmektedir.
6. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB)
1. Hazırlık:
Stratejik Plan (SP) çalışmalarını 5436 ile birlikte getirilen idari ve mali açılımın tetiklediğini ve
ardından (26.05.2006) SP sürecinin başlatıldığı belirtilmiştir.
Öncelikle kendi birimlerinde kavramların öğrenilmesine çalışılmıştır. Çalışmalar Nahit Bingöl ve Ömer
Dinçer’in seminerleri ile başlatılmıştır.
2005 yılında 4 olan daire Başkanlığı sayısı 6’ya çıkarılmıştır. Bakanın tam desteği alınmıştır.
Daire Başkanı konuya çok inanmış ve benimsemiştir.
Çok uzun vadeli değil ama 5-6 yıllık planlar yapılmaktadır.
Stratejik Plan çok detaylı hazırlanmış, 20 ana amaç ve alt amaçlarla 100 hedeften oluşturulmuştur. Bir
milyon çalışanı ve çok geniş teşkilatı olan bu kurum makro planlara göre amaç ve hedeflerini
belirlemiştir. Hedeflere yönelik faaliyetler ve projeler yer almaktadır.
2003 yılında TÜSSİDE ile MEB Kurumsal Gelişim Projesi hazırlanmıştır. Bakanlığın A takımının (40
kişi) katılımı ile 1.5 yıl sürmüştür.
Vizyon, misyon ve kurumsal öncelikler söz konusu çalışmalarda belirlenmiştir. 1998’de okullarda TKY
çalışmaları ile “okulların geleceğini düşünme” konseptinin temeli atılmıştır.
2005’de Okul Aile Birliği Yönetmeliği ile okullara kaynak yaratmanın önü açılmıştır.
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MEB’in mikro örgütü okul olduğundan SP çalışmaları yakın gelecekte okulları da kapsayacaktır.
2. Sorunlar :
İnanma, sahiplenme, Stratejik Planlama konusunda yetişmiş uzman ve personelin devamlılığını
sağlama şeklinde tespit edilmiştir.
YÖK, öğretmen yetiştirme konusunu yeniden ele almalıdır.
Taşrada boğan bir yığılma olup, uzmanlık sıkıntısı vardır. İcra ve alan bilgisi olmayan ancak çok iyi
eğitimli kişilerle bile sorunlar aşılamamaktadır. Türkiye gerçeğini bilen uzmanlara ihtiyaç
bulunmaktadır.
3. Yetkinlik:
Öğretmen ve okul müdürü (6 ana yeterlik, 32 alt yeterlik) yeterlikleri belirlenmektedir. Ancak
belirlenen yeterliklerin kamu kurumundaki personelle uyumu tartışma konusudur. Performans ve
kariyerle tamamlanmadıkça sistemin bir parçası eksik kalmaktadır.
MEB, Stratejik Planda örnek ve öncü olmayı hedeflemiştir.
Çalışma tamamlandığında tüm katılımcıların imzalarının alınması planlanmıştır.
4. Eğitimler-Eğitim Organizasyonları:
Öncelikle üst belgelerde (9. Kalkınma Planı, 2008 Yılı Programı, 2008-2010 Orta Vadeli Program, AB
Müktesebatına Uyum Programı (Eğitim ve Kültür), TÜBİTAK Vizyon:2023 Eğitim ve İnsan
Kaynakları Raporu, 60. Hükümet Programı Eylem Planı (2008-2012), Bilgi Toplumu Stratejisi) yer
alan eğitim hedefleri tespit edilmiştir.
110 kişilik bir grup için üst düzeyde SP farkındalık ve beklenti araştırması yapılmıştır.
SPE tarafından 35.000 okulu kapsayan 1200-1500 kişilik eğitimler 1 hafta içinde gerçekleştirilmiştir.
Stratejik Plandan mali işlere kadar geniş kapsamlı bir bilgilendirme yapılmıştır.
Zihinsel bazda alt yapıyı güçlendirmek üzere taşrayı kapsayacak şekilde seminerler düzenlenerek
30.000 kişi eğitimden geçirilmiştir. Üniversitelerden ve dışarıdan uzman aranarak destek alınmıştır.
Üniversitelerde uygulama pratiği olan akademisyen bulma zorluğu çekildiği belirtilmiştir.
Bu bağlamda katkı vereceklerin planlaması yapılarak illerde “Strateji” konulu makale yarışmaları
başlatılmıştır. Makaleler titizlikle incelenerek, kazananlar MEB dergilerinde yayımlanmıştır.
On kişilik bir uzman grubu ile SPE oluşturulmuştur ve süreç danışmanlığı alınmıştır.
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5. Eğitimler-Eğitim Organizasyonları:
SGB ihtiyacını belirlemekte, Hizmet İçi Eğitim Daire Başkanlığı organizasyonu yapmakta, ilgili
kayıtları tutmaktadır.
6. Takım çalışması:
Takımın hiçbir üyesi hiçbir zaman edilgen olmamış ve her çalışmada aktif rol almışlardır.
Takım aile gibi, ülke büyük bir aile gibi ele alınmıştır.
Bakanlığın merkezde 35 dairesi ve taşra teşkilatı bulunmaktadır. Taşra için her valilik görevlendirme
ile Ar-Ge ekibi kurmuştur.
7. Kaynaklar:
APK’dan kalan işler devam ettiğinden insan kaynağı sıkıntısı sürmektedir. Tanımı yapılmamış işler
SGB’ye gelmektedir. Stratejik Plan işin ortalama %30’u olmakla birlikte zamanın %60’ı SP’ye
ayrılmıştır.
5018’le saymanlıkların devreden çıkması, fakat Sayıştay kanununun çıkmaması iş hacmini
artırmıştır.188
e-projeler başarıyla gerçekleştirildiğinden teknolojik alt yapı SP çalışmalarını kolaylaştırmıştır.
Kaynakların teknoloji yoluyla etkili ve verimli kullanılması SP’yi beslemektedir. Bu yolla taşraya yetki
devri başlatılmıştır.
8. İletişim:
Her hafta Perşembe günü SPE toplantısı yapılmaktadır.(2009)
Olumlu iletişim kurularak sürekli ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, her il için bir karne sistemi
oluşturulmuştur. Hiçbir il için “A” ili iyi yaptı, “B” kötü yaptı denmemiştir. Her bir ilin Stratejik
Planının özgün olması için gayret gösterilmiştir. Örneğin: Antalya ve Mersin, Akdeniz’in kıyı kentleri
olup benzer özelliklere sahip iseler de her biri için ayrı ayrı çalışılmıştır.

188

Hükümet, kamu harcamalarının stratejik tahsisini ve operasyonel etkinliğini geliştirecek söz konusu
iyileştirmelerin öneminin farkındadır. Stratejik planlamanın genel yönetimde yaygınlaştırılması takvime
bağlanmıştır, iç denetçilerin atanması ve eğitimleri Maliye Bakanlığı Merkezi Uyumlaştırma Birimince
planlandığı biçimde sürmektedir, taahhüt izleme sistemi kurmaya yönelik çabalar sürdürülmektedir ve yeni
Sayıştay Kanunu’nun çıkarılması Hükümet’in gündemindedir.
KAMUDA STRATEJİK YÖNETİM KAPASİTESİ GELİŞTİRME PROJESİ

192/855

DURUM TESPøTø VE øHTøYAÇ ANALøZø

9. Paydaúlar görüúleri:
Okul müdürleri, ö÷retmenler, aileler, ülkenin her vatandaúı do÷al paydaúlardır. MEB ülkenin en ücra
köúesine eriúebilmektedir.
10. Öneriler:
Kapasite Geliútirme çalıúmasında tüm Bakanlıklar aynı kategoride de÷erlendirilmemelidir. Sa÷lık, Milli
E÷itim, Adalet Bakanlıklarının yapısı farklıdır.
“Ne olsaydı daha iyi olurdu?” sorusu karúılı÷ında aúa÷ıdaki de÷erlendirme yapılmıútır:
-

Öncü kurumun Stratejik Planı

-

Tepe yönetici deste÷i

-

Daha geniú katılım

-

Yasal mevzuatın yönetici çerçevesini çizmesi

-

Hedeflerin gerçekleúmemesinin anlamının belirlenmesi, performans boyutunun açık kalmaması
(hedefler tutturulunca bütçeden %x fazla alınacak gibi…)

-

Kamunun ve medyanın bir úekilde hesap sorması

-

Kamuda liyakat ve kariyer sistemi

E÷itim için öneriler: Operasyonel yöneticiler (uygulayıcılar) için e÷itim çok önemli görülmektedir. Üst
yöneticiler için Liderlik, De÷iúim Yönetimi, øletiúim, ønsan øliúkileri gibi e÷itimlerin yararlı olaca÷ı
düúünülmektedir.
Örneklem Kurumlarla ølgili Karúılaútırma
Stratejik planlama, bir kurumun, iç ve dıú çevresini inceleyerek fırsatları, tehditleri, güçlü ve zayıf
yönlerini ortaya koyması ve temel yetkinliklerini kullanarak stratejik üstünlü÷ü, bir baúka deyiúle
farklılı÷ı nasıl sa÷layaca÷ını belirlemesi sürecidir.
21. Yüzyılda kurumlarımız "benzersiz" olabildikleri oranda hayatta kalabileceklerdir. Küreselleúen
dünyada "benzersiz ve farklı" olabilmek, ancak özgün stratejiler üretebilmekten geçmektedir.
Kurumların etkin stratejiler üretmesi ise, kurumun bütün elemanlarının stratejik bilinç sahibi olmasını
gerektirir.
Strateji bir anlamda; yapmak, düúünmek, geliúmekte olan olayları izlemek ve tepki vermektir.
Belirlenen stratejiler genellikle geliúmekte olan olaylardan ba÷ımsız yürütülmeye çalıúılmaktadır. Bu
nedenle tartıúmalar, daha çok sayıda fikir alıúveriúi üretecek tartıúma, araútırma, pazar, müúteri ve
rekabet odaklı incelemelerle yapılandırılmalıdır.
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Her kademedeki yöneticilerin kurum içinde ve dışında gelişen olaylar hakkında bilgi sahibi olmaları
stratejik yönetimin ön koşullarından biridir. Ayrıca, ortaya konan stratejiler tüm çalışanlar tarafından
çok iyi anlaşılmalıdır. Kurumların tüm birimleri stratejilere göre hizalanmalıdır.
Gerek strateji belirlemede, gerekse uygulamada yöneticilerin rolü ciddi önem taşımaktadır.
Planlamadan sorumlu kişiler herkesi gelecek hakkında yaratıcı fikirler üretme konusunda
heveslendirmelidirler.
Kurumun geçmişindeki gelişmelere, rakiplere ve rakipler karşısındaki tutumlara, başarı ve
başarısızlıklara iyi bakmak gerekmektedir. Oysaki durum analizi kapsamında mevcut durum tespiti
aşamasında kronolojik çalışmaya yönelinmekte, ders çıkarılması gereken hususlar dikkatten
kaçmaktadır. Kurumlar yaptıkları işi ve işin inceliklerini çok iyi bilmeliler. Strateji üretebilmek için
geniş kapsamlı çalışma yapmaya ihtiyaç vardır.
Kamuda; Savunma Sanayi Müsteşarlığının (SSM) Stratejik Planı iyi örnek olarak öne çıkmaktadır.
SSM’de stratejik düşünce ve Stratejik Planlama bir yönetim aracı olarak algılanmış ve bürokratik bir
engel olarak görülmemiştir. En üst düzeyde sahiplenilmiş ve takip edilmiştir. Stratejik Plan
uygulamaları tüm yöneticilerin günlük işi haline gelmiştir.
Hazırlık aşamasında eğitim ve danışmanlık alınması sürecin işleyişine katkıda bulunmuştur.
Durum analizi aşamasında kurumun faaliyetlerinin tespiti, kurum kültürünün teşhisi ve GZFT bulguları
Planda veri olarak kullanılmıştır.
Vizyon, misyon ve stratejilerde tutarlılık vardır.
Kurulan Stratejik Planlama Ekibi işini benimsemiş, planın ortaya çıkarılmasında önemli bir oynamıştır.
Ekibin kurulma aşamasına bakıldığında ekip üyelerinin görev dağılımının tutarlı yapıldığı
görülmektedir. Ekip dağılmamış faaliyetlerini halen sürdürmektedirler.
Süreç Yönetimi teknikleri kullanılarak süreçlerin birbirleriyle ilişkileri ve sonuçlara etkilerinin analizi
yapılmıştır.
İnsan Kaynakları Yönetimine uygun olarak çalışanların gelişiminin planlanması, öğrenme ve geliştirme
boyutlarının ele alındığı görülmektedir. Yöneticiler arasında uygulanan rotasyon departmanlar arası
ilişkileri güçlendirmektedir.
Uluslararası boyutların ele alınmasında işbirlikleri, oluşumlar, rekabet, entegrasyon, faaliyetlerin
etkinleşmesi gözetilirken bunları güçlendirmek için sempozyum, konferans ve kongrelerde kurumun
faaliyetlerine yönelik bildiri/sunum yapma konularına önem ve öncelik verildiği tespit edilmiştir.
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Yapısal düzenlemelere gidilerek, şeffaflık ve güven ortamı sağlanmış, bürokrasi azaltılmıştır.
Bilgilendirici doküman hazırlanmıştır. Ayrıca, amaçlar, faaliyetler, hedefler ve başarı göstergelerinin
tüm yöneticilerle izlenebileceği basit, net, kolay uygulanabilir bir yazılım kurum içinde
oluşturulmuştur.
Paylaşım ve katılım başarılı bir şekilde sağlanmıştır.
Diğer kurumlarla koordinasyon en iyi şekilde karşılanmıştır.
Paydaşlarla yapılan mülakatlar kurumun iyileştirilmesi gereken noktalarının teşhisinde yararlı olmuş ve
paydaş görüşleri planda dikkate alınmıştır. Ayrıca, seçilen müşteri ve tedarikçilerle yapılan
mülakatlardan edinilen bilgiler de stratejilerin oluşturulmasına ışık tutmuştur.
SSM ve Hazine Stratejik Planları ile ilgili olarak TÜSSİDE’den alınan görüş şöyledir:.
“İyi örnekler olarak ifade edilen SSM ve Hazine Stratejik Planları tarafımızca incelenmiş olup, ilk
bakışta şeklen görülen bulgularımız aşağıda verilmiştir.
Ancak, Stratejik planların gerçek anlamda değerlendirilebilmesi için, planda yer alan Stratejik Amaçlar,
Hedefler, Politikalar ile bunların kendi içinde bütünselliği ve tutarlılığı ile planın uygulanmasına ilişkin
detaylı çalışmalara ihtiyaç olacaktır.
1. Savunma Sanayii Müsteşarlığı;
Olumlu bulanan alanlar:
-

Planda yer alan ifadeler ve değerler Stratejik Planlama kavramları ile örtüşüyor.

-

Vizyon ve Stratejik Amaçlar’ın üst politikalarla (Dokuzuncu Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program
vs.) ilişkilendirildiği açıklanıyor. (olumlu)

-

Hedefler somut/nümerik ifadeler. (olumlu)

Geliştirilmesinde yarar görülen alanlar:
-

Performans Göstergeleri açıkça tanımlanmamış.

-

Hedeflerin yıllar itibariyle detaylandırılmamış olması planda görülen eksiklik. Yıllar itibariyle
ilerlemeyi gözlemek için bu detaya ihtiyaç var.

-

“Stratejiler” kavramı “Proje/Faaliyetler” kavramı yerine kullanılmış. Bu kavram yerinde
kullanılmamış.

-

“Hedeflerin” “ faaliyet ve projelerle” ilişkilendirilmesi gerekirdi.

2. Hazine Müsteşarlığı:
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Olumlu bulunan alanlar:
-

Üst plan ve programlara atıf var. İlişkilendirilmiş olduğu ifade ediliyor.

-

Performans göstergeleri tablo halinde tanımlanmış.

Geliştirilmesinde yarar görülen alanlar:
-

“Performans Göstergeleri” tablosunun “Açıklamalar” kısmında yer alan ifadeler “Hedef” kavramı
ile tanımlanabilecek ifadeler. Dolayısıyla bunların yıllar itibariyle tablolaştırılması ve yıllar
itibariyle nümerik değerlerle ifade edilmesi sonucunda gerçek hedef ifadeleri oluşturulabilirdi.

-

Yıllar itibariyle somut “Hedefler” ve hedeflerle ilişkilendirilmiş “Proje ve Faaliyetler”
netleştirilmeli.

-

“Hedef” ifadesi yerinde kullanılmamış. Kullanılan “Hedef” başlığı altında yer alan ifadelerin
kavramsal olması nedeniyle, “Hedef” ifadesi yerine ya “Alt Stratejik Amaç” veya bu durumda tüm
Stratejik Planlarda kullanılan “Stratejik Hedef” başlığının kullanılması daha doğru olurdu.

Örneklem kurumlarla ilgili yukarıda ele alınan hususlar Tablo 17’de karşılaştırmalı olarak verilmiştir.

KAMUDA STRATEJİK YÖNETİM KAPASİTESİ GELİŞTİRME PROJESİ

196/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo 17: Örneklem Kurumların Karşılaştırma Tablosu
ÖRNEKLEM KURUMLARIN STRATEJİK PLANLAMA SÜREÇLERİNİN KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
TÜİK

SSM

Hazine

Marmara Ünv.

Müsteşarlığı

Hazırlık

Etkin ekip
çalışması

Proje liderliğini
Müsteşar
üstlenmiştir.

SPE 17 kişilik birim
yöneticilerinden
oluşturulmuştur.

SPE ekibi tüm
birimleri
kapsamaktadır.

SGB’nin 5 kişilik
çekirdek beyin
takımı var.

Üst düzey
sahiplenme

SP’yi kuruma
anlatmada
koordinatör rolü
üstlenmiş. Müsteşar
imzası ile tüm
kuruma duyurulmuş.

TC. Karayolları

Maliye’nin
elemanlarının
gitmesiyle,
başlangıç eleman
açısından çok
sıkıntılı olmuş.
SPE’nin başı
rektör.

SPE ekibinde
bütün şube
müdürlerine yer
verilmiştir. İlgili
Gn. Md. Yrd.
ekibin
Başkanıdır.

Ancak SGB’nin
bağlı olduğu
Rektör yrd.
yönetiyor.

Rektörün
hedeflerinin
üniversite
hedeflerine
dönüşmesi,
rektörün 2 yılda
bir değişmesi,

Sorunlar

Bütçe, nitelikli
personel,
yapılandırma,
izleme

üniversitelerin
organizasyonun
farklı yapısı iş
yükünü artırmakta
ve sıkıntı
yaratmaktadır.

Yetkinlik

SP bir zorunluluk
olarak
sürdürülmektedir.
SGB’ler için
açıklık yok.
SDB için
yabancı dil
koşulu var.

Takım Çalışması

Eğitim Org.

Balanced Score
Card eğitimi,
TÜSSİDE’den
ise destek alındı.

Strateji ve Kalite
Grubunun
sorumluluğunda

110 kişilik bir grup için
üst düzeyde SP
farkındalık ve beklenti
araştırması yapılmıştır.

Süreç danışmanlığı
alınmıştır.
Ön mali
kontrolde
zorlanmaktadır.
Kurumun
yapacağı işlerin
hemen hepsi
SGB’den
geçmektedir. İş
yükü %60
artmıştır.

İnanma, sahiplenme,
stratejik planlama
konusunda yetişmiş
uzman ve personelin
devamlılığını sağlama.
Tanımı yapılmamış
işlerin SGB’ye
yüklenmesi.

Stratejilerin diğer
ulaşım modlarıyla
bütünleşmesi
yoktur.

Öğretmen ve okul
müdürü yeterlikleri
belirlenmektedir.

Ekibe, SP’ ye
en çok karşı
olanlar
alınmıştır.

Birbirini
tamamlayan çok
sayıda eğitim
alınmıştır.

100 hedeften oluşan SP
çok detaylı hazırlanmış.
Bakanın tam desteği
alınmıştır.

10 kişilik bir uzman
grubu ile SPE
oluşturulmuştur.

Üst düzey
sahiplenme var.
SGB’lere çok
sayıda görev
yüklenmesi,

MEB

Genel
Müdürlüğü

TÜSSİDE’ den
destek alınmış,
Tüm kurumun
yetkinliklerin
geliştirilmesi için
eğitim katalogu
hazırlanmış ve yeni
örgütlenme yapısına
geçilmiştir.

Üst yönetim için
Genel Stratejik
Planlama
Kavramları
eğitimi,

Uyumlu takım
çalışması
mevcut.
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SP hakkında bilgi
alınması ve takım
bilincinin
oluşması
için
TÜSSİDE’de
çalışmalar
yapılmıştır.
Toplantı
ve
zaman yönetimi.

Zihinsel bazda alt yapıyı
güçlendirmek
üzere
30.000 kişi eğitimden
geçirilmiştir.
SGB ihtiyacını belirliyor,
Hizmet İçi Eğitim Daire
Başkanlığı
organizasyonu yapmakta,
ilgili
kayıtları
tutmaktadır.
Her bir üyesi hiçbir
zaman edilgen olmamış
ve her çalışmada aktif rol
almışlardır.
Takım aile gibi, ülke
büyük bir aile gibi ele
alınmıştır.
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ÖRNEKLEM KURUMLARIN STRATEJİK PLANLAMA SÜREÇLERİNİN KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
TÜİK

SSM

Hazine

Marmara Ünv.

Uygulama

Değişim
İhtiyacı

Paydaş Görüşleri

İletişim

Ölçme İzleme

İnsan Kaynakları

Müsteşarlığı

TC. Karayolları

Destek Daire
Bşk. SGB’ ye
vekâlet ettiği
için sorunlar en
aza indiriliyor.

İzleme manuel,
sistem yok.
Veri üretenkoordine eden
birimler mevcut.
Toplantılara
başkanlar
katılıyor, bilgi
aktarımı
yetersiz.

İnsan kaynağı sıkıntısı
var.
Kaynakların
teknoloji
yoluyla etkili ve verimli
kullanılması ile taşraya
yetki devri başlatılmıştır.
Kendi
ürettikleri
yazılım
aracılığıyla
herkes izliyor.

İzleme manuel
yapılmakta, Maliye
Bakanlığının yeni
yazılımı
beklenmekte.

Bilgi akışı
sağlanmış.

İntranet hazırlanarak
kullanıma açılmış ve
e-posta
kullanılmıştır.

SPE haftada 1,
üst yönetim
ayda 1, yönetim
kurulu yılda 1
toplanıyor.

Anket yapılarak
temin ediliyor,
toplantı yok.

Dış paydaşlar
tek tek ziyaret
ediliyor.

Anket yapılıyor.
Birim yöneticileri ile
mülakatlar
yapılmıştır. Dış
paydaşların görüşleri
yazılı olarak
alınmıştır.

Dinamik olmalı,

Yapılacak işi
belirle, taahhüt
et, dokümante
et.

Süreç analizleri ve iş
analizleri yapılmıştır.

Değişime adapte
edilebilmeli

MEB

Genel
Müdürlüğü

SPE haftada 1 toplanıyor.
Sürekli ziyaretler
yapılıyor.
Stratejik plan; Mali işlere
kadar geniş kapsamlı
bilgilendirme mevcut.
Anket
uygulaması.
DPB’de yüz yüze
görüşme
yapılmıştır.

Okul müdürleri,
öğretmenler, aileler,
ülkenin her vatandaşı
doğal paydaşlardır.

Veriye dayalı
yönetim.
Süreç yönetimi
yok. SPE
ekibinin
etkinliği
uygulamada
azalmış.Hedefler
6 ayda bir
izlenip
raporlanıyor.

360 derece
performans
yönetimi
uygulanıyor. Öz
değerlendirme
ve sicilde karara
destek rolü var.

Üst yönetimin
desteği eksik;
katıldığı genel
koordinasyon
toplantılarının
içerikleri
yetersiz.
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ÖRNEKLEM KURUMLARIN STRATEJİK PLANLAMA SÜREÇLERİNİN KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Öneriler

TÜİK

Stratejilerin
yukarıdan
aşağıya
uygulanması,
tepe yöneticilere
stratejik
yönetimle ilgili
eğitim verilmesi,
toplantılarla
konunun
gündemde
tutulması.

SSM

Sürecin az iş
çıkartacak
şekilde
kurgulanması,
Üst yöneticinin
takibi,
SPE
oluşumunda üye
sayısının 15’i
aşmaması,
Ekip içinde
olamayan Daire
Başkanları ile
daha sıkı
iletişim
kurulması,

Hazine

Marmara Ünv.

TC. Karayolları

Müsteşarlığı

Genel
Müdürlüğü

Hedef adedi 12–13,
gösterge adedi 2025’i geçmemeli ve
kişiden kişiye
değişecek, birimden
birime değişecek
gösterge
kullanılmamalıdır.
SP’nin felsefesi tüm
kuruma anlatılmalı,
ikna etme ve
benimsetme dikkate
alınmalıdır.

KGK’de
Mali
İşler ve SGB ayrı
olmalıdır.

SP’nin kamuda
kültür değişimi
olarak ele
alınması

KAMUDA STRATEJİK YÖNETİM KAPASİTESİ GELİŞTİRME PROJESİ

2012’de yeniden
ele alınca nasıl
başlanmalı
sorusunun
cevapları
şimdiden
aranmalıdır.
Eğitimin daha
planlı yapılması
ve izleme
sisteminin
hazırlanması
gerekmektedir.

MEB

Kapasite Geliştirme
çalışmasında tüm
Bakanlıkların aynı
kategoride
değerlendirilmemesi;
öncü kurumun SP’si;
tepe yönetici desteği;
daha geniş katılım;
hedeflerin
gerçekleşmeme
nedenleri, performans
boyutunun açık
kalmaması; kamunun,
medyanın bir şekilde
hesap sorması; kamuda
liyakat ve kariyer sistemi
Operasyonel yöneticiler
(uygulayıcılar) için
eğitimin önemi,
Üst yöneticiler için
Liderlik, Değişim
Yönetimi, İletişim, İnsan
İlişkileri gibi eğitimleri
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ÖZEL SEKTÖRDE STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ KARŞILAŞTIRMALARI
Özel sektörde Strajik Planlama süreci yasal bir zorunluluk olarak değil kurumların varlıklarını
sürdürebilmeleri açısından önem taşımaktadır. Bu bağlamda altı özel sektör kuruluşunun Stratejik
Planlama sürecini yaklaşımları incelenmiştir.
“A” Holding

“A” Holding, farklı sektörlerde faaliyet gösteren bir konglomera’dır. Stratejik planlama süreci;
değerlendirme, öğrenme, düzeltme yaklaşımı ile adım adım (189) stratejiler üreten bir süreçtir.
Stratejik öncelikli konuların Holding’den verilmesi ile süreç ivme kazanmaktadır. İşlevsel stratejilerin
çalışmasından sonra bütün işin stratejilerine gidilmektedir. Bütünün stratejilerinden önce finansal
doğrulama yapılmaktadır.
Pazarlama, teknoloji ve üretim fonksiyonlarının stratejileri ana girdiyi oluşturmakta, ikinci adımda
satınalma ve lojistik stratejileri yapılmaktadır. T yılındaki İş Programına girdi oluşturması için 5 yıllık
Stratejik Plan T-1 (bir yıl önceki) yılı Ekim ayında başlamaktadır.
Şekil 9: “A” Holding Stratejik Plan Süreci

189

Adım adım oluşan strateji (Incremental Strategy): Adaptif, yani çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditlere adım
adım uyum sağlamaya çalışan tepki göstererek; bakar görür ve tepki verir. Büyük hedefler veya vizyon ile oluşan
strateji yerine gerektiği gibi ve ihtiyaç duyulunca kısa dönemli ama doğru adımlarla yürümeye işaret eder.
KAMUDA STRATEJİK YÖNETİM KAPASİTESİ GELİŞTİRME PROJESİ

200/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

“B” Holding

“B” Holding’in her yıl stratejilere yeniden sıfırdan bakmaya elverişli, sıçramalı stratejilere olanak
tanıyan bir süreci vardır. Gidilecek yönün belirlenmesi stratejik iş birimi seviyesindedir ve süreç yön
belirleme çabasıyla tetiklenmektedir.
Senaryolarla içinde bulunduğu sektörlerin geleceğini anlamaya ve fırsatları görmeye ağırlık
verilmektedir. Stratejik iş birimlerinin üç senelik Stratejik Planları’na Holding olarak yoğunlaşma ve
portföyü bundan sonra analiz etme ve bütünün stratejilerine bakarak hedef verme yaklaşımı vardır.
Süreci yöneten güçlü bir Stratejik Planlama Ekibi vardır. Merkez içerik yaratmamaktadır, içerik
şirketlerden ve stratejik iş birimlerinden gelmektedir.
Pazarlama fonksiyonunun iş planlarına etkisi yatırım planları kadar yoğundur.
Stratejik Plan süreci şubat ayında başlayıp Temmuz sonunda iş planı ve bütçe çalışmalarının başlaması
ile tamamlanmaktadır.
Şekil 10: “B” Holding Stratejik Plan Süreci

*Measuring and Monitoring: Ölçme, izleme
*Kapital alokasyonu: Sermaye dağılımı
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“C” Holding

“C” Holding, Stratejik Planlama sürecini yılın Mayıs ayında başlatmaktadır. Bir sonraki yılın
planlaması Ocak ayında tamamlanmaktadır.
Süreçte öncelikle rakkamsal büyüklüklerde uzlaşılmaktadır. Bu uzlaşılan büyüklükler üzerine stratejiler
inşa edilmektedir. Süreç önce Holding stratejilerini belirlemekte, daha sonra Stratjik İş Birimleri
(Strategic Business Unit) stratejileri oluşturulmakta, buradan da şirket stratjileri tasarlanmaktadır.
Süreç çalışanlarla iletişime ve paylaşıma önem veren bir süreç olarak gerçekleştirilektedir. Şirket
stratejileri için standart bir süreç bulunmamaktadır.
Stratejik planlama departmanı merkezde yer almakta ve süreci yönlendirmektedir.
Şekil 11: “C” Holding Stratejik Plan Süreci

* KSP: Kurumsal Stratejik Plan
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“D” Çok Uluslu Holding

“D” Çok Uluslu Holding’de, uzun vadeli ve kısa vadeli stratejik planlama aynı anda başlatılmaktadır.
Kısa vadeli stratejik plan bugünkü işin “extrapolasyon”u ve yol haritası ile tamamlanmaktadır.
Uzun vadeli stratejik plan vizyonun oluşturulması için gelecek senaryoları üretilir. Senaryolardan yola
çıkarak orta vadedeki işlerin “retropolasyon”u yapılmaktadır.
Daha sonra da her iki çıktı örtüştürülerek orta vadeli stratejilere ulaşılmaktadır.
Holding akıllı ve dinamik bir stratejik planlama sistemi uygulamaktadır. Bu süreç iç kaynaklarda
kurumsal kaynak planlama sistemi müşteri ilişkisi yönetim sistemi, küresel intranet araçlarını sisteme
entegre etmiştir. Ayrıca, senaryo yayınları, devlet istatistikleri, müşteriler, pazar bilgileri, danışmanlar
gibi kanallar kullanılmaktadır.
Strateji yapımında uluslararası merkez, ülke yöneticileri, iş birimi yöneticileri ve stratejik partnerler
birlikte çalışmaktadırlar.
Holding senaryolara birey, toplum, politika, ekonomi, çevre, teknoloji, tüketici ve rekabet
katmanlarında ayrı ayrı bakmaktadır.
Şekil 12: “D” Çok Uluslu Holding

KAMUDA STRATEJİK YÖNETİM KAPASİTESİ GELİŞTİRME PROJESİ

203/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

“E” Enerji Firması

Her yıl stratejilere yeniden sıfırdan bakmaya elverişli sıçramalı stratejilere olanak tanıyan bir süreci
vardır. Süreç çevreye geniş bir bakışın yapıldığı çevre analiziyle başlamaktadır. Senaryo analizleriyle
içinde bulunduğu sektörlerin geleceğini anlamaya çalışmakta ve buradaki fırsatları görmeye,
belirlemeye ağırlık vermektedir.
“E” Enerji firmasında süreci yöneten bir Stratejik Planlama Ekibi bulunmaktadır.
Stratejik Plan süreci bir önceki yılın Ekim ayında başlayıp, Mart ayında finansal planlamanın başlaması
ile tamamlanmaktadır. İşlevsel stratejiler bu çalışmadan sonra bütçeden önce yapılmaktadır.
Şekil 13: “E” Enerji Firması Stratejik Plan Süreci

“F” Firması

“F” Firmasının stratejik planlama sürecinde; senaryolar ve pazar tahmin çalışmaları önemli bir yer
tutmaktadır. Bulunduğu sektörün uzun vadeli planlama yapma ihtiyacından dolayı, senaryo geliştirme
için kuruma özel tasarlanmış özel süreç kullanılmaktadır.
Stratejilerin gözden geçirilmesine de süreç içinde ağırlık verilmiştir. Planlama yılının bir önceki Kasım
ayında süreç başlar ve planlama yılının Ekim ayında tamamlanır.
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Şekil 14: “F” Firması Stratejik Plan Süreci

Tablo 18’de 6 özel sektör firmasının Stratejik Planlama süreçlerinin karşılaştırılması verilmiştir.
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Tablo 18 Stratejik Plan Süreci Karşılaştırmaları
Kurum

Plan Dönemi

Dönem

Sürecin Özelliği

A Holding

T yılındaki İş
Programına girdi
oluşturması için
stratejik plan T-1 yılı
Ekim ayında
başlıyor.
T yılı Eylül sonunda
iş programlarının
başlaması ile
tamamlanıyor.

5 Yıllık

Değerlendirme, öğrenme,
düzeltme yaklaşımı ile çalışıyor.
Stratejik öncelikli konuların
Holding’den verilmesi ile süreç
ivme kazanıyor.
İşlevsel stratejilerin çalışmasından
bütün işin stratejilerine gidiliyor.
Bütünün stratejilerine gitmeden
finansal doğrulama yapılıyor.
Pazarlama, teknoloji ve üretim
fonksiyonlarının stratejileri ana
girdiyi oluşturuyor, ikinci adımda
satınalma ve lojistik stratejileri
yapılıyor.

Adım adım
(incremental)
stratejiler

B Holding

Stratejik plan süreci
şubat ayında başlar.
Temmuz sonunda iş
planı ve bütçe
çalışmalarının
başlaması ile
tamamlanıyor.

10
Yıllık,
3 Yıllık

Her yıl stratejilere yeniden sıfırdan
bakmaya elverişli, sıçramalı
stratejilere olanak tanıyan bir
süreci var.
Gidilecek yönün belirlenmesi
stratejik iş birimi seviyesinde ve
süreç bununla tetikleniyor.
Senaryolarla içinde bulunduğu
sektörlerin geleceğini anlamaya ve
fırsatları görmeye ağırlık veriyor.
SBU T+3 Stratejik Planları’na
Holding olarak yoğunlaşma ve
portföyü bundan sonra analiz etme
ve bütünün stratejilerine bakarak
hedef verme yaklaşımı var.
Süreci yöneten güçlü bir SPEvar.
İçerik yaratmıyor, içerik
şirketlerden ve SBU’lardan
geliyor.
Pazarlama fonksiyonunun iş
planlarına etkisi yatırım planları
kadar yoğun.

Sıçramalı
stratejiler

C Holding

T-1 yılının Mayıs
ayında başlıyor. T
yılı Ocak ayında
tamamlanıyor.

D Çok
Uluslu
Holding

Çıktıların
Beklenen Özelliği

Önce rakamsal büyüklüklerde
uzlaşılıyor, stratejiler bunun
üzerine monte ediliyor.
Süreç Holding stratejilerinden
grup stratejilerine ve şirket
stratejilerine doğru çalışıyor.
İK toplantıları ve paylaşıma önem
veren bir süreç.
Şirket stratejileri için standart bir
süreç yok.
Stratejik Planlama departmanı
merkezde süreci yönlendiriyor.
Kısa
vade,
Orta
vade,
Uzun
vade

Uzun vadeli ve kısa vadeli stratejik
planlama aynı anda başlatılıyor.
Kısa vadeli stratejik plan bugünkü
işin “extrapolasyon”u ve yol
haritası ile tamamlanıyor.
Uzun vadeli stratejik plan vizyon
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Kurum

Plan Dönemi

Dönem

Sürecin Özelliği

Çıktıların
Beklenen Özelliği

ve senaryolarla ilerliyor.
Senaryolardan yola çıkarak orta
vadedeki işlerin “retropolasyon”u
yapılıyor.
Sonra da her iki çıktı
örtüştürülerek orta vadeli
stratejilere ulaşılıyor.
Süreçte yararlanılanlar:
İç kaynaklardan: ERP, CRM,
Stratejiyi yapanlardan: Merkez,
Ülke ve İş Birimi Yöneticileri ile
Stratejik Partnerler
Dış kaynaklar: senaryo yayınları,
devlet istatistikleri, müşteriler,
pazar bilgileri, planlama teşkilatı,
danışmanlıklar
ile besleniyor.
Senaryo Katmanları:
birey, toplum, politika, ekonomi,
çevre, teknoloji, tüketici ve rekabet
E Enerji

T-1 yılının Ekim
ayında başlar.
T yılının Mart ayı
sonunda tamamlanır.

10
Yıllık

Her yıl stratejilere yeniden sıfırdan
bakmaya elverişli sıçramalı
stratejilere olanak tanıyan bir
süreci var.
Süreç çevre analizi ile tetikleniyor.
Senaryolarla içinde bulunduğu
sektörlerin geleceğini anlamaya ve
fırsatları görmeye ağırlık veriyor.
Süreci yöneten bir stratejik
planlama ekibi var.
İşlevsel stratejiler finansal
planlamadan sonra bütçeden önce
yapılıyor.

Sıçramalı
Stratejiler

F Firması

T-1 yılının Kasım
ayında süreç başlar
T yılının Ekim
ayında tamamlanır.

10
Yıllık

Senaryolar ve tahmin yapma
sürecin önemli adımlarındandır.
Senaryo geliştirme için kuruma
özel tasarlanmış bir süreç
kullanılmaktadır.
Stratejilerin gözden geçirilmesine
de süreç içinde ağırlık verilmiştir.

Yeni ürün ağırlıklı

KAMU VE ÖZEL SEKTÖRÜN STRATEJİK YAKLAŞIM BENZERLİKLERİ VE
FARKLILIKLARI
Kamu ve özel sektörün stratejik yaklaşımda benzerlikleri ve farklılıkları aşağıdaki şekilde özetlemek
mümkündür:
-

Stratejik yönetim yetkinlikleri arasında yer alan ekip oluşturma ile analiz ve sentez yaklaşımı
her iki sektörde de öne çıkmaktadır.
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-

En temel fark, stratejik yaklaşımda görülmektedir. Özel sektör geleceğini, kamu sektörü ise
operasyonlarını planlama aracı olarak kullanmaktadır.

-

Özel sektörde stratejiler kurumun yaşama nedenidir. Kamu sektöründe hizmet esastır. Hizmet
kamu tüzel kişileri ve kamu görevlileri tarafından yürütülmektedir.

-

Özel

ya

da

kamu

sektörünü

farklı

kılan

faktörlerden

biri

de

“yöneticilerin”

konumlandırılmasıdır. Kamuda yönetici yetkinlikleri belirlenmediği gibi görev tanımları da
yapılmamıştır.
-

Kamu yöneticisi gücünü yasalardan ve atama organından alır. Kamu çıkarını gözetmek
zorundadır. Sistemin düzgün ve düzenli işlemesi gerekmektedir. Planlanmış faaliyetleri etkin
bir şekilde uygulamak ve kontrol etmek temel görevidir. Kamu yöneticisi açısından başarı veya
başarısızlık kuruma aittir. Nitekim 657 sayılı kanunda, görevden alma esaslarında
başarı/başarısızlık kriteri bulunmamaktadır. Yapılmayan işlerin irdelemesi de söz konusu
değildir. Mülkiyet hakkı bulunmadığından ve kâr ya da zarar doğrudan devlete ait olduğundan
risk alma eğilimi düşüktür. Şekilcilik, kırtasiyecilik ve bürokrasi yönetime hakim olmaktadır.

-

Özel sektör de kanun ve kurallara bağlıdır. Ancak özel sektör, yönetimde, finansman
kullanımında,

tercihlerinde,

üretimde

ve

denetimde

kendi

kurallarını

kendisi

belirleyebilmektedir. Özel sektörde yönetici şirketin sahibi ya da yetki verdiği kişiler tarafından
seçilir. Yöneticinin başarılı olması esastır. Başarısızlığın ve yapılmayan işlerin hesabı
sorulmaktadır. Başarı kriterleri işletme sahibinin, paydaşların ve müşterilerin beklentilerini
karşılamakla paraleldir. Özel sektörde kurum kültürü önce kurumun sahibi sonra yöneticileri
tarafından oluşturulur. Başarısız yöneticiler görevde tutulmaz. Çalışma koşulları son derece
ağırdır. Zaman kavramı ve hız en fazla üstünde durulan faktördür. Bu nedenle mesai saati yok
gibidir. 8.30-17.30 değil 7-24 çalışmak zorundadır.
-

Özel sektör yöneticisi dış çevreyi izlemek, tepkilere cevap vermek ve risk almak
durumundadır. Rekabet nedeniyle pazarları geliştirme, yenilik ve farklılık yaratma, verimliliği
ve kârlılığı artırma çabası içindedir. Çalışanların ve müşterilerin fikirlerine daha çok açık
olmak zorundadır. Hiyerarşi daha azaltılmıştır.

-

Kurumların geleceği için orijinal senaryolar üretilmesi güçlü özel sektör firmalarında
uygulanan tekniklerden biridir. Görüşülen ve incelenen kamu kurumlarının stratejik plan
çalışmalarında senaryo çalışmalarının yapılmadığı görülmüştür.

-

Özel sektörde üst yönetimin süreci sahiplenmesi ve plana desteği de üst düzeyde
gerçekleşmektedir. Vizyon ve misyonla stratejiler arasında tutarlılık vardır.
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-

Planlama ekibinde yer alanların, ekip içindeki rolleriyle ilgili görev tanımları ve tutumlarının
bu rollere uygunluğu, sürekliliği sağlanmaktadır. Kamuda gönüllü üyelerden oluşturulan
ekiplerin daha başarılı oldukları gözlenmiştir.

-

İletişim planlarına özen gösterilmesi, politika ve prosedürlerin çalışanlara anlatılması,
sorumlulukların tanımlanması, tutundurmayı kolaylaştırmaktadır.

-

Özel sektörde durum tespiti sırasında kurumun kültürü ağırlıklı olarak dikkate alınmakta;
risklere, müşterilere, rakiplere karşı tutumları incelenmekte, geçmişteki hatalar göz önünde
bulundurulmaktadır.

-

Özel sektör GZFT’yi stratejik planın ana verilerinden biri olarak kullanmaktadır. Kamuda
yapılan GZFT Stratejik Planlama Kılavuzu gereği olarak yerine getirilmekte, planlamaya
yansıtılmamaktadır.

-

Özel sektör; belirlediği mevcut durumla stratejik modelde tanımladığı durum (hedef) arasındaki
farkı ortaya koymakta, bu farkın kapatılma yollarını, fark kapatılamazsa yapılacakları
tanımlanmakta, hedeflerin ne şekilde gözden geçirileceğini belirlemektedir.
Şekil 15: Yararlanıcılar ve Ürün-Hizmetler
Mevcut

ürün Yeni ürün ve Özel sektör; mevcut durumdaki ürün ve

ve hizmetler

hizmetler

hizmetlerle beklenen yeni ürün ve hizmetleri
karşılaştırıp, mevcut ve yeni yararlanıcıların

Mevcut

faydalanması için sunmaktadır. Oluşabilecek

yararlanıcılar

sapmalar

Yeni

belirlenmektedir.

dikkate

alınarak

önlemler

yararlanıcılar

ÖZEL SEKTÖRDE YÖNETİCİ EĞİTİM YAKLAŞIMLARI VE STRATEJİK
PLANLAMA İLİŞKİSİ
Bu bölümde ülkemizin iki büyük holdingi olan “Sabancı Topluluğu” ve “Borusan Holding” eğitim

yaklaşımları ve stratejik planlama ilişkileri ele alınmıştır.
1. SABANCI HOLDING FUTURE FORUMS (FF) PROGRAMI
Sabancı Topluluğu, hemen hemen tamamı faaliyet gösterdikleri sektörlerin liderleri konumunda olan 68
şirketten oluşmaktadır. Sabancı Topluluğu'nun temel ilgi alanları, finansal hizmetler, gıda ve
perakendecilik, lastik, takviye malzemeleri ve otomotiv, çimento, enerji, kimya, dış ticaret ve tekstildir.
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Sabancı Holding'in kendi hisseleri hariç, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören 12 şirkette
iştiraki bulunmaktadır.
Sabancı Topluluğu'na bağlı şirketler 18 ülkede faaliyetlerini sürdürmekte ve ürünlerini Avrupa,
Ortadoğu, Asya, Kuzey Afrika, Kuzey ve Güney Amerika'nın çeşitli bölgelerinde pazarlamaktadırlar.
Sabancı Topluluğu, sahip olduğu saygınlık ve marka imajı, güçlü ortaklıkları ve Türkiye piyasaları
hakkındaki bilgi ve deneyimi sayesinde ana faaliyet alanlarında büyümüş ve yabancı ortaklıkları
aracılığıyla dünya pazarlarına açılmıştır. Sabancı Holding'in uluslararası iş ortakları arasında,
konularında dünyanın önde gelen isimleri Citigroup, Verbund, Bridgestone, Toyota, Heidelberg
Cement, Carrefour, Dia, Hilton International, Mitsubishi Motor Co., International Paper ve Philip
Morris yer almaktadır.
Sabancı Holding, finansman, strateji ve iş geliştirme ve insan kaynakları işlevlerinin koordinasyonunun
yanı sıra, Topluluğun vizyon ve stratejilerinin belirlenmesinden ve Topluluk içinde yaratılacak sinerji
ile hissedarlarına sağlanan değerin artırılmasından sorumlu bir yönetim merkezidir.
Sabancı Holding’in vizyonu “Farklılıklar yaratarak kalıcı üstünlükler sağlamak”; misyonu ise
“Rekabetçi ve sürdürülebilir büyüme potansiyeli olan stratejik bir portföyü paydaşlarına değer
yaratacak şekilde yönetmek” olarak belirlenmiştir.
Sabancı Holding, sürdürülebilir kârlı büyümeyi fark yaratarak sağlayabilmek için: Topluluğun yüzünü
pazara dönmesini, pazarın gelecekteki yönünü ve tüketicinin yarınki ihtiyaçlarını, özlemlerini
anlayabilmesini temel hedef olarak belirlemiştir.
Bu hedefe ulaşmak da ancak pazar ve müşteri odaklı bakış açısını yapılan her işin odağına yerleştiren,
sektörel ve pazar sınırlarının ötesinde düşünenen bir bakış açısı ile mümkün olacaktır. Bu yönde
zihinsel bir dönüşüm sürecini başlatmak üzere Sabancı Üniversitesi işbirliği ile FF (Future Forums)
Programı tasarlanmış ve yürütülmektedir.
Yönetim yaklaşımı
Topluluğun yönetim yaklaşımı ise aşağıdaki 4 temele dayandırılmıştır:
•

Sorumluluk ve Şeffaflık: Öz değerler olan tevazu, insana saygı, halka yakınlık, sosyal
sorumluluk bilinciyle kurumsal yönetimi gerçekleştirmek

•

Yaratıcılık: Marka, patent, teknoloji, tasarım, bilişim ağı, fikri ve sınai mülkiyet alanlarında
kalıcı üstünlükler yaratmak

•

Aktif Katılımcılık: Karar süreçlerinde katılım ve ortak aklı teşvik eden bir yönetim yaklaşımı
oluşturmak
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•

Stratejik Yaklaşım: Bugünkü işleri mükemmel yönetmek ve uzun dönemde üstünlükler
sağlayacak şekilde geleceği planlamak

Yukarıda tanımlanan yönetim yaklaşımından ivme alarak tasarlanan

“Future Forums” girişimi,

Topluluğun hedeflenen pazar ve müşteri odaklı bakış açısının güçlendirilmesine ve bunun Topluluk
şirketlerinin iş yapış şekillerinin odağına yerleşmesine katkıda bulunacak bir “action learning”
(uygulamalı öğrenme) modeli olarak tasarlanmıştır.
FF MODELİ
Future Forums, Sabancı Topluluğu Şirketlerinin stratejik düşünme, yönetsel karar alma ve
organizasyonel öğrenme yetkinliklerini güçlendirici bir model olarak üç yapı taşının üzerine inşa
edilmiştir. Bunlar;
•

Müşteriyi ve pazarı anlama

•

Stratejik Liderlik ve Pazarlama bakış açısını ve uygulamalarını güçlendirici sistematik öğrenme

•

Bilgi ve öğrenimlerden anlam çıkarma

Müşteriyi ve pazarı tanıma olgusu, danışman ve uzmanların katılımı ile yürütülecek olan, makro veya
sektörel düzeyde eğilimlerin tartışıldığı, pazarın rekabet dinamiklerinin ortaya konduğu seminerler ile
güçlendirilir.
Zihinsel dönüşümü gerçekleştirmek için gerekli olan Stratejik Liderlik ve Pazarlama bakış açılarını
aktarmak üzere, bu alanlardaki bilgi birikimini eğitim programları ile vermek hedeflenmektedir.
Eğitimler, şirketin strateji ve pazarlama uygulamalarının bütünselliğini vurgulayan,

uygulamaya

yönelik, süreçlerin etkin yönetimini hedefleyen sistematik bir yaklaşımla, seviyelendirilmiş ve yaygın
bir şekilde sunulur.
Trend seminerleri ve eğitimlerle desteklenen bilgi ve öğrenimlerden anlam çıkarmak ve yönetim
eylemine dönüştürmek üzere danışmanlar Stratejik Planlama ve Pazarlama Planı süreçlerine koçluk
yaparlar.
Bu bağlamda, FF modeli “Strateji” ve “Pazarlama” olmak üzere 2 boyutta uygulanır ve Sabancı
Topluluğu şirketlerinin Planlama sürecine aşağıdaki şemada sembolik olarak gösterildiği şekilde
uyarlanmıştır.
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Şekil 16: FF Modelinin Sabancı Topluluğu Planlama Sürecine Uyarlanması

Bu özgün girişim çerçevesinde Future Forums ile Toplulukta aşağıda özetlenen hedefler belirlenmiştir:
•

Şirketlerin sektörel trendler ve dinamikleri takip ederek bunların pazar üzerinde bugünkü ve
gelecekteki etkilerini tanımlayabilme yaklaşımının geliştirilmesi

•

Stratejik planlama ve pazarlama planlarının geliştirilmesi süreçlerinin etkinliğinin artırılması

•

Pazardaki karşılanamayan ihtiyacı belirleme, bunu işaret eden sinyalleri farketme ve
anlamlandırma yaklaşımının güçlendirilmesi ve

•

Pazar ve müşteri ile ilgili verilerin paylaşılacağı ve öğrenileceği bir gelişim ortamının
yaratılması

FF KATILIMCILARI

Belirtilen hedeflerle çerçevesi çizilmiş olan güçlü bir zihinsel dönüşüm, ancak şirketlerde çok yaygın
bir katılım ve sahiplenmeyle gerçekleşebilir. Bu gerçek, doğrultusunda Future Forums ile Topluluk
şirketlerinde ve öncelikli olarak şirket üst ve orta kademe yönetimleri ve Pazarlama, İş Geliştirme,
Strateji bölümlerinin yöneticileri ana hedef kitle olarak belirlenmiştir. Buna ek olarak ise şirketlerin
tüm orta kademe yönetim kadrolarının da program içerisinde yer almaları planlanmaktadır.
FF STRATEJİ MODULÜ

Bu incelemede FF Strateji Modulünün adımları ve Toplulukta nasıl uygulandığı ele alınacaktır.
FF Strateji Modulünün özellikleri:
Strateji Geliştirme FF modülünün temel özelliği “Stratejik Senaryo” yaklaşımını strateji geliştirme
sürecini yönetme aracı olarak kullanmasıdır. Bu sayede:
-

Uzun dönemli hedeflere odaklanarak,

-

Gelecek ve belirsiz koşullara da uygun alternatif opsiyonları dikkate alarak ve önceliklendirme
yaparak
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-

Topluluğun geleceği yakalayabilmesine, okuyabilmesine, bu bağlamda doğru stratejilerin
belirlenmesine ve doğru zamanda doğru işlerin yapılmasına olanak sağlayacak araç tasarlanmış
olmaktadır.

Nitekim strateji geliştirme alanındaki uzman ve akademisyenlere baktığımızda Stratejik Senaryo
Planlama için aşağıdaki tespitlerin yapıldığını görmekteyiz:
•

Geleceğin belirsizliklerini yönetmeyi sağlayan araç ve yöntemlerden oluşan parçasıdır
(Ringland, 1998).

•

Geleceğin nasıl olacağına yönelik kendi içinde tutarlı görüş ya da tahmin değil, ancak olası bir
gelecektir (Porter, 1985).

•

Değişimin hızlı, belirsizlik ve karmaşıklığın yüksek olduğu zamanlarda geleceği öngörmek
amacıyla yürütülür (Wack, 1984).

Senaryolar, gelecekte sektörün ve çevrenin nasıl gelişeceğine yönelik hikâyelerdir. Senaryolar,
geleceğin belirsizliği nedeniyle daima birden fazla sayıda alternatifler olarak hazırlanır. Senaryolar,
belirlenen zaman aralığında nelerin olacağını, mevcut gerçeklerin bunlara ilgili yorumlanmasını ve
mevcut durumdan gelecekteki noktaya nasıl ulaşılacağını içerir. İyi senaryolar olurludur, kendi içinde
tutarlıdır, ilgili ve zorlayıcıdır. Senaryolar, şirketin stratejileri, tahminler, ekstrapolasyonlar, iyi / kötü
gelecekler veya “bilim kurgu” değildir.
Bu yaklaşımda temel soru şudur: Kurum stratejisi, farklı gelecek senaryolarında ne sonuçlar
doğuracaktır? Örneğin aşağıdaki Şekil 17’de Topluluk Şirketlerinden biri için strateji geliştirmenin ele alınış
kurgusu verilmiştir.

Şekil 17: Strateji Geliştirme

KAMUDA STRATEJİK YÖNETİM KAPASİTESİ GELİŞTİRME PROJESİ

213/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

FF Strateji Modülünün aşamaları Şekil 18’de gösterilmiştir:
Şekil 18: Strateji Modülü Aşamaları

•

Modül, sektör ve pazardaki eğilimlere ve rekabet ortamının dinamiklerine odaklanır.

•

Modül, sektör uzmanlarının, danışmanların, tedarikçi ve müşterilerin bakış açılarını anlayıp
süreçlere dahil etmek üzerine tasarlanmıştır.

•

Tasarım aynı zamanda, farklı seviye ve fonksiyonları da dahil ederek şirket içi strateji ağını
güçlendirmek, katılımcı yaklaşımları benimsemeyi hedeflemektedir.

FF Strateji Modulü aşağıda başlık ve açıklamaları verilen 5 temel aşamada yönetilir ve yürütülür:
1. Aşama: Ön Hazırlık
2. Aşama: “Rules of Engagement” (çatışma/oyunun kuralları) Toplantısı
3. Aşama: Süreç Adımlarının Şirketlere Uyarlanması
4. Aşama: “Strateji Geliştirme” Süreci Uygulamalarına Hazırlık
5. Aşama: "Strateji Geliştirme" Süreç Modüllerinin Uygulanması
Aşama 1: Ön Hazırlık
a. Amaç:
Ön hazırlık aşamasında amaç Strateji Geliştirme Süreci başlamadan önce katılımcı şirketlerin
belirlenmesi ve taslak bütçenin oluşturulmasıdır.
b. Katılımcılar:
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Bu aşamadaki adımların gerçekleşmesinde Holding İnsan Kaynakları ve Holding Kurumsal
Strateji ve Planlama Direktörlükleri ile Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi - EDU
rol alır.
c. Adımlar:
-

Süreçten geçecek potansiyel şirketlerin belirlenmesi bu aşamanın temel adımıdır.

-

Bir sonraki yıl, Strateji Geliştirme Sürecinde yer alması planlanan şirketler Kurumsal Strateji
ve Planlama Direktörlüğü önerisi, şirket talebi ve gereği halinde Yürütme Kurulu kararı ile
belirlenir.

-

Katılımcı şirketler belirlenirken, şirketin bu süreci yürütmek için talebi, ihtiyacı ve yetkinlikleri
değerlendirilir.

d. Sektörel uzman portföyü / kataloğunun hazırlanması:
Kurumsal Strateji ve Planlama Direktörlüğü’nün süreçte yer almasını öngördüğü öncelikli
şirketlerin, aktif olduğu sektör ve segmentler belirlenir. Belirlenen bu sektörler, ilgili uzman
portföyünün hazırlanması için Sabancı EDU’ya, iletilir. Bu çalışma yapılırken Sabancı EDU
farklı kaynaklar kullanır. Bu kaynaklar arasında; akademisyenler, danışmanlar, emekli üst
düzey yöneticiler, sektörel dernekler/kuruluşlar, ilgili şirketlerin önerileri, “yönetici bulma ve
seçme” şirketleri olabilir. Hazırlanan çalışma, Kurumsal Strateji ve Planlama Direktörlüğü
tarafından gözden geçirilir ve Sabancı EDU’ya geribildirim verilir.
Uzman portöyü / kataloğu, sürecin 4. aşamasında katılımcı şirketin de görüşü alındıktan sonra
onaylanır.
e. Program taslak bütçesinin hazırlanması:
Bir önceki yılın program bütçesi temel alınarak program detayına yönelik taslak bütçe Sabancı
EDU’nun katılımı ile belirlenir. Burada katılımcı sayıları, uzman/danışman/eğitmenlerin sürece
katılımı, süreç danışmanlarının katılımı, seyahat ve konaklama giderleri, eğitim/çalıştay
lokasyonları ve teknik ekipman ihtiyacı gibi unsurlar dikkate alınmalıdır.
f. Şirketin programa katılım teyidinin alınması:
Şirketlerin sürece katılımı yönünde onayının alınması için ilgili şirketin SBU Başkanı ve Şirket
Genel Müdürü ile süreç uygulama modüllerini içeren sunum eşliğinde görüşmeler yapılır.
Gereken durumlarda konu Yürütme Kurulu onayına sunulabilir.
g. Zaman Planı:
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Ön hazırlık aşamasının FF Strateji Modulünün başlamasından en az 3 ay önce tamamlanması
öngörülür. Adımların tamamlanması için yaklaşık 6 ay gerekir. Bu süre içinde özellikle sektör
ve uzman portföyü/kataloğunun hazırlanması ve katılımcı firmaların seçilmesi zaman alan
kritik konudur.
h. Kritik Başarı Faktörleri:
Ön hazırlık aşamasının kritik başarı faktörleri aşağıdaki şekildedir:
-

Strateji modülü sürecinde yer alması planlanan şirketlerin talep, ihtiyaç ve yetkinliklerinin
doğru değerlendirilmesi

-

Sabancı EDU tarafından oluşturulan uzman / danışman portföyünün, seçilen şirketlerin sektör /
segmentlerine özel deneyimi olan şahısları içermesi

Aşama 2: “Rules of Engagement” Toplantısı
a. Amaç:
Rules of Engagement toplantısının amacı şirketin baştan itibaren sürece dahil edilerek
beklentilerin yönetilmesi, süreç detaylarının şirketle paylaşılması ve gereği tespit edilirse
sürecin uyarlanmasıdır.
Şirket böylece, ayrılması gereken kaynaklar, roller ve sorumluluklar, uygulama modülleri ve
çıktıları ve sürecin tüm aşamaları hakkında bilgilendirilmiş olur.
b. Katılımcılar:
Bu aşamadaki adımların gerçekleşmesinde Holding İnsan Kaynakları ve Holding Kurumsal
Strateji ve Planlama Direktörlükleri ile şirket ilgilileri rol alır.
c. Adımlar:
Toplantıda aşağıdaki konular ele alınır ve karar bağlanır:
-

Şirket üst yönetimine programın amaç ve detaylarının iletilmesi

-

Taslak bütçenin paylaşılması, süreçten beklentilerinin tespit edilmesi ve sürece katılım ile ilgili
taahhütlerinin alınması

-

Süreç uygulama modüllerinin detaylı olarak üst yönetime sunumu

-

Şirketin orta-uzun dönemli stratejileri doğrultusunda beklentilerin karşılıklı anlaşılması
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-

Katılımcıların ve üst yönetimin katılacağı modüllerin tespit edilmesi

-

Üst yönetimin (GM ve GMY) özellikle katılması gerekli olan toplantı, çalıştay ve oturumların
belirlenmesi

Özellikle açılış toplantısında, senaryoların tasarlandığı ve şirketin orta-uzun dönemli stratejisinin
oluşturulduğu ve değerlendirildiği modüllerde Genel Md.lerin ve Genel Md. Yrd.’larının katılımı
önemli ve gereklidir.
d. Şirket süreç sorumlusunun belirlenmesi:
Şirket içinden süreç sorumlusu seçilir. Seçilen kişinin stratejik planlama sürecinde aktif rol
alması gereklidir. Süreç sorumlusu, tüm süreç adımlarında şirket adına irtibat noktasıdır;
beklentilerin yönetilmesi, sürecin uyarlanması, katılımcıların tespit edilmesi, uzman seçimleri
ve lojistik detayların belirlenmesinde destek rolü vardır.
e. Karşılıklı sorumlulukların paylaşılması:
Toplantı sırasında şirketin ve süreçle ilgili diğer tüm ekiplerin üzerine düşen sorumluluklar ve
görevler ile ilgili mutabakat sağlanır.
f. Sektör uzman ve danışmanlar listesinin değerlendirilmesi:
Sabancı EDU’nun hazırladığı sektör uzman kataloğunun üzerinden geçilerek uygun isimler
belirlenir. Şirketten uzman önerileri alınır ve Sabancı EDU tarafından bu kişilerle irtibata
geçilir. Programda yer alacak uzman/danışman/eğitmen listesi üzerinde ilk değerlendirme
yapılır, geliştirilecek alanlar üzerinde karara varılır.
g. Takvim:
Rules of Engagement toplantısı, ön hazırlık aşamasının tamamlanmasından hemen sonra
yapılacak şekilde planlanır.
h. Kritik Başarı Faktörleri:
-

Toplantıda, şirket üst yönetim temsilcilerinin ve süreç sorumlusunun mutlaka yer alması

-

Üst yönetimin süreçten tam beklentilerinin anlaşılması ve sürece destek ve katılım yönünde
taahhütlerinin alınması

-

Şirket ile roller, sorumluluklar, zaman çizelgesi ve şirket süreç sorumlusu gibi konularda
mutabakat sağlanması
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-

Şirketin sektör uzmanları seçiminde aktif değerlendirme ve tavsiyeler ile yer alması

Aşama 3: Süreç Adımlarının Uyarlanması
a. Amaç:
Şirket süreç sorumlusu ile birlikte, modülde gerçekleştirilmesi planlanan tüm aktivitelerin ve
zaman çizelgesinin ayrıntılarının belirlenmesidir.
b. Katılımcılar:
Bu aşamadaki adımların gerçekleştirilmesinde ağırlıklı olarak, Holding Kurumsal Strateji ve
Planlama Direktörlüğü ile şirket rol alır. Diğer taraftan Holding İnsan Kaynakları Direktörlüğü
bütçe konusunda, Sabancı EDU ise takvim ve uzman/danışman/eğitmenlerle iletişim ve içerik
konusunda destek veren roldedir.
c. Adımlar:
-

Şirket beklentileri doğrultusunda program içeriğinin şirkete özel hale getirilmesi

-

Program akışının şirket tarafından onaylanması: Uygulama modülleri ile ilgili bilgi içeren
taslak “Standart Program Akışı” ve taslak zaman çizelgesi şirket süreç sorumlusu ile
değerlendirilir.

-

Program akışı ve içeriği gereği; Kurumsal Strateji ve Planlama Direktörlüğü tarafından şirket
ihtiyaçlarına uygun hale getirilir.

-

Nihai hali için şirket üst yönetiminden görüş alınır.

d. Program bütçesinin sunulması ve onaylanması:
Program içeriğinin netleşmesi ile ön hazırlık aşamasında öngörülen taslak bütçe revize edilerek
Sabancı EDU ve Holding İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından nihai hale getirilir.
Bütçenin son hali şirket süreç sorumlusu ile değerlendirildikten sonra ilgili sözleşmeler
hazırlanarak şirket üst yönetimi onayına sunulur.
e. Program takviminin sunulması ve onaylanması:
Önceki adımlarda belirlenmiş olan program içeriğine ilişkin detaylı zaman çizelgesi
oluşturulur.
Program akışı; eğitim ve çalıştay sıralaması, öngörülen süreler ve tarihler şirket süreç
sorumlusu ile belirlenir. Bu aşamada şirket süreç sorumlusu katılımcılar listesini son haline
getirir ve zaman çizelgesinin oluşturulmasında Sabancı EDU ile birlikte aktif rol alır. (Zaman
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çizelgesi; süreç danışmanı, sektörel uzman / danışmanların katılımı ve şirketten maksimum
katılımı sağlayacak şekilde oluşturulmalıdır.)
f. Takvim:
Bu aşama FF Strateji Modülü başlamadan 3 ay önce tamamlanmalıdır.
g. Kritik Başarı Faktörleri:
-

Program bütçesi sunulup onaylanarak hem şirket hem de Holding’in bir sonraki yılın bütçesine
girdi sağlaması

-

Zaman çizelgesinin üst yönetim ekibinin katılımı sağlanacak şekilde hazırlanması

-

Zaman çizelgesinin uygulama modülleri arasında yaklaşık bir hafta süre olacak şekilde
hazırlanması

Aşama 4: Strateji Geliştirme Süreci Uygulamalarına Hazırlık
a. Amaç:
Bu aşamada strateji geliştirme süreci uygulama modüllerinde kullanılacak materyallerin,
uzman / danışman / eğitmenler ile ilgili organizasyonların, eğitim yer ve mekânlarının
seçiminin, gerekli ekipmanların ve süreç ile ilgili duyuruların hazırlanması hedeflenir.
b. Katılımcılar:
Bu aşamadaki adımların gerçekleştirilmesinde ağırlıklı olarak şirket ve Sabancı EDU rol alır.
Diğer taraftan, süreç danışmanı firma ve Holding Kurumsal Strateji ve Planlama Direktörlüğü
içerik ve eğitim ve/veya çalıştay’larda kullanılacak materyallerin hazırlanması konusunda
destek verir.
c. Adımlar:
-

Modüllerde kullanılan araç, yöntem ve “framework”(çerçeve)lerin şirket ihtiyaçları
doğrultusunda uyarlanması:
Bu adımda modüllerde kullanılan materyal ve araçlar Sabancı EDU, süreç danışmanı firma
ve Holding Kurumsal Strateji ve Planlama Direktörlüğü tarafından hazırlanır ve sektöre
yönelik örnek vakalar eklenir.

-

Yapılacak çalışmaların Holding X+10 Stratejik Planlama sürecini destekleyecek şekilde
organize edilmesi:
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Süreç sırasında şirket katılımcıları tarafından gerçekleştirilecek çalışmaların X+10 sürecini
destekleyecek şekilde organize edilmesi sağlanır.
Bu adım, Holding Kurumsal Strateji ve Planlama Direktörlüğü tarafından yürütülür.
-

Süreçte kullanılacak materyallerin şirket süreç sorumlusu ile paylaşılması:
Holding Kurumsal Strateji ve Planlama Direktörlüğü, Sabancı EDU ve Süreç Danışmanı
program öncesinde bir araya gelerek eğitim ve çalıştaylarda kullanılacak olan eğitim
materyalini (vaka, sunum, şablonlar, kolaylaştırma araçları ve yöntemleri) değerlendirir.
Gerekli değişiklik ve/veya eklemeler tamamlanarak materyal programa hazır duruma
getirilir.

-

Sektör uzmanlarına şirketin tanıtılması ve programdan beklentilerin detaylı olarak
aktarılması için yüz yüze görüşmelerin planlanması:
Uzman/eğitmen/danışmanlarla şirket ile ilgili “brief” (ön bilgi) verilmesi amacıyla program
öncesinde yüz yüze görüşme yapılır.
Bu görüşme şirket süreç sorumlusu, Holding Kurumsal Strateji ve Planlama Direktörlüğü
ve Sabancı EDU’nun katılımıyla gerçekleştirilir.

-

Eğitim / çalıştay organizasyonlarının yapılması:
Şirket tarafından, eğitim ve çalıştay’ların gerçekleştirileceği lokasyon seçilerek gerekli
Uzman/danışmanın istediği yer düzeni sağlanarak rezervasyon ve organizasyonlar yapılır.

-

Şirket katılımcılarının süreçle ilgili bilgilendirilmesi:
Programın amacı, uygulama modülleri ve içeriği, eğitim/çalıştay tarihleri, katılacak
uzman/danışman/eğitmenler, süresi ve yeri ile ilgili olarak katılımcılara şirket tarafından
duyuru yapılır.

d. Takvim:
Bu aşama program başlamadan 1 ay önce sonuçlandırılır.
e. Kritik Başarı Faktörleri:
-

Uzman/danışman/eğitmenler ile yapılacak görüşmelerde uygulama modüllerinin amacının ve
şirket beklentilerinin net olarak ifade edilmesi ve
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-

Eğitmenlerin hazırladıkları materyallerin yüz yüze görüşme öncesinde değerlendirilmesi ve
gereği halinde revize edilmesi

Aşama 5: "Strateji Geliştirme" Süreç Modüllerinin Uygulanması
a. Amaç:
Bu aşamada strateji geliştirme süreci uygulama modüllerinin gerçekleştirilmesi amaçlanır.
b. Katılımcılar:
Bu aşamadaki adımlar ağırlıklı olarak süreç danışmanı firma ve Sabancı EDU tarafından
yönetilirken, tüm uygulama modüllerinde içerik ve akış açısından destek verebilmek üzere,
Holding Kurumsal Strateji ve Planlama Direktörlüğü ekibinden katılımcılar bulunur. Süreç
sonunda yapılacak değerlendirme toplantısında tüm taraflar bir araya gelir.
c. Adımlar:
-

Süreç uygulama modüllerinin gerçekleştirilmesi:
Süreç uygulama modülleri, oluşturulan program akışı çerçevesinde uygulanır. Uygulanan
her modül sonrasında şirketten geribildirim alınarak, bir sonraki modülde gerekli
revizyonlar yapılır.

-

Sürecin tamamlanmasını takiben şirket ile süreç değerlendirme toplantısının yapılması:
Tüm taraflar (Holding Kurumsal Strateji ve Planlama ile Holding İnsan Kaynakları
Direktörlükleri, Sabancı EDU, süreç danışman firma ve şirket süreç sorumlusu) bir araya
gelerek değerlendirme toplantısı yapar.
Bu toplantıda, programın güçlü - zayıf yönleri, şirketin edindiği deneyimler, sürecin
devamlılığının sağlanması için atılacak adımlar ve gerekli diğer konular görüşülür.

-

Değerlendirme Raporunun hazırlanması ve sunulması:
Değerlendirme toplantısı sonuçları, eğitim değerlendirmeleri, şirketin süreçten edindiği
deneyimler, süreçte iyileştirmeye açık yönler ve programın bütçeye uygunluğunu içeren bir
rapor Sabancı EDU tarafından hazırlanır. Hazırlanan rapor ilgili taraflardan (Şirket,
Holding İnsan Kaynakları ve Holding Kurumsal Strateji ve Planlama Direktörlükleri) geri
bildirim alındıktan sonra FF Programı Yönetim Kurulu’na sunulur.

d. Takvim:
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Sürecin uygulanması her sene Şubat ve Mart aylarında gerçekleşir, böylece çalışmalar Holding
X+3 ve X+10 süreçlerine girdi teşkil eder.
Sektörel Trendler ve Etkileri Çalıştayı:
Strateji Geliştirme Senaryolarının başlangıcı olan (Şekil 18’de gösterilen) Sektörel Trendler ve
Etki Çalıştayı sürecin kilit önemm taşıyan adımıdır.
a. Amaç:
Şirketin strateji, pazarlama ve iş geliştirme alanındaki üst düzey yöneticilerinin, sektörel
trendler ve dinamiklere dayalı bir ileriyi görme yaklaşımını geliştirmelerini sağlamak
Sektörel trendlerin içerisindeki kilit belirsizlikleri saptamak ve bu belirsizliklerin faaliyet
alanına olan etkilerini tanımlamak
b. FF Sürecindeki Rolü:
Sektörel Trendler ve Etkileri Çalıştayı, senaryo planlamanın ilk ve aynı zamanda en hayati
adımıdır. Çalıştayda yalnızca mevcut duruma odaklanılmayacak, aynı zamanda geleceğe bakan
bir yaklaşım izlenecektir. Çalıştayda ayrıca, sektördeki kilit belirsizlikler ve bu belirsizliklerin
faaliyet alanına etkileri de ortaya konacaktır. Sonraki çalıştaylarda, gelecek senaryolarının
geliştirilmesinde de sektörel kilit belirsizliklerden faydalanılacaktır.
c. Yöntem:
Sektörel Trendler ve Etkileri Çalıştayı bir buçuk gün süreyle şirket üst yönetiminin sektörel
trendler konusunda bilgi alması ve bu trendleri tartışması, belirsizlikleri ve bunların etkilerini
ortaya koyması amacıyla düzenlenen moderatörlü bir toplantıdır.
Çalıştay bir oryantasyon seansı (Future Forums Strateji Oluşturma sürecinin ve senaryo
planlama metodolojisinin tanıtılacağı), dış uzmanlar tarafından yapılacak sunuş ve konuşmalar,
trendler üzerine bir beyin fırtınası seansı ve kilit belirsizlikleri ve etkilerini belirlemek üzere
gerçekleştirilecek bir grup çalışmasından oluşmaktadır.
d. Ön Hazırlıklar / Girdi İhtiyacı:
Çalıştay öncesinde aşağıdaki hazırlıkların yapılması gerekmektedir:
Tüm çalıştay katılımcılarını sektör ve şirkete yönelik konularda aynı bilgi seviyesine getirmek
ve farkındalık yaratmak amacıyla, Çalıştay öncesinde dağıtılmak üzere bir Bilgi Dosyası
hazırlanmalıdır.
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Bilgi Dosyası’nın içereceği bazı ana başlıklar aşağıda sıralanmıştır:
-

Global, bölgesel ve yerel bazda sektör bilgisi (arz, talep, fiyat yapısı, dağıtım, hizmetler, hedef
ülke pazarlarına yönelik bilgi, ilham verici vaka analizleri)

-

Şirket bilgisi (şirket yapısı, finansal sonuçlar, müşteriler / tüketiciler, satış sonrası hizmetler,
pazarlama, satış, üretim vb.)

-

Sektörel trendler hakkında konuşma yapmak ve bu trendleri tartışmak üzere bir veya iki dış
uzman, konuşmacı olarak çalıştaya davet edilmelidir.

-

Sektör raporları ve Bilgi Dosyası’ndan faydalanılarak global ve yerel trendlerin derlendiği bir
çalışma gerçekleştirilmelidir. Sektörün farklı boyutlarına (teknoloji, rekabet, müşteriler vb.)
yönelik trend haritaları hazırlanmalıdır. Trend haritaları, temel olarak sektöre özel trendlere
odaklanacak, daha global trendler ikinci planda olacaktır.

Çalıştay Çıktıları:
Çalıştay sırasında yapılan sunumlar ve değerlendirmeler, ana trendlerin ve trend boyutlarının
belirlenmesi için baz teşkil edecektir. Trend haritaları, bu trendler de dikkate alınarak finalize
edilecektir. Trend haritaları, çalıştay sırasında danışmanlar tarafından hazırlanacak olan, görsel
senaryo analizi araçları olup, sektörü etkileyecek farklı boyutları (mevzuat, talep, teknoloji,
rekabet vb.) açıklamayı amaçlamaktadırlar.
Çalıştayın diğer temel çıktıları, sektörel trendler kapsamındaki kilit belirsizlik alanlarının ve
bunların sektöre etkilerinin belirlenmesidir.
Bunlara ek olarak, çalıştay sektörel gelişmeler konusunda farkındalığı ve iletişimi arttıran,
birbirinden öğrenmeyi sağlayan katılımlı bir ortam yaratacaktır. Çalıştay ile ayrıca şirket ana
hedeflerini şekillendirmede kullanılacak öngörüler de oluşacaktır.
Stratejik Senaryo Geliştirme Çalıştayı:
a. Amaç:
Senaryo planlama metodolojisi kullanılarak alternative senaryoların geliştirilmesi
b. FF Sürecinde Senaryoların Rolü:
Stratejik Senaryo Geliştirme Çalıştayı, senaryoların geliştirildiği aşama olması nedeniyle
Future Forums sürecindeki kritik aşamalardan biridir.
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Sektörel trendleri, kilit belirsizlikleri ve bunların etkilerini girdi olarak alarak, bunları
senaryoların oluşturulması ve en olurlu senaryoların belirlenmesi amacıyla kullanmaktadır.
c. Yöntem:
Stratejik Senaryo Geliştirme Çalıştayı, şirket üst yönetiminin biraraya gelerek, sektörel
trendler, belirsizlikler ve bunların etkilerini dikkate alarak belirli bir senaryo metodolojisi
doğrultusunda gelecek senaryoları oluşturdukları bir gün süren bir çalıştaydır.
Çalıştay süresince sunumlar, değerlendirme seansları ve grup çalışmaları yapılacaktır.
d. Ön Hazırlıklar / Girdi İhtiyacı:
Çalıştay öncesinde aşağıdaki hazırlıkların yapılması gerekmektedir:
Şirket vizyon, misyon ve hedefleri girdi olarak kullanılacaktır. Bu bilgi şirketin ana
hedeflerinin netleştirilmesinde kullanılacaktır.
Sektörel Trendler ve Etkileri Çalıştayının çıktıları analiz edilerek, bir “kilit belirsizlikler” listesi
oluşturulacaktır.

Bu

liste,

çalıştayda

alternatif

senaryoların

oluşturulması

sırasında

kullanılacaktır.
Rekabetçi Pazar Eğitimi sırasında ortaya konan önemli noktalar/görüşler de derlenerek bu
çalıştayda girdi olarak kullanılmalıdır.
Eğer şirket ana hedefleri net değilse, çalıştay öncesinde üst yönetimin gerçekleştireceği bir
toplantıda bu netleştirme sağlanmalıdır.
Bu seansın katılımcıları şirket üst yönetimi ve Holding Strateji ve İş Geliştirme (SIG) birimi
olmalıdır.
2-3 saat sürecek olan panel, Senaryo Geliştirme Çalıştayı öncesindeki bir günde
düzenlenmelidir.
Şirket ana hedeflerinin belirlenmesi için aşağıdaki çerçeve önerilmektedir:
-

Tüm organizasyonlara uygulanabilecek tek bir ana hedef seti yoktur. Ana hedeflerin türü,
kapsamı şirkete özel olmalıdır. İdeal olarak, hedefler şirket kültürüne uyumlu olmalı

-

Güçlü yönleri fırsatlarla birleştirmeli

-

Tehditleri azaltmalı

-

Organizasyonun zaaflarını yok etmeli
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-

Hedefler ayrıca, şirketin misyonunu desteklemeli ve organizasyonun başarısını ve
sürdürülebilirliğini etkileyen tüm alanlarında geçerli olmalıdır.

Hedef belirlerken dikkate alınabilecek bazı konular: Müşteri hizmetleri, finansal kaynaklar, insan
kaynakları, pazarlar, organizasyonel yapı, tesisler, ürün, verimlilik, ArGe, sosyal sorumluluk olarak ele
alınmaktadır.
Çalıştay Çıktıları
Çalıştayın en temel çıktısı, çalıştay katılımcıları tarafından oluşturulacak taslak senaryolardır.
(Çalıştaydan sonra, danışmanlar ve SIG tarafından senaryolar netleştirilecek ve yeniden yazılacaktır.)
Çalıştayın sonunda, her senaryo için ana stratejik yaklaşımın ne olması gerektiğinin tartışılacağı bir
seans da düzenlenecektir.
Çalıştay, bilginin değerlendirilmesi ve bütünleştirilmesini sağlayacak, ve tercih edilen veya edilmeyen
gelecekler için durumsal planlama yapılmasına olanak tanıyacaktır. Buna ek olarak, çalıştayın
sağlayacağı katılımlı ortam sayesinde sektöre ve şirkete yönelik konularda iletişim artacak, birbirinden
öğrenme sağlanacak ve konular üzerinde geniş kapsamlı uzlaşma sağlanacaktır.
Stratejik Opsiyon ve Hipotez Geliştirme Çalıştayı
a. Amaç:
Senaryolar için planlama dönemi içerisindeki şirket stratejilerine yön verecek stratejik
opsiyonları tanımlamak
b. “Future Forums” Sürecindeki Rolü:
Stratejik Opsiyon ve Hipotez Geliştirme Çalıştayı senaryolar ile şirket stratejileri arasındaki
bağlantının kurulmasını sağlayacaktır.
Senaryoların stratejik etkileri (stratejik opsiyonlar) geliştirilecek ve hipotezler oluşturulacaktır.
Bu çalıştay senaryo planlamasının anlamlandırma (sense-making) rolüne, stratejik yönü
geliştirerek katkıda bulunmaktadır. Çalıştayda ayrıca, senaryoların netleştirilmesi sağlanacak
ve senaryo sinyallerinin (scenario signposts) belirlenmesi konusunda da çalışılacaktır.
c. Yöntem:
Stratejik Opsiyon ve Hipotez Geliştirme Çalıştayı; şirket üst yönetim takımının, bir strateji
oluşturma metodolojisi çerçevesinde senaryoların stratejik etkileri üzerine çalışmak için bir
araya geldiği 2 günlük bir toplantıdır.
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Çalıştayda senaryoları kullanarak stratejilerin oluşturulması 4 adımlı bir yöntem ile
yapılacaktır: çevre etüdü (sektör trendleri), mevcut durum analizi (şirket yetkinlikleri ve
zaafları), arzulanan sistem tasarımı (stratejik opsiyonların geliştirilmesi) ve yol haritaları (ana
stratejiler için üst düzey uygulama planları).
Çalıştay; sunumlar, değerlendirme seansları ve grup çalışmalarından oluşmaktadır.
d. Ön Hazırlıklar / Girdi İhtiyacı:
Stratejik Senaryo Geliştirme Çalıştayı’nın çıktıları olan taslak senaryolar, Stratejik Opsiyon ve
Hipotez Geliştirme Çalıştayı öncesinde danışmanlar ve SIG üyeleri tarafından netleştirilmeli ve
yeniden yazılmalıdır.
Tam etkinlik sağlanması için senaryolar, şirketteki stratejik sürecin bir parçası olmalıdır.
Senaryolarda aşağıda belirtilen başlıklar ve içerikleri yer almalıdır:
1. Senaryo Logosu
2. Senaryo İsmi
3. Senaryo Tanımı
4. Ana Olaylar (Hikâyenin teması)
5. Senaryo Hikâyesi
6. Neden Sonuç Diyagramları
7. Ana Değişkenlerin Zamansal Gelişimi
8. Senaryo Haritası
Ara çalışmada detaylandırılan senaryolar, Stratejik Opsiyon ve Hipotez Geliştirme
Çalıştayı’nda katılımcılara sunulur.
Çalıştay Çıktıları:
Çalıştayın ana çıktıları, her senaryo için stratejik opsiyonlar, önceliklendirilmiş stratejiler ve
stratejiler için yol haritalarıdır.
Çalıştay, şirketin stratejik hedeflerini farklı gelecek senaryoları doğrultusunda yönlendirmesine
hizmet edecektir. Bu sayede, her senaryoda şirketin performansı değerlendirilmesine
katılımcılar da dahil edilmiş olacaktır. Yönetim takımı şirketin güçlü yanları konusunda bir
görüş oluşturacak ve belirsiz geleceğe karşı stratejik opsiyonların ne derece esnek olduğu
konusunda bir sonuca varılacaktır.
Buna ek olarak, çalıştay sektör ve şirkete yönelik gelişmeler konusunda iletişimi arttıran,
birbirinden öğrenmeyi sağlayan ve geniş katılımlı uzlaşmaya olanak tanıyan katılımlı bir ortam
yaratılmasını sağlayacaktır.
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Sabancı Holding Future Forum programlarının StratejisT modeli ile benzerliği
Vizyon, misyon ve hedefler doğrultusunda stratejiler ve gelişim planları belirlenmektedir. Senaryo
yaklaşımı, katılımlı süreç tasarımı, uygulamalı öğrenme, dinamik program gelişim süreçlerinin
kullanılmasıdır.
2. BORUSAN AKADEMİ
2008 krizi dünya ve Türkiye için bir dönüm noktası olmuştur. Kriz sırasında pek çok şirket ciddi hasar
almıştır. Borusan grubu, bu hasarlı ortama rağmen olabilecek en iyi performansı yakalayabilmiştir.
Borusan, “Bu başarı alışkanlığı bizim iş kültürümüzün bir parçasıdır” demekte ve iş kültürünün iki
temel özelliğini müşteri odaklılık ve verimlilik olarak vurgulamaktadır. Karşı karşıya kaldıkları küresel
rekabette, rakiplerinin de güçlendiğinin ve geliştiğinin farkındadırlar. Şirket kültürünü rakiplerden bir
adım önde olma üzerine kurarak eğitim ve gelişim faaliyetlerini Borusan Akademi çatısı altında
toplamışlardır. Fark yaratan temel faktörün çalışanlar olduğu inancıyla insan kaynağının performansı
için yatırım yapmanın yanı sıra, iş yapış biçimlerini de sorgulamaya başlamışlardır. Geleceğin
liderlerinden, yöneticilerinden değer yaratmaları beklenmektedir. Bu doğrultuda, Borusan Akademinin,
vizyonu ve misyonu aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
Borusan Akademi Vizyonu: “Değer yaratan iş liderleri yetiştirmek”
Borusan Akademi Misyonu:
-

Strateji odaklı
Değerlerle uyumlu
Yüksek kaliteyi hedefleyen
Gelişim sürekliliği sağlayan programları ile yüksek performans kültürünü sahip organizasyonel
dönüşümü geliştirecek eğitim ve gelişim programları hazırlamaktır.

Borusan şirket grupları için şirket stratejileri, hedefler, öncelikler ve organizasyonel gelişim alanları ile
çalışanlar için performans hedefleri ve gelişim planları belirlenmiştir. Borusan Akademinin programları
da bu esaslara dayandırılmıştır. Akademi’deki gelişim faaliyetleri:
-

Akademik eğitim programları
Şirketlere özel hizmet eğitimleri
Şirketlere özel ürün eğitimleri
Yetkinlik bazlı eğitimler
İş ve süreç bazlı eğitimler
Özel eğitim programları
Koçluk ve mentorluk programları
Kritik iş deneyimleri
Lisansüstü eğitimler
Projeler
Rotasyon programları
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-

İş ortakları global programları
Oryantasyon programları (Holding, Grup, Şirket Oryantasyonu ve Temel Borusanlılık)

Borusan Akademi özel bir organizasyonla yönetilmektedir: Borusan Akademi Grup Konseyi, Borusan
Akademi Şirket Kurulu, Borusan Akademi Şirket Danışma Komitesi, Borusan Akademi Fakülte
Dekanları, Borusan Akademi Program Yöneticisi, Holding İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı,
Holding ve Şirket İK Müdürlerinin rol aldığı bir yapıdadır.
Grubun geneline yönelik yetkinlik, iş ve süreç bazlı eğitim programları geliştirilmesi, ürün ve hizmet
odaklı eğitimlerin ortak bir çatı altında gerçekleştirilmesi için Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme
Birimi EDU ile çalışılmaya başlanmıştır.
Borusan Akademi Programı, Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU tarafından, Borusan
Holding’in farklı şirketlerinde çalışan farklı seviyelerde yöneticilerin gelişimini desteklemek amacı ile
tasarlanmıştır. Programın tasarım çalışmaları 2007 yılının ilk aylarında Borusan Holding ile Sabancı
EDU’nun “Öğrenme Ortaklığı” süreci ile birlikte başlamış ve 2007 yılının Eylül ayında ilk grup ile
hayata geçmiştir.
Programın tasarım aşaması, Borusan Holding ile yapılan ilk tanışma toplantıları ile başlar. Borusan
Holding tarafından belirlenen yönetici yetkinlikleri ve geliştirilmesi düşünülen alanlar Sabancı EDU ile
paylaşıldıktan sonra ilk taslak program tasarım geliştirilmiştir. Bu taslak tasarım üzerinden karşılıklı
geri bildirimlerin paylaşıldığı aylar süren uzun toplantılar sonrasında Borusan Akademi Liderlik
Fakültesi Programları ve Borusan Akademi Satış Fakültesi Programları bugün uygulandığı halini
almıştır. Programlar Sabancı EDU, Borusan Holding İnsan Kaynakları Yönetimi, eğitmenler,
katılımcılar ve süreçlerde rol alan tüm paydaşların geri bildirimleri ve önerileri ile gelişimini sürekli
hale getiren bir sistematik içinde devam etmektedir.
2.1. Borusan Akademi Liderlik Fakültesi
Liderlik Fakültesi’nin misyonu, değişen koşullarda bilgiyi yöneterek stratejiyi belirleyen, kaynakları
sonuca yönelik harekete geçiren, kendini ve ekibini sürekli geliştiren, değişimi yöneten iş liderleri
geliştirmektir. Liderlik Fakültesi temel olarak Genel Yönetim, Üst Yönetim İş Ailesi; operasyonel
bölüm müdürlerinin bulunduğu Yönetim İş Ailesi; operasyonel birimlerin alt süreçlerinden sorumlu
birim ve proje yöneticilerinin bulunduğu Destek Yönetim İş Aileleri’ne yönelik olarak üç seviye için
tasarlanmıştır. Liderlik Fakültesi’nde seviyeler; LDR1, LDR2 ve LDR3 olarak, her seviyede eğitim
alan gruplar ise “Dalga” olarak adlandırılır.
LDR1, LDR2 ve LDR3 seviyeleri için Borusan Holding’in yetkinliklerini geliştirmek üzere üç farklı
müfredat geliştirilmiştir. LDR1 Programları, sekiz dönemde tamamlanmak üzere 41 gün; LDR2
Programları, yedi dönemde tamamlanmak üzere 35,5 gün; LDR3 Programları beş dönemde
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tamamlanmak üzere 20 gün olarak tasarlanmıştır. Programlarda Sabancı Üniversitesi öğretim üyelerinin
yanı sıra yurt içi ve yurt dışından akademik kadrolar veya eğitim danışmalığı hizmeti veren EDU
Eğitim Ortakları görev almaktadır. Liderlik Fakültesi Programları’nda dönemler, her yıl Şubat, Haziran
ve Eylül aylarında olmak üzere, 4-6 günlük planlamalar ile Sabancı Üniversitesi kampusunda yer alan
Sabancı EDU Eğitim Oteli’nde konaklamalı olarak gerçekleşir. Yöneticilerin risksiz bir ortamda fikir
üretebilmelerini sağlamak ve gelişimlerini destekleyebilmek için onları gündelik iş ortamlarından
uzaklaştırmanın önemli olduğu düşüncesinden yola çıkarak, programlar konaklamalı olarak
tasarlanmıştır.
Borusan Akademi Liderlik Fakültesi Programları, Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi
Sabancı EDU’da Proje Yöneticisi ve Proje Asistanı tarafından takip edilir. Borusan Holding tarafında
ise Borusan Akademi Liderlik Fakültesi Konseyi ve Liderlik Fakültesi Dekanı tüm program
süreçlerinde aktif olarak yer alır. Liderlik Fakültesi’nin Dekanlığını, Borusan Holding şirketlerinden
Borusan Lojistik’in Genel Müdürü yürütmektedir.
Her dönemin açılışında Sabancı EDU Proje Yöneticisi ve Konsey Üyeleri bulunarak program ile ilgili
bilgileri katılımcılar ile paylaşır. İlgili dönemin program içeriklerinin yanı sıra katılımcılara eğitim
salonlarında cep telefonu ve diz üstü bilgisayarlarını bulundurmamaları, zorunlu haller dışında
kampustan ayrılmamaları gibi kurallar tekrar hatırlatılır. Liderlik Fakültesi Programları, programa
katılan yöneticilerin birer takım olarak hareket edebilme, birlikte çalışma, üretme ve gelişme
yetkinliklerini geliştirmeye öncelikli olarak önem verdiği için katılımcıların kampusta bulundukları
süre içinde maksimum zamanı bir arada geçirmelerini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu nedenle
katılımcıların tüm etkinliklere birlikte katılması ve bir arada olması istenir. Her yılın ilk döneminde,
Şubat ayındaki programlar başlarken düzenlenen “Hoş geldiniz toplantısı” ile bu anlayış pekiştirilir.
Ayrıca, Borusan Holding üst düzey yöneticileri programlara davet edilerek; yemek veya eğitimler
sonrası düzenlenen toplantılarda katılımcılar ile sohbet ortamlarında bir araya gelir.
Liderlik Fakültesi Programları, eğitimler haricinde “Vizyoner Paylaşım Toplantıları”, “Yönetim
Eyleminden Öğrenme” ve “Sosyal Etkinlik” uygulamaları ile desteklenir. Her dönemde bu
uygulamalardan birkaçı mutlaka planlanır. “Vizyoner Paylaşım Toplantıları”nda program müfredatında
yer alan konuların devamı niteliğinde veya katılımcıların ilgisini çekecek konularda konuk
konuşmacılar davet edilir ve katılımcılar alanında başarıları ile tanınmış bu akademisyenler veya
uzmanlar ile karşılıklı söyleşi yapma imkânını bulur. “Yönetim Eyleminden Öğrenme” ile de alanında
başarıları ile bilinen yöneticiler ve profesyoneller icraatlarını anlatmak ve soruşturmak üzere; diyaloga
davet edilir. Diyalog ortağının deneyimleri kullanılarak katılımcılar, yönetici işlevleri ve yetkinlikleri,
temel hatalar, krizler, formal bilgi ve güç kaynakları hakkında tartışma olanağı bulur.
Liderlik Fakültesi’nin tüm süreçleri “Borusan Akademi Liderlik Fakültesi Yönetmeliği”nde” belirlenen
kurallara tabidir ve Borusan Akademi Liderlik Fakültesi’ne özel olarak tasarlanan web tabanlı öğrenme
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platformu üzerinden takip edilir. Tüm katılımcılar yönetmeliği kendilerine rehber alarak, program ile
ilgili tüm bilgileri öğrenme platformu üzerinden takip ederler. Web tabanlı öğrenme platformu
sayesinde katılımcılar kendilerine program öncesinde kişisel olarak ulaştırılan şifre ve kullanıcı
isimleriyle programa özel hazırlanmış sayfalara diledikleri zaman web üzerinden erişim sağlayabilir,
programa ilişkin takvimi, eğitim içeriklerini, okumaları, ödevleri, katılımcı listesini ve programla ilgili
tüm detayları online sistem üzerinden takip edebilirler. Kendi aralarında eğitim konuları, eğitim
sırasında yapılan çalışmalar, üzerinde çalıştıkları projeler hakkında forum sayfalarında tartışıp bilgi
paylaşımında bulunabilir ve eğitmenlerle haberleşebilirler. Ayrıca, program sırasında katılımcılara
verilen yazılı ödev ya da projeler katılımcının yine kendisi tarafından sistemden eğitmene ulaştırılabilir.
Eğitim ve eğitmen değerlendirmeleri yine web platformu üzerinden sisteme katılımcının kendisi
tarafından yüklenebilmektedir. Her dönemde katılımcılara program ile ilgili tüm bilgileri içeren bir
dosya da ayrıca, verilir. Dosyanın kapak tasarımı ve içeriğinin formatı, Borusan Akademi Liderlik
Fakültesi’ne özel olarak tasarlanmıştır.

Her dönemde yer alan tüm eğitimlerin, eğitim öncesi hazırlık çalışmaları bulunur. Hazırlık çalışmaları
ve ilgili döneme ait bilgiler katılımcılar ile dönemlerden yaklaşık bir ay öncesinde paylaşılır ve
katılımcıların programa hazırlıklı olarak gelmesi beklenir. Dönemlerin tamamlanmasını takiben, her
eğitim için eğitimin niteliğine göre sınav ve ödev uygulamaları yapılır. Sınavlar, eğitimde
öğrenilenlerin ne kadar iyi kavrandığını anlamaya yönelik iken, ödevler sınıf içinde öğrenilenlerin
gerçek hayata uygulamasının ne kadar iyi yapılabileceğini ölçmeyi hedefler. Katılımcılar ön hazırlık,
sınav ve ödev çalışmalarının tamamından sorumludur. Ayrıca, programlar boyunca akşamları, o gün
gerçekleştirilen eğitim ile ilgili bir akşam çalışması katılımcılar ile paylaşılarak gün içerisinde edinilen
bilgilerin pekiştirilmesi ve katılımcıların akşamlarını daha verimli geçirmesi hedeflenir.
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Liderlik Fakültesi’nde yer alan eğitimler kredi sistemi ile takip edilir. Katılımcıların eğitimlerden
geçebilmesi için ilgili eğitimin sınav ve ödevlerinden geçer not yani en az 70 alması gerekir. Geçer not
alamayan katılımcılar bütünleme sınavına girer, bütünleme sınavında da başarısız olan katılımcılar
eğitimi bir sonraki dönemde tekrar eder. Liderlik Fakültesi’nde notlar 4’lü skalada takip edilir.
Katılımcıların sınav ve ödevleri eğitmenlerin belirleyeceği tarihlerde, zamanında teslim etmesi gerekir.
Zamanında teslim edilmeyen sınav ve ödevler başarısız olarak değerlendirilir. Her dönem sonunda,
katılımcıların eğitim değerlendirme formlarını doldurması beklenir. Formlar web tabanlı öğrenme
platformu üzerinden ve belirlenen zamanlarda doldurulur. Zamanında doldurulmayan formlar için ilgili
eğitimin sınav notunda 10 puan düşürülür.
Her dönemin sonunda tüm eğitimler, destek süreçler ve organizasyona yönelik alınan değerlendirmeler
bir raporda toplanır ve Borusan Akademi Liderlik Fakültesi Konseyi ile bir araya gelinerek dönemin
değerlendirmesi yapılır. Alınması gereken aksiyonlar ve geliştirilmesi gereken alanlar belirlenir ve bir
sonraki dönem kadar gerekli düzenlemeler yapılır. Her dönem sonunda yapılan bu geribildirim
toplantıları ile programın sürekli gelişen ve kendini yenileyen bir program olması sağlanır.
Her dönemin sonunda yapılan geribildirim toplantıları ile bir sonraki dönemin çalışmaları başlamış
olur. Programların hazırlık, uygulama ve takip süreçlerinde herhangi bir aksamamanın olmaması için
tüm süreçler iş planları ile takip edilir.
Bulunduğu liderlik seviyesi programının tamamına katılan ve kredi toplamının %90’ını başarı ile
tamamlayan katılımcılar “Liderlik Fakültesi Program Sertifikası”nı almaya hak kazanır.
Borusan Akademi Liderlik Fakültesi’nde LDR1 seviyesinde 6 Dalga, LDR2 seviyesinde 3 Dalga,
LDR1 seviyesinde 1 Dalga ve tüm Liderlik Fakültesi’nde yaklaşık 200 katılımcı ile programlar devam
etmektedir. Liderlik Fakültesi, 2010 yılında LDR1 ve LDR2 seviyelerinde birer Dalga ile ilk
mezunlarını verecektir. Aşağıda yönetim kademelerine göre eğitim süreleri verilmiştir.
Tablo 19 Borusan Yöneticilerinin Eğitim süreleri
Borusan Yönetici
Düzeyleri

Gün

Ders
adedi

Yayıldığı
yıl

LDR 3 (en üst seviye)

18

10

1,5

LDR 2 (üst seviye)

28

12

2

LDR 1 (orta kademe)

35

17

3
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Tablo 20: Borusan Liderlik Seviyeleri ve Yetkinlikleri
BORUSAN GRUBU LİDERLİK SEVİYELERİ
Î LDR 3

Î Genel Yönetim ve Üst Yönetim İş Ailelerine yöneliktir.
Î Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının bulunduğu seviyedir.
Î Bu aşamadaki programlar LDR 3-A ve LDR 3-B olarak 2 kademe olarak
yapılandırılacaktır.

Î LDR 2

Î Yönetim İş Ailesine
bulunduğu seviyedir.

yöneliktir.

Operasyonel

bölüm

müdürlerinin

Î Destek Yönetim İş Ailesine Yöneliktir. Operasyonel birimlerin alt
süreçlerinden sorumlu birim yöneticilerinin/ proje yöneticilerinin
bulunduğu seviyedir.
BORUSAN GRUBU YETKİNLİKLERİ
Î LDR 1

Analitik Düşünme
Başarma Azmi
Sorumluluk ve İnisiyatif
Başkalarını Geliştirme
Değişim Yönetimi
Ekip Çalışması
Etkili Olma ve İnandırıcılık
Geniş Bakış Açısı
İlişkiler Kurma
Müşteriye Yönelik Olma
Planlama ve Organizasyon
Tablo 21: LDR 1 Seviye
LDR 1
Konu

Gün

Yeni Rekabet Ortamları ve Ufuk Turu
Finans Yönetimi I
Değişim Yönetimi
Yenilikçilik ve Yaratıcılık
Çağdaş Pazarlama
Satış Perspektifi
Müşteri Odaklı Yaklaşım
Değer Bazlı Tedarik Zinciri Yönetimi
Yöneticiler için Hukuk
Veriye Dayalı Karar Verme
Çatışma Yönetimi
Müzakere Becerileri
Strateji Yönetimi I
Strateji Yönetimi II
Çok Boyutlu Liderin Kişisel Becerileri
Team Accelerator
Capsim Foundation Simulation

1,5
2
2
2
3
3
1
2
2
2
2
1
2
1
2
3
3

Oryantasyon ve Takım Oluşturma

0,5
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LDR 1
Outdoor (açık eğitim)

6

TOPLAM PROGRAM SÜRESİ

41
Tablo 22: LDR 2 Seviye
LDR 2
Konu

Gün

Marketplace Simulation (Pazar Simülasyonu)
Mikro Ekonomik Analiz: Rekabet ve Piyasaları Anlamak
Finans Yönetimi II
Değer Bazlı Stratejik Düşünce ve Planlama
Değer Bazlı Organizasyon ve İnsan Kaynakları Yönetimi
Yüksek Performanslı Takım Liderliği ve Koçluk
Şirket İçi Girişimcilik/Yenilikçilik
Değer Odaklı Pazarlama
İşe Alma ve Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri
Yönetimde Akıl Yürütme ve Karar Verme
Stratejik Müzakere Teknikleri
Capsim Capstone Simulation
Marketplace Simulation – Tekrar
Oryantasyon ve Takım Oluşturma
Outdoor

2,5
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
3
2,5
0,5
5

TOPLAM PROGRAM SÜRESİ

35,5
Tablo 23: LDR 3 Seviyesi

LDR 3
Konular (aşağıdaki dersler İngilizce verilmektedir)

Gün

Macro Economic Analysis For Executives
Transformative Leadership
Blue Ocean Strategy: Value Innovation
Strategic Negotiation
Designing Interactive Strategy: Value Constellation
Strategic Scenario Development
Strategic Alliances
Financial Risk Management
Global Strategies
Strategy Simulation
Outdoor
TOPLAM PROGRAM SÜRESİ

1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
20

Borusan Holding programların sonunda yapılan sınavların üzerinde önemle durmaktadır. Bu nedenle
sınavlar Tablo 24’de verilen not ölçeğine göre değerlendirilmektedir.
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Tablo 24: Not Ölçeği
PUAN

HARF

TANIM

90–100

A

Olağanüstü Başarılı

80–89

B

Başarılı

70–79

C

Yeterli

0–69

D

Başarısız

Diğer taraftan programın her aşaması Tablo 25’de gösterilen faaliyet adımları doğrultusunda Borusan
Akademi ve Sabancı EDU tarafından takip edilmektedir.
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LİDERLİK FAKÜLTESİ İŞ AKIŞ PLANI
Konular

Zamanlama

1 ‘Ders Detayları Dokümanı’nın Borusan ile paylaşımı

Program başlangıcından 1 ay önce

2 Sabancı EDU portal güncelliğinin kontrol edilmesi

Program başlangıcından 1 ay önce

3 Ön okuma dokümanlarının güncelliğinin kontrolü
(Örn: Belli bir yılın analizini veren dokümanların
paylaşıldığı döneme ait olması)

Program başlangıcından 1 ay önce

4 Kişilere ‘Fakülte’ye Hoşgeldiniz’ mesajı gönderilmesi
5 Eğitimlerle ilgili ön çalışmaların sisteme yüklenmesi –
eğitim notlandırma detaylarının portal’da belirtilmesi
(sınav, sınav+ödev…)
6 Konuk konuşmacı isimlerinin Borusan ile paylaşımı
7 Program dosyalarının hazırlanması
8 Değerlendirme formlarının sisteme yüklenmesi ve
katılımcılara bilgi verilmesi

Program başlangıcından 1 ay önce
Program başlangıcından 1 ay önce
Program başlangıcından 1 hafta önce
Program tarihinde
Programı takip eden haftanın ilk günü

9 Değerlendirme formlarının katılımcılardan alınması
10 Kişilerin programla ilgili geribildirimlerinin
derlenmesi ve Borusan ile paylaşımı

Program bitiminden 1 hafta sonra
Program bitiminden sonra 15 gün
içinde

11 Eğitim esnasında yapılan sınav sonuçlarının paylaşımı
12 Eğitim sonrasında yapılacak sınavın sisteme
yüklenmesi
13 Eğitim sonrasında yapılan sınavın cevaplarının
katılımcılardan alınması
14 Eğitim sonrasında sisteme yüklenen sınav sonuçlarının
paylaşımı
15 Eğitim sonrasında yapılacak ödev çalışmalarının
paylaşımı

Program bitiminden 15 gün sonra
Programı takip eden haftanın ilk günü

16 Ödev cevaplarının katılımcılardan alınması
17 Ödev notlandırmasının paylaşımı
18 Ders geçme notlarının katılımcılar ile paylaşılması

Program bitiminden 15 gün sonra
Program bitiminden 1 ay sonra
Program bitiminden 1 ay sonra, sınav
yok ise programın bitimini takip eden
hafta başında
Ödev paylaşımından 15 gün sonra
Ödev paylaşımından 30 gün sonra
Ödev paylaşımından 30 gün sonra

Tablo 25 İş Akış Listesi
2.2. Borusan Akademi Satış Fakültesi
Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak hedeflenen sonuçlara ulaşmak, ürün ve hizmet kalitesinin
yanında, değer yaratan satış ekipleriyle mümkün olabilmektedir. Kritik role sahip satış kadrosunu
gereken becerilerle donatmak ve geliştirmek için kurulmuştur.
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Satış Fakültesinin B2B satış (Business to Business) ve B2C satış (Business to Customer) olmak üzere
iki farklı programı vardır. Bu programların içerikleri birbirine benzemesine rağmen uygulamalrarda iş
yapış şekilleri farklılaşmaktadır.
B2B (Business to Business) Satış: Müşterinin satın aldığı ürün ve hizmeti yine işi için kullandığı
doğrudan tüketicisi olmadığı durumdur.
B2C (Business to Customer) Satış: Müşterinin kendi kişisel ihtiyaçları için yaptığı satın alma sürecini
ifade etmektedir. Bu durumda müşteri alınan malı doğrudan doğruya kendisi kullanmaktadır.
Satış Fakültesi programlarında da 3 seviye bulunmaktadır. Borusan’ın tüm satış ekipleri bu programlara
devam etmektedir. Program seviyeleri:
-

SAT1 Programı: Satış süreci aşamasını kapsar. Belli bir ürün ve/veya hizmet grubundan
sorumlu satıcılar için 4 dönem olarak düzenlenmektedir.

-

SAT2 Programı: Hazırlık süreci aşamasını kapsar. Kritik önem taşıyan müşteri grubunun, ürün
grubunun, coğrafi alanın ve/veya ciro sorumluluğunu üslenen satış yöneticileri için
düzenlenmiştir. B2B için 4, B2C için 3 dönemdir.

-

SAT3 Programı: Yönetim süreci aşamasını kapsar. Satış ve satışa bağlı tüm faaliyetleri içeren
bir sürecin yönetiminden ve diğer süreçlerle entegrasyonundan sorumlu satış yöneticileri için
B2B ve B2C programlarında gruplarına 3 dönem ortak olarak düzenlenmektedir.

2.3. Borusan Akademinin Uygulamaya Geçişi
Borusan İnsan Kaynakları Direktörü Semra Akman Borusan Akademi uygulamaları hakkında aşağıdaki
bilgileri aktamıştır:
Bizim stratejik planlarımızda "lider yetiştirme", stratejilerin gerçekleştirilmesinde önemli görülen bir
faktör olarak yer alıyor. Borusan Akademi'nin kuruluşu da stratejik planımızın bir parçası olarak
gerçekleştirildi. Mevcut kadroların performanslarının ve verimliliğinin artırılması, yönetici yetiştirme
ve değişen iş ihtiyaçlarına uyum sağlama, potansiyeli yüksek profesyonellere grup içinde fırsatlar
yaratarak, hem elde tutmak hem de stratejik iş planlarımızı gerçekleştirecek kadroları oluşturmaktı
amacımız.
6 Sigma kararını 2002 yılında stratejik planlarımızdaki büyüme hedefini gerçekleştirebilmemiz için
ihtiyacımız olan değişimi bu yolla yaratabileceğimizi düşünerek verdik. Holding Yönetim Kurulu
Başkanımız olan Ahmet Kocabıyık ve Holding İcra Komitesi üyelerinin tamamı Caterpillar'ın 2001
yılında uygulamaya başladığı 6 Sigma programını bizzat toplantılara ve eğitimlere katılarak
incelediler. 2001 Kasım ayında Borusan Makine Caterpillar'ın pilot dealerlarından (pilot baş bayii)
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biri olarak uygulamaya başladı, Mart ayında da tüm grupta uygulama kararı alındı. Biz 6 sigmayı
sürekli iyileştirme ve geliştirme yaptığımız projelerle stratejik hedeflerimize yürürken kurum kültürünü
değiştirecek, geleceğin geniş düşünen ve veriyle karar veren yöneticilerini yetiştireceğimiz bir program
olarak konumlandırdık.
Akademi fikri nasıl doğdu? Nasıl geliştirildi? Tutundurulması ve sahiplenilmesi nasıl sağlandı?
Borusan Grubu’nda Akademi kurma fikri, Borusan Grubu’nun eğitim ve gelişim süreçlerini geliştirmek
amacıyla yapılan bir “Yalın 6 Sigma Siyah Kuşak” projesinin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 2006
yılında tamamlanan bu proje ile beraber, tüm Borusan Grubu eğitim ve gelişim süreçleri gözden
geçirilmiş, grup içinde ve dışında kıyaslama çalışmaları yapılmış ve Borusan Akademi’nin temelleri
atılmıştır.
Projeyi takiben, Borusan Akademi ‘Değer yaratan iş liderleri yetiştirmek’ vizyonu ile Mart 2006
tarihinde kurulmuştur. Çok boyutlu bir eğitim ve gelişim platformu olarak kurgulanan Borusan
Akademi çatısı altında tüm Borusan Grubu Eğitim ve Gelişim Programları yönetilmektedir.
Misyonumuz; Borusan Grubu’nda,
-

Strateji odaklı

-

Değerlerle uyumlu

-

Yüksek kaliteyi hedefleyen

-

Gelişimin sürekliliğini sağlayan programlar ile;

-

Yüksek performans kültürüne sahip organizasyonel dönüşümü gerçekleştirecek iş liderleri
yetiştirmektir.

Bu misyon doğrultusunda Borusan Akademi, ortak programları ile geniş bir platformda tüm
Borusanlıların eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Eğitim ve Gelişim yolculuğu,
Borusanlılar için Grup Oryantasyon Programı ile başlar. Bunu takiben, Borusanlılık Temel Programı
kapsamında iki yıla yayılmış 14 günlük bir eğitim programı ile devam eder. Bu programlara paralel
olarak, Borusanlılar Borusan Akademi’de yer alan kişisel gelişimleri için ihtiyaç duydukları tüm
programlara gelişim planları kapsamında katılabilirler.
Borusan Akademi stratejik programları, Yalın 6 Sigma, Satış ve Liderlik Fakülteleri kapsamında
uygulamaktadır. Fakülte programları, dünya ve Türkiye’de alanında uzman eğitmenler tarafından
hazırlanan ve uzun dönemlere yayılan sertifikalı eğitim ve gelişim içeriklerinden oluşmaktadır. Tüm
Borusanlılar, belirlenen profillere uyumlu olmaları halinde eş zamanlı olarak fakülte ve ortak
programlara dahil olabilirler.
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Borusan Akademi programları, Borusan Grubu stratejileri ile uyumlu yürütülerek ve hem Grup hem
şirket seviyesindeki yönetim yapısı ile tüm Borusanlıların eğitim ve gelişim ihtiyacını etkin bir şekilde
karşılamaktadır.
Stratejilerle nasıl uyumlandı?
Borusan Grubu hedefleri, öncelikleri ve stratejileri ile doğru orantılı olarak, Borusan Grubu
şirketlerine ve tüm Borusanlılara katkı sağlayacak eğitim ve gelişim platformları sunmak Borusan
Akademi’nin temel hedefidir.
Bu hedef doğrultusunda Borusan Akademi iki kaynaktan beslenmektedir;
-

Borusan Grubu/Şirket stratejileri, hedefleri, öncelikleri ve organizasyonel gelişim alanları

-

Borusanlıların performans hedefleri ve gelişim alanları

Borusan Akademi programları bu kaynaklar doğrultusunda yapılandırılmaktadır.
Borusan Akademi, Borusan Grubu’nun geneline yönelik yetkinlik, iş ve süreç bazlı eğitim programları
geliştirmekte; şirkete özel uygulanan, ürün ve hizmet odaklı eğitimlerin ortak bir çatı altında
yönetilmesini sağlamaktadır. Borusan Akademi yönetim organları da stratejilerin akademi
programlarına yansıtılmasını sağlayacak şekilde oluşturulmuştur.
Holding ve şirketler arası ilişkiler nasıl yönetildi? Akademi ne tür bir yapı ile yönetiliyor?
Borusan Akademi’nin, Borusan Grubu’nun hedefleri ve stratejileri ile paralel işleyişinin ve
sürekliliğinin sağlanması amacıyla Borusan Akademi yönetim yapısı oluşturulmuştur. Borusan
Akademi yönetim yapısı, hem Grup seviyesinde hem de şirket seviyesinde yapılanmıştır.
1. Borusan Akademi Grup Konseyi
Borusan Akademi’nin hedef, öncelik ve stratejileri Borusan Akademi’nin en üst kurulu olan
Borusan Akademi Grup Konseyi tarafından belirlenir. Konseye Borusan Holding CEO’su Agah
Uğur başkanlık etmekte ve konseyde Borusan Grubu sektörlerinin Genel Müdür seviyesindeki
temsilcileri yer almaktadır.
2. Borusan Akademi Şirket Kurulu
Şirket seviyesinde Borusan Akademi sürecinden sorumlu en üst organdır. Şirket İcra
Komiteleri, Borusan Akademi Şirket Kurulu olarak çalışır ve yılda en az 3 kez, toplantılarında
3 eğitim ve gelişim konusunu ana maddelerden biri olarak gündeme alır. Komite, şirket
düzeyinde eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, şirketin eğitim ve gelişim müfredatını onaylamaktan
sorumludur.
3. Borusan Akademi Fakülte Dekanları
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Borusan Akademi çatısı altında yürütülen Liderlik, Satış ve Yalın 6 Sigma Fakülte
Programları, Fakülte Dekanlarının sponsorluğunda ve danışmanlığında yürütülmektedir.
Fakülte Dekanları, ilgili fakülte programlarının müfredatının şekillendirilmesi, fakültelerle
ilgili stratejik kararların alınması ve fakülte süreçlerinin etkin yönetiminin takibi konularında
çok önemli bir rol üstlenmektedirler. Dekanlık rolü konsey üyesi olan Üst Yönetim ekibi
tarafından belirli dönemlerde üstlenilmektedir.
4.Borusan Akademi Danışma Komitesi
Şirket yöneticilerinin oluşturduğu bir komite olup İnsan Kaynakları Yöneticisi tarafından
yönetilir. Komite belirli dönemlerde bir araya gelerek, şirketin eğitim ve gelişim müfredatını
oluşturur ve Borusan Akademi Şirket Kurulu’na eğitim ve gelişim süreçleriyle ilgili
danışmanlık yapar.
5. Borusan Akademi Ofisi
Borusan Akademi Ofisi, Borusan Akademi konseyine bağlı olarak çalışır. Konsey kararları
doğrultusunda Borusan Akademi programlarının içerik, operasyonel süreç yönetiminden ve
etkinliğinin ölçümlenmesinden sorumludur.
6. Şirket İnsan Kaynakları
Borusan Akademi Ofisi ile aynı hedef doğrultusunda koordineli olarak çalışır. Borusan
Akademi’nin şirket tarafında Borusanlılara karşı temsilcisidir.
Gelişim programları performansı nasıl etkiliyor?
Borusan Akademi misyonu doğrultusunda eğitim programlarının içeriği tasarlanırken eğitimlerin iş
hayatında uygulanmasına yönelik özel gelişim programları da tasarlanmaktadır. Eğitim ve gelişim
programlarının etkin entegrasyonu Borusanlıların daha etkin bir öğrenme süreci yaşamasını
sağlamaktadır.
Borusan Akademi kapsamında uygulanan gelişim programları aşağıda yer almaktadır;
Projeler:
-

Gelişim merkezi uygulamaları

-

Liderlik sohbetleri

-

Yönetimden öğrenme paylaşım toplantıları

-

Koçluk

-

İç eğitmenlik

Kurumsal performansa etkisini değerlendirme yönteminiz var mı? Tepki, öğrenme, davranış,
sonuçlar açısından farklı bir değerlendirme yapıyor musunuz?
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Borusan Akademi programlarının etkinliğini farklı araçlar kullanarak ölçümlenmektedir;
Kurumsal Performansa Etkisinin Ölçümlenmesi
1. Çalışan devir hızı
2. Performansı, potansiyeli yüksek olan çalışanların işten ayrılma oranı
3. Performans, potansiyeli yüksek olan çalışanların terfi oranı
4. Şirket itibarı anket sonucu
Program İçerik Etkinliğinin Ölçümlenmesi
Borusan Akademi Ofisi ve Şirket İnsan Kaynakları, eğitim ve gelişim programlarına katılan
çalışanların programlara yönelik yazılı ve sözlü geribildirimlerini her program sonunda almaktadır.
Bu geribildirimlerle programların gelişim alanlarını ve gelişim aksiyonları belirlenmektedir.
Programların İş Sonuçlarına Yansımasının Ölçümlenmesi
Borusan Akademi programlarının, çalışanların performans sonuçlarına ve kişisel, mesleki
gelişimlerine etkisi İnsan Kaynakları danışmanlığında departman yöneticileri tarafından yakından
takip edilmektedir.
Satış Fakültesi katılımcıları için programa başlamadan gerçekleştirilen gelişim merkezi uygulaması
sonucunda belirlenen aksiyonların takibi yapılmaktadır ve program bitiminde davranışlardaki
gelişimin tespiti amacıyla bu uygulama tekrarlanacaktır.
Sürdürülebilirliği nasıl sağlıyorsunuz?
Borusan Akademi, Borusan Grup hedefleri ve stratejileri ile paralel işleyen ve sürekliliğini sağlayan
bir yönetim yapısına sahiptir. Borusan Grubu üst yönetimi bu yapı da aktif rol oynamaktadır.
Borusan Grubu’nun “sürdürebilir büyüme” hedefi doğrultusunda Borusanlıların performansı ve
motivasyonu Borusan Grubu üst yönetimi tarafından en önemli kaynak olarak görülmektedir. Bu hedef
doğrultusunda Borusan Grubu üst yönetimi, Borusan Akademi’yi sahiplenmekte ve Borusan
Akademi’nin sürdürebilirliği için kaynak ayırmakta ve gelişimi için yatırım yapmaktadır.
Tedarikçileri nasıl seçiyorsunuz? Bu bağlamda Sabancı EDU işbirliğini farklı kılan alanlar neler?
Borusan Akademi programları, Türkiye’de ve dünyada alanında iyi referansları olan eğitim şirketleri
ile birlikte tasarlanmaktadır.
Eğitim şirketlerinin seçiminde aşağıdaki kriterler değerlendirilmektedir;
-

Borusan Akademi misyonu ile uyumlu programlar oluşturabilmeleri

-

Program içeriğinin akademik ve profesyonel iş hayatıyla entegrasyonunu sağlayabilmeleri

-

Program içeriğini profesyonel kaynaklar kullanarak sürekli geliştirmeleri

-

Eğitmenlerinin alanında uzman olmaları
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-

Programın sürekliliğini sağlayacak bir yönetim yapısına sahip olmaları.

Akademinin fakülte programlarının ana hatları ve beklentilerimiz oluştuktan sonra bu programı
destekleyebileceğini düşündüğümüz iş ortakları aradık. Liderlik Fakültesi programını mini bir MBA
programı gibi tasarladığımız için öncelikle üniversitelerin MBA programlarını yöneten ofisleriyle
görüşmeyi uygun bulduk. Bu kapsamda özellikle Koç, Bilgi ve Sabancı Üniversiteleri ile çalıştık.
Satış Fakültesi programından beklentilerimizi belirledikten sonra ise piyasada satış eğitimi konusunda
tecrübeli ve başarılı şirketlerle görüştük. Bunlardan bazıları Ekser, United, MCT ve Sabancı Edu’dur.
Borusan Akademi stratejik programlarından Satış ve Liderlik Fakülteleri, Sabancı Üniversitesi Yönetici
Geliştirme Birimi’nin işbirliği ile kurulmuştur. Sabancı EDU, fakülte programlarının gelişiminde ve
işleyişinde etkin rol oynamaktadır. Sabancı EDU, fakülte programlarının akademik hayat ile
profesyonel iş hayatı entegrasyonunu başarı ile sağlamış, iyi yönetilen yönetim yapısı ile programların
etkinliğini artmış ve sürekliliğini sağlamıştır. Sabancı EDU’nun eğitmenleri metodolojik ve vizyoner
yaklaşımlarıyla fakülte katılımcılarının öğrenme sürecinde etkin rol oynamıştır.
Sabancı EDU’yu bizim açımızdan farklı kılan unsurlar programın bizim yapımıza uyarlanması
sırasında gösterdikleri esnek ve uyumlu çalışmaları ve bize iki fakülte programını birlikte yönetebilme
fırsatı vermiş olmalarıdır.
Bizim projemiz için önerileriniz neler?
Projenin başlangıcında ihtiyacın ve kapsamın mümkün olduğu kadar net belirlenmesi ve uzun dönemli
bir plan yapılarak başlanması önemlidir.
Tedarikçi seçiminde eğitimci kadroların yetkinliği, zaman açısından bulunabilirliği ve ihtiyaçlarınıza
göre eğitim içeriklerini uyarlamaya istekli olmalarının da başarılı ve sürdürülebilir bir program için
kritik olduğu söylenebilir.
Borusan Holding uygulamalarının StratejisT modeli ile benzerliği
Değişen ihtiyaçların gelişim programına aktarılması, strateji ve hedeflerle uyumlu program yapılması,
tedarikçi seçiminde eğitimci kadroların yetkinliği, Üniversite işbirliği, iş sonuçlarına ve kurumsal
performansa etkilerinin takibi, üst düzey sahiplenme, program tasarımının.her yıl yeniden ele
alınmasıdır.

3. YURT DIŞINDAN ÖZEL SEKTÖR UYGULAMALARI
Yurtdışı ile ilgili inceleme EFMD ve EGPA konferansları dikkate alınarak yapılmıştır.
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3.1. EFMD UYGULAMALARI
European Foundation for Management Development -“EFMD” (Avrupa İşletme Yönetimi Geliştirme
Vakfı) merkezi Brüksel’de bulunan işletme okulları, kurumsal akademiler ve yönetim eğitimlerinde
akreditasyon veren kurumların başında gelmektedir. Uluslararası merkez olan EFMD her yıl yönetim
geliştirme alanında yürüttüğü araştırmaların paylaşıldığı, en iyi uygulamaların tartışıldığı konferanslar
düzenlemektedir.(190)
EFMD’nin belirlediği değerlendirme kriterleri “operasyonel mükemmellik”, “program yönetimi” ve
“işe yansıma” olmak üzere 3 ana başlıkta toplanmıştır. Değerlendirme kriterlerinin açılımları aşağıda
verilmiştir.
1. Operasyonel Mükemmellik:
-

Sürdürülebilir ortaklıklar

-

Eğitmenlerin kalitesi

-

Öğrenme ortamının uygunluğu

2. Program Yönetimi:
-

Güçlü arabuluculuk (tasarım, sevkiyat, değerlendirme)

-

Tutarlı katılımcı eşleşmesi

3. İşe Yansıma:
-

Kurumsal strateji ile ilişkisi

-

Genişletilmiş İK süreçleri ile birlikte yürütülmesi

-

Görünür kurumsal destek

-

Kuruma etkisi

Yurt dışı özel sektörden örnek olarak EFMD konferansında ödül alan şirketlerin uygulamalarından
öğrenilenler aktarılmaktadır.
2009 Konferansında dereceye giren projeler aşağıda sıralanmıştır:
1. Genel Yönetim Programını Planlama, Geliştirme, Tasarım, Dağıtım ve Değerlendirme
Ortaklığı: London Business School ve Michael Christ, Lufthansa School of Business işbirliği

190

Bu konferanslara kabul edilen ve ödül alan projeler izlenmektedir. 8-9 Haziran 2009 tarihinde
gerçekleştirilen konferansa proje ekibimizden Gonca Börekçi katılmıştır.
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2. Öğrenme ve Geliştirme - Sanal Strateji Geliştirme Programı: Ashridge Business School ve Alfa
Laval işbirliği
3. Organizasyonel Değişim - Ortaklaşa yeni bir VVAA 2.0 Kültürünü Yaratma Projesi: Nyenrode
Business Universiteit ve VVAA
3.1.1. Birincilik ödülü: London Business School (LBS) ve Lufthansa School Of Business (LHSB)
işbirliği

London Business School, Yönetim Geliştirme Merkezi Direktörü (Stewart Allen) işbirliğinin önemini
vurgulamakta ve Lufthansa ile beraberliklerinin; her yönüyle ortak güvene, iletişime, tasarıma ve
katılımcıların desteğine dayandığına ve sürecin zorlu bir mücadele olduğuna işaret etmektedir.
Program
a. İşbirliği ortaklığının oluşumu
b. İhtiyaç belirleme
c. Program tasarımı
d. Katılımcıların seçimi
e. Öğrenme ortamları
f.

Kurumsal destek

g. İşe etki ve
h. Operasyonel mükemmellik başlıklarıyla ele alınmıştır.
a. Ortaklık: LHSB (Lufthansa School of Business), “Genel Yönetim Programı” için uluslararası
işletme okulları arasında önde gelen üç okulla işbirliği anlaşması yapmıştır. Bunlardan biri de
LBS’tir. Bu iş ortaklığının en dikkat çekici yanlarından biri “gerçek ortaklık sorumluluk ve
güven paylaşımına dayanır” felsefesidir.
Bu felsefeden hareketle iş ortaklığı anlaşmasında hizmet bedelinin %20’si “başarı payı”
maddesine bağlanmıştır. Yani, program ücretinin %20’si program tamamlandıktan sonraki 6.
ayda programın hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının ölçülmesine bağlı olarak sonradan ödenmek
üzere taksitlendirilmiştir. (Ortaklık konusu olan Genel Yönetim Programı bu şartlara rağmen,
şu ana kadar (Haziran 2009) 3 kez başarı ile uygulanmıştır.)
b. İhtiyaç belirleme: Katılımcıların bireysel gelişim ihtiyaçlarını kurumsal gelişim ihtiyacı ile
birleştirerek program hedeflerini tanımlayan LHSB’in gelişim alanlarını belirlemek üzere
geçtiği süreç aşağıda özetlenmiştir:
1. Öncelikle Lufthansa’nın stratejik paydaşları ile yürütülen, yapılandırılmış çalıştay ve
mülakatlarla yönetim gelişim alanlarının ortaya çıkarılması
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2. Diğer yandan 360 derece değerlendirme, yetkinlik ölçme ve performans yönetimi gibi
İnsan Kaynakları yönetim araçları ile her yönetici ve yönetici seviyesi için gelişim
alanlarının belirlenmesi
3. Uluslararası üç işletme okulundan gelişim alanları ve gelecek trendleri için öngörülerin
alınıp Lufthansa stratejik aksiyon alanlarının ortaya çıkarılması
4. Söz konusu stratejik aksiyon alanları ise Lufthansa iş birimleri yöneticilerinin yer aldığı
İcra Kurulunda işe etkileri ve aciliyetler dikkate alınarak önceliklendirilmesi
İki senede bir tekrarlanan bu süreç sayesinde yönetim gelişim programları periyodik olarak
gözden geçirilmekte, yeniden yapılandırılıp yönlendirilmektedir. Tüm bu sürecin başından
sonuna kadar LBS süreci yakından takip ederek gelişim alanları konusunda derinleşmekte;
böylelikle kurumsal stratejiler, dış ve iç etkenler ve gelecek trendleri doğrultusunda kişisel
gelişim alanları programla başarıyla bütünleştirilebilmektedir.
c. Program tasarımı: Tasarım Lufthansa’nın stratejik aksiyon alanlarını hedefleyerek
yapılmıştır. 3-4 ay aralarla yürütülen 4’er günlük 3 modülden oluşan program 8 aya yayılmış
durumdadır. Programın odak konuları Strateji, Değişim ve Liderlik olup bunlar stratejik olarak
önceliklendirilen yetkinlik ve gelişim alanlarını hedefleyen modül başlıklarıdır. Program 3 yıl
boyunca uygulanmış ve her sene değerlendirmeler ışığında iyileştirmeler yapılmış; gerek
araçlar, gerek öğrenme ortamları hedeflenen stratejik aksiyon alanlarına göre çeşitlendirilmiştir.
Program kapsamında sınıf içi eğitimlerin yanı sıra kurum içinden tepe yöneticiler, dışarıdan
yöneticiler, danışmanlar ve akademisyenler yönetsel diyalog toplantılarına çağrılmış; sanal
öğrenme ortamı kullanılmış; saha ziyaretleri yapılmış; “peer-koçluğu” yürütülmüş ve
uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda farklı ülkelerde program gerçekleştirilmiştir.
d. Katılımcıların seçimi: Programın hedeflediği seviyeye ve yetkinliklere uygun katılımcıların
programa katılımı, başarıyı etkileyen en önemli faktörlerden birisidir. İnsan Kaynakları ile iş
birimlerinin tepe yöneticilerinin birlikte yürüttüğü yakın çalışma sonucu, performans ve
yetkinlik ölçümleri dikkate alınarak ve kariyer planları doğrultusunda katılımcılar özenle
seçilmiştir. Her bir dönemde 22–27 üst düzey yönetici ile yürütülen program öncesinde her
katılımcıya iş biriminin temsilcisi olan İcra Kurulu üyesi ve Genel Müdürü tarafından
imzalanan, kişiye özel bir davetiye elden İcra Kurulu üyesi tarafından verilmektedir. Bu tür
kişiye özel davet kişinin şirket için değerini gösteren bir anlam taşımakta ve katılımcıları daha
en başından program için motive etmektedir.
e. Programda kullanılan farklı öğrenme ortamları ve öğrenme ortakları: Program hedefi
olarak belirlenen bazı stratejik aksiyon alanlarına göre farklı öğrenme ortamları tercih
edilmiştir. Uluslararasılaşma becerisini ve kültürler arası yönetim yetkinliklerini geliştirmek
üzere program, farklı ülkelerde yürütülüp, kültürel duyarlılığı arttırmak üzere bu ülkelerdeki
farklı oluşumlara ve kuruluşlara çalışma gezileri düzenlenmiştir. Program dili İngilizce
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olduğundan program öncesi İngilizcesi yeterli olmayanlara yönelik İş İngilizcesi eğitimi
verilmiştir.
f.

Kurumsal destek: Programın başarısındaki en önemli faktörlerden biri Lufthansa İcra
Kurulunun programa verdiği destektir. Programın her modülüne bir İcra Kurulu üyesi
konuşmacı olarak katılıp, hem yönetimin desteğini göstermiş hem de karşılıklı iletişim ve
diyalogun gelişimine destek vermiştir. Programın açılışı ve kapanışı Lufthansa Genel Müdür
yardımcısı tarafından yapılmaktadır. İcra Kurulunda yer alan İnsan Kaynaklarından sorumlu
üye de mezuniyet gününe katılmakta; kendisi, LBS ve LHBS Program Direktörü tarafından
imzalanan sertifikayı katılımcılara eliyle vermektedir. Bu da katılımcıların gözünde yönetimin
programı sahiplendiğine dair önemli bir göstergedir.

g. Programın işe etkisinin ölçümü: Programın başarısı iki farklı seviyede ölçülmektedir. İlk
olarak program sonrasında LHSB ve LBS tarafından birlikte tasarlanan değerlendirme formu
doldurmaları için katılımcılara verilmekte; modülün tamamlanmasını izleyen 1 hafta içinde
toplanan değerlendirmeler analiz edilmekte ve LBS tarafından raporlanmaktadır. LBS Program
Direktörü ile LHSB Proje Yöneticisi toplantı yaparak değerlendirme sonuçları doğrultusunda
gereken iyileştirme ve revizyonları görüşmektedirler.
Modüller sonrasında yapılan yazılı değerlendirmelerin yanı sıra programın tamamlanmasını
takip eden bir oturumda grupla sözlü olarak programın tamamı değerlendirilmektedir. Bu
oturumda; katılımcılara programın en önemli faydası, neyi tutup neyi değiştirmek istedikleri
sorulur.
İkinci farklı ölçüm anketi, programın tamamlanmasından sonraki 4–6. ayda düzenlenmektedir.
Bu anketle katılımcıların Lufthansa yetkinlik modelinde yer alan davranış göstergelerine göre
kendilerini değerlendirmeleri istenmektedir. Bu sayede eğitim programında hedeflenen
amaçların davranışları etkileyip etkilemediğini, eğitimin davranışa dönüşüp dönüşmediğini
anlamak mümkün olabilmektedir.
h. Operasyonel Mükemmellik: Operasyonel mükemmellik, güçlü işbirliği ve takım çalışması ile
gelmiştir. Program LHSB ve LBS tarafından ortak bir marka altında ve ortak fikri mülkiyet
hakkı ile yürütülmektedir. Programın tasarım ve sunum aşamalarındaki başarısı taraflar
arasındaki kaliteli, tutarlı ve açık iletişime ve LBS tarafından düzenli olarak yürütülen
değerlendirme toplantılarına, detaylı iç denetim mekanizmalarına, gelişime açık olmaya ve
tarafların kendilerini program başarısına adamalarına bağlıdır.
Lufthansa
StratejisT modeli ile benzerliği: Öğrenme ortaklarının işbirliği, ihtiyaç belirleme ve program
tasarımının yenilenebilmesi, farklı öğrenme ortamlarının kullanılması, üst düzey sahiplenme,
programın hemen sonrasında ve 4-6 ay sonrasında değerlendirme olarak ön plana çıkmıştır.
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3.1.2. İkinciLik Ödülü: Öğrenme Ve Geliştirme - Sanal Strateji Geliştirme Programı “Ashridge
Business School” Ve “Alfa Laval” İşbirliği

İş Birliği Yapan Kurumlar: Ashridge Ticaret Okulu ve Alfa Laval 2004 yılından beri beraber
çalışmaktadırlar. Ashridge Ticaret Okulu dünyadaki en prestijli ticaret okullarından biri, Alfa Laval ise
dünya çapında bir mühendislik ürünleri şirketidir. İki kurumun uzun süreli ilişkileri birlikte yapılan
birçok gelişim programını da içermektedir. Programlara, kurumdaki orta ve üst düzey yöneticiler
katılmaktadır.
Tasarlanan Özel Öğrenme ve Gelişim Alanı: Bu program sanal ortamda strateji geliştirme üzerine
kurgulanmıştır. Program aynı zamanda organizasyonel gelişimi yansıtmaktadır. Odaklanılan temalar
önemli güncel örgütsel konular üzerindedir. Bu programın yenilikçi kurgusundan ötürü, programa
katılan bireyler hem birçok alanda kendi liderlik becerilerini ve hem de özellikle sanal ortamda çalışma
yetkinliklerini geliştirme fırsatı bulmuştur. Program aşağıdaki konularda strateji geliştirmeyi
hedeflemektedir:
-

Somut stratejik sonuçlara ulaşma

-

Katılımcıların gündemlerine ve iş ihtiyaçlarına uyum sağlaması için esneklik

Yenilik ve Değer: Çalışma, doğrudan doğruya kurumun stratejik yapısıyla ilgilidir. Alfa Laval için
“Prime Performance” (Üstün Performans) adıyla 2009’un kritik temel iş konuları hedef alınmıştır.
Ashridge, sanal çalışma yaklaşımını kullanarak Alfa Laval yöneticilerinden oluşan takımı bir araya
getirdiğinden, coğrafi konumlarından bağımsız olarak birbirlerinin bilgilerinden, becerilerinden ve
yaratıcı problem çözme tekniklerinden yararlanabilmişlerdir.
Süreç, katılan üst düzey liderlerin zamanlarını maksimize etmek için dört ay gibi çok kısa bir sürede
tamamlanmıştır. Zaman açısından verimlilik ve etkililik, bütçe ve önemli iş faaliyetleri sürecin
merkezini oluşturmuştur. Yaklaşım, kağıtsız ortamda gerçekleştirildiğinden dolayı doğa dostudur,
ayrıca zaman ve bütçeden de tasarruf edilmiştir.
Birey İçin Öğrenme: Bu programın sonucuna göre: Her bir üst düzey lider, çalışılan stratejik sorunun
konu uzmanı olmuş, böylece sorunu sahiplenmiş ve Alfa Laval’ın gelecekteki değişiklikleri için gerçek
bir şampiyonluk (temsilcilik) rolü üstlenmiştir. Süreç, uluslararası iş dünyasında ve küresel ekonomide
kritik olan gerekli sanal iş ve liderlik kabiliyetleri yaratmıştır. Bireyler, Prime Performance girişiminin
iki önemli ölçütü olan “Zaman ve Kalite” odaklı küresel proje yönetimi becerilerini güçlendirmişlerdir.
Bağlam Tanımı: Gelecek, çoğunlukla “bize” bağlıdır ve stratejik planlama ile gelecek başarılar için bu
planların uygulanması hem şirketin erişebileceği uzaklıktadır hem de en iyi oyuncularının yeteneklerini
kullanarak en iyi şekilde oluşturulur.
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İşin Geliştirilmesi: “Zaman ve Kalite” kavramları öncelikli konular olarak saptanmıştır. Bu nedenle
Sanal Strateji Geliştirme yöntemine başvurulmuştur. Sanal Strateji Geliştirme süreci tasarlanırken
örgütün en iyi beyinlerini sürece katmak, bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak hedeflenmiştir.
Sürecin Tanımı: Sürecin amacı, örgütteki 30 yöneticinin ve VP’nin (Vice President/Genel Müdür
Yardımcısı) güncel iş konuları için yeni çözümler üretmelerini sağlamak ve entelektüel sermaye
birikiminin geliştirilmesidir.
Ashridge grubu, ilk olarak Alfa Laval ile birlikte sürecin temeli olan 5 stratejik Prime Performance
problemini tespit ederek süreci beraberce hazırladıktan sonra, hem süreci yöneten/kolaylaştıran hem de
sanal liderlik uzmanları rollerini üslenmiştir. Uygulama çalıştaylar ve sanal oturumlarla
sürdürülmüştür.
1 – Aşama: Çalıştaylar
Çalıştayın amacı:
(a) Şirketlerin örgütsel etkinliği nasıl geliştirdiğini ve süreç performanslarını nasıl en iyi şekilde
kullandıklarını anlamak,
(b) İlgili konularda Temel Performans gündemine ilişkin küresel uzmanlardan oluşan bir
çeşitlilik sunmak,
Çalıştayın ilk gününde bireylere 2. aşamada da ele alınacak 5 güncel iş konusu (projeleri) tanıtılıp
konular tespit edilmiştir. Sonrasında katılımcılar üç önemli uzmanla konuşarak onların deneyimlerini
dinleyerek bakış açılarını genişletmişlerdir.
İkinci gün, daha çok problemler/projeler üzerine yoğunlaşılmış proje takımları oluşturulmuş ve her
takımın kendi iş konularını ve potansiyel yaklaşımlarını anlatan kısa bir sunum yapmaları istenmiştir.
Bu potansiyel yaklaşımlara, uzmanlar geri bildirimlerde bulunarak yönlenmelerine yardımcı
olmuşlardır.
Aşama 2 - Sanal Stratejik Çalışma (Aralık 2008- Mart 2009)
Sanal Takım Koçluğu Oturumuyla (Virtual Team Coaching Session) başlayıp Sanal Konferansla
(Virtual Conferance) sona erecek şekilde planlamıştır. Her biri 6 kişiden oluşan 5 takım, dört ay
boyunca WebEx üzerinden beş-altı kez görüşürek fikirlerini paylaşmışlardır..
WebEx yazılımı kullanılırken, program, her takım için aşağıdaki faktörler gözetilerek planlanmıştır:
-

Katılımcıların birbirleriyle bağlantı kurmalarını sağlamak

-

Bağlantıyı sanal ortamda güçlendirmek

-

Çalışmaların etkisini arttırmak
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Oturumların temelinde, her takımın öncelikle kendi kritik iş konularını anlaması yer almaktadır. Her
takım üyesi bağlam ve konuyu çevreleyen kavramlar hakkında bir fikir sahibi olduktan sonra,
oturumlar Alfa Laval ile ilgili çözümlerin üretilmesine yöneltilmiştir.
Tasarım özelliği: Birbirlerinden ayrı beş konunun seçilmesi, proje takımlarının bunlar arasındaki
bağlantıyı anlamasına öncelik veriyordu. Bu görüşmelerde her grup kendi proje takımının diğer
projelerle nasıl bağlantılı olabileceğini tanımlamış, karşılıklı dayanışma ve problemli uyumsuzluklar bu
görüşmeler süresince incelenmiştir.
Takımlara sundukları çözümün Alfa Laval’ın örgütsel stratejisine uygunluğu hakkında ve potansiyel
zorlukların kaldırılıp kaldırılmayacağı veya azaltılıp azaltılmayacağı hakkında geri bildirim verilerek
program sonuçlandırılmıştır.
Alfa Laval uygulamasının StratejisT modeli ile benzerliği:
Sanal ortamların daha fazla kullanılması, tüm teşkilatın sürece katılımının sağlanması, bireysel ve
kurumsal öğrenmenin birlikte ele alınmasıdır.

3.1.3. Üçüncü l ük Ödülü: Organizasyonel Değişim: Ortaklaşa Yeni Bir VVAA 2.0 Kültürünü
Yaratma Projesi

İşbirliği Yapan Kurumlar: VVAA Ortakları, Nyenrode Ticaret Üniversitesi ve EMDC (Executive
Management Development Centre)
VVAA, bankacılık ve sigorta alanında hizmet vermekte, özel ihtiyaçlar ve durumlar için hazırladıkları
ürünleri sunmaktadır. Vergi, hukuk, risk ve ara buluculuk (mediation) konularında tavsiyelerde bulunan
profesyonellerle çalışmaktadır. Tıp dünyasında yaklaşık 100,000 profesyonel VVAA’nın üyesidir.
Nyenrode Ticaret Üniversitesi lisansüstü eğitim veren, Hollanda’daki tek özel üniversitedir
Nyenrode Yönetim Geliştirme Merkezi (EMDC) şirketler için 25 yılı aşkın bir süredir özelleştirilmiş
programları yürütmekte ve değerlendirmektedir.
VVAA’nın ihtiyacı: Girişim, yeni yönetim kurulunun, kurum kültürünün değişmesini ve kendi
üyelerine sundukları iş paketlerinin de ele alınmasını talep etmesi ile başlamıştır. İş birliği ve ticari
tutum kültüründe köklü bir değişime ihtiyaç duyulduğu, işin başında tespit edilmiştir. VVAA yeniden
örgütlenirken bir kısım yöneticilerin çıkarılması yoluna gitmeyip, mevcut yönetimin ve kilit
profesyonellerin güçlendirilmesi doğrultusunda çalışmalara başlanmıştır. En üst düzey 80 kilit
yöneticinin gelişim programı hazırlanmış, kendi yeterliliklerinin farkına varmaları ve sınır ötesi iş
birliği becerilerinin geliştirimesi için hareket başlatılmıştır.
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Şirket içindeki sorunlar aşağıdaki başlıklarla belirlenmiştir:
-

Risk ve çatışmadan kaçınma

-

İnsanların gerçekten ne düşündüğü hakkında düşük düzeyde açıklık

-

Kararlara zayıf bağlılık

-

Hesap verme sorumluluğundan kaçınmaya yönelik bir eğilim

-

Sonuçlardan öğrenmeye olan ilginin az olması

Nyenrode Üniversitesi’nin yaklaşımı: Sorunları idari ve liderlik yetkinliklerini güçlendirmek ve üstü
kapalı kuralları, gelenekselci kurum kültürünü açmak üzerine kurmuştur. Hem bireysel,hem de
kurumsal öğrenmeye dayalı bir programla VVAA’nın kültür dönüşümünü desteklemek hedeflenmiştir.
Program taslağı, liderlik ve örgütsel gelişimin entegrasyonuna dayandırılmıştır. Program yaklaşımı
“Değişimi Birlikte Yaratma (Co-Creation of Change)” ve “Toplu Öğrenme Metodolojisi (Methodology
of Collective Learning)” kapsamında çerçevelenmiştir.
Ortaklığın kurulması ve kapsam: Programın başarısı, yönetim kurulunun yoğun katılımını ve
desteğini gerektirmektedir. Programda kilit kişilerin kendilerine ayna tutarak, davranışlarını
değiştirmeyi istemeleri beklenmektedir. Nyenrode, katılımcılara dış dünyadan gelen geri bildirimleri
kabul etmeleri için yeni bir ortam oluşturma görevini üslendi.
‘Program’ yerine ‘açık’ program/süreç: Planlanmış konferanslar ve çalıştayların süreleri esnek
tutulmuştur. Programı hazırlayan takım; yönetim kurulundan 2, yönetim ekibinin temsilcisinden 1,
katılımcı yönetici ve uzmanlardan 6 ve Nyenrode ekibinden 2 olmak üzere 11 kişiden oluşturulmuştur.
VVAA yönetim kurulundan talepler ise aşağıdaki başlıklarda özetlenmiştir:
-

Üst yöneticileri değişim girişimlerine entegre etmek

-

Süreç içinde kendi rollerini kabul eden yönetim kurulu ve yöneticilerin programı desteklemeleri

-

Toplu öğrenme sürecinin hassasiyetini ve öngörülemeyen yönlerini kabul etmek için her iki tarafın
güven ve bağlılığını kurmak

-

Söylenmemiş ‘hassas’ konulara ve işlevsel olmayan davranış kalıplarına karşı çıkmak

-

Yönetim kurulu üyelerinin ve yönetici takımının, bu sürecin bir parçası olmayı istemelerini ve
kendi davranışlarına karşı eleştirileri kabul etmelerini sağlamak

Toplu Öğrenme için Program: Tanıma (recognizing), yeniden karar verme (redeciding), yeniden
tasarlama (redesigning) olmak üzere 3 aşamalıdır. Değişimi birlikte yaratma stratejisinin perspektifi de
programın hazırlanmasında yol gösterici olmuştur. Temel konular:
-

Ortam mesajdır
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-

Bağlanmaya odaklanma

-

Geçmişe saygı

-

Yeni olanaklar bulma

-

Cazip bir gelecek formüle etme

-

Farklılıklarla çalışma ve onlara saygı duyma

-

Mevcut kimlik üzerine yapılanma olarak belirlenmiştir.

Programın Yapı Taşları
Konferanslar: Birer günlük açılış ve kapanış konferansı ve iki adet iki günlük tema odaklı
konferanslardır. Genel kurul oturumları küçük grup çalışmaları ile gerçekleştirilmiştir.
Çalıştaylar (Workshoplar): İş birliği dinamiği, örgütsel kültür, değişimi yönetmek ve bireysel liderlik
konuları üzerinde yoğunlaşmak üzere hazırlanmıştır.
Müdahale Yönetmleri (Interventures / Intervention-Adventures): Katılımcıların zorlu iş konuları
hakkında yeni kültürel kuralları uygulama aşamasıdır. Bu aşamada katılımcılardan yönetim kurulu
tarafından hazırlanan 10 iş vakası üzerinde çalışmaları istenmiştir.
Yeni deneyimler: Kurum dışındaki iş vakalarından esinlenme ve diğer şirketleri ziyaret etme, müşteri
odaklılık ve operasyonel mükemmellik hakkında deneyimlerini paylaşmak için diğer şirketlerden
misafir konuşmacı davet edilmesini kapsamaktadır.
Öğrenme adımları: İnteraktif dersler, pekiştirici eylemler - çalıştaylar ve konferanslar, fikir ve beklenti
yaratma, öğrenilenlerin yorumlanması (reflection and contemplation), başkalarından öğrenme (iç ve
dış) şeklinde özetlenebilir.
Programın unsurları ve akış
Başlangıç konferansı: Yönetim kurulu beklentilerini paylaşarak 85 katılımcıyı yüreklendirmiştir.
Mevcut kültürden nelerin korunması gerektiği ve VVAA’nın yönetim kurulunun varmak istediği yer
için nelerin öğrenilip öğrenilmemesi gerektiği üzerinde de durulmuştur.
Çalıştay ‘Örgütsel dinamik ve işbirliği kültürü’: Amaç, kişiler ve departmanlar arası ilişkileri
gözeten yeni bir psikolojik anlaşma tasarlamaktır.
Konferans ‘Müşteri Odaklılık’: Yönetim kurulunca belirlenen 10 vaka katılımcılara sunulmuştur.
Çalıştay ‘Değişimi Yönetmek’: Bu çalıştayda, yöneticilere değişim sürecinde yönetimi ele almaları ve
bu süreçte birbirlerini desteklemeleri için tasarlanan eğitim verilmiştir. Bu çalışma, değişimin yansıma
(reflecting - 1. aşama), yeniden karar verme (redeciding - 2. aşama) ve şirketin yeniden yapılanmasının
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(rebuilding - 3. aşama) başlangıcıdır. Katılımcılar, vakalardaki yeni anlayışı deneyip uygulama fırsatı
edinmişlerdir.
Konferans ‘Düşünme Süreci ve Operasyonel Mükemmellik’: Katılımcılar tarafından kritik iş
süreçlerinin analiz edilmesiyle başlamıştır. Bu aşamada; sunulan anlayışları (içgörüleri) ve araçları
kullanmaktadırlar. Derslerdeki uygulamalar, yurt dışı uygulamaları için ışık tutmaktadır. Araçlar
tanıtılmakta ve danışman ekibin desteğiyle küçük gruplar tarafından kullanılmaktadır.
Çalıştay ‘Kişisel Liderlik’: 6-7 kişilik küçük gruplardaki kişisel liderliğin yoğun yansıması
(reflection) ve yorumlanması konusunda çalışmaktadırlar. Özel eğitmenler kişilerin kendi liderlik
sorunları ve endişeleriyle yürüyebilmeleri için onları desteklemektedir. Kendi çalışanlarından gelen 360
derece geri bildirim ve VVAA 2.0’ın deneyimleri, bilgi olarak kullanılmıştır.
İşlenen vakalar hakkındaki sonuçlar bütün gruplar tarafından sunulup, 10 gruptan üçü ‘en iyi iş vakası’
ödülüne aday gösterilmiştir.
Bitiş Konferansı: Aday gösterilen üç vakanın katılımcılara sunumunun ardından geçen yılının süreci
ile ilişkilendirilerek, gelecek yıl için yeni iş planı sunulmuştur.
Bütün çalışanlara açık olan Ocak ayı oturumunda yönetim kurulu, şirket sloganını ve 38 yıl aradan
sonra değiştirilen şirket logosunu açıklamaktadır.
Çalışanlarla Nyenrode sürecinden ne öğrendikleri konusunda bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Ayrıca
tüm ilgilenen çalışanlar için VVAA’nın kültür değişimi sürecinde karşılaşılan ikilemler ve sorunlar
hakkında 4 yarım günlük çalıştaylar yapılmıştır.
Stratejik uyum ve programdaki öğrenmenin şirkete etkisi: ‘Örgütsel dinamikler’ Çalıştay 1’de,
daha belirgin strateji ihtiyacı açıklığa kavuşmuştur ve ‘müşteri odaklı’ çalışmanın gerekli olduğu
kanıtlanmıştır. Bu deneyimler, yönetim kurulunu strateji formülasyonundaki bir sonraki adımı
planlanandan daha erken geliştirmeye zorlamıştır.
Yeni strateji, kurgusunda VVAA’nın kimliğini üyeler kuruluşu olarak öne çıkartmıştır. Sadece kâr
değil, aynı zamanda üyeler için değer yaratmak da birincil önem kazanmıştır.
İş vakalarının hepsi, üyeler için değer yaratma ve böylece üyeler ve VVAA arasındaki bağları
güçlendirme üzerinde yoğunlaşmıştır. 2009’daki iş planlamasını ve stratejisini oluşturmak için mevcut
yöneticilerin fikirleri kullanılmış ve gerçek iş vakaları bunun için bir araç olmuştur.
Programda öğrenmenin etkileri ve İK politikalarıyla uygulamaları
Yönetim kurulunun, yönetici takımında değişiklik yapma eylemini hızlandırmıştır.
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Yönetim kurulu ve program ekibi, başlangıç heyecanını düşürmek isteyen olumsuz katılımcılarla başa
çıkabilmek için olgun ve güçlü olmalıdır.
Yönetici ekibinin üyeleri ve yönetim kurulu, çözümün potansiyel bir parçası olduğu gibi problemli
durumun da parçasıdır. Toplu öğrenme süreci, herkesin potansiyel çözümün bir parçası olması için
kendi sorumluluğunu almasını gerektirmektedir. Nitekim 2. konferans gündeminin 1. maddesinde
yönetim kurulunun katılımı bulunmaktadır. Yönetim kurulu programa uyarak 85 katılımcı/yönetici ile
buluşmuş, değişim projesini sahiplendiklerini ve desteklediklerini göstermişlerdir.
Üniversite / Ticaret Okulu / Yönetim Merkezi: Okul, üniversite, danışmanlık şirketleri gibi
kurumların eğitmenlerinin ve onların eğitim ortaklarının, müşterinin iş gerçeğini ve örgütü önceden
incelemeleri gerekmektedir. Eğitmenler bu konuda istekli olmalıdır. Grupla etkileşim sağlanmalıdır.
Üniversite, programın gerekli esnekliğinin sağlanması için daha geniş bir ağ (network) ile çalışmayı
göze almalıdır.
Potansiyeli aşmak: Kurumlar içindeki potansiyel olumsuzlukları aşmanın önemi ortaya çıkmıştır.
Örneğin: Çoğu yöneticinin çok güzel planları vardır; fakat sistemle savaşma enerjilerini
kaybetmişlerdir. Toplu öğrenme, şüpheci insanlara değişim için potansiyel sunan tecrübelere izin verir.
Program için önemli olan kişilere ve durumlara karşı dikkatli ve saygılı davranılmalıdır.
VVAA uygulamasının StratejiT modeli ile benzerliği
Modelde önerdiğimiz işletim merkezi STRAKOM’un yapısı, program sürelerinin esnekliği,
üniversitelerin geniş işbirliğinden yararlanma, eğitmenlerin modele uyumu, eğitim ve uygulamaların
birlikte yürütülmesi, tüm çalışanların katılımının sağlanması, farklı müdahale yöntemlerinin
kullanılması proje sonuçları ile benzerlik göstermektedir.
3.2. EGPA - EUROPEAN GROUP FOR PUBLIC ADMINISTRATION KONFERANSI
Avrupa Kamu Yönetimi Grubu (EGPA-European Group for Public Administration) 2-5 Eylül 2009
tarihinde Malta’da düzenlenen konferansa proje ekibinden Volkan Erkan ve Tunç Evcimen katılmıştır.
Ana teması “Kamu hizmetleri: Bilgi çağında hizmet sunumu” olan konferansta farklı ülkelerden
akademisyen ve kamu yöneticilerinin sunduğu çalışmalar yer almıştır.
Sunumları izlenilen çalışmalar aşağıdaki gibidir (çalışmalara www.egpa2009.com web sitesinden
erişilebilir):
Bulgular, Bilgiler Ve Görüşler
Konferanstan, kamu hizmetleri ile ilgili olarak, projeyi etkileyecek aşağıdaki bulgu, bilgi ve görüşler
elde edilmiştir. Bu hususlar kapasite geliştirme programında dikkate alınacaktır.
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Toplumdaki değişimlerle birlikte kamu hizmetlerinin doğası değişmiş, verimlilik ve rekabetçilik
gereksinimi ile hizmetlerde çeşitlilik artmıştır. Bilgi toplumu, yeni teknolojileri devletin de
kullanmasını zorunlu kılmaktadır. E-devlet hizmetleri; hizmet sunumunda inovasyon, hizmetleri kişiye
özel hale getirme ve hizmetleri bütünleştirme ihtiyacını kolaylaştırırken, yararlanıcı beklentilerini
artırmaktadır. Bilgi işleme, mantık, tasarım, algılama ve yaratıcılık öne çıkmaktadır.
-

Toplum, devletten daha hızlı modernize olmaktadır.

-

Stratejilerle nasıl başarıya ulaşılacağı konusunda yaratıcılık ve yenilikçilik çok önem kazanmıştır.

-

Önceki düşüncelerin sorgulanması gerekmektedir. Provokasyonlara ihtiyaç vardır. Paralel
düşünülebilmelidir.

-

Yöneticiler gerekli olan bilgi, sezgi, eleştirel düşünce, yaratıcılık, yenilikçilik, organize ve kordine
etme perspektiflerini kazanılmalıdır. Organizasyon geliştirme ve kapasite geliştirme çok önemlidir.

-

Modernizasyon için ekolojik verimlilik, entegrasyon ve teknolojik gelişim gereklidir.

-

İhtiyaç bazlı bütünlük kavramının anlaşılması çok önemlidir.

-

Organizasyonlar etrafında değil hizmetler etrafında yeniden entegre olunmalıdır. Entegrasyon;
içerik, aktörler,

enstrümanlar, süreçler bazında gerçekleşecektir. Bu entegrasyon stratejik

değişimin, yeni kapasitenin ve başarının temelini oluşturur.
-

Stratejik planlama hem bir performans mutabakatı, hem de bir eğilim deklarasyonudur.

-

Stratejik planlamanın bağlamı iyi anlatılmalıdır. Kavramsal çoğulculuk iyi anlaşılmalıdır. Her
durum için geçerli olan doğrulardan kaçınılmalıdır.

-

Strateji ve politika arasındaki iç içelik iyi anlaşılmalıdır.

-

Günümüzde dünyada strateji geliştirme için akreditasyon ve yüksek lisans programlarına
başvurulmaktadır.

-

Kamuda reformlara direnişlerle başa çıkmada, evrensel ve kurumsal perspektifler kullanılmaktadır.

-

Strateji alanında doğrusal modellerden çok, karmaşık sistemler anlayışını göz önüne alan
yaklaşımlar üretilmelidir. Döngüsel ve ağ yapılar anlaşılmalıdır.

-

Stratejiler basit ve kısıtlı sayıda kuraldan oluşmalıdır.

-

Stratejik plan uygulamalarında mevcutla planlanan arasındaki sapmalar göz önüne alınmalıdır.

-

Stratejiler; riski, ilgililiği ve zamanı dengelemelidir.
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-

Hikâyeyi anlatmak için bir model oluşturulmalıdır; bu liderlikle olmalıdır.

-

Stratejik planlamada kısıtlar göz önüne alınmalıdır; bütçe, kapasite vb.

-

Kurumlarda misyon netliği sağlanmalıdır.

-

Eski yönetim modelleri esnek olmayan düşünceye sahip, bürokratik, rijid ve mekaniktir. Yeni
modellerin inovatif, kalite yaklaşımında (stratejik kalite) kamu güvenine dayalı olması
gerekmektedir.

-

Uluslararası kurumlar, ekonomi aktörleri, medya ve STK’lar gibi ara organizasyonel
yapılanmalarla ilişkiler yeniden kurgulanmalıdır.

-

Karar verme giderek daha fazla önem kazanmaktadır.

-

Co-design, co-decision, co-production, co-evaluation, co-participation (birlikte tasarım, karar
verme, üretim, değerlendirme ve katılım) bileşkesinin önemi artmaktadır.

-

Vatandaş haklarını bilmekte, yükümlülüklerini bilmemektedir.

-

Finans, kamu politikaları ve performansın anlaşılması gerekmektedir.

-

Değişimler büyük umutlarla başlamakta, bazı çıktılar elde edilmekte ancak bütünü etkisiz
olmaktadır.

-

Sıfır toplamlı bütçeye çözüm bulunmalıdır.

-

Strateji masaları, odaları, başkan toplantıları olmalıdır.

-

Esneklik ve güvencenin dengelenmesi önemlidir.

-

Liderlik, stratejik açıdan gereksinim duyulan bir özelliktir.

-

Yaşam boyu öğrenme çok önemlidir.

-

Yetkinlik profillerinin belirlenmesi gerekir. Yönetim eğitimleri bunlara göre düzenlenmelidir.

Stratejik Yönetim Yetkinlikleri

Stratejik yönetim için önemli yetkinlikler aşağıdaki gibi belirlenmişir:
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Stratejik Yönetim Yetkinlikleri
•

Liderlik

•

Dünyaya Açıklık

•

Bilgi Yönetimi

•

Süreç Geliştirme

•

Stratejik Vizyon

•

Sistem Analizi

•

Yönetsel İlişkiler

•

•

Etik, Doğruluk

Makro ve Mikro Bağlantıları
Yapılabilme

•

Yenilikçilik

•

Veri Okuryazarlığı

•

İletişim

•

İnovasyon Ekonomisi

•

Başarı Odaklılık

•

Strateji İletişimi

•

Sonuç Odaklılık

•

Performans Yönetimi

•

Kendi Kendine Öğrenebilme

•

Strateji Analizi

•

Genel Yönetim

•

Ortam Analizi

•

Duyarlılık ve Farkındalık

•

Kaynak Planlama

•

Karar Verme

•

Müşteri/Yararlanıcı Uyumu

•

Farklılıkları Anlama

•

Güvenli

•

Modelleme

•

Çok Kültürlülük

•

Ortaklık

•

Operasyon Planlama

•

Sosyal ve Entelektüel Sermaye Yönetimi

•

Kurumsal Ağların Yönetimi

•

Demokrat
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4. YAPILMASI GEREKENLERE IŞIK TUTACAK SONUÇLAR
-

Sektör ve alana özgü eğitimler alınmalıdır.

-

Liderlik ve değişim en önemli yetkinliklerdendir.

-

Ulusal kümeler, sektör farklılıkları ve coğrafi etkiler göz önüne alınmalıdır.

-

Eşitlikçi ve hiyerarşik olmayan yaklaşımlar öne çıkmaktadır.

-

Yeni stratejiler yeni yapılara ihtiyaç duymakta.

-

Karar vermede farklı stiller, farklı ortaklıklar vardır. At ve binici ilişkisinden çok, karşılıklı
değişimlere dayalı ilişki kurulmalıdır. İdareci-çalışan, profesyoneller-müşteri, tedarikçiler-alıcı,
temsilci-vatandaş ilişkileri buna örnek niteliğindedir.

-

Örgütsel gelişim stratejiyle birlikte yürümelidir.

-

Yetkinlik bazlı stratejik yönetim gündeme gelmiştir.

-

Dönüşüm yöntemleri, düşünce modelleri, süreçler, yapılar ve stratejilerin üzerinde değişiklik
yapmalıdır.

-

Meta yetkinlikler geliştirilmelidir.

-

Kamuda strateji üzerine yeterince yazın bulunmamaktadır.

-

Özel sektör-kamu arasındaki bağlantılar açıklığa kavuşturulmamıştır.
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TURQUALITY® YÖNETİCİ GELİŞTİRME PROGRAMI
TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programı, Koç Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi’nin
Yönetici Geliştirme Merkezleri KÜMPEM ve Sabancı EDU tarafından ortak yürütülmekte olup bu
üniversiteler

bünyesindeki

“Executive

MBA”

yüksek

lisans

programları

baz

alınarak

TURQUALITY® programının ihtiyaçları paralelinde yeniden düzenlenmesiyle oluşturulmuştur.
Yönetici Geliştirme Programı ile destek kapsamındaki firmaların orta ve üst düzey yöneticileri
arasında ortak bir yönetim lisanının oluşturulması, firmalara sağlanacak destek hizmetlerinde projeleri
hayata geçirecek takımların kurulmasına katkı sağlanması ve TURQUALITY® marka destek
platformu için ihtiyaç duyulan sinerjinin yaratılması hedeflenmektedir.
TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programı, her dönemi 6 saatlik oturumlardan oluşan 54 günlük
bir yapıdadır. Eğitim, üniversitelerin kendi bünyelerinde tahsis edeceği 30 kişilik özel sınıflarda Cuma
ve Cumartesi günleri saat 9:30-17:30 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir. Eğitim programının
içeriği Türkçe olup devamlılığın esas olduğu programın sonunda üniversiteler tarafından katılımcılara
eğitim kapsam ve niteliğini belirten bir sertifika verilir.(191)
TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programı ana konuları aşağıda listelenmiştir:

191

http://www.turquality.com
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Oryantasyon ve Vaka Çalışmasına Giriş

Finansal Muhasebe

Temel MS Ofis Uygulamaları

Yönetim/Maliyet Muhasebesi

Yeni Rekabet Ortamları ve Ufuk Turu

Proje Yönetimi ve Planlaması

Mikro Ekonomi

Finansal Yönetim

Makro Ekonomi

Perakendecilik Yönetimi

Yönetim ve Organizasyon Tasarımı

Stratejik Planlama

Organizasyonlarda Davranış ve İK Yönetimi

Pazar Araştırmaları

Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri

Marka Yönetimi

Yöneticiler İçin Veriye Dayalı Karar Verme

Yeni Ürün Geliştirme

Rekabet Gücü Analizi ve Strateji

Uluslararası Pazarlama

Stratejik Pazarlama

Fiyatlandırma

Satış Yönetimi

Bütünleşik Pazarlama İletişimi

Operasyon ve Süreç Yönetimi

Satın Alma Yönetimi ve Müzakere Becerileri

Tedarik Zinciri Yönetimi

Değişim Yönetimi

Aşağıda TURQUALITY® projesi hakkında TURQUALITY® Şube Müdürü Gökhan İçel’den alınan
bilgilere yer verilmiştir.
TURQUALITY® Projesi, Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen’in müsteşarlığı döneminde, devletin Türk
markalarına destek vermesi gerekliliği fikrinden hareketle ortaya çıktı.
Projenin hukuki alt yapısını oluşturulmak üzere, 28 Ağustos 2003 tarihinde Para-Kredi ve
Koordinasyon Kurulu’nun 2003/3 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması ve Türk Malı
İmajının Oluşturulmasına ilişkin Tebliğ”i yürürlüğe girdi.
Projeyle ilgili teknik çalışmaları yapmak üzere TURQUALITY® Çalışma Grubu ve TURQUALITY®
Sekretaryası kuruldu. Çalışma Grubu tarafından projeyle ilgili olarak izlenecek strateji belirlendi.
Çalışma Grubu DTM, TİM ve İhracatçı Birlikleri ile özel sektör temsilcilerinden oluşmaktadır.

KAMUDA STRATEJİK YÖNETİM KAPASİTESİ GELİŞTİRME PROJESİ

259/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU

TURQUALITY® Sekretaryasında ise bir proje müdürü ile iki adet idari ve iki adet teknik personel
istihdam edilmektedir.
Proje 2004 yılında tekstil ve hazır giyim sektöründen 15 firmayı kapsamında bulunduran bir pilot
proje olarak hayata geçti. 23 Kasım 2004 tarihinde Lütfü Kırdar Kongre Merkezi’nde bir tanıtım
toplantısı gerçekleştirildi ve bu 15 firmaya sertifikaları törenle verildi.
Bir “kalite garantörü ve gelişim katalizörü” olması planlanan TURQUALITY® Projesinin
altyapısının geliştirilmesi ve kapsamdaki firmaların akreditasyon çalışmalarının yapılması için, tekstil
ve hazır giyim sektörünün en bilinen yönetim danışmanlığı firmalarından Werner International ile
anlaşıldı. Werner International danışmanları ve TURQUALITY® Sekreteryası teknik ekibinin
katılımıyla kapsam dahilindeki 15 firmada inceleme çalışmaları gerçekleştirildi. Tespit edilen
geliştirme noktaları firmalara raporlanarak, TURQUALITY® desteğinde Werner International’den
bu alanlarda danışmanlık almaları sağlandı.
TURQUALITY®’nin geldiği noktanın değerlendirilmesi ve projenin stratejisinin gözden geçirilmesi
amacıyla Werner International’in organize ettiği bir Stratejik Yönlendirme Komitesi oluşturuldu.
Stratejik pazarlama gurusu Jack Trout’un başkanlığını yaptığı komitede birçok ünlü markaya
danışmanlık yapmış markalaşma uzmanı Carlo Giordanetti, İtalya’nın en bilinen markalarının bir
araya gelerek oluşturduğu Altagamma organizasyonu genel sekreteri Armando Branchini, Werner
International üst düzey yöneticileri Jan Urlings ve Gian Mario Borney ile TURQUALITY® Çalışma
Grubu üyeleri yer aldılar.
Haziran 2005 ve Temmuz 2005’te iki toplantı yapan Komite’nin çalışmaları sonucunda
TURQUALITY® Projesi’nin yapısı ve stratejisi şekillendirildi. Bakan Kürşad Tüzmen’e Jack Trout
tarafından sunumu yapılan raporda, Projesi’nin artık pilot proje aşamasını geride bırakarak tüm
sektörlere açılması gerektiği vurgulandı, Komite çalışmaları sonucu oluşturulan hedef ve stratejilerle
ilgili bilgi verildi.
Projenin yeni stratejisinin tüm sektörleri kapsaması itibariyle, kapsama alınacak firmaların
belirlenmesi ve desteklenmesi amacıyla global bir yönetim danışmanlığı firmasıyla çalışılmasına
karar verildi. Bu doğrultuda 2006 yılında Deloitte Danışmanlık ile anlaşıldı. TURQUALITY®
Projesi’nin ihtiyaçları doğrultusunda Deloitte Danışmanlık tarafından oluşturulan Firma İnceleme
Çalışması, Mart – Ekim 2006 döneminde Marka Destek ve TURQUALITY® kapsamındaki toplam 64
firmaya uygulandı. Bu çalışma sonucunda belirlenen 33 TURQUALITY® firması, 13 Aralık 2006’da
yapılan lansmanla kamuoyuna duyuruldu.
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Sadece finansal desteklerden ibaret olmaması, kapsamındaki firmalara bilgi (know-how) desteği de
sağlaması hedeflenen TURQUALITY® Projesi’nin bu amaçla Koç ve Sabancı Üniversiteleri ile
ortaklaşa düzenlediği “TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programı”nın ilk dönemi Mart 2006’da
başladı. Executive MBA programı içeriğiyle paralellik gösteren TURQUALITY® Yönetici Geliştirme
Programı, firmaların orta ve üst düzey yöneticilerine hitap etmekte, Cuma ve Cumartesi günleri tam
gün olmak üzere 6 ay sürmektedir. TURQUALITY® kapsamında firmalarda gerçekleştirilecek
danışmanlık hizmetlerinin uygulamaya geçirilmesinde çalışacak olan yönetim kadrolarının
yetkinliğini artırmayı amaçlayan programdan bugüne kadar 200’ü aşkın yönetici sertifika almıştır.
Yine TURQUALITY® Projesi’nin know-how desteği vizyonu paralelinde düzenlenen “Vizyon
Seminerleri”nin ilki Mayıs 2006’da Jack Trout’un konuşmacı olarak katılımıyla yapılmıştır. Don
Peppers’ın konuşmacı olarak katıldığı 2. Vizyon Semineri 7 Şubat 2007’de düzenlenmiştir. Destek
kapsamındaki firmalara yönelik düzenlenen Vizyon Seminerlerinin yılda 2 veya 3 adet olacak şekilde
devam etmesi planlanmaktadır.
KIYASLAMA ÇIKARIMLARI
Yapılan karşılaştırmalar sonucunda Türkiye’de uygulanacak bir stratejik yönetim kapasitesi geliştirme
modeli için çıkarılan dersler ve öneriler şu şekilde özetlenebilir:
1. Kamu yöneticilerinin statülerinin geliştirilmesi ve stratejilerin günlük siyasi etkilerden
arındırılması gereklidir.
2. 5018 sayılı kanunun temsil ettiği sonuç odaklı düşünce biçimi bir değişim yönetimiyle ele
alınmalıdır. Kanunda yönetici profilinin de çizilmesi işleyişe yardımcı olacaktır.
3. Stratejik planlama mekanik bir iş olarak değil stratejik düşünce olarak kamu kurumlarına
nüfuz etmelidir. Bu bağlamda “Yönetimi Gözden Geçirme” gibi bir yapı oluşturulmalıdır.
4. Strateji ve bütçe süreçleri birbirleriyle uyumlu hale getirilmelidir.
5. Kamuda ortak konular (cross-cutting issues) özel bir şekilde ele alınmazsa kurumlar aynı
doğrultuda hizalanamamaktadır.
6. Stratejiyle ilgili performasın ölçülmesi ve yönetilmesi gereklidir. Ancak hedeflerini
gerçekleştiren kurumlar ve hedeflerini gerçekleştiremeyen kurumlar arasındaki fark kriterlere
bağlanmalıdır.
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7. Kamuya hesap verilebilirlik ilkesinin yerine getirilebilmesi için TBMM’de “Stratejik Planlar”
sorgulanmalıdır. Kamunun ve medyanın ilgisi stratejik yönetime çekilmeli ve soru sorulması
sağlanmalıdır.
8. Geliştirilecek model, ulusal olmakla beraber her kuruma ve bireye uygunlaştırılabilmelidir.
Politik ve idari sistemlerin özellikleri, kültürel eğilimler ve etkiler, önceki deneyimler
gözönüne alınmalıdır.
9. Paydaşlar, strateji süreçlerine sadece anket cevaplayanı olarak değil birlikte düşünen
tasarlayan olarak etkin şekilde katılmalıdırlar.
10. Kapasitenin geliştirilmesinde pozisyon temelli istihdam yaklaşımları olumlu katkıda
bulunmaktadır. Kamu yöneticisi istihdamının esnek hale gelmesi kapasite gelişimini ve
sektörler arası hareketliliği arttırmaktadır.
11. Liderlik, ilişki yönetimi, vizyon/yenilikçilik yeni dönemde öne çıkan kamu yöneticisi
yetkinlikleridir.
12. Ülkeler kamu yöneticisi geliştirme alanında merkezi ve piyasa mekanizmaları aralarında
modeller uygulamaktadırlar.
13. Strateji yetkinlikleri çoğu ülke için yöneticiler için performans/terfi kriteridir.
14. Yöneticilerin yetkinlik gelişimlerini eğitim olarak değil yaşam boyu öğrenmenin bir parçası
olarak görmek gerekmektedir.
15. Stratejik düşüncenin kurumda yayılması ve yaygınlaşması strateji performansının gelişmesini
sağlamaktadır.
16. Hiyerarşik organizasyonlarda stratejik düşünme yetkinliklerine daha az rastlanmaktadır.
17. Özel sektör strateji ile geleceğini kamu sektörü ise operasyonlarını planlamaktadır. Kamu
sektörünün yaklaşımında daha fazla gelecek vurgusunun bulunması ihtiyacı bulunmaktadır.
18. Özel sektör stratejik düşünce için daha karmaşık yapıda (senaryo analizleri, alternatif
oluşturma teknikleri, grup karar destek sistemleri gibi) araçlar kullanmaktadır. Kamu henüz
temel araçları öğrenmektedir (GZFT gibi). Bu teknolojik farkın kapatılması için yoğun
programlara ihtiyaç vardır.
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19. Özel sektör yetkinlik programlarını bir bütünlük içinde ve amaç hedefleri belirlenmiş şekilde
gerçekleştirirken kamuda eğitimler daha az sistematik ve talebe bağlı olarak işlemektedir.
Yetkinlikler, ihtiyaçlar ve hedeflerle programların ilişkileri kurulmalıdır. Bu bağlamda
gelişim programlarının koordinasyonu gerekmektedir.
20. Tasarlanacak “Kapasite Gelişim Programları” kamuya ve kuruma özel hale getirilmeli,
yetişkinlerin öğrenme ilkeleri dikkate alınmalıdır.
21. Katılımın ve devamın sağlanması için yönetici eğitimlerinin Ankara dışında yapılmasında
yarar görülmektedir. at l mAnalizi ve Öneriler
KATILIMLI ÇALIŞMALARIN GENEL ANALİZİ
Anket öncesinde, yapılan katılımlı çalışmalar 200’den fazla kamu yöneticisiyle, yüz yüze mülakatlar,
odaklanmış toplantılar, elektronik tartışma platformu ve Arama Konferanslarıyla (Ek: 12)
gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu çalışmalardan elde edilen temel görüşler aşağıda listelenmiştir.
1. MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMELERİ
1) Performans Korkusu: Yöneticiler gerçek performanslarının ortaya çıkmasından korkuyorlar.
Şeffaflıktan kaçınıyorlar.
2) Değişim Yönetimi: Değişim planlanması gerektiği gibi yapılamıyor. İnsan davranışları konusunda
bilgi yok. Değişim çabalarında doğru sloganlar ve semboller oluşturulmalıdır.
3) Strateji Geliştirme Birimlerinin İş Yükleri: SGB’lerin iş yükleri çok ağır. Altyapıları yeterli değil.
Kurumsal itibarları yok. SGB’lerin taşra teşkilatı yok. Kadroları yetersiz.
4) Stratejik Yönetim Bilinci: Stratejiyle bilgi eksikliği. Tüm insan kaynağında stratejiyle ilgili
bilgisizlik var. Nitelikli personel konusunda eksiklikler var. Teknik ve bilgi donanımından
yoksunluk var.
5) Hiyerarşik Yapı: Aşırı hiyerarşik yapı stratejik yönetimi engelliyor. Karşılıklı karar alınabilen
yapıların uygulamada oluşturulması gerekiyor. Stratejik planlarda şeffaflık, hesap verebilirlik,
katılımcılık kavramları var. Ancak bunlar mevcut reflekslerle uyuşmuyor. Yapı uygun değil.
Geleneksel yaklaşım var. Takım oyunu yok.
6) Veriler Yetersiz: Veriler yeterli değil. Veri güvenirliği tam değil.
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7) Mevzuat Sıkıntıları: Mali kontrol, iç kontrol, stratejik kontrol sistemi uygulama ve
koordinasyonunda uyumsuzluklar var.
8) Bütçe Kısıtları: Stratejinin mevcut bütçe kısıtları altında yapılması gerekmektedir. Bu durum bazı
kurumlarca planı bütçeye uydurma şeklinde uygulanmaktadır.
9) Taşra Örgütlenmesi Çalışmalardan Habersiz: Çalışmalar taşraya duyurulamıyor. Stratejiden
bağımsız çalışıyorlar.
2. STRATEJİK PLAN SÜRECİNİN BÜTÜNÜYLE İLGİLİ ÖNERİLER
1) Üst Politika Belgeleriyle Entegrasyon Sağlanması: Üretilen stratejik yaklaşımların üst politika
belgeleriyle uyumlu olması gerekmektedir. Bunun için bu politikaların doğru şekilde
içselleştirilmiş olması gerekir. Üst politika belgelerinin de stratejik yönetim anlayışına uygun
olması beklenmektedir.
2) Üst Yönetimin Liderliği: Stratejiyi üst yönetimin sahiplenmesi kritik önem taşımaktadır. Üst
yönetimin değişime liderlik etme rolü sağlanmalıdır.
3) Değişim Yönetimi: Stratejik yönetim sürecini ve stratejilerin sonucunu değişim yöntemleriyle ele
almak gerekmektedir. Böylece etkin iletişim yapılarak dirençler ve destekler arzulanan amaçlar
doğrultusunda ele alınabilir. İnançsızlık bu şekilde yok edilmelidir.
4) Etkin Bilgilendirme ve Geribildirim Alınması: Strateji süreçlerinin tamamında kurum içi
bilgilendirme ve geri bildirim düzenli olarak yapılmalıdır. Bunun için etkili bir iletişim ağının
kurulması ve işletilmesi gereklidir.
5) Paydaşların Katılımının Arttırılması: Paydaşların sürece dahil edilmesi, yeterli örneklem üzerinde
doğru yöntemle düzenli görüş alınması; paydaşların görüşlerinin plana yansıtılması gerekiyor.
6) Hiyerarşik Yapının Etkilerinin Azaltılması: Kurum içinde daha demokratik daha egaliter kültürün
geliştirilmesi gereklidir. Hiyerarşik yapı bilginin ve fikirlerin serbest hareketinin önünde engel
teşkil etmektedir. Sonuç olarak yatay ilişkileri geliştirmek, demokratik tutum, insana ve fikre
değer verme anlayışını hakim kılmak gereklidir.
7) Kurum İçi ve Kurumlar Arası Bilgi ve Deneyim Değişiminin Yapılması: Kurumlar arası
karşılaştırma, iyi örneklerin alınması (ülke ve dünyadaki) gereklidir. Bu paylaşımın sürekli olması
ortak deneyimin geliştirilmesini sağlayacaktır.
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8) Çalışma ve Eğitim Sürekliliği: Strateji geliştirme kurulunun düzenli toplanması ve değerlendirme
yapması gereklidir. Bunun sürekli strateji planlama eğitimleriyle desteklenmesi gerekir.
9) Özel Sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları Kaynaklarının Sürece Katılması: Özel sektör ve
STK’lara ait hem maddi hem entelektüel kaynaklarını kullanmak stratejik opsiyonları
arttırmaktadır.
10) Görev Çakışmalarının Giderilmesi: Mevzuat düzenlemelerinden gelen görev çakışmalarının
giderilmesi veya çözümlenmesi gereklidir.
11) Kurum İçi ve Kurumlar Arası İşbirliğinin Kültürünün Geliştirilmesi: Ortak amaçlara ulaşabilmek
için işbirliği yapılması kaçınılmazdır. İşbirliği yaklaşımlarının, araçlarının ve modellerinin
geliştirilmesi gereklidir.
12) Sürekli Eğitimin Sağlanması: Eğitimlerin sürekliliğinin sağlanması için gelişim programlarının
birbirini tamamlar ve uygulamaya aktarımı sağlayacak şekilde kurgulanması gerekmektedir.
13) İnsan Kaynaklarının Sayısal Kapasitesinin Güçlendirilmesi: Sayısal yetersizliklerin giderilmesi
önerilmektedir.
14) Performansa Dayalı Çalışmanın Benimsenmesi: Personel rejimi içinde performans sisteminin
kurulması gerekmektedir. Liyakate dayalı atama ve görevlendirmeler strateji sürecini olumlu
etkileyecektir.
15) Sağlıklı Veri Temini: Girdi ve çıktılara yönelik kayıt sistemlerinin kurulması gerekmektedir.
Zamanlı ve doğru (güncel) bilgi temin edilebilmesi sağlanarak veriye dayalı karar destek
sistemleri oluşturulmalıdır. Bu amaçla ortak formatlar üretilmelidir. Yönetim Bilgi Sistemlerinin
kurulması desteklenmelidir. Elektronik altyapının geliştirilmesi lazımdır.
16) SGB’lerin Rolünün İletişiminin Yapılması: Kurum içinde SGB’lerin görevleri ve rolleri doğru
şekilde anlaşılmalıdır.
17) İhmal Edilen Paydaşların ve Lider Kullanıcıların Sürece Dahil Edilmesi: Strateji geliştirme
sürecinde ihmal edilen paydaşların fikirlerinin yanında, hizmeti çok yoğun kullanan kullanıcıların
fikirleri ihtimamla ele alınmalıdır.
18) Bağımsız Dış Gözlerden Faydalanılması: Strateji sürecinde dışarıdan bağımsız görüşlerin
alınması fikirlerin test edilmesi açısından yararlı olacaktır.
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19) Yurt Dışı Benchmarkların Yapılması: Strateji süreci ve içeriğiyle ilgili yurt dışındaki farklı
deneyimlerle karşılaştırma çalışmaları (benchmarking) yapılmalıdır. Bunlar yurt dışında saha
ziyaretlerini veya özel çalışmaları da kapsamalıdır.
20) Teknoloji ve Yenilik Okuryazarlığının Geliştirilmesi: Bireylerin hem teknolojiye hem de diğer
yeniliklere açık olması ve onları izleyebilmesi gereklidir.
21) Stratejik Paylaşım Ortamlarının Geliştirilmesi: Stratejik düşüncelerin periyodik olarak
paylaşıldığı toplantılar düzenlenmelidir.
22) Sorun Modelleme ve Sistem Analizi Yetkinliğinin Geliştirilmesi: Sorunların ve sistemlerin analiz
yetkinliği onların çözümleri için de önem teşkil etmektedir.
23) Stratejiyle İlgili Ödül Sistemi Kurulması: Stratejik düşüncenin teşvik edilmesi için ödül sistemi
geliştirilmelidir.
24) Bilinçlenmenin Kamuda İstihdam Öncesi Yapılması: Kişilere kamu yönetimine gelmeden önce
strateji formasyonunun verilmesi gerekmektedir.
25) Fiziki ve Sosyal Altyapıların Geliştirilmesi: Çalışma ortamları iyileştirilmelidir.
26) Siyasi Baskılardan Arınma: Siyasi baskılardan arınmak için şeffaflık ve fizibilite teknikleri
geliştirilmelidir.
27) Uzlaşma Kültürü Geliştirilmelidir: Uzlaşma ve pazarlık teknikleri geliştirilmelidir.
28) Şeffaflığın Arttırılması: Strateji sürecinin başarısı için süreçler ve içerik şeffaf olmalıdır.
29) Stratejik Düşüncenin Geliştirilmesi: Strateji sadece plan olarak değil bir düşünce yaklaşımı olarak
ele alınmalıdır.
3. DURUM ANALİZİYLE İLGİLİ ÖNERİLER
1) Yüzleşme Kültürünün Geliştirilmesi: İç paydaşların samimi görüşleri alınmalıdır. Sorunlarla,
kişiselleştirilmeden yüzleşilmelidir.
2) Çevreyi Okuma Yeteneğinin Geliştirilmesi: Kurumun çevresindeki (Dünya-Türkiye) tüm
gelişmeleri izleyebilmelidir. Bunun için farklı kaynakları kullanabilme ve bunları sentezleyebilme
yeteneğine ihtiyaç vardır.
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3) Kurumsal Geçmişi Okuma Yeteneğinin Geliştirilmesi: Tarihi tecrübeleri iyi bilip buradaki
gelişmelerden gerekli derslerin çıkarılabilmeli ve geleceğe yansıtabilmelidir.
4) Kurumun Analizinin Yapılması: Kurumun yapı ve işleyiş olarak doğru şekilde analiz edilmesi
gerekmektedir.
5) Araştırma Metodolojileri Yetkinliğinin Geliştirilmesi: Gerek paydaşların görüşlerinin alınması
gerekse diğer çevre analizlerinin sağlıklı yapılabilmesi için farklı bilgi üretimi yöntemleri
kullanılmalıdır.
4. YÖN BELİRLEMEYLE İLGİLİ ÖNERİLER
1) Temel Sorunların Anlaşılması: Kurumda ve sektördeki temel sorunlar doğru şekilde
anlaşılmalıdır. Temel sorunların çözülmesi halindeki değişim, etki ve faydalar belirlenmelidir.
2) Misyonun Doğru Şekilde Tariflenmesi: “Niçin, kimin için, nasıl yapılıyor” açık olmalıdır.
Teşkilat kanunu gibi olmamalıdır. Fayda net tanımlanmalıdır.
3) Yön Gösterici Vizyonun Belirlenmesi: Arzu edilen idealleri temsil etmeli, hayalleri göstermeli
ama gerçekçi ve uygulanabilir olmalıdır. Heyecan verici olmalıdır. Kurumun özgünlüğünü ortaya
koymalı, hangi kuruma ait olduğu anlaşılmalıdır.
4) Yönün İletişiminin Yapılması: Misyon ve vizyon sade ve anlaşılır olmalı. Tüm personelce
benimsenmesini sağlayacak şekilde iletişimi yapılmalıdır. Mevcut kurumsal kültürle uyumlu
olmalıdır.
5) Etkin Amaçların Belirlenebilmesi: Esas işin amacı ve hedefleri doğru belirlenmeli. Amaçlar
gerçekleştiğinde kurum vizyon ve misyona doğru yol almalıdır. Rutin görevler amaç olarak
belirlenmemelidir. Hedefler özgün, ölçülebilir, erişilebilir, makul ve süreli olmalıdır.
5. STRATEJİ BELİRLEMEYLE İLGİLİ ÖNERİLER
1) Kısıtların Anlaşılması: Bütçe kısıtları başta olmak üzere stratejilerin tasarımında tüm kaynak ve
sistem kısıtlarının iyi anlaşılması gerekmektedir. Ayrıca, mevzuatın, ve üst politika belgelerinin
de belirleyici olduğu düşünülerek bunların doğru şekilde analiz edilmesi gereklidir.
2) Strateji Yenileme ve Yaratıcılığın Geliştirilmesi: Kısıtlar altında amaçların gerçekleştirilmesi ve
etkinliğin çarpıcı şekilde arttırılabilmesi için yaratıcılık geliştirilmelidir. Risk alma ve radikal
düşünebilme özendirilmelidir.
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3) Öncelik Belirleme: Karar verme yetkinliklerinin geliştirilmesi açısından kurumsal öncelikler ve
bunların gerekçeleri ortaya konulmalıdır. Neyin yapılmayacağı da önemli bir stratejik tercihtir.
4) Fizibilite Yetkinliğinin Geliştirilmesi: Stratejilerin projelere dönüştürülmesi aşamasında doğru
fizibilitelerin yapılabilmesi önem taşımaktadır.
5) Gelecek Senaryolarının Oluşturulması: Kurumlar farklı gelecek senaryoları için hazırlık
yapmalıdırlar.
6) Maliyetlerin Doğru Şekilde Hesaplanması: Faaliyetlerin maliyetleri gerçekçi yaklaşımlar ve
tekniklerle saptanmalıdır.
7) Risk Analizlerinin Yapılması: Stratejide mevcut riskleri doğru şekilde belirlenmelidir.
6. STRATEJİK İZLEME VE KONTROLLE İLGİLİ ÖNERİLER
1) İzleme ve Kontrol Metodolojilerinin Geliştirilmesi: Kurum içinde izlemenin nasıl yapılacağı
belirlenmelidir. Stratejik planlardaki gerçekleşmelerin periyodik olarak raporlanması ve izlenmesi
gerekmektedir. Özdeğerlendirme sistemi geliştirilmelidir.
2) Stratejik Öğrenme Geliştirilmelidir: Stratejilerin işleyip işlemediği izlenmelidir ve buna göre
kurumlar varsayımlarını değiştirebilmelidirler.
3) Misyon ve Vizyonun Ölçülmesi: Kurumun temel yönüne doğru gidişteki ilerleme ve sapmalar
ölçülmelidir.
7. UYGULAMA İLE İLGİLİ ÖNERİLER
1) Kaynak Yönetiminin Etkin Yapılması: Stratejilerin uygulanmasıyla ilgili kaynakların verimli ve
etkin kullanılmasını sağlayacak analiz ve yaklaşımlar üretilmelidir.
2) Politika Açınımının (Policy Deployment) Gerçekleştirilmesi: Planlar, genelden, birimler ve
bireyler seviyesine indirilmelidir.
3) Kurumların Stratejik Plan Ekiplerinin Etkin Olması: Uygulamada SP ekiplerinin aktif rol
oynaması gereklidir.
4) Planların

Geçerliliğinin

Arttırılması

Gerekmektedir:

Hedefler

mali

kaynaklara

göre

belirlenmelidir. İç denetim raporlarının mali kaynaklar açısından dikkate alınması sağlanmalıdır.

KAMUDA STRATEJİK YÖNETİM KAPASİTESİ GELİŞTİRME PROJESİ

268/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU

5) Sürece Dayalı Yaklaşımların Geliştirlmesi: İş

süreçleri

tanımlanmalıdır. Yetki ve

sorumluluklardaki çatışmanın giderilmesi (doğru yerde doğru iş) gereklidir. Kırtasiyecilik
azaltılmalı ve süreçler basitleştirilmelidir. Zaman yönetimi anlayışı geliştirilmelidir.
6) Proje Yönetimi Yetkinliğinin Geliştirilmesi: Stratejilerin uygulanmasında projelerin planlanması
ve yönetimi önem kazanmaktadır.
7) Öneri Sistemleri Kurulmalıdır: Kurumların fikirsel çeşitliliğini ve gelişimlerini sağlamak için
öneri toplama ve değerlendirme sistemleri kurulmalıdır.
ÖNERİLERİN GÖSTERDİĞİ KAMU YÖNETİCİSİ YETKİNLİKLERİ
1. BECERİ GELİŞTİRME
Beceri geliştirme ile ilgili temalar aşağıda sıralanmıştır:
1) Değişim Yönetimi
2) Stratejik Yönetim Süreci
a) Çevre Analizi
b) Kurumsal Analiz
c) Senaryo Planlama
3) Karar Verme
4) Sistem Analizi ve Tasarımı
5) Bilgi Yönetimi
a) Araştırma Metodolojileri
b) Teknoloji ve Yenilik Okuryazarlığı
c) Veri Analizi ve Okuması
6) İletişim Becerisi
7) Fizibilite Analizi
a) Risk Yönetimi
8) İşbirliği Yönetimi
a) Çatışma ve Uzlaşma Yönetimi
9) Kaynak Yönetimi
a) Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
b) Zaman Yönetimi
c) Mali Yönetim
10) Süreç Yönetimi
11) Proje Yönetimi
KAMUDA STRATEJİK YÖNETİM KAPASİTESİ GELİŞTİRME PROJESİ

269/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU

12) Takım Oyunu
13) Performans Yönetimi

2. DAVRANIŞ
1) Stratejik Düşünce
2) Liderlik
3) Sürekli Öğrenme
4) Yenilikçilik ve Yaratıcılık
5) Katılımlı ve Demokratik Yönetim
6) Yüzleşme Yeteneği

3. BİLGİ
1) Mevzuat Bilgisi
2) Üst Politika Belgelerine Hakimiyet
3) Politika Açınımı
4) Mevcut Durum Saha Araştırması
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Anket Çalışması
ANKET TASARIMI VE YÖNTEMİ
1. ANKETİN AMACI VE YAKLAŞIMI
Çalışmanın temel amacı katılımlı mevcut durum analizinde üretilen görüşlerle ilgili algılamaları
ölçmektir. Bu anlamda kamu yönetiminde stratejik yönetimle ilgili yönetici yetkinlikleri, kurumların
yetkinlikleri ve bunların stratejik performanslarla olan ilişkilerinin açıklanması araştırmanın temel
konusunu teşkil etmektedir.
Araştırmada yetkinlikler konusunda kamu yöneticilerinin gerekli gördükleri yetkinliklerin yanında
yazın taramasında belirlenen yetkinlik kümeleri de araştırma modeline dahil edilmiştir.
Bu araştırmanın temel savı; bireysel ve kurumsal yetkinliklerini geliştiren

kamu kurumlarının

stratejik performanslarını arttırdıklarıdır.
Mülakatlar

Klinik Topl.
Şekil 19 Araştırma Tasarımının Aşamaları

Arama Konferansları

Mülakatlar,

Konferansları,

Özel sektör-Kamu
Uzmanlık

Anket:

taramasında

Tasarım

klinik

kıyaslama
elde

edilen

toplantılar,

Arama

çalışmaları,

yazın

bulgular

doğrultusunda

tanımlanan yetkinliklere göre tasarlanmıştır.
Stratejik Yönetimin gerektirdiği yetkinlikler ileriki
aşamalarda

sorgulanarak

eğitim

ihtiyacı

analizlerinde kullanılabilecek niteliktedir.

Model
Tasarımı

Bireysel Yetkinlik.

da

Kurumsal Yetkinlik.

Anket Soruları

UYGULAMA
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1.1. Araştırma Tasarımı
Araştırma hem keşfedici (exploratory) hem de tanımlayıcı (descriptive) özelliklere sahiptir.
Araştırmada stratejik yönetim alanındaki yetkinlikleri tanımlamak ve kavramları netleştirmek için
disiplinler arası bir yazın taraması yürütülmüştür. Bu konular, yazın taraması bölümünde açıklanan
stratejik yönetim-kamu yönetimi-kapasite/yetkinlik gelişimi kavramlarını kapsamaktadır.
1.2. Araştırmanın Sınırlamaları
Araştırmada kamu yöneticilerinin yetkinlikleri gözlemlenebilir bilgi, beceri ve davranışların kendi
kendilerini değerlendirmeleri üzerinden ölçümlenilmiştir. Bu açıdan araştırmanın yetkinlikler
üzerindeki algılamaları ele aldığı hatırlanılmalıdır. Yönetici yetkinliklerinin değerlendirilmesi için
uygulamada 360 derece değerlendirme, değerlendirme merkezi (assesment center) gibi uygulamalar
kullanılmaktadır.
Araştırmanın internet üzerinden yapılabilmesinin de araştırmanın kısıtlarından birisi olduğu
düşünülmektedir.
Diğer bir kısıtla da yöneticilerin e-posta adreslerinin temininde karşılaşılmıştır.
1.3. Araştırma Mimarisi
Araştırma mimarisi aşağıda belirtilen değişken kümelerinden oluşmaktadır:
1. Yönetici Demografisi
2. Çalışılan Birim
3. Çalışılan Kurum
4. Yönetici Eğitimleri
5. Dil Yeteneği
6. Kurumsal Öncelikler
7. Bireysel Yetkinlikler
a. StratejisT Tasarımcı Yetkinlikleri
i. Gelecek Oluşturma Yetkinliği
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ii. Yaratıcılık Ve İnovasyon Yetkinliği
iii. Öğrenmeyi Öğrenme Yetkinliği
b. StratejisT Analist Yetkinlikleri
i. Bilgi Yönetimi Yetkinliği
ii. Stratejik Analiz Yetkinliği
c. StratejisT Katalizör Yetkinlikleri
i. Liderlik Yetkinliği
ii. Değişim Yönetimi Yetkinliği
iii. Katılım Yetkinliği
iv. İnsan Kaynağı Yönetimi Yetkinliği
d. Uygulama Geliştirici Yetkinlikleri
i. Süreç Ve Proje Yönetimi Yetkinliği
ii. Paydaş Yönetimi Yetkinliği
iii. Kaynak Yönetimi Yetkinliği
e. Kuruma Ve Konuya Özgü Yetkinlikler
i. Kurumsallık Yetkinliği
ii. Üst Politika Belgelerine Hakimiyet
iii. Mevzuat Yetkinliği
iv. Görev Alanına Özgü Bilim Dalları Yetkinliği
f.

Ön Şart Yetkinlikler
i. Kişilerarası Etkileşim Yetkinliği
ii. Takım Oyunu Yetkinliği
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1. İnsan Geliştirme (Koçluk)
iii. Bireysel İlişkiler Geliştirme
1. İletişim Yetkinliği
2. Çok Kültürlülük (Farklılıkları Anlama) Yetkinliği
iv. Kişisel Verimlilik Yetkinliği
1. Zaman Yönetimi
2. Stress Yönetimi
3. Yüzleşme Yeteneği
4. Dünyaya Açıklık
v. Kişisel Etkinlik Yetkinliği
1. Kendini Yönetme
2. Öz Güdülenme
3. Özgüven
8. Kurumsal Yetkinlikler
a. Ortak Öğrenme İşlevi
i. Bilgi Yönetimi Yetkinliği
ii. Eylemden Öğrenme Yetkinliği
iii. Başkalarından Öğrenme Yetkinliği
b. Ortak Tasarım İşlevi
i. Stratejik Yön Yetkinliği
ii. Stratejik Uyum Yetkinliği
iii. Yaratıcılık Yetkinliği
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iv. Karmaşıklığı Yönetme Yetkinliği
c. Ortak Potansiyel Geliştirme İşlevi
i. Stratejik Yönetimi Benimseme Yetkinliği
ii. Katılım Yetkinliği
iii. Süreç Geliştirme Yetkinliği
iv. Organizasyon Ve İşleyiş Ve Gelişim Yetkinliği
d. Ortak Eylem İşlevi
i. Eylem Yöndeşliği Ve İşbirliği Yetkinliği
ii. Stratejik İletişim Yetkinliği
iii. Stratejik Performans Yönetimi Yetkinliği
iv. Kaynak Yönetimi Yetkinliği
9. Stratejik Planlamaya Bireysel Katkı Performansı
10. Kurumun Stratejik Planlama Sürecinin Etkinliği
11. Türkiyenin Ulusal Stratejik Yönetim Performansı
12. Türkiyenin Uluslararası Stratejik Yönetim Performansı
2. VERİ TOPLAMA ARACI
2.1. Veri Toplama ve Örneklem
Araştırmanın bulgularını dayandırmak istediği hedef kitle kamu yöneticileridir. Araştırmada veriler,
çalışmanın mevcut durum analizi sürecinde elde edilen bilgiler ışığında oluşturulan yapısal anket
formlarıyla toplanmıştır. Kullanılan anket soruları ekte bulunabilir (Ek: 13).
Bireysel yetkinlikleri tanımlayabilmek amacıyla araştırmada ulaşılmaya çalışılan hedef kitle
kamuyönetiminde çalışan yöneticiler olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede kamu kurumlarından elde
edilen 4000 adet e-posta adresine anket yollanmış ve internet aracılığıyla anketleri doldurmaları
istenmiştir. 1003 kişi anketi doldurarak tamamlamıştır. Ankete katılım %25’dir. Bu şekilde ulaşılmış
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olunan örneklemin kısıtlarını göz önüne almak gerekir. Elimizdeki örneklem kamuyönetiminde
çalışan yöneticileri temsil gücüne sahip değildir. Kamu yönetiminde çalışan yöneticilerin tümünü
kapsayan e-posta adresleri tespit edilememiştir. Bu toplam hedef kitle içinden elde edilebilen 4000
adet e-posta adresinin tümüne ulaşılmaya çalışılmış ancak yaklaşık olarak her dört adresten sadece
birinden cevap alınabilmiştir. Bu düşük cevap oranı ve ilk adres listesinin eksikleri dikkate
alındığında elimizdeki verilerin genelleme yapmaya elverişli olmayan ancak sözkonusu yönetici hedef
kitlesi hakkında bazı ipuçları veren bir yapıya sahip olduğu söylenebilir.
2.2. Anket Formu Tasarımı
Araştırmada kavramsal modelin kurulmasından sonra modelin mevcut durum analizlerine ışık tutacak
şekilde bir anket formu (Ek: 13) tasarlanmıştır.

Anket formunun oluşturulmasında ikililikler

konusunun soyut kavramlarla anlaşılabilir olması göz önüne alınmış ve soru formülasyonlarında
somutlaştırmalara gidilmiştir. Ankette cevaplayan deneklerin istedikleri şekilde cevap yazabildikleri
açık uçlu soru türünden kaçınılmış ve cevapların tarafımızdan verilen seçeneklerden birinin seçilerek
işaretlenmesi yöntemi uygulanmıştır. Soru formunun başında yer alan demografik göstergelerde
kullanılan geniş seçeneklerden birinin seçilmesi dışında üç değişik 5’li Likert ölçeğini kullanmıştır.
Bunlardan birincisinde kurum öncelikleri değerlendirilmeye çalışılmış ve 1=en az öncelikli, 2=Az
öncelikli, 3=Orta Öncelikli, 4=Çok Öncelikli ve 5=En Çok Öncelikli olacak şekilde bir beşli öncelik
skalası kullanılmıştır. İkinci tür değerlendirmeler verilen önermelere ne derece katılındığını
sorgulamakta ve 1=Kesinlikle katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Ne katılıyor ne katılmıyorum,
4=Katılıyorum ve 5=Kesinlikle Katılıyorum olacak şekilde bir beşli Katılım skalası kullanılmıştır.
Son olarak da yöneticilerin ne sıklıkta bazı tecrübeleri yaşadıkları 1=Çok seyrek, 2=Seyrek, 3=Bazen,
4=Sıklıkla ve 5=Çok sık olacak şekilde bir beşli sıklık skalası kullanılmıştır.(Ek: 15)
Bu şekilde elde edilen değerlendirmeler sonucunda oluşturulan değişik skalaların değerlerinin
birbirleriyle karşılaştırılması standardize edilmiş olmakta ve yorumlanmada kolaylık sağlamaktadır.
Anket formunda toplam 153 soru sorulmuştur. 153. soru katılımcıların görüşleri ile ilgili açık uçlu
sorudur. Açık uçlu sorular yönetimde gözden kaçan zayıf sinyalleri vermesi açısından önem
taşımaktadır.(Ek: 16)
Stratejik yönetim kapasitesiyle ilgili soruların ait oldukları temel veri alanları ve temsil ettiği veriler
aşağıda belirtilmiştir.
a. Yönetici Demografisi S1-S6, S8, S11
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b. Birimler S7
c. Kurumlar S9
d. Yöneticilerin Mesleki Eğitimleri ve Dil S12, S13, S14, S15
e. Kurumsal Öncelikler S15-S20
f. Bireysel Yetkinlikler
a) Tasarımcı Rolü
i)

Gelecek Oluşturma Modülü S67,68,69,70,71,72

ii) Yaratıcılık Ve İnovasyon Modülü 73,74,75,76
iii) Öğrenmeyi Öğrenme Modülü S77,78,79,80
b) Strateji Analist Rolü
i)

Bilgi Yönetimi Modülü S81,82,83,84

ii) Stratejik Analiz Modülü S85,86,S87,88,89
c) Strateji Katalist Rolü
i)

Liderlik Modülü S90,91,92,93

ii) Değişim Yönetimi Modülü S94,95,96,97
iii) Katılım Modülü S98,99,100,101,102
iv) İnsan Kaynağı Yönetimi Modülü S103,S104,105
d) Uygulama Geliştirici Rolü
i)

Süreç Ve Proje Yönetimi Modülü S106,S107,108

ii) Paydaş Yönetimi Modülü S109,110,111,112
iii) Kaynak Yönetimi Modülü S113,114,115
g. Kuruma Ve Konuya Özgü Yetkinlikler
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a) Kurumsallık Modülü
i)

Üst Politika Belgelerine Hakimiyet S116

ii) Mevzuat Yetkinliği S117
b) Ön Şart Yetkinlikler
i)

Kişilerarası Etkileşim Modülü

ii) Takım Oyunu Yetkinliği S118
iii) İnsan Geliştirme (Koçluk) S119
iv) Bireysel İlişkiler Geliştirme S125
v) İletişim Yetkinliği S121
vi) Çok Kültürlülük (Farklılıkları Anlama) Yetkinliği S122
vii) Kişisel Verimlilik Modülü
viii)Zaman Yönetimi S123
ix) Stres Yönetimi S124
x) Yüzleşme Yeteneği S120
xi) Dünyaya Açıklık S126
xii) Kişsel Etkinlik Modülü
xiii)Kendini Yönetme S127
xiv) Öz Güdülenme S128
xv) Özgüven S129
h. Kurumsal Yetkinlikler
a) Ortak Öğrenme İşlevi
i)

Bilgi Yönetimi Modülü S30,S31
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ii) Eylemden Öğrenme Modülü S32,S33, S34, S35
iii) Başkalarından Öğrenme Modülü S36,S37, 38
b) Ortak Tasarım İşlevi
i)

Stratejik Yön Modülüs21, S22, S23,

ii) Stratejik Uyum Modülüs24
iii) Yaratıcılık Modülü S25, S26
iv) Karmaşıklığı Yönetme Modülü S27,S28,S29
c) Ortak Potansiyel Geliştirme İşlevi
i)

Stratejik Yönetimi Benimseme Modülü S39,S40

ii) Katılım Modülü S41, S42, S43
iii) Süreç Geliştirme Modülü S44,S45,S46
iv) Organizasyon İşleyiş Ve Gelişim Modülü S47,S48,S49,S50,S51
d) Ortak Eylem İşlevi
i)

Eylem Yöndeşliği Ve İşbirliği Modülü S52,S53,S54,S55

ii) Stratejik İletişim Modülü S56,S57
iii) Stratejik Performans Yönetimi Modülü S58,S59,S60,S61
iv) Kaynak Yönetimi Modülü S62, S63, S64,S65,S66
e) Performans Bileşenleri
f)

Stratejik Planlamaya Bireysel Katkı Performansı S130-133

g) Kurumun Stratejik Planlama Süreci Yetkinliği S134-S144
h) Türkiyenin Ulusal Stratejik Yönetim Performansı S145-148
i)

Türkiyenin Uluslararası Stratejik Yönetim Performansı S149-152
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3. ANKETE KATILAN KAMU YÖNETİCİLERİNİN PROFİLİ
3.1. BİREYLERİN ÖZELLİKLERİ
Ankete katılanların yaklaşık %14’ü kadın %86’sı ise erkektir (Şekil 20). Ağırlıklı olarak erkeklere
ulaşılmış olmasının nedenleri üzerinde düşünmek gerekir. Hedef kitlede erkeklerin bu derece ağırlıklı
olması yönetici düzeylerine kadınların gelemediği şeklinde yorumlanabilir. Bir diğer olasılık da
kadınların e-posta erişiminde erkeklerden daha düşük kullanıma sahip olduklarıdır. Yine akla gelen
bir diğer olasılık da erkeklerin ankete katılımda kadınlardan daha istekli davranmış olduklarıdır. Her
durumda da elimizdeki verilerin kadın kamu yöneticileri hakkında pek bilgi vermediğinin altını
çizmek gerekir.

Şekil 20: Araştırma Katılımcılarının Cinsiyet Özellikleri
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Anketimize cevap verenlerin yaş dağılımına bakıldığında oldukça geniş bir aralıkta bulunan kişilere
ulaşılabildiği gözlenmektedir. Katılımcıların büyük çoğunluğu %53 ile 40-50 yaş aralığındadır. 40 yaş
altı grup %15’lik bir paya sahipken 50 yaş üstü grup %18’lik bir paya sahiptir (Şekil 21).
Katılımcıların ortalama yaşı yaklaşık 46 dır. Burada dikkat çekici olan daha genç yöneticilerin e-posta
erişiminde daha öne çıkacakları yönündeki beklentilerinin elde edilen sonuçlar tarafından
doğrulanmadığıdır. Burada eğitim formasyonlarını internet dönemi ve e-posta çağından önce
tamamlamış olması beklenen 40 yaş ve üzerindekilerin e-posta ile ankete katılımlarında düşük kalma
gibi bir sorun yaşamadıklarını dikkate almak gerekir.

Şekil 21: Araştırma Katılımcılarının Yaş Dağılımı
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Benzer bir örüntü katılımcıların kamu hizmetinde kaç yıldır çalışmakta olduklarına bakıldığında
gözlenmektedir. Katılımcılar ortalama olarak 18 yıldır kamu hizmetinde çalışmaktadırlar.
Katılımcıların %25'i kurumlarında 10 veya daha az yıldır bulundukları kurumda çalıştıklarını
bildirmişlerdir. Bununla birlikte yaklaşık %25’i 10 ila 20 yıl arasında, %50'si ise 20 yıldan fazla
süredir bulundukları kurumda çalışmaktadırlar. Kıdem, bireylerin kurumu tanıma, özelliklerini bilme
ve değerlendirme açısından önem taşımaktadır. Bu açıdan bakıldığında ankete cevap vermiş olanların
uzun süredir kamu hizmetinde olmaları anketin kamu sektöründeki tecrübelerin yansıtılması açısından
bir avantaj olarak görülmelidir. Katılımcıların kıdem dağılımı Şekil 22’de sunulmuştur.

Şekil 22: Araştırma Katılımcılarının Kıdem Dağılımı
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Araştırma, örneklem grubu olarak yönetici kitlesini hedeflemiştir. Katılımcıların unvan dağılımlarını
Şekil 23’deki histogram ile gösterilmiştir. Ankete katılanların %18'i Daire Başkanı, %25'i Müdür ve
%11'i Şube Müdürü'dür. Katılımcıların %45'i diğer tanımlı pozisyonlarda dağılmışlardır. Değişik
yönetim düzeyleri hakkında bilgi edinmek istendiğinde anketimizin kısıtlı olduğunu unutmamak
gerekir. Vali, Vali yardımcısı, Genel Sekreter ve değişik başkanlar gibi görece yüksek düzey
yöneticilerden anketimize katılım oldukça düşük kalmıştır. Düşük katılım göz önüne alındığında bu
düzeylerdeki tecrübelerin ne olduğu hakkında anket bilgilerine bakmak bizleri yanıltıcı sonuçlara
götürebilecektir.

Şekil 23: Araştırma Katılımcılarının Unvan Dağılımları
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Araştırmaya katılanların eğitim durumları Şekil 24’te gösterilmiştir. Ankete katılanların %60’a yakını
lisans düzeyinde eğitim almıştır. %30’a yakını yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitime sahiptir.
Bunlardan lise eğitimi alanlar yalnızca 2 kişidir. Ankete katılanlardan yalnızca 3’ü EMBA eğitimine
sahip olduklarını belirtmişlerdir. Açıktır ki kamu yönetiminde çalışanların bu anket çerçevesinde bize
bilgileri yansıyan kesim son derece yüksek bir eğitim düzeyindedir.

Şekil 24: Araştırma Katılımcılarının Eğitim Durumları
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Ankete katılan kamu personelinin %40'tan fazlası İşletme-Kamu Yönetimi alanlarında eğitim almıştır
(Şekil 25). Mühendislik ve Finans-Maliye-Ekonomi alanlarında eğitim alanların oranı %22 iken
Sosyal Bilimler %8'dir. Temel Bilimler alanında eğitim alanlar %4'lük kesimi oluşturur. Bunların
dışında kalan alanlarda eğitim alanların oranı %2'nin altında kalmaktadır. İşletme ve Kamu Yönetimi
alanlarının birlikte değerlendirilmesi de anketin bir diğer kısıtıdır. Bu iki alan arasındaki ayrım
dikkate alınmamıştır. Akılda tutulması gereken diğer bir kısıt da değişik eğitim alanlarından gelen
yöneticilerin kamu yönetimi alanında kendilerini ne derece yetkin hissettikleri sorusudur. Hangi
alanlarda bilgi ve beceri eksikliği hissedilmektedir bu konuda bir bilgimiz yoktur. Hangi alanlarda
ağırlıklı olarak ders görülmüş olduğunu da tespit edebilmiş değiliz. Görülen eğitimin halen iş
hayatındaki ihtiyaçlara ne derece karşılık gelebildiğini de ilerideki çalışma ve araştırmalarda, özellikle
program tasarımında belirlemek gerekmektedir.

Şekil 25: Eğitim Alanları
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Şekil 26’da görüldüğü üzere katılımcıların %48'i 10 yıl ya da 10 yıldan az zamandır yöneticilik
görevinde iken %34'ü 10 ila 20 yıl arasında, yaklaşık % 18'i ise 20 yıldan uzun süredir yöneticilik
görevindedir. Örneklemimizdeki ortalama yöneticilik görev süresi yaklaşık 12 yıldır. Yani yukarıda
yaş ve hizmet yılı göstergelerinde gözlenen geniş bir yaş aralığı ve uzun süreli kamu hizmetinde olma
durumuyla karşılaştırıldığında burada gözlenen aslında örneklemimizin yöneticilik tecrübesi olarak
çok da uzun bir tecrübeyi yansıtmadığıdır.
Örneklemimizdeki yöneticiler ağırlıklı olarak 10 yıldan daha az süredir yönetici pozisyonundadırlar.

Şekil 26: Yöneticilik Deneyimi
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Biriminizin işlevi nedir sorusuna, ankete katılan kamu personelinin %50'si Genel Yönetim, %37'si
Uygulama, %25'i destek birimi ve %21'i Danışma Birimi yanıtını verirken %12'lik bir kesim diğer
seçeneğini işaretlemiştir (Şekil 27).

Şekil 27: Katılımcının Biriminin Temel İşlevi
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Kamu yönetimi çalışanlarına almakta oldukları eğitim seminerleri konusunda kararların çalışmakta
oldukları kurumlarda nasıl verildiği de sorulmuştur. Gideceğiniz eğitim / seminer nasıl belirlenir
sorusuna katılımcıların %36'sı biz belirleriz, %27'si İnsan Kaynakları / Personel bölümleri karar verir,
%26'sı Eğitim bölümleri karar verir derken diğer seçenekleri işaretleyenlerin oranı %20'nin altında
kalmıştır.
Bu noktada kamu yöneticileri için en çok kullanılan ihtiyaç analizi yönteminin yöneticinin kendi
kendisinin değerlendirmesi olduğu görülmektedir. İhtiyaca veya talebe göre eğitimin belirlenmesi
stratejik yönetim gibi yaygın şekilde bilincin oluşmadığı alanlarda büyük sorunlar teşkil etmektedir.
Eğitim katılımcıları daha bilinen, eğitimleri talep etme eğiliminde olabilmektedirler. (Şekil 28)

Şekil 28: Eğitim İhtiyacı Belirleme Yöntemi
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Eğitim seminerlerine yılda yaklaşık ne kadar vakit ayrıldığına bakıldığında örneklemimizdeki
kişilerin yılda yaklaşık 9 gün süreyle eğitim ya da seminerlere katıldıklarını gözlenmektedir. Ankete
katılanların %75'i yılda ortalama 10 gün ve altında, %25'i ise 10 günden daha fazla süreyle
eğitim/seminerlere katılmaktadır. (Şekil 29)

Şekil 29: Yılda Alınan Eğitim Günü Sayısı
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Kamu yönetiminde çalışan personelin hangi dilleri konuşabilip bu dilleri mesleki iletişimde
kullanmakta oldukları sorgulanmıştır. (Şekil 30) Bu sorudan elde edilen yanıtlar Türkiye kamu
personelinin ağırlıklı olarak Batı Avrupa dillerini konuşmakta olduklarını göstermektedir. Ankete
katılan kamu personeline "hangi dilde/dillerde mesleki iletişim kurabiliyorsunuz" sorusuna,
katılımcıların %68'i İngilizce yanıtını vermiştir. Almanca ve Fransızca diyenler %4, Arapça diyenleri
ise %2.5'tur. Diğer dilleri işaretleyenlerin oranı %1'in altında kalmıştır. Katılımcıların %5'e yakını da
diğer seçeneğini işaretlemiştir. Açıktır ki anketimize katılanlar arasında İngilizce dışında Avrupa
dilleri oldukça düşük düzeyde kullanılmaktadır. Avrupa dilleri dışında dilleri kullanabilenler ise yok
denecek kadar azdır.

Şekil 30: Mesleki İletişim Kurulabilen Diller
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Araştırma sonuçlarındaki tüm verilere ait tanımlayıcı analizler Ek: 14’te verilmiştir. Ayrıca verilerin
ünvan, tecrübe ve merkez-taşra farklılıklarının bazında çapraz analizlerde anlamlı farklılıklar
bulunmadığı için ana metin içerisinde değil ek olarak sunulmuştur.
Kurumsal öncelikler söz konusu olduğunda ankete katılanların büyük bir çoğunluğu bu önceliklerin
çok önemli olduğunu vurgulamışlardır (
Şekil 31). Bu ölçüm sıfır ile yüz arasında değişen bir ölçek geliştirilerek yapılmıştır. Sıfır kurumsal
öncelikler modülünde yer alan sorulara en olumsuz yanıtları veren kişilerin tüm yanıt veren kişişlere
oranını; yüz ise aynı sorulara en olumlu yanıtları veren kişilerin oranını temsil etmektedir. Yukarıda
bahsi geçen ölçüm kurumsal öncelikler indisi olup yatay eksende gösterilmektedir. Düşey eksen ise
sorulara aynı puanı veren katılımcıların sayısını ifade etmektedir. Aşağıdaki frekans analizinin
gösterdiği üzere kamu kurumları kalite, teknoloji, yaygınlaşma, yenilikçilik gibi kurumsal hedeflerin
çoğuna birden ulaşmayı hedeflemektedir.

Şekil 31: Kurumsal Öncelikler İndeksi
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Yetkinlik düzeyleri açısından ortalamaları sıralandığında (Tablo 26) kişilerarası etkileşim
yetkinliğinin kamu yöneticileri arasında en üst seviyede yetkinlik olduğu algılaması bulunmaktadır.
Bu yetkinliği, liderlik, stratejik uyum, katılım, insan kaynağı yetkinliği ve bilgi yönetimi yüz
üzerinden 75 puanın üzerinde değerlendirilmiş yetkinliklerdir. En zayıf yetkinlikler ise işleyiş,
performans, kaynak yönetimidir.
Daha önce yukarıda da bahis konusu edildiği gibi bireysel ve kurumsal yetkinliklerin değişik alt
başlıklar doğrultusunda anketimize katılan yöneticilerin değerlendirmeleri temelinde elde edilmesine
çalışılmıştır. Bu değerlendirmelerin tümü beşli bir Likert skalası üzerinden yapılmıştır. Ancak her
skalada farklı sayıda değerlendirme olduğundan bu skalaların değerlendirilmesi ve karşılaştırmasını
kolaylaştırmak amacıyla tüm skalalar 0 ile 100 arasında değişen bir değere normalize edilmiştir.
Örneğin, Tablo 26’den gözlendiği gibi kamu yöneticileri arasında en üst düzeyde bulunduğu algılanan
yetkinlik kişilerarası etkileşim alanında gözlenmektedir. 100 üzerinden 79.2 gibi bir ortalama değer
gösteren bu alt yetkinlik başlığında kişiler elde edebilecekleri en yüksek değer olan 100 değerinin
yaklaşık %79’unu elde etmektedirler. Oysa örneğin organizasyon ve işleyiş ve gelişim yetkinliği
dalında elde edilen ortalama değer ulaşılabilecek en yüksek değerin ancak %51’i düzeyindedir.
Kişilerarası etkileşim yetkinliği skalası oluşturulurken aşağıdaki beş değerlendirmeye verdikleri
yanıtlar kullanılmıştır:
“Diğer yöneticilerle bir takım olarak çalışırım.”
“Çalışanları geliştirmek için onlara destek olurum.”
“Bireylerle rahat iletişim kurarım.”
“Kişilerle olumlu bireysel ilişkiler kurarım.”
Bu değerlendirmelerin tümü 1=Çok az yetkin ile 5=Çok fazla yetkin arasında değişen bir Likert
skalası ile alınmaktadır. Dolayısıyla bu haliyle herhangi bir kişi bu soruların tümüne hep en düşük
değer olursa 1=Çok az yetkin değeri verip toplam kişilerarası etkileşim yetkinliği skoru olarak da
toplamda 5 değeri alacaktır. Keza benzer şekilde tüm değerlendirmelere en yüksek değer olan 5=Çok
fazla yetkin değerlendirmesi veren biri de olası en yüksek değer olan 25 değerini alacaktır. Pek
tabiidir ki değerlendirme sayısı değiştikçe en düşük ve en yüksek değerlendirme skorları da
değişecektir. Oysa tüm değerlendirmeler aynı beşli skala kullanılarak yapıldığından tüm skalaları 0 ile
100 arasında değer alacak hale getirmek mümkündür.
Yetkinlik düzeyleri açısından ortalamaları sıralandığında (Tablo 26) kişilerarası etkileşim
yetkinliğinin kamu yöneticileri arasında en üst seviyede yetkinlik olduğu algılaması bulunmaktadır.
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Bu yetkinliği, liderlik, stratejik uyum, katılım, insan kaynağı yetkinliği ve bilgi yönetimi yüz
üzerinden 75 puanın üzerinde değerlendirilmiş yetkinliklerdir. En zayıf yetkinlikler ise işleyiş,
performans, kaynak yönetimidir.
Tablo 26: Yetkinlik Düzeyleri
Bireysel Yetkinlikler

Ortalama

Std.Sapma

Kişilerarası etkileşim yetkinliği

79.2

13.4

Liderlik yetkinliği

77.8

13.0

Stratejik uyum yetkinliği

76.6

19.1

Katılım yetkinliği-Bireysel

76.4

13.3

İnsan kaynağı yetkinliği

75.6

14.0

Bilgi yönetimi yetkinliği

75.3

14.5

Gelecek oluşturma yetkinliği

74.9

13.3

Değişim yönetimi yetkinliği

73.9

13.8

Kurumsallık yetkinliği

73.7

17.1

Öğrenmeyi öğrenme yetkinliği

73.6

13.5

Yaratıcılık ve inovasyon yetkinliği

73.1

15.4

Stratejik analiz yetkinliği

72.8

14.5

Kişisel verimlilik yetkinliği

72.3

13.9

Süreç ve proje yönetimi yetkinliği

70.6

15.9

Paydaş yönetimi yetkinliği

70.1

15.5

Kişisel etkinlik yetkinliği

69.9

17.3

Kaynak yönetimi yetkinliği

68.9

16.4

Stratejik yönetim yetkinliği

68.3

22.3

Bilgi yönetimi yetkinliği

67.3

21.9

Stratejik yönetimi benimseme yetkinliği

66.7

22.9

Yaratıcılık yetkinliği

66.0

23.3

Baskalarından öğrenme yetkinliği

63.3

20.9

Eylem yöndeşliği yetkinliği

63.2

19.6

Süreç geliştirme yetkinliği

61.4

21.3

Eylemden öğrenme yetkinliği

60.2

20.1

Katılım yetkinliği-Kurumsal

59.9

20.0

Stratejik iletişim yetkinliği

59.1

21.5

Karmaşıklığı yönetme yetkinliği

58.5

21.2

Kaynak yönetimi yetkinliği

57.9

18.1

Stratejik performans yonetimi yetkinliği

57.7

22.3

Organizasyon ve işleyiş ve gelişim yetkinliği

51.4

21.8
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Yetkinlik kümeleri açısından oluşturulan endeksler yardımıyla kamu yönetimine bakıldığında (Tablo
27) strateji katalist ve analist rollerinin güçlü ortak eylem, ortak potansiyel, ortak öğrenme gibi
kurumsal yetkinlik alanlarının daha zayıf olarak değerlendirildiği görülmektedir. Aslında bu şekliyle
kamu yöneticileri kendilerinin stratejik yönetim için gerekli yetkinliklere sahip olduklarını kurumların
ise bu yetkinlikleri yeterince kullanacak işleyişe sahip olmadıkları düşüncesini taşımaktadırlar.
Tablo 27: Yetkinlik Kümeleri
Yönetici Rolleri ve Kurumsal Yetkinlik

Std.
Ortalama Sapma

Strateji katalizörü rolü

75.8

11.9

Strateji analisti rolü

74.0

13.5

Kuruma ve konuya özgü yetkinlikler

73.7

17.1

Önşart yetkinlikler

73.7

12.1

Tasarımcı rolü

73.7

12.1

Uygulama geliştirici rolü

69.3

14.7

Ortak tasarım işlevi

67.1

19.3

Ortak öğrenme işlevi

63.3

18.6

Ortak potansiyel geliştirme işlevi

59.5

19.4

Ortak eylem işlevi

59.2

18.0
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Kamu yöneticileri stratejik planlamaya bireysel katkılarını çok farklı şekillerde algılamaktadırlar
(Şekil 32). 100 puan üzerinden 57.36 ortalamaya sahip olan bu katkı puanı aynı zamanda 25’lik bir
standart sapmaya da sahiptir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta bu skala oluşturulurken kullanılan
gözlem sayısının bir öncekinden düşük olarak 987 kişinin cevabıyla oluşturulmuş olmasıdır. Bunun
nedeni bu skalada kullanılan değerlendirmelerin kimilerine cevap verilmemiş olmasıdır. Sonraki bazı
analizlerde görülen farklı gözlem sayılarının sebebi de yine farklı cevap sayılarıdır.

Şekil 32: Stratejik Planlamaya Bireysel Katkı Frekans Analizleri

KAMUDA STRATEJİK YÖNETİM KAPASİTESİ GELİŞTİRME PROJESİ

295/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU

ANKETE KATILANLARIN KURUMSAL ALGILARI
Şekil 33’da görüldüğü üzere yöneticiler kurumlarının stratejik yönetim alanındaki yetkinliklerine de
farklı cevaplar vermişlerdir. Şekildeki yatay eksen yöneticilerin kurumlarının stratejik planlama
yetkinliklerine yaptıkları değerlendirmeleri, düşey eksen ise aynı puanda değerlendirme yapan
yöneticilerin sayısını göstermektedir. Sıfır en olumsuz yüz ise en olumlu olarak kabul edilerek yapılan
değerlendirmelere bakıldığında katılımcıların verdikleri ortalama puan 58.50 olmakta ve çok sayıda
katılımcının kurumunun stratejik planlama sürecini etkin bulmadığı görülmektedir.

Şekil 33: Kurumun Stratejik Planlama Süreci Yetkinliği Frekans Analizleri
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Kamu yöneticilerinin Türkiye’nin stratejik yönetim performansını ve uluslararası stratejilerini (Şekil
34 ve ) değerlendirmeleriyle ilgili frekans analizlerine bakıldığında diğer değerlendirmelere göre daha
da düştüğü gözlemlenmektedir. Buradan katılımcıların Türkiye’nin ulusal ve uluslararası stratejik
yönetim performansını çoğunlukla olumsuz olarak değerlendirdikleri sonucu çıkmaktadır. Aynı
zamanda bu iki modülün ortalama puanın diğerlerinden daha düşük olduğu gözlemlenmektedir.

Şekil 34: Türkiye'nin Ulusal Stratejik Yönetim Performansı Frekans Analizleri
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Şekil 35: Türkiye'nin Uluslararası Stratejiler Performansı Frekans Analizleri
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Strateji performans değişkenleriyle yetkinlikler ve demografik değişkenler (Tablo 28) regresyon
analiziyle incelendiğinde kurumsal yetkinliklerin performans üzerinde artı yönde ilişkişi bulunduğu
görülmektedir. Griyle işaretlenmiş alanlar istatistikî ilişkinin anlamlı olduğu alanları göstermektedir.

Kurumsal
Yetkinlikler

Bireysel Yetkinlikler

Tablo 28: Yetkinlik Performans Analizleri

Stratejik
planlamaya bireysel
katkı
Anlamlılık
B
düzeyi

Kurumun stratejik
planlama süreci
yetkinliği
Anlamlılık
B
düzeyi

(Denklem sabiti)

-23.22

0.00

12.22

Tasarımcı Rolü

-0.13

0.22

0.00

Türkiye’nin ulusal
stratejik yönetim
performansı
Anlamlılık
B
düzeyi

Türkiye’nin
uluslararası
stratejik yönetim
performansı
Anlamlılık
B
düzeyi

2.28

0.69

2.01

0.74

0.02

0.79

0.03

0.77

Strateji analisti rolü

0.25

0.00

-0.13

0.09

-0.09

0.25

Strateji katalizör rolü

-0.01

0.90

0.05

0.58

0.15

0.15

Uygulama geliştirici rolü

0.12

0.22

0.18

0.02

0.16

0.06

Kuruma ve konuya özgü yetkinlikler

0.24

0.00

0.03

0.56

0.01

0.88

Önşart yetkinlikler

0.18

0.04

-0.02

0.77

-0.05

0.50

Ortak öğrenme işlevi

-0.09

0.30

-0.04

0.46

-0.10

0.18

-0.01

0.94

Ortak tasarım işlevi

0.30

0.00

0.20

0.00

0.14

0.03

0.05

0.47

Ortak potansiyel geliştirme işlevi

0.18

0.04

0.24

0.00

0.24

0.00

0.13

0.10

Ortak eylem işlevi
Adjusted R square

0.08
0.30

0.36

0.37
0.49

0.00

0.38
0.33

0.00

0.39
0.27

0.00

Yukardaki tabloda kurumun stratejik planlama süreci yetkinlikleriyle kendi bireysel yetkinliğini
algılaması arasındaki ilişki kavramsal olarak anlamlı bulunmayarak değerlendirme dışında
tutulmuştur.
Regresyon analizi sonuçlarına bakıldığında stratejik planlamaya bireysel katkılarının yüksek olduğunu
düşünen yöneticiler aynı zamanda strateji analist rolü yetkinliklerine, kuruma özgü yetkinliklere ve
temel yöneticilik yetkinliklerine sahip olduğunu düşünen yöneticilerdir. Yine bu yöneticiler
kurumlarının ortak tasarım işlevini ve ortak potansiyel geliştirme işlevini başarılı şekilde yerine
getirdiğini belirtmişlerdir. Bir başka ifadeyle ortak tasarım yetkinliğine ve ortak potansiyel geliştirme
işlevi yetkinliğine sahip kurumlardaki yöneticiler stratejik planlama süreçlerine daha fazla katkı
verebilmektedirler.
Kurumun stratejik planlama süreci yetkinliği açısından bakıldığında ortak tasarım işlevi, ortak
potansiyel geliştirme işlevi ve ortak eylem işlevinin yüksek olduğu kurumlar planlama sürecini daha
başarılı şekilde yürütmektedirler. Bu kurumsal yetkinlikler içinde planlama süreci etkinliğine olumlu
yönde en çok etki eden yetkinlik ortak eylem işlevidir. Ortak eylem işlevindeki bu etkinin kamuda
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stratejilerin formülasyonuyla uygulaması arasında uygulama aleyhine bozulmuş olan denge sebebiyle
olduğu düşünülebilir. Yapılan toplantılarda kamu yöneticilerinin stratejik planlamayla ilgili inanç
eksikliği diye tanımladıkları sorun aslında planların uygulamaya geçirilme ihtiyacının büyüklüğüne
işaret etmektedir. Anket çalışmaları da bu veriyi doğrulamaktadır.
Türkiye’nin ulusal stratejik yönetim performansına bakıldığında yine aynı kurumsal yetkinlikler öne
çıkmaktadır. Etki sırasıyla ortak eylem işlevi, ortak potansiyel geliştirme işlevi ve ortak tasarım
işlevine ait yetkinlikler ulusal stratejilerin başarısını sağlamaktadır. Türkiye’nin bütünsel stratejilerini
başarılı bulan bu yöneticilerin ortak özelliği ise uygulama geliştirici yetkinliğine sahip olanlardır.
Uluslararası stratejilerin başarısına bakıldığında ise yalnızca kurumlarının ortak eylem işlevini iyi
yaptığını düşünen yöneticiler anlamlı şekilde yüksek başarılı bir uluslararası stratejiden
bahsetmektedirler.
Bunun yanında bireysel yetkinliklerden strateji katalizörü rolünün ve kurumsal yetkinliklerden ortak
öğrenme işlevinin strateji performansları algısıyla doğrudan ilişkili olmadığı görülmüştür.
KURUMSAL ÖNCELİKLERE AİT KARŞILAŞTIRMALAR
Sorularımızı yanıtlayan kamu çalışanlarına halen görev yapmakta oldukları kurumda değişik
unsurların ne derece öncelikli olduğunu değerlendirmeleri istenmiştir. Toplam altı değişik unsur için
aynı beşli Likert skalası verilerek değerlendirmeler alınmıştır. Şekil 36’de altı değişik
değerlendirmenin her biri için cevapların dağılımı gösterilmiştir. Burada ilginç bir gözlem “hizmet
kalitesi” ve “teknolojik gelişim” hakkındaki değerlendirmelerin diğerlerine göre daha öncelikli olarak
gösterilmesidir. Oysa örneğin “dış iletişim” ve “hizmet kapsamının genişletilmesi” görece daha düşük
öncelikli olarak gösterilmektedir.
Hiçbir değerlendirme için orta derecede önemli düzeyinin altı önemli bir büyüklüğe erişmemektedir.
Ancak bir tek “hizmet kapsamının genişletilmesi” hakkındaki değerlendirmelerin ağırlıklı olarak bu
unsurun pek önemli değil ancak ikincil derecede önemli olduğunu göstermektedir. Buradan
çıkarılabilecek bir sonuç varsa kamu yöneticilerinin ağırlıklı olarak kurumlarında önceliğin hizmet
niceliğini değil niteliğini geliştirmek olduğunu düşündükleridir.
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Kurumsal Öncelikler
50
46,4
45

43,9
42,6

40

39,0

38,0

36,6

37,2

35

37,8

37,1

34,0

30

29,7

En Az Öncelikli

%

Az Öncelikli
25

Orta Öncelikli
23,4

Çok Öncelikli
En Çok Öncelikli

20

FY/CY
15

10

5

0
Hizmet kalitesi

Yenilikçilik

Teknolojik gelişim

Verimli kaynak kullanımı

Dış iletişim

Hizmet kapsamının genişletilmesi

Şekil 36 Kurumsal Önceliklerin Karşılaştırılması
Kurumsal önceliklere örneklemimizde yer alan bazı standart alt gruplar açısından da bakılabilir.
Örneğin öncelikle kurum önceliklerini değerlendiren kamu yöneticilerinin unvanları temelinde aynı
sorulara verilen yanıtlara baktığımızda bazı ilginç örüntüler gözlenebilmektedir.
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Şekil 37’den net bir şekilde gözlenebildiği gibi değerlendirilmesi istenen altı değişik öncelik için
Valiler ve yardımcıları en çok öncelikli değerlendirmesini diğer unvan gruplarına nazaran daha düşük
oranda vermektedirler. Kaymakamlar yenilikçilik, teknolojik gelişim, dış iletişim ve hizmet
kapsamının genişletilmesine görece daha az öncelik verirken hizmet kalitesi ve verimli kaynak
kullanımına her alt gruptan ve genel ortalamadan daha yüksek bir önem atfetmektedirler.

Kurum Öncelikleri ve Ünvan
60%

50%

40%

Bolge müdürü Yardmcısı
Kaymakam
Müdür ve Yardımcısı
Diğer

30%

Genel Müdür ve Yardımcısı
Sube Mdr
Daire Başkanı ve Yardımcısı

20%

Vali ve Yardımcısı
Genel toplam

10%

En çok öncelikli (%)
%
Hizmet kalitesi

Yenilikçilik

Teknolojik gelişim

Verimli kaynak
kullanımı

Dış iletişim

Hizmet kapsamının
genişletilmesi

Şekil 37 Unvanlara Göre Kurumsal Önceliklerin Karşılaştırılması
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Kurum öncelikleri ve eğitim arasında da anlamlı bir ilişki var görünmektedir. Yüksekokul mezunları
Lisans ve Yüksek Lisans mezunlarıyla Doktoralıların öncelik sıralamaları farklılaşmaktadır. Yüksek
Lisanslılar herkesten daha düşük oranda verilen her altı unsura en düşük önceliği vermektedirler.
Oysa yüksek okullular hizmet kalitesi ve yenilikçilik dışında her unsura diğer gruplardan daha yüksek
öncelik vermektedirler. (Şekil 38)
Kurum Öncelikleri ve Eğitim
60%

50%

40%

Yüksekokul
Lisans

30%

Yüksek Lisans
Doktora
Genel toplam

20%
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Şekil 38 Öncelikli Hizmetler ve Eğitim Durumu Karşılaştırması
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Kurum öncelikleri ve yaş arasında çok net bir ilişki gözlenememektedir. 30 yaş ve altı grup için
teknolojik gelişim en çok öncelikli değilse de çok öncelikli durumdadır (%60). Genel olarak 60 yaş ve
üstü grup hizmet kalitesi, yenilikçilik ve teknolojik gelişmeyi en çok öncelikli konuma getirmektedir.
30 yaş altı içinse verimli kaynak kullanımı, dış iletişim ve hizmet kapsamının genişletilmesi
konularına görece daha fazla öncelik vermektedir. (Şekil 39)
Kurum Öncelikleri ve Yaş
70%
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40%

30 yaş altı
40 yaş altı
50 yaş altı
60 yaş altı
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Şekil 39 Hizmet Öncelikleri ve Yaş Ortalaması Karşılaştırması
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Kamu yönetiminde kaç yıldır yöneticilik yapıldığına göre bakıldığında gözlenen en kısa süredir
yönetirlik yapan grubun en öncelik verdiği iki konu hizmet kalitesi ve verimli kaynak kullanımıdır.
Bu grup yenilikçilik ve teknolojik gelişime düşük öncelik verirken bu iki konuya en yüksek önceliği
veren 5-10 yıldır yöneticilik yapanlarla 30 yıldan fazla süredir yönetici olduğunu söyleyenlerdir.
(Şekil 40)

Kurum Öncelikleri ve Kariyer Tecrübesi
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Şekil 40 Hizmet Öncelikleri ve Kıdem Karşılaştırması
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Kurum Öncelikleri ve Cinsiyet
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Şekil 41 Hizmet Öncelikleri ve Cinsiyet Karşılaştırması
Kadın ve erkek yöneticiler arasında da anlamlı farklılaşmalar gözlenmektedir. Örneğin kadınlar
hizmet kalitesi ve kapsamının genişletilmesine erkeklerden daha fazla önem verirken diğer tüm
konularda erkeklerin atfettikleri öncelik düzeyi kadınlardan daha yüksektir. (Şekil 41)
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Tablo 29: Yetkinliklere Ait Tanımlayıcı İstatistikler
YETKİNLİKLERE AİT KARŞILAŞTIRMALAR

Kişilerarası etkileşim modülü
Liderlik modülü
Katılım modülü-Bireysel
İnsan kaynağı modülü
Bilgi yönetimi modülü
Kurumsal öncelikler
Gelecek oluşturma modülü
Değişim yönetimi modülü
Kurumsallık modülü
Öğrenmeyi öğrenme modülü
Yaratıcılık ve inovasyon modülü
Stratejik analiz modülü
Kişisel verimlilik modülü
Süreç ve proje yönetimi modülü
Paydaş yönetimi modülü
Kişisel etkinlik modülü
Kaynak yönetimi modülü
Stratejik yönetim modülü
Bilgi yönetimi modülü
Stratejik yönetimi benimseme modülü
Yaratıcılık modülü
Başkalarından öğrenme modülü
Eylem yöndeşliği modülü
Süreç geliştirme modülü
Eylemden öğrenme modülü
Katılım modülü-Kurumsal
Stratejik iletişim modülü
Karmaşıklığı yönetme modülü
Kurumun stratejik planlama süreci yetkinliği
Kaynak yönetimi modülü
Stratejik performans yönetimi modülü
Stratejik planlamaya bireysel katkı
Türkiye’nin uluslararası stratejik yönetim performansı
Organizasyon ve isleyiş ve gelişim modülü
Türkiye’nin ulusal stratejik yönetim performansı

N

Min.

Maks.

999
973
974
972
971
1001
973
972
964
975
971
973
999
971
966
996
962
998
998
997
999
994
999
995
997
999
996
996
988
997
993
987
980
997
990

20.00
18.75
15.00
25.00
18.75
0.00
8.33
25.00
0.00
18.75
6.25
10.00
6.25
8.33
12.50
16.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Ortalama Standart
Sapma
79.18
13.42
77.78
12.98
76.41
13.31
75.63
13.99
75.26
14.49
75.10
17.51
74.85
13.26
73.91
13.78
73.74
17.09
73.58
13.48
73.09
15.38
72.80
14.54
72.30
13.93
70.57
15.89
70.05
15.47
69.92
17.30
68.94
16.41
68.26
22.30
67.30
21.93
66.73
22.89
65.97
23.32
63.34
20.92
63.17
19.60
61.39
21.31
60.23
20.15
59.88
19.99
59.07
21.51
58.53
21.23
58.50
19.43
57.92
18.11
57.73
22.29
57.36
25.01
54.09
21.62
51.38
21.82
51.33
22.01

Yukarıdaki Tablo 29’da ortalama değerleri sıralanmış olan yetkinlik skalaları yine aynı sırayla temel
demografik göstergeler çerçevesinde bir çözümlemeye tabi tutulmuştur. Burada örneklemi oluşturan
alt grupların her birini bir kontrol değişkeni olarak kullanıp bu alt gruplar arasında anlamlı farklılıklar
gözlenip gözlenmediğini ortaya koymaya çalıştık. Aşağıda verilen tablolarda cinsiyet, eğitim, kamu
yönetimi tecrübesi ve unvanlar temelinde bir ayrışma olup olmadığı test edilmiştir.
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Bireysel Yetkinlikler

Denklem sabiti
(Erkek, tecrübesiz
ünvanları da
Diğer
kategorisinde olan
lisans mezunları)

Kişilerarası
etkileşim
modülü
Denklem
katsayısı

75.46

Anlamlılık
düzeyi

Liderlik
modülü
Denklem
katsayısı

Anlamlılık
düzeyi

Stratejik
uyum
modülü
Denklem
katsayısı

0.00

79.14

0.00

78.95

Anlamlılık
düzeyi

Katılım
modülüBireysel
Denklem
katsayısı

0.00

76.70

Anlamlılık
düzeyi

İnsan
kaynağı
modülü
Denklem
katsayısı

0.00

76.55

Anlamlılık
düzeyi

Bilgi
yönetimi
modülü
Denklem
katsayısı

0.00

75.96

Anlamlılık
düzeyi

Kurumsal
Öncelikler
Denklem
katsayısı

Anlamlılık
düzeyi

0.00

77.78

0.00

Tecrübe-yıl

0.30

0.22

-0.23

0.33

0.02

0.94

-0.14

0.55

-0.02

0.95

0.11

0.68

-0.24

0.46

Cinsiyet-Kadın

-0.78

0.53

-1.77

0.13

-1.19

0.49

0.50

0.68

0.24

0.85

0.48

0.71

-2.56

0.11

Doktora yapmış
Yükseklisans
yapmış
Yüksekokul
mezunu

-1.41

0.44

0.49

0.78

-2.18

0.39

0.20

0.91

-1.63

0.39

4.17

0.03

0.40

0.87

-0.32

0.76

1.24

0.23

-1.23

0.42

0.72

0.49

-0.24

0.83

-1.11

0.33

-2.78

0.04

1.06

0.45

2.07

0.13

-1.20

0.55

0.44

0.75

0.12

0.93

0.09

0.95

3.08

0.09

Bölge müdürleri
ve yardımcıları

5.59

0.00

2.52

0.17

3.90

0.15

-0.77

0.69

0.37

0.85

0.23

0.91

4.46

0.07

Daire Başkanları
ve yardımcıları

2.32

0.09

-1.48

0.26

-4.96

0.01

-0.47

0.73

-0.95

0.51

-2.74

0.06

-3.53

0.05

Genel Müdürler
ve yardımcıları

2.66

0.13

0.52

0.76

-0.22

0.93

0.96

0.58

-1.11

0.55

1.20

0.53

-1.92

0.40

Kaymakamlar
Müdürler ve
yardımcıları

6.07

0.00

0.26

0.89

-0.08

0.98

2.41

0.22

-0.38

0.85

-4.35

0.04

-0.15

0.95

3.36

0.01

-1.77

0.15

-0.97

0.59

-0.28

0.83

-0.80

0.55

-0.65

0.64

0.90

0.59

Şube müdürleri ve
yardımcıları
Valiler ve
yardımcıları
Denklemin
açıklayıcılığı (%)

2.97

0.07

-0.77

0.62

-2.86

0.21

-0.40

0.80

-1.31

0.44

-2.39

0.17

-3.79

0.07

1.72

0.47

-2.96

0.20

-13.25

0.00

0.84

0.72

-3.15

0.21

-3.57

0.16

-9.95

0.00

0.01

0.006

0.019

0.00

0.00

Tablo 30: Yetkinlik Karşılaştırma Tablosu A

KAMUDA STRATEJİK YÖNETİM KAPASİTESİ GELİŞTİRME PROJESİ

308/855

0.008

0.03

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU

Bireysel Yetkinlikler
Yaratıcılık
ve
inovasyon
modülü
Denklem
katsayısı

Anlamlılık
düzeyi

Stratejik
analiz
modülü
Denklem
katsayısı

0.00

-0.51
-0.45

0.67

0.84

0.50

-0.97

0.09

0.57

0.30

-1.82

Anlamlılık
düzeyi

Kişisel
verimlilik
modülü
Denklem
katsayısı

Anlamlılık
düzeyi

75.69

0.00

69.42

0.00

0.06

-0.12

0.65

0.32

0.21

0.74

-1.21

0.36

0.51

0.69

0.36

0.86

1.91

0.33

1.00

0.60

0.43

0.58

0.63

-0.60

0.60

0.27

0.81

1.26

0.37

1.73

0.28

-1.23

0.42

0.48

0.75

0.69

-0.41

0.83

5.41

0.01

3.06

0.14

3.63

0.07

-2.70

0.12

-2.95

0.03

-3.35

0.03

-2.99

0.04

-0.82

0.57

0.75

1.62

0.46

-1.49

0.40

0.84

0.67

-2.65

0.16

1.53

0.41

0.38

0.85

-0.62

0.80

-2.86

0.15

0.06

0.98

-2.77

0.19

3.11

0.13

0.15

-1.20

0.36

-3.69

0.02

-2.09

0.10

-0.43

0.77

-3.61

0.01

3.11

0.02

-1.28

0.42

-1.97

0.23

-6.39

0.00

-1.70

0.29

-2.48

0.17

-2.61

0.13

0.99

0.55

-3.99

0.09

-0.23

0.93

-1.61

0.59

-5.34

0.03

-3.13

0.25

-2.66

0.30

-0.09

0.97

Gelecek
olusturma
modülü
Denklem
katsayısı

Anlamlılık
düzeyi

Değişim
yönetimi
modülü
Denklem
katsayısı

Denklem sabiti
(Erkek, tecrübesiz
ünvanları da Diğer
kategorisinde olan
lisans mezunları)

77.01

0.00

Tecrübe-yıl

-0.16

Cinsiyet-Kadın

-0.86

Doktora yapmış
Yükseklisans
yapmış
Yüksekokul
mezunu

Anlamlılık
düzeyi

Kurumsallık
modülü
Denklem
katsayısı

Anlamlılık
düzeyi

Öğrenmeyi
öğrenme
modülü
Denklem
katsayısı

75.73

0.00

75.35

0.00

74.45

0.00

75.58

0.50

-0.25

0.32

0.13

0.67

0.13

0.59

0.48

-0.82

0.51

-1.70

0.26

0.20

0.87

-1.52

0.39

0.20

0.91

0.64

0.78

0.78

-0.17

0.87

-0.04

0.97

1.77

0.19

-0.73

0.60

0.74

0.61

-1.20

Bölge müdürleri ve
yardımcıları

1.94

0.30

2.13

0.28

Daire Başkanları ve
yardımcıları

-2.13

0.12

-2.42

Genel Müdürler ve
yardımcıları

0.03

0.98

Kaymakamlar
Müdürler ve
yardımcıları

-2.02

Şube müdürleri ve
yardımcıları
Valiler ve
yardımcıları
Denklemin
açıklayıcılığı (%)

0.00

0.00

0.012

0.00

Anlamlılık
düzeyi

0.013

0.01

0.005

Tablo 31: Yetkinlik Karşılaştırma Tablosu B
Bireysel Yetkinlikler

KAMUDA STRATEJİK YÖNETİM KAPASİTESİ GELİŞTİRME PROJESİ

Kurumsal Yetkinlikler

309/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU

Anlamlılık
düzeyi

Stratejik
yönetimi
benimseme
modülü
Denklem
katsayısı

Anlamlılık
düzeyi

70.10

0.00

70.05

0.00

0.97

0.26

0.51

-0.01

0.98

0.56

-3.07

0.12

-1.92

0.35

0.20

-4.25

0.15

-2.75

0.37

-1.25

0.48

-2.98

0.09

-2.61

0.15

0.86

-1.73

0.46

0.53

0.82

4.04

0.09

4.20

0.07

2.89

0.36

2.13

0.50

1.28

0.70

0.10

0.20

0.90

-5.52

0.02

-5.29

0.02

-3.13

0.18

0.42

0.85

2.18

0.30

-0.93

0.75

-1.59

0.58

2.09

0.49

0.54

-3.63

0.16

-2.24

0.34

-5.15

0.12

-1.63

0.61

-0.14

0.97

-2.32

0.11

-1.20

0.47

-3.78

0.01

-2.09

0.33

-0.91

0.66

-3.52

0.11

0.33

-5.87

0.00

-4.03

0.05

-4.28

0.03

-4.85

0.07

-7.56

0.00

-8.41

0.00

0.53

1.32

0.63

-4.01

0.20

1.71

0.55

-19.32

0.00

-11.04

0.00

-12.86

0.00

Süreç ve
proje
yönetimi
modülü
Denklem
katsayısı
Denklem sabiti
(Erkek, tecrübesiz
ünvanları da Diğer
kategorisinde olan
lisans mezunları)

72.74

Tecrübe-yıl

-0.30

0.30

Cinsiyet-Kadın

0.74

0.61

Doktora yapmış
Yükseklisans
yapmış

3.65

0.09

0.34

Yüksekokul mezunu
Bölge müdürleri ve
yardımcıları

Anlamlılık
düzeyi

Kaynak
yönetimi
modülü
Denklem
katsayısı

0.00

-0.04
0.38

0.64

4.12

0.69

0.57

0.93

2.08

0.58

0.80

Daire Başkanları ve
yardımcıları

-3.59

Genel Müdürler ve
yardımcıları
Kaymakamlar
Müdürler ve
yardımcıları
Şube müdürleri ve
yardımcıları
Valiler ve
yardımcıları
Denklemin
açıklayıcılığı (%)

Anlamlılık
düzeyi

Kisişel
etkinlik
modülü
Denklem
katsayısı

Anlamlılık
düzeyi

Stratejik
yönetim
modülü
Denklem
katsayısı

0.00

71.71

74.68

0.00

72.23

-0.68

0.01

-2.08

0.13

0.91

-0.98

0.00

-0.02

0.81

-3.10

0.03

-1.19

0.96

0.08

-1.01

0.64

-3.87

0.79

0.10

0.94

-0.73

0.56

-0.15

0.19

-0.54

0.77

-0.30

0.75

0.73

-4.17

0.09

0.03

-2.82

0.07

-2.94

-1.34

0.52

0.72

0.72

1.14

0.62

1.36

-1.54

0.31

-1.86
-1.77
0.001

Anlamlılık
düzeyi

Paydaş
yönetimi
modülü
Denklem
katsayısı

0.00

74.23

0.022

0.001

0.033

0.023

Tablo 32: Yetkinlik Karşılaştırma Tablosu C

KAMUDA STRATEJİK YÖNETİM KAPASİTESİ GELİŞTİRME PROJESİ

310/855

Anlamlılık
düzeyi

Bilgi
yönetimi
modülü
Denklem
katsayısı

0.00

0.02

0.018

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU

Denklem sabiti (Erkek,
tecrübesiz ünvanları da
Diğer kategorisinde olan
lisans mezunları)

Yaratıcılık
modülü
Denklem
katsayısı

71.39

Anlamlılık
düzeyi

Başkalarından
öğrenme modülü
Denklem
katsayısı

Anlamlılık
düzeyi

0.00

65.97

0.00

Eylem
yöndeşliği
modülü
Denklem
katsayısı

66.24

Kurumsal Yetkinlikler
Süreç
geliştirme
modülü
Anlamlılık
Denklem
düzeyi
katsayısı

0.00

Anlamlılık
düzeyi

66.28

0.00

Eylemden
öğrenme
modülü
Denklem
katsayısı

65.76

Anlamlılık
düzeyi

Katılım
modülüKurumsal
Denklem
katsayısı

Anlamlılık
düzeyi

0.00

65.69

0.00

Tecrübe-yıl

-0.52

0.22

0.13

0.74

-0.02

0.95

0.00

1.00

-0.31

0.39

-0.55

0.13

Cinsiyet-Kadın

-3.36

0.11

0.46

0.81

-0.15

0.93

-1.83

0.34

-2.75

0.13

1.29

0.48
0.29

Doktora yapmış

-2.70

0.39

-4.06

0.15

-4.52

0.09

-3.32

0.24

-5.10

0.06

-2.85

Yükseklisans yapmış

-4.21

0.02

-2.85

0.08

-2.22

0.15

-4.74

0.00

-3.99

0.01

-3.33

0.03

Yüksekokul mezunu

1.50

0.54

2.65

0.22

2.76

0.18

3.86

0.08

1.75

0.41

3.64

0.08

Bölge müdürleri ve
yardımcıları

4.46

0.18

5.73

0.05

0.98

0.73

1.67

0.58

2.34

0.41

-2.30

0.42

Daire Başkanları ve
yardımcıları

-3.64

0.13

-2.55

0.23

-4.70

0.02

-4.86

0.02

-5.11

0.01

-1.47

0.47

Genel Müdürler ve
yardımcıları

1.50

0.62

-0.94

0.73

0.96

0.71

0.36

0.90

-0.64

0.81

2.70

0.30

Kaymakamlar

-2.65

0.44

-4.63

0.13

1.94

0.50

-4.24

0.17

-0.73

0.81

-4.45

0.13

Müdürler ve yardımcıları

-1.49

0.50

-3.45

0.08

-2.99

0.11

-4.47

0.03

-2.69

0.16

-5.02

0.01

Şube müdürleri ve
yardımcıları

-4.59

0.10

-4.84

0.05

-6.33

0.01

-7.74

0.00

-6.57

0.01

-8.20

0.00

Valiler ve yardımcıları
Denklemin açıklayıcılığı
(%)

-15.37

0.00

-18.44

0.00

-9.86

0.00

-18.75

0.00

-13.38

0.00

-13.28

0.00

0.022

0.034

0.017

0.039

Tablo 33: Yetkinlik Karşılaştırma Tablosu D

KAMUDA STRATEJİK YÖNETİM KAPASİTESİ GELİŞTİRME PROJESİ
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0.029

0.028

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU

Kurumsal Yetkinlikler
Stratejik
iletişim
modülü
Denklem
katsayısı

Anlamlılık
düzeyi

Karmaşıklığı
yönetme modülü
Denklem
katsayısı

Anlamlılık
düzeyi

58.00

0.00

59.66

0.00

Tecrübe-yıl

0.54

0.16

0.36

Cinsiyet-Kadın

-1.33

0.49

-1.52

Doktora yapmış

-3.14

0.28

-1.80

Yükseklisans yapmış

0.17

0.92

Yüksekokul mezunu

3.68

0.10

Bölge müdürleri ve
yardımcıları

4.37

Daire Başkanları ve
yardımcıları

Denklem sabiti (Erkek,
tecrübesiz ünvanları da Diğer
kategorisinde olan lisans
mezunları)

Kaynak
yönetimi
modülü
Denklem
katsayısı

Anlamlılık
düzeyi

Stratejik
performans
yonetimi
modülü
Denklem
katsayısı

Anlamlılık
düzeyi

59.13

0.00

61.68

0.00

0.35

0.48

0.14

-0.16

0.43

-1.84

0.26

-0.92

0.53

-0.10

0.97

-4.56

-4.05

0.02

-3.25

0.02

2.42

0.28

3.17

0.09

0.15

4.79

0.11

2.08

-5.48

0.01

-3.72

0.09

Genel Müdürler ve
yardımcıları

-2.49

0.38

1.36

Kaymakamlar

5.75

0.07

Müdürler ve yardımcıları

0.02

0.99

Şube müdürleri ve
yardımcıları

-2.26
-9.22

Valiler ve yardımcıları
Denklemin açıklayıcılığı (%)

0.024

Organizasyon ve
işleyiş ve gelişim
modülü
Denklem katsayısı

Anlamlılık
düzeyi

54.54

0.00

0.69

0.21

0.59

0.65

-3.01

0.12

0.12

-2.68

0.36

-4.01

0.02

-3.74

0.03

1.63

0.48

3.66

0.11

0.42

6.17

0.05

3.55

0.25

-3.65

0.05

-6.82

0.00

-7.40

0.00

0.62

-0.56

0.81

-2.00

0.49

-1.48

0.60

-2.48

0.42

-1.71

0.52

4.09

0.21

-0.52

0.87

-0.29

0.89

-3.20

0.06

-1.36

0.52

-1.73

0.40

0.38

-6.24

0.01

-4.04

0.06

-4.54

0.09

-7.09

0.01

0.02

-10.72

0.00

-13.92

0.00

-13.67

0.00

-11.49

0.00

0.026

0.030

0.036

Tablo 34: Yetkinlik Karşılaştırma Tablosu E

KAMUDA STRATEJİK YÖNETİM KAPASİTESİ GELİŞTİRME PROJESİ
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0.034

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Kadın yöneticilerle erkekler arasında ise yalnızca “kaynak yönetimi” modülünde bir fark
gözlenmektedir. Kadın yöneticilerin erkeklere göre ortalama 3.1 puan daha düşük bir skor almaları söz
konusudur. Kadın yöneticiler “faaliyetleri gerçekleştirecek yeterli mali kaynağa ulaşmak”, bunların
“yapılabilirliğini incelemek” ve bu faaliyetlerdeki “tüm riskleri belirlemek” konularında erkeklere
göre daha çekimser kalmaktadırlar.
Doktora yapmış olan kamu yöneticileri erkek, tecrübesiz ve unvanları da denklemde belirtilen tüm
ünvanların dışında kalan “diğer” kategorisinde olan üniversite lisans mezunlarına göre yalnızca tek bir
skalada farklılık göstermektedirler ve “bilgi yönetimi” modülünde ortalama olarak 4.17 puan daha
yüksek bir puan almaktadırlar. Yüksek lisans yapmış olanlar ise bu referans kategorisine göre toplam
8 modülde ve bunların da tümünde daha düşük bir ortalama değer alarak farklılaşmaktadırlar. Bu
negatif farklılaşmanın da yedisi kurumsal yetkinlikler alanında gözlenmekte ancak biri bireysel
yetkinliklerde bulunmaktadır. Bireysel yetkinliklerden katılım modülünde örneğin, yüksek lisans
yapmış olanlar referans kategorisinde olanlardan ortalama olarak 3.33 puan daha düşük puan
almaktadırlar. Yani yüksek lisans yapmış olanlar “paydaşları süreçlere dahil etmek”, onlara “danışıp
fikirleri uygulamaya koymak”, “kişilere daha üretken olmak için destek vermek” gibi konularda daha
çekimser davranmaktadırlar.
Yüksek okul mezunları ile referans kategorimizdeki erkek, tecrübesiz ve unvanları da denklemde
belirtilen tüm unvanların dışında kalan “diğer” kategorisinde olan üniversite lisans mezunları arasında
hiçbir skala temelinde farklılaşma gözlenmemektedir.
Unvan gruplarının referans kategorisinden farklılaşmalarına bakıldığında da bazı örüntüler göze
çarpmaktadır. Örneğin Bölge müdürleri ve yardımcılarının yalnızca 4 skalada ve her zaman da pozitif
yönde bir farklı ortalama değeri vardır. Örneğin, “kişilerarası etkileşim” modülünde bölge müdürü ve
yardımcıları ortalama olarak referans kategorisindeki erkek, tecrübesiz ve unvanları da denklemde
belirtilen tüm unvanların dışında kalan “diğer” kategorisinde olan üniversite lisans mezunlarından 5.56
puan daha yüksek bir skor almaktadırlar ve böylelikle ortalama olarak 75.46+5.56=81.02 puan
almaktadırlar. “Yaratıcılık ve inovasyon” modülünde de bölge müdürleri 75.58+5.41=80.99 ortalama
alırken “baskalarından ögrenme modülü”nde 65.97+5.93=71,90, ve “stratejik performans yönetimi
modülü”nde ise 61,68+6,17=67,85 ortalama almaktadırlar.
Daire başkanları ve yardımcıları ise bölge müdürlerinden farklı olarak toplam 15 modülde tutarlı
olarak hep referans kategorisinin altında bir ortalama değer almaktadırlar. Genel müdürler ve
yardımcıları hiçbir ödülde referans kategorisindeki erkek, tecrübesiz ve unvanları da denklemde
belirtilen tüm unvanların dışında kalan “diğer” kategorisinde olan üniversite lisans mezunlarından
farklılaşmazlarken kaymakamlar sadece “kişiler arası etkileşim modülü” ile “bilgi yönetimi
modülü”nde farklılaşmaktadırlar. Kaymakamlar yukarıda da değinildiği gibi “kişiler arası etkileşim
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modülü”nde pozitif bir fark ile ayrışırken “bilgi yönetimi modülü”nde negatif bir farklılaşma vardır.
Yani kaymakamlar referans kategorisiyle karşılaştırıldığında daha çekinser olarak “işleriyle ilgili
olarak kapsamlı bilgi topladıklarını” ya da “yaptıkları işlerde bilimsel yöntemler kullandıklarını” veya
“ilgi alanlarıyla ilgili son gelişmeleri takip ettiklerini” dile getirmektedirler.
Müdürler ve yardımcıları toplam yedi modülün beşinde negatif ikisinde ise pozitif olarak referans
kategorisindeki erkek, tecrübesiz ve unvanları da denklemde belirtilen tüm unvanların dışında kalan
“diğer” kategorisinde olan üniversite lisans mezunlarından ayrışmaktadırlar. Şube müdürleri ve
yardımcıları ise toplamda 13 modülde negatif olarak aynı referans kategorisinden ayrışmaktadırlar.
Valiler ve yardımcıları ise toplam 17 modülde ve hep negatif olarak ayrışmaktadırlar referans
kategorisinden. Valiler ve yardımcılarında gözlenen ortalama negatif ayrışma ortalama olarak 12.9
puan aşağı yöndedir.
Karşılaştırma tablolarındaki analiz sonuçlarına bütünsel olarak bakıldığında daire başkanları, şube
müdürleri ve valilerin diğer hiyerarşik kademelerden farklı şekilde genelde yetkinlikleri daha az
buldukları gözlemlenmektedir. Bu veri ışığı altında sebeplerinden bağımsız olarak eğitim ve gelişim
için istekli ve öncelikli gruplar olarak bahsedilen gruplar kullanılabilinir. Bunun dışındaki Genel
Müdürler, Müdürler, Müdür Yardımcıları, Kaymakamlar gibi gruplarda yetkinliklerle ilgili
değerlendirmeler farklılaşmamaktadır. Dolayısıyla bu gruplar için bilinçlenme çalışmalarına öncelik
verilmelidir.
ANKET ÇALIŞMASININ TEMEL BULGULARI VE SONUÇLARI
Araştırma bulguları incelendiğinde şu temel bulguları göz önüne almak gerekecektir.
1. Yönetici eğitimlerine karar verme biçimlerine ait cevaplardan anlaşıldığı üzere kamu
yöneticisi eğitimleri ağırlıklı olarak yöneticilerin kendileri tarafından belirlenmektedir. Bu
durum ihtiyaç analizinin nesnel yapılmasını zorlaştırmaktadır.
2. Yöneticiler

stratejik

yönetimle

ilgili

yetkinliklerini

genelde

yüksek

olarak

değerlendirmektedirler.
3. Yöneticiler bireysel yetkinliklerini daha gelişmiş bulurlarken kurumsal yetkinlikleri aynı
düzeyde gelişmiş bulmamaktadırlar.
4. Yetkinlikler birey düzeyinden kuruma, kurumdan kurumlar arası ve ülke düzeyine
yükseldikçe yetkinliklerin algılanan performansları da düşmektedir. Değerlendirmelerde
ulusal ve uluslararası stratejik yönetim performansı değerlendirmeleri bireyin ve kurumun
yetkinliklerinin değerlendirmelerinin de altında bulunmaktadır.
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5. Valiler, Daire Başkanları ve yardımcıları ile Şube Müdürleri ve yardımcıları bireysel ve
kurumsal yetkinlikleri daha düşük olarak değerlendirmektedir.
Bu sonuçlar göz önüne alındığında kapasite gelişim programlarının şu noktalar ışığı altında
geliştirilmesi gerekmektedir:
1. Kamu yöneticisi değerlendirme yöntemlerinin sunulması ve yöneticilere kendi yetkinlikleriyle
ilgili geri besleme sunulması
2. Kurumsal yetkinliklerin geliştirilmesi için gerekli araçların kurumlara sunulması
3. Kurumsal yetkinliklerin, kurumlar arası strateji üretme yetkinliğiyle desteklenerek ülke
stratejilerinin bütünleştirilmesi ve hizalanması
4. Gelişim programlarında Daire Başkanları ve Yardımcıları ile Şube Müdürleri ve Yardımcıları
öncelikli olarak bireysel gelişim programlarına dahil edilmelidir. Diğer gruplarda bilinçlenme
çalışmalarına öncelik verilmelidir.
5. Üst yönetim kademelerinin kurumsal gelişim programlarına katılımları sağlanmalıdır.
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Değerlendirmeler ve Öneriler
KAMU YÖNETİMİNDE STRATEJİK DÜŞÜNCE
Kamu yönetiminde stratejik yönetimin genel durumunun değerlendirilmesi için hem kalitatif hem
kantitatif araçlardan oluşan bir analiz seti uygulanmıştır. Katılımlı çalışmalarla durum tespiti üzerine
derinlemesine tartışmalar gerçekleştirilmiş ve daha sonra bunlar saha araştırmasıyla ele alınmıştır.
Sorun tespitleri genel durumu yansıtmakta olup her kurumda farklı düzeylerde sorunlar
bulunmaktadır.
Kamu kurumlarında stratejik yönetim uygulamasının başlatılması ve iyi örneklerin ortaya çıkması bir
kazanım olmakla beraber çok sayıda sorunu da beraberinde getirmiştir. Temel sorunlar Şekil 42’de
görüldüğü üzere “stratejik yönetim labirenti” biçiminde tanımlanabilecek bir diziyi oluşturmaktadır.
Stratejik yönetim labirentinin en önemli bileşenlerinden birisi stratejik planlama ve yönetim
süreçlerinin yeterince katılımcılığı sağlayamamasıdır.

Şekil 42: Stratejik Yönetim Labirenti
Stratejik planlama çalışmalarında “paydaşlarla etkileşim” önerilmekte ancak kurumlar iç ve dış
paydaşlarla nasıl etkin bir etkileşim kuracakları konusunda yetersiz kalmakta, etkin bir paydaş
yönetimi yetkinliğinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bunun için paydaşları tanımlama ve ortak bir
gelecek için işbirliği yapmanın yolları aranmalıdır. Mevcut durumdaki paydaşlara anket yollama
yöntemi etkileşimin değil paydaş memnuniyetini ölçmenin bir yöntemi olarak düşünülmelidir.
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Kurumların iç paydaşlarla olan etkileşimi de aynı şekilde eksiktir. Bunun önemli nedenlerinden biri
hiyerarşik yapının kurumların işleyişlerine hakim olmasıdır. Hiyerarşi kurumlarda stratejik düşüncenin
işleyişini tehdit eder boyuttadır. Hiyerarşiyle birlikte güç aralığının da (power distance) yüksek olması
kurumlarda doğru bilginin ve değerlendirmelerin hareketliliğini kısıtlamaktadır. Yapılan çalışmalarda
kamu yöneticileri kurumlarının kendi gerçekleriyle yüzleşmelerinde zorluklar yaşadıklarını
belirtmişlerdir. Karşılıklı karar alınabilen yapıların uygulamada oluşturulması gerekmektedir. Stratejik
planlarda şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık kavramlarının mevcut iş yapma tarzlarıyla
uyumlaştırılmasına ihtiyaç vardır. Yapılar ve işleyiş stratejik yönetimi desteklememektedir.
Yönetimde bir takım oyunu oynandığını söylemek zordur.
Stratejik yönetim yaklaşımının kurumlarda bir değişim yönetimi yaklaşımıyla yapılmaması da
kamudaki önemli sorunlardan birisidir. Bireyle, takımlar ve kurumların yapısal dönüşümünü öngören
yaklaşımlar ele alınamamaktadır. Stratejik yönetimin iletişimi, süreçleri ve davranışsal değişim
gereksinimleri bilinçli ya da bilinçsiz olarak uygulamaya aktarılamamaktadır.
Dikkat çeken önemli bir konu kamu yöneticilerin toplu e-posta adreslerine erşilememesidir. Kamu
yöneticilerinin pozisyonlarına göre e-posta adresleri bulunmamakta, listeler resmi nitelikli yazılı talep
üzerine (manuel) güçlükle oluşturulmaktadır. Bu durum hızlı iletişim kurmayı engellemektedir.
Bazı kamu yöneticilerinin e-posta kullanmamakta, bazı kamu yöneticileri ise kartvizitlerinde
…@...gov.tr uzantılı e-posta adresi yerine farklı uzantıları tercih etmektedirler. Gönderilen e-postalara
yanıt veren yönetici sayısı ise son derece düşüktür.
Kamu işleyişinde performansın yönetilememesi de stratejik yönetim yaklaşımının önündeki önemli
engellerden birisidir. Bireysel performans hedeflerinin ve dolayısıyla kurumsal performans
hedeflerinin kesinleşmemesi ve değerlendirilmemesi stratejik yönetim çabalarını sadece bir vicdani
sorumluluk haline getirmektedir. Bu açıdan performansa dayalı personel rejimine geçilememesi
stratejik yönetim düşüncesi açısından büyük engel teşkil etmektedir. Benzer şekilde kamu yöneticileri
kendi performanslarının ölçülmesi gereksinimine de direnç göstermektedirler.
Kamu yöneticilerinin, gerek genel yönetim gerekse stratejik yönetim kapasiteleri farklılıklar
göstermektedir ve yöneticiler genel olarak mevcut kapasiteden memnun değildir. Kamuda atamalarda
performans ve yetkinlik kriterlerinin belirli olmaması bu algılamayı güçlendiren unsurlardan birisidir.
Mevcut durumda kamu yönetiminde stratejik yönetim bilincinin oldukça düşük olmasının önemli
nedenlerinden birisi de yönetici kapasitelerindeki eksikliklerdir. Yapılan saha çalışmasında
yöneticilerin kendi yetkinlikleriyle ilgili aşırı iyimserliklerinin de bunun bir

göstergesi olduğu

düşünülebilir. Kimi yöneticiler stratejik yönetimi SGB’lerin (Strateji Geliştirme Birimi) işi olarak
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görmekte, kimi yöneticiler ise stratejinin işe yarar bir şey olup olmadığının anlatılması gerektiğini
talep etmektedirler. Benzer şekilde bu yaklaşımın dış güçler tarafından dayatıldığını düşünen
yöneticilerin varlığı bu yaklaşımın kamuya uyup uymayacağının tartışılması aslında stratejik yönetim
bilincinin seviyesiyle ilgili önemli bir işarettir. Bilincin kamu yönetiminin en üst yöneticileri
tarafından tetiklenmesi gerektiği görüşü de sıkça dile getirilmektedir.
Stratejik yönetim düşüncesinin kamu yönetimine hakim olabilmesi için mevzuat açısından da bazı
sıkıntılar bulunmaktadır. Anayasanın 128. Maddesinde tanımlanan kamu yöneticilerinin gelişimi
fonksiyonu, maddede emredildiği şekilde, kanunlarla etkin şekilde tanımlanmamıştır. 657 sayılı kanun
içeriğinde yönetici niteliklerinin yetkinliklere değil liyakate bağlanması da yönetim performansı ve
kalitesi açısından bir eksiklik oluşturmaktadır. Bununla birlikte 5018 sayılı kanundaki stratejik
planının mali ağırlıklı bir vurgu yapması ve stratejik düşünceyi öne çıkarmaması geliştirilmeye
çalışılan yaklaşımlarda belirsizlik oluşturmaktadır. Ayrıca mali kontrol, iç kontrol, stratejik kontrol
sistemi uygulama ve koordinasyonunda uyumsuzluklar bulunmaktadır.
Katılım ve hiyerarşi sorunlarının kesişiminde kalan stratejik plan çalışmaları çoğu zaman taşra
teşkilatlarının bilgisinde olmamaktadır. Planların üretilmesindeki tartışmalardan habersiz kalan taşra
teşkilatı aynı zamanda stratejik plan sonuçları konusunda da yetersiz bilgiye sahip olmaktadır.
Stratejilerin uygulanmasındaki en önemli aktörler olarak taşra teşkilatlarının stratejik planlama
süreçlerine entegre edilmesi gerekmektedir.
Taşra teşkilatıyla olan bu kopukluğun yanı sıra kurumlar kendi birimlerinin stratejileri açısından da
uyumlu değillerdir. Birimler bir bütünün parçası gibi değil bağımsız birer örgüt gibi stratejik ve eylem
üretme yaklaşımındadırlar. Bu yüzde benzer problemin kurumlar arasında da olması şaşırtıcı değildir.
Ülkenin kalkınma planında belirlenen öncelikleri çok sayıda kurumun eşgüdüm içerisinde
davranmasını gerektirmektedir. Karmaşık ve tematik problemlerin doğası gereği çok kurumlu çalışma
yöndeşliği stratejiler açısından gerçekleştirilememektedir. Kurumlar birbirleriyle uyumlu olmayan
hedef

ve

stratejileri

belirleyebilmektedirler.

Bu

stratejileri

yöndeşleştirecek

mekanizmalar

bulunmamaktadır.
Bir bütün olarak bakıldığında stratejide birey, taşra teşkilatı, birim ve kurumlar arası bağlantıların
kopukluğu önemli bir sorundur. Bu bağlantıların sağlanması kapasitenin geliştirilmesi açısından büyük
önem taşımaktadır.
Stratejik yönetim sürecinin siyasetle olan etkileşimindeki değişkenlikte önemli bir diğer sorun olarak
ortaya çıkmaktadır. Siyasetçilerin stratejik planı kullanmamaları, hatta onunla çatışan öncelikleri
uygulamaya geçirmeleri önemli bir inanç sorununu da beraberinde geitrmektedir. Kamu yöneticileri
stratejik yönetime olan inancın, tepe yönetimden, Bakan ve Müsteşarlardan başlayacak şekilde kritik
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başarı faktörü olduğunu düşünmektedirler. Daha önce bahsedilen sorunlarla da birleştiğinde stratejik
yönetimin gelip geçici bir moda olduğu, işe yaramayacağı düşünceleri gündemden düşmemektedir.
Stratejik yönetimlerde bu yapısal sorunların yanı sıra bir de fonksiyonel sorunlar bulunmaktadır.
Bunlardan birisi verilerin yetersiz olmasıdır. Kamu yöneticileri sıklıkla stratejik kararlar vermek için
gerekli en temel verilerin bile nasıl güvenilmez ve yetersiz olduklarına dair anekdotlar
anlatmaktadırlar. Kurumlarda verilerin bütünlüğü, güvenilirliği ve sürekliliği yetersiz bulunmaktadır.
Ayrıca stratejilerin mevcut bütçe kısıtlarına göre oluşturulması, kamu yöneticileri tarafından, planların
bütçeye uydurulması şeklinde yorumlanmaktadır.
Stratejik yönetimin yaygınlaştırılmasında büyük sorunlardan birisi de SGB’lerin rolü olmaktadır.
SGB’lerin iş yükleri çok ağırdır. Altyapıları ve kadroları stratejik yönetim sürecine destek vermeye
yeterli değildir. Bazı kurumlarda, SGB makamlarının, aktif olması istenmeyen kamu yöneticilerinin
atandığı bir nokta olarak algılandığı belirtilmektedir. SGB’lerin diğer birimlerle etkileşiminde de farklı
uygulama deneyimleri vardır. Bazı kurumlarda SGB’ler diğer birimlerle yoğun etkileşim içerisindedir
ve bu birimlerde işlerine karışıldığı kaygısı yaratmaktadır. Benzer şekilde stratejileri SGB’lerin
yaptığına ilişikin algılamalar da çok güçlüdür. Stratejik yönetim kapasitesinin arttırılması ve
performansının geliştirilmesi için öncelikle SGB’lerin stratejik plan ve stratejik yönetim için danışman
birim olduklarının stratejik yönetimin yöneticilerin asli görevi olduğunun anlaşılması gerekmektedir.
Stratejik yönetim yaklaşımına sonuçları açısından bakıldığında ise sözüedilen sorunlar stratejik
planların mekanik olarak yapıldığına işaret etmektedir. Kurumlar stratejik planlarını yasal bir
yükümlülüğü yerine getirmek için yapmaktadırlar. Stratejik planlar yaşayan, tartışılan takip edilen bir
stratejik yönetim aracı olarak değil hazırlanması ve gösterilmesi gereken birer evrak konumunda
görülmektedir. Bu kamu yönetiminde biçimin özün önüne geçme probleminin bir parçasıdır.
Stratejik yönetimin kurumların “aklı” olarak hedeflenen sonuçlar ve etki gibi konuların özüne
odaklanılmasını sağlaması gerekmektedir.
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KAPASİTE GELİŞTİRME İÇİN ÖNERİLER
Yukarıda özetlenen mevcut durum analizi ve yapılan araştırmalar doğrultusunda kamu yönetiminde
stratejik düşüncenin geliştirilmesi için aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir.
1) Üst Politika Belgeleriyle Entegrasyon Sağlanması
2) Üst Yönetimin Stratejik Yönetimin Lideri Olması
3) Değişim Yönetimi
4) Etkin Bilgilendirme ve Geribildirim Alınması
5) Paydaşların Katılımının Arttırılması
6) Hiyerarşik Yapının Etkilerinin Azaltılması
7) Kurum İçi ve Kurumlar Arası Bilgi ve Deneyim Değişiminin Yapılması
8) Stratejilerle Çalışma ve Eğitim Sürekliliği
9) Özel Sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları Kaynaklarını Sürece Katma
10) Görev Çakışmalarının Giderilmesi
11) Kurum İçi ve Kurumlar Arası İşbirliği Kültürünün Geliştirilmesi
12) Sürekli Eğitimin Sağlanması
13) İnsan Kaynaklarının Sayısal Kapasitesinin Güçlendirilmesi
14) Performansa Dayalı Çalışmanın Benimsenmesi
15) Sağlıklı Veri Temini
16) SGB’lerin Rolünün İletişiminin Yapılması
17) Bağımsız Dış Gözlerden Faydalanılması
18) Yurtdışı Kıyaslamaların Yapılması
19) Teknoloji ve Yenilik Okuryazarlığının Geliştirilmesi
20) Stratejik Paylaşım Ortamlarının Geliştirilmesi
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21) Sorun Modelleme ve Sistem Analizi Yetkinliğinin Geliştirilmesi
22) Doğru Strateji İçin Doğru Analizin Geliştirilmesi
23) Stratejiyle İlgili Ödül Sistemi Kurulması
24) Bilinçlenmenin Kamuda İstihdam Öncesi Yapılması
25) Fiziki ve Sosyal Altyapıların Geliştirilmesi
26) Siyasi Baskılardan Arındırılabilmesi
27) Uzlaşma Kültürü Geliştirilmelisi
28) Şeffaflığın Arttırılması
29) Stratejik Düşüncenin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması
30) Yüzleşme Kültürünün Geliştirilmesi
31) Çevreyi Okuma Yeteneğinin Geliştirilmesi
32) Kurumsal Geçmişi Okuma Yeteneğinin Geliştirilmesi
33) Araştırma Metodolojileri Yetkinliğinin Geliştirilmesi
34) Temel Sorunların Anlaşılması
35) Misyonun Doğru Şekilde Tariflenmesi
36) Yön Gösterici Vizyonun Belirlenmesi
37) Misyon ve Vizyonun Ölçülmesi
38) Yönün İletişiminin Yapılması
39) Strateji İletişiminin ve Diyalogunun Geliştirilmesi
40) Etkin Amaç Belirlenmesi
41) Kısıtların Anlaşılması
42) Strateji Yenileme ve Yaratıcılığın Geliştirilmesi
43) Önceliklerin Belirlenmesi
44) Fizibilite Yetkinliğinin Geliştirilmesi
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45) Gelecek Senaryolarının Oluşturulması
46) Maliyetlerin Doğru Şekilde Hesaplanması
47) Risk Analizlerinin Yapılması
48) İzleme ve Kontrol Metodolojilerinin Geliştirilmesi
49) Stratejik Öğrenmenin Geliştirilmesi
50) Kaynakların Etkin Yönetilmesi
51) Politika Açınımının ve Yayılımının (Policy Deployment) Gerçekleştirilmesi
52) Kurumların Stratejik Plan Ekiplerinin Etkin Olması
53) Planların Geçerliliğinin Arttırılması
54) Sürece Dayalı Yaklaşımların Geliştirilmesi
55) Proje Yönetimi Yetkinliğinin Geliştirilmesi
56) Öneri Sistemleri Kurulmalıdır
57) Önerilerin Gösterdiği Kamu Yöneticisi Yetkinliklerinin Geliştirilmesi
58) Kurumlarda Eğitim İhtiyaçlarının Sistematik Şekilde Analiz Edilmesi
59) Kurumların Vizyonları Doğrultusunda Gelişim Programları Oluşturması
60) Eğitim Programları İçin Teknik ve İdari Şartnamelerin Hazırlanması
61) Kamu Üst Düzeyine Yönelik Eğitimlerin Tasarlanması ve Eğitim Kurumlarının İşbirliğinin
Sağlanması
62) SEM’lerin Öğrenme Sürekliliğine Odaklanmaları
63) Gelişim Sisteminin Ülke Şartlarına Uygun Olması
64) Stratejilerle Siyasi Programların Etkileşiminin Tanımlanması
65) Performans Yönetiminin Geliştirilmesi
66) Uzun Soluklu Geliştirme Yaklaşımı
67) Yaparak Öğrenmenin Kullanılması
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68) Kapasite Gelişiminin Uzmanlığa Dayalı Olarak Yönetilmesi
69) Gelişim Programlarında Uluslararası Bağlantıların Geliştirilmesi
70) Stratejilerin Ortamın Gerçekleriyle Örtüştürülmesi
71) Stratejik Planların Geleceğin Tasarımına Odaklanması
72) Kurum Kültürünün Gözönüne Alınması
73) GZFT Analizinin Planlara Yansıtılması
74) Yönetici Adaylarının Yetiştirilmesi
75) Her Çalışana Eğitim Verilmesi
76) İç Eğitimcilerin Geliştirilmesi
77) Süreçlerin Uyumlaştırılması
78) Tematik Konuların Geliştirilmesi
79) Kapasite Gelişim Modelinin Kurum ve Bireylere Uygun Hale Getirilmesi
80) Tasarıma Paydaşların Dahil Edilmesi
81) Pozisyon Temelli İstihdamın Geliştirilmesi
82) Kamu Yöneticisi Geliştirmede Melez Modellerin Uygulanması
83) Strateji Yetkinliğinin Terfi Kriteri Olması
84) Yöneticilerin Yaşam Boyu Öğrenmesinin Sağlanması
85) Sanal Ortam Etkinliklerinin ve Platformlarının Kullanılması
86) Yöneticilere Yetkinlikleriyle İlgili Nesnel Geribeslemenin Sağlanması
87) Eğitimlerin Kalitesinin Arttırılması
88) Kurumsal ve Kurumlar Arası Strateji Yetkinliklerinin Geliştirilmesi
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Yukarıda sıralanan öneriler işaret edilen yönetici rolleri ile bütünleştirilerek sınıflanmış ve her birinin
açıklaması yapılarak aşağıda sunulmuştur.
1. Tasarımcı rolü
a) Gelecek oluşturma modülü:
Temel Sorunların Anlaşılması: Kurumda ve sektördeki temel sorunlar doğru şekilde anlaşılmalıdır.
Temel sorunların çözülmesi halindeki değişim, etki ve faydalar belirlenmelidir.
Misyonun Doğru Şekilde Tariflenmesi: “Niçin, kimin için, nasıl yapılıyor?” sorularının yanıtları sade
ve net olmalıdır. Teşkilat kanunu yazımı gibi olmamalıdır. Faydası net bir şekilde ifade edilmelidir.
Yön Gösterici Vizyonun Belirlenmesi: Arzu edilen idealleri temsil etmeli, hayalleri göstermeli ama
gerçekçi ve uygulanabilir olmalıdır. Heyecan vermelidir. Kurumun özgünlüğünü ortaya koymalı,
hangi kuruma ait olduğu anlaşılabilmelidir.
Misyon ve Vizyonun Ölçülmesi: Kurumun temel yönüne doğru gidişteki ilerleme ve sapmalar
ölçülmeli, gerekli düzeltmeler yapılmalıdır.
Varılmak İstenen Yönün İletişiminin Yapılması: Tüm çalışanlarca benimsenmesini sağlayacak şekilde,
planlı ve programlı iletişimi yapılmalıdır. Mevcut kurumsal kültürle uyumlu olmalıdır.
Gelecek Senaryolarının Oluşturulması: Kurumların geleceği için orijinal senaryolar üretilmesi güçlü
özel sektör firmalarında uygulanan tekniklerden biridir. Görüşülen ve incelenen kamu kurumlarının
stratejik plan çalışmalarında senaryo çalışmalarının yapılmadığı görülmüştür. Kurumlar farklı gelecek
senaryoları için hazırlık yapmalıdırlar.
Strateji İletişiminin ve Diyalogunun Geliştirilmesi: İletişim planlarının dikkatle tasarlanması, politika
ve

prosedürlerin

çalışanlara

anlatılması,

sorumlulukların

tanımlanması,

tutundurmayı

kolaylaştırmaktadır.
Stratejilerin Ortamın Gerçekleriyle Örtüştürülmesi: Belirlenen stratejiler genellikle gelişmekte olan
olaylardan bağımsız yürütülmeye çalışılmaktadır. Bu nedenle, daha çok sayıda fikir alışverişi üretecek
tartışma, araştırma, pazar, müşteri ve rekabet odaklı incelemeler yapılandırılmalıdır. Her kademedeki
yöneticinin kurum içinde ve dışında gelişen olaylar hakkında bilgi sahibi olmaları stratejik yönetimin
ön koşullarından biridir.
b) Yaratıcılık ve inovasyon modülü
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Strateji Yenileme ve Yaratıcılığın Geliştirilmesi: Gerek strateji belirlemede, gerekse uygulamada
yöneticilerin rolü ciddi önem taşımaktadır. Kısıtlar altında amaçların gerçekleştirilmesi ve etkinliğin
çarpıcı şekilde arttırılabilmesi için yaratıcılık geliştirilmelidir. Yöneticiler ve planlamadan sorumlu
kişiler herkesi gelecek hakkında yaratıcı fikirler üretme konusunda heveslendirmelidir.
Uzun Soluklu Geliştirme Yaklaşımı: Ülke örnekleri, merkezi yönetimde, stratejik yönetim
sistemlerinin geliştirilmesinin uzun soluklu ve maliyetli bir yolculuk olduğunu göstermektedir.
Kapasite Gelişiminin Uzmanlığa Dayalı Olarak Yönetilmesi: Kapasite gelişim programları genelde
kişiler tarafından değil kurullar tarafından daha akademik, üniversite benzeri organizasyonlarla
yönetilmektedirler.
Gelişim Programlarında Uluslararası Bağlantıların Geliştirilmesi: Programlarda uluslararası
bağlantılar

da

bulunmalı,

yabancı

kamu

uzmanlarının

davet

edilmesi,

görevlendirilmesi

desteklenmelidir.
Kurumsal Strateji Yetkinliklerinin Geliştirilmesi: Yöneticiler bireysel yetkinliklerini daha gelişmiş
bulurlarken kurumsal yetkinlikleri aynı düzeyde gelişmiş bulmamaktadırlar. Yetkinlikler birey
düzeyinden kuruma, kurumdan kurumlar arası ve ülke düzeyine yükseldikçe yetkinliklerin algılanan
performansları da düşmektedir. Değerlendirmelerde ulusal ve uluslararası stratejik yönetim
performansı değerlendirmeleri bireyin ve kurumun yetkinliklerinin değerlendirmelerinin de altında
bulunmaktadır. Kurumsal yetkinliklerin geliştirilmesi için gerekli araçların kurumlara sunulması
gerekmektedir.
c) Öğrenmeyi öğrenme modülü
Kurumsal Geçmişi Okuma Yeteneğinin Geliştirilmesi: Tarihi tecrübeleri iyi bilip buradaki
gelişmelerden gerekli dersler çıkarılabilmeli ve geleceğe yansıtılmalıdır.
Stratejik Öğrenmenin Geliştirilmesi: Stratejilerin işleyip işlemediği izlenmelidir ve buna göre
kurumlar varsayımlarını değiştirebilmelidirler.
Kurumlarda Eğitim İhtiyaçlarının Sistematik Şekilde Analiz Edilmesi: Kurumlarda yapılan ihtiyaç
analizleri, eğitimden sorumlu birimin, diğer birimlerle periyodik toplantılar yaparak kurumun ve
birimlerin amaçlarına ve hedeflerine uygun şekilde neye ihtiyaçları olduğunun tespitine
dayandırılmalıdır. Tespit sürecinde İnsan Kaynakları, Eğitim ve Strateji Geliştirme Başkanlıkları
birlikte çalışmalıdır.
Kurumların Vizyonları Doğrultusunda Gelişim Programları Oluşturması: Eğitim ihtiyaçlarının
saptanmasında, insan kaynaklarının ve eğitimden sorumlu birimlerin, strateji geliştirme birimleriyle
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birlikte çalışmaları, stratejilerle gelişim planlarını uyumlaştırmaları gerekmektedir. Yıllık eğitim
planları da bu bağlamda belirlenecek ihtiyaçlara göre hazırlanıp Eğitim Kurullarına götürülmelidir.
Eğitilecek elemanların niteliği, uygulanacak eğitimin şekli, konusu, uygulanacağı yer ve zamanı,
Yıllık Eğitim Planlarında yer almalıdır.
Kamu Üst Düzeyine Yönelik Eğitimlerin Tasarlanması: Özellikle üst düzey kamu yöneticileri için
düzenlenen programlar birbirini tamamlayan, birbiriyle ve uygulama ilişkisi kurulacak şekilde
modelin yapısına uygun olarak tasarlanmalıdır.
SEM’lerin Öğrenme Sürekliliğine Odaklanmaları: Üniversiteler, toplumun ihtiyaçlarını dikkate alarak,
yeni düzenlemelere gitmektedir. Burada önemli tespit olarak sürekli kavramının uygulamadaki
anlamıdır. Günümüzde kurulan SEM’lerde sürekli eğitim, verdikleri eğitimlerin tekrarlanması olarak
görülmektedir. Eğitimlerin öğrenme boyutu ve katılımcıların öğrenmesi ile ilgili süreklilik kavramı
dışarıda kalmaktadır.
Yaparak Öğrenmenin Kullanılması: Eğitimin yanı sıra, araştırma, geliştirme, yayın çıkarma,
konferans, seminer, çalıştay, çalışma ziyareti düzenleme gibi faaliyetler de yürütülmektedir. Bu
etkinlikler sistemleştirilip, bireysel ve kurumsal performans kriterlerine alınmalıdır.
Yöneticilere Yetkinlikleriyle İlgili Nesnel Geribeslemenin Sağlanması: Yöneticiler stratejik yönetimle
ilgili yetkinliklerini genelde yüksek olarak değerlendirmektedir. Nesnel kriterlerle tespit edilen
ölçümlemelerin yöneticilerle paylaşımını kişisel gelişim açısından faydalı olacaktır.
Eğitim Kurumlarının İşbirliğinin Sağlanması: Kamu eğitim kurumlarının kendi aralarında
koordinasyonuyla ilgili bir bulguya da rastlanmamıştır. Örneğin, TODAİE; özel sektör eğitim
kurumlarının ve diğer kamu kurumlarının eğitim birimlerinin güçlenmelerini tehdit unsuru olarak
görmektedir. Bu kurumlarla işbirliği yaparak yeni açılımlara gidebilme olanakları değerlendirildiğinde
çarpan etkisi yükselecek, kurumu farklı bir düzeye taşıyacaktır. Modelin işletim sisteminde öngörülen
Strateji Koordinasyon Merkezi bu işbirliklerini koordine edecektir.
Eğitim ve Gelişimin kurumların ihtiyacını karşılayabilmesi için özel sektör Eğitim ve Danışmanlık
firmaları, kamunun Eğitim ve Danışmanlık kurumları ile devlet ve/veya Vakıf Üniversitelerinin farklı
alanlardaki yetkinliklerinden yararlanmak mümkün olacaktır.
2. Analist Rolü
a) Bilgi Yönetimi Modülü
Teknoloji ve Yenilik Okuryazarlığının Geliştirilmesi: Yöneticiler hem teknolojik olarak hem de diğer
yeniliklere açık olmalı ve onları izleyebilmelidir.
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Kurum İçi ve Kurumlar Arası Bilgi ve Deneyim Değişiminin Yapılması: Kurumlar arası karşılaştırma,
iyi örneklerin alınması, deneyimlerin paylaşılması (ülke ve dünyadaki) gereklidir. Bu paylaşımın
sürekli ve düzenli olması ortak deneyimin geliştirilmesini sağlayacaktır.
Sağlıklı Veri Temini: Girdi ve çıktılara yönelik kayıt sistemlerinin kurulması gerekmektedir. Zamanlı
ve doğru (güncel) bilgi temin edilebilmesi sağlanarak veriye dayalı karar destek sistemleri
oluşturulmalıdır. Bu amaçla ortak formatlar üretilmelidir. Yönetim Bilgi Sistemlerinin kurulması
desteklenmeli, elektronik altyapı geliştirilmelidir.
Sanal Ortam Etkinliklerinin ve Platformlarının Kullanılması: İnternetin getirdiği uzaktan öğrenme,
forum, sanal toplantı, e-posta gibi araçları kullanmak öğrenmeye ve iletişime destek olmakta
işbirliklerini güçlendirmektedir.
Yurtdışı Kıyaslamaların Yapılması: Strateji süreci ve içeriğiyle ilgili yurtdışındaki farklı deneyimlerle
karşılaştırma çalışmaları yapılmalıdır. Bunlar yurtdışında saha ziyaretlerini veya özel çalışmaları da
kapsamalıdır.
b) Stratejik Analiz Modülü
Doğru Strateji İçin Doğru Analizin Geliştirilmesi: Kurumun geçmişindeki gelişmelere, rakiplere ve
rakipler karşısındaki tutumlara, başarı ve başarısızlıklara iyi bakmak gerekmektedir. Oysaki, kurumlar,
mevcut durum tespiti aşamasında kronolojik çalışmaya yönelmekte, ders çıkarılması gereken hususlar
dikkatten kaçmaktadır. Kurumlar yaptıkları işi ve işin inceliklerini çok iyi bilmelidirler. Aslında
strateji, ağırlıklı olarak sentezle ilgili bir kavramdır, belirli anlayışların geliştirilmesi sonucunda ortaya
çıkar.
Sorun Modelleme ve Sistem Analizi Yetkinliğinin Geliştirilmesi: Sorunların ve sistemlerin analiz
yetkinliğine sahip yöneticiler, sorunların çözümleri için de önemlidirler. Aynı zamanda yapı ve işleyiş
olarak “Kurumun Analizinin Yapılması” doğru şekilde analiz edilmesi gerekmektedir.
Araştırma Metodolojileri Yetkinliğinin Geliştirilmesi: Gerek paydaşların görüşlerinin alınması gerekse
diğer çevre analizlerinin sağlıklı yapılabilmesi için farklı bilgi üretimi yöntemleri kullanılmalıdır.
Kısıtların Anlaşılması: Bütçe kısıtları başta olmak üzere stratejilerin tasarımında tüm kaynak ve sistem
kısıtlarının iyi anlaşılması gerekmektedir. Ayrıca, mevzuatın ve üst politika belgelerinin de belirleyici
olduğu düşünülerek bunların doğru şekilde analiz edilmesi gereklidir.
Fizibilite Yetkinliğinin Geliştirilmesi: Stratejilerin projelere dönüştürülmesi aşamasında doğru
fizibilitelerin yapılabilmesi önem taşımaktadır.
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GZFT Analizinin Planlara Yansıtılması: Özel sektör GZFT’yi stratejik planın ana verilerinden biri
olarak kullanmaktadır. Kamuda yapılan GZFT Stratejik Planlama Kılavuzu gereği yerine getirilmekte,
stratejik planlara yansıtılamamaktadır. Bu nedenle, hedef ve stratejiler belirlenirken GZFT-Stratejik
Plan ilişkileri zayıf kalmaktadır. GZFT’nin hedefler belirlendikten sonra yapılması önerilmektedir.
c) Mevzuat
Pozisyon Temelli İstihdamın Geliştirilmesi: Kapasitenin geliştirilmesinde pozisyon temelli istihdam
yaklaşımları olumlu katkıda bulunmaktadır. Kamu yöneticisi istihdamının esnek hale gelmesi kapasite
gelişimini ve sektörler arası hareketliliği arttırmaktadır.
Kamu Yöneticisi Geliştirmede Melez Modellerin Uygulanması: Ülkeler kamu yöneticisi geliştirme
alanında merkezi ve piyasa mekanizmaları aralarındaki ilişkileri kurabilmelidir.
Strateji Yetkinliğinin Terfi Kriteri Olması: Strateji yetkinlikleri çoğu ülkede yöneticiler için
performans/terfi kriterlerindendir.
Görev Çakışmalarının Giderilmesi: Mevzuat düzenlemelerinden gelen görev çakışmalarının
(mükerrerliklerin) giderilmesi veya çözümlenmesi gereklidir.
Eğitim Programları İçin Teknik ve İdari Şartnamelerin Hazırlanması: Yönetici eğitimlerinin, Özel
Eğitim ve Danışmanlık firmalarından temini, 4734 sayılı İhale Kanununa göre hizmet satın alınması
yoluyla yapılmaktadır. 4734 sayılı İhale Kanunu yapısı itibariyle “eğitim hizmeti” satın alınmasına
uygun değildir. Bu nedenle “Teknik ve İdari Şartnamelerin” hazırlanması özel bir önem arz
etmektedir.
Stratejik Planlama Kılavuzunun ve Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliklerinin revizyonunda yarar
görülmektedir.
3. Katalist Rolü
a) Liderlik Modülü
Üst Politika Belgeleriyle Entegrasyon Sağlanması: Üretilen stratejik yaklaşımların üst politika
belgeleriyle uyumlu olması gerekmektedir. Bunun için üst politikalar doğru şekilde içselleştirilmelidir.
Üst politika belgelerinin de stratejik yönetim anlayışına uygun olması beklenmektedir.
Üst Yönetimin Stratejik Yönetimin Lideri Olması: Stratejiyi üst yönetimin sahiplenmesi kritik önem
taşımaktadır. Üst yönetimin değişime liderlik etme rolü sağlanmalıdır.
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Siyasi Baskılardan Arındırılabilmesi: Siyasi baskılardan arınmak için şeffaflık ve fizibilite teknikleri
geliştirilmelidir.
Uzlaşma Kültürü Geliştirilmelisi: Uzlaşma ve pazarlık teknikleri geliştirilmelidir.
Şeffaflığın Arttırılması: Strateji sürecinin başarısı için süreçler ve içerik şeffaf olmalıdır.
Politika Açınımının ve Yayılımının (Policy Deployment) Gerçekleştirilmesi: Planlar ve hedefler,
genelden, birimler ve bireyler seviyesine indirilmelidir.
Stratejilerle Siyasi Programların Etkileşiminin Tanımlanması: Farklı ülkelerin stratejik yönetim
anlayışına bakıldığında; hedefler, sonuçlar, siyasi program çıktıları arasında geçişler vardır. Kamuya
hesap verilebilirlik ilkesinin yerine getirilebilmesi için TBMM’de “Stratejik Planlar” sorgulanmalıdır.
Kamunun ve medyanın ilgisi stratejik yönetime çekilmeli, soru sorulması sağlanmalıdır.
Tematik Konuların Geliştirilmesi: Kamuda ortak konular (cross-cutting issues) özel bir şekilde ele
alınmazsa kurumlar aynı doğrultuda hizalanamamaktadır.
Temel Sorunların Anlaşılması: Kurumda ve sektördeki temel sorunlar doğru şekilde anlaşılmalıdır.
Temel sorunların çözülmesi halindeki değişim, etki ve faydalar belirlenmelidir.
b) Değişim Yönetimi Modülü
Değişim Yönetimi: Stratejik yönetim sürecini ve stratejilerin sonucunu değişim yöntemleriyle ele
almak gerekmektedir. Etkin iletişim yapılarak, arzulanan amaçlar doğrultusunda destekler sağlanabilir
ve dirençler kırılabilir. İnançsızlık bu şekilde yok edilebilir.
Bilinçlenmenin Kamuda İstihdam Öncesi Yapılması: Kişilere kamu yönetimine gelmeden önce strateji
formasyonunun verilmesi gerekmektedir.
Kurumlar Arası Strateji Yetkinliğinin Geliştirilmesi: Kurumsal yetkinliklerin, kurumlar arası strateji
üretme yetkinliğiyle desteklenerek ülke stratejilerinin bütünleştirilmesi ve hizalanması gereklidir.
Kurumların Stratejik Plan Ekiplerinin Etkin Olması: Uygulamada, SP ekiplerinin yetkinlikleri aktif rol
oynamalarını sağlayacak ve etkinliklerini artıracak şekilde geliştirilmelidir.
Planların Geçerliliğinin Arttırılması: Hedefler mali kaynaklara göre belirlenmelidir. İç denetim
raporlarının mali kaynaklar açısından dikkate alınması sağlanmalıdır.
Gelişim Sisteminin Ülke Şartlarına Uygun Olması: Stratejik yönetim yaklaşımlarındaki merkezi
yönetim, ortamın özelliklerine bağlı olarak değerlendirilmelidir. Politik ve idari sistemlerin özellikleri,
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kültürel eğilimler ve etkiler ile önceki deneyimler gözönüne alınmalıdır. Aktörlerin çeşitliliği ve
stratejik süreçlere entegrasyonları yeniden ele alınmalıdır.
Stratejilerin Ortamın Gerçekleriyle Örtüştürülmesi: Belirlenen stratejiler genellikle gelişmekte olan
olaylardan bağımsız yürütülmeye çalışılmaktadır. Bu nedenle, daha çok sayıda fikir alışverişi üretecek
tartışma, araştırma, pazar, müşteri ve rekabet odaklı incelemeler yapılandırılmalıdır. Her kademedeki
yöneticinin kurum içinde ve dışında gelişen olaylar hakkında bilgi sahibi olmaları stratejik yönetimin
ön koşullarından biridir.
Kurum Kültürünün Gözönüne Alınması: Mevcut kültür yapıları, genellikle, hatalarını ve yenilikleri
kabullenmekte zorlanmaktadırlar. Kurumların geçmişte; risklere, yararlanıcılara, tedarikçilere, tüm
paydaşlara karşı tutumları incelenmeli, yapılan hatalar ve iyileştirmeler göz önünde bulundurulmalıdır.
Stratejik Düşüncenin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması: Strateji sadece plan olarak değil bir düşünce
yaklaşımı olarak ele alınmalıdır.
c) Katılım Modülü
Hiyerarşik Yapının Etkilerinin Azaltılması: Kurum içinde daha demokratik daha eşitlikçi kültürün
geliştirilmesi gereklidir. Hiyerarşik yapı bilginin ve fikirlerin serbest hareketinin önünde engel teşkil
etmektedir. Sonuç olarak yatay ilişkileri geliştirmek, demokratik tutum, insana ve fikre değer verme
anlayışını hakim kılmak gereklidir.
Kurum İçi ve Kurumlar Arası İşbirliği Kültürünün Geliştirilmesi: Ortak amaçlara ulaşabilmek için
işbirliği yapılması kaçınılmazdır. İşbirliği yaklaşımlarının, araçlarının ve modellerinin geliştirilmesi
gereklidir.
Stratejik Paylaşım Ortamlarının Geliştirilmesi: Stratejik düşüncelerin periyodik olarak paylaşıldığı
toplantılar, forumlar ve platformlar düzenlenmelidir.
d) İnsan Kaynağı Modülü
İnsan Kaynaklarının Sayısal Kapasitesinin Güçlendirilmesi: Sayısal yetersizliklerin, nitelikli ve
yetkinlikleri karşılayabilecek insan gücüyle giderilmesi önerilmektedir.
Performansa Dayalı Çalışmanın Benimsenmesi: Personel rejimi içinde performans sisteminin
kurulması gerekmektedir. Yetkinliğe dayalı atama ve görevlendirmeler strateji sürecini olumlu
etkileyecektir.
Performans Yönetiminin Geliştirilmesi: Araçlar bazında sözleşme yönetimi ve performans yönetim
sistemleri tüm örneklerde öne çıkmaktadır. Tüm ülke örneklerinde performans ölçümleme
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zorluklarıyla

baş

edilmeye

çalışılmaktadır.

Stratejik

yönetim

araçlarının

kullanımı

yaygınlaştırılmalıdır.
Öneri Sistemleri Kurulması: Kurumlarda fikirsel çeşitliliği sağlamak ve gelişimlerini desteklemek için
öneri toplama ve değerlendirme sistemleri kurulmalıdır.
Stratejiyle İlgili Ödül Sistemi Kurulması: Stratejik düşüncenin teşvik edilmesi için ödül sistemi
geliştirilmelidir.
Stratejilerle Çalışma ve Eğitim Sürekliliği: Strateji geliştirme kurulunun düzenli toplanması ve
değerlendirme yapması gereklidir. Bunun sürekli strateji planlama eğitimleriyle desteklenmesi gerekir.
Yönetici Adaylarının Yetiştirilmesi: Yönetici adayları için eğitim modülleri geliştirilmelidir. Bu
modülde yer alan eğitim konularının belli bir kısmı tüm kamu kurumlarında ortak olabileceği gibi belli
bir kısmı da Kurumun misyonuna uygun olarak tasarlanmalıdır.
Her Çalışana Eğitim Verilmesi: Kurumda görev yapan bütün elamanların yaptıkları görevler ve bu
elamanların kapasiteleri göz önüne alınarak her bir görevdeki memurlar için eğitim modülleri
oluşturulma ve her yıl tespit edilen asgari saatte bir eğitim bu kişilere verilmelidir.
İç Eğitimcilerin Geliştirilmesi: Eğitim faaliyeti uygulamasında eğiticiler, sadece akademik çevrelerden
değil uygulama içersinde bulunan kamu görevlilerinden de seçilmelidir.
Yöneticilerin Yaşam Boyu Öğrenmesinin Sağlanması: Yöneticilerin yetkinlik gelişimlerini eğitim
olarak değil, yaşam boyu öğrenmenin bir parçası olarak görmek gerekmektedir.
Sürekli Eğitimin Sağlanması: Eğitimlerin sürekliliğinin sağlanması için gelişim programları birbirini
tamamlar ve uygulamaya aktarımı sağlayacak şekilde kurgulanmalıdır.
4. Uygulama Geliştirici Rolü
a) Süreç ve Proje Yönetimi Modülü
Maliyetlerin Doğru Şekilde Hesaplanması: Faaliyetlerin maliyetleri gerçekçi yaklaşımlar ve
tekniklerle saptanmalıdır.
Risk Analizlerinin Yapılması: Stratejide mevcut riskleri doğru şekilde belirlenerek değerlendirilmeli ve
risk yönetimine hazır olunmalıdır.
İzleme ve Kontrol Metodolojilerinin Geliştirilmesi: Kurum içinde izlemenin nasıl yapılacağı
belirlenmelidir. Stratejik planlardaki gerçekleşmelerin periyodik olarak raporlanması ve izlenmesi
gerekmektedir. Özdeğerlendirme sistemi geliştirilmelidir.
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Etkin Bilgilendirme ve Geribildirim Alınması: Strateji süreçlerinin tamamında kurum içi
bilgilendirme ve geri bildirim düzenli olarak yapılmalıdır. Bunun için etkili bir iletişim ağının
kurulması ve işletilmesi gereklidir.
Sürece Dayalı Yaklaşımların Geliştirilmesi: İş süreçleri tanımlanmalıdır. Yetki ve sorumluluklardaki
çatışmanın giderilmesi (doğru yerde doğru iş) gereklidir. Kırtasiyecilik azaltılmalı ve süreçler
basitleştirilmelidir. Zaman yönetimi anlayışı geliştirilmelidir.
Proje Yönetimi Yetkinliğinin Geliştirilmesi: Stratejilerin uygulanmasında projelerin planlanması ve
yönetimi önem kazanmaktadır.
Süreçlerin Uyumlaştırılması: Strateji ve bütçe süreçleri birbirleriyle uyumlu hale getirilmelidir.
Bağımsız Dış Gözlerden Faydalanılması: Strateji sürecinde dışarıdan bağımsız görüşlerin alınması
fikirlerin test edilmesi açısından yararlı olacaktır.
SGB’lerin Rolünün İletişiminin Yapılması: Kurum içinde SGB’lerin görevleri ve rolleri doğru şekilde
anlaşılmalıdır.
b) Paydaş Yönetimi Modülü
Paydaşların Katılımının Arttırılması: Paydaşlar sürece katılmalı, yeterli örneklem üzerinden doğru
yöntemle düzenli görüş alınabilmelidir. Paydaşların görüşleri bu yolla planlara yansıtılabilir. Strateji
geliştirme sürecinde ihmal edilen paydaşların fikirlerinin yanında, hizmeti çok yoğun kullanan
kullanıcıların fikirleri özenle değerlendirilebilmelidir.
Tasarıma Paydaşların Dahil Edilmesi: Paydaşlar strateji süreçlerine sadece anket cevaplayanı olarak
değil, birlikte düşünen, tasarlayan olarak etkin şekilde katılmalıdırlar.
Yüzleşme Kültürünün Geliştirilmesi: İç paydaşların samimi görüşleri alınmalıdır. Sorunlarla,
kişiselleştirilmeden yüzleşilmelidir.
Çevreyi Okuma Yeteneğinin Geliştirilmesi: Kurumun çevresi (Dünya-Türkiye) tüm gelişmeleri
izleyebilmelidir. Bunun için farklı kaynakları kullanabilme ve bunları sentezleyebilme yeteneğine
ihtiyaç vardır.
c) Kaynak Yönetimi Modülü
Kaynakların Etkin Yönetilmesi: Stratejilerin uygulanmasıyla ilgili kaynakların verimli ve etkin
kullanılmasını sağlayacak analiz ve yaklaşımlar üretilmelidir.
Fiziki ve Sosyal Altyapıların Geliştirilmesi: Çalışma ortamları iyileştirilmelidir.
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Eğitimlerin Kalitesinin Arttırılması: Kamu yöneticilerinin önemli bölümü dünya ortalamalarına yakın
miktarda eğitim alma imkânına sahiptir. Aldıkları eğitim içeriklerinin de dünya standartlarına
getirilmesi gerekmektedir.
Kapasite Gelişim Modelinin Kurum ve Bireylere Uygun Hale Getirilmesi: Politik ve idari sistemlerin
özellikleri, kültürel eğilimler ve etkiler, önceki deneyimler göz önüne alınarak sürekli gözden
geçirilmelidir. Dolayısıyla merkezi kamu idarelerinin faaliyet alanlarına göre ve vatandaşa doğrudan
ya da dolaylı hizmet sunumuna göre ayrıca tasnifine gerek bulunmamaktadır.
ÖNERİLERİN GÖSTERDİĞİ KAMU YÖNETİCİSİ YETKİNLİKLERİNİN
GELİŞTİRİLMESİ
Yukarıda sıralanan öneriler doğrultusunda Kamu Yöneticisi Yetkinliklerinin Geliştirilmesi için
aşağıdaki temaların kurum dokusuna yayılması gerekmektedir.
a) Değişim Yönetimi
b) Stratejik Yönetim Süreci
i)

Çevre Analizi

ii) Kurumsal Analiz
iii) Senaryo Planlama
c) Karar Verme
d) Sistem Analizi ve Tasarımı
e) Bilgi Yönetimi
i)

Araştırma Metodolojileri

ii) Teknoloji ve Yenilik Okuryazarlığı
iii) Veri Analizi ve Okuması
f) İletişim Becerisi
g) Fizibilite Analizi
i)

Risk Yönetimi

h) İşbirliği Yönetimi
i)
i)

Çatışma ve Uzlaşma Yönetimi

Kaynak Yönetimi
i)

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

ii) Zaman Yönetimi
iii) Mali Yönetim
j)

Süreç Yönetimi

k) Proje Yönetimi
l)

Takım Oyunu

KAMUDA STRATEJİK YÖNETİM KAPASİTESİ GELİŞTİRME PROJESİ

334/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

m) Performans Yönetimi
n) Stratejik Düşünce
o) Liderlik
p) Sürekli Öğrenme
q) Yenilikçilik ve Yaratıcılık
r) Katılımlı ve Demokratik Yönetim
s) Yüzleşme Yeteneği
t)

Mevzuat Bilgisi

u) Üst Politika Belgelerine Hakimiyet
v) Politika Açınımı
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EKLER
EK: 1 TODAİE - SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ SEMİNERLERİ
1. AB Yasa Uyumlaştırma Süreci Semineri
2. Taşınır Mal Yönetmeliği Semineri

30. Motivasyon

3. Çatışma ve Stres Yönetimi Semineri

31. Norm Kadro Yönetimi

4. Uygulamalı Bilgi Yönetimi Semineri

32. Örgüt Geliştirme Teknikleri

5. Performans Yönetim Semineri

33. Proje Yönetimi

6. Zaman ve Toplantı Yönetimi Semineri

34. Performans Değerlendirme

7. Uygulamalı E-İmza Semineri

35. Performans Yönetimi

8. AB Müktesebatına Uyum Semineri

36. Protokol Yönetimi

9. Yönetici Asistanlığı Semineri

37. Resmi Yazışma Kuralları

10. AB Gıda Müktesebatı Semineri

38. Sorun Çözme Teknikleri

11. AB Hukuku Eğiticilerin Eğitimi

39. Sözel İletişim Teknikleri

Semineri

40. Stratejik Planlama

12. Sorun Yönetimi Teknikleri Semineri

41. Stratejik Yönetim

13. Protokol Yönetimi ve Resmi Yazışma

42. Stres Yönetimi

Kuralları Semineri

43. Takımla Çalışma Teknikleri

14. Hukuku Semineri

44. Toplam Kalite Yönetimi

15. Avrupa Birliği Projesi Hazırlama

45. Toplantı Yönetimi

16. Beden Dili

46. Türkiye’nin Yönetim Yapısı

17. Bilgi Yönetimi

47. Vizyon Geliştirme

18. Büro Yönetimi

48. Vizyoner Liderlik

19. Çatışma Yönetimi

49. Yaratıcı Düşünce

20. Değişim Yönetimi

50. Yaratıcı Düşünme ve Sorun Çözme

21. Empatik İletişim

51. Yazı ve Rapor Yazma Teknikleri

22. Etkili Konuşma ve Sunum Teknikleri

52. Yazılı İletişim Becerileri

23. Uygulamalı E-imza

53. Yazışma ve Dosyalama Teknikleri

24. İnsan Kaynakları Yönetimi

54. Yeniden Yapılanma

25. İnsan Kaynağı Planlaması

55. Yönetim Sorunları

26. Kaynak Yönetimi

56. Yönetim Süreçleri

27. Kriz Yönetimi

57. Yönetim ve Değişme

28. Kurum İçi İletişim

58. Yönetimde Bilgi Teknolojileri

29. Kurum Kültürü ve Geliştirilmesi

59. Yönetimde İnsan İlişkileri
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60. Yönetimde İş Basitleştirme
61. Yönetimde Karar Verme
62. Yönetimde Liderlik
63. Yönetimi Geliştirme
64. Yönetsel Etik
65. Yönetsel İletişim
66. Yönetsel Planlama
67. Zaman Yönetimi
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EK: 2 MPM - YÖNETİCİLERE YÖNELİK EĞİTİMLER
MPM Seminer Örnekleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Çağdaş Yönetim Teknikleri (2007)
Ekip Çalışması ve Liderlik (2010)
Etkili Karar Alma Teknikleri (2008)
Etkili ve Hızlı Okuma Teknikleri
İletişim, Beden Dili ve Protokol
Kuralları
İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi
İş Tatminini Etkileyen Faktörler
İş Yaşamında Gerilim ve Stres (2010)
İşletmelerde Kriz Yönetimi (2009)
Kişisel Değişimin Yönetimi (2010)
Kurum içi İşbirliği ve Etkileşimin
Geliştirilmesi (2008)
Kurum Kültürü (2009)
Liderlik ve Takın Ruhu (2009)
Liderlik (2007 )
Motivasyon
Artırıcı
Yönetici
Davranışları (2008)
Performans Yönetimi
Proje Yönetimi
Protokol Kuralları (2010)
Stres Yönetimi
Swot (GZFT) Analizi Eğitimi
Yöneticinin Liderlik Zekâsı ve
Çalışanları Motive Etme Becerisi
(2008)
Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zaman ve Toplantı Yönetimi
Aile Şirketlerinde Yönetim Sorunları
ve Kurumsallaşma
Beden Dili ve İletişim
Çatışma Yönetimi
Duygusal Zekâ ve İletişim
Etkili Sunum Teknikleri
Fikir Üretme ve Yaratıcılık
İletişim Becerileri ve Kurumsal
İletişim-İnsan İlişkileri ve İletişim
İş Süreçlerinin Yönetimi ve Süreç
İyileştirme
İş Tatmini ve Motivasyon
İşletmelerde Kurumsal Yapılanma
İşletmelerde Yenilikçilik
Kıyaslama
Kişilerarası İletişim ve Çatışma
Kurumsallaşmada Süreç Yönetimi ve
Uygulaması, Süreç İyileştirme
Organizasyonel Yeniden Yapılanma
Problem Çözme Teknikleri
Rekabet Stratejileri
Stratejik Planlama, Stratejik Yönetim
Toplam Kalite Yönetimi
Verimli ve Başarılı Olmak İçin
Stratejiler
Yetkinlik Yönetimi
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EK: 3 MGA - EĞİTİM BAŞLIKLARI
•

Yöneticilik ve Liderlik

•

Proje Yönetimi

•

Örgütsel Davranış

•

İnsan Kaynakları Yönetimi

•

Etkin iletişim Becerileri

•

Yaratıcı Düşünce

•

Yönetim ve Organizasyon

•

Uluslararası Müzakere

•

Risk ve Zaman Yönetimi

•

Basın Halkla İlişkiler

•

Mali Yönetim ve Bütçe

•

Anlaşma ve Protokol Hazırlama Esasları

•

Lojistik

•

Doğal Afet Yardım
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EK: 4 TODAİE PROGRAM ALT BAŞLIKLARI
Stratejik Yönetim:
•

Mevcut Durum Analizi (Kurumsal Analiz, Çevre Analizi)

•

Stratejik Planlama

•

Operasyonel Planlama

•

Performans Esaslı Bütçeleme

•

Risk Yönetimi ve İç Kontrol

•

Kurumsal Performans Yönetimi

Süreç Yönetimi:
•

Kurumsal Süreç Modellemesi

•

Süreç İyileştirme Sistematiği

Kalite Yönetimi ve Kurumsal Gelişim:
•

Liderlik ve Motivasyon

•

Özdeğerlendirme

•

Kurum Kültürü, İklim ve Değerler

•

Çalışanların Yönetime Katılımı ve İyileştirme Sistemleri

•

Kişisel Gelişim ve Takım Çalışmaları

•

Yenilikçilik - İnovasyon

•

Değişim Yönetimi

•

Öğrenme Programlarının Geliştirilmesi

Hizmet Verilen Diğer Yönetim Konuları:
•

Proje Yönetimi

•

Tedarik Zinciri Yönetimi

•

Zaman Yönetimi

•

Toplantı Yönetimi

•

Stres Yönetimi

•

Çatışma Yönetimi

•

Bilgi Yönetimi
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EK: 5 KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANSI / DOKTORA PROGRAMI OLAN
ÜNİVERSİTELER

Devlet Üniversiteleri

Yüksek
Lisans

Doktora

Adnan Menderes Üniversitesi

Var

Yok

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Yok

Yok

Akdeniz Üniversitesi

Var

Var

Anadolu Üniversitesi

Kamu hukuku anabilim dalı

Ankara Üniversitesi

Siyaset bilimi ve kamu yönetimi anabilim dalı-Kamu
hukuku anabilim dalı ve maliye (kamu ekonomisi)
anabilim dalı

Atatürk Üniversitesi

Kamu hukuku bölümü var

Balıkesir Üniversitesi

Var

Yok

Boğaziçi Üniversitesi

Yok

Yok

Celal Bayar Üniversitesi

Yok

Yok

Cumhuriyet Üniversitesi

Var

Var

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Var

X

Dokuz Eylül Üniversitesi

Var

Var

Dumlupınar Üniversitesi

Var

Yok

Ege Üniversitesi

Yok

Yok

Çukurova Üniversitesi
Dicle Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Galatasaray Üniversitesi

Kamu hukuku yüksek lisansı
Yok

Yok

Siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans programı, kamu
hukuku yüksek lisans programı ve doktora programı

Gazi Üniversitesi

Var

Var

Gaziantep Üniversitesi

Yok

Yok

Yok

Yok

Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Gebze Yüksek Teknoloji enstitüsü
Hacettepe Üniversitesi
Harran Üniversitesi
İnönü Üniversitesi

Kamu hukuku programı
Yok

Yok

Kamu yönetimi anabilim dalı
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Devlet Üniversiteleri
İstanbul Üniversitesi

Yüksek
Lisans

Doktora

Var
Yok
Kamu hukuku anabilim dalı da var

İstanbul teknik Üniversitesi

Yok

Yok

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Yok

Yok

Kafkas Üniversitesi

Siyaset bilimi ve kamu yönetimi anabilim dalı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Kamu yönetimi anabilim dalı

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Var

Yok

Kırıkkale Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi

Siyaset bilimi ve kamu yönetimi yüksek lisans
programı ve kamu hukuku yüksek lisans programı ve
doktora programı

Marmara Üniversitesi

Kamu yönetimi anabilim dalı

Mersin Üniversitesi

Var

Yok

Mimar Sinan Üniversitesi

Yok

Yok

Muğla Üniversitesi

Var

Yok

Mustafa Kemal Üniversitesi

Kamu yönetimi anabilim dalı

Niğde Üniversitesi

Var

Yok

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yok

Yok

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Var

Var

Osmangazi Üniversitesi

Yok

Yok

Pamukkale Üniversitesi

Var
Var
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Sakarya Üniversitesi

Var

Var

Selçuk Üniversitesi

Var

Var

Süleyman Demirel Üniversitesi

Var

Var

Trakya Üniversitesi

Var

Yok

Uludağ Üniversitesi

Var

Var

Yıldız Teknik Üniversitesi

Yok

Yok

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Var

Yok

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

Yok

Yok
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Kamu yönetimi ve siyaset
bilimi
ileVEkamu
hukuku
anabilim dalları

Bahçeşehir Üniversitesi

Kamu hukuku yüksek lisans programı

Başkent Üniversitesi

Yok

Yok

Beykent Üniversitesi

Yok

Yok

Bilkent Üniversitesi

Yok

Yok

Çankaya Üniversitesi
Doğuş Üniversitesi
Fatih Üniversitesi
Işık Üniversitesi

Kamu hukuku programı
Yok

Yok

Var
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi programı
Yok

Yok

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Kamu hukuku yüksek lisans programı

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Kamu hukuku doktora programı

İzmir Ekonomi Üniversitesi

Yok

Yok

Haliç Üniversitesi

Yok

Yok

Kadir Has Üniversitesi
Koç Üniversitesi

Kamu hukuku yüksek lisans programı
Yok

Yok

Maltepe Üniversitesi

Kamu hukuku programı

Kültür Üniversitesi

Kamu hukuku yüksek lisans ve doktora programı

Sabancı Üniversitesi

Yok

Yok

Ufuk Üniversitesi

Yok

Yok

Yaşar Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi

Kamu hukuku yüksek lisans programı
Yok

Yok
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EK: 6 ÜNİVERSİTELERİN SÜREKLİ EĞİTİM PROGRAMLARI
Alfabetik sıraya göre verilmiştir.
1- Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi
Merkez, kişilere, kamu ve özel sektöre, ulusal ve uluslar arası kuruluşlara ihtiyaç duydukları alanlarda
eğitim programları, kurslar, seminerler, çalıştaylar, sportif, sanatsal eğitim, kurs ve konferanslar düzenler
ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar. Merkez, üniversitenin konu ile ilgili tüm laboratuar, kütüphane
ve diğer eğitim imkânlarını katılımcıların kullanımına sunulmasını sağlar.
Sürekli Eğitim Merkezinde planlanan eğitimler amacı, yapısı ve katılımcı kitlesi gibi faktörler dikkate
alınarak çeşitli gruplara ayrılmıştır. Bu programlar; mesleki eğitim programları, bilgisayar-bilişim
programları, dil eğitim programları, sağlık eğitim programları, engellileri topluma kazandırma, yaşam
kalitesini yükseltme programlarını, meslek edindirme programları, kültür ve sanat programları, spor eğitim
programlarını içermektedir. Ayrıca, Merkez güncelleme programları adı altında çeşitli kuruluşlardan gelen
talebe uygun konularda sadece kuruluşun kendi elemanları için de özgün programları düzenleyebilir.
Projeler
1. İnternet Destekli Eğitim Projesi
2. Online Avrupa Vatandaşlık Eğitimi Projesi

http://suyam.ibu.edu.tr/index.html
*Web sayfalarında yönetici eğitimlerine rastlanmamıştır.
2- Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ADYÜSEM)
Hedefleri
-

Farklı tür ve derecelerde yabancı dil kurslarının düzenlenmesi,

-

Kişisel gelişim kurslarının düzenlenmesi

-

Temel ve ileri düzey bilgisayar kursları ile yazılım programlarının kullanımına yönelik kursların
düzenlenmesi

-

Kamu Personeli Seçme Sınavı ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na dönük
hazırlık kurslarının düzenlenmesi

-

Merkezin ilgi alanına giren konularda kongre, sempozyum, konferans, seminer, çalıştay vb. bilimsel
faaliyetlerin düzenlenmesi

-

Meslek edindirme kurslarının düzenlenmesi,

-

Diğer gelebilecek talepler doğrultusunda sürekli eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi

http://www.adiyaman.edu.tr/index.php?lo=adyusem
*Web sayfalarında yönetici eğitimlerine rastlanmamıştır.
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3- Adnan Menderes Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ADÜSEM)
Merkezin amacı
Üniversitenin eğitim-öğretim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda ön lisans, lisans ve lisansüstü
öğretim programları dışında kalan eğitim-öğretim programları düzenlemek, kamu, özel sektör ve
uluslararası kurum, kuruluş ve kişilere yönelik olarak ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim programları
geliştirmek ve uygulama yoluyla, Üniversitenin, kamu kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla
işbirliğini geliştirmektir.

Faaliyet alanları
a) Kamu, özel sektör, uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim-öğretim
programları, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, atölye çalışmaları, seminerler, konferanslar ve eğitim
fuarları düzenlemek,
b) Danışmanlık, proje ve benzeri hizmetleri vermek ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak,
c) Faaliyetlere katılıp başarılı olanlara faaliyet türüne göre düzenlenmiş başarı belgesi, katılım belgesi,
sertifika ve benzeri belgeler vermek.
http://www.akademik.adu.edu.tr/aum/sem/index.asp
*Konferans: "Değişim Trendleri, Dinamikleri ve Değişimin Yönetimi"
*Eğitim Semineri: “Stratejik Planlama, Yönetim, Değerlendirme ve Bütçe” Anıl YILMAZ (DPT Stratejik
Daire Başkanı) ve Halit KÜÇÜKÜNAL (Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Mali
Yönetim Merkezi Uyumlaştırma Daire Başkanı). 17 Haziran 2008, Eğitim Fakültesi Konferans Salonu.
4- Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Uygulama Merkezi
28 Eylül 2008 tarih ve 27011 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Üniversitemiz “Yaşam
Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi”, Atatürk Kültür Merkezi’nde faaliyetlerine başlamıştır.
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi, gerek öğrenci ve akademisyenlerin gerekse de Afyon Halkının mesleki,
kişisel, sanatsal ihtiyaçlarını karşılayacak eğitimler düzenlemekle birlikte yerel, ulusal ve uluslararası
projelere ev sahipliği yapmaktadır. Yaşam Boyu Eğitim Merkezi, LCCI Sınav Merkezi'dir.
http://www.ybe.aku.edu.tr/hakkimizda.htm
* Sosyal sanatsal, mesleki, kişisel, kurumsal eğitimler vermektedirler. Web sitelerinde yönetici eğitimlerine
rastlanmamıştır.
5- Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (AKÜNSEM)
Amacı
Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin (AKÜNSEM) kuruluş amacı, toplumun sürekli eğitim
ihtiyacını karşılamak üzere Üniversite birimlerinin uzmanlıklarından yararlanan, üstün nitelikte ve talebe
uygun olarak tekrarlanan, sertifika programı, kurs veya seminer tarzında, kısa ve uzun süreli eğitim
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programları düzenlemektir.
Düzenlenen eğitim programları, ülke ve bölgenin güncel ekonomik faaliyetleri ve gelişimi açısından
öncelik kazanan alanlarda meslek kazanmak, meslekle ilgili bilgi ve beceri düzeyini yükseltmek, yeni
mesleki beceriler edinmek ve kişisel gelişim ihtiyacını karşılamak isteyen, toplumun her kesiminden
bireylerin ya da bu eğitimlerden çalışanlarını ve/veya üyelerini yararlandırmak isteyen kamu ve özel tüm
kuruluşların talep ve ihtiyaçlarına göre tasarımlanır ve yürütülür
http://akunsem.akdeniz.edu.tr/tr
*Eğitim programlarının içinde sertifika programları, seminer programları ve kurs programları
bulunmaktadır. Web sitelerinde yönetici eğitimlerine rastlanmamıştır.
6- Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
Eğitim programları
-

Etkili İletişim ve Empati Becerileri Eğitimi

-

Etkili Problem Çözme ve Karar Verme Becerileri Eğitimi

-

Etkili Zaman Yönetimi Eğitimi

-

İletişim ve Yaratıcılık Teknikleri ile Problem Çözme Eğitimi

-

İletişimde Heyecanı Yenme, Öfkeyi Kontrol Altına Alma ve Önyargı Eğitimi

-

İletişimde Liderlik Eğitimi

-

İnsanlar Arası İletişim, Stres ve Ruh Sağlığı Eğitimi

-

İş ve Motivasyon Eğitimi

-

Perakende Sektörü için Yönetici Yetiştirme Eğitimi(Planlanıyor)

-

Protokol Eğitimi

-

Yönetimde halkla İlişkiler ve İletişim Eğitim Programı

-

Yönetimde İnsan İlişkileri ve İş yaşamında Stresle Başa Çıkma Yolları

-

Zaman Yönetimi, Etkili İletişim ve Beden Dili, Fikir Üretme ve Yaratıcılık Eğitim Programı

http://www.ankusem.ankara.edu.tr/
7- Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BÜSEM)
İş Dünyasındaki Liderlik Sertifika Programı
-

Liderlik ve Yönetim Becerileri

-

Girişimcilik

-

İnsan Kaynakları Yönetimi

-

Kurum Kültürü

-

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma

-

Stratejik Planlama ve Denetim

-

İş Planı Teknikleri
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-

Bütçe Yönetimi ve Bütçe ile Yönetim

-

Pazarlamada Liderlik

-

Kriz Yönetimi

-

Finansal Tabloların Analizi ve Yorumlanması

Executive MBA, Üst Düzey Yöneticiler için Genel İşletmecilik Yüksek Lisans Programı
-

Belediyelerde Kurumsallaşma ve Stratejik Yönetim

-

Liderlik, Yönetim Becerileri

-

Belediyelerde Fon Ve Kaynak Yaratma

-

Finansçı Olmayanlar İçin Finans

-

Yerel Yönetim Vizyonu ve Reform Tartışmaları (2 bölüm)

-

Yerel Yönetimlerde Kurumsallaşma

-

İnsan Kaynakları Yönetimi

-

Stratejik Planlama ve Denetim (2 bölüm)

-

AB ve Yerel Yönetimler ve AB Proje Yönetimi (2 bölüm)

-

Basın ve Halkla İlişkiler

http://www.busem.bahcesehir.edu.tr/
8- Balıkesir Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
http://www.balikesir.edu.tr/ars.surekli.egitim.php
9- Başkent Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
Eğitim programları:
-

Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme Eğitimi

-

Halkla İlişkiler Semineri

-

İletişim Semineri

-

Kişisel Gelişim Semineri

-

Örgütte Motivasyon Eğitimi
10- Bilgi Üniversitesi

EMBA ve uzaktan EMBA programları gerçekleştirilmektedir.
İletişim Becerileri Eğitimi
-

İletişim Becerileri Eğitiminin Tanıtımı, Eğitimden Beklentiler, İletişim Kavramı, İletişim Engelleri

-

Tek-Çift Yönlü İletişim, Beden Dili

-

Duyguları Anlama, Empati, Ben Dili, “Hayır” Diyebilme

-

Değerler, Topluluk Önünde Konuşma
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11- Bilkent Üniversitesi
"Executive MBA" (Yönetici MBA)
12- Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
-

Yönetim ve Organizasyon (Kurumlara Özel)

-

Uluslararası Pazarlamaya Giriş

-

Yöneticiler için Pazarlama

-

Etkin Yöneticilik

-

Etkin Pazarlama Yönetimi

-

Pazarlama

-

Tüketici Davranışları

-

Muhasebe ve Finans

-

Pazar Araştırmaları

-

Organizasyon Ve Yönetim

-

Pazarlama

-

Operasyonel Yönetim

-

Şirketlerde Uluslararasılaşma Süreci
13- Cumhuriyet Üniversitesi Mehmet Recai Toydemir Sürekli Eğitim Merkezi (CÜSEM)

Halkla İlişkiler Ve İletişim Yönetimi Sertifika Programı (Ekim 2004)
http://cusem.cumhuriyet.edu.tr/
14- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
*Web sayfası yok
15- Çankaya Üniversitesi Sürekli Eğitim, Danışma ve Araştırma Merkezi (SEDAM)
Çankaya Üniversitesi Sürekli Eğitim, Danışma ve Araştırma Merkezi SEDAM, özellikle yönetim ve
analitik becerilerin geliştirilmesi ile ilgili konularda eğitim vermek amacıyla kurulmuştur.
SEDAM'ın gerçekleştirdiği eğitim programlarının ortak amacı, çeşitli sektörlerde işletmeci, araştırmacı,
planlamacı ve politika uygulayıcı olarak çalışan yönetici ve yönetici adaylarına, yönetimdeki çağdaş
uygulamaları aktarmak, modern işletmecilik yöntemlerinin ülkemizde de yaygın olarak uygulanmasını
sağlamak ve aynı zamanda nitelikli işsiz işgücünü belirli konularda uzmanlaştırarak istihdamlarına katkı
sağlamaktır.
Eğitim programları sonunda katılımcıların, bir yöneticinin ihtiyacı olan güncel ekonomi, finans ve
organizasyon bilgisini almış, makro düzeyde alternatif politika üretim becerilerini kazanmış ve de mikro
düzeyde son yıllarda büyük önem kazanan "toplam kalite yönetimi" yaklaşmını kendi kuruluşlarında
uygulayabilecek konuma gelmeleri hedeflenmiştir.
Kuruluşların özellikle yönetim becerilerinin geliştirilmesi amacına yönelik eğitimler Profesyonel Satış
Teknikleri, Pazarlama Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Muhasebe ve Finansman Yönetimi, Finansçı
Olmayanlar İçin Finans, Halkla İlişkiler ve Tanıtım başlıkları altında gerçekleştirilmektedir. Sedam eğitim
programları sürekli güncel ve ihtiyaca cevap verecek şekilde tasarlanmaktadır.
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Programlar ortalama 1,5 - 2 ay sürmektedir.
Eğitim Programları:
-

Hazine Destekli Eğitim Programları

-

Dış Ticaret Yönetimi

-

İnsan Kaynakları Yönetimi

-

Profesyonel Pazarlama ve Satış Teknikleri Sertifika Programı

-

Pazarlama ve Halkla İlişkiler

-

Muhasebe ve Finansman

-

CMMI Temelli Yazılım Süreçleri Eğitimi Sertifika Programı

-

Etkin Liderlik Eğitimi Sertifika Programı

-

Uluslararası Fon Uygulamalarında Proje Geliştirme ve Proje Yönetimi

-

İstatistiksel Simülasyon (SPSS) Sertifika Programı

-

SPK Temel Düzey Lisans Sınavına Hazırlık Programı

-

WEB Tasarımı Sertifika Programı

-

Bilgisayar - Bilgisayar Kurs Programları

-

Borsa ve Sermaye Piyasaları Sertifika Programları

-

Borsada Bilgisayar Destekli Temel ve Teknik Analiz Sertifika Programı

-

Mekan Düzenleme, Geliştirme Ve Kullanma Teknikleri Sertifika Programı

-

Soyut - Somut Mekan Tasarımı

-

Güzel Konuşma ve Sunuş Teknikleri

Kurumsal Eğitim Programları
SEDAM, kurumların talepleri doğrultusunda seçkin ve deneyimli öğretim üyeleri ile aşağıdaki konularda
eğitim programları düzenlemektedir. Ayrıca, kurumların eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde de
danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu eğitim programları, hem SEDAM Müdürlüğü’nde, hem de
kurumların kendi tesislerinde düzenlenebilmektedir.
Programlar
-

Dış Ticaret Yönetimi

-

Kurumsal Finansman

-

İnsan Kaynakları Yönetimi

-

Çağdaş Yönetim Teknikleri

-

Pazarlama Ve Halkla İlişkiler

-

Yönetim Bilgi Sistemleri

-

Profesyonel Satış Teknikleri

-

Bütçe Teknikleri Ve Kontrolü

-

Avrupa Proje Yönetimi

-

Makro Ekonomik Göstergelerin Yorumları

-

Borsada Bilgisayar Destekli Temel Ve

-

Finansal Matematik

Teknik Analiz

-

Döviz Ve Para Piyasaları

-

Muhasebe Ve Finansman Yönetimi

-

Dış Ticaret İşlemleri

-

Borsa Ve Sermaye Piyasaları

-

Vergi Hukuku Ve Banka Uygulamaları

-

SPK Lisanslama

-

Vadeli İşlemler Ve Türev Ürünleri

-

Finanscı Olmayanlar İçin Finans

-

Sabit Gelirli Menkül Kıymetler
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-

Risk Yönetiminde Araçlar

-

Stres Yönetimi

-

Araştırma Ve Raporlama Teknikleri

-

Çatışma Yönetimi

-

Etkili Konuşma Ve Sunuş Teknikleri

-

Örgüt Kültürü Ve İş Ahlakı

-

Beden Dili

-

Liderlik Toplam Kalite Yönetimi

-

Etkin İletişim

-

Performans Değerlendirme

-

Motivasyon

-

Yönetici Sekreterlik

-

Zaman Yönetimi

http://sedam.cankaya.edu.tr/
16- Dicle Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
http://www.dicle.edu.tr/surekli/index.html *Sayfa yapım aşamasında
17- Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜSEM)
DAÜ-SEM tarafından seminerler, kurslar, sertifika programları, konferanslar, atelye çalışmaları ve hafta
sonu okulları (yoğunlaşmış eğitim) düzenlenecektir.
DAÜ-SEM bu çok çeşitli, üstün kaliteli eğitim olanaklarıyla birlikte personel yetiştirme programları
geliştirmek ve eğitim içerikleri hazırlamak için resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapacaktır.
Kişisel gelişimi arttırmak için özel günler ve eğitim gezileri de düzenlenecektir.
Yönetim Seminerleri (Yönetsel Personel Eğitim Listesi)
-

Yönetim Teknikleri

-

Liderlik ve Motivasyon

-

Etkili Sunum Teknikleri

-

Rapor Hazırlama Teknikleri

-

Hedef Belirleme Teknikleri

Kişisel Gelişim Seminerleri
-

İletişim ve Kişilerarası İlişkilerin Geliştirilmesi

-

Hizmet Kalitesi ve Müşteri Odaklılık

-

İş Yaşamında Başarının Anahtarı: Duygusal Zeka

-

Telefonda İletişim Teknikleri

-

Zaman Yönetimi

-

Takım/Ekip Yönetimi

-

Yazışma Kuralları

-

İnsan Davranışları ve Kişilerarası İlişkiler

-

İletişim ve Müşteri İlişkileri

-

Ekip Bilinci ve Görev Paylaşımı

-

SAP Programının Etkin Kullanımı
357/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Mesleki/Teknik Eğitimler
-

Sivil Savunma (İlkyardım, Yangın, Doğal Afetler, Acil Durumlar)

-

Temizlik ve Hijyen

-

Alet Bakımı

-

Betonda Kür Eğitimi / Sıva Uygulamaları Eğitimi

-

Uyuşturucu

-

İş Sağlığı ve Güvenliği

-

Stok / Dosyalama (3 kişi)

-

Budama (5 kişi) / İlaçlama (4 kişi) / Bitki Üretimi (2 kişi) / Sulama Sistemleri (2 kişi)

-

Epoksi Uygulamaları (15 kişi)

-

Ahşap Ürünleri ve Uygulama Yöntemleri (7 kişi)

-

LPG Tesisatı ve Emniyet Sistemleri (18 kişi) / LPG İle Çalışan Kazanlar (18 kişi)

-

DAÜ Performans Yönetim Sisteminde Portal Kullanımı Eğitimi

-

DAÜ Performans Yönetim Sistemi

Uzun Süreli Eğitimler
-

Microsoft Office Kullanımı

-

Yabancı Dil (İngilizce)

-

Türkçenin Düzgün ve Etkili Kullanımı

-

Bilgisayar Operatorlerine Yönelik Network Kursu
(CNAP: Cisco Networking Akademisi Programı)

http://sem.emu.edu.tr/index.aspx
18- Doğuş Üniversitesi SEM
Programlar:
-

İnsan Kaynakları Uzmanlığı

-

Kariyer Planlama ve Geliştirme Programı

-

Vergi Mevzuat Programı

-

Tahmin ve Karar Verme

http://dogus.edu.tr/sem/index.asp
19- Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM)
Desem, Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'dir.
Temel hedefi, uzman akademik kadrosuyla, öncelikle Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri ve personeli
olmak üzere, tüm halka kaliteli eğitim vermektir. Bu maksatla yabancı dil, bilgisayar ve diğer kişisel
gelişim eğitimleri verilmektedir. Ayrıca firmalara talepleri doğrultusunda; yönetim, işletme, kalite eğitimi
v.b. gibi özel eğitim programları düzenlenmektedir. Kurslar:
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-

Yabancı Dil Kursları

-

DESEM Kişisel Gelişim

-

Bilgisayar Kursları

-

DESEM Kariyer

http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php?KOD=104
20- Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DÜSEM)
Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DPÜSEM) 3 Temmuz 2003 tarihinde Dumlupınar
Üniversitesi Rektörlüğü’ ne bağlı olarak kurulmuştur. DPÜSEM’ in temel amacı, sertifikalı eğitim
programları, kurslar ve seminerler gibi kısa ve uzun dönemli programlar düzenlemektir. Böylece,
Üniversitemizin bütün bölümlerinden yararlanılır. Kurslar bölgenin güncel ihtiyaçları doğrultusunda
organize edilir ve uygulanır. Güncel ihtiyaçların arasında ekonomik ve finansal öncelikler, mesleki
eğitimdeki gelişmeler, yeni mesleki alanlar ve kişisel gelişim göz önünde tutulabilir. DPÜSEM, hem özel
sektör hem de devlet sektöründeki çalışanların hizmet içi eğitim ihtiyaçlarına cevap verir. Bunların yanı
sıra DPÜSEM Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programı kapsamındaki her çeşit projeyi hazırlamakta ve
uygulamaktadır.
Amacı
Merkezin amacı, kamu ve özel sektörde çalışanlarla değişik eğitim düzeylerinde ve yaş gruplarında olan
toplum bireylerinin, Üniversitemizin bilgi birikiminden faydalanmalarını sağlayarak çağın koşullarına
uygun biçimde eğitmektir. Böylece bir yandan her yaş ve düzeydeki kişilerin eğitim ihtiyaçlarına cevap
verilirken, öte yandan bireylerin ömür boyu istedikleri bilgiye nasıl ulaşabilecekleri ve bu bilgiyi irdeleyip,
ne şekilde kullanabilecekleri uygulamalı bir biçimde öğretilmiş olacaktır. Kurslar:
-

AB Hibe Projeleri ve Proje Yönetim Döngüsü Programı

-

Staja Başlama Değerlendirme Sınavına Hazırlık Kursu

-

21.yy.da Başarmanın Yolları: Girişimcilere Özel

-

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sınavına Hazırlık Kursu

-

Kalite Yönetimi

-

İş/Uğraş Terapisinin Ruhsal Engellilerde Uygulanması

Kurumsal Faaliyetler
Kamu ve özel kuruluşlarda çalışan personele yönelik eğitimlerdir. Eğitimlerin esasları, içeriği ve süresi
kuruluşun yetkilileri ile görüşülerek gereksinimler ve talepleri karşılayacak şekilde belirlenir. Çalışanların
kişisel ve kurumsal gelişimlerine katkıda bulunmak üzere hazırlanan kurumsal eğitimler, bünyemizde yer
alan eğitimlerin yeniden uyarlanması ile gerçekleştirilebileceği gibi kurumun talebine göre özel olarak ta
hazırlanabilir.
*Çeşitli seminerler de verilmektedir.
http://dpusem.dpu.edu.tr/
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21- Düzce Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi (DÜYEM)
Düzce Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (DÜYEM), bilimsel bilgiyi
yetişkinlerle ve kurumlarla paylaşmanın ve kuramsal bilgiyi uygulama ile bütünleştirerek toplum yararına
sunmanın en etkili süreçlerini geliştirmek; böylece bireysel ve toplumsal sorunların çözümüne katkıda
bulunmak amacı ile kurulmuştur. Bu çerçevede DÜYEM, kişilere, kamu ve özel sektöre, ulusal ve uluslar
arası kuruluşlara ihtiyaç duydukları alanlarda araştırma, proje ve danışmanlık desteği sağlamayı, eğitim
programları, kurslar, seminerler, çalıştaylar, sportif, sanatsal eğitim, kurs ve konferanslar düzenlemeyi
amaçlamaktadır.
Faaliyetler:
-

Uzmanlık Eğitimleri
a. Sertifika Programları
b. Kısa Süreli Programlar
c. Kurumlara Özel Eğitimler

-

Meslek Edindirme Eğitimleri

-

Beceri Kazandırma Eğitimleri

Eğitimler
-

Risk Analizi

-

OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Eğitim Programı

-

Bilgisayar Destekli Tasarım Eğitimi ( AUTOCAD - 3DS MAX)

-

ISO 9001:2008 KYS Temel Bilgilendirme, İç Denetçi Eğitim Paketi

-

Akademik İngilizce Kursu

-

İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Yönetimi

-

ISO 9001:2008 KYS Temel Eğitimi / ISO 9001:2008 KYS İç Denetçi Eğitimi

-

ISO 9001:2008 KYS Temsilcisi Eğitimi

-

Kalite Geliştirme Teknikleri - Problem Çözme Teknikleri / Süreç Yönetimi Eğitimi

-

Fitoterapi Eğitimi

-

F Klavye Sertifika Programı

-

Bilgisayar Destekli Tasarım Eğitimi [AUTOCAD-PHOTOSHOP-3DS MAX]
Geoteknik Problemlerin Çözümünde Sonlu Elemanlar Ve Plaxis Uygulamaları

-

Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı ve Yapıların Performansının Belirlenmesi

*Çeşitli seminer ve konferanslar da düzenlenmektedir.
http://www.duyem.duzce.edu.tr/
22- Ege Üniversitesi Linux Eğitim Merkezi
Moderasyon Teknikleri (Orta ve Üst düzey yöneticiler)
Halkla İlişkiler Yönetimi
Duygusal Zekâ Yönetimi ve Liderlik (Orta ve Üst düzey yöneticiler)
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-

Duygusal ve sosyal beceriler nedir, neden önemlidir?

-

Duygusal zekâ görüşleri

-

Beyin yapımız sağ ve sol beyin fonksiyonları

-

Duygusal zekâ göstergeleri

-

Kariyer yaşamımızda duygusal zekayı yönetmek

-

Yüksek duygusal zekâya sahip bir organizasyon olmak

-

Liderlikte duygusal zekâ

-

Duygusal zekâ ve iletişim becerilerimiz

-

Etkileme ve diyalog yönetimi, empatik iletişim, aktif dinleme

-

Her bir duygusal zekâ alanı ile ilgili örnek olaylar, testler

-

Güzel ve etkili konuşma

23- Ege Üniversitesi SEM
EGESEM’in hedef kitlesi; üniversite öğrencileri, kamu-özel kurum ve kuruluşlarında çalışan personel,
üniversite okumayan ancak eğitim alacağı konuda tam donanıma sahip olmayı planlayan gençler, ev
hanımları, nitelikli bir iş ve bir hayat için kendini geliştirmenin gerekli olduğuna inanan her yaştaki
katılımcılar
Mesleki Gelişime Yönelik Eğitimler
-

Anayasa Hukuku

-

Eğitim Ve Öğrenen Organizasyonlar

-

Halkla İlişkiler

-

Performans Yönetimi

-

Moderasyon Teknikleri

-

Kurum Kültürü

-

Uluslararası İlişkiler İçin Kpss'ye Hazırlık

-

Kurumsal İletişim

Kursu

-

Kurumsal İletişim Sertifika Prog.

-

KPSS'ye Hazırlık Kursu

-

İnsan Kaynakları Uzmanlık Sertifika

-

Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitimi

-

İnsan Kaynakları Yönetimi

Programı

Yabancı Dil Eğitim Programları
Kişisel Gelişim ve Tamamlayıcı Eğitimler
http://www.egesem.ege.edu.tr/detay.php?SayfaID=210
24- Erciyes Üniversitesi SEM (ERSEM)
Amacı:
ERSEM’in amacı, Erciyes Üniversitesinde örgün önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programları
dışında, Erciyes Üniversitesinin uzmanlaştığı ve bilgi birikimi olan tüm alanlarda, sürekli eğitim
programları ile Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek,
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öncelikle Türk Sanayi ve ülke kalkınmasına hizmet etmek ve giderek bu hizmeti uluslararası bir boyuta
ulaştırmaktır.
Çalışma Alanı
ERSEM, yukarıda belirtilen amaçları doğrultusunda, kişilere, kamu ve özel sektöre, ulusal ve uluslararası
kuruluşlara ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim programları, kurslar, seminerler ve konferanslar düzenler ve
bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar. Merkez kendine ait eğitim salonu ve araçları dışında, gerektiğinde
Üniversitenin konu ile ilgili tüm laboratuar, kütüphane ve diğer eğitim imkanlarını seminer katılımcılarının
kullanımına sunar.
Seminerler
-

İnsan İlişkileri ve Katılımcı Yönetim

-

İş Riski ve Kazalara Karşı Korunma Yöntemleri

-

Kalibrasyon Eğitimi

-

Siyasal Yozlaşma ve Ekonomik Kalkınmaya Etkileri

-

Stres ve Stresle Baş Etme Yöntemleri

-

Hastane Enfeksiyonları

*Çeşitli dil ve sertifika programları da bulunmaktadır.
http://ersem.erciyes.edu.tr/
25- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
*Web sayfasında yeterli bilgi bulunmamaktadır.
http://www.ogu.edu.tr/akademik/adetay.aspx?AID=15
26- Fatih Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
-

Aile Şirketleri Yönetimi

-

Belediyelerde Hizmet Yöntemleri ve Alternatif Hizmet Sunma Metotlar

-

CRM ( Müşteri İlişkileri Yönetimi )

-

Fizibilite

-

Globalleşen Dünya da Girişimcilik ve Girişimcilik Kültürü

-

İnsan Kaynakları Eğitim ve Yönetimi

-

İş Hukuku

-

İşletmelerde Lider ve Liderlik

-

İşletmelerde Öğrenmesini Öğrenme ve Öğrenen Organizasyonlar Teorisi

-

İşletmelerde Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi

-

Optimal Karar Alma

-

Proje Yöneticiliği ( MS Project )

-

Stratejik Hedef Belirleme
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-

Takım Çalışması

-

Uluslararası Hukuk

http://fusem.fatih.edu.tr/
27- Fırat Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (FÜSEM)
* Çeşitli sertifika programları ve kurslar mevcut, ancak yönetici eğitimlerine rastlanmamıştır.
http://web.firat.edu.tr/fusem/
28- Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
Hemşirelere Yönelik Yöneticilik Eğitimi
-

Yönetimin Tanımı ve Türleri

-

Hemşirelik Kanunu

-

Kurumsal İletişim/Etkili İletişim

-

Davranış ve Motivasyon Becerilerini Geliştirme / Takım Çalışması ve Takım Yönetimi

-

Sorun Çözme Becerilerinin Geliştirilmesi

-

Liderlik ve Liderlik Becerilerinin Geliştirilmesi

-

İş Analizi ve Performans Yönetimi

-

Stres Yönetimi

-

Zaman Yönetimi

Liderlik Okulu (Daha çok Öğrenciler için)
-

Kriz Yönetimi

-

Proje Yönetimi

-

Girişimcilik ve E-İş

-

Liderlik ve Takım Çalışması

-

Türk Liderlerin Başarı Sırları
29- Gaziantep Üniversitesi SEM

Kuruluş amacı:
GÜSEM'in kuruluş amacı, Gaziantep Üniversitesinde örgün önlisans, lisans ve lisansüstü öğretim
programları dışında verilecek eğitim programlarını (kurs, seminer, konferans, vb) düzenlemek ve
koordinasyonunu sağlamak ve bu şekilde Üniversitenin; toplum, kamu/özel sektör ve ulusal/uluslararası
kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.
Hizmetler:
-

Yabancı Dil Kursları

-

Sertifika Programları

-

Eğitim Programları
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-

Seminerler

-

Konferanslar

-

Kişiye Özel

*Yönetici eğitimlerine rastlanmamıştır.
http://www1.gantep.edu.tr/~gusem/
30- Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (GOPÜSEM)
Amacı
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinin (GOPÜSEM) amacı,
Üniversitenin eğitimini verdiği ve araştırmasını yaptığı ve örgün öğretim dışında kalan bütün ilgili
alanlarda Sürekli eğitim-öğretim programları ve çeşitli sosyal etkinlikler planlamak ve bu alanlarda yayın
ve danışmanlık hizmetleri vermek,
Bu yolla kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek ülke kalkınmasına katkıda
bulunmaktır. Ayrıca toplumun sürekli olarak eskiyen bilgi düzeyini çağın gereklerine uygun yeni bilgilerle
donatmak ve eğitim ihtiyacını karşılamak üzere Üniversite birimlerinin sahip olduğu uzmanlıklarından
yararlanan, kalite ve nitelik açısından üstün ve talebe uygun olarak tekrarlanan, sertifika programı, kurs
veya seminer tarzında, kısa ve uzun süreli eğitim-öğretim programları düzenlemektir. Yapılan bu eğitim
programları, ülke ve bölgenin güncel ekonomik faaliyetleri ve gelişimi açısından öncelikli olan alanlarda
meslek elemanı kazanmak, meslekle ilgili bilgi ve beceri düzeyini yükseltmek, yeni mesleki beceriler
edinmek ve kişisel gelişim ihtiyacını karşılamak isteyen, toplumun her kesiminden bireylerin ya da bu
eğitimlerden çalışanlarını ve/veya üyelerini yararlandırmak isteyen kamu ve özel tüm kuruluşların talep ve
ihtiyaçlarına göre tasarımlanır ve yürütülür.
Faaliyetleri
Sürekli faaliyetleri genel olarak, kamu ve özel sektör, ulusal ve uluslararası kuruluş ve kişilerin ihtiyaç
duydukları alanlarda, onların bilgi ve becerilerini artırmak, fiziki ve ruhsal gelişimlerine katkıda bulunmak
amacıyla, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, sanatsal ve sportif etkinlikler ve
diğer eğitim programları düzenlemek, amacı doğrultusunda projeler hazırlamak, yayın ve danışmanlık
hizmetleri sunmaktır.
Seminer ve Kurs Programları
Seminer ve kurs programlarımız, üniversitemizin çeşitli akademik birimlerindeki öğretim elemanlarının
kendi uzmanlık alanları ile ilgili olarak, kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilerin talep ettikleri
konularda bilgilendirilmeyi amaçlayan, ilgili konularda meydana gelen gelişmeleri katılımcılara aktararak
kendi alanlarıyla ilgili yeni becerilerin kazandırılmasına yönelik olarak hazırlanan, başarı sınavı
gerektirmeyen, kısa süreli olarak planlanan ve tüm katılımcılar için “Seminer ve Kurs Katılım Belgesi”
verilmesini sağlayan eğitim ve öğretim programlarıdır.
Sertifika Programları
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Sertifika programları, sertifika verilecek konunun temel amaçlarına uygun olarak planlanan ve katılımcılara
ilgili alanda yeni bilgi ve becerilerin asgari eğitim süresinde kazandırılmasını amaçlayan ve dönem
sonunda da bu bilgilerin teorik ve uygulamalı olarak değerlendirilerek katılımcılara “Başarı Sertifikası”
verilmesini olanaklı kılan bir eğitim ve öğretim programlarıdır .
http://gopusem.gop.edu.tr/Default.aspx
31- Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi
*Çeşitli kurslar mevcut, ancak yönetici gelişim eğitimlerine rastlanmadı.
http://www.gyte.edu.tr/seum/hakkimizda.htm
32- Giresun Üniversitesi Sürekli Eğitim ve araştırma Merkezi (GÜSEM)
Amacı
Merkezin amacı, Giresun Üniversitesi’nin örgün ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında
verilecek sürekli eğitim programlarını düzenlemek ve bu yolla Üniversitemizin kamu, özel sektör ve
uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek, ülke kalkınmasına hizmet vermektir. Merkezimizin
öncelikli amacı, üretken, duyarlı, sürekli öğrenme arzusu içerisinde ve gelişimi isteyen bireylerin, sürekli
yenilenen teknolojilerin kullanımı vasıtasıyla, kurum ve toplumlara ulaşmasını sağlamaktır. Görevimiz,
bilimsel bilgiyi yetişkinlerle ve kurumlarla paylaşmanın ve kuramsal bilgiyi uygulama ile bütünleştirerek
toplum yararına sunmanın en etkili süreçlerini geliştirmek; böylece bireysel ve toplumsal sorunların
çözümüne katkıda bulunmaktır.
1- Niteliğine Göre Sürekli Eğitim Programları:
-

Mesleki yetiştirmeye dönük eğitim programları

-

Toplumsal yaşamın niteliğini iyileştirmeye yönelik eğitim programları

-

Toplumsal yaşamın niteliğini iyileştirmeye yönelik eğitim programları

-

Demokrasi kültürünü geliştirmeye yönelik eğitim programları

-

Temel eğitim yönelimli programlar

2- Eğitimin Yapıldığı Yere Göre Sunulacak Sürekli Eğitim Türleri
-

İş Başında Eğitim Programları

-

İş Dışında Eğitim Programları

-

Kurum Dışında Eğitim

3- Süresine Göre Eğitim Türleri
-

Kısa süreli seminerler

-

Uzun süreli kurslar
365/855 /855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

-

Konferanslar

4- Hedef Kitlesine Göre Eğitim Türleri
-

Üniversite Dışı Kurum ve Kişilere Dönük Programlar

-

Giresun Üniversitesi Personel Geliştirme Programları

*Çeşitli kurslar mevcut, ancak yönetici eğitimlerine rastlanmadı.
http://giresun1.giresun.edu.tr/gusem/index.html
33- Girne Amerikan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
Girne Amerikan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (GAÜSEM) bünyesinde bireylerin eğitim
ihtiyaçlarının karşılanması esas alınarak psikoloji programları, dil programları, turizm- işletme programları,
spor programları, bilgisayar programları, ilk ve ortaöğretim öğrencileri için yaz okulu programları ve genel
eğitim programları hizmet vermeye başlamıştır.
Aktif Programlar:
-

İngilizce Pre-Intermedıate Sertifika Programı

-

İş İngilizcesi Sertifika Programı

-

Çağdaş Yöntemlerle Halkla İlişkiler

-

Genel Muhasebe Ve Bilgisayar Uygulamaları Sertifika Programı

-

Girişimcilik Sertifika Programı

-

Kamu Personeli Seçme Sınavı

-

Müşteri İlişkileri Yönetimi Sertifika Programı

-

Liderlik Ve Yöneticilik Sertifika Programı

-

İşletmelerde Sağlık, Emniyet Riski Yönetimi Sertifika Programı (Ab Uyumlu)

-

Politika Sertifikası

-

Sağlık Sektöründe Etkili İletişim Sertifika Programı

-

Kurum İçi Ve Kurum Dışı İletişim Becerileri

-

Access Veritabanı Sertifika Programı

-

Adobe Photoshop Eğitim Sertifika Programı

-

Coreldraw Eğitim Sertifika Programı

-

ECDL Türkiye Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası

-

Moodle(Modüler Nesne-Yönelimli Dinamik Öğrenme Ortamı) Sistemi Sertifika Programları

-

Cısco Ağ Akademisi Eğitim Sertifika Programı

-

Turizm-Çevre-Kent Ve Planlama Sertifikası

http://www.gau.edu.tr/turk/PageContents.aspx?ContentID=85&MenuParentID=23
34- Hacettepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (HÜSEM)
Misyonu: Yetişkinlere, eğitim ihtiyaçlarına yönelik yaşam boyu öğrenme fırsatları vermek
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Vizyonu: Bireylerin ve kurumların potansiyellerini en etkili şekilde geliştirmelerini ve kullanmalarını
sağlar.
İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı
-

İnsan Kaynaklarının Stratejik Rolü (İK Yöneticiler İçin Neden Önemlidir? Stratejik Planlama ve
İKY'nin Rolü)

-

İnsan Kaynakları ve Hukuk (İK Açısından Kamu Hukuku ve Özel Hukuk)

-

İş Analizi ve İş Tasarımı

-

İnsan Kaynakları Planlaması

-

İnsan Kaynaklarına Ulaşma

-

Sınavlar ve İşe Alma

-

Mülakatlar ve Mülakat Teknikleri

-

Oryantasyon

-

Eğitim ve Geliştirme

-

İnsan Kaynakları ve Örgüt Geliştirme

-

Performans Yönetimi

-

Motivasyon

-

Ücretlendirme

-

Performans Değerlendirme

-

Performansa Göre Ücretlendirme

-

Sendikal İlişkiler ve Toplu Sözleşme

-

İşçi Sağlığı ve Güvenliği

-

Kariyer Yönetimi

-

İnsan Kaynakları ve Küreselleşme

http://www.husem.hacettepe.edu.tr/HUSEM_SP_SUNUMU_dosyalar/frame.htm#slide0025.htm
35- Hakkari Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
*Web sayfası yok
36- İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi
Amacı:
Merkezin amaçları; Üniversite mezunları ile mensuplarının ve toplumun her kesiminin yaşam boyu
öğrenim sürecinde yer alması için, ihtiyaç duyulan alanlara öncelik vermek, her türlü eğitim ve öğretim
programı, kurs, seminer, sertifika programı ve etkinlik yapmak veya yapılması için ortam sağlamak,
Üniversite ile özel sektör, sanayi ve diğer kamu kuruluşları arasında işbirliğine dayalı olarak hizmet
sunmaktır.
Merkezin faaliyet alanları; Üniversite öğrencilerine ve personeline, kamuya veya özel sektöre ihtiyaç
duydukları alanlarda danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek, her türlü yayında bulunmak, yerel, bölgesel,
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ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri etkinlikler
düzenlemek, bu faaliyetleri diğer merkezler ile birlikte koordine etmek ve bu alanlarda Üniversite
imkanlarının tanıtımı da dahil olmak üzere her türlü faaliyette bulunmaktır.
Faaliyetler:
-

Sertifika Programı

-

Eğitim Programları

-

Konferanslar

-

Danışmanlık

http://sem.istanbul.edu.tr/
37- İstanbul Arel Üniversitesi SEM
Eğitimler
-

Üniversite ders kursları

-

Yabancı dil kursları

-

Bilişim kursları

-

Sınav hazırlık kursları

Sertifika Programları
-

Sağlık İşletmelerinde Medikal Satın alma ve Lojistik Yönetimi

-

Sağlık Sektöründe Kalite Yönetimi ve İç Tetkikçilik

-

Halkla İlişkiler ve Medya İletişimi Yönetimi

-

Perakende Yönetici Yetiştirme (Retail Trainee)

-

İnsan Kaynakları Yönetimi

-

Sağlık İşletmeleri Yönetimi

-

Sağlık İşletmelerinde Medikal Muhasebe Uzmanlığı

-

Sağlık Sektöründe Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Yönetimi

-

OHSAS 18001:2008 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

-

ISO 22000: 2005 Gıda Güvenliği Sistemi

-

ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

-

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

-

Satın alma - Stok ve Satın alma Sözleşmeleri Yönetimi

-

Maliyet Düşürme - Verim Arttırma Stratejileri

-

Dış Ticaret İthalat - İhracat Gümrük Müşavirliği

-

Finans Uzmanlığı

-

Sağlık Turizmi Yönetimi

-

Profesyonel Satıcılar için Satış Okulu

-

Hafıza ve Hızlı Okuma Teknikleri
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-

Lojistik ve Satın alma Yönetimi

-

Yeni Pazarlama Yönetimi

-

Sağlık İşletmelerinde Faturalandırma Uzmanlığı

-

Girişimcilik

-

Avrupa Birliği Hibe Başvurusu Hazırlama

-

Proje Yönetimi

-

EBC*L Avrupa İşletme Yeterlilik Lisansı

http://www.arel.edu.tr/arelsem/bankacilik.html
Seminer Programları
-

NLP (Neuro Linguistic Programming)

-

Çatışma Yönetimi

-

Pazarlama Seminer Günleri

-

Satışta Etkin Sunum Teknikleri

-

Koçluk Prensipleri

-

İleri Satış Teknikleri

-

İnovatif Müşteri İlişkileri Yönetimi

-

Hizmet Sektöründe Etkin İletişim Teknikleri

-

Stratejik Pazarlama İletişimi

-

Toplam Kalite Yönetimi

-

Sağlık Kuruluşlarında Sürekli İyileştirme

-

Temel Müzakere Becerileri

Araçları

-

Liderlik ve Yönetim Kalitesi

Stratejik Yetenek Yönetimi ve Kariyer

-

Mülakat Teknikleri

Koçluğu

-

Pazarlamada Yeni Trendler

-

Eğitim Planlama ve Etkili Sunum Teknikleri

-

Modern Pazarlama Yöntemi

-

Etkili İletişim ve Beden Dili

-

İnsan Kaynakları Kalite İlişkisi

-

Sunum Teknikleri ve Hitabet Sanatı

-

Eğitimcinin Eğitimi ve Sunum Becerileri

-

Zaman Yönetimi

-

Satış ve Müşteri İlişkilerinde Etkililik

-

Toplantı Yönetimi

-

Turizm Sektöründe Toplam Kalite Yöntemi

-

Yabancı Dil Kursları
Bilişim Teknoloji Kursları
Kurumsal Eğitimler
-

Call Center Elemanları için Etkili İletişim ve Tele Satış Teknikleri

-

Satış Yönetimi

-

Stratejik Pazarlama

-

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

-

Yöneticilere Özel Seminer Programları

-

ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

-

ISO 22000: 2005 Gıda Güvenliği Sistemi

-

OHSAS 18001: 2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi

-

Toplam Verimli Yönetim
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-

Marka Yönetimi

Sınav Hazırlık Kursları
Konferanslar
http://www.arel.edu.tr/arelsem/
38- İstanbul Aydın Üniversitesi SEM
Amacı:
Üniversitenin ön lisans, lisans ve yüksek lisans programları dışında bilgi toplumunda ihtiyaç duyulan
eğitim programlarının oluşturulması ve düzenlenmesidir.
İş hayatındaki hızla değişimle birlikte hemen her gün yeni bir kavram, yeni bir konu hakkında bilgi edinme
ve bu bilgileri rekabet ortamında uygulama zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Kişinin kendi kendine
sağladığı, devamlılığı olan eğitim yetkinliğin, etkililik ve verimliliğin temel noktasıdır.
Seminer Programları
-

İnovasyon Yönetimi

-

İnsan Kaynakları ve Verimlilik

-

Motivasyon ve Liderlik

Sertifika Programları
-

Eğitimcinin Eğitimi Sertifika Programı

-

Entegre Yönetimi Sistemi İç Denetçi Sertifika Programı

-

İnsan Kaynakları Uzmanlığı Sertifika Programı

-

Kalite Yönetimi Sertifika Programı

-

Sağlık İşletmeciliği Sertifika Programı

-

Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Programı

-

Kurumsal Eğitim Programları

-

İŞKUR & İGEME Programları

-

Sınav Hazırlık Programları

-

Meslek Edindirme Programları

-

Yabancı Dil Programları
http://aydin.edu.tr/sem/new/index.asp
39- İstanbul Kültür Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKÜSEM)
http://www.iku.edu.tr/TR/9945-2-0-1-605-4/IKUSEM
40- İstanbul Ticaret Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Sürekli Eğitim Merkezi Programları
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-

Uygulamalı Dış Ticaret Yönetimi Sertifika Programı

-

TOEIC (Test Of English For International Communication) Sınavına Hazırlık Eğitimi Programı

-

Akademik Çeviri Eğitim Programı

-

İnovasyon (Değişim - Farklılık) Kültürü Ve Uygulaması Eğitim Programı

-

Etkili İngilizce Sunum Teknikleri Programı

-

Diksiyon-Etkili Ve Güzel Konuşma Sanatı Sertifika Programı

-

Yatırım Stratejileri Ve Yatırımcı Psikolojisi Sertıfıka Programı http://www.iticu.edu.tr/sem/yatirimstratijileri.html

-

Hasta İlişkileri Yönetimi Sertifika Programı http://www.iticu.edu.tr/sem/hasta_iliskileri_yonetimi.html

-

Uygulamalı İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku ve Bordrolama Uzmanlığı Sertifika Programı
http://www.iticu.edu.tr/sem/uyg_is_sos_guv_huk.html

-

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Sertifika Programı

-

Temel Finans Sertifika Programı http://www.iticu.edu.tr/sem/temel_finans_prog.htm

-

Avrupa Birliği Hibe Programları Proje Hazırlama Eğitimi Programı

-

Uygulamalı Perakende Mağaza Yönetimi Sertifika Programı

http://www.iticu.edu.tr/sem/
41- İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi
Mesleki Eğitim Programları:
Dört yıllık üniversite mezunlarına belirli bir alanda uzmanlık kazandırmayı amaçlayan sertifika
programlarıdır. Endüstri-İşletme Yöneticiliği Finans Yöneticiliği Kalite Yöneticiliği İnşaat İşletme
Yöneticiliği Lojistik ve Tedarik Zinciri Yöneticiliği Risk ve Sigorta Yöneticiliği Proje AR-GE Yöneticiliği
Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanlığı Temel Denizcilik Eğitimi Uluslararası Güvenlik Yönetimi (ISM)
Yüksek Teknoloji Eğitimi Programları: Endüstriyel Otomasyon Sistemleri Tasarımı, Corrosion and
Corrosion Protection, Corrosion of Steel in Reinforced Concrete and Cathodic Protection çeşitli birimlerde
verilen seminerlerden sadece bir kaçıdır.
Beceri Kazandırma Programları
-

Bilgisayar-Bilişim Programları

-

Dil Eğitimi Programları

-

Meslek Edindirme Programları

-

Kültür ve Sanat Programları

-

Spor Eğitim Programları

Ayrıca SEM Güncelleme Programları adı altında çeşitli kuruluşlardan gelen talebe uygun konularda sadece
kuruluşun kendi elemanları için özgün programlar düzenlenmektedir.
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(Örn: Bankalar, Meslek Odaları vb.)
Uzmanlık Sertifika Programları
-

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yöneticiliği Sertifika Programı

-

İnsan Kaynakları Yöneticiliği Sertifika Programı

-

Kalite Yöneticiliği Sertifika Programı

-

Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanlığı Sertifika Programı

-

Sağlık İşletmeleri Yöneticiliği Sertifika Programı

-

İnşaat Yönetimi Sertifika Programı

-

Profesyonel Yönetici Geliştirme Sertifika Programı

Günümüzdeki işletmelerde uzmanlıklar ile birlikte yöneticilik pozisyonları da tanımlanmaktadır. Yönetici
pozisyonlarında çalışacak kişilerin, pozisyonun gerektirdiği işleri yapabilmeleri ve kendilerine bağlı kişileri
idare edebilmeleri gerekmektedir. İyi bir yöneticilik için ise yönetim biliminde tanımlanan temel
yaklaşımların bilinmesi gerekir. Bu programın amacı firmalarda yönetici pozisyonunda olan veya yönetici
adayı olan kişilere, insan yönetiminde ve işlerin yönetiminde temel bilgileri aktarabilmektir. Katılımcıları
yöneticilik konusunda eğitmek ve bilinçlendirmektir.
http://www.isl.itu.edu.tr/sem/
Dersler ve Konular:
- Yönetimin Temelleri
- Süreç Yönetiminin Temelleri
- Örgütsel Davranış ve Çalışan Psikolojisi
- Ücretlendirme Ve Performans Yönetimi
- Zaman ve Toplantı Yönetimi
- Finansal Yönetim
- İş Hukuku ve İş Güvencesi
- Stratejik Yönetimin Temelleri
- Vaka Analizleri (Üst Düzey Yöneticiler ile görüşmeler, Genel Vaka Analizleri)
http://www.itusem.itu.edu.tr/
42- İzmir Ekonomi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EKOSEM)
Mesleki Gelişim ve Uzmanlık Programları
-

Müşteri İletişimi Ve Yaratıcı Satış Teknikleri

-

Yönetim Becerileri Sertifika Programı

-

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Eğitimi

-

Sertifikalı Kamu Alımları Eğitimi

-

(Ekap)-Elektronik Kamu Alımları Platformu Eğitim Programı

-

Enerji Yönetimi Sertifika Programı İstanbul Da Başlıyor
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-

Takım Çalışması-Motivasyon Ve Performans Geliştirme Sertifika Programı

-

İş Geliştirmede Yazılı Ve Sözlü Anlatım Teknikleri Sertifika Programı

-

İş Yaşamında Yaratıcılık Uygulamaları Ve Çözüm Bulma Teknikleri

-

Müzakere Teknikleri Sertifika Programı

-

Bilgisayar Destekli Programlar

-

Mesleki Eğitim Programları

-

Kalite ve Üretim Yönetimi Programları

-

Dış Ticaret Programları

-

Yabancı Dil Programları

-

İş Yaşamında Bireysel Gelişim Dizisi Eğitim Programları

http://ekosem.ieu.edu.tr/
43- İzmir Üniversitesi İstanbul SEM (İZMİR SEM-İstanbul)
-

Bankacılık ve Finans Okulu

-

Turizm ve Ulaşım Programları

-

Sektörel Eğitim ve Gelişim Merkezi

-

İşkur Eğitim Birliği

http://www.istanbulsem.com/
44- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sürekli Eğitim Merkezi
Üniversite sanayi işbirliğini hedeflemektedir. Düzenlenen eğitim başlıkları aşağıda sıralanmıştır.
Verimlilik Kalite Gelişim Eğitimleri:
-

Toplam Kalite Yönetimi

-

Değer Mühendisliği

-

6 Sigma Şampiyon Eğitimi

-

8 D TOPS Takım Halinde Sorun Çözümü

-

Takım Çalışması

-

Hata Türleri ve Etkileri Analizi

-

Proje Yönetimi

-

Kıyaslama(Benchmarking)

-

Yaratıcılık ve İnovasyon

http://sem.iyte.edu.tr/?sayfa=index
45- Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim, Uyulama ve Araştırma Merkezi
-

Girişimcilik Akademisi

-

Komşu Diller Akademisi
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-

Sermaye Piyasaları Akademisi

-

İK Yönetimi Akademisi

-

KSS Akademisi

-

4 Boyutlu Koçluk Akademisi

http://www.khas.edu.tr/egitim/rektorluge-bagli-birimler/yasam-boyu-egitim-merkezi
46- Karabük Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (KABÜSEM)
Kurumsal Eğitimler
İnsan Kaynakları Eğitim ve Yönetimi
-

Fizibilite

-

İş Hukuku

-

Optimal Karar Alma

-

İşletmelerde Lider ve Liderlik

-

Stratejik Hedef Belirleme

-

Kalite Yönetimi

-

Proje Yöneticiliği ( MS Project )

-

Finans

-

Takım Çalışması

-

Bilgi Sistemleri

-

Uluslararası Hukuk

-

Bilişim

-

Aile Şirketleri Yönetimi

-

Pazarlama

-

CRM ( Müşteri İlişkileri Yönetimi )

-

Yerel Yönetimler

-

Globalleşen Dünya da Girişimcilik ve

-

Dil Eğitimleri

Girişimcilik Kültürü

-

Kişisel Gelişim

İşletmelerde Yatırım Projelerinin

-

Turizm ve Otel İşletmeciliği

-

-

İşletmelerde Öğrenmesini Öğrenme ve
Öğrenen Organizasyonlar Teorisi

Hazırlanması ve Değerlendirilmesi
http://kabusem.karabuk.edu.tr/
47- Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KTÜSEM)
-

Mesleki ve Kişisel Gelişim

-

Bilişim

-

Yabancı Dil

-

Sağlık Kültür Sanat Spor

-

Kurumsal Eğitimler

-

Hizmetiçi Eğitim

http://sem.ktu.edu.tr/index.php
48- Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARSEM)
-

İhracat ve İthalat Uygulama Personeli Yetiştirme Sertifika Programı

-

Uluslararası Lojistik Personeli Yetiştirme Sertifika Programı
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-

Gümrükleme Personeli Yetiştirme Sertifika Programı

-

Uluslararası Rekabet Bilgi Sistemleri Kullanma ve Uygulama Personeli Yetiştirme Sertifika Programı

-

Bankacılık Personeli Yetiştirme Sertifika Programı

http://www.karatay.edu.tr/akademik/637b40c8b4ffa44f800ddbd95a1a1017
49- Kırıkkale Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi
*Web sayfası yok.
50- Kilis 7 Aralık SEM
*Web sayfası yok.
51- Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KOUSEM)
-

İşletmelerde Toplam Kalite Yönetimi ve Uygulamaları

-

Avrupa Birliği Sertifika Programı

-

İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programları

-

Hastane Yöneticiliği Sertifika Programı

-

Etkili İletilim Yöntemleri Seminer Programı

http://sem.kocaeli.edu.tr/index.php
52- Koç Üniversitesi Migros Parakendecilik Eğitim Merkezi
İnsan Kaynakları (Orta kademe yöneticiler):
-

İşgücü planlama

-

Ödüllendirme

-

İş / süreç analizi

-

Eğitim ve geliştirme

-

Eleman seçme

-

Kariyer planlama

-

Performans değerlendirme

Örgütsel Davranış (Orta kademe yöneticiler)
-

Örgütsel davranış

-

İletişim

-

Motivasyon

-

Takım çalışması

-

Liderlik

-

Çatışma çözümleri ve pazarlık

-

Yöneticilik

-

Çalışan tatmini ve tutumları

Örgütlerde Liderlik (Orta kademe ve üst kademe yöneticiler):
-

Örgütlerde liderlik; tanımı ve önemi

-

Örgütsel değişim ve liderlik

-

Liderlik özellikleri ve potansiyeli

-

Liderlik becerilerinin geliştirilmesi

-

Örgütsel şartlar ve etkin liderlik
Ödüllendirme stratejileri ve izlenebilecek

-

Ödüllendirme yöntemleri ve sistemin içyapısı

politikalar

-

Ödüllendirme yöntemleri ve dış rekabet

Ücret Yönetimi (İnsan Kaynakları yöneticileri):
-
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-

Başarının ve performansın ödüllendirilmesi

-

Çalışanların yan hakları (Benefits)

-

Program yönetimi ve özel durumlar

Problem Çözme ve Karar Verme (Zihnin Süreçleri) (Her düzeyde yöneticiler):
-

Problem çözmede ve karar vermede etkili olan zihinsel süreçler ve bu süreçlerde hataya yol açan
dinamikler

Yetkilendirme (Her düzeyde yöneticiler):
-

Organizasyonlarda yetkinin tanımı ve kullanımı

-

Organizasyonlarda yetkilendirmenin tanımı ve kullanılması

-

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

(Orta ve üst düzey yöneticiler, pazarlama iletişimi, halkla ilişkiler, insan kaynakları yetkilileri)
-

KSS’nin dünya daki ve Türkiye’deki gelişim süreci.

-

KSS nedir ve KSS ne değildir?

-

Neden KSS? – Stratejik iş değeri yaratmakta KSS’nin etkisi.

-

KSS kimin işi?

-

KSS projeleri nasıl geliştirilir ve uygulanır?

-

Dünyadan ve Türkiye’den “best practices” uygulamaları

Yönetici Geliştirme Programı
I. Dönem Modülleri:
-

Pazarlama Yönetimi

-

Operasyon Yönetimi (Tedarik Zinciri Yönetimi/Stok Yönetimi/Proje Yönetimi)

-

İnsan Kaynakları Yönetimi

-

Ekonomi (Mikro/Makro)

-

Finansal Muhasebe

-

Sektörel Uygulamalar

II. Dönem Modülleri :
-

Maliyet Muhasebesi

-

Bilişim Teknolojileri

-

İnsan Kaynakları Yönetimi

-

Finansal Yönetim

-

Perakendecilik Yönetimi

-

Sektörel Uygulamalar

Koç Topluluğu Yönetici Geliştirme Modülü (Birinci Modülün teması Stratejik Düşünce, İkinci Modülün
teması ise İnsan ve İlişki Yönetimi olarak belirlenmiştir.)
53- Lefkoşa Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi
*Web sayfası yok.
376/855
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54- Maltepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (MASEM)
-

AB Fonları

-

Halkla İlişkiler ve Büro Yönetimi Asistanlığı

-

Adli Yargı Hakimlik ve Savcılık Sınavlarına

-

Hukuk İngilizcesi

Hazırlık

-

İç Mimarlık ve Grafik Tasarım Bölümleri

-

Akreditif ve Mevzuatı

Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu-2010

-

ALES Hazırlık

Dönemi

-

Almanca (Başlangıç Seviye)

-

İhracatçılar İçin Pazarlama ve Satış

-

Bankacılar için Dış Ticaret

-

İmaj - Saygınlık Yönetimi

-

Belediyeler için Derece Yükselme

-

İngilizce Yeterlik Sınavlarına Hazırlık
Kursu-2010 Dönemi

Sınavlarına Hazırlık
-

Bilgisayar Kursları

-

KPDS Hazırlık

-

Çizgi Roman Senaryo Yazımı

-

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

-

DGS Hazırlık (Lisans programlarına geçmek

-

Makyaj

için)

-

Mortgage Broker'lığı

-

Dış Ticaret ve Dış Ticaret Yönetimi

-

Personel Koçluğu

-

Dış Ticaretin Finansmanı ve Uluslararası

-

Reklamcılık

Finansman Sağlama Teknikleri

-

Rusça (Başlangıç Seviye)

-

e- Ticaret

-

Sigortacılık

-

e-Belediyecilik

-

Sunuculuk ve Spikerlik

-

e-Kobi Yönetimi

-

Temel Bilgisayar Eğitimi

-

Emlak Müşavirliği

-

TOEFL İBT Hazırlık

-

Fonetik Diksiyon ve Güzel Konuşma

-

ÜDS Hazırlık

-

Fotoğrafçılık

-

VIP - Kişisel Mükemmellik ve Liderlik

-

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı

-

Vizyoner Yönetici

-

Genç Yöneticiler için NLP

-

WEB Tasarım ve Programlamaya Giriş

-

Genel İngilizce (Başlangıç Seviye)

-

Yabancılar İçin Türkçe (Başlangıç ve Orta

-

Genel İngilizce (Orta Seviye)

-

Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu-2010

-

Yaratıcı Yazarlık

Dönemi

-

Yaşam Koçluğu

Grafik Tasarımcılığı

-

Yüksek Matematik

-

Seviyeler için)

http://masem.maltepe.edu.tr/
55- Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (MÜSEM)
-

Yabancı Dil ursları

-

İlkyardım Eğitici Eğitimi Programı
377/855
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-

Deney Hayvanları Kullanımı Sertifika Kullanımı

-

Pedagojik Formasyon Eğitimi

*Yönetici eğitimlerine rastlanmamıştır.
http://musem.marmara.edu.tr/
56- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (MAKÜSEM)
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (MAKÜSEM) farklı eğitim ihtiyaçlarına yanıt
vermek üzere kısa ve uzun süreli olarak tasarımlanan şu eğitim programlarını açabilir:
Sertifika Programları: Sertifika programları, konu başlığı ve amaçlarına uygun bilgi ve becerilerin
kazandırılıp sınanabileceği asgari eğitim süresinde planlanan ve dönem sonunda katılımcıların başarısının
değerlendirilerek “Başarı Sertifikası” verilmesini mümkün kılan eğitim-öğretim programlarıdır.
Sertifika programının süresi ilgili Birim/Birimler tarafından önerilir. Bu sürenin amaçlara uygunluğu ilgili
Danışma Kurulu Alt Komisyonu tarafından incelenir ve Yönetim Kurulu kararı ile Senatonun onayına
sunulur.
Seminer ve Kurs Programları: Seminer ve kurs programları, üniversite birimlerinde çalışan öğretim
elemanlarının uzmanı oldukları alanlarda, kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilerin
bilgilendirilmesi, aydınlatılması ve beceri kazandırılmasına yönelik, kısa süreli, başarı sınavı
gerektirmeyen ve tüm katılımcılar için “Katılım Belgesi” ile sonuçlanan eğitim-öğretim programlarıdır.
Seminer ve kurs programlarının süreleri ilgili Birim/Birimler tarafından önerilir. Bu sürenin amaçlara
uygunluğu ilgili Danışma Kurulu Alt Komisyonu tarafından incelenir ve Yönetim Kurulu kararı ile
uygulanır.
*Yönetici eğitimlerine rastlanmamıştır.
http://makusem.mehmetakif.edu.tr/index.php
57- Melikşah Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (MELİKSEM)
Dil Eğitimi, Kariyer Gelişimi, Kişisel veya Kurumsal Çözümler
MELİKSEM’de “İnsan odaklı eğitim” yaklaşımı ile bireysel ve kurumsal sorunlara çözüm bulma adına
üniversitenin nitelikli insan gücünü eğitim talebinde bulunan tüm birey ve kurumlara sunabilmek üzere
farklı kategoride programlar dizayn edilmektedir. Her ne kadar örgün eğitim (İlk-Orta ve
Yükseköğrenim) sadece belli yaş grubuna ve imkana sahip olanlar için geçerli olsa da bu döngüden
faydalanamamış veya bilgisini tazeleyememiş meslek mensupları MELİKSEM ile yaygın veya diğer
ifadesiyle yetişkin eğitimi altında bu eğitime sahip olabilirler. Melikşah Üniversitesi olarak, Hazırlık
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Sınıfı eğitimi ile yapılan örgün eğitimin yanı sıra kurumların, işletmelerin ve bireylerin ihtiyaçlarına
yönelik özel eğitimlerle de hizmete hazdır.
*Yönetici Eğitimlerine rastlanmamıştır.
http://www.meliksah.edu.tr/?akademik,278
58- Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (MEÜSEM)
Meslek Edindirme
-

Yöneticiler İçin Finans

-

Pazarlama Eğitim Programı

-

Pazarlama Eğitim Programı

-

Bütünleşik Pazarlama İletişimi

-

Satışta ve Pazarlamada Müşteri İlişkileri Yönetimi

-

Programlanabilir Denetleyiciler (PLC)

Kişisel Gelişim
-

Stres Yönetimi

-

İletişim Becerileri

-

Etkili Sunum Teknikleri

-

Alternatif Finansman Kaynakları

-

Yatırım Projelerinin Analizi

Bireysel eğitimlerin tamamı Kurumsal olarak da verilebilmektedir.
Eğitim ve Kurslar
-

Hizmetiçi Kurslar

-

Konferans ve Seminerler

-

Yabancı Dil Kursları

*Yönetici eğitimlerine rastlanmamıştır.
http://sem.mersin.edu.tr/

59- Muğla Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Araştırma ve Uygulama Merkezi
Üniversite personeline, öğrencilere, kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, uluslar arası kurum,
kuruluş ve bireylere ihtiyaç duydukları alanlarda kurslar, seminerler, eğitim programları plânlamak,
düzenlemek ve bu tür etkinliklerin eş güdümünü sağlamak amacıyla 05 Haziran 2005 tarihinde
kurulmuştur.
http://www.mu.edu.tr/t/akademik/merkez.html
*Kendi web sayfası yok, yönetici eğitimine rastlanmadı.
60- Mustafa Kemal Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (MKÜSEM)
*Web sayfasında yönetici eğitimlerine rastlanmamıştır.
379/855
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http://www.mku.edu.tr/arastirma/sureklimer/
61- Namık Kemal Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
-

Dil kursu

-

Tredaş personeline toplam kalite yönetimi eğitimi

*Web sayfasında yönetici eğitimlerine rastlanmamıştır.
http://sem.nku.edu.tr/
62- Niğde Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (NÜSEM)
Amacı
Merkezin amacı, Üniversitenin önlisans, lisans ve lisansüstü programlarının dışında eğitim ve sosyal
etkinlik programları düzenleyerek kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile
işbirliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak ve yaşam boyu eğitim ve öğretimi desteklemek amacıyla
sürekli eğitim programları düzenlemektir.
Faaliyet Alanları

1. Üniversitenin öğrencilerine, personeline, gerçek ve tüzel kişilere, kamu kurum ve kuruluşları ile
özel sektöre ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık hizmetleri vermek,
2. Üniversitede önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde sürekli eğitim ile ilgili ders,
konferans ve seminerler verilmesini desteklemek ve katkıda bulunmak,
3. Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla gerçek ve tüzel kişilere eğitim programları,
kurslar, seminerler, hizmet içi eğitim, sertifika programları, mesleki eğitim ve gelişim kursları
düzenlemek ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak,
4. Konferans, seminer ve kurs programları ile diğer eğitim programları sonunda katılımcılara
katılım belgesi ve benzeri belgeler vermek
Faaliyetler
-

Dil kursları

-

Seminerler

-

Konferanslar

-

Sertifika Programları

* Web sayfasında yönetici eğitimlerine rastlanmamıştır.
http://www.nigde.edu.tr/nusem
63- ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi
-

İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı

-

Proje Yönetimi Eğitimi

http://sem.metu.edu.tr/
380/855
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64- Okan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (OKSEM)
Kariyer eğitim programları, mesleki teknik eğitim programları, yabancı dil eğitimleri ve daha başka çeşitli
programları mevcut.
-

Okan Üniversitesi ve Su Entertainment Group Ortaklığı ile "DINING ACADEMY"

-

Öğretmenler İçin Koçluk Becerileri Sertifika Programı

-

360° Profesyonel Koçluk Eğitim Sertifikası

-

İnsan Kaynakları Yönetim Sertifika Programı

-

Uygulamalı Patlatma Mühendisliği Eğitim Semineri

-

İş Güvenliği Uzmanlığı Standart Eğitim Programı

-

Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı

-

Pazarlama Satış

-

Muhasebe

-

İş Güvenliği ve Sağlığı Eğitimleri

-

Kalite Yönetimi Eğitimleri

-

Teknik Eğitimler

-

Yönetim Geliştirme

-

İnsan Kaynakları

-

Kişisel Gelişim

-

Bilişim Eğitimleri

-

Logo Bordro İle Özlük İşleri ve Bordrolama Uygulamaları

-

İş Güvenliği Uzmanlığı Standart Eğitim Programı

-

360º Profesyonel Koçluk Eğitim Sertifika Programı

-

İnsan Kaynakları Yönetim Sertifika Programları

-

Dikey Geçiş Sınavlarına Hazırlık Programı

-

Sağlık Bakanlığı Onaylı Sertifikalı İlkyardım Eğitimi

-

Yeni Nesil Perakende Akademisi Sertifika Programı

-

Sağlık Bakanlığı Onaylı Sertifikalı İlkyardım Eğitimi

-

Eleman Maliyetlerini Azaltma Eğitimi

-

Etkin Yönetici Asistanı Yetiştirme Programı

-

Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı

-

Ben'lik ve Sunum Tekniği Eğitim Programı

-

Dinlemek - Anlamak - Konuşmak Eğitim Programı

-

İleri İş Hukuku Eğitim Programı

-

Soru Sorma Teknikleri

-

Kariyer Koçluğu

-

Aile İçinde Etkili İletişim ve İlişki Yönetimi Sertifika Programı
381/855
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-

Satış Becerilerini Geliştirme ve Satışta Profesyonellik Eğitimi

-

Bir İfade Değişir Çok Şey Değişir Programı

-

Sağlık Bakanlığı Onaylı Sertifikalı İlkyardım Eğitimi

-

Yeni Nesil Perakende Akademisi Sertifika Programı

-

Yangın - Patlatma (Olay yeri İnceleme) ve Güvenlik Seminer Programı

-

İnternette Girişimcilik (E-Ticaret) Eğitimi Programı

-

İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifika Programı

-

Diksiyon Eğitimi

-

Yabancılara Türkçe Sertifika Programı

-

İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı

-

Liderlik Sertifika Programı

-

SGK'nın Asgari İşçilik Uygulaması ve Rapor Yazım Tekniği Sertifika Programı

-

Yüksek Performanslı Sunum Tekniği Eğitim Programı

-

Yabancı Dil Programları

-

Her Yönü İle Akreditif

-

Her Yönü İle Banka Garantileri

-

Yerel Yönetimler Akademisi

-

II.Uygulamalı Patlatma Mühendisliği

-

Maden Yatırım Projeleri ve Faaliyet Raporları Hazırlanması

-

Siyaset Akademisi

-

Mutfak Personeline Yönelik Eğitim

-

Yerel Yönetimler için AB Vizyonu

-

İhracatçıların Yararlanabilecekleri Avantajlar

-

Hastane Kabul Elemanı Sertifika Programı

-

Pratik İthalat & İhracat Uygulamaları Semineri

-

İnsan İlişkileri Ve İletişim Uzmanlığı Sertifika Programı

-

Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Ve Yönetim Teknikleri Sertifika Programı

-

Sağlık Koçluğu Sertifika Programı

-

Kendimizi Tanıyalım Eğitim Semineri

-

İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı

-

Dış Ticaret Seminer Programı

-

Uygulamalı Patlatma Semineri

-

Hastane Yöneticiliği Uzmanlığı Sertifika Programı

-

İngilizce Yeterlilik Sınavı Takviye Kursu

-

Güzel Sanatlar Fakültesi Giriş Sınavları Yetenek Geliştirme Kursları

-

3.Uygulamalı Patlatma Mühendisliği Seminer Programı

-

İlaç Sektöründe Ürün Müdürlüğü (Temel Pazarlama) Sertifika Programı
382/855
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-

İlaç Sektöründe Bölge Satış Ekibi Yönetimi Sertifika Programı

-

Tıbbi Satış Mümessilliği (TSM) Sertifika Programı

-

Tıbbi Satış Mümessilliğinde Uzmanlık ve Yöneticiliğe Hazırlık

-

Dikey Geçiş Sınavına Hazırlık Programı

-

4 Boyutlu Profesyonel Koçluk Sistemi Sertifika Programı II

-

ERP - Kurumsal Kaynak Planlaması

-

Muhasebede Tek Düzen Hesap Planı Uygulamaları

-

İnşaat Muhasebesi ve İlgili Vergi Mevzuatı

-

Geleceğim ve Kariyerim Seminer Programı

-

Altı Sigma Kuşak Programları

-

Uygulamalı Patlatma Mühendisliği Eğitim Semineri

-

4 Boyutlu Profesyonel Koçluk Sistemi Sertifika Programı

-

Adli Bilimciler Derneği İş Birliği İle Sağlık Hukuku Sertifika Programı

-

Sağlık Bakanlığı Onaylı Sertifikalı İlkyardım Eğitimi

-

Kişisel Gelişim Paketi Sertifika Programı

-

Call Center Eğitimleri

-

Çağrı Merkezi Yöneticileri İçin Yaratıcı Ekip Çalışması

-

Dış Ticaret Teknikleri

-

Halkla İlişkiler

-

Finansçı Olmayanlar İçin Finans

-

Yönetici Asistanlığı Eğitimi

-

Satın Alma Yönetimi ve Teknikleri

-

Üretim Planlama ve Stok Yönetimi

http://oksem.okan.edu.tr/
65- Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM)
Sürekli Eğitim Programları
-

Sözleşmeli Eğitim Programları

-

Sertifika Programları

-

Konferanslar

-

Yönetici Eğitimi ve Becerileri Geliştirme Kursu

http://www3.omu.edu.tr/sem/faaliyet/faaliyet.htm
66- Ordu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
-

Yabancı Dil

-

Diksiyon-Topluluğa Hitabet-Beden Dili

-

Satranç Kursu

-

Liderlik ve Yöneticilik eğitimleri

-

İnsan Kaynakları Yönetimi
383/855
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-

Müzakere Teknikleri

-

AutoCad 2010

-

Etkili Sunum Teknikleri

-

Photoshop

-

ALES Kursları

-

-

Bilgisayar Kursları

Avrupa Birliği Projesi
Teknikleri (Proje Döngüsü)

Hazırlama

http://sem.odu.edu.tr/Tr/
67- Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (OKÜSEM)
*Web sayfası yok
68- Pamukkale Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (PAÜSEM)
-

Bilişim Eğitimleri

-

Sınavlara Hazırlık

-

Dil Eğitimleri

-

Uzmanlık Eğitimleri

-

Kurumsal Eğitimler

-

Spor Eğitimleri

*Web sitesinde yönetici eğitimlerine rastlanmamıştır.
http://pausem.pau.edu.tr/
69- Plato Meslek Yüksekokulu SEM
-

Kişisel Gelişim Sertifika Programları

-

Tiyatro ve Sinema Etkinlikleri

-

Kısa Süreli Programlar ve Seminerler

-

Sosyal Sorumluluk Projeleri

* Web sayfalarında yönetici eğitimlerine rastlanmamıştır.
http://www.plato.edu.tr/tr/surekli_egitim_merkezi_sem-surekli-egitim-merkezisem.aspx
70- Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi
Modüler Program I
-

Yönetime Akıl Yürütme ve Karar Verme Süreçleri

-

Yeni Rekabet Ortamlarında Değer Yaratma

-

İş Geliştirme

Modüler Program II
-

Stratejik Düşünce Mantığı

-

Strateji Geliştirme ve Uygulama

-

Değişim Liderliği ve Vizyon Yaratma

384/855
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Modüler Program III
-

Başa baş Rekabet Strateji Oyunları

-

Proaktif Yönetim Yenilik ve strateji

Seçmeli Modül
Küresel Strateji Geliştirme ve Uygulama
-

Strateji Pazarlama ve Marka Yönetimi

-

Gelir Yönetimi

Diğer Programlar:
-

Küresel Strateji Geçidi

-

Küresel Strateji Geliştirme

-

Pazar Araştırma Yöntemleri ve Yaklaşımları

-

Pazar Odaklılık

-

Pazarlama Yönetimi Programı

-

Pratikte Organizasyon Tasarımı

-

Proaktif Yönetim Yenilik ve Strateji

-

Proje Yönetiminde Farklı Yaklaşımlar

-

Rekabet Gücü Analizi ve Strateji

-

Strateji Geliştirme ve Değer Yaratma

-

Stratejide Oyun Teorisi

-

Stratejiden Eyleme

-

Stratejik E-Ticaret

-

Tedarik Zinciri Yönetimi

-

Tedarik Zinciri Yönetimi

-

Tedarik Zincirinde Koordinasyon

-

Tüm Yöneticiler İnsan Kaynağı Yönetimi de Yapabilmeli

-

Türkiye' de Banka Risk Yönetimi

-

Uluslararası Pazarlama Yönetimi ve Stratejileri
-

Uluslararası Teknoloji Konferansı Forumu

-

Uygulamalı Finansal Tablolar ve Rasyo Analizi

-

Yatırım ve Şirket Değerlendirmesi

-

Yeni Rekabet Ortamlarında Değer Yaratma

-

Yeni Rekabet Ortamlarında Yenilikçi Ürün Geliştirme

-

Yenilikçilik ve Girişimciliğin Yönetimi

-

Yönetimde Akıl Yürütme ve Karar Verme Süreçleri
http://www.su-edu.com/

385/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

71- Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (SAÜSEM)
Sakarya Üniversitesi'nin eğitim verdiği örgün lisans ve lisansüstü programları dışında, eğitim verdiği ve
araştırma yaptığı tüm alanlarda, eğitim programları düzenlemek ve bu şekilde Üniversitenin kamu, özel
sektör ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla Sakarya
Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (SAÜSEM) kurulmuştur.
SAÜSEM'in amaçları doğrultusunda kamu, özel sektör ve uluslar arası kuruluş ve kişilere ihtiyaç
duydukları alanlarda danışmanlık hizmeti verir, ulusal ve uluslar arası düzeyde eğitim programları, kurslar,
seminerler, konferanslar düzenler, bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar ve bu alandaki üniversite
olanaklarının tanıtımını yapar
Sertifika programları, beceri kazandırma programları, kurslar, seminer ve konferanslar bulunmaktadır.
Yönetici Yetiştirme Sertifika Programı
-

İnsan Kaynakları Yönetimi (24 saat)

-

Pazarlama Yönetimi (24 saat)

-

CRM - Müşteri İlişkileri Yönetimi ( 24 saat)

-

Örgütsel Davranış (24 saat)

-

Çalışma İlişkileri ve Çalışma Hukuku (24 saat)

Beceri Kazandırma Programları
-

Protokol Yönetimi

-

Etkili ve Güzel Konuşma

-

Örgütsel Davranış

-

Kurumsal İletişim ve İmaj Yönetimi

http://www.sausem.sakarya.edu.tr/
72- Selçuk Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi
*Web sayfası yok.
73- Süleyman Demirel Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (SÜSEM)
-

Bilişim Eğitimleri

-

Sınavlara Hazırlık

-

Dil Eğitimleri

-

İnsan Kaynakları (Girişimcilik, Emlakçılık, AB Seminerleri)

-

Kişisel Gelişim (Etkili Konuşma, Etkili İletişim)

*Web sayfasında yönetici eğitimlerine rastlanmamıştır.
http://sem.sdu.edu.tr/
386/855
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74- TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ünvirsitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
(TOBB ETÜ SEM)
İşletme Yöneticiliği
-

Girişimcilik

-

Proje Uygulamalı İnsan Kaynakları Yönetimi

-

Yönetim Fonksiyonları

-

Uluslararası

-

Örgütsel Davranış

-

Muhasebe ve Mali Tablo Analizi

-

Yönetim ve Maliyet Muhasebesi

-

Finansal

Yönetim

Muhasebe

Standartları

ile

Uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları

ve

Temel

-

Pazarlama,

Satış

ve

Müşteri

İlişkileri

Yönetimi (CRM)
Finans

Matematiği

-

Bilişim ve İnternet Hukuku

-

Muhasebe / Personel / İnsan Kaynakları

-

Risk ve Portföy Yönetimi

Departmanlarında

-

Para ve Sermaye Piyasası Kurumları ve

Olanlar

Araçları

İşlemleri Semineri

için

Çalışan

Değişen

-

Sosyal

Çalışacak
Güvenlik

-

Ticaret Hukuku

-

Uygulamalarıyla Dış Ticaret ve Finansmanı

-

İnsan Kaynakları Yönetimi

-

Finansçı Olmayanlar için Finans

-

Satış Yönetimi

-

Tedarik Zinciri, Üretim Planlama ve Lojistik

-

Pazarlama Yönetimi

-

Üretim Yönetimi

-

Proje Yönetimi

-

Sertifikalı Kamu Alımları Eğitimi

Yönetimi Sertifika Programı
-

Topluluk

Karşısında

Etkili

Konuşma

Sertifika Programı
-

Sermaye Piyasaları Uzmanlık Programı

- Yabancı Dil Eğitimleri
- Kurumlara Özel Eğitimler
Bugüne Kadar Verilen Kurumsal Eğitimlerden Örnek Başlıklar:
-

4857 Sayılı İş Kanunu

-

AB Fonları ve AB Fonlarından Yararlanma

-

Etkili İletişim ve Beden Dili

-

Girişimcilik

-

İnsan Kaynakları Yönetimi

-

İşletme Sermayesi Yönetimi

-

KOBİ'lerde Ar-Ge Yönetimi

-

KOBİ'lerin Finansman Kaynaklarına Erişimi

-

Kriz Ortamında İşletme Yönetimi

-

Kurum Kültürü

-

Kurumsallaşma

-

Liderlik
387/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

-

Maliyet Muhasebesi

-

Medya İlişkileri

-

Microsoft Office Eğitimi

-

Motivasyon

-

Muhasebe ve Mali Tablo Analizi

-

Müşteri İlişkileri Yönetimi

-

Müzakere Teknikleri

-

Pazarlama ve Satış Yönetimi

-

Performans Değerlendirme

-

Proje Yönetimi

-

Risk - Getiri ve Portföy Yönetimi

-

Risk Analizi

-

Stratejik Planlama

-

Stratejik Yönetim

-

Stres ve Zaman Yönetimi

-

Sunum Teknikleri

-

Teknik Analiz

-

Temel Analiz

-

Temel Sermaye Piyasası Bilgileri ve İMKB Piyasaları

-

Vadeli Piyasalar ve İşlemleri

-

Yeni Türk Ticaret Kanunu

-

Yönetici Sekreterliği ve Asistanlık

http://www.sem.etu.edu.tr/sayfa/hakkimizda.html
75- Trakya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (TÜSEM)
*Web sayfası yapım aşamasında
http://tusem.trakya.edu.tr/
76- Turgut Özal Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
a) İhtiyaç duyulan çeşitli konularda eğitim ve sertifika programları açmak,
b) Üniversite içinden ve dışından katılıma açık dersler ve ilgiye dayalı kurslar düzenlemek,
c) İnternet yoluyla her yaş ve çeşitli ilgi gruplarına yönelik eğitim programları sunmak,
d) Kamu ve özel kuruluşlara yönelik eğitim programları düzenlemek,
e) Alanlarında uzmanların sunacakları seminerleri organize etmek,
f) Özel sektörün ihtiyaç duyduğu ara elemanları yetiştirmeye yönelik kurs ve programlar sunmak,
g) İhtiyaç duyulan her konuda ve her yaş grubuna yönelik eğitici, kültürel, ruh ve beden sağlığını
388/855
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geliştirecek, sosyal sorumlulukları arttıracak katılımcı bir toplum yapısını oluşturacak programlar
geliştirmek,
h) Üniversitenin yetkili kurullarının uygun gördüğü konularda ilgili birimlerin verecekleri kurs ve her türlü
eğitim faaliyetlerinin organizasyonlarını yapmak, araç, gereç ve sunum imkanlarını sağlamak,
i) Kitap, dergi, elektronik döküman gibi basılı ve görsel yayınlar yapmak, okuma alışkanlıklarını geliştirici
etkinlikler düzenlemek,
j) Sürekli eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Merkez Yönetim Kurulunca kararlaştırılan
diğer faaliyetleri gerçekleştirmektir.
http://www.turgutozal.edu.tr/3
77- Ufuk Üniversitesi SEM (UFSEM)
* Web sitesinde yönetici eğitimlerine rastlanmamıştır.
http://www.ufuk.edu.tr/www/tr/menu_03.asp?ssid=129&ssmenu=Açılış%20Amacı
78- Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Kariyer Merkezi (USEKAM)
* Web sitesinde yönetici eğitimlerine rastlanmamıştır.
http://www.uludag.edu.tr/uludaguni.php?kat=44
79- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi SEM
-

Dil programları

-

Bilgisayar programları

-

Sertifika Programları

-

İletişim Becerileri

-

Diksiyon ve Hitabet

-

Halkla İlişkiler

Seminerler
-

Zaman Yönetimi

-

Kariyer Yönetimi

-

İnsan Kaynakları Semineri

-

Eğitim Planlama ve Etkili Sunum Teknikleri

-

Ekip Ruhu Oluşturma ve Etkin Yönetim Teknikleri

-

Kurum içi ve Kurum dışı Yazışma, Raporlama, Dosyalama

-

Arşivleme, Kayıt Tutma, Takip, Evrak Trafiği ve Yönetimi

-

Stres ve Kriz Yönetimi

-

Topluluk Önünde Hitabet, Kitle İletişimi

-

Etkili Pazarlama Teknikleri
389/855
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-

Görsel ve İşitsel Reklam Teknikleri

http://www.ciu.edu.tr/surekli_egitim_programi.htm
80- Uşak Üniversitesi SEM (USEM)
*Web sitesinde yönetici eğitimlerine rastlanmamıştır.
http://usem.usak.edu.tr/
81- Yalova Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi(YÜSEM)
-

Yabancı Dil Eğitimleri

-

AB Direktifleri ‘Ce’ Markalama Onayı İle İlgili Eğitimler

-

Mesleki Eğitimler

-

Bilişim Teknolojileri Eğitimleri

-

Kalite Yönetim Eğitimleri

-

Teknik Eğitimler

-

Sağlık Sektörüne Yönelik Eğitimler

-

Kişisel Gelişime Yönelik Eğitimler

-

Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi

-

Çağdaş Profesyonellik

-

Etkili Konuşma Ve Dinleme

-

Sözlü İletişim Ve Beden Dili

-

Yaratıcı Düşünme Biçiminin Geliştirilmesi

-

Sistem Analistliği Ve Bilişim Sistemi Tasarımı

-

Pazarlamada Yaratıcılığın Geliştirilmesi

Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Eğitimler
-

Uygulamalı İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifikalı Eğitim Programı

-

Finansman Ve İşletme Yönetimi Sertifikalı Eğitim Programı

-

Pazarlama İletişimi Ve Halkla İlişkiler Sertifikalı Eğitim Programı

-

Perakende Yöneticiliği ve Satış Elemanı

-

Müşteri İlişkileri Yönetimi

-

İleri Satış Ve Pazarlama Teknikleri

-

Satış Sonrası Servis Yönetimi

-

İK Şapkalı Yönetici Eğitimi

-

Stratejik Planlama

-

Amaçlara Göre Yönetim

-

Etkin Yöneticilik Grup Çalışması

-

Çağdaş Yönetim-1

-

Çağdaş Yönetim -2
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-

Kaliteli İş Ortamının Geliştirilmesi

-

Etkin Takım Çalışması

-

Grup Verimliliğini Artırma Ve İletişim Geliştirme

-

Kişisel Gelişimden Kurumsal Gelişime

-

Kurumsal Güvenin Geliştirilmesi

-

İş Deneyimi Kazandırma

-

Kurum İçi Girişimcilik

-

Delegasyon

-

Proje Yönetimi

-

Kriz Yönetimi Ve Yönetsel Teknikler

-

Değişim Yönetimi

-

Katılımcı Yönetim

-

Çalışanların Motivasyonu

-

Geleceğin Yönetim Stratejileri

-

Öğrenen Kurum

-

Takım Halinde Öğrenme Ve Diyalog

-

İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi

-

Kişiler Arası İlişkilerin Geliştirilmesi

-

Anlaşmazlıkların Yönetimi

-

Duyarlılık Eğitimi

-

Kendini Kabul Ettirebilme

-

Etkileme Gücünün Kullanılması

-

Protokol İlişkileri

-

Duyarlılık, İletişim Ve İç Müşteri İlişkileri Semineri

-

Problem Çözme Ve Karar Verme

-

Stres Yönetimi

-

Yaratıcılık Geliştirme

-

Etkin Yöneticilik Grup Çalışması

-

Etkili Pazarlık (Görüşme Ve Uzlaşma)Teknikleri

-

Toplantı Yönetimi

-

Toplam Kalite Felsefesi

-

Kalite Master Planı

-

Geliştirme Grupları Semineri(QCC)

-

Geliştirme Grupları (QCC)Rehber / Lider Eğitimi

-

Geliştirme Grupları (QCC) Teknikleri

-

İstatistiksel Proses Kontrolü(SPC)
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-

Satın alma Ve Lojistik Hizmetlerinde Kalite

-

İş Etüdü-II (Zaman Etüdü)

-

Toplam Verimli Bakım

-

İş Etüdü (Metod Etüdü)

-

Müşteri Tatmini Sağlama Teknikleri

-

Tam Zamanında Üretim Ve Grup Teknolojisi(Hücresel İmalat)

-

İmalat Kaynak Planlaması(MRP II)

-

ISO 9000 Kalite Güvence Sisteminin Kurulması

-

Hizmet Sektöründe Toplam Kalite Ve ISO 9000

-

Kalite Maliyetleri Sistem Tanıtımı

-

Çağdaş Pazarlama Ve Satış Yönetimi

-

Pazar Araştırma Teknikleri

-

Satış Teknikleri Ve İkna Yöntemleri

-

Çağdaş İnsan Kaynakları Yönetimi

-

Personel Seçiminde Kullanılan Teknikler

-

Personel Seçiminde Görüşme Teknikleri

-

İş Değerlendirme

-

Performans Ve Liyakat Değerlendirme

-

Kariyer Planlaması Ve Yönetimi

-

Eğitim Planlaması

-

Performans Değerlendirme Ve Uygulama Grup Çalışması

-

Yöneticilerin Bilmesi Gereken Mali Konular

-

Finansal Yönetim
- Bütçe Hazırlama Ve Kontrol
- Maliyet Muhasebesi Uygulamaları
- Yönetim Amaçlı Muhasebe Raporları
- İşletmelerde Dönem Sonu İşlemleri
- İşletme Analizi
- Mali Tablolar Analizi

http://www.yalova.edu.tr/ylv334.aspx
82- Yaşar Üniversitesi SEM
Merkez; amacını, kuram ve uygulamayı bütünleyerek katılımcılara yeni bilgi ve beceriler kazandırmak,
eğitim programları ve sosyal etkinlikler düzenleyerek ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin
gelişmesini sağlamak olarak belirlemiştir.
Merkez, bünyesinde yabancı dil, kariyer geliştirme ve kişisel gelişim üzerine sertifikalı kurslar
392/855
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düzenlemekte böylece kişilerin eğitimine ve iş hayatına girişine katkıda bulunulmaktadır. Ayrıca kendisini
geliştirmek isteyen kişilere, kurum ve kuruluşlara yönelik olarak farklı konularda seminer ve konferanslar
da düzenlenmekte, kurumların ve bireylerin gereksinimlerine göre özel eğitim programları hazırlanmakta
ve sunulmaktadır.
Kurumlara özel eğitimler, özel ve kamu kuruluşlarının çalışanlarına yönelik hazırlanan eğitim
programlarıdır.
http://yusem.yasar.edu.tr/
*Web sayfalarında yönetici eğitimlerine rastlanmamıştır.
83- Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
Yeditepe SEM; toplumumuzun gereksinimi olan konularda öğrenmeyi ve gelişmeyi bir yaşam biçimi
şekline dönüştürmek, bilgi eksikliği dolayısıyla oluşan toplumsal sorunları saptayarak bunlara yönelik
projeler üretmek, değişik sürelerde uygulanacak üstün nitelikli programlar sunarak toplumumuzun her
konuda dünya bilimi bakımından güncel olmasını sağlama misyonuyla yola çıkıp eğitimlerini Kurumsal
Eğitim, Kişisel Eğitimler, Koçluk Eğitimleri ve Eğitim Danışmanlığı olarak dörde ayırıyor.
Merkezin Güncel Kurumsal Eğitimleri arasında:
-

İnsan kaynakları yönetimi

-

Toplantı yönetimi

-

Mülakat yönetimi

-

Performans değerlendirme

-

Satış becerilerinin geliştirilmesi

-

Yaratıcı problem çözme teknikleri

-

Yönetim tekniği / coaching

-

Pazar araştırmaları ve marka süreci

-

Liderlik

-

Kriz yönetimi

-

İnsan ilişkileri ve iletişim becerilerini geliştirme

-

Stratejik pazarlama yönetimi,
gibi programlar mevcut. Yönetim Tekniği / Coaching Program Kapsamı:

Bu program, yönetici ve yönetim becerilerinin geliştirilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Yönetici, Koç ve
Lider gibi kavramların gerektirdiği yapı ve gereksinimlerin yanı sıra programa katılanların yönetim
becerileri de saptanarak uygulama için yönlendirme ve feedback verilmektedir.
Amaç
Katılımcılar bu eğitim sonunda aşağıdaki bilgilere sahip olacaktır:
-

İş başında Koçluk ve Liderlik uygulaması,

-

Koşullara göre Yönetici ve Lider profili,
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-

Kişiliğin yönetim profiline etkileri (kendini tanıma), avantajları yerinde kullanmak, dezavantajı
bilerek önlem almak,

-

Temel yönetim bilgilerinin kazanılması

http://yeditepesem.yeditepe.edu.tr/kurumsal.htm
84- Yıldız Teknik Üniversitesi SEM
Bilgi toplumuna geçiş sürecinde; eğitim alanlarının çeşitliliği ve yüksek hizmet kalitesiyle, kişi ve
kurumlara yaşam boyu eğitim, araştırma ve danışmanlık desteği veren alanında öncü bir merkez olma
vizyonuyla yola çıkan Yıldız SEM, beş program başlığı altında eğitim hizmeti veriyor:
-

Yabancı Dil Programları

-

Bilgisayar ve teknik programlar

-

Sertifikalı eğitim programları

-

Uzaktan eğitim programları

-

Kültür-sanat-spor programları

YILDIZ-SEM’in gelişimi ve değişimi hedefleyen kurumların özel eğitim ihtiyaçlarına yönelik programları:
-

Yönetim Becerileri Geliştirme

-

Toplantı Yönetimi

-

Motivasyon

-

Uluslar arası Muhasebe Standartları ve

-

İletişim / Kurumsal İletişim

-

Satış Becerileri ve Müşteri Memnuniyeti

-

Üretim Şirketlerinde Risk Yönetimi

-

Takım / Ekip Çalışması

-

Finans Yönetimi ve Finansal Kriz

-

Liderlik ve Delegasyon

-

Zaman Yönetimi

-

Proje Yönetimi

Uygulamaları

Yönetimi
-

Yönetim Muhasebesi ve Finansal
Raporlama

-

İnsan Kaynakları Yönetimi

-

Mali Tablolar Analizi

-

“Call Center” Eğitimi

-

Stratejik Yönetim ve Planlama

-

Eğiticilerin Eğitimi

-

Halkla İlişkiler (PR)

-

Stres Yönetimi

-

Toplam Kalite Yönetimi

-

Sorun Çözme ve Karar Verme Teknikleri

-

Yaratıcı Düşünce

-

Değişim Yönetimi ve Örgüt Geliştirme

-

Beden Dili

-

Davranışsal Yönetim Teknikleri

-

Telefonda Etkili İletişim

-

Çatışma Yönetimi

-

Finansçı Olmayan Yöneticiler İçin

-

Kriz Yönetimi

Finansman ve Mali İşler Yönetimi

-

Temel Yönetim Becerileri

Ortaklıklara Hazırlık ve Şirket

-

Üst Kademe Yöneticiler İçin Beceri

-

Değerlemesi

Uygulamaları
-

Projelerin Mali Değerlendirilmesi:
Fizibilite

-

Üretim Şirketlerinde Maliyet Kontrolü
ve Fiyatlama

Geliştirme
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-

Çağdaş Liderlik Anlayışı

-

Durumsal Liderlik

-

Liderlik ve Motivasyon

-

Pazarlama Faaliyetleri

-

Liderlik ve Takım Çalışması

-

Pazarlama Araştırmaları

-

Satış Yönetimi

-

Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar(Çağdaş
Pazarlama)

http://www.sem.yildiz.edu.tr/index.php
85- Zirve Üniversitesi SEM
Uluslararası bir üniversite alt yapısına sahip Zirve Üniversitesi bünyesinde kurulan ZÜSEM ( Zirve
Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi) ile yalnızca üniversite öğrenciler için değil; toplumun her kesiminden
birey için kaliteli eğitim dönemi başlıyor.
"Sürekli, kesintisiz ve her yaşta eğitim ilkesi" ile yola çıkan ZÜSEM, ihtiyaca yönelik kısa süreli eğitim ve
sertifika programları, halka açık seminerler, kurumlar için özel eğitim programları gerçekleştiriyor. Bu
eğitim faaliyetleriyle toplumun her kesiminden, değişik eğitim düzeylerinde ve yaş gruplarından kişilerin,
üniversitemizin bilgi birikiminden faydalanabilmesi hedefleniyor. Böylece bir yandan toplumun kaliteli
eğitim ihtiyacına cevap verilirken, bir yandan da nitelikli işgücü açığının kapatılması planlanıyor.
Zirve Üniversitesi'nin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği içinde yürüttüğü eğitim
programları, bölgenin ve dolayısıyla ülkemizin gelişimine katkıda bulunuyor. Zirve Üniversitesi yalnızca
öğrencileri değil Gaziantep ve çevresinde yaşayan herkesi Zirve'de eğitimin sürekliliği hareketine davet
ediyor.
Faaliyetler: Yabancı eğitmenler eşliğinde dil kursları, Kurumsal eğitimler, Bilişim kursları
Kişisel gelişim: İletişim becerileri, beden dili, hızlı okuma, hafıza teknikleri, motivasyon
http://zusem.zirve.edu.tr/
*Web sayfalarında yönetici eğitimlerine rastlanmamıştır.
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EK: 7 BAKANLIKLARDA YÖNETİCİ EĞİTİMLERİ
1. Adalet Bakanlığı
2. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Eğitim Başlıkları
•

Lider Yöneticilik, Motivasyon ve Toplantı Yönetimi Eğitimi

•

Kişilik Özelliklerine Göre Yönetim Stratejisi

•

Kamuda Performans ve Motivasyon Yönetimi Semineri

•

Eğitici Geliştirme Programı

3. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim Başlıkları
•

Stratejik Planlama Eğitimi

•

Eğiticilerin Eğitimi

4. Çevre ve Orman Bakanlığı Eğitim Başlıkları
•

Stratejik Planlama Eğitimi

•

Stratejik Plan, Performans Programı, SGB Net Uygulaması (üst yönetim için)

•

İş Yaşamında Motivasyon

•

Genel Protokol Bilgisi

•

Motivasyon, Medya ilişkileri yönetimi, Kurumsal Kimlik ve Kurumsal Kültür Gelişimi

(Üst yönetim için)
•

Eğitici Geliştirme Programları

http://www.cevreorman.gov.tr/COB/Files/duyuru/hie2010.pdf
Çevre ve Orman Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği Birinci Bölüm Genel Hükümler
Hizmet İçi Eğitimin Hedefleri
Madde 5 — Hizmet içi eğitimin hedefi, Devlet Memurları Eğitimi Genel Planında, kalkınma
planlarında ve iş programlarında eğitim için öngörülen amaçlar doğrultusunda;
a) Personelin, bilgisini ve verimliğini artırarak hizmet içinde yetişmesini sağlamak, daha üst görev
ve kadrolara hazırlamak, buna ilişkin görevde yükselme eğitimini düzenlemek,
b) Devlet memurlarının ödev, yetki ve sorumluluklarını öğretmek, genel haklar ve yasaklar
hakkında bilgi vermek,
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c) Yönetimde ve uygulamada verimlilik, etkinlik ve tutumluluğun arttırılmasını sağlamak,
d) Personelin değerlendirilmesinde hizmet içi eğitim ihtiyacını belirlemek,
e) Bakanlığı bilimsel ve teknolojik olarak üst seviyeye taşımak,
f) Mal ve hizmetlerin tam ve zamanında kullanıcılara ulaşımını sağlayacak eğitimi vermek,
g) Yurt dışına gidecek personeli, yeni bilgilerin hızla arttığı alanlara yönlendirmek,
h) Personel planlamasının uygulanmasında hizmet içi eğitimden en etkin biçimde yararlanmaktır.
Hizmet İçi Eğitimin İlkeleri
Madde 6 — Hizmet içi eğitim hedeflerine ulaşabilmek için uygulanacak ilkeler;
a) Eğitimin, verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkelerine uygun olarak yürütülmesi ve sürekli
olması,
b) Eğitimin, Bakanlığın amaçları, görevleri, yetkileri, sorumlulukları ve ihtiyaçları dikkate alınarak
düzenlenecek plan ve programlara dayandırılması,
c) Eğitimden beklenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılamadığının belirlenmesi için eğitim çalışmaları
sırasında ve bitiminde değerlendirme yapılması,
d) Eğitim yapılacak yerlerin eğitim şartlarına uygun olması, eğitimin gereklerine göre
düzenlenmesi ve donatılması,
e) Eğitime tabi tutulan Bakanlık personelinin eğitimde kazandırılan niteliklere ve eğitime
gönderilme amacına uygun görevlerde istihdam edilmesi,
f) Her amirin birimindeki personelinin eğitiminden ve yetiştirilişinden sorumlu olması,
g) Bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitim görevi verilecek eğitim görevlilerinin ve eğitime tabi
tutulacak personelin eğitime katılmaktan sorumlu olması,
h) Hizmet içi eğitimden yararlanmada öncelikler esas alınarak, tüm personelin saptanan hizmet içi
eğitim ihtiyacına göre yararlandırılması,
ı) Gerektiğinde ilgili tüm kuruluşlarla eğitimde işbirliği yapılması, bilgi, belge, araç-gereç ve
eğitim görevlisi değişiminin sağlanmasıdır.
5. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Eğitim Başlıkları
•

Stratejik Plan ve ETKB Plan
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•

Liderlik Yöneticilik ve Karar Verme Teknikleri

•

Performans Yönetimi

•

Kurum Kültürü Oluşturma ve Ekip Çalışması

•

İletişim Teknikleri

•

Halkla İlişkiler ve Davranış Kuralları

•

Etkili Konuşma, Hitabet ve Diksiyon

•

Etik Davranış İlkeleri

•

Motivasyon

•

Stres Yönetimi

•

Kişisel Farkındalık

6. Kültür ve Turizm Bakanlığı Eğitim Başlıkları
Stratejik Planlama Temel Eğitimi
•

İletişim Kavramı ve Çağdaş Yaklaşımlar

•

Beden Dili

•

Etkili Konuşma ve Sunum Teknikleri

•

Yazma ve Anlayarak Hızlı Okuma

•

NLP

Kurumsal Yönetim ve Başarı:
•

Yönetim Nedir, Modern Yönetim Teknikleri

•

Kamu Yönetimi

•

İdare Hukuku

•

Bürokrasi ve Verimlilik

•

Kurumsal Kriz / Başarılı Medya yönetimi

İş Yaşamında Başarı ve Kariyer:
•

Bireysel Yönetimden Kurumsal Yönetime Geçiş

•

Yönetici ve Lider

•

Stres Yönetimi

•

Motivasyon ve Performans Yönetimi

•

Protokol ve Formal Yaşam Yönetimi

Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim:
•

Kurumsal İletişimin Genel Açılımı

•

Halkla İlişkiler

•

Pazarlama ve Satış Yönetimi

•

Başarılı Medya İlişkileri / Reklâm ve Tanıtımı
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7. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Başlıkları
•

Çatışma ve Stres Yönetimi Semineri

•

Okul Yönetimi Semineri

•

Öğretim Liderliği Semineri

•

Performans Yönetim Süreci (II) Semineri

•

Problem Çözme Teknikleri Semineri

•

Proje Hazırlama Teknikleri

•

Stratejik Planlama Semineri

•

Stratejik Yönetim ve Planlama Uygulamaları Semineri

•

Stres Yönetimi ve Motivasyon Semineri

•

Süreç Yönetimi Semineri

•

Yönetimde Verimlilik Semineri

•

İnsan Kaynakları Yönetimi Semineri

•

İç Kontrol Standartları Semineri/Erzurum

•

Yenilikçi Öğretmenler Kursu (II. Kademe)

8. Sağlık Bakanlığı Eğitim Başlıkları
•

Sağlık Hizmetlerinde Stratejik Yönetim ve İşletme Politikaları

•

Sağlık Kurumlarında Yönetimsel Performans

•

Değişim Yönetimi

•

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi

•

Sunum Teknikleri Eğitimi

•

Etkili İletişim ve Beden Dili Eğitimi

•

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi

•

Zaman Yönetimi Semineri

•

İnsan İlişkileri ve Stres Semineri

•

Zaman Yönetimi, Planlama, Entegrasyon Yönetimi, Kapsam Yönetimi

•

Müzakere Eğitimi

•

Sağlık Yöneticiliği ve İşletmeciliği

•

İleri Yönetim Becerileri

9. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Eğitim Başlıkları
•

Stratejik Planlama ve Yönetim

•

İşletme Yönetimi Diploma Programları

•

Etkin İletişim

•

Beden Dili ve Kişisel Eğitim

399/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

10. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Eğitim Başlıkları
Stratejik Planlama Eğitimi
•

Stratejik Düşünce

•

Stratejik Yönetim

•

Stratejik Planlama

İç Kontrol:
•

İç Kontrol Sistem ve Standartları

•

Kamu Yönetiminde İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim

•

Risk Yönetimi ve İç Denetimin Rolü

•

Süreç Yönetimi

•

Kamu Yönetiminde Etik

•

Eğiticinin Eğitimi

11. Ulaştırma Bakanlığı Eğitim Başlıkları
•

Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim

•

Kamuda Etik Kültürü Eğitimi ( üst düzey yönetici)

•

Uluslararası Kamu Diplomasisi Eğitimi ( üst düzey yönetici)

•

İletişim ve Protokol Kuralları Semineri( üst düzey yönetici)

•

Beden Dili ve İletişim Semineri

•

Kurum Kültürü ve Verimlilik Eğitimi

12. Milli Prodüktivite Merkezi Kurum içi Eğitim Başlıkları
•

İletişim ve Beden Dili

•

Güzel Konuşma ve Yazma

•

Verimlilik Yönetimi-A

•

Liderlik ve Ekip Çalışması

•

Süreç İyileştirme ve Sorun Çözme Teknikleri

•

Çatışma ve Stres Yönetimi

•

Etkili Sunum Teknikleri

•

Organizasyon Geliştirme ve Performans Artırma Planlaması
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EK: 8 MALİYE BAKANLIĞI EĞİTİM BAŞLIKLARI
EK: 7-A) IPA projesi
Kamu Maliyesinde Karar Verme ve Performans Yönetimi Projesi
1. Genel Hedef:
Türkiye’deki kamu kurumlarının mali karar verme ve performans yönetimi açısından idari kapasitelerinin
güçlendirilmesi.
2. Proje amacı:
Proje amacı, Maliye Bakanlığı, Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlığı Strateji
Geliştirme Başkanlıklarının mali konularda karar verme, stratejik planlama ve performans yönetimi
kapasitesinin güçlendirilmesidir. Çok yıllı bütçeleme sisteminin stratejik planlama ve performansa dayalı
bütçe yönetimi doğrultusunda başarıyla uygulanması, yukarıda sayılan kurumlar arasında bütçe
uygulamalarına ilişkin gerekli işbirliğinin ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesine
bağlıdır.
3. Projenin Ana Yararlanıcısı ve Ortak Yararlanıcılar;
Projenin ana yararlanıcısı, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’dır. Projenin ortak
yararlanıcıları; Başbakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı Strateji Geliştirme Dairesi
Başkanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve Stratejik
Planlama Dairesidir.
4. Proje Bileşenleri: Eşleştirme (Twinning), Teknik Yardım (Technical Assistance) ve Tedarik (Supply)
5. Proje Sonuçları:
Sonuç 1- Kalifiye personel; performans yönetimi, stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme, risk
yönetimi, fayda-maliyet analizi, kamu değerleri analizi, süreç performans yönetimi ve örgüt performans
yönetimi alanlarında AB gereklilikleri doğrultusunda eğitilecek.
Sonuç 2- Bütünleştirilmiş Karar Destek Sistemi ve Performans Yönetimi Modeli ve Karar Destek Sistemi
Teknolojisi geliştirilecek.
2.1. Karar Destek Sistemi modeli geliştirilecek,
2.2. Performans Yönetimi Kapasitesi arttırılacak,
2.3. Temel kurumların mali konularda karar verme, stratejik planlama ve performans yönetimi
kapasitesi güçlendirilecek.
Sonuç 3- Gerekli donanım, ekipman ve yazılım ile diğer gerekli elektronik aksam temin edilecek.
6. Proje Faaliyetleri:
Bileşen 1-Eşleştirme: Eğitim ve AB İyi Uygulamaları İle Uyumlaştırılmış Mevzuat Taslağının
Hazırlanması
1.1.

Eğitimler
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1.1.1.

Performans Yönetimine ilişkin teknik bilgilerin aktarılması

1.1.2.

Stratejik Planlamaya ilişkin teknik bilgilerin aktarılması

1.1.3.

Performans Esaslı Bütçelemeye ilişkin teknik bilgilerin aktarılması

1.1.4.

Risk Yönetimine ilişkin teknik bilgilerin aktarılması

1.1.5.

Fayda-Maliyet analizine ilişkin teknik bilgilerin aktarılması

1.1.6.

Kamu Değer Analizine ilişkin teknik bilgilerin aktarılması

1.1.7.

Süreç Performans Yönetimine ilişkin teknik bilgilerin aktarılması

1.1.8.

Örgüt Performans Yönetimine ilişkin teknik bilgilerin aktarılması

1.1.9.

Diğer kamu kurumları arasında bilinçliliğin ve bilgi düzeyinin arttırılması amacıyla
seminer ve çalıştayların düzenlenmesi

1.1.10. AB üye ülkelerine çalışma ziyareti gerçekleştirilmesi
1.1.11. Yararlanıcı kurumların personeli için karar destek sistemleri, mali yönetim ve stratejik
planlama konularında staj imkanı sağlanması
1.2.

AB İyi Uygulamaları İle Uyumlaştırılmış Mevzuat Taslağının Hazırlanması

Bileşen 2- Teknik Yardım: Bütünleştirilmiş bir Karar Destek Sisteminin ve Performans Yönetimi
Modelinin Geliştirilmesi
2.1. Karar Destek Sistemi Modelinin Geliştirilmesi
2.2. Performans Yönetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi
2.3. Karar Destek Sistemi Teknolojisinin Geliştirilmesi ve Kurulması
Bileşen 3-Tedarik: Gerekli Ekipmanın Tedarik Edilmesi
IPA PROJESİ İLE İLGİLİ GELİŞMELER
"Türkiye’de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi" adlı proje 27 Mart 2009
tarihinde AB tarafından onaylanmış, 1 Nisan 2009 tarihinden itibaren proje faaliyetleri başlamıştır. Proje;
Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Birimi (MYK MUB) olarak Genel Müdürlük ile Birleşik
Krallık Sayıştayı ve Hazinesi tarafından ortaklaşa yürütülmektedir. Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı
Strateji Geliştirme Başkanlıkları ile Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Strateji
Geliştirme Daire Başkanlıkları pilot kuruluşlardır.
Türkiye’de mali yönetim ve kontrol uygulamalarının etkinliğinin ve etkililiğinin arttırılarak kamu iç mali
kontrol sisteminin güçlendirilmesi için uygulanan projenin amacı;
-

Türkiye’de iç kontrol iyi uygulamalarını geliştirmek amacıyla mali yönetim ve kontrol sisteminin
uygulanmasını güçlendirmek,

-

Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Birimi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin idari
kapasitesini geliştirmek,

-

Pilot Strateji Geliştirme Birimlerinde mali yönetim ve kontrol alanında iyi uygulama örneklerini
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oluşturmak ve yaymak,
-

Strateji Geliştirme Birimlerinde mali yönetim ve kontrol işlemlerinin tam olarak uygulanmasını
sağlamaktır.

Proje kapsamında üç bileşen bulunmaktadır:
1. BİLEŞEN: Mali Yönetim ve Kontrol alanında bir yol haritası oluşturulması
-

Boşluk Analizi raporunun hazırlanması

-

Eylem Planı hazırlanması

-

Pilot kuruluşların görüşleri doğrultusunda revize edilen eylem planı

2. BİLEŞEN: MYK Sisteminin etkili bir şekilde uygulanması için MYK-MUB ve Pilot SGB’lerin idari
kapasitelerinin güçlendirilmesi
-

Temel ve ileri düzey eğitim müfredatının ve dokümanlarının hazırlanması

-

Temel ve ileri düzey eğitimlerinin verilmesi

-

Eğitici havuzu oluşturulması

-

Üye ülkelerde staj programı

-

Üye ülkelere çalışma ziyaretleri

3. BİLEŞEN: Üçüncül düzey düzenlemelerin geliştirilmesi ve pilot SGB’lerde uygulanması
-

MYK Rehberinin hazırlanması

-

MYK-MUB’u için el kitabı hazırlanması

-

Pilot uygulamaların yapılması ve iç kontrol değerlendirme raporlarının
hazırlanması

Diğer Faaliyetler:
-

Fark Analizi Raporu ve Eylem Planı Taslaklarının Paylaşımı ve Değerlendirilmesi Konulu Konferans

-

Proje Fişi

-

Misyon Raporları

-

Proje Sözleşmesi

-

Temel Düzey Eğitimler

-

İleri Düzey Eğitimler

-

Eğiticilerin Eğitimi

-

AB Üye Ülkelere Çalışma Ziyaretleri
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-

Üç Aylık Raporlar

http://www.bumko.gov.tr/TR/Genel/dg.ashx?DIL=1&BELGEANAH=15360&DOSYAISIM=egitimkaram
an1.pdf
Bütçe hazırlık ve uygulama süreçlerini daha etkin ve verimli hale getirebilmek için yeni kurulan
üniversitelerdeki e-bütçe kullanıcılarına yönelik olarak mevzuatı ile birlikte e-bütçe kullanımı konularında
bu üniversitelerin Strateji Geliştirme Daire Başkanlıklarında görev yapan konu ile ilgili personele yönelik
olarak 2010 yılında Batman, Ardahan ve Karaman’da 3 grup halinde bir eğitim düzenlenmiştir.

T.C. Maliye Bakanlığı İle Hollanda Maliye Bakanlığınca Ortaklaşa Yürütülen “Merkezi Yönetim
Bütçe Hazırlık Sürecinin Güçlendirilmesi” ile “Türk Bütçe ve İç Kontrol Sisteminin
Güçlendirilmesi” Projeleri kapsamında:
Çok yıllı bütçeleme, performans esaslı bütçeleme, Maliye Bakanlığı ile harcamacı kuruluşlar arasındaki
ilişkilerin geliştirilmesi ve kamu hizmetlerinin fiyatlandırılması konularında eğitim, teknik ve uzman
desteği alınmıştır.
Proje kapsamında Hollanda’nın Lahey şehrinde bulunan Maliye Bakanlığında incelemelerde bulunmak ve
eğitim programına katılmak üzere 2004, 2005 ve 2006 yıllarında altı ekip (toplam 50 kişi) Hollanda’ya
gitmiştir.
2004, 2005 ve 2006 yıllarında çok yıllı bütçeleme, performans esaslı bütçeleme, kamu hizmetlerinin
fiyatlandırılması,

Maliye

Bakanlığı

ile

harcamacı

kurumlar

arasındaki

ilişkiler,

Hollanda’da

makroekonomik göstergeler ile bütçe gelir ve giderlerinin tahmin yöntemi konularında Ankara’da eğitim
programları düzenlenmiş ve bu eğitimlere Genel Müdürlüğün çeşitli dairelerinden ve diğer kurumlardan
toplam 160 kişi katılmıştır.
Gerçekleştirilen ikinci projede Strateji Geliştirme Başkanlıklarının idari kapasitelerinin geliştirilmesi özel
bir yer tutmaktadır. İlk 26.02.2007/06.03.2007 ile 26.03.2007/03.04.2007 tarihlerinde toplam 114 merkezi
yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde görev yapan toplam 120 strateji geliştirme başkanı, daire başkanı
ve şube müdürü ile birlikte toplam 195 kişiye mali hizmetleri yürüten birimlerin mali yönetim ve kontrol
sistemindeki fonksiyonları, çok yıllı bütçeleme çerçevesi ile iç kontrol ve risk yönetiminin karşılaştırmalı
olarak açıklanması, Hollanda’da yönetim bilgi sistemi ile program ve performans esaslı bütçeleme
uygulamaları hakkında eğitim verilmiş ve her iki ülkedeki idari süreçlerin simülasyon yöntemi ile
sunulması çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Yine proje kapsamında Etkin Bütçe Analizi Leonardo Projesi ile 15 Devlet Bütçe Uzmanı Ocak 2008’de
Hollanda Maliye ve Ekonomi Akademisi desteğinde Hollanda’ya bir aylık eğitim ve inceleme ziyaretinde
bulunmuştur. Proje sonucunda Devlet Bütçe Uzmanları tarafından Hollanda ve Türk Sisteminin
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Karşılaştırmalı Analiz Raporu hazırlanmıştır.
Ek: 7-B) Dünya Bankası’nın desteği ile 2010 yılında düzenlenen yönetici seminerleri
•

Kamu Harcamaları İncelemesi Eğitimleri

•

Analitik Çerçeve ve Araçları, Kamu Harcamaları ve Makroekonomi

•

Altyapı ve Mali Politikalar

•

Kamu Harcamaları İncelemesi

•

Etkinlik ve Büyüme

•

Politikalar ve Bütçelerin Bağlantılanması

•

Altyapı Kamu Harcamaları İncelemesi

•

Ulaştırma Sektöründe Etki Değerlendirmesi

•

Savunuculuk Sanatı ve Reformlar

•

Delhi'deki Kamu Hizmetlerinin İkinci Sosyal Denetimi

•

Vatandaş Karneleri Eğitimi

•

Veri Toplama

•

Örneklem

•

VK Tasarımı-Anketlerin Bilimi

•

Veri Analizi

•

VK Metodolojisine Giriş

•

Vatandaş Karneleri: Uygulanabilirliğin Değerlendirilmesi

•

Vatandaş Karnelerine Giriş

•

Kalkınma Planı

•

Türkiye'de Makro Politika Dokümanları ve Kamu Yatırım Süreçleri

EK: 7-C) Maliye Bakanlığı MAYEM Eğitim Başlıkları
Üst Kademe Yönetici Geliştirme Programı
•

Kitle Üzerinde Etkin Hâkimiyet ve Astların Yönetimi

•

Müzakere Teknikleri

•

Etkili Konuşma, Topluluğa Hitabet ve Beden Dili Kullanımı

•

Stratejik Planlama ve Yönetim

Üst Düzey Yönetici Birikim Paylaşımı ve Geliştirme Programı:
•

İnsan Kaynakları Yönetimi

•

İnsan Kaynakları ve Performans Yönetimi

•

İnsan Kaynakları ve Yetenek Yönetimi

•

Kurum Verimliliğini Artırma Teknikleri

•

Yönetimde İnsan İlişkileri

•

Kurumsal Risk Yönetimi
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•

Süreç Yönetimi

Orta Kademe Yönetici Eğitimi Programı:
•

Halkla İlişkiler

•

Performans Yönetimi

•

Protokol Kuralları

•

Toplantı Yönetimi

•

Etkili Sunuş Teknikleri

•

Yönetim Becerileri

Yönetici Geliştirme Seminerleri:
• Liderlik
• Motivasyon
• Stres ve Zaman Yönetimi
• Problem Çözme ve Karar Alma
• Toplantı Yönetimi
• Kurumsal Kültür
• Takım Çalışması
• İş Süreçleri
• İnsan Kaynakları Yönetimi
• Proje ve Değişim Yönetimi
• Drama
• Yetişkin Psikolojisi
• Etkili İletişim
• Müzakere Yeteneğinin Geliştirilmesi
• Çağdaş Yönetim Teknikleri:
•

Etkili Takım Çalışması ve Uygulaması

•

Etkili İletişim ve Beden Dili

•

Etkili Sunuş Teknikleri

•

Kurum Kültürü Oluşturma

•

Liderlik ve Motivasyon

•

Stres Yönetimi

•

Zaman Yönetimi
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EK: 9 ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION (ÉNA)
Fransız vatandaşlarının kamuda işe alımı üç yarışma sınavıyla gerçekleştirilmektedir.
Birinci sınav; ‘dış’ katılımcılara yarışma; lisansa eşdeğer bir diploması olan Avrupa Birliği
üyelerine 28 yaşın altındaki öğrencilere açıktır.
İkinci sınav; ‘iç’ yarışma; devlet memurlarına veya en az dört yıl hizmeti olan kamu sektörü
çalışanlarına açıktır. Adaylar, sınava girecekleri yılın 1 Ocak tarihinde, 35 yaşı aşmamış olmalıdır.
Üçüncü sınav; herhangi bir sektörde en az 8 yıllık yöneticilik deneyimi olan 40 yaşın altındaki
kişilere açıktır.
2005 yılından bu yana yılda 90 kişilik bir kontenjan kullanılmaktadır. 45’i dış yarışmalar için, 36’sı iç
yarışmalar için ve 9’u üçüncü yarışmalar için uygulanmaktadır.
Programa kabullerinden önce devlet memuru olmayan öğrenciler böylece devlet memurluğuna
atanabilmektedirler.
ENA uygulanabilir becerileri geliştirmek üzere tasarlanmış bir yüksek lisans okuludur. Gelecekte uzman
ve/veya yönetici olacak memurları eğitmektedir. Eğitimlerin önemli bir bölümü uygulamalı stajları içerir.
Öğretim kadrosu; takım yönetiminde ve değişime rehberlik etmede uzman olan ve deneyimli
profesyonellerden seçilmektedir. Stajlar öğretilmek istenenlere göre yapılandırılmıştır.
Eğitimlerinin sonunda, ENA’nın Fransız öğrencileri; kendi kişisel tercihlerine ve sınıftaki başarılarına göre
kurumlara atanırlar.
Ocak 2002’de Institute International d'Administration Publique (IIAP) ile École Nationale d'Administration
(ÉNA) birleştirilerek güçlendirilmiştir. 2002’den bu yana okulun misyonuna uluslararası bakış açısı
kazandırmak da eklenmiştir.
Uluslararası boyutlar, okulun yabancı talepleri yanıtlamak için çeşitli içeriklerde şekillenebilmektedir.
Yabancı öğrenciler için ENA eğitim programları, hem genç öğrencilerin hem de tecrübeli memurların
ihtiyaçlarına hitap edecek şekilde tasarlanmaktadır.
Üç yıl süren uzun programlar her yıl açılmakta ve çoğunlukla Strasbourg’da gerçekleştirilmektedir.
18 ay süren uzun uluslararası dönem ve 9 ay süren kısa uluslararası dönem, bütün kıtalardan gelen
öğrencilerle Fransız öğrenciler arasında geniş bir değişimi destekler. Ayrıca, 6,5 aylık uluslararası kamu
yönetimi programında da bilgi ve pratik değişiminden faydalanılmaktadır.
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Özel gereksinimlere göre düzenlenmiş kısa dönemli programlar ise Paris’te yapılmakta ve yeni işe alınmış
memurların eğitim ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
Bu çalışma programları, okulun içinde bulunduğu diğer uluslararası çalışmalar gibi, yönetim ve devlet
politikası alanlarının tümünü kapsar. Bunlar: Kurumsal destekleme, reform ve devletin modernleştirilmesi,
devlet memurluğu statüsü, devlet sektöründe insan kaynakları yönetimi, kullanıcılarla ilişkiler, yönetimin
yerelleştirilmesi ve yetkilerin dağıtılması, yönetim ve kamu politikalarının değerlendirilmesi, değişim
yönetimi, Avrupalı ve uluslararası ilişkiler, yargı ve yasamaya ilişkin konular, iyi yönetişim, bütçe ve vergi
desteği vb.dir.
Belirli ihtiyaçlar doğrultusunda ENA; ikili ve çok yönlü işbirlikleri yapabilmekte, standart ve özel
tasarlanan eğitim programları düzenlemekte, teknik uzmanlık, örgütlenme, danışmanlık gibi faaliyetleri
gerçekleştirebilmektedir.
ENA, özellikle yönetim eğitimleriyle ilgilenen okullar ve kurumlarla ve dünyanın her yanından uzman
kişiler ve kurumlarla bağlantılar kurmuştur. Yönetimleri yeniden yapılanma/kurulma sürecinde destekleme
ve bütün uluslararası ağlarla, karşılaştırmalı yaklaşımlar yapılmasında rol alabilmektedir.
ENA’da çok yönlü finanse edilen projelerin hazırlanması, yönetilmesi, izlenmesi, devreye alınmasından
sorumlu olan komite bulunmaktadır. Bu nedenle okul, Avrupa Komisyonu, Dünya Bankası, PNUD ve
Bölgesel Gelişim Bankaları (Regional Development Banks) tarafından finanse edilen ihalelere de
çağrılabilmektedir.
I.

Uzun Uluslararası Dönem (18 ay)

Uzun uluslararası dönem, kariyerine yeni başlayan yabancı memurlara, yabancı kamu sektörü
temsilcilerine ve belirli durumlarda da kendi ülkelerinde memur olmak isteyen öğrencilere açıktır.
Katılımcılara ENA’daki Fransız öğrencilerle aynı eğitimden faydalanma fırsatı verilmekte, özellikle biri
Avrupa’da biri de Fransa’da olmak üzere iki staj programı söz konusu olmaktadır.
I.1. Giriş Koşulları:
Adayların:

-

Memur, kamu kurumlarından birinde çalışıyor olması, ya da kendi ülkesinde kamu sektörüne katılacak
bir öğrenci olması,

-

Yüksek eğitimi tamamlamış olması,

-

35 yaşın altında olması,

-

Yazılı ve sözlü Fransızcayı mükemmel düzeyde bilmesi,

-

Okulun giriş sınavlarını geçmesi gerekmektedir.
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I.2. Ders Programı:
Yabancı öğrenciler için program Aralık ayında başlayıp 18 ay devam etmektedir. Strasbourg’daki dersler
ile Fransa’da, Avrupa’da ya da dış ülkelerdeki 2 staj programını kapsamaktadır.
Aralık ayındaki ilk bir aylık süreç temel konuların gözden geçirilmesi ve ortaklaşa uzaktan öğrenme
tekniklerinin değerlendirilmesi (topluluk önünde konuşma vs.) gibi çoğunlukla metodoloji derslerinden
oluşur.
Bu başlangıç döneminden sonra, uluslararası uzun dönem öğrenciler sınavla kabul edilen öğrencilere
katılırlar ve onlarla birlikte, ortak temeli oluşturan üç modülden ikisi, Avrupa ve Fransa’da gerçekleşir.
I.3. Staj planlaması:

-

Staj için üç haftalık hazırlık, tazeleyici dersler ve öğrencilere stajdan tam avantaj sağlayabilen ve acilen
kullanıma hazır hale getiren araçların ve tekniklerin kullanımı.

-

Konuya göre değişen sürelerde staj, öğrenciler burada bir sorumluluğu yerine getirir. Bu sorumluluk,
okul tarafından yönetimlerin veya girişimlerin ihtiyaçlarına göre tanımlanan temalar üzerinde
çalışmayı içerir.

-

Staj sonrasında öğrenciler yedi hafta süreli ileri düzey derslere katılırlar. Bu dersler, o periyodun
konusuna dayalıdır ve staj süresinde kazanılan tecrübe üzerine kurulur.

Staj öğrencilere kendi kapasitelerini test etme imkânı verir.
I.4. Staj eğitiminin amacı:

-

Kamu yararı anlayışı ve ileriyi görme kapasitelerini geliştirmek için öğrencilerin kavramları
öğrenmeleri

-

Örgütün ve yönetimin modernleştirilmesini, değişim rehberliğini yürütmede gerekli olan yetkinlikleri
kazanmaları ve bunları geliştirme yöntemlerini kavramaları

-

Kendi çevrelerindeki değişimi algılayabilmeleri ve böylece ortak kararlarda yardımlaşmayı

-

Vatandaşların ihtiyaçlarını anlamayı

-

Hizmetleri basitleştirmeyi, daha etkili ve yüksek kaliteli hale dönüştürmeyi

-

Öngörmeyi, planlamayı ve kamu müdahalesinde yeni biçimler oluşturmayı öğretmektir.
I.5. Stajların süresi:

Avrupa modülü stajı: Şubat-Haziran / 17 hafta
İkinci staj programı Fransa’da: Eylül-Şubat / 22 hafta
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Görüldüğü gibi öğrenciler zamanlarının üçte ikisini stajyer olarak geçirirler. Fransız ve yabancı tüm
öğrenciler için, bunlar sadece gözlem devreleri değil, ciddi çalışma dönemleridir. Öğrenciler, kariyerlerine
başlamış memur olarak değerlendirilir ve statülerine göre görevleri ve yükümlülükleri vardır. Öğrencilere
çeşitli iş ve görevler verilir; daha da önemlisi amirlerinin güvenini kazanırlar.
Stajyerlerin atanmasına Stajyerlik Direktörü (veya onun temsilcisi) her öğrenci ile mülakat yaparak,
görüşünü Okul Müdürüne bildirir ve karar oluşur.
Avrupalı yapılar ve bunların ulusal yönetimle bağdaştırılması hakkında farkındalık kazandırır.
Genel olarak staj dönemleri, öğrencilere gönderildikleri ve çeşitli seviyelerde sosyal ve profesyonel ilişki
kuracakları yapıları öğrenme fırsatı verir.
I.6. Pedagojik amaçlar:
Stajlar, öğrenciler için yepyeni bir ortamda çalışma deneyimi geliştirir. Deneyim kazandırma;
kuruluşundan bu yana başlıca amaç olma özelliğini sürdürmektedir.
Böylece ülkeye ve yönetime adapte olmayı öğrenmek, daha önceden hiçbir bilgi sahibi olmadıkları
problemlerle başa çıkmak, bir anlamda inisiyatif ve pratik know-how geliştirmek için bir fırsattır.
Stajlar denetlenmektedir. Denetmen daima geniş sorumlulukları olan üst düzey bir yönetici olur. Örneğin;
makamda bir stajyerin denetmeni; bir büyükelçilikte büyükelçi, bir bölge meclisinde başkan vs. gibi
Stajyer böylelikle büyük resmi görür ve farklı seviyelerde farklı görevler alarak işleyişi anlar.
“Acemi memurlara” hemen kendi başına karar verme yetkisi verilmez. Programın bu bölümü daha çok bir
‘çıraklıktır’ ve öğrencilerin iş arkadaşlarıyla ve ev sahibi yönetimin genel personeliyle iyi iş ilişkileri
kurmaları ve aynı zamanda onların tavsiye ve fikirlerine önem vermeleri beklenir.
Stajda en önemli odak noktası, denetmen ve onun yakın iş arkadaşları tarafından oluşturulan örnektir.
Bununla beraber her konumu bilmeli ve işlerin neleri içerdiğini anlaması beklenir.
Öğrenciler için temel amaç; ev sahibi yönetimin faaliyetlerine tam katılım göstermektir. Stajın
başlangıcından birkaç hafta sonra, öğrenciler staj müdürüne bir kayıt mektubu gönderirler. Bu mektup,
stajın nasıl başladığını ve gelecek aktiviteler için ne planlandığını ana hatlarıyla anlatan iki sayfalık bir
bilgi notudur.
Staj sadece gözlem ve yansıtma yani ‘idari turizm’ değildir. Öğrencilerin kurumdaki çalışma ve yönetimde
aktif rol oynamaları, diğer bir deyişle yerleştirildikleri idareye faydalı olmaları beklenir. Staj durgun bir
dönem olarak algılanmamalıdır.
Yapacak yeterli şey olmadığını düşünürlerse, denetmene bunu açıkça söylemek öğrencinin temel
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sorumluluğudur.
Öğrencilere geniş bir faaliyet alanı verilir. Okulun bakış açısından, stajlarından kendileri sorumludur.
Öncelikleri denetmenlerin onlara verdikleri işleri yapmaktır. Ancak denetmen rehberdir, staj programını
organize etmek ve aktivitelerden ve organizasyonlardan en fazla kazanç sağlamak öğrenciye bağlıdır.
Önemli not: Başarı, stajın nerede ve hangi koşullarda yapıldığına, stajyerin görevinin tanımlanabilmesine,
stajyerin anlayışına vb bağlı olduğundan başarılı bir stajın ne olduğunu önceden belirtmek imkânsızdır.
I.7. Stajın bağlamı:
Fransa kamu yönetimini modernize etme sürecindedir. Öğrenciler bu yüzden stajlarına başlarken, yenilik
ve verimlilik konularına özel ilgi göstermeli ve bu alanlardaki çeşitli bölgesel hizmetlerin ve bu alanlarda
uygulanan önlemlerin farkında olmalıdırlar. Öğrencinin ilk görevi karışık yönetim yapısı içersinde yolunu
bulmaktır. Örneğin; Başkanla çalışacak bir stajyer başkanın özel ofisine yönlendirilir. Burada öğrenci,
denetmenle kişisel bağını vurgular. Ancak, sadece başkanla çalışmamak, makamın Genel Sekreteriyle
düzenli çalışarak konulara yönetimsel bakış açısından yaklaşmayı öğrenmek, stajyer için önemlidir.
Öğrenciler sadece makamda çalışmaz; ayrıca, çeşitli devlet hizmetlerinin ve yerel otoritelerin nasıl
çalıştığını da öğrenirler. Bu amaçla, yerel yönetimler de staj yapılacak kurumlar arasındadır.
İdari, politik, ekonomik, sosyal ve halk çevresinden bölümlere ait dairelere yapılan ziyaretler, toplantılar ve
görüşmelerle; yönetim, sosyal ve ekonomik çevreler arasındaki yakın bağı keşfederler. Öğrenciler ayrıca,
devlet reformuna ve Fransa’nın modernleştirilmesine özel ilgi göstermek durumundadırlar.
I.8. Stajyerlik raporu:
Stajyerlik sonrası, öğrenciler, sorunları değerlendirmelerini kısa bir rapor (6-8 sayfa) ile özetlerler.
Stajyerlik için bir not verilir. Eğer gerekirse bu not öğrencinin kendi departmanına gönderilir.
I.9. Değerlendirme:
Stajyerlik notlarına ek olarak her modül; bireysel veya kolektif, yazılı veya sözlü test notları içerir. Karışık
sorunları çözmek için gereken tamamlayıcı yetkinliklere de dikkate alınır.
I.10. Kamu Yönetimi Masterı:
Kamu Yönetimi Masterı, Kamu Yönetiminde ENA diplomasına eklenen ikinci bir diplomadır. En az 30
yaşında olmayı gerektirir.
Uzun Uluslararası Dönemdeki iki modülü tamamlayanlar doğrudan katılabilirler.
Master’ın ana amacı, ENA müfredat programını uluslararası tanınmış bir diplomayla geliştirmek isteyen
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yabancı öğrencilere imkân vermektir.
Master programına kaydolmak isteğe bağlıdır ve eğitim programının başında başvuran uzun döneme
önceden kabul edilmiş öğrencilere ayrılmıştır. Kayıtlar ancak araştırma konusunun onayından sonra
kesinleşir.
Kamu Yönetimi Masterı sınavları, Kamu Yönetimindeki ENA diploması geçerliğindedir. Buna ek olarak,
öğrenciler başvurdukları araştırma konusunda kişisel bir inceleme yazısı yazarlar.
İnceleme konusu bir üniversite profesörünün denetiminde yazılır. Bazı konularda üst düzey memurlar
derslere girerek deneyim ve bilgilerini aktarırlar.
II. Kısa Uluslararası Dönem (9 ay Kasım-Temmuz)
Bu dönem, sorumluluk gerektiren pozisyonlarda bulunan memurların, Fransa ve Avrupa’daki kamu
yönetiminin tüm yönlerine kendilerini alıştırmalarını sağlar. Kursun amacı, karşılaştırmalı yaklaşımları ve
havuz deneyimini desteklemek, güncel görüşleri anlamak ve çeşitli grup projeleri ve tartışmalar organize
etmektir. Önemli Fransız ve Avrupalı uzmanların rol aldığı bir yapıdadır. Kurs beş ana konuya
odaklanmaktadır:

-

Avrupa’ya ait düzenlemeler

-

Devlet reformu ve modernleşme araçları

-

Sosyal haklar

-

Bölgesel ve kamu politikaları

-

Dünyadaki Fransa
II.1. Giriş Koşulları:
Adayın:

-

30 yaşını geçmiş olması;

-

Memur ya da kamu sektörü çalışanı olma;

-

Üniversite diploması almış olması;

-

Fransız ve yabancı meslektaşları ile tecrübesini paylaşabileceği yeterli derecede profesyonel geçmişi ve
bir sorumluluk gerektiren bir pozisyonda olması;

-

Fransızca’yı akıcı bir şekilde konuşması ve yazması

-

Okulun giriş sınavlarını geçmiş olması gerekmektedir.
II.2. Ders Düzenlemesi:
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İlk dönem Strazburg’da 8 haftalık bir hazırlık dönemini (Kasım ve Aralık) kapsar.
II.3. Eğitim içerikleri:
Eğitimin bu bölümü, stajyerliğin yapılacağı Fransız ve Avrupa kurumlarının tanıtımından ve Fransız
memurlarla birlikte yapılan grup çalışmasından oluşur. Bu kursun akademik bölümüdür; geriye kalan kısım
daha çok operasyoneldir.
Başlangıç dönemi, aşağıdaki konularda beş modülden oluşur:
-

Kültürler arası yönetim

-

Dünyadaki Fransa

-

Politik hayat ve kamusal oyuncular

-

İdari kurumlar ve kamu politikaları

-

Avrupa’ya ait sorular

Hazırlık döneminde birkaç ziyaret, bilgisayar teknolojilerinde tazeleyici dersler ve idari yazışma
metodolojilerinin tanıtımı gerçekleştirilir.
II.3.1. Merkezi hükümet dairelerinde 10 haftalık staj (Ocak - Şubat):
Yabancı öğrenciler, Fransız yönetiminin, görevleri kendi ülkelerindekilere benzeyen bir birimine
yerleştirilirler. Staj yapılan yerler; devlet yönetimi, yerel yönetimler, kamu kurumları, dernek, yarı kamu
girişimleri veya uluslararası organizasyonlar gibi çeşitlilik gösterir. Öğrenciler bir denetmen ile birlikte
çalışırlar. Öğrenciler için eğitimin bu bölümünün amacı, kendi ülkelerindekine paralel bir yönetimdeki
çalışma metotlarını ve karar verme süreçlerini karşılaştırmaları ve doğrudan bir yönetim işinde yer
almalarıdır.
Bu bölümün sonunda, öğrenciler bir rapor hazırlarlar. Yazılı raporlar gibi bu stajlar da daha sonra
öğrencilere not verilecek olan stajlarda kişisel savunmanın konusu olur.
II.3.2. Paris’teki Fransız kamu yöneticileri ile ortak 20 haftalık dönem (Mart-Temmuz):
Bu dönem kamu hizmetinin gelecekte karşılaşacağı sorunların analiz ve yansıma aşamasını oluşturur. Bu
ortak çalışma dönemi, öğrencilerin, yönetimdeki üst kadrolar ile bağlantılı olan görevlerin uygulanmasında
gereken pratik bilgiyi edinmelerini sağlar. Özellikle eğitim döneminde başlatılan tartışmalar sayesinde
fikirlerin ve tecrübelerin paylaşılması için önemli bir fırsattır. Ortak dönem; Entegrasyon semineri ve
Araştırma seminerlerini kapsar.
Çok sayıda kişisel ve toplu girdiyi gerektiren araştırma seminerleri, eğitimin önemli bir parçasıdır. Sınıf,
Fransız ve yabancı öğrencilerden oluşmuş beş gruba bölünür ve her grup araştırma görevlisinin
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rehberliğinde ENA tarafından seçilen bir konu üzerine çalışır.
Seminerler, her öğrenciyi, durumu incelemesi ve üst yönetime önerilerde bulunması gereken memurların
yerine koymayı denemelerini amaçlar. Bu çalışma, kamu ve özel örgütlerden bilgi toplamayı, belgelerin
analizini, saha araştırmalarını, görüşmeleri vs. içerir.
Eğitimin sonunda, maksimum 20 sayfalık bir grup raporu yazılır.
II.4. Zorunlu ve seçmeli çalışmalar:
Hazırlık dönemindeki gibi bölümlere ayrılır:
-

Avrupa Birliği ile ilgili sorular

-

Devletin modernleştirilmesi ve kamu yönetimi için araçlar

-

Bölgeler ve kamu politikası

-

Dünyadaki Fransa
1) Önemli Fransız ve yabancı kamu yetkililerinden güncel konularla ilgi dersler
2) Özel modüller

-

Sosyal modül

-

Ekonomik modülü

-

Yuvarlak masa çalışmaları

-

Takım projeleri

-

Fransız dili dersleri (yabancı öğrenciler için) ve Fransız idari yazın metodolojisi

-

Bilgisayar kullanımı için özel dersler

II.5. Değerlendirme:
Dönem başında ve sonunda yabancı katılımcılar bir komisyon tarafından bir görüşmeye alınır. Komisyon;
her katılımcının profilini analiz etmek, yetkinliklerini ve becerilerini anlamak kişinin seçeneklerini
yönlendirmesine yardımcı olmaktan sorumludur. Eğitim projesi ve uygulaması arasındaki ilişkileri
değerlendirmek için öğrencilerin genel durumları değerlendirilir ve genel notun %50’sini oluşturan bir not
verilir. Diğer %50 de stajyerlik notunu (%20), yazılı testten aldıkları notu (%20) ve öğrencilerin
gayretine/çalışmalarına dayalı kanaat notunu (%10) içerir.
Dönem içindeki çalışmaların genel notundan ortalama (10/20) notu alan öğrencilere “uluslararası kısa
dönem” başlığı altında kamu yönetiminde geçerli olan uluslararası bir diploma verilir. Notlar bireysel
değerlendirme dosyasında toplanır. Bu dosya ayrıca stajyerlik öğretmeninden, araştırma semineri
koordinatöründen, sosyal modül koordinatöründen, takım projelerinden, yuvarlak masalardan ve Fransızca
hocalarından alınan değerlendirmeleri de içerir.
Diploma alan öğrenciler ENA Mezunlar Yıllığına geçerler. Her öğrenci dersleri ve ardından gelen stajı
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açıklayan bir sertifika alır.
Toplam notları 14/20 veya daha fazla olan öğrenciler diğer bir deyişle ‘yüksek akademik başarısı’ olanlar
Kamu Yönetimi Master Programı için başvurabilirler.
III. Kamu Yönetiminde Uluslararası Dönem (6½ Ay)
Yabancı üst düzey bürokratlara kendi uzmanlık alanlarında sunulan yoğun mesleki eğitimlerdir. Bu
dönemde üç uzmanlık alanı üzerinde durulur: Yönetim ve Kurumlar, Uluslararası İlişkiler ve Diplomatik
Konularla İlgili Sorular, Ekonomi ve Kamu Maliyesi
Dönem öğrencilerinin farklı coğrafyalardan gelmeleri ENA CIAP (Cycle In Public Administration) için
çok büyük önem taşır; kişisel ve ulusal deneyimlerin paylaşılmasını teşvik eder ve kamu idaresinin
etkinliğinin artırılması için grupları harekete geçirir.
Eğitimin sağladığı olanaklar:
◦ Üst düzey konuşmacılar (üst düzey memurlar, üniversite profesörleri, Fransız ve Avrupalı danışmanlar
vb),
◦ Öğretim yöntemlerinin çeşitliliği (kurslar, seminerler, vaka çalışmaları, simülasyonlar),
◦ Fransa’da bir Fransız idari hizmetinde veya yurt dışında stajyerlik ve çok kültürlü bir ortamda çalışma
Memurların kariyerinde çok zengin bir deneyim oluşturmalarına imkân sağlar.
Kamu yönetiminde idarelerin modernizasyonu konusuna odaklanılır ve kamu yönetiminin, kamu
politikalarının değerlendirilmesinin ve idari uygulamaların önemi vurgulanır.
III.1.

Giriş Koşulları:

Adayın:
◦ 25 yaşını geçmiş olması,

◦
◦
◦
◦
◦

Devlet memuru veya kamu temsilcisi olması,
Üniversite diploması olması,
Mesleki deneyime sahip olması,
Fransızcayı akıcı bir şekilde konuşması ve yazması,
Okulun giriş sınavlarını geçmesi gerekmektedir.
III.2. Ders Düzenlemesi:

Fransızca konuşan ülkelerden gelen öğrenciler için program (Fransız ulusal tatilleri dışında herhangi bir
tatil olmadan) 6½ ay, Fransız olmayan katılımcılar için (Noel ve yeni yıl için bir haftalık arayla) 7½ aydır.

415/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Program aşağıdaki maddeleri içerir:
◦
◦
◦
◦
◦

Fransız olmayanlar için yoğun bir Fransız dili eğitimi
Tüm katılımcılar için ilk inceleme süresi
Bir çalışma gezisi
Bir uzmanlaşma dönemi
Bir Fransız idaresinde staj yapılması
III.3.

Fransızca bilmeyenler için yoğun bir Fransız dili eğitim süreci (Nisan’da 4 hafta):

Bu eğitim süreci, dil seviyeleri ne olursa olsun Fransız olmayan tüm katılımcılar için yoğun Fransızca
dersleri içerir. Bu adaptasyon süreci, öğrencilerin inceleme derslerini takip edebilmelerini ve eğitimin tüm
avantajlarından yararlanabilmelerini hedefler.
III.3.1. İnceleme dersleri:
Eğitim, “inceleme dersleri” denilen, ortak bir ders süreciyle başlar. Tüm katılımcıları bir araya getiren bu
süreç, Fransız siyasi yaşamı ve yönetimi hakkındaki bilginin derinleştirilmesini ve güncelleştirilmesini
amaçlar. Bu süreç ayrıca, grupların bütünleşmesine ve katılımcıların yeni bir ortama adapte olmasına da
hizmet eder. Dersler siyasi yaşam, medya, Fransa’daki idari kurumların işleyişi ve organizasyonu gibi
konular üzerine kurulmuştur.
Bu aşama kültürler arası sorular üzerine bir seminer ile başlamaktadır.
III.4.

Çalışma gezisi:

Eğitim sürecinin sonunda tüm sınıf bir haftalık çalışma gezisine başlar. Ziyaretler ve konferanslar;
meclislerde, Bakanlıklarda ve Avrupa kurumlarında organize edilir. Gezinin ikili bir amacı vardır:

-

Fransız ve Avrupa kurumlarının gerçekleriyle inceleme dersleri boyunca edinilen teorik bilgiyi
karşılaştırmak

-

Kendi çalışmalarının çeşitli yönlerini keşfetmek (idari, ekonomik, siyasi, kültürel, vs.)
III.5.

Uzmanlaşma dönemi (13 hafta: Haziran-Temmuz ortasına kadar ve Ekim-Kasım’ın

ortasına kadar):
Öğrenciler, mesleki uzmanlıklarına karşılık gelen üç bölüme ayrılırlar. Amaç, onların kendi uzmanlık
alanlarındaki bilgilerini ve know-how’ı artırmalarına imkân sağlamaktır. Dolayısıyla dersler ve stajlar üç
yöne yöneliktir:
a. Yönetim ve Kurumlar Bölümü: Teoriler ve teorileri uygulama araçları, kamu yönetimi ve
Fransa’da kamunun siyasi, idari ve yetkileri, kurumlarının işleyişi
b. Ekonomi ve Kamu Maliye Bölümü: Finansal ve bütçe yönetimi alanlarında bilgiyi
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genişletmek; etkileşimli (interaktif) öğretim yöntemleri ve tecrübe paylaşımı kullanarak yapılan ekonomik
çalışmalar ve maliye politikaları
c. Uluslararası İlişkiler ve diplomatik sorular: Önemli uluslararası sorulara orijinal bir yaklaşım
ve uluslararası ilişkileri başlatmak için faydalı olan araçların edinilmesi
Bu bölüm, kendi ülkelerindeki dışişlerinde çalışan devlet memurlarına yöneliktir.
III.6.

Bir idarede staj yapmak (10 hafta, Temmuz ortasından Eylül sonuna kadar):

Öğrenciler stajyer olarak bir Fransız idaresine atanırlar. Bu 10 haftalık süreç, önceki aylarda edinilen teorik
bilginin bir idari hizmetteki günlük gerçeklerle karşılaştırmasına imkân sağlar. Öğrencilerin ayrıca,
motivasyonlarını, adapte olma ve bir takımla çalışma kapasitelerini de test etmeyi amaçlamaktadır. Bu
stajyerlik, katılımcıların profesyonel becerilerini geliştiren CIAP’ın nihai hedefe ulaşmadaki yöntemidir.
Staj Fransa’da merkezi kamu kurumlarında, yerel otoriteler veya yetkilerin dağıtılmış olduğu idarelerde ve
bazı durumlarda da yurt dışındaki Fransız diplomatik ve konsolosluk görevlerinde veya uluslararası
kurumlarda yapılır.
Sadece ENA yönetimi ve ilgili idari makamlar katılımcının nerede staj yapacağına karar verebilirler. Bu da
katılımcının önceki eğitimine, kariyerine, geçmişine ve motivasyonuna bağlıdır.
III.7. Değerlendirme:
Okul, CIAP’ın bütün gereksinimlerini karşılayan ve çeşitli testlerde ortalama notları 10/20 alan öğrencilere
kamu yönetiminin uluslararası bir diplomasını verir.
Final notu: En son değerlendirme mülakatlarındaki notlardan (%50), staj hakkında sözlü rapor notlarından
(%20), yazılı testlerdeki notlardan (%20) ve kanaat notlarından (%10) oluşur.
Genel notu 14/20 veya üzeri olan öğrenciler Kamu Yönetimde Master için başvurabilirler.
IV. Kamu Yönetiminde Master
Kamu Yönetimi Mastırı, uluslararası açıdan tanınmış, yüksek düzey bir diplomadır. Amacı, öğrencileri,
araştırma konusunda ilgilerini geliştirmeye teşvik etmek ve onların ENA diplomalarını, öğrencilerin
mevcut idari, politik, ekonomik, sosyal ve uluslararası konulardaki bilgilerini genişleterek ve
derinleştirerek geliştirmektir.
IV.1.

Giriş Koşulları:

Uluslararası Kısa dönem Kamu Yönetimi Mastırı, ENA tarafından gerçekleştirilen, uluslararası kamu
yönetimi diplomasının bir uzantısıdır. 14/20 oranında ya da üstünde not alan veya en azından yüksek
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akademik başarısı olan Kısa Uluslararası Dönem öğrencilerine veya Kamu Yönetiminde Uluslararası
Dönem öğrencilerine açıktır. Her iki dönemin sonuçları açıklandıktan sonra, Kısa Uluslararası Dönem için
Mastır başvuruları Temmuz sonunda ve CIAP (Kamu Yönetiminde Uluslararası Dönem) için Kasım
ortasında başvurular kabul edilir.
IV.2.

Program:

Program iki aşamadan oluşur:
Bir araştırma makalesi: Mastır bu bakımından bir yeniliktir; çünkü uzaktan öğretme yöntemiyle öğrenciler,
Fransız bir profesörün ya da alanında uzmanlaşmış bir Avrupa Üniversitesinin yönlendirmesinde, kendi
ülkelerinde araştırma makalesi hazırlayabilirler.
Tamamlayıcı eğitim dönemi: Bu dönem Ekim ve Kasım ayları arasında Strazburg’da yapılır.
Araştırma makalesi;
◦ Araştırma makalesinin savunmasından
◦ İki ana konu hakkında hazırlanan dersler/tartışmalardan (devlet reformu ve uluslararası platformdaki
Fransa),
◦ İki idari özetin, biri uluslararası konular hakkında olmak üzere yazılmasından,
◦ Brüksel’deki Avrupa Birliği kurumlarında bir çalışma toplantısına katılımdan ve
◦ Güncel Avrupa konuları hakkında bilgi toplamadan oluşur.
IV.3.

Değerlendirme:

Tamamlayıcı eğitim döneminden sonra, Mastır için toplam notlara karar vermek amacıyla bir jüri
oluşturulur. Araştırma makalesinin savunmasının %60, iki idari notun %15 ve Toplum dosyasının %10
oranında etkisi vardır
V. Kamu Yönetiminde Uzmanlaşmış Uluslararası Dönemler (CISAP)
V.1. CISAP’ın Amaçları:
Kamu yönetiminde uzmanlaşmış uluslararası dönemler 2-6 hafta arasında sürer. Bu dönemlerin amacı:
tecrübeli yabancı memurlara uzmanlıklarına göre, belli bir konuda profesyonel beceriler ile ilgili yoğun
eğitim vermektir.
CISAP dönemleri, kamu yönetimindeki üç ana alana dayalıdır:
-

Yönetim ve kamu kuruluşları
Ekonomi ve kamu maliyesi
Uluslararası ilişkiler

Bunlar politika, prosedürler ve yönetimle ilgili belirgin sorunların üzerinde durur. İyi bilinen konuları
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içerir: Yetki dağıtımı, yönetimin yerelleştirilmesi; Parlamenter işlerin organize edilmesi; Bütçenin
hazırlanması ve uygulamaya konulması; Kamu yönetiminin kontrolü ve değerlendirilmesi; İnsan
kaynakları yönetimi ve Kamu Hizmetinde idari yönetim; Uluslararası müzakere; İnsan haklarının
korunması; ulusal ve uluslararası sahnelerdeki değişiklikler gibi.
Kamu yönetiminde yeni mantıkların geliştirilmesiyle, devlet reformu süreçleri ile ilgili sorunları içeren
konuları da kapsar. Örneğin: Kanunsuz işler ve onlarla mücadele etme, kamu politikalarının
detaylandırılması ve değerlendirilmesi, Avrupa ve küreselleşme; Uluslararası kriz yönetimi ve ekonomik
istihbaratta devletin rolü.
V.2. Öğretme Yöntemleri:
Fransız deneyiminin yanı sıra karşılaştırmalı yaklaşım ve Avrupalı ve uluslararası pratik gerçekler, eğitim
döneminde önemli bir rol oynar.
Öğretim metotları, aktif katılım ile kişisel ve bireysel bilgi gelişimini teşvik eder. Derslere, seminerlere,
yuvarlak masalara, durum çalışmalarına, simülasyonlara ve saha çalışmalarına öncelik verilir.
V.3. Devam Süresi:
Çoğu CISAP programı dört hafta sürer. Bazı dönemler yüksek düzeyde karar vericilerin ihtiyacını karşılar;
bunlar katılımcıların sorumluluklarıyla daha uyumlu olması için özel olarak 2 haftalık dönem olarak
tasarlanmaktadır.
V.4. Çalışma Dili:
Çok özel durumların dışında, çalışma dili Fransızcadır. Dilde akıcılık, öğretimden faydalanabilmek için
zorunludur.
Her yıl birkaç dönem İngilizce ve İspanyolca olarak da sunulmaktadır.
V.5. Okula Kabul:
Adaylar memur, devlet veya benzeyen kurumlarda yönetici olmalı ve kendi ülkelerinde büyük sorumluluk
gerektiren bir pozisyonları bulunmalıdır. Farklı konumdaki adaylar, ancak ENA direktörünün izniyle,
CISAP programlarına kabul edilebilirler.
Bütün adaylar, ayrıca, aşağıdaki ön koşullara sahip olmalıdır:
-

Bir mastır derecesi veya eşdeğeri, dört yıllık yüksek eğitim veya bazı durumlarda eş yeterlilik
belirten bir belge
En az dört yıllık profesyonel çalışma deneyimi (belge ile kanıtlanmalı)
Kendi hükümetleri tarafından bireysel olarak aday gösterilmek
45 yaşından küçük olmak
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-

Akıcı Fransızca yazmak ve konuşmak

Giriş dosyaları Fransız Elçiliklerinin “İşbirliği ve Kültürel Hareket Hizmetinden” ya da ENA’ dan temin
edilebilmektedir.
Dosyalar, gerekli resmi belgelerle tamamlanınca, kendi ülkelerindeki devlet yetkileri tarafından, Fransız
Konsolosluklarına sunulmalıdır. Konsolosluklar aracılığıyla ENA’ya gönderilir. Eksik dosyalar
incelenmemektedir.
V.6. Uygunluk ve Kayıt:
ENA seçim komitesi tarafından son listeye alınan adaylar, seyahat ve yaşam masraflarını, sigortalarını ve
kayıt ücretini karşılayan fonu alıncaya kadar (bitiş süresinden önce) kayıt tamamlanmamaktadır.
Burs; Fransız Konsolosluğundan, ulusal veya uluslararası kamusal ya da özel kurumlardan veya adayı
sunan hükümetten talep edilebilir. Bu burs, Fransa’da uygun bir örgüt tarafından yönetilmelidir.(192)
VI. Giriş İşlemleri ve Takvim
Aşağıdaki bilgiler daha önce adı geçen üç uluslararası dönemle bağlantılıdır: (CIL, CIC ve CIAP; Uzun
Uluslararası Dönem, Kısa Uluslararası Dönem ve Kamu Yönetiminde Uluslararası Dönem)
1) Kasım ayında ENA Büyükelçiliklere aşağıdaki evrakları gönderir:

-

Büyükelçilik tarafından doldurulması gereken değerlendirme raporu
Adaylar tarafından doldurulması gereken başvuru dosyaları (application files)
ENA’daki uluslararası dönemler hakkında bilgi veren broşürler
“Fransa ve kurumları” hakkında broşürler
Seçim testleri: yazılı anlatım testi, bilgi ve mantık testi, uzmanlık test(ler)i

2) Seçim prosedürü aşağıdaki gibidir (Kasım -Mayıs):

-

Başvurmaya uygun adaylar bir dosya ve bilgi ve hazırlık ile ilgili iki broşür alırlar. Adayların
başvurularını Ocak ayında vermeleri tavsiye edilir. Kabul koşullarını yerine getirdikleri takdirde
adaylar birkaç uluslararası döneme başvurabilirler.

-

Adaylarla seçim öncesi yapılan görüşmeler
Testler: Tüm adaylar için üç test zorunludur. Yazılı testler yarım gün sürer (4 saat).
a. Yazılı anlatım testi: Tüm adaylar yazılı bir Fransızca testten geçerler (bu testin bir örneği
uluslararası dönemler hakkındaki broşürde bulunabilir). Bu testin amacı adayın bu eğitimden

192

Kayıt Ücretleri: Her bir CISAP için kayıt ücretleri, 4 haftalık dönemler için 800 Euro ve 2 haftalık dönemler için
600 Euro’dur. Eğitim programı başlamadan önce ödenir.(2009)
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tamamen yaralanabilmek için yeteri kadar akıcı olup olmadığından emin olmaktır. Süre 1
saattir.
b. Bilgi ve mantık testi: Bu testin amacı kesin yanıtları olan birtakım sorularla adayın temel
bilgisini değerlendirmek ve seçtiği bir makale sorusuyla mantık yürütme ve bir konuyu
tartışabilme kapasitesini ölçebilmektir. Süre 2 saattir.
c. Uzmanlık testi: Gelişmiş düzeyde bilgi testidir. Adaylar, “Yönetim ve Kurumlar”, “Ekonomi
ve Kamu Maliyesi” veya Uluslararası İlişkiler” konularından birini seçebilir. Testin amacı
belirli bir alandaki bilgiyi çoktan seçmeli sorularla ve kısa makale sorularıyla
değerlendirmektir.
d. Elçiliklerde yapılan giriş mülakatları: Jüri; biri ENA yönetiminden diğeri elçilikten bir görevli
olmak üzere en az iki kişiden oluşur
Mülakat; adayın kişiliği, kariyeri, Fransa, Avrupa ve özellikle dünyada yaşanan önemli olaylar
hakkındaki bilgisi üzerinedir.
3) Haziran ayında; ENA direktörü, yönettiği seçim komitesi toplantısından sonra, her bir dönem için
belirlenen giriş kriterlerine göre kabul edilen adayların listesini oluşturur.
Adaylar, kabul sonuçlarını Büyükelçilikleri aracılığı ile alırlar. Kabul sonuçlarına göre, Elçilikler kabul
edilen adaylarla burs işlemlerine başlamak için irtibata geçer.
Ülke başına herhangi bir kota yoktur; burada önemli olan sadece bireyin kişisel ve entelektüel değeridir.
Kontenjanlar; ortalama uzun uluslararası dönem için 30, kısa dönem için 30 ve kamu yönetiminde
uluslararası dönem için 50’dir.
VII.

Pratik Bilgiler

VII.1. İdari Dokümanlar:
ENA, yabancı öğrencilerin bir yıllık oturma izni almalarına yardımcı olur.
Burssuz öğrenciler “Les Estudines”e başvurabilirler. Paris’te Maison des Eleves ENA öğrencilerini stüdyo
odalarda veya 2 odalı dairelerde konuk eder.
VII.2. Sağlık Sigortası ve Bireysel Mali Sorumluluk Sigortası:
Okula uluslararası dönemden katılan öğrenciler, Fransız öğrenciler ile aynı yan yardımlardan
faydalanamaz. Bununla beraber sigorta miktarı şu yollardan sağlanabilir:
VII.3. EGIDE bursu olan yabancı öğrenciler:
Sağlık masraflarının bir bölümünün veya tamamının ödenmesine ilaveten, EGIDE sigorta masrafı, bireysel
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mali sorumluluk ve hastalık, kaza veya ölüm durumunda kendi ülkelerine geri dönüşü de kapsar.
Ayrıca, doğum masraflarını, adli yardımı karşıladığı gibi kaza veya hastalık sonucu sakatlık durumunda
toplu ödeme yapmayı ve kişinin ölümü durumunda belirlenmiş kişiye tazminat ödenmesini de kapsar.
VII.4. EGIDE bursu olmayan yabancı öğrenciler:
Burssuz öğrenciler Fransa’da veya yurt dışında geçirecekleri süre için bireysel mali sorumluluk sigortası ve
sağlık-kaza sigortası yaptırmalı (ya da kendi ülkelerindeki sigortalarının Fransa’da topraklarında da geçerli
olduğunu kanıtlamalıdırlar) ve okula bir belge vermelidirler.
VII.5. Bireysel Mali Sorumluluk Sigortası: (Garantie Responsabilite Civile)
Her durumda, uluslararası dönemdeki öğrenciler, Fransa’da veya yurt dışında yer alabilecekleri herhangi
bir aktivite için yeterli sigorta kapsamı (bireysel mali sorumluluk sigortası) olduğundan emin olmalıdırlar.
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EK: 10 NATIONAL SCHOOL OF GOVERNMENT (NSG)
İngiltere’deki Ulusal Kamu Okulunun (National School of Government) Stratejik Liderlik Merkezi’nin
amacı: “Kamuda değer yaratma ve vatandaşların yararı için kamu hizmetlerinde stratejik liderlik
geliştirme” olarak belirlenmiştir.
Okulun verdiği hizmetleri ise aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür:


Üst düzey yöneticilerin güçlü iletişim ağları kurmalarını sağlamak ve yüksek kalitede eğitim ve
danışmanlık vermek



Kamu liderlerinin tüm sistem genelinde gelişimini kalkınma politikalarına paralel sürdürmek

Okulun Yaklaşımı:
Merkez’in yaklaşımı iki ilke etrafında şekillenmiştir:
•

Kamu sektörü dokunulmaz bir alan değildir.

Vatandaşların çıkarları sadece kamu hizmetleriyle değil, aynı zamanda özel sektör, kâr amacı gütmeyen
kuruluşlar, eğitim ve gelişimi sağlayan birçok kurum ile yerel kurum ve kuruluşlar tarafından
sağlanmaktadır.
•

Liderlik ve yöneticilik bireylerin sadece kişisel yeteneklerine bağlı değildir.

Liderlik kavramı; bireylerle, kurumlarla ve vatandaşların ihtiyaçlarıyla şekillenir. Sistemli çalışmayı içeren
bir strateji ve gelişim için sistemin tümünü anlamak gerekir.
Kadro:
Diğer birçok ticari eğitim yaklaşımının aksine, akademisyenlerden, uygulamacılardan, konuşmacılardan,
dünyanın dört bir tarafından seçilen bilgi, beceri ve tutumları kanıtlanmış kişilerden oluşmaktadır.
Programlar öğrenme temelli çalışma metodolojisinin tedarikçileri ile yürütülmektedir. Programlardan
herhangi birine katılanlar kağıt üzerindeki vakalarla çalışmak yerine, çözüm gerektiren ve gerçek dünyanın
sorunlarını ele alan, yaşanmış vakalar ile ilgilenmektedirler.
Programlar:
Stratejik Liderlik Merkezi, hem bütün sektörlere uygun hem de devlet hizmetinde çalışanlar için özel
hazırlanmış programlar sunmaktadır.
Üst düzey devlet hizmetine (Senior Civil Service - SCS) katılanlar, programa “Temel programla” (Base
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Camp) başlıyorlar. Devamında Kurumsal Liderlik, Modern Düşünme ve Liderlik Değişimi üzerine
odaklanan bir dizi gelişim fırsatı bulunuyor. Programlar, yoğun çalışma hayatı dikkate alınarak tasarlanmış
kısa, öz, hedef odaklı Liderlik sohbetleri (Leading Edge) ve Üst Düzey Yönetici Çalıştayları ile
tamamlanır.
Bireysel liderlik gelişimi; uzun süreli profesyonel iletişim ağlarını kurmak için uluslararası odaklıdır.
Alanlarında en iyileri bir araya getirerek, en üst düzey liderlik programı olan Üst Yönetim Programıyla
(Top Management Programme - TMP) sonuçlanır. Bu program sadece kamu hizmeti için çalışanlara değil
devlet hizmeti dışında çalışanlara da açıktır.(193)
Ayrıca, üst yönetimin etkinliğini ve üst yönetici takımının gelişimini destekleyen “yönetim becerilerini
geliştirme ve performansı arttırma”, “kurumsal liderlik” gibi programlar da yürütülmektedir.
Üst düzey devlet hizmeti (SCS) eğitimini almak isteyenlere gelecekte karşılaşılabilecek sorunlara hazırlıklı
olmaları, liderlik güçlerini geliştirmeleri, stratejik düşünmeleri, kriz anında doğru kararlar vermeleri ve faiz
oranları,

kur

değerleri,

hisse

senetleri

gibi

varlıkları

bankacılık

sektöründeki

hareketleri

değerlendirebilmeleri için programlar hazırlanmaktadır. Örneğin:
Kolektif Liderler (Leaders UnLtd) programı; kamu hizmetinde liderliğinin kalitesini ve çeşitliliğini önemli
ölçüde geliştirmeyi hedefler.
Kamu personeli için hazırlanan bütün programlar [Hükümet için Profesyonel Beceriler (Professional Skills
for Government) ve Üst Düzey Devlet Hizmeti Liderlik Modeli (SCS Leadeship Model) gibi başlıklarla
tanımlanan] liderlik yetkinlikleriyle yakından bağlantılıdır.
İşbirliklerini Yöneten Liderlik:
Programlar kamu, özel ve diğer sektörlerden birçok katılımcının bir araya gelerek birlikte öğrenmelerine ve
çalışmalarına imkân sağlanmaktadır.
Modern Liderler Programı (Modern Leaders Programme), 21.yy görüşlerini ve fikirlerini dünya
standartlarında akademisyenlerden ve pratisyenlerdenuygulamacılardan yararlanarak sunmaktadır. Liderlik
programları; dönüşümsel ve işbirliği becerilerini üst düzey yöneticilerden beklenen profil etrafında
geliştirmektedir.
Strateji Eğitimleri:
Ulusal Okuldaki (National School) strateji grubu, stratejik yönetimin İngiltere’de hükümet ve tüm kamu
sektöründe nasıl uygulandığını ve uluslar arası uygulamaları araştırmaktadır. Stratejik düşünme
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programlarına ek olarak hem üst düzey takımlara kurumlar için strateji geliştirmede hem de yönetimin
güncel önemli idari sorunlarını ele almak için destek sunulmaktadır.(194)
Özel Hizmetler:
Giderek kurumlara özel olarak kurgulanmış programlara talep artmaktadır. Bu durumda kurumla işbirliği
içinde ihtiyaçları saptamak üzere birlikte çalışılarak, programlar kurgulanmakta ve etkilerinin
değerlendirilmesi için sistemler kararlaştırılmaktadır. Programlar ve hizmetler hem bölgesel olarak, hem de
talep edilen yerlere gidilerek verilmektedir.
Kişiler, takımlar ve kurumlar için çözümleri öğrenmek;
•

Danışmanlık ve eğitim ihtiyaçlarının analizini

•

360° geribildirimi

•

Psikometrileri

•

Örgütsel baskıları

•

Geliştirme ve değerlendirme merkezlerini

•

Yönetici koçluğunu

•

Eylemden öğrenmeyi

•

Üst Düzey Yönetici Uygulamalarını

•

Uzman konuşmacıları

içermektedir.
Yönetim Geliştirme ve İş Becerileri:
Bu bölüm; halkı, işlemleri, projeleri ve bilgiyi etkili bir şekilde yönetmek için, bütün kamu görevlilerine
kazandırılması hedeflenen becerileri kapsar. Programların tamamı günlük hayatta karşılaşılan gerçek
sorunlardan ve hükümetle kamu hizmeti kuruluşlarının ihtiyaçlarından yola çıkılarak hazırlanmaktadır.
Halka ve iç müşterilere hizmet sunmak, diğer kurumlarla iş birliği içinde çalışmak, tedarikçileri yönetmek,
performansı gözlemlemek ve ölçmek, kurumdaki değişimi yönetme becerilerini, iletişim becerilerini,
bireysel etkileyiciliği ve yaklaşımlarını kapsar. Katılımcıyı sürecin merkezine yerleştiren ve kamu hizmeti
bağlamında köklü bir liderlik gelişimine olanak sağlayan bir yaklaşımla programlar geliştirilir.
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EK: 11 THE PUBLIC EXECUTIVE LEADERSHIP ACADEMY (PELA)
ABD’de hizmet veren Kamu Yöneticisi Liderlik Akademisinin (PELA) tarafından hazırlanan “Dış Hizmet
Görevlilerinin” görevde yükselme ve görev süreleri için karar verme kriterleri, örnek teşkil etmesi amacıyla
aşağıda verilmiştir.(195)
Dış Hizmette Terfi ve Görev Süresi İçin Karar Kriterleri
Liderlik Becerileri
1. Yenilikçilik
a. Başlangıç Düzeyi
Verilen görevlerin ötesine geçmek için inisiyatif alır; problemleri saptar ve yaratıcı çözümler sunar; işi ve
örgüt performansını geliştirmek için çabalar.
b. Orta Düzey
Durumlara bakış geliştirir ve bunları çalışma ortamında uygular; örgütsel gelişimler ve politika
ayarlamaları yapmak için yenilikçi çözümler bulur; örgütün etkenliğini geliştirme sürecinde personeli
angaje eder.
c. Üst Düzey
Yeniliği geniş bir çerçevede ele alır; bakış açısı uzun vadelidir ve yapıcı değişikliklerde katalizör işlevi
görür; yeni girişimleri ve politikaları anlar ve başlatır; geleceğe ilişkin seçeneklere göre hazırlık yapar.
2. Karar Verme
a. Başlangıç Düzeyi
Kararlar veya başka eylemler gerektiren konuları kendi iş kapsamında tanımlar; önerilere mantıklı ve
düzenli bir şekilde yaklaşır; kendi görev alanı içinde emin ve kararlı davranır, uygun olarak başkalarına
danışır; başkalarının ihtiyaçlarına ve fikirlerine duyarlıdır.
b. Orta Düzey
Veriler sınırlı veya çelişkili olduğunda veya hoş olmayan sonuçlar ürettiğinde bile, alakalı bütün faktörleri
ve seçenekleri düşündükten sonra gerekçeli, etkili ve zamanında kararlar verir; kararları uygular ve gerekli
değişiklikleri yaparak bunların etkilerini ve sonuçlarını değerlendirir.
c. Üst Düzey
Tüm örgütü geliştiren bir şekilde politikayı ve idari faktörleri problem çözmeyle ve karar vermeyle entegre
eder; Departmanın amaçlarını ve hedeflerini gerçekleştirmek için aktif olarak çalışır; sorumluluk almaları
için personeli teşvik eder.
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3. Takım Çalışması
a. Başlangıç Düzeyi
Etkili bir takım üyesi olmak için, takım oluşturma hakkında öğrendiklerini uygular; başkalarının
görüşlerine açıktır; Amerikalı ve yabancı meslektaşlarla işbirliği yapar, kapsamlı ve sonuç odaklı bir
şekilde çalışır; takım uzlaşmasını kabul eder.
b. Orta Düzey
Tam katılıma olanak ve fikir alışverişine açık bir ortam sağlayan etkili bir takım lideridir; Amerika Birleşik
Devletleri ve yabancı meslektaşları arasında işbirliğini ve uyumu teşvik eder; takım üyelerini ortak bir
amaca yönlendirir ve onları motive eder; altlarının becerilerini aktif olarak geliştirir, onlara danışmanlık
yapar ve yeteneklerini en iyi şekilde kullanır.
c. Üst Düzey
Katılmak ve katkıda bulunmak için bütün personele ilham veren etkili bir takım motivatörüdür; personel
arasında gurur ve bağlılık duygusunu teşvik eder ve geliştirir; takımın becerilerini ve kaynaklarını harekete
geçirerek işle ilgili problemleri çözüme kavuşturur; işyerinin ve takım üyelerinin ahlakının/maneviyatının
becerilerinin ve başarılarının gelişmesi için stratejiler geliştirir ve uygular.
4. Fikir Ayrılıklarına Açık Olma
a. Başlangıç Düzeyi
Kanallar içinde açık konuşmak için entelektüel bütünlük gösterir ve mantıklı makul fikir ayrılıklarını dile
getirmek için eleştiri risklerine gönüllü olduğunu gösterir; resmi kararları, aynı fikirde olmadığı zaman bile
alenen destekler.
b. Orta Düzey
Sağlam bir fikir ayrılığının gerekçesi gösterildiğinde bunu fark eder; politika alternatiflerinin yapıcı
sözcülüğünü yürütür; personelin de aynısını yapması için onlara rehberlik eder.
c. Üst Düzey
Sağlam görüş ayrılıklarına önem verir ve uygun olan ifadelerini savunur.
5. Toplum Hizmeti ve Katkı Oluşturma
a. Başlangıç Düzeyi
Çalışanın refahına katkı sağlayan sosyal yardımlara veya “toplum hizmeti” eylemlerine aktif olarak katılır;
örneğin, hizmet veya bölge programlarına, girişimlerine, törenlerine, özel etkinliklere, yardım
kampanyalarına ve başka aktivitelere gönüllü olarak katılır.
b. Orta Düzey
Performans değerlendirmeye karar vermede ve kaynak tahsisi faaliyetlerine aktif olarak katılır; kaynak
tahsisi komiteleri üzerine çalışır; daha alt düzeylerde olan personele danışmanlık/kılavuzluk yapar.
c. Üst Düzey
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Departmanı bir örgüt olarak güçlendiren “kurum kurma” eylemlerine aktif olarak katılır (örneğin,
departman için işe alım yapar, diplomat gibi davranır. Seçim Kurullarında çalışır; departman rehberlik
programına katılır.
Yönetim Becerileri
1. Operasyonel Etkinlik
a. Başlangıç Düzeyi
Eylemleri planlar, organize eder ve yönlendirir; sorumluluk alanı içindeki projeleri zamanında
tamamlanmasını sağlar; denetim ve rehberliği onaylar; denetçilere geribildirim sağlar; zor tercihler
yaparak, bir amaç duygusu ile çalışarak ve sonuçlara önem vererek bağlılık ve medeni cesaret gösterir.
b. Orta Düzey
Departmanın amaçları ve hedefleri doğrultusunda en etkili şekilde sonuçlar üretir; örgütün güçlü ve zayıf
yönlerini eleştirel olarak analiz eder ve bunun için gerekli işlemleri yapar.
c. Üst Düzey
Etkili yönetim prosedürlerini ve denetimlerini belirler; departmanın amaçlarının ve hedeflerinin başarısına
katkısı için yetenekleri de dahil olmak üzere, etkinliklerini arttırmak için personelin çabalarını teşvik eder
ve ödüllendirir; sorunları ve fırsatları önceden görür ve bunlarla başa çıkmak için önceden adımlar atar.
2. Performans Yönetimi ve Değerlendirme
a. Başlangıç Düzeyi
Çalışma koşullarının hazırlanmasına katılır ve personelin çalışma koşullarını hazırlamalarında onlarla
beraber çalışır; çalışma koşullarının yerine getirilmesi için planlar geliştirir; personelin uygun bir şekilde
değerlendirilmesini, ödüllendirilmesini sağlar; personele performans ve potansiyel hakkında hem resmi
hem de gayri resmi geribildirim verir; standartlara ve sürelere uygun olarak çalışanların
değerlendirmelerini tamamlar.
b. Orta Düzey
Birim için geniş performans beklentileri saptar ve anlaşılır bir şekilde bunları iletir; sonuçlara odaklanarak
personeli etkili bir şekilde yönetir; çalışma koşullarının yerine getirilmesi için planları denetler; uygun bir
şekilde görevlendirir; çalışanların katkılarının teşvik edildiği ve değer verildiği üretken bir çalışma ortamı
yaratır; personel sorunlarını zamanında önlemek ve çözmek için çalışır; değerlendirme sürecinin düzgün
bir şekilde yapılmasını ve danışmanlığın, değerlendirilen yıl boyunca yapılmasını sağlar.
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c. Üst Düzey
Departmanın amaçları ve hedefleri doğrultusunda, organizasyon genelindeki performans beklentilerini
saptar ve anlaşılır bir şekilde bunları iletir; personele yüksek performans aşılar; personele mesleki gelişim
ve danışmanlık sağlar; insan kaynakları süreçlerinde olası iyileştirmeleri izler; değerlendirme ve danışma
sürecinin etkili bir şekilde yürütülmesini ve standartlarla sürelere uygun olmasını sağlar.
3. Kaynakların Yönetilmesi
a. Başlangıç Düzeyi
Örgütün bütünlüğünü korumak ve israfı, dolandırıcılığı, kötü yönetimi ve bu tür problemlerin meydana
geldiği tüm örnekleri önlemek için iç kontrol kullanır; malzemeleri ve mali kaynakları ihtiyatlı kullanır; en
düşük maliyetle en yüksek getiri üretmek için çabalar.
b. Orta Düzey
Etkin iç denetimlerin yerinde olmasını ve düzgün çalışmasını sağlar; kaynakları verimli, eşit bir şekilde,
politika ve düzenleyici kurallara uygun olarak ayırır; çalışanların etkin bir şekilde çalışmaları için gerekli
araçlara sahip olmalarını sağlamak için her türlü çabayı gösterir.
c. Üst Düzey
İç denetimlerin yeterliliğini değerlendirir ve garanti edildiği gibi iyileştirilmelerin uygulanmasını sağlar;
kaynak politikası kararlarının sonuçlarından sorumlu yöneticiler tutar; gerektiği gibi kaynakları araştırır.
4. Müşteri Hizmetleri
a. Başlangıç Düzeyi
Hem iç hem de dış müşterilere profesyonelce, nazikçe ve işi bilen bir şekilde cevap verir.
b. Orta Düzey
Rekabeti ve müşterilerinin çeşitli çıkar çatışmalarını dengeler; müşterilerin ihtiyaçlarını tahmin eder ve
bunlara uygun yanıtlar verir.
c. Üst Düzey
Örgütsel düzeyde, müşteri odaklılığı teşvik eder; örgüt çapında hizmetleri idame ettirir veya geliştirir.
5. Eşit İstihdam Fırsatı ve Değer İlkeleri Desteği
a. Başlangıç Düzeyi
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Çeşitlilik eğitimi alır ve ilkelerini iş yerinde uygular; ırkına, rengine, cinsiyetine, dinine, milletine, soyuna,
yaşına, malûliyetine, medeni durumuna veya cinsel yönelimine bakmaksızın tüm bireylere saygıyla
davranır; ABD Hükümeti Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu (U.S. Government and Equal Employment
Opportunity Commission-EEO) ilkeleriyle uyumlu hareket eder.
b. Orta Düzey
Her düzeyde çeşitli personel alımı ve personel çeşitlilik eğitimini ve bilincini sağlayarak çeşitliliği yönetir;
çeşitlilik bilincini eğitimle teşvik eder; tüm çalışanlara dürüstçe ve saygıyla davranılmasını örnek ve
talimatla sağlar, izleme ve takiple doğrular; EEO ve değer ilkelerini devamlı uygular; iş yerinde adalet
konularına dayalı şikayetlere ve sıkıntılara sebebiyet veren durumları tanımlar ve ele alır.
c. Üst Düzey
Çeşitliliğin değer ve saygı gördüğü örgüt çapında çevreyi destekler; örgütü, farklılık gösteren personelin
potansiyelini fark etmesi için teşvik eder; değerler, ilkeler ve adil istihdam uygulamaları için kişisel liderlik
ve güçlü destek sağlar.
6. Bilgi ve Altyapı Yönetimi
a. Başlangıç Düzeyi
Sağlam bir kişisel güvenlik uygular; hassas ve gizli malzemeyi, bilgiyi ve altyapıyı düzgün bir şekilde
kullanmak ve korumak için tüm sorumluluğu alır.
b. Orta Düzey
Sağlam kişisel güvenlik önlemlerini uygulamayı teşvik eder ve diğerleri için bir model oluşturur; hassas ve
gizli malzemeyi, bilgiyi ve altyapıyı düzgün bir şekilde kullanmak ve korumak için tüm sorumluluğu alır;
etkili prosedürlerin hassas ve gizli malzemeyi, bilgiyi ve alt yapıyı korumak için olduğunu ve yerleşik
güvenlik düzenlemelerinin takip edildiğini temin eder.
c. Üst Düzey
Çalışanlar tarafından sağlam kişisel güvenlik önlemlerinin uygulanmasını teşvik eder; hassas ve gizli
malzemeyi, bilgiyi ve altyapıyı düzgün bir şekilde kullanmak ve korumak için tüm sorumluluğu alır;
kuruluş genelinde güvenlik bilincini teşvik eder; hassas ve gizli malzemeyi, bilgiyi ve altyapıyı korumak
için prosedürleri denetler, değerlendirir ve mevcut prosedürler yetersizse gerekli değişikliklerin yapılmasını
sağlar; güvenlik politikası kararlarının sonuçları için yöneticileri sorumlu tutar.
Kişilerarası Beceriler
1. Profesyonel Standartlar
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a. Başlangıç Düzeyi
Kurallar ve sorumluluklar için kendini sorumlu tutar; güvenilir ve vicdanlıdır; zor durumlarda bile sakin,
profesyonel ve üretkendir; herkese saygılı davranır.
b. Orta Düzey
Kurallar ve sorumluluklar için başkalarını sorumlu tutar; sürekli ağırbaşlılığını ve profesyonel tavrını
devam ettirir; kendi motivasyonunu sağlar ve başkalarını da zor şartlarda azmetmek için cesaretlendirir.
c. Üst Düzey
Örnekle ve talimatla bütünlük ve iş yeri davranışı için standardı ayarlar; kriz döneminde veya stres altında
soğukkanlılığını kaybetmez; karşılıklı saygı ve güvene dayalı bir ortamı teşvik eder.
2. İkna ve Müzakere
a. Başlangıç Düzeyi
Diğerlerini etkilemeyi öğrenir; karşılıklı saygıyla diğerlerinin konumlarına anlayış gösterirken iş birliği
kazanır.
b. Orta Düzey
Başkalarını ustaca etkiler; Departman görüş ve pozisyonlarının anlaşılmasını sağlar, başkalarıyla ittifaklar
geliştirir; farklı güçler arasında ortak zemin bulur ve fikir birliği kurar; kazan-kazan durumlarına olanak
sağlar.
c. Üst Düzey
İç, iki taraflı ve çok taraflı çevrelerde geniş konu yelpazesinde etkin bir şekilde müzakere yapar; büyük
çatışmaları ve anlaşmazlıkları ilgiyle yaklaşarak yönetir ve çözer; nihai hedeflerden ödün vermeden akılcı
bir uzlaşma için bir duruş gösterir.
3. İş yeri Anlayışı
a. Başlangıç Düzeyi
Statüye, protokole ve komuta zincirine göre iç ve dış çevrelerde hassasiyet gösterir; başkalarının
ihtiyaçlarına, hislerine ve yeteneklerine göre saygılı bir şekilde karşılık verir; kültürel farklılıklara saygı
gösterir.
b. Orta Düzey
İlişkileri ve beklentileri anlar ve bunlarla etkili bir şekilde başa çıkar; başkalarının nasıl tepki vereceğini
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önceden görür; sonuçlara ulaşmak için kendi sorumluluklarını yerine getirir.
c. Üst Düzey
İlişkilerin değiştiği bir çevrede kolayca yönünü bulur; sosyal açıdan hassas konuları ve olası çıkar
çatışmalarını önceden görür ve bunlara uygun hareket eder.
4. Uyarlanabilirlik
a. Başlangıç Düzeyi
Davranış ve çalışma yöntemlerini yeni bilgilere, değişen durumlara veya beklenmedik engellere karşılık
olarak gerektiği gibi uyarlar; kültürel farklılıklara hassasiyet gösterir.
b. Orta Düzey
Kendi standartlarını ve kimliklerini korurken; yeni çevrelere, farklı değer sistemlerine ve kültürlere uyum
sağlamada personele rehberlik eder.
c. Üst Düzey
Değişimi önceden tahmin eder ve planlama yapar; her koşulda farklı kültürlere duyarlıdır.
5. Temsili Beceriler
a. Başlangıç Düzeyi
Yerli ve yabancı kişiler ile amaçlı ve verimli ilişkiler kurar ve sürdürür; resmi ve sosyal karşılaşmalarda
etkili bir şekilde etkileşim kurar.
b. Orta Düzey
Önemli kişi ve kurumlarla profesyonel ilişkileri belirler ve bunları ilerletir; temsili etkinliklere katılarak ve
bunlara ev sahipliği yaparak ABD’nin çıkarlarını arttırır.
c. Üst Düzey
Tüm sosyal ortamlarda ve düzeylerde kolaylıkla girişimlerde bulunur; ABD çıkarları için önemli olan
kitlelerle kurulan profesyonel ilişkilerin belirlenmesini, geliştirilmesini ve periyodik değerlendirmesini
sağlar.
İletişim ve Yabancı Dil Becerileri
1. Yazılı İletişim
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a. Başlangıç Düzeyi
Kısa ve öz bir şekilde yazar; eksiksiz yazılı malzemeler üretir; önemli noktaları vurgulayan analizleri iletir
ve hedef kitlesi için (görev idaresi ya da üst düzey departman memurları olsun) konunun özünü açıkça
anlatır.
b. Orta Düzey
Açık ve ikna edici bir şekilde yazar; politika ve operasyonel konuların hedef kitleye en yararlı olan yollarla
açıkça belirtilmesini sağlar; etkili yazma becerilerini geliştirmeleri için personele yardımcı olur.
c. Üst Düzey
Yazılı iletişimin tüm ustalığını sergiler; analiz, sentez ve zamanında destek için sofistike bir kabiliyet
gösterir; başkalarının metinlerini sağduyulu bir şekilde düzenler.
2. Sözlü İletişim
a. Başlangıç Düzeyi
Az ve öz, etkili ve organize bir şekilde kitleye ve duruma uygun olarak konuşur; gruplar halinde ve bireysel
tartışmalarda ikna edici bir şekilde konuşur.
b. Orta Düzey
Tüm izleyicilere/kitlelere sorunlar ve seçeneklerin kapsamlı anlayışını göstererek otoriter bir şekilde
konuşur; politika hedeflerini ikna edici bir şekilde açıkça ifade eder; açık iletişim ve fikir alışverişi
ortamını teşvik eder.
c. Üst Düzey
Karmaşık politika konularını etkili bir şekilde tartışır; hükümet ve toplumun en üst düzeyindekilerle
rahatça anlaşır.
3. Aktif Dinleme
a. Başlangıç Düzeyi
Dikkatle dinler; başkalarının mesajlarını anlar ve özümser; sözel olmayan sinyalleri doğru bir şekilde okur;
diğerlerinin görüşlerini doğru olarak özetler ve anlayışın doğruluğunu teyit eder; saygılı ve gereğine uygun
bir şekilde düşünür ve karşılık verir.
b. Orta Düzey
Açıkça ve içtenlikle konuşmaya motive etmek için diğerlerine güven aşılar; tartışma konularındaki kültürel
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hassasiyetleri ve kısıtlamaları anlar ve bunlara saygı duyar; anlayış doğruluğunu sağlamak için açık uçlu,
keskin sorular sorar.
c. Üst Düzey
Diğerlerinin aksettirdiği mesajların en derin anlamlarını ve nüanslarını uzmanca fark eder.
4. Yabancı Dil Geliştirme
a. Başlangıç Düzeyi
ABD’nin görüş ve perspektiflerini sunmak için uygun fırsatları arayarak toplum önünde konuşmasını ve
yazma becerilerini geliştirir.
Dili kullanma gereksinimlerini karşılar; yabancı dil becerilerini iş performansını arttırmak için kullanır;
yabancı dil becerilerini geliştirmek için araştırma yapar.
b. Orta Düzey
Çeşitli kitlelere ABD perspektifini anlatmak için fırsatlar yakalar ve yaratır; alt kademedekilerin
becerilerini geliştirir.
Yabancı dil becerisini arttırmak için çalışır. En az bir yabancı dilden genel mesleki yeterlilik elde eder,
başka dillerde de ileri düzeyde yeterlilik kazanmak için ve/veya genel mesleki yeterlilik kazanmak için
çaba sarf eder; Amerikan Hükümetinin temel politikalarını anlar, savunur ve yaygınlaştırır.
c. Üst Düzey
Medya ile rahatça anlaşır; hem Amerika Birleşik Devletleri’nin hem de yabancı ülkelerin kamu
diplomasisinde aktif ve etkilidir; ABD görüş ve perspektifleri için adil duruşa teşvik eden stratejilere
katkıda bulunur ve bu stratejileri uygular.
Yabancı dil(ler)deki yeterliliği korur ve/veya daha fazla geliştirir; medya da dahil olmak üzere geniş bir
hedef kitlesiyle ABD çıkarlarını desteklemek için beceriyi kullanır.
Zihinsel Beceriler
1. Bilgi Toplama ve Analiz
a. Başlangıç Düzeyi
Kilit bilgileri bulur, değerlendirir ve hızlıca özümser; pratik yararlarını maksimize etmek ve bunun altında
yatan kilit faktörleri tanımlamak için bilgileri mantıklı bir şekilde düzenler; ek bilginin ne zaman
gerektiğinin farkındadır ve buna göre tepki gösterir; kaynak kullanımına dikkate eder.
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b. Orta Düzey
Gelişmiş kaynaklar ve bunların güvenilirliği hakkında sofistike bir anlayışı vardır; ne zaman ve ne
açıklama yapacağını bilir; tavsiyeleri, kararları veya eylemleri kapsamlı bilgiye dayandırmanın mümkün
olamayabileceğini kabul eder; akışın sonuçlarını hesaba katar; kendi analitik becerilerini arıttırmak için
personeli yönlendirir ve motive eder.
c. Üst Düzey
Politika yaparken geniş bir bilgiyi ve önceki deneyimleri bütünüyle entegre eder; tavsiyelerden ve
kararlardan önce personelin bilgiyi arayıp bulmasını ve değerlendirmesini sağlar; bilgi ve analizin eksik
olduğu durumları fark eder, ve akıllıca karşılık verir; kendi kendine sorumluluk kabul eder ve personel için
bu konunun üzerine ısrar eder.
2. Kritik Düşünme
a. Başlangıç Düzeyi
Önemli bilgileri, temel konuları ve ortak temaları tanımlar; çeşitli yaklaşımların güçlü ve zayıf yönlerini
belirler; gerçekçi seçenekleri özetler; gerçeği düşünceden, konuyla ilgili olan bilgiyi olmayandan ayırt eder.
b. Orta Düzey
Karmaşık bir bilgi ve prosedür yığınında önemli noktaları, temel konuları ve ortak temaları ayırabilir; bir
dizi seçenekten en iyi çözüme ve eyleme karar verebilir; problemleri analiz etmede ve insanları
yargılamada objektiftir.
c. Üst Düzey
Karmaşık politika konularını anlaşılır bir biçimde analiz eder ve tanımlar; bu açıdan onların pratik bir
şekilde ele alınması için izin verir; personeli durumları analiz etmeleri ve yapıcı ve öğretici geribildirim
vererek seçenekler önermeleri için teşvik eder; risk almanın en uygun olduğu zamanı doğru hisseder, ve
bunu gerçekleştirir.
3. Aktif Öğrenme
a. Başlangıç Düzeyi
İş bağlantılı yeni bilgileri araştırır ve sonuçlarını takip eder, geribildirim verir ve hatalardan ders alır; kendi güçlü ve
zayıf yanlarının farkındadır. Kendi gelişimini sürdürür.

b. Orta Düzey
Deneyimleri genişletme sayesinde işle ilgili, akademik çalışmalarla veya başka türden mesleki gelişim
435/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

konusunda kendi bilgisini geliştirir; iş yerinde başkalarına öğretmek için planları geliştirir; iş arkadaşlarına
gayrı resmi geri bildirim sağlar ve kendi performansı hakkında geri bildirim ister.
c. Üst Düzey
Kendisi ve diğerleri için yeni bilgi ve malumat ihtiyacını önceden görür; yeni bilgi kaynaklarını belirler;
personeli bu kaynaklardan haberdar eder ve bunlara erişimi kolaylaştırır.
4. Liderlik ve Yöneticilik Eğitimi
a. Başlangıç Düzeyi
Etkili liderlik ve yöneticiliğin temel ilkelerini öğrenir; resmi ve gayrı resmi eğitim fırsatlarını takip eder.

b. Orta Düzey
Kişisel liderlik ve yöneticilik becerilerini geliştirmek ve mevcut teori ve teknikleri takip etmek için eğitim fırsatlarını
kullanır; Yabancı Hizmet Enstitüsü’nde (Foreign Service Institute - FSI) ve işle ilgili diğer derslerden (astlarını
geliştirmek gibi) öğrenilen ilkeleri uygular.

c. Üst Düzey
Örgütsel birim düzeyinde liderlik ve yöneticilik eğitimini aktif olarak teşvik eder; örgütsel iyileştirmeleri
beslemek için liderlik ve yöneticilik eğitiminin ilkelerini uygular.
5. İş Bilgisi
a. Başlangıç Düzeyi
Mevcut görevde gereken bilgiyi geliştirir ve uygular; çalışmayı etkileyen faktörleri öğrenir; işin, örgütsel
amaçlarla ve Amerikan politikası hedefleriyle nasıl bir bağlantısı olduğunu anlar; bireysel performansı
arttırmak için FSI’yı ve diğer eğitimleri kullanır
b. Orta Düzey
Meslekle ilgili işlemler ve uygulamalar hakkında geniş bir bilgiye sahiptir. Örgütü etkileyen politikalarda,
programlarda ve akımlarda güncel kalır; politika ve program hedeflerinin başarılarını etkileyen kuvvetlerin
etkileşimini analiz eder ve makul öneriler sunar; eğitim ve diğer araçları, programları geliştirmek için
kullanır; hem eğitimle hem de iş olanaklarıyla, çalışanların sürekli öğrenmesini destekler.
c. Üst Düzey
Politikaları ve programları formüle etmek ve uygulamak için işte ortaya çıkan sorunların ayrıntılı bilgisini
entegre eder; bilgi ve fikir için iç ve dış kaynakları izler; sonuçları şekillendirmek için iş bilgisi kullanır;
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örgütsel birim performansının düzeyini arttırmak için FSI eğitimini kullanır; hem eğitimle hem de iş
olanaklarıyla, profesyonel gelişimi desteklemek için ortam ve stratejiler oluşturur.
6. Kurumsal Bilgi
a. Başlangıç Düzeyi
İşi etkileyebilecek kurumsal gerçekleri anlar; hem yurt içinde hem de yurt dışında çeşitli ofislerin ve
insanların gücünü ve rolünü anlar; diğer örgütsel kuruluşlardaki ilişkileri sürdürür ve bunlarla irtibat
halinde olur; işleri başarmak için kurumsal anlayış kullanır.
b. Orta Düzey
Kurumsal gerçeklerin bilgisini politikaya ve operasyonel konulara uygular; bilgi edinmede ve destek
oluşturmada kurumsal sınırları aşar; diğer bürolardaki, ajanslardaki, yabancı hükümetlerdeki, iş
topluluklarındaki, akademik çevredeki ve medyadaki yetkililerle eşit koşullarda çalışır; içinde çalıştıkları
kurumsal etkileri anlamak için personele yardımcı olur.
Sürekli olarak kendinin ve personelin işle ilgili teknik beceri ve teknoloji anlayışını, ve bunların
uygulamalarını geliştirir; mevcut ve uygun teknoloji kullanımı ile politika ve program hedeflerini geliştirir
c. Üst Düzey
Politikaları ve programları formüle etmek ve uygulamak için işte ortaya çıkan sorunların ayrıntılı bilgisini
entegre eder; bilgi ve fikir için iç ve dış kaynakları izler; sonuçları şekillendirmek için iş bilgisi kullanır;
örgütsel birim performansının düzeyini arttırmak için FSI eğitimini kullanır; hem eğitimle hem de iş
olanaklarıyla, profesyonel gelişimi desteklemek için bir ortam ve stratejiler oluşturur. Problemleri önlemek
ve Amerikan Hükümetinin hedeflerini ilerletmek için gelişmiş kurumsal anlayış kullanır; bu aynı becerileri
astlarda geliştirir; Makam/misyon hedeflerine ulaşmak için kendisinin ve personelin teknik becerileri ve
teknolojiyi tam kullanmasını teşvik eder; teknolojiyi iş yerine dahil etmek için verimli ve maliyet-etkin
stratejiler bulur.
Amerikan Hükümetinin hedeflerini ilerletmek için ABD politika hedeflerinin derin bilgisini ve yabancı
çevre bilgisini birleştirir; Dışişleri Hizmetleri becerilerini ve uzmanlığını geliştirmek için personele
yardımcı olur, onların mesleki gelişimlerini arttıran çalışma ortamı kurar. Amerikan Hükümetinin
amaçlarını geliştirmek için fırsatları belirlemek ve yakalamak amacıyla yabancı çevrelerin ayrıntılı bilgisini
kullanır; altındakilerin yabancı bir ortamda ABD çıkarlarını en iyi nasıl ilerletiriz anlayışını geliştirir.
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EK: 12 KATILIMLI İHTİYAÇ ANALİZLERİ - ARAMA KONFERANSI RAPORU
ÇALIŞMA AKIŞI VE RAPORUN İÇERİĞİ
Bu rapor 17-18 Ağustos 2009 tarihleri arasında kamu yöneticilerinin katılımıyla, iki ayrı grupla,
gerçekleştirilen "Kamu Kesiminde Stratejik Yönetimin Gerektirdiği Yönetsel Kapasite İhtiyaç Analizi ve
Kapasite Gelişim Programları Oluşturma Projesi" konulu Arama Konferansı'nın tutanağını içerir.
Rapor temel olarak çalışma tutanaklarından oluşmaktadır. Bu kapsamda rapor, Arama Konferansı'nın
akışıyla tutarlı olarak yapılan tüm çalışmaları, tartışmaları ve değerlendirmeleri belgelemektedir.
Arama Konferansı’na yaklaşık 50’şer kişiden oluşan iki grup katılmıştır. Katılımcılar kamuda stratejik
yönetimin ilgili birimlerinden seçilmiştir. Çalışmalarda önce projenin mevcut durumu hakkında bilgi
verilmiş ve görüşler alınmıştır. Daha sonra ise grup çalışmalarıyla stratejik planlama sürecinin adımları
üzerinde iyileştirilmesi gereken alanlar belirlenmiş ve bu konularda çözüm alternatifleri üzerinde
çalışılmıştır. Ayrıca, kapasite gelişim modeli için öneriler de alınmıştır. Çalışma akışı yeni katılımcılardan
oluşan ikinci grupla da aynen tekrarlanmıştır.
ARAMA KONFERANSI-I (17 AĞUSTOS 2009)
Açılış ve Süreçle İlgili Yorumlar
Bilgilendirme: Arama Konferansı türlerimiz giderek artıyor. Eskiden en fazla Ortak Akıl Arama
Konferansı yaparken bu ara yeni aklı arıyoruz. Çeşitli çalıştaylarla katılımı düzenlemek için daha özel
konulara girmeye çalışıyoruz. 500’ün üzerinde kuruluşla çalıştık. Büyük kuruluşlardan şehirlere ve
belediyelere, spor klüplerinden bankalara aklınıza gelebilecek, katılımlı planlama ihtiyacı olup da bizi
bulan birçok kurumla çalıştık. Bu proje belki en önemli projemiz çünkü devletimizin gelecek yönetim
kapasitesini geliştirmek istiyoruz. Yeni yurt dışında Yönetim Bilimlerinin şemsiye toplantısından geldim.
Üç değişik panelde konuşmacı oldum. Bir tanesi gelişmekte olan ülkelerin, gelişmiş olan ülkelerden hangi
farklı stratejiler uyguladığı. ‘Emerging’ denilen, yani yeni palazlanan bu ülkelerin ABD ve Avrupa’dan
farklı uyguladığı stratejileri tartıştık. Örneğin, Çin, Hindistan gibi palazlanan ülkelere odaklandık. İkinci
konu kurumsal gelişmede ne gibi şeyleri Amerika yapmıyor, diğer ülkeler ne yapıyor oldu. Üçüncü panel
Sabancı Üniversitesi idi, kurulmasında bizzat görev aldığım için bunu tartıştık. Aynı zamanda Özyeğin
Üniversitesi’ni de biz tasarladık. Bu tasarım aşamalarını anlattım. Şu anda ABD bizim yaptığımız
yenilikleri yapamıyor. Burada esen hava şöyle özetlenebilir. ABD kendine olan güvenini kaybetti. Başka
yerlere bakıyor. Baktığı yerler de yeni ortaya çıkan ve palazlanan ülkeler. Neyi daha iyi yaptığını anlamaya
çalışıyorlar. Burada en kritik görev kamu kuruluşlarına düşüyor.
Bu ülkelerdeki kuruluşlar gelişmiş ülkelerden daha kıvraklar, hem kurgu hem uygulama açısından ortada
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bir kıvraklık yani ‘agility’ var. Bunu biz de yapıyoruz. Ne kadar bilinçliyiz, ne kadar bilinçsiziz, bilemeyiz.
Biz tabii ki bir yandan diğer ülkelerin çabalarına bakıyoruz. Bizim peşinde olduğumuz, bize has, ama
devlette o kıvraklığı kurumsallaştıracak bir devlet kapasitesi geliştirmektir. Basmakalıp bir kurgu yapmak
kolaydır,

zaten bildiklerimizi yeniden tekrarlamak istemiyoruz. Yeni şeyler bulmak istiyoruz.

İhtiyaçlarımıza çok sıkı odaklanıp hem normal hem sıra dışı ihtiyaçları birlikte karşılayıp, toplu bir ülke ve
devlet olarak kamu kuruluşlarını diğer ülkelerin kamu kuruluşlarıyla rekabet edecek hale getirmek
istiyoruz.
Proje kapsamında yapılan çalışmalar hakkında sunum’dan sonra Oğuz Babüroğlu söz almıştır:
OĞUZ BABÜROĞLU: Hızlı bir gündem var, hemen üstünden geçmek istiyorum. Bu aşamada projeler ve
bulgular ile ilgili sizi bilgilendireceğiz. Sonra iki grup çalışmamız var. Bir tanesi stratejik plandaki
amaçlarımız ve buradaki sorunlar ile ilgili. Öğle yemeğinden sonra ise stratejik planlama için ne tür
yetkinliklere ihtiyacımız olduğunu çalışacağız. Saat 18.00 gibi tamamlamayı amaçlıyoruz.
TUNÇ EVCİMEN: Bu proje bir stratejik yönetimin kapasitesini geliştirme projesi. Bir analiz ile
başlıyoruz. Analizde mülakatlar ve toplantılar yaptık, yayınları inceledik, stratejik planları okuduk. Ne tür
ihtiyaçlarımız olduğunu süreç ve kurumlar açısından inceleyeceğiz. Bundan sonra gerekli ve arzulanan
yetkinliklere bakacağız. Bu yetkinlikleri kamuda nasıl geliştireceğimize bakacağız. Analizlerimizi yaptık.
Şu anda proje sürecinin orta noktasında, Arama Konferansındayız.
Bu mülakatlarda tespit ettiğimiz sorunları özetleyelim. Stratejik yönetimdeki önemli eksiklik; uyum
eksikliği olarak görülüyor. Kurum içindeki stratejik uyumsuzluk var, personel rejimi ile uyumsuzluklar var,
üst kurum alt kurum arasında zamanlama sorunları oluyor. Faaliyetlerde farklı öncelikler var. Burada da
uyumsuzluktan bahsedildi. Kimi zaman siyasi baskı stratejiyi engelliyor. Mevcut işleyiş ve strateji arasında
da uyum eksikliği var.
Diğer bir nokta da inançsızlık. Burada önce üst yönetimin sahiplenilmesinden bahsedildi. Üst yönetim ne
kadar sahiplenirse o kadar başarılı olur. Kamuda gelir geçer algısından bahsedildi. İşe yarar mı yaramaz mı
sorgulanıyor.
Bunlarla birlikte stratejik planlamanın mekanikleşmesinden bahsedildi. Mevzuat var, bir stratejik planlama
yaparken kes-yapıştır ile mevzuatlar oluşturuluyor dendi. Planlar sadece yapılmak için yapılıyor. Her işe
karışılmasından dolayı sorunlar doğuyor. Mekanikleşme stratejik yönetimin ruhundan uzak kalıyor.
Sorular:
o

Heyecan yokluğu denebilir mi?


Evet, inanmadığınız bir şeye daha mekanik yaklaşmaya başlıyorsunuz.
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o

Makro büyüklüğü içine çekememe nedir?


SGB’lerin her birime gidip sen ne yapıyorsun, bize yolla demesi sıkıntı yaratıyor.
Ayrı bir teknik güç haline geliyor dendi. Her kurum için hepsi doğru olmayabilir,
ancak bunları genelleştirmeye çalıştık.



5018’in çerçevesinde 79 farklı iş yapılıyor, bir de APK’lardan kalan görevler ve
makamın verdiği işler var.

•



Bazı işler var ki stratejinin yapması gereken görevler, tabii ki strateji hariç…



SGP ve APK bir arada olunca daha fazla iş oluşturuyor.

Eksik yönetici kapasiteleri var. Yetkinlik eksiklikleri var. Belediye için genel profil yetersiz dendi.
Değişim yönetimi ve liderlikle alakalı genel bir zafiyetten bahsedildi.

•

Performansın yönetilememesi de başka bir sorun. Burada da izleme yöntemleri önerilmiş ama
gerçekleşip gerçekleşmediği takip edilmemiş. Anahtar performans göstergeleri yok. Kimse de
bunların neden olmadığını sorgulamıyor. Biz bunları içimizde yapmaya çalışıyoruz. Sistemin
birbirini kovalayan unsurları işletilemiyor.

•

Katılım eksikliği var dendi. İddia sahipleri tam olarak tanıtılamıyor. Doğru şekilde bu iddia
sahiplerinin görüşleri yansıtılamadı. Değişim yönetiminin ve iletişim planının olmamasından
bahsedildi. Sürecin belirsizlikle dolu olduğu söylendi.

•

Kimi zaman da verilerin olmadığına değinildi. Yönetim Bilişim Sistemleri sağlanamıyor.
Teknolojik desteğin sağlanması gerek. Farklı kurumlar farklı çözümlere gitmek zorunda kalıyor.
Verileri zamanlı olarak izlemek açısından doğru veri ve sisteme ihtiyaç duyuluyor.

•

Bu bir özet tablo, çok sayıda bulgumuz var. Ortaklaştırmaya çalıştık ve böyle özetledik.

•

Bir akıl haritası çıkarıldı. Bu tabloya bakarak aklınıza gelen yorum ve eksiklik varsa bunları da
şimdi alalım. Bu ana çalışmamız değil ama şimdi alalım.

Değerlendirmeler


Bu slayttaki sorunların hepsi önemli ama benim kanaatimce yöneticiler gerçek performanslarının
ortaya çıkmasından korkuyorlar. Şeffaflıktan kaçınıyorlar.



49. Avrupa Kalite Kongresi’nde şu sonuç çıktı: Bir kurum mevcut durumdan yeni duruma 6 ayda
alışıyor. Bizde ise değişim yönetimi konusunun, 5018 ile birlikte planlamasının iyi yapılması ve
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değişimin 6 ayda çok iyi yönetilmesi gerekiyor. Bunun için insan davranışları konusunda bir
eğitimden geçilmesi gerekiyor.


Bu sorunlar genel olarak tüm kurumlarda ortak. Bazıları daha az veya şiddetli olabilir. Stratejik
yönetime bizden önce geçen ülkeler var. Bu sorunları onlar yaşamış mı, nasıl üstesinden gelmişler?
Onların durumları farklı olduğu için çözümleri de farklı olacaktır. Ancak bize yol gösterici olabilir.
Yanıt: Bu araştırma şu anda devam ediyor. Şu anda analizler belli bir noktaya geldi ancak
bitirilmedi. Biz hem burada yaşanan problemleri hem de dünyadaki problemleri topluyoruz.



Biz etrafa bakarken oradaki sıkıntıları pek göremeyiz. Genelde iyi yönlerini görürüz.



5018 sayılı yasa SGB’leri oluşturunca bu durum bize bir iş yoğunluğu verdi. Rapor üstüne rapor
yayınlıyorum. Orada 79 iş birden var, biz belki onu 120’ye çıkarıyoruz.



Kurumlardan birine diğerinden fazla vermeyelim dedik ama bu işlerin öncesi ve geçmişi de yok.
Bunların şekillenmesi gerekiyor. Bunun sorgusunda biri bir birim biri üç birim alsa bile bunun
hesabını soracak kimse yok.



SGB’lere iç ve dıştan iş verilmeye başladı. Burada da akrabalaşma ve kadrolaşma başladı. Örneğin,
Başbakanlıkta dosyalama sistemi olsun, başka sistemlerde olsun, sürekli iş geliyor. Tüm işler
SGB’lere yıkılıyor. Kanun çıkarıcı, SGB’leri oluştururken altyapı kurmayı ihmal etti. İtibar
dağılımında görünmüyoruz: Küçük bir şey ama havaalanında yerimiz bile yok. Detaya indiğimizde
taşrada SGB yok. Taşrayı nasıl güçlendireceğiz, bu görev de bize veriliyor. Taşın altına elimizi
attık, ama altında ne olduğu belli değil. Bu Türkiye’nin temel sorunudur.



Bugünkü toplantıya mesele SGB’lerin işinin teyidi olsun diye söylüyorum ki özeleştiri yapmazsak
hiçbir yere varamayız. İnsan Kaynakları’nın en üst düzey yöneticisine çağrıda bulundum gelmedi.
Performans programımızı yapacağımız ama plan yok, subjektiflik esas, ödüllendirme yok. APK
görevleri benim görevim değildi, bu görevleri neden bana verdiler? Bu görevler asli sahiplerine
verilmeli. Biz buradayız, çağrıya rağmen diğerleri nerede? İdrak ve bilinç gerekiyor. Milli Eğitim
SGB başkanı arkadaşımızın söylediği gibi taşrada sesimiz olmalı. Merkez geçecek de taşra ne
yapacak? Uzmanlara ihtiyacımız var. Uzmanları blok bölge olarak strateji birimlerinde
yetiştireceğiz. Kıskançlık ve çekememe var. Bilgi açlığımız var. Bu giderilse bunun bize faydası
olur. Benim üstümdeki genel müdürlerin de ihtiyacı var, onlar sahiplenmezse biz ne yapalım?



Strateji geliştirme başkanlıkları kuruldu, büyük bir iş yükü var. Kadro yetersizliği had safhaya
ulaştı. Bizde başkan daire başkanı, altında şubesi veya müdürü yok. O kadar yük, görev ve
sorumluluk var ama kadro yok.
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Tüm uygulamalarda temel eksikliğin altyapı eksikliği olduğunu düşünüyorum. Bu altyapıdan biri
de eğitimdir. Bilgilendirme toplantılarında özellikle üst yöneticilere eğitim verilmesi gerekiyor. Üst
kademe yöneticileri her şeyi bildiklerini düşünüyorlar. Hizmet içi eğitim önceden verilmelidir.
Sadece üst kademe de değil, stratejik planın en önemli etkeni personel ve insan kaynağıdır.
Personel de eğitilmeli. Kurum kültürünün oluşturulması gerekiyor.



Nitelikli personel konusu çok önemli. Teknik ve bilgi donanımından yoksunuz. Bu kadar
personelden bilgili olan daha azı olsa benim daha işime yarar. Onlar bilmediği için iş yine bana
kalıyor.



Üst yönetim ile karşılıklı hiyerarşi azaltılmalı. Başkana şahsi bir sitemim yok ama bu ilerleme
hiyerarşi ile olamaz. Karşılıklı karar alınabilen yapıların uygulamada oluşturulması gerekiyor.



Stratejik planlarımıza değer olarak koyduğumuz parçalar var. Şeffaflık, hesap verebilirlik,
katılımcılık ve bunlar arasında yeni yaklaşımlar da var. Reflekslerimiz birbirine uyuşmuyor.
Kurumsal geleneksel bir yapımız var. Tüm sorunlar bu genel iki çatışmadan kaynaklanıyor. Şeffaf
olacağız diyoruz ama bazen de saklama gereği duyuyoruz. Hesap verelim diyoruz ama kamuya
açıklamak ve hesap vermek yapımıza uygun değil. Değişime uyum sorunumuz var. Zaman alacak
bir sorun olarak bunu görüyorum.



Çalışma zeminimizle ilgili sorunumuz var. Demokratik kültürü içselleştiremeyen kurumların doğru
karar alıp kararlarını takip etmeleri mümkün değildir. Bunun kurumlarda başlatılması ve izlenmesi
gerekiyor. Personel birimimiz insan kaynakları prensiplerine ulaşamadı, geleneksel kaldı. Birlikte
iş yapma kültürünün desteklenmesine ihtiyaç var. Aynı işi yapan insanların, yöneticilerin aradan
çekilerek çalıştırılması gerekiyor. Bu hiç değilse SGB’ler arasında yapılmalı. SGB başkanları
sadece ilk buluşmada destekleyici olarak bulunup çekilmelidir. İyi yapılan şeyler paylaşılmalıdır.
Ülkemizde gelir dağılımından daha adaletsiz olarak itibar dağılımı adaletsizliği var. Kişi
itibarlarının neye göre konacağı planlanmalı. İş yapmayan kurumlar yüceltiliyor, iş yapan kişi ve
kurumlar fark edilmiyor. İtibar dağılımı adaletsizliği için çözümler üretilmeli.



Verinin olmaması kısmında sıkıntımız var. 5018’de veri boşlukları var, sadece mali veriler var.
Diğer verilerimiz yok. Bilgi Sistemleri dairesini kurduk. Normalde dört daire ile yapılar
tanımlandı; bizde altı daire var. Ayrıca, güncellemeler sağlanmalı. 2010’da böyle bir hedefimiz
var. Buna göre bütçe de yapılmalı.



5018’in ilk halinde sadece ön bir mali kontrol var, koordinasyonu tamamen Maliye Bakanlığı’nda.
İç kontrol sistemi geliştirilip yine Maliye Bakanlığı’na bağlanıyor. 5018’in stratejik plan dışında
sadece mali yönetim var. Mevzuatta sıkıntı var.
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OĞUZ BABÜROĞLU: Özetle değişim yönetimi sıkıntısı var dendi. Bunu yaşamayan bir kurum yok.
Bu çok doğal bir sıkıntı, her türlü yöneticinin her zaman içinde bulunacağı bir durum. Bir değişim
biter, başka bir değişim onun içinden doğar. Tipik olarak herhangi bir değişim yönetimine
baktığımızda bu işin bir hazırlığı vardır. Bu değişimin hazırlığı, kurumun mantalite ve ihtiyaç tespiti
anlamında bir anlamda çözülmesidir. Var olan geleneksel yapılar değişime hazır bir şekilde açılır.
Alışkanlıklar, yapılar var, bunu değişime hazırlamak gerekiyor, bu aşamanın adı ‘unfreezeing’dir.
Diğer aşama, yeninin tanımlanıp hayata geçirilmesidir. Burada pilot çalışma yapılabilir ya da yeniye
her tarafta paralel olarak aynı zamanda geçilebilir. Kurum hazırlandıktan sonra “yeni” tanımlanmalı ve
bunun hayata geçirilmesi ile ilgili aktiviteler yapılmalıdır. Sonra da yeninin oturtulması ve
kurumsallaşması ile ilgili bir aşama var. “Yeni” ortaya çıkmıştır, uygulaması başlamıştır. Artık “yeni
uygulamaları” normal şartlardaki düzen haline getirmek gerekir. Yaptırımları, tanımları ve yapılarıyla
birlikte bu yeniyi oturtmak için ‘refreezing’ yapılıyor. Kitabi değişim yönetimi budur.
Değişim yönetimin ilk dersi bunlarla başlar. Ancak, hayat bunlarla gelişmiyor. Kurumlar karmaşık
yapıya sahipler. Var olan düzenin getirdiği bir çekim ve ağırlık var. Çözünme ciddi bir iş ve kurumlar
eski bildiklerine dönmeyi seviyorlar. Örneğin insanlar bu yeni yapıya giyindirilmiş APK diyorlar, bu
da onun bir örneği; tıpkı yoyo gibi… Bu yoyo attığınız zaman geri gelecek. Hiçbir zaman bunu
gözümüzden ayıramayız. Her zaman bu direnç olacak. Yapı olarak yeninin tanımına birazdan
gireceğiz. Yapı 5018’in üzerine tanımlanmış, ona yeniden bakacağız. Ayrıca, çeşitli yapı sorunları var
diyorsunuz:
İş yoğun, taşra yok, altyapı yok, sadece mali süreçler var, kalifiye elemanlar yok. Değişim için örgütsel
yapının tam olması gerekiyor. Hem de eleman onlara göre olmalı; onlar da yetkili ve uzman olmalı.
Bunlar her zaman adım adım gidiyor. Bir adım attığınızda iktidar veya yönetici değişebilir, şartlar da
değişebilir. Her zaman bir iç içe olma durumu var. Bunu yönetebilmek için öğrenen organizasyona
dönüşmekten başka çareniz yok. Neredeyiz, ne saptı, ne düzeltilecek, sorularına sürekli cevap
vermelisiniz. Dediğimiz kıvraklık ve çevikliği kazanmamız lazım. Kapalı kanalları açıp oraya
yetkilerimizi zorlayarak veya aşılamayacakları yetkinlikler ile açmamız gerekiyor. Hepimiz
sorumluyuz. Yetkilerimiz farklı olabilir ama sorumluluk paylaşılan bir olgudur. Geleceği yönetmek
hepimizin sorumluluğu, bundan kaçamayız.
Yeninin tanımlanması AR-GE’nin çok temel bir görevidir. Yeni bir şey tipik olarak AR-GE’den çıkar.
Stratejik yönetimindeki temel kavram şudur: ‘Structure follows strategy’ (Chandler). Yani önce strateji
belli olur, sonra yapılanma buna göre ortaya çıkar. Bu konuda da bir yandan yürüyen çalışmalar var,
yöneticiler sürekli başka taraflara çekiyor. Bir yandan düzeltmeye çalışırken 79 iş artı 41 angaryanın
içinde kalıyorsunuz. Bir yandan artan iş yoğunluğu da var. Bunu da kaybetmemek gerekiyor. Ne
yapacağımızı nasıl yapacağımızdan önce belirlemeli, düşünmeliyiz. Yoksa “yoyo” bizi bildiğimize geri
götürür. Daha önceki düzenin dayanılmaz bir ağırlığı var. Bilinenin ağırlığı yeninin en büyük
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düşmanıdır. Bunu da bilerek devam edelim.


Bu sorunlar hep dile getiriliyor ama sahiplenen yok. Eskiden bakanlarımız stratejik yönetime önem
veriyordu, onlardan birinin önderliğinde başladı. Bu sorunlar her zeminde dile getiriliyor, sadece
konuşma var.

Stratejik Planlama Süreci Grup Çalışması
Grup çalışmaları öncesi Oğuz Babüroğlu ve Tunç Evcimen’in açıklaması aşağıdaki gibidir:
•

Neredeyiz nereye ulaşmaya çalışıyoruz başarımızı “Nasıl değerlendirir ve takip ederiz?”i kapsayan
stratejik yönetim sürecinin içerisindeyiz. Misyon, vizyon ve amaçlarla tarif edilen yöne doğru
stratejiler ve faaliyetlerle takip edilen bir yol haritamız bulunuyor. Biz de çalışmayı bu 4 adımın
üzerinde yapalım istedik. Bu 4 adım üzerine birer grup kuralım, bir grup da uygulama üzerine
kuralım. Hangi gruptaysanız neredeyiz konuşulmalı (durum analizi), engeller tespit edilmeli. Bu
engeli aşacak çözüm nedir, ne yapılabilir, bunun üzerinde konuşulmalı. Bununla ilgili grup
çalışması yapacağız. Bir saat vaktimiz var. Grup konumuzla ilgili beyin fırtınası yapacağız.

•

Neredeyiz nereye ulaşmaya çalışıyoruz başarımızı “Nasıl değerlendirir ve takip ederiz?”i kapsayan
stratejik yönetim sürecindeyiz. Misyon, vizyon ve amaçlarla tarif edilen yöne stratejiler ve
faaliyetlerle takip edilen bir yol haritası çiziyoruz.

•

5018’in her şeyini yapmıyoruz. Bu çalışma stratejik plana odaklanıyor. Tabii ki 5018’in farklı
birçok sorunu var ama bu çalıştay tamamen SP üretmekle ilgili olacak. Daha doğrusu SP’ye
yönelik süreçteki ihtiyacımızı yönetmek üzerine çalışacağız. Kurumların hepsine uyan tespit ve
önerilerimiz olacak. Değişimin hepsini birden kucaklamaya çalışmayacağız. Sadece SP üretme ve
uygulanması üzerine ve bu dört başlığa odaklanacağız. Neredeyiz (durum analizi), nereye ulaşmak
istiyoruz (misyon, vizyon, hedeflerin tanımlanması), gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz
(stratejiler, faaliyet ve projeler), başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz (izleme, performans
ölçme ve değerlendirme) ve son olarak da uygulama grupları. Lütfen burada başarıyı performans
yönetimi ile karıştırmayın. Sizler SP’ı yapıcı ve yaptırıcılarsınız. Hangi gruba gittiyseniz onu
düşünüyorsunuz. Bu aşamada SP’ı en iyi yapabilmek için ne yapmalıyım bu durumda, ne yapmam
gerekiyor en başarılı olabilmek için sorularını soracaksınız. Bunların yanıtlarını vermeye
çalışacaksınız. Beyin fırtınası her kısımda gerekli.

•

Örneğin “Neredeyiz”i en başarılı tanımlamak için ortaya koyduklarınızın içinden en kritik ilk üçü
seçeceksiniz. Başarıyı tanımladıktan sonra bu başarılara neyin engel olduğunu tanımlayacaksınız.
Sonra da bu engellerin çözümlerinin ne olduğuna bakacaksınız. (Misal: Yönetim Bilişim Sistemi
mi lazım, karar destek mi lazım?) Sonra da bu çözümün engelleri nedir, buna bakacaksınız. Bunun
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engeli de diyelim ki kaynak, ihaleye çıkmak, bilgi işlem yok, vs gibi örnekler olabilir.
•

Hiyerarşideki temel mantık ve kontrol, iki engel kaldırıldığında bizim, bu başarıya ulaşıp
ulaşmadığımız olacak. Bu çözümler engelleri kaldırıyor mu? O zaman bir bütünlük sağlanmış
oluyor.

•

İkinci çalışmamızda da yetkinlikler araştırılacak. Bu yüzden lütfen bu çalışmada yetkinliklere
girmemeye çalışın.

Birinci uyarı: 5018’in tümünü almıyoruz.

İkinci uyarı: katılımlı olacak.

Öncelikle kendimize bakıp çıkacağız. İlk önceliğimiz kendimizi tanımak. Sizler de değişim
ajanısınız.
•

Faydalı olan gruplarda bir kişinin yazıcılığı üstlenip, moderasyonu sağlaması. En azından bir kişi
bunu yapmalı, toparlamalı, grubun görevini devamlı gruba aktarmalı. Herkesin katılımını
sağlayalım, herkesin katılımda bulunması çok kritik bir nokta.

•

Eğer burada her şeyi tasarlayıp uygulama kısmını da ele alıp odaklanmazsak, uygulamada da
stratejik yönetim kapasitesini geliştirmeyi düşünmezsek bu kızılderililerin yağmur dansına benzer.
O hale düşmemesi için uygulamaya girmemiz lazım.

•

Planları üretmek ve planın emrettiğini yapmak ve yaptırmakla alakalı olarak Mintzberg hep bir
ayrım yapar. Burada yapılanlar hep bir iş planı olacak. Yapma değil, isteme ya da uygulama da
değil. Bu çalışmada sadece tanımları ayırıyoruz. Planın bütçesi belirlendi, iş planı da var ama bu
işin yapıldığı anlamına gelmiyor.
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GRUP 1
Plan ve Programlar, Paydaş Analizi, GZFT Analizi konularını aşağıdaki şekilde ele almıştır.
1. Plan ve Programlar
•

Ulusal program

•

Kalkınma planları

•

Orta Vadeli Planlar

•

MGK belgesi

•

Hükümet programları

•

Kurumların öncelikleri

2. Paydaş Analizi
•

İç ve dış paydaş envanteri çıkartmak

•

İç ve dış paydaşları farklı yöntemlerle sürece dahil edip görüşlerinin alınması

•

Paydaşlar planın her aşamasına dahil edilmesi
Sorunlar
- Çok fazla paydaş olması, bu da örneklem yöntemi ile gidilir.
- Paydaşların bilinç eksikliği
- Paydaşlardan geri dönüş alınamaması
- Yabancı ülke vatandaşlarının görüşü alınmıyor.
Çözümler
-

Yeterli örneklem üzerinde düzenlenen görüş alınması, düzenlenecek anketler için
katılımcıların bildirilmesi

-

Paydaş gruplandırılması

-

Paydaş görüşlerinin plana yansıtılması
Sağlıklı bir paydaş analizi
Engel 1: Paydaşlardan ihtiyacımız olan bilgiyi alamamak
1. İç ve dış piyasa envanteri çıkartılması
2. Paydaşların sürece dahil edilmesi
Engel 2: Bilgiyi analiz edemeyip plana yansıtamamak
1. Hedef kitleye uygun yanlar geliştirilecek
2. Paydaşlarda bilinç eksikliği

3. GZFT Analizi
•

Mevzuat ve hukuki yapının değerlendirilmesi

•

Mali durumuna bakılması, personel sayı ve kaliteli alınması

a. İç paydaşlarla samimi görüşleri yüzleşme
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b. Geniş bir katılım
c. Kurumun çevresindeki (dünya-Türkiye) gelişmeleri izlemesi ve
d. Tarihi tecrübelerini iyi bilip geleceği yansıtması
Engel:
1. Hiyerarşiden çekinme
2. Eleştiri kültürünün eksikliği
3. Katılım isteksizliği
Çözüm: yatay ilişkileri geliştirme, demokratik tutum, insana ve fikre değer verme anlayışı
Açıklamalar:
•

Biz grup olarak faaliyetlerin stratejik planla ilişkisinden başladık. Plan ve program, ulusal program
ve kalkınma planları ile ilişkili olmalı.

•

OVT’lerle bir öneri geldi. OVT’lerle ilişkilendirme de aslında büyük bir mutabakat olmadı.
Bunların OVT’lerin stratejik plan ile ilişkilendirilmemesi de konuşuldu.

•

Kurumun planlamaya bakış açısı çok önemli olmaktadır.

•

İlk başlığımız olan paydaş analizleri için önerilerimizi aldık. İyi bir paydaş analizini inceledik.
Burada amacımızı paydaşların plana yansıtılması olarak aldık. Ve asıl amaç sağlıklı bir analiz. En
önemli engelimiz paydaştan gerekli bilgiyi alamamamız. Biz aldığımız bilgileri bile
yansıtamıyoruz.

•

Bilgiyi alamamayı nasıl çözeriz dediğimizde iç ve dış paydaş envanterini çıkarmamız gerektiğini
ve paydaşları sürece dahil etmemiz gerektiğini gördük. İkinci eksiğimiz ise bilgiyi yansıtamamak.
Buradaki çözüm yolu ise hedef kitleye uygun yöntem geliştirebilmekten geliyor. Biz bunu
yapamıyoruz. Bildiğimiz yöntemler eksik, alışılagelmiş yöntemleri kullanıyoruz. Yeni yöntemleri
bilmiyoruz. Çoğu kurumda doğru yöntemi kullanamıyoruz.

•

Diğer engel ise karşı tarafın eksikliği. Paydaşlarda da bilgi eksik, istediğimiz kişiye soramıyoruz.

•

Çalışmalara başlamadan önce iyi bir mevzuat analizi yapılması gerekiyor.

•

Mali durumun yanı sıra personel bilgilerinin analiz edilmesi gerekiyor.
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•

Paydaşların da samimi düşüncesi gerekli. Kurum içinde yüzleşme kültürü gerekiyor. Başka bir
konu da geniş ve etkin katılım.

•

Kurumun çevredeki gelişmeleri sürekli izleyip buradan edindiği tecrübeyi plana yansıtması
gerekiyor. Bunlarda en büyük engellerden biri hiyerarşiden çekinme. Paydaşların samimi görüşü
alınamıyor.

Hiyerarşi

kültürü

çok

sert.

Aşağıdakiler

samimi

görüşlerini

aktaramıyor.

Yöneticilerimiz eleştiriye açık değil, bu nedenle alttakiler baskılanıyor. Biz de eksikliklerimizi
belli edemiyoruz.
•

Bir diğeri katılım isteksizliği. Burada paydaşların katılımını bekliyoruz ama paydaşlarımız
isteksizler. Burada yine bir hiyerarşi kültürü var. Çözüm olarak yatay ilişkileri geliştirmek, insana
değer veren demokratik bir kurum olmak gerekiyor.

Sorular:
•

İki sorum var. Bir tanesi bu özeleştirinin yöntemi konusunda hiç konuştunuz mu? Nasıl yapılacak?
Ayna kendine nasıl tutulacak?
o

Burada isimli olarak yapılan anketlerde dönüşlerin olmadığını, isimsiz anketlerde ise çok
fazla geri dönüş olduğu anlatıldı. Bunun haricinde toplantılar içerisine fazla girmedik.
Sadece anket çalışmaları yaptık. Açık uçlu sorularda insanların görüşlerini aldık.

•

Açık uçlu sorularda katılım nasıl?
o

Burada katılımcı kitlesini belirlemek gerekiyor. Geniş katılımdansa hedef kitle daha uygun
olabilir.

•

Bir yöntem icat edip düşünmeliyiz. Bu ayna işlevi gerçekten zor, iyi yapılıyorsa acıtan bir işlem.
Paydaş tanımı nedir? Kim bu paydaş?
o

Biz paydaş tanımı üzerinde durduk. Bu tanımı herkesin bildiğini varsaydık. DPT’nin
çıkardığı kılavuzda tanım bulunuyor. Biz de eksiklik olarak paydaşın kim olduğunu değil,
görüşünün alınmadığını belirledik.

•

Bu genel bir görüş mü? Grupta başka görüş var mı?
o

Paydaşların tanımında hizmetten yararlanan veya bunu sunan diğer ortakları kapsıyoruz.
Bu da uzun bir liste oluyor. Baktığımızda bunların %50-60’ı gerekmiyor. Bize ağırlıklı
olarak birlikte hizmet sunduğumuz kurumlar ve bize hizmet sunanlar diye anlıyorum.

o

Tabii ki bu paydaşları önceliklendirmek gerekiyor. Tanım, ağırlıklı çalıştığımız kurumları
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da kapsıyor.
o

Biz bütün paydaşlara sorgulamalarımızı gönderdiğimizde, görev alanı ile örtüşüyorsa iyi
cevap veriyor. İlgisiz kalan sorulara cevap gelmiyor.

o

Bütün paydaşlarla aynı yöntemi uygulamaya gerek yok. Yöntemde tüm paydaşlar eşit
olmayabilir.

•

o

Bu araştırma yöntemleri de önemli.

o

TUİK’den faydalanmak gerekiyor.

Biz bu grubun (1. Grup) içindeydik. Biz paydaşlarla iletişimi daha sonraki işlerimiz açısından
anlamlı ve önemli görüyoruz. Sizin paydaşlarınız geniş bir kitle olabilir. Burada uygun örneklemi
oluşturma ve araştırma evresini belirleme bilim insanlarından alınacak desteklerle yapılır. Burada
çok kıymetli paydaşlarımız da olur, onlara diğerine davrandığınız gibi davranılmaz, derinlemesine
mülakat yapılır. Adalet Bakanlığı, Sayıştay, yüksek mahkemeler ve buraların başkanlarıyla
mülakatlar yaptık. Burada aldığımız notlar çok kıymetli. Buradaki notlar etkili insanların yaptığınız
işten haberdar olması gibi önemli bir katkısı var. Bunun ötesinde kıymetli fikirleri alma şansımız
var. Buradaki fikir yol arkadaşı olarak paydaşı kullanmak önemli. Paydaşı gerçekten paydaş olarak
görmek gerekiyor. Doğan Cüceloğlu’nun dediği gibi “mış gibi yapmamamız”, gerçekten paydaş
olarak görmemiz gerekiyor. Süreçte çok önemli işbirliği sağlayacak.

•

Ben de bunun peşindeydim. Mış gibi mi yapılıyor ve burada da öyle mi görünüyor? Kim bu
adamları dolaşıyor? SBG’ler içerisinde gerçekten bununla ilgili nasıl bir çaba var? Burada bir
fayda istendiğinden veya talep olduğundan gibi somut örnekler var mı?

•

Birinci aşamada yapılan en kritik hata GZFT analizinde. Talep ve ihtiyaçların ipuçlarına
ulaşmamız gerekiyor. Bu bizim ilk öğrendiğimiz dersti. GZFT’de asıl amaç belli tespitlere dayalı
olarak müteakiben misyona dayalı erişeceğimiz tespitlere göre yönelim sağlıyor. Sıfırdan
başlamaması için kritik bir girdi sağlıyor. Başka çalışmalar da yaptık. Bunların girdileri çok
önemlidir. Vizyon ve misyonumuza bağlı olarak yönelmek zorundayız.

•

GZFT’lerin stratejik opsiyonlara nasıl dönüştürüldüğü ile ilgili deneyim gerekiyor.

•

Stratejik planlama yaparken amaç ve hedeflerde ortaklaştığınız durumlar olabilir. Sizin güçlü
yanınız başkasının zayıf yanı olur. Bu nedenle bunların incelenerek stratejinin ayaklarının sağlam
basması gerekiyor. DPT’den stratejik plan için çalışıyoruz. Biz bizi görebiliyoruz ama diğer
kurumlarla ortak olarak onların alanlarında DPT’yi daha iyi görüyoruz. Paylaşım hataların
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minimize edilmesi için önemli.
•

Planın öncesinde, hazırlık aşamasında paydaşlarla iletişim içinde olunması gerekiyor.

•

Somut örnek için Adalet Bakanlığı ve yüksek mahkeme başkanları ile mülakat yaptık. Şunu gördük
ki bir yüksek mahkeme başkanı kendileri için stratejik plan düşünmediği halde bizim
çalışmalarımız sırasında onların da stratejik plana ihtiyacının olduğunun farkına vardı ve
hakimlerle birlikte çalışarak 4 gün Kızılcahamam’da hem yakınlaştık hem onlara bir eğitim verdik,
bu işin temel yanlarını öğrenmiş oldular. Böyle bir plan hazırlama sürecine hiç düşünülmeden
girdi.

•

Kaç plana baktık hatırlamıyorum ama baktığımız planlarda bu kısım (durum analizi) çok geniş
tutulmuş olan kısım. Durum analizinde her şey oraya yığılmış, Gelmiş, gelecek, paydaş hepsi
orada. 100 sayfalık planın 85 sayfası durum analizi. Böyle bir sendrom var mı? Damıtma, süzme,
misyonu damıtma buradan stratejik alternatifleri türetme açısından kopukluklar oluyor mu? Birden
bire planın ön kısmı şişmiş oluyor. Biz de tutarlı bir plana bakmamış olabiliriz. Böyle bir alışkanlık
var mı?

•

Bu konuda Ankara Büyük Şehir Planını görmek lazım. 495 sayfada en fazla 15 sayfa yazı ya
bulursunuz ya bulmazsınız.

•

MEB planı 149 sayfa, en fazla 61 sayfası okunur. Stratejik plan, ayrı bir yayın olarak bunun özeti
olmalı.

•

Hacimli tutmak bizim geleneğimizde var. Ne kadar hacimli ise o kadar iyidir.
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GRUP 2
•

Ön koşul: Neredeyiz, iyi tanımlanmalı

•

Durum analizi (ilk aşama) iyi yapılmalı

•

Temel sorunlar (temel alanlar) nelerdir ve bunlar neden temel sorunlardır, belirlenmeli

•

Temel sorunların çözülmesi halinde ne gibi şeyler olacaktır, belirlenmeli

•

Temel sorunların çözümünde elde edilecek faydalar (bunları çözersek SP kendiliğinden
çıkıyor)

Misyon:
•

Misyonun doğru belirlenmesi

•

Niçin, kimin için, nasıl yapılıyor?

•

Eskiden yapılan teşkilat kanunun alt alta sıralanması; bu yaklaşım sorgulanmalı.

•

Fayda net tanımlanmalı

•

Misyon sade ve anlaşılır olmalı

•

Misyon tüm personelce benimsenmeli

Vizyon:
•

Arzu edilen idealleri temsil etmeli, hayallerimizi göstermeli ama gerçekçi ve uygulanabilir olmalı

•

Heyecan verici olmalı

•

Kurumun özgünlüğünü ortaya koymalı, hangi kuruma ait olduğu anlaşılmalı

•

Anlaşılır ve inandırıcı olmalı

•

Tüm personelin bir çırpıda söyleyebileceği şekilde kısa ve anlaşılır olmalı

•

Katılımcı bir yöntemle belirlenmeli

•

Kurumsal kültürle uyumlu olmalı, personelce sahiplenilmeli

İlkeler:
•

Kurumun temel değerleri, ilkeleri ne olmalı

•

Bunlar nasıl belirlenir?

Amaçlar ve Hedefler:
•

Esas işin amacı ve hedefleri doğru belirlenmeli

•

Kurumun misyonunu gerçekleştirmeye yönelik olmalı

•

Stratejik bir değişimi ve yönetimi öngörmeli

•

Katma değer üretmeye dönük olmalı

•

Rutin görevler amaç olarak belirlenmemeli
451/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

•

Temel sorunları çözebilecek nitelikte olmalı

•

Amaçlar ve hedefler yönetilebilir sayıda olmalı, yüzlerce amaç olmamalı

•

GZFT analizi sonuçları ile ilişkilendirilmedir.

•

Katılımcı bir anlayışla tespit edilmeli; 1. aşamanın çıktıları bu aşamanın girdileridir

•

Performans göstergeleri ve hedeflerimiz SMART dediğimiz özelliklere uymalı. Buna uymayan
hedef, zayıflamış oluyor

{SMART: S-Specific (özgün), M-Measurable (Ölçülebilir), A-Attainable (erişilebilir), R-Reasonable
(makul), T-Time-bounded (süreli)}
ENGELLER (misyon ve vizyon için) ve ÇÖZÜMLERİ
1- İyi bir durum analizi yapılmaması
2- Misyonun bütün çalışanlarca benimsenmemesi
3- Üst politika belgelerinin stratejik yönetim anlayışına uygun olmaması
Amaç ve Hedeflere Engeller
Amaçlar, temel sorunları çözebilecek nitelikte mevcut durum analizi ve saptamaları yapabilmeli
katılımcı anlayışta olmalı
Engelleri:
1- Amaç ve hedefler belirlemede bilgi ve tecrübe eksikliği
2- Stratejik değişime kapalı olması veya öngörmemesi
3- Değerlendirme için teknik bilginin yeterince bilinmemesi
4- Hedeflerin SMART olmaması
5- Hedeflerin ölçülebilir olmaması ve performans programı hazırlamaya müsait olmaması
6- Amaç ve hedeflere yönelik göstergelerin periyotlara bölünebilir ve izlenebilir olması
7- Amaç ve hedeflerin belirlenirken statükoyu koruma endişesi
8- Süreç yaklaşımı ile amaç ve hedefin belirlenmesi
9- Ülke olarak asgari düzeyde bile yapmamız gerekeni yapmıyoruz. Ufuk açacak üst politika belgeleri
olmalı tüm kamuda.
ÖNERİLER
1- Amaç ve hedefi hazırlayan personelin eğitimi, bilinçlendirilmesi
-

kurumun yapı ve işleyiş olarak iyi analiz edilmesi

2- Kurum içi ve kurumlar arası eğitim ve bilgi değişimi
-

Kurumlar arası karşılaştırma, iyi örneklerin alınması (ülke ve dünya daki)
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En büyük engel:
Stratejik planlar bütçe tutturulmaya çalışılarak yapılıyor. Bütçeden ödenek çıkmadan öncelik çıkmaz
durumu var. Bilinçaltında bu baskı var.
Siz planı yapıyorsunuz ve bu 5 yıl sonrasında meyve veriyor. Bu yüzden bütçe kalemleri baskın çıkıyor
Kamuda bütçeden plana gidiliyor; plandan bütçeye gitmek öngörülemeyebiliyor. Planlama işini yapan
arkadaşlar 3. ve 4. adımlarını düşünürler; bütçe bellidir, kısıt bellidir, bu sebepten bütçeye uygun plan
yapılır. Yakın gelecekte planlar bütünleşecek, bu bir tuzak.
Maliye: Bunlar bütçe kısıtından ortaya çıkmış yöntemler. Plan yapmanın ihtiyacı buradan doğuyor. Bu
yüzden bu kısıt hiçbir zaman ortadan kalkmayacak.
Çözüm önerileri - Oğuz Babüroğlu:
•

Yönünüzü üretin ama kısıtları dikkate alın. Tabii ki dünyanın hiçbir yerinde kısıtsız çalışan kurum
yok. Bu iktisadın doğasına aykırı. Burada sorun at-araba meselesi. Atı önce koyup, sonrasında
arabayı ve gidilecek yönü çizersek bu engeldir. Kamuda yaşanan engeller bunlardır.

•

Planı bütçenin önüne koyabilme becerisi. Kurumlar birlikte çalışacak..

•

Bir kurum, stratejik dönüşümü vurgulayacak nitelikteki vizyonu, misyonu bulmalı. Temcit pilavı
gibi tekrarlardan kurtarılmalı, vizyon yakalanmalı. (Merkez Bankası Örneği: Merkez Bankası’nın
eskiden bağımsızlaşması fakat AB uyum sürecinde yok olmaya doğru gitmesi) Stratejik dönüşüm
için kurumlardaki iyi örnekler masaya yatırılmalı.

•

Yapmak istediğiniz ne, istemediğiniz ne, buna karar vermelisiniz. Neyi seçemeyeceğinizi bilinçli
bir şekilde oluşturabiliyorsanız bu da bir stratejidir.

Çözüm önerileri - Katılımcı: Her seçim bir vazgeçiştir. Bilinçli bir irade şart. Kıt kaynaklara rağmen,
etkili çalışılmalı, bir şeylerden vazgeçip, verime odaklanılmalı.
Birşeylerden imtina ederken yetkinlikler nasıl gelişir konusuna bakılmalıdır…
GRUP 3
Strateji ve Hedefler için başarı unsurları
1. Katılımcılık, sahiplenme
2. Amaç ve hedeflere uyumlu stratejiler
3. Bütüncül ve kapsayıcı
4. Akılcı ve uygulanabilir
Katılımcılık ve Sahiplenme konusunda engeller:
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1. Üst yönetimin sahiplenme düzeyi, liderlik sorunu, bilginin paylaşılmaması
2. Eğitim, iletişim ve tanıtım eksikliği, altyapı yetersizliği (personel, fiziksel, IT)
Çözüm 1
1. Üst yönetimin liderliği sağlanmalı
2. Etkin bilgilendirme ve geri bildirim
3. Strateji geliştirme kurulunun düzenli toplanması ve değerlendirme yapması
Çözüm 2
1. Sürekli bilgilendirme ve paylaşım
2. Sürekli strateji planlama eğitimi
3. Etkili iletişim ağının kurulması ve işletilmesi
Faaliyetler ve Projeler konusunda başarı unsurları:
1. Uygulanabilir
2. Ölçülebilir ve izlenilebilir
3. Gerçekçi
4. Etkin, etkili ve verimli
5. Bütçelendirilebilir
6. Koordinasyon ve konsolidasyon
7. Önceliklendirme
Önceliklendirilme: 1. Gerçekçi 2. Bütçelendirilebilir 3. Uygulanabilir
Engel 1: Bütçenin indirilme sorunları
Çözüm:
1. Önceliklendirme (örneğin:. DSİ barajlar yapar, 15 yıl sonra biter, bu sürede belli ekonomik
ömrü de gitmiştir. Yeni stratejisi önceliklendirmeye gidiyor.)
2. Özel sektör ve sivil toplum kuruluşları kaynaklarını sürece katma (Özelleştirme de bir
kaynaktır. Bu da önemli bir strateji çünkü yönetmeyeceğim diyorsunuz.)
3. Faaliyetlerin maliyetlendirilebilir olması (Hem strateji hem faaliyetler üzerine çalıştık.
Fazla

şeyleri

sıralamaktansa

katılımcılığı

sahiplenmeyi,

hedeflere

uyumluluğu,

bütüncüllüğü esas aldık. Bir de uygulanabilir olmayı aldık. İlk önceliğimiz katılımcılık ve
sahiplenmedir).
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Bu süreç içerisinde karşımıza çıkacak güçlüklerden biri bütçelendirme sorunudur.
Bunu aşmak için faaliyetleri önceliklendirebiliriz. On şeyi yarım yapmaktansa bir
şeyi tam yaparız. Özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından katılım alabiliriz. Bir
diğeri de maliyetlendirebilir olmaktır. Birkaç adım ötesini düşünmek için
uygulama aşamasında harcama gerektirmeyen adımlar olabilir.

Engel 2. Kurumsal çatışmalar: Burada engellerimizin ikisi öne çıktı. Üst yönetimde liderlik sorunu, eğitim
sorunu, altyapı yetersizliği oldu.
•

Liderlik sorununu engel olarak aldık. Burada üst yönetimin liderliği sağlanmalı. Bazı motivasyon
toplantılarına bile yöneticiler girmiyor. Diğer birimler konuya ne kadar uzaksa katılım düzeyi de o
derece düşük olur. Bununla bağlantılı bir çözüm strateji değerlendirme üst kurumunun geri
beslemesidir. Bu üçü birlikte çalışmalı.

•

İkincisi, gerçekçi bütçelendirme ile sorunumuz kurumsal çatışmalar. Bunlar da mevzuattan geliyor,
bir konuda birçok grup el atabiliyor. Burada kurumlar arası işbirliği geliştirilebilir.

•

İletişim ve eğitim eksikliği.
Çözüm
1. Mevzuat düzenlemelerinden gelen görev çakışmalarının giderilmesi
2. Kurum içi ve kurumlar arası işbirliği kültürünün geliştirilmesi

Engel 3 İnsan kaynakları sorunu:
•

Bir diğer engel insan kaynakları sorunu. Nitelik ve sayısal kapasiteyi geliştirmek gerekiyor.
Tanıtım kapsamında ihtiyaçların belirlenip bilgilendirme yapılması gerekiyor.

•

Bir diğeri personel rejimi. İnsanların başarısını değerlendiremiyoruz. Performans sisteminin
kurulması gerekiyor. İnsan atamaları da bilgi ve yeteneğin öne çıktığı yerler olmalı.
Çözüm
1. Nitelik ve sayısal kapasitenin güçlendirilmesi
2. Sürekli eğitim sağlanması
3. Personel rejimi içinde performans sisteminin kurulması
4. Liyakate dayalı atama ve görevlendirmeler
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Engel 4 Veri Sorunları
Çözüm
1. Girdi ve çıktılara yönelik kayıt sistemlerinin kurulması
2. Zamanlı ve doğru (güncel) bilgi temini
3. Veriye dayalı karar destek sistemi kurulması
4. Yönetim Bilgi Sistemlerinin kurulması
Engel 5 İç kontrol sisteminin eksikliği:
•

İç kontrol sistemi konusunda Maliye Bakanlığı ile devam eden bir çalışma var. Burada ideal,
işleyebilen mekanizma yok. Bu başlık altında iş süreçlerinin tanımlanmamış olması en büyük
sorun. Büyük hacimli yayınlarla karşı karşıya kalıyoruz. Grubun görev alanı ile örtüşen, sade
süreçler olmalı.

•

Yetki ve sorumluluk çalışmaları yazılı ve geleneksel olarak giderilmeli. Karar destek ve yönetim
bilgi sistemleri kurulmalı.

•

Başbakanlık tarafından bir çalışma var. Kırtasiyecilik bizim için büyük bir iş yükü oluşturuyor.
Çözüm
1. İç süreçlerin tanımlanması
2. Yetki ve sorumluluklardaki çatışmanın giderilmesi (doğru yerde doğru iş)
3. Kırtasiyeciliğin azaltılması ve süreçlerin basitleştirilmesi

Açıklamalar:
•

Burada somut bir örnek verdik. DSİ barajlar yapar, 15 yıl sonra biter, bu sürede belli ekonomik
ömrü de gitmiştir. Yeni stratejisi önceliklendirmeye gidiyor.

•

Özelleştirme de bir imtinadır, önemli bir strateji çünkü yönetmeyeceğim diyorsunuz. Burada da bir
seçenek seçiyorsunuz.

•

Hem strateji hem faaliyetler üzerine çalıştık. Fazla şeyleri sıralamaktansa katılımcılığı
sahiplenmeyi, hedeflere uyumluluğu, bütüncüllüğü esas aldık. Bir de uygulanabilir olmayı aldık.
İlk önceliğimiz katılımcılık ve sahiplenme oldu. Engellerimizin iki tanesi öne çıktı. Üst yönetimde
liderlik sorunu, eğitim ve altyapı yetersizliği oldu.
Liderlik sorununu engel olarak aldık. Burada üst yönetimin liderliği sağlanmalı. Bazı motivasyon
toplantılarına bile yöneticiler girmiyor. Diğer birimler konuya ne kadar uzaksa, katılım düzeyi de o
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derece düşük olur.
•

Bununla bağlantılı bir çözüm strateji değerlendirme üst kurumunun geri beslemesidir.

•

Diğer bir sorun tanıtım, iletişim ve eğitim eksikliği. Zaman yetmediğinden bunun detayına
girmedik.

•

Faaliyetlerin de özelliklerini sıraladık. Böyle bir sıralamadan uygulanabilir, gerçekçilik,
bütçelenebilir ve öncelikli olması çok önemli çıktı.

•

Bu süreç içerisinde karşımıza çıkacak güçlüklerden biri bütçelendirme sorunudur. Bunu aşmak için
faaliyetleri önceliklendirebiliriz. On şeyi yarım yapmaktansa bir şeyi tam yaparız. Özel sektör ve
sivil toplum kuruluşlarından katılım alabiliriz. Bir diğeri de maliyetlendirilebilir olmaktır. Birkaç
adım ötesini düşünmek için uygulama aşamasında harcama gerektirmeyen adımlar olabilir.
İkincisi, gerçekçi bütçelendirme ile sorunumuz kurumsal bütçelendirme çatışmalar yaşıyor olması.
Bunlar da mevzuattan geliyor, bir konuda birçok grup el atabiliyor. Burada kurumlar arası işbirliği
geliştirilebilir.

•

Bir diğer engel insan kaynakları sorunu. Nitelik kapasitesini ve sayısal kapasiteyi geliştirmek
gerekiyor. Tanıtım kapsamında ihtiyaçların belirlenip bilgilendirme yapılması gerekiyor.

•

Bir diğeri personel rejimi. İnsanların başarısını değerlendiremiyoruz. Performans sisteminin
kurulması gerekiyor. Atamalarda da kişilerin bilgi ve yeteneği dikkate alınmalıdır.

•

Bir başka başlığımızda iki temel engelimiz var: Veri sorunlarımız ve iç kontrol sorunlarımız
Karar destek ve yönetim bilgi sistemleri kurulmalıdır.

•

İç kontrol sistemi için Maliye Bakanlığı ile devam eden bir çalışma var. Burada ideal, işleyebilen
mekanizma yok. Bu başlık altında iş süreçlerinin tanımlanmamış olması en büyük sorun. Büyük
hacimli yayınlarla karşı karşıya kalıyoruz. Grubun görev alanı ile örtüşen, sade süreçler olmalı.

•

Yetki ve sorumluluk çalışmaları yazılı ve geleneksel olarak giderilmeli.

•

Başbakanlık tarafından bir çalışma var. Kırtasiyecilik bizim için büyük bir iş yükü oluşturuyor.

Sorular:
“Neredeyiz?” ve “Nereye gideceğiz?”den sonraki “nasıl” ile ilgili olarak OĞUZ BABÜROĞLU aşağıdaki
açıklamaları yapmıştır:
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•

Hamlelerin, adımların veya faaliyetlerin birbirileriyle ilişkisini tanımlayan eylem mimarisi veya
hedef açınımı gibi bir know-how olması gerekiyor. Satranç oyuncularının değimiyle aday hamleler
(candidate moves) gerekiyor. Ana mihenk taşlarını tanımlayacak hamleler kullanılmalı. Bunların
ilişkisi stratejik planı plan yapar. Bu bir başarı faktörüdür. Bunun engeli nedir ve engel ilişkiyi
görememek, fazla kurumlar, aynı hedefe yönelik iş yapması gibi hedeflerle siz mekanizmaları
öneriyorsunuz. Bu ilişkiyi kurmak stratejik plancıların en zayıf noktasıdır. Burada yollar
tanımlanıyor. Burada yaratıcı, kıt kaynakla gerçekleştirebilecek, etkin şekilde bulmak gerekiyor.
Burada bir tecrübeniz var mı? Bu tekniği, bu yazılımı bununla ilişkilendirmek gibi örnekler var
mı?
Yanıt: İş süreçleri sonuçları var. Ön inceleme, master planlama, inşaat safhası gibi süreçleri
belirledik. Ölçümleyeceğimiz yerleri hangi periyotta inceleyeceğimizi belirleyip bunları stratejik
performans ile ilişkilendirdik.

•

Yani ilişkilendirme proje yönetimi mantığı ile yapılacak.

•

Proje değil ama iş bazında yapılacak, stratejik plandaki planlama performansına gönderiyorsunuz.

OĞUZ BABÜROĞLU: Proje planlama deyince CPM; PERT geliyor. Microsoft Project kullanılıyor.
Benim derdim bu aşamadaki başarı faktörü aktivitelerin birbiriyle ilişkilendirilmesi. Planlar başarılı
olacaksa bu ilişkilendirme yapılmış olmalı. Bunun çözümü iş planları, süreç analizleridir. Projeler,
faaliyetler elektronik ortamda da takip edilmelidir.
•

Bu planların performansa dönüştürülüp bütçelenmesi ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’nın bir
çalışması var. Burada amaç, hedef, faaliyetler, bütçe gibi amaçlar iç kontrol içinde yer alıyor.
Dinamik, çapraz bağlantı araçları var. Bir başka sorun da planlama faaliyetlerinde en fazla
karşılaştığımız şeylerden biri Çevre Bakanlığı açısından yönetim bilgi sistemleri stratejilerin görevi
ama uygulamada Bilgi İşlem Daireleri yapar. Yazılım ile Yönetim Bilgi Sistemleri karıştı. Bizde
ne ürettiğimize bakmalıyız. Bunları enformel bir çaba içerisinde birimlerle paylaşmak gerekiyor.
Sizin göreviniz ama gerçekte başka birinin görevi gibi. Yönetim Bilgi Sistemleri kitapçığımız
bununla ilgili. Şu anda Bilgi İşlem Dairesi bizi hiç yalnız bırakmıyor. Biz mimariyi yapıyoruz,
onlar yazılımı yapıyor. Zaman içerisinde bu süreçler de oturacak.

OĞUZ BABÜROĞLU: Her plancının şikayet ettiği konu envanter ve verinin olmaması. Bunlar yoksa
bilin ki hedefler iyi tanımlanmamış demektir. Sizler, kendi planınızın, ürettiğiniz vizyonun ve
misyonun hangi değişkenlerle yönlendirdiğini bilmeniz lazım. Bu hedefin değişkeni nedir? Bu
değişkenin verisi nerede üretiliyor? Hedeften veriye gideceksiniz, veriden hedefe değil. Buradan
yalınlaştırma ya da ERP gibi kavramlar size araç olarak döner. Veriye hakim olma ve onun da bilgiye
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dönüşmesini sürme plandan gelir. Burada kurumlar arası paylaşım da çok önemli. Son sanayi
stratejisinin gelişiminde bilgi sistemi olarak lanse edilen (Zafer Çağlayan’ın bakanlığı döneminde)
Maliye Bakanlığı tarafından sağlanılan bir imkândır. İçeride Sanayi Bakanlığı’ndan ve Maliye
Bakanlığı’ndan gelen insanlar olduğu için bu sağlanmıştır. Veri devlette. Bazen sizin stratejinize uygun
olan veri kendi Bakanlık veya kurumunuzda üretilmiyor olabilir.
•

Maliye Bakanlığı’nın sanayi sektörü ve TUİK ile ilgili çalışması var.

•

Ortada yine tekrarlarımız var. Bir son nokta koyulmamışsa sürekli amaç ve hedefleriniz değişir.
Değişmemesi için sürekli teyit gerekir. LITMUS gibi turnusol kağıdı teyidi yapılmalıdır.

GRUP 4
Başarı 1. Sağlıklı veri üretebilen elektronik sistem
Engeller:
- Kurumun kendi içinde ayrı ayrı formatlar, yazılımlar kullanılması
Çözüm: Kurum için tek ana yazılım
- Verilerin birbiriyle kıyaslanabilir şekilde gönderilmemesi
Çözüm: Merkez tarafından tek bir format üretilmelidir.
Başarı 2. Raporlama
Engeller:
Yetkilendirilmiş, tanımlanmış raporlama standardının olmaması
Çözüm: Maliye DPT tarafından belirlenmiş ortak bir format oluşturulması
İdarecilerin izleme ve performans konusunda farkındalık ve buluşmanın olmaması doğru
bilgi akışının olmaması
Çözüm: Kurum kültürünün değişmesi yönünde eğitim
Başarı 3. Performans gösterge ve sonuçlarının karar alma ve gelişme sürecinde etkinlik faydası
olması
Engel: Kilit göstergelerin değerlendirmeye esas teşkil olacak şekilde doğru ve anlamlı
seçilememesi
Çözüm:
Ölçülebilecek değerlendirilebilecek göstergelerin seçilmesi, göstergelerin seçiminde
katılımcılığın sağlanması
İnsan kaynağının eğitimi

Açıklamalar:
•

Biz de stratejik planın nasıl takip edilebileceğine baktık. Kitapçık olarak stratejileri yapıp
dağıtıyoruz ama izleme konusunda boşluk var. Kurumlar nasıl hareket etmeli bilmiyoruz. Çalışma
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hayatımızın daha iyiye gitmesi için nelerin eksik olduğuna bakmalıyız. İşin uygulama tarafı iyi
veya değil ama takip kısmında ‘yaptık bitti’ye geliyor. Stratejik plan çıktıktan sonra hep “Biz ne
yapacağız?” diye birbirimize sorduk.
•

Birincisi bu stratejik planları belli aralıklarla raporlayıp izlemek gerekiyor. Bir başarı kriteri olarak
sağlıklı veri üretmeyi kabul ediyoruz. Bunu hem güncel olarak hayatımızda devam ettireceğiz.
Hem raporlama hem standartlama adına gerekiyor.

•

Niyetimiz olsa bile bizim engellerimiz var. Tüm kurumların elinde elektronik bir altyapı var
olmalı. Bundaki engeller neler? Bizim birçok birimimiz var, her birinin formatı farklı. Bu stratejik
planlar birleştirilemiyor. Biz TÜBİTAK ile beraber bir proje yürütüyorduk. Sonra bir
değerlendirme sistemi kurmak istedik. TÜBİTAK “Biz de bu işleri yapıyoruz, yazı ile bu işlerin
sonuçlarını doldurun.” diyorlar. Yazı ortamında bu işler olmuyor. Yazı ile izlenmiyor.

Sorular:
•

Üretmeme mi yoksa sorunu tespitte mi zorluk var?
o

•

Bu süreç hepten sorunlu. Ölçülebilir hedefler koyduk ama bunları izleyemiyoruz.

Neden izleyemiyoruz?
o

İkincisi bunun için farklı formatları tek formata ve tek veri sistemine dönüştürmek
gerekiyor. Verilerin gelişi de farklı. A birimi performans verilerini 3 aylık kümülatif
veriyor, B birimi başka bir zaman birimiyle veriyor. Verilerin zaman birimi bile belli değil.
Kamuda bir şey izleyeceksek herkesin aynı şeyi anlıyor olması gerekiyor. Veri üreteceksek
bunun da bir merkez tarafından belirlenmesi gerekiyor.

•

İkincisi de raporlama. İlki elektronik sistemlere ilişkindi, bu yazı ile ilgili. Biz sadece kısa bir rapor
geçip ben bu işi iyi yaptım diye düşünüyoruz. Raporlarken engellerimiz neler? Kimin hangi
yetkide olduğu belli değil, bununla ilgili bir yol haritası yok. Her kurumun kendine has özelliği var,
bunların üzerinde bir standart yakalanabilir. Bunu çözme işi Maliye Bakanlığı ve DPT’dedir.

•

Bir husus da izleme ve değerlendirme için üstteki bir amirin göstergeyi zorunlu tutarak alttakini
baskı altında tutması, alttakinin baskı altında yanlış bilgi vermesidir.

•

Eğer çıkarttığımız sonuçların performans, gösterge ve sonuçlarını karar alma ve gelişme sürecinde
etkin olarak kullanabiliriz. Sonuç karşısında da bir eylem varsa karar almada destek verilmesi
gerekiyor. Stratejik planda performanslara göre hareket edilmesi gerekiyor.

460/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Bunun engeli olarak temel göstergelerin değerlendirme için uygun seçilmemesi var. Kurumların en çok
zorlandığı konulardan birisi budur. Burada da şöyle bir süreç bekliyorum. İlk başta stratejik planı
yaptık. Sonra baktık ki performans hedefleri sayısı 100’ü geçiyor. İlk stratejik planımızda hedef ve
göstergelerimiz yok. Sağlıklı hedef ve gösterge seçemedik. Revize kısmına geçince neleri
değiştireceğimizden emin olamıyoruz. Bu bir öğrenme süreciyse hem kurumun içinde hem de tümünde
bir şeyler oluşturmalı. Her şey bir çırpıda olmuyor. Bu işin zaman içinde düzeleceğini düşünüyorum.
Bugün sabah buraya 8 temel madde yansıttınız. Bu 8 sorunu belki önceliklendirmek gerekir. Bu 8
taneden hangisini önce çözmek gerekir? Bence en önemlisi inançsızlık meselesi. İnançsızlık olduktan
sonra ne yaparsanız yapın olmaz.
Oğuz Babüroğlu: Bu başarının engeli nedir? Bunları ortaya çıkarmalıyız.
Bunun adı strateji denetimi ve stratejinin izlenmesi: Stratejinin nesini izleyip nesini değerlendireceğiz?
İlk şart koşullara uygunluk, ‘adaptation’. Stratejinin ilişkilendirmedeki tutarlılığı kaydı mı kaymadı mı?
Göstergelerde sapma var mı? Biz mi onu etkiledik, başka bir şey onu mu üretti. Kararlılık dediniz, siz
bunun peşine kararlılık ile gittiniz mi? Burada biz tipik bir endüstri mühendisinin ötesine gitmeliyiz.
Biz geri beslemeyi stratejik kontrol perspektifinde ele alacağız. Öğrenen organizasyonsak ‘feed
forward’ yapacak kapasitemiz olmalı. Geri beslemeyi aldık diyelim, ya planda veya strateji ya da
hedefte bir geri besleme aldık da biz bunları revize ettik. Bundan sonrası da önemli. Öğrenen
organizasyon dediğimiz feed forward’ı gerçekleştirmektir. Plandaki izleme denilen kısım budur.
Göstergedeki değişken hangi değişkenin göstergesi? Bir şekilde uygulamayı etkileyecek şeyler olacak.
Performansa ve sistemlere bakabiliyoruz. Performans ya da hedefin izlenmesinde sorun yok. Burada
dağılımı ve nedenlerini elde etmeniz gerekiyor. Ben göstergelerden hareket edip hedeflere
varamıyorum. Buradan da amaçların raporlamasını yapmam gerekiyor. Bunlar için de yöntem bulmam
gerekiyor. Bu geri dönüşlerde görüldü ki bir sürü amaç ve hedef var. Bu rehberleri de doğru
yönlendirebilirsek süreç bir kez daha iyileşecektir.
•

Bizim değerlendirme kaynağımız stratejik planlamanın kendi kaynağı, değerlendirmenin sonuçları
planlamanın başarısına eşit olmalı. Bu bir plan için öğrenme süreci miydi? Değerlendirmenin
kaynağını planın kendisine yüklersek plan üzerinde daha az hedeflerle işi geçiştiririz.

•

Yukarıda anlatılanlar izlemenin performans göstergesinin dilinden olmak zorunda değil ama daha
alakasız da olmamalı. Tutarlılık diye bir filtreden geçiştirilmeli. Burada bir filtrasyon eksiği var,
biz 190 göstergeye dağılabiliriz ama geri dönerken planı yönetebiliyor olmamız da kolaylaşır.
İzleme bunları yakalayabiliyor olmalı.

•

Bir kere yönetimin ve planlamanın başarısını, nasıl karar verdiğimizi diğer sistemlerle
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bağdaştıracak başka araçlarımız var. Biz kendi içimizde bunu yaparsak kısır döngü olur.
•

Bunun olmamasını sağlayacak çok mekanizma var. Öz değerlendirme mantığı ve modelleme
çalışması vardı, Başbakanlık kendi bünyesinde yaptı ama yarıda kaldı. Bu Avrupa Birliği
Komisyonu’nun bir uzantısı idi.

•

Stratejik yönetimde ihtiyacınız olacak her şey EFQM’de var. Stratejik plan ve yönetimin birikimini
EFQM içinde bulamazsınız. Güzel bir sistematik, güzel bir kurgusu var ama anlattığımız şeylerin
EFQM’den daha fazla ayrıntısı var.

GRUP 5

Başarı faktörü 1: Başarılı bir iç denetim sistemi
Engeli: İç denetimin net olmaması
Başarı faktörü 2: Plan bütçe uyumu
Engeli: Hedeflerin net olarak belirlenmemesi
Çözüm: Kaynakların etkili bir şekilde kullanılması
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Başarı faktörü 3: Planın kurumun önceliklerini yansıtması
Engel 1: Önceliklerin net olmaması
Engel 2: Sahiplenmenin gerçekleşmemesi
Çözüm.1: Kurum çalışanlarının plan konusunda bilgilendirilmesi
Çözüm.2: Kurumun kendi SP ekibinin ve alt ekibinin etkin olması
Engel 3: Planın geçerli olmaması
Çözüm.1: Hedeflerin mali kaynaklara göre belirlenmesi
Çözüm 2: İç denetim raporlarının mali kaynaklar açısından dikkate alınması
Başarı faktörü 4: Sağlam bir yönetim bilgi sistemi
Açıklamalar:
•

Uygulama en zor ve en önemli kısım. Ben, birkaç haftadır diğer kısımların planlarını inceliyorum.
Vizyon ve misyonlar iyi belirlenmiş, yazılı olduğunda büyük bir sistem var. Ama her şey bu kadar
planlı iken sorun varsa uygulamada sorun var demektir.

Oğuz Babüroğlu: Planlama başarının planlamasıdır. İyi planlama ile uygulama garantilenemez mi?
Strateji açısından uygulama için sapma şansı yoktur.
•

Biz de bunun cevabını bulmaya çalıştık. İlk olarak 4 başarı kriteri belirledik. Kurumların
hazırladığı strateji uyumlu olursa başarılır dedik ama hedefler net değil ve bundan kaynaklı
uyumsuzluk var. Bunun için de kaynakları etkin şekilde kullanmak gerekiyor. Bizim üstünde
durduğumuz kurumun öncelikleri ve başarı öncelikleri. İç denetim sistemi kurulsa ve uygulansa
başarılı olacaktır. Bu noktada büyük bir eksiklik var. Başarılı bir MIS sistemi de başarı kriteri
olabilir, çünkü kurum iletişimini kuvvetlendirir. Planlamanın kurumun öncelikleri yansıtması en
önemli başarı kriteridir.

•

Genellikle genel müdürlere stratejiler verilir ama bu sadece bir iş olarak görüldüğünden başarılı
olamıyor. Alt ekipler de buna katılmalıdır. İnsanlar bu konuda uzmanlaştırılabilir. Alakasız diye bir
şey olmamalıdır. Strateji ile tüm kurum ilişkilendirilmelidir. Bunlar gerçekleştiğinde stratejik
planın bir kitaptan ibaret olmadığı görülmeli.

•

Planın gerçekçi olmaması başka bir engel. Herkes misyonu, vizyonu belirliyor bunlara
baktığımızda güzel görünüyor ama daha gerçekçi hedefler olursa daha başarılı olacağız. Biz bunun
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bir bütçeye göre ayarlanmasını istiyoruz.
•

İç denetim raporları mali kaynaklar açısından dikkate alınmalı.

Sorunlar:
Uygulama en zor konu. Sadece programı hazırlayan ekibi değil en üstten en alta kadar tüm çalışanları
etkiliyor. Kurumların kendi yapılarına göre sağlam bir veri tabanına oturtmak gerekiyor. En çok sıkıntı
bundan geliyor.
•

Biz planımızı revize ettik, Maliye Bakanlığı’ndaki olumsuzlukları gördük dendi ama buradaki asıl
sorunun cevabı deneyim. Maliye Bakanlığı’nın deneyimi bize yol gösterir.

- Gerçekçilik nedir?
•

Bu aslında tam uygulamaya girmiyor. Hedefin gruba uygun olmasıdır.

Grupta vizyonda hayal etmekten bahsettiniz. Gerçekçilik demekle fizibiliteden mi bahsediyorsunuz,
statükodan mı?
Fizibiliteden bahsediyoruz. Ancak sürekli dar çerçeve ve sürekli kısa hedef demek statüko demektir.
•

Biz bunu demek istemedik. Verimliliği biliyoruz, daha kapsamlı ya da dar düşünmeyi kastetmedik.
Yeni şeyler yapılabilir ama burada olurlu hedefler, konulmalı. İşe değil hedefe gerçekçi
yaklaşılmalı.

•

Planımız 5 yıllık, hedefimiz ne olursa olsun biz bu planı uygulamak durumundayız. Ancak toplum
tarafından kurumca beklenen bir rol var.

Oğuz Babüroğlu: Bu rolü gerçekleştirirken ara mekanizma nedir?
•

İç denetimde burada sadece iç mali denetim var. Bu sadece mali olmamalı, tüm aşamaları tek tek
kontrol etmelidir. Planlar buradan denetlenmelidir. Sadece plan değil, uygulama ve denetim
açısından da iç denetim uygulanmalıdır. Belli bir noktadan sonra tepe yönetime dokunulmuyor.
Verilen kararlar belli bir yere kadar sorgulanıyor. Yüzeysel bir denetimde kalıyor.

Personeli eğittik, bilinci arttırdık ama personel duyarsız. Burada ödül veya ceza anlamında başka
kavramlardan da destek alabilir miyiz?
•

Hedef heyecan katmak. Bunu her kurum değişik ödül ve ceza sistemleri ile yapabilir.

•

Milli Eğitim Bakanlığı’nda denetleme kısmında müdürlerimiz dirençle karşılaştılar. Destek yerine
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köstek oldular. Biz müdürleri Antalya’da lüks bir yere götürdük. Orada iyi örnekleri övdük, kötü
örnekleri yerden yere vurduk. Burada kişisel olarak kimse rencide olmadı. Buradan büyük geri
besleme aldık. Bizden ekip istediler, merkez ekip olarak gittik, küçük ekipleri bilgilendirdik ve bu
illerde büyük bir mesafe kat edildi.
Kaç il gezdiniz?
•

13-14 il gezdik, bir de makale yarışması yaptık. Stratejik planlama ile ilgili bir makale istedik ve
bunları bir kitapçık olarak topladık. Yakında dağıtılacak. İyi örnek nedir, neredeydik nereye geldik
kısmını inceledik. Kamu reformu yarıda kaldı. Bazı kararlar çıkmadı. Denetim kanunumuz
çıkmadı, 657’yi kaldıracak kanun bekleniyordu; çıkmadı.

OĞUZ BABÜROĞLU: İç denetime fazla vurgu yapılıyor. İç denetim sistemi (iç kontrol sistemi)
denetleyecek. Stratejik kontrolü kontrol konusu içinde ele almalıydık. Sağlıklı bir iç kontrol sistemi
mutlaka gerekiyor. Risk yönetimi de iç kontrol içinde yeniden tasarlanmalı. Fizibilite modeli önemli.
Aday hamleler üretilmeli ve adaylar fizibıl olmalı. Bunlardan hangilerini kullanacağımız başka bir
çalışmanın konusu. Bu bağlamda iç denetim doğrudan etkili bir mekanizma olamaz. Bunu da iç kontrol
sistemi ile kontrol etmeliyiz. Buranın iç kontrol sistemi olarak genişletilmesini öneriyorum.
•

İç kontrol ile ilgili bir çalışma var, elinizde var mı? Burada çalışma ortamından veri tabanından
risklere bunları sorgulayan ve yöntemlerini belirten bir çalışma var. Bununla ilgili her departman
kendisi için oluşturdu, çerçevesi aynı. Bu da planın ne kadar başarılı olduğunu bize gösterecek.

•

Hedeflerin mali kaynaklara göre belirlenmesi diyoruz. Bizim bir çaresizliğimiz var, daha önce
bunlar dikkate alınmadı. Siz bir strateji oluştururken bunu asla bütçe baz alarak yapamazsınız,
burada siz hayalinizi kurarsınız, ideale göre tasarlarsınız, olmazsa olmaz, değiştirirsiniz.

Oğuz Babüroğlu: Bu uygulama meselesine neden önem veriyoruz? Çünkü icraat denilen olay diğer bir
deyişle ‘execution’, kurgu ile yöndeşlikte hep sorun yaşatan bir meseledir. Eylemi gerçekleştirecek olan
saha ekibi, hesap uzmanı, mühendisler, vs… burada gerçekten vizyon, misyon ve stratejileri yutmuş olarak
gelmiyor. Eğitseniz de onun da bir sınırı var. Her eğitimde olduğu gibi bu da bir yere kadar giden zorlayıcı
bir olay. Nasıl bu işi çözeceğiz? Birkaç tane çıkarı var. Biri gerçekten Japonların çok radikal bir şekilde
yaparak öğrettikleri bir mesele. En yaygın katılım, ‘Broad Scale Implementation’ felsefesi olarak geçiyor.
Saçmalık da olsa bütün elemanlara gitme yaklaşımını benimsiyor.
Misyon ve vizyonlara kurguda ne kadar insan fazla katkıda bulunuyorsa sonradan takibi daha kolay oluyor.
İletişim denilen olayın gerçekleşmesinde iletişimde birkaç çağ önüne geçiliyor. İcraat için elinizde
iletişimden başka bir şey yok. Bunu sanal da yapabilirsiniz, birebir de yapabilirsiniz, hiyerarşik de olabilir.
Bunun içine denetimi ekleyebilirsiniz. Strategy practice’in bugün baktığı en önemli mesele iletişim
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meselesi. ‘strategy conversation’ olarak da geçiyor. Her şey videoya alınıyor. Tüm bu strateji toplantıları
video’ya çekip kodluyorlar. Kim konuştu, ne dedi, yüzündeki ifade neydi, yaratıcı düşünceyi bastırdılar mı,
hangi konuşmaya nasıl davrandılar? Bunun adı ‘micro-etnography’. Malzemeniz insan. Çaresizliği de
öğrense bunu yapacak olan eninde sonunda insan. Milli Eğitim Bakanlığı’na 600.000 kişi bağlı. Buradan
çıkan sonuç da bizim iletişimimizi en yüksek düzeye çıkarmamız gerekli. Buradaki gelişmenin ucu da kaçtı
yakalamak için ‘tacit knowledge’ gerekiyor. Bu bir yöneticinin konuşulmamış, tecrübesinden gelen ve
örtülü bilgilerinin ortaya çıkarılmasıdır. Artık iş MIS’ten çıktı, artık ‘knowledge management’ var. Bizim
burada bir sürekliliğimiz ve sürdürülebilirliğimiz söz konusu. Uygulama çok fazla. Burada da kapasite
geliştirmenin yapacağı çok şey var. Artık her şeyin başı eğitimden öte iletişim. Bunun içinde yönetsel işlev
olarak iletişimin icraattaki rolü çok büyük durumda. Şu anda strateji ‘practice’e takılmış durumda. Bir iş
modeli çok önemli, hizmeti verirken alışılagelmişi mi yapacağız yoksa Mavi Okyanus’ta yolumuzu yenilik
ile mi arayacağız? Belki önde gidenler var ama kamunun inovasyon yapması ve icraata gitmesi gerek:
‘good to great’ veya ‘in search of excellence’ gibi şeyler kamu için yapılmış değil. Coca-Cola, GE nasıl
anlatıldıysa şimdi başka şirketler anlatılıyor ancak bunun kamu versiyonu henüz yok. Yenilik yapma
olasılığımız var, bu inancı çözer ve kendimize güvenirsek bu proje, DPT ve sizler için olağanüstü bir iş ve
heyecan olacak. Eski sistemlerin çoğu başarısız oldu, bize de iyi diyerek dayatılanlar yetersiz kaldı.
KAPASİTE GELİŞTİRME YETKİNLİK İLİŞKİSİ
Kapasite Geliştirme Yetkinlik İlişkisi çalışması öncesi Oğuz Babüroğlu’nun açıklaması aşağıda verilmiştir:
Stratejik planlama konusunda bir kapasite gelişim modeli önereceğiz. Hepiniz bu aşamada lütfen program
tasarımcısı gibi bakın. Siz bu programı geliştirenler şapkasını giyiyorsunuz. 5 aşamanın üstünden tek tek
geçelim. Bu şablonun üzerinden gidelim. Her aşama ile ilgili 5-10 dakikalık öneri alacağız. Sizlerden
beklediğimiz kapasite geliştirme programı kritik müdahale yapacaksa nasıl yapılacağı. Üretebildiğimiz
kadar üretelim.
Neredeyiz? Konusundaki Öneriler ve Görüşler
a. SGBler eşit kulvarda değil. (sürgün yeri) (ücret farklılığı)
b. Hiyerarşide yukarıya bağlanması gerekli
c. Amirin verdiği her görevi yapmayın
d. Doğru kadro
e. Geniş katılım
f.

İmaj/Algılamaların veriyle doğrulanması

g. Anketin sağlıklı olması
h. Paydaşların doğru seçilmesi ağırlıklı çözüm/talepler/fayda
i.

Uygun personel

j.

Gelecek senaryoları + PEST analizi
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k. İhmal edilen/paydaşlar
l.

Analist / stratejist fonksiyonları

m. Bağımsız / dış göz
n. Yetki görev envanterleri
o. Yurt dışı benchmark
Açıklamalar:
Bir işi yapmakla doğru yapmak arasında fark vardır. Doğruyu bulma nasıldır, nedir, larvadan kelebek
yapmaya giderken işi nasıl daha verimli yaparız? Yaptığımız yanlış işi daha iyi yapar hale geldik ama
mühim olan işi doğru yapmak. GZFT’u doğru yapmaktan, orada alternatifler üretmekten bahsettiler.
Kamuda kurumlarımızın bunu daha iyi yapmasını sağlayacak bir program yapıyor olsanız bu ne olurdu?
•

İşi doğru yapma olurdu.

•

Durum analizinin tespitinde üç durum var
•

SGB’ler eşit kulvarda değil. Ücret farklılıkları var ve strateji birimi bazen sürgün yeri gibi
gösteriliyor.

•

Stratejide yukarıya bağlanması gerekiyor.

•

Mevzuatlardan şu ifade çıkartılmalı: Amirinin her verdiği görevi yapar.

•

İdari yapılanma kurumların kendi özelliklerine göre değişkenlik gösterebilir.

•

Daha iyi analiz yapabilme kapasitemizi nasıl arttırabiliriz? İyi durum tespiti için bu nasıl
başarılabilir?

•

Kurumsal olarak verim alamadığımız personel, SGB’lere monte edilmektedir.

•

Doğru norm kadro, alt yapı, yapıldı diye bakıyoruz, buna göre düşünüyoruz.

•

Personel seçimi bu sorunları çözebilecek kişiler arasında yapılmalı.

•

Alışılagelmeyen paydaşlara gitmek gerekiyor.

•

Hastane kapısında sürünen insanları belirlemek zor değil. Hedef kitleyi çok iyi analiz
etmeliyiz. Ulaşmak zor olmayacaktır.

•

Dış ve iç kaynaklar olmalı (stratejist, analist,vb…)

•

Paydaş paylaşmak değildir, yanlış tercüme edilmiş. Paydaş bizzat üreten olarak alınır.

Nereye? Konusundaki Öneriler ve Görüşler:
•

Sade ifade / iletişim ekonomisi

•

Üst temalar / programlar

•

Teşkilat kanunuyla uyumlu olmalı

•

Kıyaslama (kötü/iyi/en iyi)

•

Model çalışması (mesleki gelişim)

•

Grup dinamikleri / sosyal psikoloji
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•

Teknoloji / yeni akım okuryazarlığı

•

Slogan-maskot / iletişim

Açıklamalar:
•

Nereye kısmında bakış açıları teknik olmayabilir.

•

Teşkilat kanunuyla uyumlu olmalı.

•

- Nereye gidişimizi daha iyi yapmamız sağlayacak alt yapı doğru ama sizce ne olabilir?

•

Burada ne olması gerektiği belli. Kıyaslama (kötü-iyi-en iyi) yapılmalı.

•

Bu iç görüyü yaratmamızı sağlayacak ne yapmamız lazım? Çevre Bakanı olsam küresel
felaketi engellemede örnek ülke olmak gibi bir vizyon koyarım.

•

Kapasiteyi nasıl işleteceğiz? Bunların ortaya çıkmasını nasıl sağlayacağız?

•

Meslek geliştirme ile alakalı Ar-Ge’ler oluşturulmalı.

•

Grup dinamiği ve sosyal psikoloji göz ardı edilmemeli.

•

Türkler için en önemli şey, görmelerini sağlamak. Görme fırsatları yaratmalıyız.

•

Alıp elinden tutup başka ülkelere götürmek, teknoloji okuryazarlığının arttırılması çözüm
olabilir.

•

Slogan ve maskot yararlı olabilir. Sadece iç görü değil, iletişimin de olması lazım.

Nasıl? Konusundaki Öneriler ve Görüşler:
•

Güvenilir/veri tabanları (Ortak kullanım)

•

Satranç

•

Benchmarking

•

İyileştirme sorun çözme modelleri

•

Mavi Okyanus

•

Strateji muhabbetleri / ev oturmaları / dış göz

•

Öz değerlendirme

•

Hyde Park / serbest kürsü, okuyucu köşesi

•

Strateji yenileme

•

Yeni fikir yarışmaları

•

Mail grupları (Özendirme, teşvik)

Açıklamalar:
Oğuz Babüroğlu: Çevre Bakanlığı’nın küresel felaketi engellemede örnek ülke olmayı nasıl
anlatabilirsiniz? Bu benim içgörüm, devamlı Al Gore’un filmleri oynatıldığından öyle geldi. Otomotiv
ve çimento, karbon salınımı nedeniyle sürekli dayak yiyor. Avrupa Birliği’nde ‘trading’ de gelecek.
Burada Çevre Bakanlığı’nın bir durumu var. Böyle şeyleri kurumumuzda eğitim pedagojileri ve
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uygulamalarını, stratejik dönüşümü yapacak kapasiteyi nasıl işleyeceğiz?
•

Model çalışması yapacağız. Mesleki gelişim ve eğitim modelleri için Ar-Ge’ler yapılmalı.

•

Grup dinamiğini ve sosyal psikolojiyi kullanmalı.

•

Burada en etkili şeylerden bir tanesi görmek. Türklerin görmelerini sağlamamız gerekiyor.
Görme fırsatları gerekiyor.

•

Görsel okuma yazma, teknoloji okur yazarlığı, başka ülkeye götürmek öneriler olabilir.

•

Slogan ve maskot olabilir. Japonya’nın ‘Cool World’ kavramı gibi bir kavram ve bu kavramı
karşılayacak bir maskot gerekir. İletişim ve içgörünün görülmesi gerekiyor.

Oğuz Babüroğlu: Üçüncü aşama “nasıl?” aşaması. Kurumsal özdeşlikten gerçekçilik ve
bütçelenmekten bahsetmişiz. Buradaki tutarlılığı düzeltmek ve veri sorunlarını aşmaktan söz etmişiz.
Burada böyle bir programın nasıl unsurları olmalı?
•

Güvenilir veri tabanlarına bahsetmek gerekiyor. İşbirliği için tek taban gerekiyor.

•

Satranç doğru bir metafor ve Milli Eğitim Bakanlığı bunu uygulamaya koydu. Strateji, satranç
ile kolay projeleşen bir kavram.

Oğuz Babüroğlu: Burada da kolay iyileştirme ve sorun çözme modelleri devreye giriyor. Mavi
Okyanus gibi stratejiler olabilir. Strateji muhabbetleri veya strateji arenaları olabilir.
•

Bunların da yapıları ve çeşitlendirmeleri var. Bunlara girmeyelim.

•

Strateji ev oturmaları olsun.

•

Bizim stratejik evimize gelin. Stratejik dış göz ziyareti de denebilir.

•

Öz değerlendirme kültürü oluşturulmalı.

•

Grup içerisi serbest kürsü oluşturmak olabilir.

•

Yemek zamanlarında bir serbest kürsü olsun.

•

Yazılı da olabilir, gerektiğinde değiştirilebilir. Süresini beklemeden de değiştirilmesi mümkün
olmalı.

•

Yeni fikir yarışmaları olabilir.

•

Mail grupları açılsın.

•

Özendirme, motivasyon, teşvik olmalı.

İzleme (Takip) Konusundaki Öneriler ve Görüşler:
•

İç denetim/stratejik iç kontrol

•

Yöndeşlik

•

Veri çözünürlüğü (bilgi kirliliği)

•

Yönetim bilişim sistemleri kurulu (üst çatı - ortak sistem analizi) ortak hazır sistem
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•

Model yazılımın gerçekleşmesi

•

İzlemede kamuya baskı unsuru haline getirme

•

Standard ölçme sistemi

•

Ölçme / fayda dengesi

•

İzlemeler + karar değişikliği ve etkili olma + planın revizyonu

Açıklamalar:
İzleme ve değerlendirme ile ilgili veri sistemi ve raporlama var. İç denetimden bahsettik, bunu iç kontrol
olarak genişletip iç kontrol olarak içine stratejiyi de koyduk. Yöndeşlikten bahsettik.
•

İç kontrol sistemi sürdürülebilir ve sürekli olarak tüm birimlerde olmalı.

•

En alt birime kadar yaygınlaştırmak gerekiyor.

•

Gereksiz bilginin yığılmasının, bilgi kirlenmesinin engellenmesi gerekiyor.

•

Bizim bir hocamız ‘Management Information Systems’ değil ‘Management Misinformation
Systems’ var demişti. Yanlış uygulama ve kullanım çok sık.

•

Model yazılımdan bahsetmiştik.

•

Stratejik Plan modülü var. Bu modül tamamen bize özgü olmalı. Bunu bir üst çatı altında yapmak
gerekiyor. Merkezi bir çatı bu iş için uygun olur.

•

Maliye sgb.net var. Biz bunu uygulamak üzere aldık. Tek bir merkezde otomasyon aldık. Hem
tasarruflu olur hem de veriler anlamlı olur.

•

Yasada olmasına rağmen bizde olmayan şey dışa hesap verme... Kamuyu baskı unsuru olarak
kullanmak gerekiyor. Kimin adına hizmet yapıyorsak o hesap verme sistemini oluşturmalı.

•

Standart bir ölçme sisteminin olması gerekiyor.

•

Ölçme maliyeti ile fayda dengesinin sağlanması gerekiyor.

•

İzleme sonuçları ile plan revizyonu ilişkisi kurulmalı ve kamuda karar verme yetisine haiz kişilerin
kararlarda etkili olması gerekiyor. Burada plan ve karar verici revizyonu var.

Uygulama Konusundaki Öneriler ve Görüşler
•

Katılım, iletişim, sahiplenme

•

İzlemenin yetklendirilmesi

•

Ödül, teşvik, itibar gerekli

•

Bağımsız izleme

•

Yönetici yeterlik (mesleki etik)

•

Zamanlama-proje yönetimi

•

Stratejik zamanlama

•

Bireysel ve kurumsal başarı modeli
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•

Maliye DPT catchball toplantısı

•

Maliye bakanlığı neden ön planda?

Açıklamalar:
•

Katılım mekanizmalarının en yaygın bir şekilde nasıl yapılacağını, kurum iletişim kanallarının
belirlenmesi gerekiyor. Ayrıca, doğru içerik sağlanmalı.

•

İzleme yetkilendirilmeli.

•

Uygulamada icraat yapılmalı anlamına geliyor. İcracı performans etkileyecek, bir sopa var havuç
da olsun.

•

Adil ödüllendirme olmalı. Moral olmalı.

•

Uygulamanın sahibi ve izleyici aynı kurum olmamalı. İzleyici bağımsız olmalı, sivil veya kamu
olabilir. Yoksa biz izlemeyi boş gözler ile izleme haline getirebiliriz. İngiltere’de cezaevleri
izleniyor. Gerektiğinde bazı iyileşmeler olmadığında bunu basınla paylaşabiliyor.

•

Burada kilit mesele bağımsız medya. Doğru neşriyatı yapmaya adanmış medya gerekiyor. Bu da
maalesef değişiyor.

Oğuz Babüroğlu: Objektif, bağımsız ve güvenilir bir izleyene ihtiyacımız var. Örneğin trafik
platformunda Boray Uras’tan Erol Evgin’e kadar her şey Meral Tamer sayesinde oldu. Her bilgiyi
çarpıtmadan yazdı ve ciddi bir ivme kazandı. İzlemede kanuna kadar teşvik geldi. Trafik kazası
yorumları bile değişti.
•

Yönetici yetkinlikleri olabilir, mesleki etik olmalı.

•

Zamanlama önemli, uygulamanın zamanında olması gerekiyor.

•

Birbirini zincirleme takip eden süreçlerde zamanlama çok önemli.

Oğuz Babüroğlu: Stratejik olarak bakacaksak enerji politikasında Nabucco gibi radikal çözümler
üretilmiyorsa işe yaramaz. ‘Timing’ deyince bu akla gelir. Tren kaçmadan o çözümü paketleyip
uygulamaya geçirmemiz gerekiyor.
•

Siz örneğin öğretim yılı için kapasite tayini yapacaksanız bunu kararını vermek için geç kalmamak
gerekiyor. Eylül’de bu planı yapmamalısınız.

•

Kurumsal performans modellerinin kullanılması olabilir.

•

Bunun da stratejik planda tutarlılığının sağlanması gerekiyor.

•

Kullanılmayan hizmet ve bütçenin yerine kullanılana geçiş yapmak gerekiyor.

•

Bütçe pratiklerinde revize yapılırken katılım sürecini işleten kurumlar var mı?

•

Maliye Bakanlığı ve DPT yapıyor. Sürekli pazarlık halindeyiz. Sürekli ‘catch ball’ yapılıyor.

Oğuz Babüroğlu: Böyle bir kapasite programına ne inşa edilir?
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•

Burada ikna söz konusu, düzgün gerekçelerle gitmek gerekiyor. Hem iletişim hem ikna hem de
müzakere gibi teknikler var ama bir yandan da sağlam hazırlık, veri ve gerekçe gerekiyor.

•

Üst düzeyin önemsemesi de önemli. Bizden önce bütçeyi az yapan biri gitti, buraya bakan ve
müsteşar katılıyor. Biz de sonradan daha düzenli bir şekilde gittik. Bunlar alışılan şeyler değil. İlk
defa siz böyle bir girişimde bulundunuz dediler.

•

Stratejik plan yapıldığında her kurum taahhüt ediyor, performans programını da biliyor. Bunların
hepsi ciddi. Burada Maliye Bakanlığı ve DPT’nin kurumlarının normal ihtiyaçları için de pazarlık
yapmak gerekiyor. Gereksiz gördüğü ve kullanılmamış kalemlerden artan paraları hedeflere
yönlendirmek konusunda kanalize olmalı. Amaç ve hedeflere yönelik haklar olmalı.

•

Önemli yetkinliklerden biri rutin ve rutin dışı harcama ayrımını yapabilmek. Stratejik plandan
bütçeye indirgerken bu aradaki farkı gözetlemek gerekiyor. Her kurumun birer örneği kendinde
mevcut tablo onlara gidiyor. Önemli olan kaynağı yaratmak konusunda çaba vermek.

•

Maliye Bakanlığı ne kadar ön planda? Neden Başbakanlık değil?

•

Parayı toplayan orası, Maliye Bakanlığı’nda para var.

•

O kadar çok sınırların içerisinde hareket ediyoruz ki plan ne kadar mükemmel olursa olsun daha
etkin kullanamazsak kamuda bu iş tıkanır.

•

Bir o hale gelelim, sonra gerisi gelir.

•

Bazen en büyük değişim ani ve hızlı bir değişimdir. Ani bir kararla düzenleme yapılması
gerekebilir. Mevzuatta yönetici net tanımlanmalı. Ben her işi net yapacaksam, üzerimde taşıdığım
unvan ve sürecin anlamı kalmıyor.
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1.ARAMA KONFERANSI KATILIMCILARI
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ARAMA KONFERANSI - II (18 AĞUSTOS 2009)
Bilgilendirme: Proje, bir kapasite geliştirme modeli kurmayı hedefliyor. Stratejik yönetimi kamuda daha
iyi yapmamızın yollarını arıyoruz. Bir durum analizi ile başlıyoruz. Kamu kurumlarının ihtiyaçlarını
anlamaya çalışıyoruz, mevcut yetkinlikleri anlıyoruz ve arzulanan yetkinliklere bakıyoruz. Bunları
belirledikten sonra ise bunları arzulanan yetkinliklere hangi yöntem ve süreçlerle ulaşabileceğimizi
modelleyeceğiz. Proje katılımlı bir süreç içeriyor. Stratejik yönetimin kendisi gibi mülakat ve toplantılarla
başladık, bilgi topladık durum tespitleri ve kıyaslama yaptık. Biz hemen hemen sürecin yarısındayız.
Bundan sonra model tasarlayacağız.
Birtakım mülakatlarda stratejik yönetimdeki sorun ve olumlu yönleri raporladık. Bu raporları
özetleyeceğiz. Şöyle ki:
•

Temel sorunların başında uyum eksikliğinden bahsedildi. Kurumun kendi stratejilerinde
uyumsuzluk var, personel ve performans yönetimi uyumsuz, kurumlar birbirine entegre değil,
kurumlar üst yönetim ile de entegre değil. Siyasi baskı ve öncelikler var. Yönetime ait uyum
eksiklikleri göze çarpıyor.

•

Diğer bir sorun oldukça önemli, üst yönetimden itibaren bir inançsızlık var. Aşağı kademelerde de
bu inançsızlık göze çarpıyor. Kimi buna gelir geçer görüşüyle bakıyor. İşe yarayıp
yaramayacağının belli olmadığını söylüyor. Buna bağlı olarak da stratejik plan mekanikleşiyor.

•

Kanunda stratejik planlama mecburen yapılacağı için Strateji Geliştirme Bölümlerine hazırlatılıp
imzalanarak geçiliyor. Kurumun genelinde stratejiden uzaklaşma var.

•

SGB’lerin çok fazla işi var. Strateji gibi bir kavram bu kadar çok işle birlikte yürümekte zorlanıyor.

•

Bir yandan kurum içinde farklı bir güç gibi algılanıyor. Bir taraf amaç ve hedefi belirlerken bu
başka tarafta rahatsızlık yaratıyor. Bazı kişiler de SGB’lerin sürgün yeri gibi olduğu söylüyor. Bu
tabii ki her kurum için geçerli değil.

•

Belediye gibi bazı kurumlarda altyapı eksikliği olduğu söyleniyor. Vizyonerlik, dünya ile ileştim
gibi konularda eksiklik olduğu söyleniyor.

•

Bir diğer kavram performans yönetimi, takip olmadığı, performans göstergelerinin yokluğundan
bahsediliyor. Strateji ortaya manevi bir sorumluluk olduğu için konuyor ve bu da mekanikleşmeye
neden oluyor.
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•

Bir temel sorun da katılım eksikliği, iddia sahiplerini kolay bir şekilde tanımlanamama, sürece
katamama var. Yöntemler belirsiz, sadece anketler biliniyor.

•

Stratejik yönetimi bir bütün olarak aldığımızda bir değişim yönetimi kültürü olmadığı söyleniyor.
Farklı perspektifler bile kurum içerisinde de anlaşılamıyor.

•

Bir gelişim planı yok.

•

Bunların sonunda veri eksikliği de var. Yeterli ve sağlıklı değil. İzleme ve karar verme sağlıklı
yapılamıyor.

•

Katılımcı arkadaşlarımızda bu bulgular nasıl bir yansıma bıraktı. Eksik bir şey var mı?
Gördüğünüz, yaşadığınız, farklı bir şekilde ifade edecekleriniz var mı? Stratejik yönetim ve
planlama adına süreç bazlı sorunlar göze çarpıyor. Katkı yapabilecek arkadaşlarımız var mı?

Proje sunumu ile ilgili değerlendirmeler:
•

Burada bütün kurumlar olarak bu çerçeveyi ortaya koydunuz. Ancak bir Milli Eğitim Bakanlığı ve
Milli Savunma Bakanlığı çok farklıdır. Bunları bütün değil, kurumlar bazında ele almamız
gerekiyor. Örneğin ben 7 yıldır Marmaray’ı yürütüyorum. Burada şirketler ile muhatap oluyoruz.
Bu kalıp bizim için uygun olmayabilir. Kamu ile bütünleşmiş kurumlarla örneğin vergi dairelerinde
bunların nasıl olduğuna bakmak gerekiyor. Ben şirketlerle görüşüyorum, orada daha farklı bir
çerçeve gerekiyor.

•

Farklı paydaşlar olduğu için stratejik kurgu sorunları ve bunun örgütsel tarafı farklı oluyor. Biz
kamu için geliştirme yaptığımız için genel olanları buraya attık.

•

Siz Sabancı Üniversitesi’ni kurarken 2-3 yıl düşündüğünüzü söylediniz. Biz 1050’yi bir günde
kapatıp 5018’i koyduk. Buna inanmamıştık ama bunu inançsızlığa rağmen yaptık. Bunun biz bir
felsefe olduğuna inanmamıştık, daha doğrusu anlamamıştık. Bu konular güçlü ve derin konular
olmadı çünkü inançsızlık çoktu ve ciddiye alınmadı.

•

Kuruluşlar birbirinden farklı, özellikle bazı kurumlarda kalite ve performans çalışmaları tabanda
yani taşrada başlamalı. Bizim iletişim noktalarımız oraları. Taşra bu çalışmalardan hiç haberdar
değil. Bazı birimlerde taşrada çok yoğunluk var. Oradaki yönetici buradaki çalışmadan haberdar
değilse iletişim kopuyor. Vergi dairelerinde; su, elektrik gibi yoğun çalışan birimlerde; kalite ve
stratejik planın taşra çalışanına verilmesi çok zayıf kalıyor. Burada hep biz yoğun bir birikim ve
alışkanlık ile karşı karşıya kaldık. O birikimi eritip günü yakalamaya çalışırken vizyon ve misyonu
çalışanlara veremedik. Kalite çalışmaları her sene yapılıyor ama biz bir vatandaş olarak oralara
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gittiğimizde bu çalışmayı, memurda eğitim olarak veremediğimizi ve versek bile eğitemediğimizi
görüyoruz. Eğitim ve çalışmalar ile sadece merkezler gelişiyor.
•

Sadece Toplam Kalite Yönetimi ve hizmetten bahsediyor gibi görünebiliriz ama bugün de
göreceğimiz gibi stratejinin uygulaması ile ilgili bu tür bir ağın, yani kurumların en uç noktalarının
uygulamanın nasıl pratiğe döküleceğini çalışıyoruz. Bu hizmet gibi gelebilir ancak bu stratejinin de
uygulanmasıdır.

•

Eksik yönetici kapasiteleri denmiş ama bu sorunu tanımlamak için yetersiz kalıyor. İnsan
kaynaklarının kapasitesi yetersiz kalıyor. Yönetici yeterli olsa bile personel kötü ve yetersiz olunca
yönetici de kötü görünüyor.

•

Zaman yönetimi de önemli bir husus. Ben tabloda göremedim.

•

Bunun yanı sıra örgütlenme modeli kurmak gerekiyor. Dikey örgütlenme modeli çürütülmeli.

•

Bir husus da mevzuat, basit sorunları mevzuat ile zorlaştırıyoruz.

•

Kuruluşlar birbirinden farklı. Bugün merkez teşkilatı olup taşra olmayan bir birimde burayı
mükemmel kurgularsınız ve başarılı olursunuz. Merkez ve taşra teşkilatı olan yerlerde bunu alta
intikal etmesinde güçlük var. Burada en önemli unsur insandır. Burada değişim zihniyeti
olmadıktan sonra, eğitim ve tüm çalışmalar boşa gider. Güzel bir teknik çalışma yapılıyor,
profesyonel bir firma nasıl hizmet yapıldığını alıp kurguluyor. Şablonu veriyor ama o şablon
dikkate alınmıyor. Biz insanı nasıl değiştireceğimizi düşünüyoruz. Bu insanı da kurgulama
sürecine katmak gerekiyor.
1050’de çıktı odaklı işlem yapıyor, uygulamadan sonra denetleme yapılıyor. Tamamen çıktı odaklı.
5018 ise girdi odaklı. Burada herkes hesap sormak istiyor ama kimse hesap vermiyor. Ben sizin
performansınızı ölçmek istiyorum dediğinizde farklı bir performans sergiliyor. Mesai defteri
çalışan için zulüm ya da hesap sorma olur ama elektronik sistem standart olduğunda çalışan aynı
psikoloji ile durumu algılamaz. İlk olarak insanı nasıl değiştireceğimizi, ikinci olarak da bilişim
performansını nasıl değiştireceğimizi tartışmalıyız. Bunu küçük yerlerde yapabilirsiniz ama büyük
yatırım isteyen yerde bu nasıl yapılır?

Oğuz Babüroğlu: Sıkı bir kitle dönüşmesi var. Ortada bu felsefe ve pratiğin oturması ile ilgili bir sorunsal
var. Çok haklısınız. Hesap vermede de biraz yaratıcı olmamız lazım. Sahiplenme katılım meselesi ile tipik
geleneksel yönetici uğraşmadı, özelde de olmadı. Ciddi bir yaratıcılık gerekiyor. Hesap verme sorunu
dünkü çalışmada da ortaya çıktı. Nasıl imza giriş çıkışta kontrol ediliyorsa hesap verilmenin de böyle
otomatik bir mekanizmasının kurulması lazım. ‘Strategic practice’ uygulamadan yukarı bakış meselesi ve
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mikro etnografik çalışmalar mühim. Gerek örgütlenme gerek uygulama, uygulamadan sapma konularına
daha farklı yaklaşmamız gerekiyor ki zor olmasın, çünkü kurumların değişmesinden söz ediyoruz. İnsan
odaklı değişimden söz ediyoruz. Mekanik bir değişim olursa, yine rafa kalkan bir şey olabilir. İnsan önemli
bir unsur.
•

Kamu yönetiminde aldığımız kişiler 25 yaş üstü oluyor. Öncesinde bu insanları hiç görmemiş
oluyoruz. Yönetici profili de 40 yaş civarında. Belki değişim olacaksa bu değişim, insanlar kamuya
gelmeden önce yapılmalı. Belki mesleki eğitimde, üniversitelerde alt yapı olması gerekecek.

•

Dikey entegrasyon yapmak gerekir diyorsunuz. Gerçekten çok ilginç. Bu yeni bir penceredir. Belki
bu işin iskeletinde çok büyük yer tutan süreçlerimizle de bu konuya katkıda bulunabiliriz. Biz
doğru işlemeyen süreçlerin üstüne planlama yapmaya çalışıyoruz. Neler yapacağımızı planlamadan
yaşamaya alıştık. Bir kültür eksikliğimiz var. Kendini planlayamayan insan, işini de planlayamaz.

•

Biz planı nasıl düzgün yaparız derken, tüm boyutlarıyla sistemin her yerine el atmamız gerekiyor
ama bu kez de proje büyür. Sadece süreç ile bitmemeli ama daha büyük proje de zor olacaktır.

•

Stratejik yönetim sürecine baktığımız zaman planlamayla başlayan ve performansı da kapsayan
faaliyetlerin değerlendirildiği bir sistemden söz ediyoruz. Sanıyoruz bu üçünü birlikte
değerlendirilmesi ve mevzuatların da bunlara uygun olması gerekiyor. Bizler bunları hazırladık
ama yapamıyoruz çünkü yeni düzenlemelerde performans programları SP’dan uzaklaştı. Sistem
değişti. Böyle bir sistemde stratejik yönetimin başarılı olmasını bekleyemeyiz. Kurumların kendi
içinde bunları oturtması gerekir. Planlama-performans-maliyet ilişkisi kurulmalı.

Oğuz Babüroğlu: Çok haklısınız. Bunların bağlantısını kurgulamayla ilgili belki yeniden bir yapılanma
modeli önermemiz gerekecek.
•

Ben genel katılımın aksine uygulama birimindenim. Stratejik Plan (SP) hazırlama ekibinde
olduğumuz için işin içine girmeye başladık. Bu işin neden yapıldığı konusunda bir bilgi yok. SP
tek başına bir iş değil. SP amaç değil. Bize denilen kaynakları iyi kullanmamız ve planını
yapmamız, bu işin adına da SP deniyor. Benim gördüğüm 3 aylık gerçekleşmeler, takipler bir
kaosun içinde eriyip gidiyor. Aslında SP bizim 8–6 mesaimizin kendisi. Öğreti haline gelmeli. Ek
bir iş değildir. Bizim için çözülmesi gereken sorun bize verilen kaynak ile SP arasında bir bağlantı
(link) kuramıyoruz. Bütçe ile SP üzerinde hedef ve amaçlara nasıl varacağım, performansla
linklerini nasıl kuracağım; bugün buna değinebilirsek çok sevinirim.

•

Tüm konulara katılmamak mümkün değil. 5018 önemlidir çünkü değişim yönetimi gerektirir. Yeni
bir şey çıktığında önce şüphe oluyor, sonra sorgu oluyor, olumlu olmaya başlıyor sonra
uygulamalar sonucunda bunda da bir şey yokmuş diyoruz. 2006 ile 2008 faaliyet raporlarında
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paralar dışında bir değişiklik yok. Performans programı ise çok detaylı uygulanınca insanlar
şaşırdı, ne işe yaradığını anlayamadı. Sonrasında performans uygulamaları değişince insanlar iyice
şaşırdı, uygulamalar ve inanç zayıfladı. Devlet planlama bu işin neresinde, nerede kontrol nerede
destek bilmiyoruz. Kurumlar bunu nasıl yapacak? Düzenlemeci kurumların yaptıklarını
gözlemliyoruz. Yaptıkları uygulamalar 5018’e uyuyor mu? Maliye’nin kendisi bunlara uymuyor,
biz ne yapacağız? 5018 sayılı kanun kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu. Herkes mali kısmına
takılıyor ama asıl kontrol kısmı çok önemli. 5018’in insan kaynakları yapısına bakıyorsunuz, mali
hizmetler uzmanları yapıyor. Peki, kontrolü kim yönetecek?
•

SP uygulamada bütçe ve insan kaynakları önemli. Biz kurum olarak değişik teknik elemanlar
istihdam ediyoruz. İş süreçlerini ve yüklerini belirledik. Ama nasıl alacağımız konusunda
inisiyatifimiz maalesef yok. KPSS ile gelecek kişinin hangi özelliklere sahip olduğunu
bilemiyoruz. Alacağınız 25 kişiyi çok iyi planlamak istiyorsunuz. 8 kişiden 4 erkek 4 bayan, 2 de
özürlü kişi çıktı. Oysa ki ben 6 bayan arıyordum. KPSS ile geldiği zaman almak zorundasınız,
reddedemiyorsunuz. Ben 8 kişi içinden 6’sını çöpe atmak zorunda kaldım. Reddettiğinizde ya da
kovduğunuzda mahkeme ile performans puanlarını yükseltiyorlar. Bir şey yapamıyorsunuz.
İstihdamda bir seçiciliğimiz yok. Merkezi yerleştirmeler güzel ama SP uygulamada verimli
olamıyor. Düzenlemeler yapılmalı: Bölgesel, il il adam seçilmeli diye düşünüyorum.

•

Biraz önce konuştuğumuz merkez-taşra ilişkisi ile de ilgili.

•

Stratejik planlama sürecinde olduğu gibi başkanlığın yürüttüğü sorunlar var. Uygulayıcı birimlerle
çalışırken bizim işlerimiz fazla iş olarak görülüyor. Başka işleri yapan personel üzerine atılmaya
çalışıyor. Bu nedenle çalışmalar da verimsiz ve isteksiz oluyor. DPT tarafından çalışma grupları
oluşturulsun dedik ama bu ekipler müstakil olmadı. Biri A işi yaparken diğeri başka görevi yaptı.
Ekstra iş olduğundan çok isteksiz oldular. Bu anlamda bizim strateji olarak yürüttüğümüz eylem
planlarının takip edilmesi gibi işler her uygulayıcı birimde özel ekipler gerekiyor, bu ekipler de
sadece o işi yapmalı. Biz bunu başaramadık. Bağlayıcılığı olan bir düzenleme yapılmalı.

•

Soruları derlediğimiz kitle kim? Bu sorular kime soruldu?

•

Görüştüğümüz arkadaşların bazıları burada. El kaldırırlarsa sevinirim.

•

Farklı kademeler ile görüşmeye çalıştık. Tüm hizmet birimlerine indik. Bakanlara kadar ulaşmaya
çıktık.

•

Kamuda verimliliği arttırmak için mi yapılıyor? Personel ve kaynakların etkili ve verimli olması
için mi çalışıyoruz?
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•

Planlama için herkes bu işi üstlenecek. O zaman stratejik plana gerek yok. Yönetici zaten
yönetiyor, plan değişince işlerde bir değişiklik olmuyor. Sadece plana uygun yapıyorlar mı kısmı
sorgulanıyor. İnsanlar orada yazılanları anlıyorlar mı? Planlar bu kadar ayrıntılı ve uzun mu olmalı
yoksa çok daha basit ve ansiklopedik mi olmalı? Üçüncüsü, kamunun personel yapısı bellidir. Bu
planların asli hedefi personel ve yönetici kimliği değil, plan hedefi doğrultusunda herkesin katkı
sağlaması. Plana göre mi çalışacağız yoksa plan için mi çalışacağız?

•

Bu bir strateji yönetimi anlayışı. Yönetimin içinde plan var, kontrol ve uygulama var. Yönetim
dediğimiz zaman sadece plan yok. Denetim ayağı şu anda yok. Denetim yapılamadığından kimse
yönetim anlayışını zorlamıyor. İnsanlar zorlandıkça kendileri de sorgularlar. Plan yapmak araçtan
çok amaç haline geldi. Planım hazır bulunsun diye baştan savma yapma düşüncesi çok yaygın.

Oğuz Babüroğlu: Nehir akıyor. Bir yerlerde başlamış ve birikiyor. Buna bir yerden girip oradaki şartlara
göre yeniden yönlendirmeye çalışacağız. Ya canlandıracağız ya aktığı yere gideceğiz. Birtakım hususlar
gerçeklerimiz, bunları dikkate alarak şekillendirmeyi yapmamız gerekiyor. Eksikler mutlaka vardır.
Yeninin ne olduğunu da iyi kavrıyor olmamız gerekiyor. Değişimde üç önemli aşama var. Birincisi
değişime hazırlık. İnsanların kafa ve ilgi olarak eski statükolarını rafa kaldırması ve yeniyi
kucaklayabilmeye hazır olması gerekiyor. Bu aşamada ciddi bir iş var. Bu yeninin ne olduğunu iyi anlamak
ve bilmek gerekiyor. Yeni için mi yeniye göre mi konularının açılması gerekiyor. Yeninin ne olduğunu
stratejik yönetim, plan ve gelecek yönetimine ilgilendirmek gerekiyor. Kamunun rekabet avantajı
yakalaması gerekiyor.
İlk 10 ülke arasında girmek gibi vizyonları ciddiye alacaksak farklı bir kapasite geliştirmeliyiz. BRIC değil
TBRIC yapmamız gerekiyor. Tüm modelleri kurup bunun kamuda yansımasını da görmemiz gerekiyor.
Bunun vizyonla olan bağlantısının mutlaka kurulması gerekiyor. Değişim yönetimi bir hazırlık ve yeniyi
tanıma aşaması geçiriyor. Bundan sonra yeninin artık doğal hale getirilmesi gerekiyor. Bir yandan da kesyapıştır sendromundan kurtulmak gerekiyor. Bütçe ve stratejiler bunun üstüne geliyor. Birden bire içindeki
heyecan yok olabiliyor. Zaten 79 iş birlikte yapılıyor diye dikkatsizce yapılıyor. Kızılderililerin dansının
yağmurla ne ilişkisi varsa onun da uygulamayla ilişkisinin kurulması gerekiyor.
•

Yeni bir yönetim anlayışı ve bir performans ölçümü ve değerlendirmesi ayrıca, kamu
harcamalarının takibi hedefleniyor. Sonuç olarak tüm harcamaları Maliye Bakanlığı’na geliyor.
Performans lafı biz olarak bitiyor. Amaç bu mu?

•

Ben bu daireye yeni geldim. Stratejik planı okuyup eksikler gördüm. Eskiden benim yerimde olan
arkadaşım bu planı gönderdiğimizde bunun bakanın planı olması gerektiğini ve sektörün planı
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olmaması gerektiğini söyledi. Bu vizyon ve misyondan bağımsız planlar DPT tarafından
zorlanmamalı. Bakanlık amaç değil araçtır.
STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ GRUP ÇALIŞMASI
Grup çalışmaları öncesi Oğuz Babüroğlu ve Tunç Evcimen’in açıklaması aşağıdaki gibidir:
Şimdi bir grup çalışmasına gideceğiz. Bu grup çalışmasının nasıl yapılacağının mantığını anlatacağız. Bu
plana ve stratejik yönetime odaklanmaya çalışan bir grup çalışması olacak. Burada sizin birikimlerinizi
anlamaya çalışacağız. Sonra tekrar model geliştirme ile ilgili sorunlar ve değişiklikler gibi konulara geri
döneceğiz. Ana meselemize, stratejik yönetim ve plan meselemize, odaklanmamız gerekiyor.
Grup çalışmasını stratejik yönetim üzerine bölünerek yapacağız. Bir stratejik planlama belgesinde yer alan
makro konular ile başlar isek, stratejik planlama, bütçeleme, uygulama ve değerlendirme var. Bunun da üst
plan ve programlarla desteklenmesi gerekiyor. Esası bu stratejik yaklaşımla planlıyoruz. Buradan gelen
veriyi tekrar sürece katıyoruz. Bu sürecin temel mantığı neredeyiz ile başlıyor ve nereye gitmek
istediğimize gidiyor. Buraya nasıl ulaşacağımıza ve bunu nasıl değerlendirip takip edeceğimize bakacağız.
Son grup da uygulama olacak. 5 grupta adım adım inceleyeceğiz.
Bu gruplarda stratejik yönetimin aşamalarını değerlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu adımları değerlendireceğiz.
Amacımız SP sürecindeki amaçları ve sorunları ortaya çıkarmak. Grupları 5 tane temel adıma böleceğiz.
Neredeyiz’e giden arkadaşlardan, SP sürecinin bu adımındaki başarıyı tanımlamasını isteyeceğiz.
Kurumunuz için başarılı bir durum analizi nedir? Ne yapılırsa başarılı bir durum analizi olur? Bunlar
tanımlanacak. Sonrasında, bu başarıyı sağlamamızın önündeki engellerin ne olduğu üzerine çalışacağız
(yani bu engeller kaldırıldığında başarıya ulaşılacak) ve engelleri nasıl kaldırırız’ın üzerine çözüm önerileri
üreteceğiz. Grup çalışmasından beklediğimiz çıktı budur.
Aşama aşama ve karma gruplar halinde yapacağız. Böylelikle bir kısmını daha iyi bilen arkadaşlarımızla
bilmeyen arkadaşlarımız aynı grupta olacak. Örneğin paydaş analizini nasıl başarılı yaparım? Bugün bunu
düzgün yapmamızı ne engelliyor? Diyelim ki kullandığımız anketler engelliyor. Peki, bunun çözümü
nedir? Anketle değil, birebir odak gruplarla mülakatlarla yapılmalıdır çözümüne ulaşıyoruz. Kapasite
modeline gönderme yapmış oluyoruz, SY anlayışı içinde nasıl bir yenileme, modelleme; öneri aşamasında
bunları kullanmak istiyoruz, amacımız bu.
İkinci gruptaki arkadaşlar: Başarılı olmamız için ne yapmamız gerek? İyi bir vizyon, misyon için neler
olmalı; bunları üretmeniz gerekiyor. Başarı için bir engelimiz var mı? Peki, bu engeli kaldırmak için nasıl
bir çözüm olmalı? Bu çözüm için de bir engel var mı? Bu şekilde aşağıya doğru gidiyoruz. Bu uygulama
literatürde “Kısıtlar Teorisi” (Theory of Constraints) olarak adlandırılır.
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Neredeyiz?
Plan / program ilişkisi
•

Üst politika belgelerinin iyi analiz edilmesi

•

Kurum/alan ilişkisinin iyi/yeterli düzeyde kurulması, algılanması

•

Mevzuat / yükümlülükler (anayasa Æ alt yönetmelik vb.)

Açıkta alan bırakmayan, detaylandıran, tezat oluşturmayan plan
Paydaş analizi
•

Kapsamlı paydaş tespiti

•

Paydaşlarla doğru iletişim

•

Doğru kişi, doğru soru / araç

•

Doğru iletişim yöntemleri

•

İsabetli analiz ve yorumlama

•

Doğru önceliklendirme

•

Doğru kişiye ulaşım / doğru temsil

•

Geri bildirim (paydaşa)

Doğru kişiye, doğru soruyu doğru araçla iletip elde edilen sonuçların nesnel analizi, yorumlanması,
öncelikleme ve geri bildirim sağlanan bir paydaş analizi
GZFT analizi
•

Doğru analizlerle bütünleşik

•

Kendi içinde tutarlı

•

Yöntemin ve kaynağın (bilgi) tespiti

•

Gerçekçi / Objektif

•

Sonraki aşamalara baz teşkil edebilir nitelikte

•

Önceliklendirilmiş

Doğru yöntem ve bilgiye dayanan, tutarlı, objektif ve önceliklendirilmiş, diğer aşamalara baz teşkil
edebilen bir GZFT
Genel durum analizi
•

Ürün / hizmet / faaliyet analizi
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Engeller
1.a. Üst politika belgelerindeki (ÜPB) hususların bir kısmı güncelliğini yitirmiştir. ÜPB mükemmel /
yeterli değil.
1.b. Güncelleme önerileri ÜPB’e tam / zamanlı yansımıyor.
•

düzeltilmeli.

•

süreç iyileştirilmeli.

1.c. Çok sayıda ve birbiri ile net konuşmayan ÜPB var.
1.d. Kurumların ÜPB’ler üzerinde etkisi az. (mevzuat için de)
Çözümler:
1. BP’lar tüm politika belgelerini kapsayacak şekilde düzenlemeli.
2. Hükümet öncelikleri daha sade ve net ifade edilmeli.
Engel / Çözüm
•

SP ekibi kurumun faaliyet alanına hakim olmalı
Engel: SP ekibinin konuya/kuruma hakim olmaması

•

Bürokrasi kaynaklı zaman kaybı, hedeften sapma

•

Yeterli katılımın olmaması (doğru kişiye ulaşamama, soru (kapsamlı olmalı) soramama)

•

SP ekibinde devamlılık

•

Yönteme hakim olunamaması (doğru süreç, doğru soru, vb…)

•

Açıklama yapılmadan, altyapı olmadan, amaç anlatılmadan, bilgi istendiğinden doğru bilgi
alınamaması

•

İletişim kaynaklarının etkin kullanılamaması

Çözüm
•

Üst yönetimin sahiplenmesi

•

Ekibin kurulması ve devamlılık

•

Gönüllülük

•

Küçük başarıların genelleştirilmesi, somut çıktıların görülmesi

•

Eğitim (SP Ekibi)

•

Bilinçlendirme toplantıları

•

Elektronik ortamdan ve teknolojiden daha çok faydalanılmalı.
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•

Katılımı temin eden, teşvik eden yöntemlerin kullanımı

•

Hizmet birimlerinde koordinasyon yapısı tanımlanmalı.

•

İsim bazında, önceliklendirilmiş, paydaş listesinin oluşturulması

•

Geri bildirim mekanizması kurmak (SP göndermek, rapor göndermek, web üzerinden paylaşım,
vb.)

Açıklamalar:
•

Biz birinci grup olarak neredeyiz’e çalıştık. Notlarımız da beyin fırtınası şeklinde oldu.

•

3 temel başlık vardı. Biri plan ve programdı. Plan ve programda başarılı bir ilişki kurmanın ne
demek olduğunu sorduk. Alanların sonunda plan ve programla üst çerçevede çizilen alanda boşluk
bırakmadan ve tezat bırakmadan çalışmak gerekiyor.

•

Stratejik planda başarılı bir paydaş analizi olması için beyin fırtınasında; doğru kişiye, doğru
araçlarla, doğru soruyu sorarak nesnel analiz ve yorumlarla önceliklendirip paydaşlara geri bildirim
yapabileceğimiz bir paydaş analizi olabileceğini çıkardık.

•

GZFT analizinin aynı şekilde başarılı olabilmesi için içerik açısından yeterli olması gerekiyor.
Önemli noktalar olarak, doğru yöntem ve doğru bilgi ve birtakım önceliklerle üretilmiş olması
gerektiğine karar verdik. Bu bilgiler de doğru sentezlenmelidir.

•

Başarıyı bu şekilde tanımladıktan sonra önümüzdeki engellere baktık. Aslında üst politika
belgelerinin bazı sektörler için fazla, bazı sektörler içinse az olduğunu gördük. Fazla olan belgeler
ise birbiriyle konuşmuyor ve hatta bazen birbirini desteklemeyip çelişiyor.

•

Bu belgelerin güncellenmesi sürecinde geri bildirim tam ve zamanında değil. Özellikle kurum ve
kuruluşların bu belgelere birtakım katılım mekanizması var ancak güncelleme süreçlerinde
kurumların aktif rolü yok. Kendimizi ilişkilendireceğiz ama bunun yeterli olup olmadığını sorduk.
Burada da iyileştirilmesi gereken şeyler var mı diye düşündük. Üst çerçevenin tamlığı bir problem,
belgeler tam değil. Kurumlarda bekleyen belgeler zamanında ve tam güncellenmediğinden
önceliğinin değiştiğini gördük ve bu belgeler sorulara cevap vermekten uzak kaldı. İster sektörel
ister ulusal düzeyde olsun, daha koordine çalışılması gerektiğini düşünüyoruz. Kurumların katılımı
daha fazla olmalı.

•

Düzenleme için üst planların hazırlanma süreci tanımlanmalıdır. Bir sonraki aşama daha detaya
gireceğinden ileri gitmedik.

•

Hükümetlerle ilgili eylem planı oluşturmanın daha üst çerçevesinde kalıyor. Bununla ilgili daha
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fazla politika belgesi olmalı. Bu aşamada sade ve net bir anlatım yok.
o

Üst planlar derken benim hedef ve planlarım o çerçeve ile sınırlı mıdır? Ben bu çerçevenin
dışına çıkabilir miyim?

o
•

Önemli olan kısıt değil; çerçeve dışına taşabilir ama onunla ilişkisi olmalı ve konuşmalı.

İkinci başlık paydaş analizi ile ilgili kısımdı. Burada stratejik plan sürecinin tamamına el attık. Plan
ekipleri kuruma veya yönteme hakim değil. Dolayısıyla sağlıklı bir paydaş analizi için kurumun iyi
tanınması gerekiyor. İkinci olarak da özellikle birçok kurum uyguladığı için yazışmalar
bürokrasiye takılıp kalıyor. Örneğin bizim Oğuz Hoca’ya gönderdiklerimiz başkasında kalıyor,
Oğuz Hoca’ya ulaşmıyor.

•

Bizim profilimiz işlerle ilgili mi değil mi bu kısım da tartışılır. Bir kısmı stratejik planda
devamsızlığa neden oluyor. Doğru soruları da soramadığımız için aldığımız cevaplar amaca hizmet
etmiyor.

•

Kalite dönüşümü için anketi yapacak kişiye konuyla ilgili açıklamayı yapmıyoruz. Dolduran kişi
büyük resmi görmüyor. Bu anketler gerçekleri de yansıtmıyor. Biraz çözüm ve sorun gibi iletişim
araçlarını hiç kullanmıyoruz. Doğrudan birebir cevap üretmedik ama sorunları çözebilecek
yaklaşım ürettik.

•

İlk olarak üst yönetim desteği olmalı, bunu da bilinçlendirme ile yapabiliriz. Gönüllülük esası
çalışma için motivasyon olacaktır. Bu gönüllülük için küçük ve somut başarıları lanse edebiliriz.
İlk olarak aklımıza tabii ki eğitim geldi. Kavram ve yöntemler için mutlaka eğitim vermek
gerekiyor. Bunun yanı sıra ihtiyaç bulup desteklemek gerekiyor. Bunun teşvik edilmesi gerektiğini
düşünüyoruz.

•

Özellikle bürokrasiden kaynaklanan vakit kaybını önlemek üzere web ortamını ve elektronik
ortamı önerdik. Teknolojik platformlar bürokrasiyi azaltacaktır.

•

Mülakatı ankete, odak gruplarını mülakata tercih eden bir sistem gerekiyor. Katılımı temin ve
teşvik etmek istiyoruz.

•

Artı ve eksileriyle şunu paylaşmak istiyoruz. İletişim için hizmet birimlerini koordinasyon için bir
ad altında kurulacak bir birime ihtiyaç var.

•

Diğer birimlerin katılımını sağlamak üzere koordinasyon kurulacak kişileri tanımlamak gerekiyor.
o

Aynı birimler mi alakalı kurumlar mı?
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o

İkisi de. kurumlar arası irtibatta SGB’ler aktif rol oynayabilir. Burada koordinasyondan
sorumlu kişiler tanımlanırsa daha kolay olur. Bunun da dikkatli kurulması gerek çünkü
koordinasyonu kuralım derken diğer kişileri kaybedebiliriz.

•

Önceliği hem kavram hem kurum olarak önceliklendirmek gerekiyor. Bunu da isim bazında
hazırlanması gerekiyor. Mekanizma farklı olabilir, ancak bir dahaki sefere daha sağlıklı görüş
bildirme için geri besleme gerekiyor.

•

Diğer başlık GZFT. Bunu zaman yetmediği için derin çalışamadık. Ancak tanımda mutlaka
öncekilerden beslenen analiz olması ve objektif olarak oluşturulması gerektiğini söylemiştik.

Sorular:
Oğuz Babüroğlu: Bunun çıktısı nedir? Neredeyiz’in cevabı nedir? Damıtılmış bilgi olarak stratejik
planlara baktığımızda durum analizi kısmı çok kalın. 100 sayfanın 60’ı durum analizi. Sabahki
görüşlerde de detaylardan bahsettik. Burada bir çıktı ve damıtılmış olarak neredeyiz’i anlatan bir
çerçeve gerekiyor.
•

Kaynak envanteri gerekiyor. Çok öz ve net bir envanter gerekiyor. Bir de önümüzdeki fırsat ve
tehditleri paylaşmak. Biz kuruluş tarihçesinden başladık, onun içinde her şeyi kaybettik. Laf
kalabalığından da kaynak envanterini kaybettik. GZFT sadece olsun diye yapılıyor.
Kullanılmıyor ve bulgular hayata geçmiyor. Paydaş beklentileri iyi bir sonuç. Biz sadece soru
soruyoruz ama o da beklenti değil. Bizim nasıl göründüğümüzü sormuyoruz.

•

Ben Başbakanlık adına çalışıyorum ve biz henüz stratejik planımızı yapmadık. Durum
analizinin en kilit noktası GZFT analizi. Bunun da başarılı olması için durum analizi çok
sağlıklı olmalı. Durumun her faaliyetinin çok iyi belirlenmesi gerekiyor. Bununla birlikte doğru
paydaşları belirliyoruz. Bunu düzgün bir şekilde yaptığımızda paydaştan GZFT’a geçiş daha
rahat olur ve göremediğimiz noktaları daha rahat görürüz. GZFT analizinin iyi yapılabilmesi
için her faaliyetin belirlenmesi ve paydaşların analizinin iyi yapılmış olması gerekiyor.

•

“Kökleri mazide, sonrası atide” olması gerekiyor.

•

Neredeyiz sorusunun cevabı için bizim ulaşmak istediğimiz yere yakın olduğumuz denebilir.
Arzu ettiğimiz yeri biz hep nerede olduğumuza yazıyoruz. Kendimizi büyük görmek
istediğimizden hep büyük olanları yazıyoruz. Gerçekçi değiliz. Olmak istediğimiz yeri net bir
şekilde ortaya koyamıyoruz.

Oğuz Babüroğlu: Neredeyiz’in çıktısı bence strateji alternatifleri olmalı. Çünkü bu çıktılar da bir sonraki
aşama için gerekli olacaktır. Bu çalışmayı tabii ki güzel ve net yapmalıyız. Ama bunu yaptıktan sonra bu
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analiz neye gönderme yapacak? Ben de bunu düşündüğümden olsa gerek İsmail Bey’in söylediğinden
kendi cevabımı anladım. Biz buradan gelen çıktılarla birtakım tezler üretebilmeliyiz. Bizim ya yön ya da
yollarımızla ilgili kilit tezlerimiz olmalı. Bunları damıtmalıyız. Bunları yapmayacaksak üst üste eklenmiş
ama bir şekilde damıtılmamış ve harmanlanmamış olmazsa işe yaramaz. Paydaşlar için birtakım beklentiler
çıkardık. Şunları, bunları istediklerini söyledik ama elimizde değerlenecek alternatiflerimiz olması
gerekiyor. Buradan 3-5 tez çıkarmalıyız. Bununla hemfikir olmayabilirsiniz.
•

Ben tezlere katılıyorum ancak bağlantı kurulması gerektiğine katılmıyorum. Kendinizi bilmek
güzel ama ulaşmak istediğiniz yer bir hayaldir. Bunu duruma bağlayamazsınız. Ben iki durum
(mevut ve istenen) arasında birebir ilişki olduğunu düşünmüyorum. Bunun doğrudan bağlantısı
olamaz ancak birtakım tezlerle yola çıkabiliriz. Vizyonu durum analizi olmadan sağlıklı bir şekilde
ortaya koyuyoruz.

•

Biz GZFT sırasında çevre analizi yapıyoruz. Bunları yapmazsak stratejik eksiklerimiz olur.
Buradaki çevre analizi de vizyonu ve stratejileri etkiliyor. Biz bir de GZFT’nin FT’sini bu çevre
analizinden üretebiliyoruz. Değişik yaklaşımlar ile vizyon ve misyon yaratılabilir.

•

Birebir olmasa bile temel sorun stratejik yönetimde düşüncenin döndürülmesidir. Bütün bu
analizleri döndürüp bir yere bağlamayacaksak neden ihtiyacımız olsun? Bu damıtma meselesi
bu nedenle ciddiye alınmalı.

•

Bizim mevcut kısmımız ve stratejik kısmımız birbirinden bağımsız. Tez üretmeden de vizyona
gittiğimiz için 70 sayfa durum analizi, 5 sayfa vizyon oluşturuyoruz. GZFT sadece
söylediklerini tanımlamaz; bunun yanında ne yapılabiliri çıkarabilir. Stratejik model kısmının
vizyon ve misyonunu da durum analizi ile birlikte düşünüp ne olmak istiyorum gözüyle bakarak
tez oluşturulabilir. GZFT analizinin o boyutunu ikinci gruba bıraktık. Hazırlanan stratejilerin
çoğu ile durumun iletişimi yok. Buradan çıkarımlar yapmıyoruz.

•

Mevcut durumun analizini kurumların kendileri yapıyorlar. Burada bir kurumsal taassup var,
kendine nasıl göstermek istiyorsa zayıf yönlerini o şekilde oturtuyor. Bunu kurumlar yapıyor.

•

Bunun doğru düzgün yapılması bile bir engel, bunu nasıl aşarız?

•

Dış kaynak kullanmak gerekiyor.

•

Paydaş analizi kurumdan değil dışarıdan geliyor. Buradan bilgi gelmiyor mu?

•

Geliyor ama burada törpülenme oluyor.

•

Çözüm şu: Bunu TÜBİTAK yapsın; bir görelim.
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•

Biz metodolojiyi beraber götürürüz ama GZ’yi kurumun kendi yapması lazım. Biz dışarıda
kalıyoruz.

•

Onlar da törpüleniyor, vicdanımıza kalmış.

•

Bu engeli aşmanın yolları stratejik planlama yapma, bunun önemsenmesi ve bunun bir kültür
olmasıdır. Güven duyulması gerekir ki doğru bilgi gelsin.

•

Dürüst ve açık söyleme cesareti gerekiyor. Biz bunu yapınca Danışma Kurulu bize teşekkür
etti. Cesaret olursa söyler. Teşvik gerekiyor.

•

Uzun süreden beri kurumlar kendi planlarını kendileri yapmadılar. DPT örneğin Tarım
Bakanlığı’na geliyordu, ilgili bakanlığa bağlı kurumlar da buna bağlı olarak doğru ve yanlış
kendilerine gelen eylemlerini yapıyorlardı. Şimdi bu kurumlara bırakıldı. Burada genç
elemanlar çalışıyor ama kurumların ne yaptığını bilmiyorlar. Bir plan var. Şimdi ilk defa bu
kurumlar tarafından hazırlanacak dendi, biz de yadırgadık. Biz kurumlar olarak alışmaya
çalışıyoruz.

Oğuz Babüroğlu: Kim düşünecek? Merkez mi taşra mı? Merkezi bir DPT mi olmalı? Strateji düşünüp
önümüze bakmayı ihale mi edeceğiz yoksa anlamlı bir şeyler üretebilecek ve her köşesine yayacak mıyız?
Burada seçenekler var; yapma, yaptırma gibi alışmadığımız seçenekler var. Bir açılım yolu ve
mekanizmaları kurgulamamız lazım. Stratejiler Mintzberg’in dediği gibi seradaki domatese benzememeli,
çimenlerden yetişmeli. Baskın olanlar, taraftarı olanlar iddialı ve yenilikçi bir şekilde ortaya çıksın. Bir
yerlerde bunu monopolleştirdiğimiz zaman geriye seçeneğiniz kalmıyor. Kurumdan kuruma değişiklik
olabilir ama değerlendirmek gerekiyor.
•

Bu politika belgeleri ile de ilgili de strateji bunun bir parçası mı olacak demek de bir soru.

•

DPT servisine girdiğimizde iki büyük proje var: DAP (Doğu Anadolu Projesi) ve KOP (Konya
Ovası Projesi). Bir de GAP var. GAP’ın takipçisi var. GAP idaresi onu takip ediyor. Tarım
Bakanlığı üzerine düşeni yapıyor ama gündemde hiçbiri yok. Bir önceki Bakan Konya’lıydı ve
KOP projesi ile hiç ilgilenmedi. Bu projeleri birkaç kuruluş birlikte götürmeli. Bunun için de
stratejik planlanma gerekiyor. Geçen KOP hakkında bilgi istendi ama ben de bilmiyorum ki.
Konya’dan bir Genel Müdür arkadaşımız var, o da bilmiyor. Kimse ilgilenmiyor.

•

Sizin görev alanınızda olması gerekse de diğer birimlerle bağlantılı olmalı.

•

Görevlerde kesişmeler var. Kurumlar bağımsız değil. Bu organizasyon önemli bir konu.

•

Nasılını konuşmadık, bu konu düşünülmeli.
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•

Görevler bağımsız değil. Örneğin kuraklıkla mücadele hem Tarım Bakanlığı’nın hem Çevre
Bakanlığı’nın işidir.

•

Bu işin ilişkileri, yetkileri aklımızda dursun, görüşleri almak gerekiyor. Kamuda bu
kopuklukları kapasite model ile çözebilir miyiz, bunu konuşalım.

Nereye? Konusundaki Öneriler ve Görüşler:
•

•

•

Katılımlı belirlenmesi
o

Stratejik yönetim kültürü Æ Bilgilendirme, eğitim

o

Benimseme Æ Bilgilendirme, eğitim

Bağımsız karar alma (siyasetten)
o

Merkeziyetçilik Æ Yetki devri

o

Siyasi baskı Æ Liyakate göre atama

Gelişmelere açık / cevap veren
o

•

Yenilikçi / radikal / risk alan
o

•

Değişime direnç


Performansa dayalı teşvik



Eğitim

İç tutarlı ve ulaşılabilir
o

•

Gelişmeleri takip etmemeÆ Personelin teşvik edilmesi ve eğitim

İnançsızlık


Eğitim



İdealist nitelikli istihdam



Katılımın arttırılması

Toplumsal refaha etki, katkı
o

İnsançsızlık Æ idealist nitelikli istihdam

o

Rutin iş yoğunluğu Æ Süreç ve zaman yönetimi

Açıklamalar:
•

Bizim grup çalışmamız sonucunda nereye gideceğimizin başarı etkenleri olarak bunları
çıkarttık. En başa da bizim için en önemli olan konuyu, katılımlı belirlenmeyi seçtik.

•

Bağımsız karar almayı ve bununla çok paralel her kademedeki bireyler tarafından bunun
kabullenmesini seçtik. Eğitim ve bilgilendirme yolu ile çözebileceğimizi düşündük.

•

İkinci sırada bağımsız karar alma var. Tüm kademelerdeki yöneticilerin siyasi baskılar olmadan
karar alabilmelerini sağlamak gerekiyor. Merkeziyetçilik yetkileri kısıtlıyorsa bu da bizim
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engelimiz. Yetki devri yolu ile merkeziyetçilik dağıtılıp, lokalize edilecek. Liyakat önem
kazanırsa bu engel azalır.
•

Personel gelişmeleri takip etmeye teşvik edilmeli, eğitilmeli. Her kademedeki çalışanların branş
ve ilgisine göre teşvik edici eğitimlerle onları zorlayabiliriz.

•

Yenilikçi ve radikal çözümler üretebilmeli. Engeli ise, değişime dirençtir. Bu her kademede
gösterilebilir. Bunu da eğitimle aşmalıyız. Performansa dayalı teşvik ve ödüllendirmelerle
dirençler engellenebilir.

•

Nereye gideceğimiz konusundaki deklarasyon iç tutarlı ve ulaşılabilir olmalı. Bunlara ekibin
inanmıyor olması halinde, inançsızlıktan kaynaklanan gerçekleştirilemeyecek bir vizyon
oluşabilir. Her birimden katılım olacaksa, çözümler oluşabilir.

•

Nitelikli istihdam olmalı. Bu konunun eğitimle de kesişen tarafları var.

•

Sosyal etki dolaylı olduğu için onu en sona yazdık. Bu sosyal refaha ne derece katkıda
bulunacak, sorgulanmalı. Bunun önünde rutin iş yoğunluğu engel olabilir. Kurumdaki
yoğunluktan dolayı, insanlar yeni işler üretmeye vakit bulamıyor olabilirler. Zaman yönetimi ve
kurum içi süreçlerin iyileştirilmesi ile bu engeller aşılabilir.

Sorular:
Oğuz Babüroğlu: Burada beklentimiz nedir? Kuruma yön gösterecek kavramları bulmak. Burada bir
içgörü, ilhamdan bahsediyoruz. Bilginin çok iyi damıtılmış olması gerekiyor, bunu başarmak istiyoruz. O
zaman bunun kurum içinden nasıl çıkması gerekiyor? Öyle bir şey düşünelim ki, bunu çıkartalım.
Kurumlarınızda bunu nasıl yapabiliriz? Katılım, iç tutarlılık çok güzel kriterler ama nereden çıkartılacağı
kısmı tam net değil. Nasılı, nereye gideceğimizi gösterir bir mekanizma çıkarabilsek daha iyi olur
sanıyorum.
•

Bu işi yapacak kişinin kişisel refahı olmalı. Öncelik budur. Geçim derdi olmaması lazım ki
işine kendini verebilsin. SP oluşturmak bir konfor koşuludur. Kişinin asgari yaşam koşullarını
karşılamazsan, kurumun gelişimini nasıl değiştirir?

•

Vizyon tanımı kamuya uymadı. Biz kendimize uygun bir metodoloji kurgulamalıyız. Acaba her
kademe insana sormak gerekir mi? Yaptırmak için yapıyoruz. Üst politikaları üst yönetim
söylesin. Biz altını dolduralım. Herkese sormaya gerek yok. Biz kitaplardan okuduğumuzu
uygulamaya çalışıyoruz ama yeni bir metodoloji kurgulamamak lazım. (TÜSSİDE)

•

Hedeflerin kimin tarafından ortaya konulacağı önemli. Bazen kurumlar kendileri koyamıyor.
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Hükümetler geldikçe bu planlar değişmeli mi değişmemeli mi? İlk sunan arkadaş kendine göre
bir fotoğraf anlattı. Siz de ondan bazı şeyler istediniz ve böylelikle özgürlüğünü elinden aldınız.
Bırakınız kendi fotoğrafını bir anlatsın. Biz ortaya öyle kavramlar koyuyoruz ki kavramları
kendimiz anlamadan personele anlatmaya çalışıyoruz, kafalarını karıştırıyoruz.
•

Şu planda (tahtadaki) o kadar çok inançsızlık yazıyor ki, inançsızlığın bu kadar bahsedildiği bir
yerde zaten bir şey yapılamaz.

Oğuz Babüroğlu: Bir iki şey eklemek istiyorum. Strateji denilen kavram, tek bir model değil. Tek bir
şekilde gelmiyor. Bir fabrikadan çıkmıyor. Bir oluşturma süreci var. Tık diye plan olmuyor. Her planın
içinde düzgün bir şekil bulunmuyor. Stratejik plan, süreçteki zenginliğe ve emeğe çok bağlı. Yoksa plan
değil pilav olur. Strateji üretme süreci ile planlama dokümanlarına yansıyan halini kategorik olarak
ayırmak lazım. Karar vermede olduğu gibi olması gerekiyor. Karar oluşturma ile karar verme kısmı nasıl
farklıysa bu da farklı. Kim düşünecek stratejiyi, kim analiz edecek, nerede yürüyecek? Tamam, yukardan
versin stratejiyi yönetici; peki o nasıl yapacak bunu? Sabancı Holding’in şimdi uygulanan stratejilerini
ortaya çıkarmak için 650 yöneticiyi 22 hafta topladık, 22 arama yaptık. Ecevit’in hayal meselesi ile sizin
fotoğraf meselenize bakmak lazım. Aramak lazım. Aranmadan bulunmuyor. Bu bir süreç; bunu
yeşertmeniz lazım. SGB’nin bana kalırsa (modeli kurma açısından bir takım göndermeler yapıyor olacağım
ama) oluşum süreci çok düşünülmemiş. Bu bir yerlerde birileri tarafından üretilecek. Yapacak kişinin ne
kadar, nereden birikimi olacak ki stratejiyi üretecek. Yakınlara, akademisyenlere danışılacak. Düşünün ki
herkes verilere bakıp başka şeyler görüyor. Lütfen bu oluşturma meselesinin birden geleceğini sanmayın.
Bir yerlerde bu oluşturuluyor.
•

Yıllardır bu işle uğraşıyoruz ama asıl sıkıntı inançsızlık. Ama SP inançla bağlantılı değil.
İnanırsınız ya da inanmazsınız ama bunu yapmak zorundasınız. Sistemi, rekabeti
anlayamadınız; kanun zoruyla yapmak zorundasınız. Burada nasıl daha iyi yapacağımızı
konuşmamız gerekiyor. Biz devlete maaş karşılığı bu işi yapacağız. İnançsızlık motivasyon
kırıcı; inanmayanların bu işte yeri yok. Bunu yapmak zorunda olduğumuzu hissedip, nasıl
yapacağımızı kurgulamalıyız. Ama inançsızlık bir engel değil. İnanmayanlar günü gelecek, bu
işlerin dışında kalacaklar.

•

Ön sıra biraz negatif tespitlerde bulunuyor. Devlet memuru algılaması biraz negatiftir. Benimle
aynı okuldan mezun, özel sektörde çalışan arkadaşlarım, “Ne oldu, iş mi bulamadın da kamuda
mı çalışıyorsun?” derdi eskiden. Ama şimdi değişiyor. Bakın bugün toplanmışız, çalışıyoruz ve
mesai saatinde. Personel yenileniyor. Durum vahim değil. İşe yaramayan insanlar azalıyor. Her
kurumda koşucular vardır. Özelde de, kamuda da. Bu insanlar kurumu ileriye götürür.
(İnançsızların karşısında) kurumlarda var olanlar koşucular ya da yerleşikler; bunlar realitedir.
Lidere bırakalım, bize ne yapacağımızı söylesin: böyle bir şey yok. Dünyada böyle bir şey yok.
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Lider, aşağıdaki mekanizmaları harekete geçirebilen ve bunun sürekliliğini sağlayabilen kişidir.
Her kurumun başındaki kişi bu koşuculardan çıktı üretebilmelidir. Şu olmaz; önce refah
düzeyimiz düzelsin, sonra SP yazalım. Zaten SP’nin amacı o. Efektifliği ve mekanizmayı
iyileştirmek. Refah sonradan düzelecek. Ne olursa olsun bir değişim süreci yaşanıyor. Çok
negatif olduğumuzu sanmıyorum. Ben ümitliyim.
•

Negatif bakmayacağız diye mevcut durumdaki aksaklıkları yok sayamayız. Demek ki ortamda
bir sıkıntı var. Çok karamsarlığa girmeden sorunları çözmeliyiz.

•

Ortada bir inançsızlık varsa, o zaman kişide bir sıkıntı vardır. SP yanlış değildir, kişi oraya
uygun değildir.

Oğuz Babüroğlu: Bunları yönteme nasıl yansıtacağız? Örneğin Obama’nın sağlık reformu üretildi? Bu
değişimi nasıl değiştirileceğini nereden biliyordu? En az 20 yıldır bir platform vardı, devamlı çalışılıp,
üretiliyor. Kamunun kendi organlarında da var bu tip çalışmaları yapan yerler, AR-GE vs… var. Önemli
olan değişimle ilgili olan heyecanı yaratmak ve desteklemek. Kişisel refah gibi hususlar çok reel konular
ama sırf stratejilerin üremesine gelince en fakir ülkelerde bile çok iyi stratejiler ürüyor. Bizim
potansiyelimiz buna yeter; biraz örgüt eksiğimiz var ama yine de üstesinden gelebiliriz.
•

Bu planlama mantığında bir şey var demek ki, yöntemde bir sorun var. Kişisel sorunlar değil
bunlar. Bir yerde bir sorun var ki muhalefet doğuyor. Sistemin sorgulanması gerekiyor. Bu
kadar muhalif olan bir durumda kişi bazında tartışılamaz. Muhakkak sistem içinde bir sıkıntı
mevcuttur. Aslında burada bugün onu bulmaya çalışıyoruz.

Nasıl? Konusundaki Öneriler ve Görüşler
Stratejiler- Faaliyetler
•

Gerçekçi, uygulanabilir, toplumca benimsenen olmalı

•

Dinamik yeniliklere açık
1. ADIM

•

İçselleştirme (motivasyon)

•

Amaç ve hedeflere ulaştıran nitelikte olmalı, izlenebilir, ölçülebilir olmalı,

•

gerçekçi, uygulanabilir ve bütçe imkânlarıyla uyumlu olmalı,

•

Bilimsel planlamanın yapılması,

•

Faaliyetlerin süreçlerinin belirlenmesi

•

En alt birimlerde uygulanabilir olması

•

Dinamik ve yeniliklere açık olmalı
2. ADIM
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•

Personel çalışma ortam ve imkânları

•

Üst yöneticinin sahiplenmesi

•

Taassup, kurumun yerleşik kültürü

•

Personelin eğitim düzeyi

•

Yöneticilerin kapasite eksikliği

•

Ekip ruhunun bulunmaması

•

Ücret olarak belirlenmemesi

•

Objektif değerlendirme yapılamaması

•

Maliyetlerin doğru bir şekilde hesaplanmaması

•

Hazırlık çalışmalarının ve analizlerin yeterince yapılmaması

•

Risklerin doğru bir şekilde öngörülememesi

•

Faaliyet ve stratejilerin yeniliklere kapalı olması, rutin olması
3. ADIM

•

Fiziki ve sosyal altyapının iyileştirilmesi

•

Eğitim

•

Uzmanlaşma

•

İyi bir insan kaynakları yönetimi

•

Mevzuat değişikliği

•

Kitle iletişim araçlarının kullanımı

•

Üstat (uzmanlık) farklılıklarının giderilmesi

•

Ekiplerin doğru kişilerden oluşturulması

•

Eğitim ve objektif kriterlerin belirlenmesi

•

Kurum içi ve ilgili birimlerle işbirliği

•

Toplumun her kesimiyle ve paydaşlarla işbirliği yapılması

•

Paydaş analizleri ve üst plan ve politikalardan faydalanılması

•

Süreç analizi ve yönetiminin belirlenmiş olması

•

Performans kriterlerini doğru bir şekilde tanımlamak

•

Veri akış sürecinin iyi tanımlanması, bilişim alt yapısının kurulması, dünyadaki gelişimlere
hızlı adaptasyon
4. ADIM

•

Kaynak

•

Bütçe

•

Alışkanlıklar

•

Genel personel politikaları (kadro)
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•

Sürecin uzunluğu

•

Kaynak ve mevzuat

•

Yöneticilerin bakış açısı

•

Alışkanlıklar, kaynak

•

Kaynak, personel

•

Kurumlar arası iletişim eksikliği

•

Siyasi baskılar

•

Uzlaşma kültürü eksikliği

•

Katılımcı anlayışı olmayışı

•

Stratejik yönetim anlayışı eksikliği

•

İletişim kanallarının kapalı olması

•

Kaynak ve alışkanlıklar

•

Kaynak personel yetersizliği

Açıklamalar:
•

Beyin fırtınası sonucunda birtakım maddelerimiz var ama zamanımız sınırlı olduğu için de
maddeler sınırlı. Bunların ikisini uygulama şansımız oldu, diğerlerini göz ardı ettik.

•

Bunlara maddeler olarak baktığımızda ilki içselleştirme. Kurumda stratejilerin içselleştirilmesi
ve motivasyon bizim için temel öncelik oldu.

•

İkincisi SP’nin amaç ve hedeflere ulaştıran nitelikte olması. İzlenebilir ve ölçülebilir olmalı.
Gerçekçi, uygulanabilir, bütçe ile uyumlu olmalı.

•

Bilimsel planlama mutlaka yapılmalı. Faaliyetlerin süreçleri belirlenmeli. Burada sadece strateji
değil, bunlardan önce faaliyetlerin süreçlerinin belirlenmesi gerekiyor.

•

Stratejilerin en alt birimlerde uygulanabilir olması gerekiyor. Taşra birimleri olan
kurumlarımızda, taşra bilimleri tarafından anlaşılması gerekiyor.

•

Dinamik ve yeniliğe açık olmalı. Dünya sürekli değişiyor, stratejilerimiz buna ayak uydurmalı.

•

Bu seçtiğimizle ilgili içselleştirmeyi inceledik. Bunun engellerine baktığımızda personelin
çalışma imkânların sınırlı olması var. Birçok personel aynı mekanda, ama aynı dili
konuşamıyorlar. Üst yönetim bunu sahiplenmiyor. Bu da bir engel.

•

Kurumsal taassup da bir engel. Değişikliğe kapalıyız. Yine personelin eğitim düzeyi de bir
engel.
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•

Başka bir engel de yöneticilerin kapasitesi. Bu sabahki sunumda da ortaya konmuştu.

•

Ekip ruhunun bulunmaması ve özlük hakkının da eşit işe eşit ücret olarak belirlenmemesi de
engel sayılabilir.

•

Bunları nasıl aşacağımıza baktığımızda, personeli öncelikli olarak ele aldık. Fiziki ve sosyal
altyapıyı iyileştirebiliriz. Burada da bir engel var. Bütçemiz kısıtlı, o nedenle personele daha iyi
bir imkân sağlayamıyoruz.

•

Eğitim yine bir çözüm. Bunların da engelleri var. Alışkanlıklarımız değiştirmekte zorlanıyoruz.
Genel personel politikalarımızı değiştirmek de çok zor. Birçok kurum rol oynuyor ve değişiklik
uzun zaman alıyor. Ör: Maliye Bakanlığı, Başbakanlık, Personel Başkanlığı rol oynayan
kurumlardan bazıları.

•

Personelin eğitim düzeyini arttırmak için eğitim verilebilir.

•

Ekip ruhu oluşturulması için doğru kişiler bir arada duracak şekilde seçilebilir veya eşit işe eşit
ücret olabilir. Bunun süreçleri uzun, kaynak ve mevzuat değişikliği çok zor. Yönetici bakış
açısı da buna engel. Personelimiz de yetersiz.

•

İkinci madde için SP’lerin amaç ve hedefe ulaştıracak nitelikte olması demiştik. Bunlara
objektif değerlendirme yapılamıyor. Maliyetler doğru hesaplanamıyor. Hazırlık çalışmaları
yapılamıyor, riskler belirlenemiyor, değişime kapalı, rutine açığız. Bunun için yine eğitim
gerekiyor. Objektif kriterlerin belirlenmesi ve kurum için personelin ve ilgili birimlerin işbirliği
gerekiyor. Paydaş analizi ve üst plan ve politikaların düzenlenmesi, süreç analizi, kriterlerin
doğru tanımlanması gerekiyor.

•

Bilişim altyapısı kurulursa dünyadaki gelişmelere daha büyük adaptasyon sağlanır. Bunun
engeli alışkanlıklarımız, kaynaklarımız, personelimiz, değişime kapalılık, katılımcı anlayış, vb.
gibi eksiklerimiz var.

Sorular:
•

İçerik yerine sürecin nasıl yapılacağı ile ilgili birtakım öneriler var. Oysa ki buradaki
kurumların veya Bakanlıkların bugün uğraştığı inanılmaz stratejiler var. Buna süreç değil,
içerik olarak bakalım. Tüm sınavlar değişti, SBS kondu. Üniversite sınavına doğru gidiş çok
değişti. Sistemde köklü değişiklikler oldu. Enerji Bakanlığı NABUCCO’yu buldu. Bizim böyle
yenilkçi süreçlerle uğraşmamız lazım. Marmaray yine yenilikçi bir proje. Marmaray meselesi
Haydarpaşa’yı müze haline getirdi. Çok önemli, ülkenin ulaşımında stratejik kararların sonucu
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bir proje.
•

Marmaray aslen 1860 yılında başlıyor, 4 dakikada karşıya geçmek hedefleniyor.

•

Ayaş Tüneli çok kötü bir stratejiydi.

•

Kötü yapılanlar da var. Tabii ki her şey iyi yapılıyor değil.

Oğuz Babüroğlu: Bunları birebir tartışalım diye örneklemedim ama bu tür şeyleri üretecek ciddi
yenilikleri bekliyoruz. Mühendislerin tasarımı gibi stratejilerin kurgusunu bekliyoruz. Her şey
yapılmış, büyük bir mühendislik işi var. Buna bir değer üretme zinciri olarak bakarsanız, nasıl
kurgulanacak? Havaalanlarında TAV nereden çıktı? Bu modelleri kurguluyor olmamız gerekiyor.
Yenilikçi, Mavi Okyanusçu olmadan bu kurguyu yapmak mümkün değil. Yenilikçi ve yapıcı mühendis
gibi bir know-how’ı görmemiz lazım ki SGB’ler bunu sürdürsün. Koşucular gibi kurgucular da bilgiyi
döndüren insanlar. Bunları üretecek insanlar tasarımcı olmalı. Sizin söyledikleriniz de çok güzel,
katılım ve motivasyon da çok uygun. Ama bizim üretmemiz ve tasarlamamız gerekiyor. Burada kurgu
gerekiyor. Burada bir Michelangelo gibi olmak gerekiyor. Hamleleri ortaya çıkararak bir yol haritasına
döndürmek gerekiyor. Kurgu olacak, hamlelere bölünecek ve onun zamanlamasını yapıp yolunu
çıkarmalısınız.
Bunları söyleyecek olanların gerçekten yenilikçi olması gerekiyor. Kurumlarda da bu yenilikçileri
oluşturacak ya da ortaya çıkaracak bir sistem gerekiyor. Kurumlarda bu sistemi ortaya çıkaracak bir
teşvik yapmalıyız.
Bizim yaklaşımımız burayı patlatmak, burası en kritik kısım. Vizyon, misyon üretmek kolay. Asıl
yenilikçilik tasarımda gerçekleşir. Kurumlarda değil kurumlar üstü bir strateji sistemi kurgulanmalı.
NABUCCO sadece Enerji Bakanlığı’nı değil Dışişleri Bakanlığı’nı da ilgilendiriyor.
•

Tabii ki görevler kesişiyor.

•

Üst politikaya da sürekli vurgu oldu.

•

Bazen de bu stratejileri ihtiyaç tetikliyor. Marmaray’da bir ihtiyaç olmasa ortaya çıkmayacaktı.

•

Bunun için durum analizi ve geleceği ön görmek de gerekiyor.

Oğuz Babüroğlu: İstanbul nereye gidecek planı var. Silivri bir merkez oluyor, Kartal üçüncü merkez
oluyor. Bu karmaşayı çözmek için iki merkez daha gerekiyor. Yolların nereye gideceği belli.
Spekülasyon olmasın diye bunların nasıl açıklanacağı ile ilgili kapalılık var.
•

1994’te ben Büyükşehir’de çalışıyorken, Akmerkez’e trafiği kilitleyebileceği için hatalı bir proje
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olduğu söylendi ancak bugün Maslak tarafında birçok Akmerkez var.
İzleme Konusundaki Öneriler ve Görüşler:
İzleme konusunda görüşler aşağıdaki başlıklarda toplanmıştır:
-

Personel performansının ölçümü

-

Veri toplama otomasyonu bilgi işlem

-

Stratejik planların benzeşmesi / şablonlaşması

-

Sahiplenme

1. Performans ölçümü
o

Ödülüm ne (kurum olarak, birey olarak)

o

Yaptırım ilişkisi ne olacak?

o

Başarıyı nasıl ölçeriz? Nasıl takip edeceğiz? (performans göstergeleri) Neyi ölçeceğiz?

o

Hizmet birimleri – icra ilişkileri nasıl ölçülecek?

o

Misyon/vizyonu nasıl ölçeceğiz? Vizyonumuzun neresindeyiz?

o

Performans ölçüm sistemi amaca ne kadar hizmet ediyor?

o

İnsan faktörü ne ölçüde dikkate alınmış?

Performans yönetimi
o

İzleme (aynı dilin konuşulması sağlandı)

o

Değerlendirme -- ÖĞRENME

o

İzleyen (Kimin adına izlenecek? Üst yönetici adına mı?)

Performans Ölçüm Sisteminin amaca uygunluğu konusunda:
ENGELLER:
-

-

Kamuda performans talebi yok
o

Üst yöneticiden ajanda istenmiyor

o

Kurumsal performans göstergesi belirlenemiyor

o

Plan performans programı uyuşmazlığı

o

Yönetmelik uyumsuzluğu

o

DPT-Maliye-Sayıştay çalışması

Mevzuat engeli
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-

o

Ödül –Yaptırım söz konusu değil

o

Yönetmelik uyumsuzluğu

o

Performans yönetim kültür ve yönetim eksikliği

o

Bürokrasi engeli (Menşevik Sistem)

İnsan kaynağı eksikliği
o

Eğitim ve gelişim sürekliliği

o

Ölçüm sistemi düşünülerek planlama yapılmaması

o

Doğru performans göstergesi tespit edilememesi

o

Sistemin özü anlaşılamamakta

Veri Toplama Otomasyonu
-

Organizasyonel Engeller
o

Görev çatışması (bilgi işlem) bilgi işlem strateji birimine koordineli/bağlı olmalı

o

Yönetim Bilgi Sistemi kurulamaması (Sistem, yazılım çeşitliliği)
Hangi veriye ihtiyacımız var?, Veri geçerlilik süresi?, Veri güvenilirliği?, Veri
kontrolü?

o

Sistem güvenilirliği ölçülebilirliği, netleştirilmesi, performansın izlenmesi
Bu alana maddi ve insan kaynağı desteği sağlamak
Veri toplama sorumlusunun netleşmesi

Değerlendirme / öğrenme sürecinin ve süresinin izlenmesi
-

Tüm paydaşların aynı dili konuşması

-

Şeffaflık

-

İzleme engelleri: Ne izlenecek, hangi periyotlarla izlenecek?

-

Standardizasyon: Stratejik yönetim sistemi oluşturmalı

-

İzleyen engelleri

-

o

Veri sorulmamalı, zaten sistemde var olmalı

o

Çıktılara odaklanmalı

o

Kim adına izlemeli ve veri/bilgi/analizlerini paylaşmalı?

İzlenen engelleri
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o

Kıskançlık (kendisi sunmak ister)

o

Sahiplenmeme

o

Kültürde veri/hedef bazlı çalışmama

o

Stratejik yönetim sürecindeki sorumluluğun net bir şekilde bildirilmesi

Performans kriterleri tanımlanmalı, eğitim verilmeli
Değerlendirme / Öğrenme
-

Geri dönüş göstergesi belirleme

-

Öğrenmenin yeni planlara yansıtılması
o

Felsefe değişikliği “amaç olan performanstır, vizyondur”

Açıklamalar:
•

Biz başarıyı takip etmek için ne yapabileceğimizi konuşmak amacıyla başarı tanımından yola
çıktık.

•

İlk olarak personel performansı takip edilmeli, ikincisinde veri toplama sistematiği kolay ve
güvenilir mi kontrol edilmeli. Bunun otomasyonu yapılmış mı?

•

Stratejik planlar benzeşmemeli, bunlar şablonlaşmış ve rutin durumda. Yüksek performans için
farklı kurumların stratejik performans göstergeleri de farklı olmalı.

•

Sahiplenme kritik bir konu.

•

Başarılı performans nasıl ödüllendirilecek, neyi ölçeceğiz, nasıl takip edeceğiz, hangi
göstergeler bunu gösterir, gerçekten ölçer mi?

•

Hizmet ve icra birimlerinin performansları farklıdır. Bu ayrım ile sistem kurulmalı.

•

Performans ölçüt ve sistemimiz alt faaliyetler üzerinde değil vizyon ve misyon üzerinde de
değerlendirmek gerekiyor.

•

Diğer konu sistemin amaca ne kadar hizmet ettiğidir.

•

İnsan faktörünü dikkate almalıyız.

•

Performans yönetiminin dört sacayağı izleyen, izlenen, izleme sistemi ve değerlendirme
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sistemidir. Bu 4 unsur öğrenmeyi sağlıyor. Yönetim sisteminin temel amacı öğrenmeyi
sağlamak, yapıp deneyeceğiz ve öğreneceğiz. Bunun için öğrenmemiz gerekiyor. Sistem kendi
kendine işliyorsa ve ben ondan bir şey öğrenmiyorsam, çevrim yoksa bir işe yaramaz.
•

En çok oy alan üç unsuru değerlendirelim, veri otomasyonu, performans ölçüm sistemi ve
öğrenmeyi ele aldık.

•

Biz başarı ölçütlerini seçtik, engelleri tespit edip, çözümleri bulduk.

•

Performans sisteminin amaca uygunluğunda engellerimizde üst yönetici atandığında biz de bu
istemi üst yönetici için yapıyoruz. Bu grubun yapacağı iş kurumun performansını ortaya
koyması ve bunun hesabını vermesidir. Demek ki bir performans talebi olmalı. Kamuda
engelimiz kamudan performans talebi olmaması. Üst yönetimden ajanda istenip takip edilmeli.
Bu sekretaryayı biri üstlenmeli.

•

İkinci konu plan performans uyuşmazlığı, yönetmelik uyumsuzluğu. DPT, Maliye Bakanlığı ve
Sayıştay birlikte çalışmalı.

•

Mevzuat engeli var. Mevzuat gereği ödül ve yaptırımları performansa bağlamakta sıkıntı
yaşıyoruz.

•

Performans yönetim kültür ve tecrübemiz yok. Henüz verilerle çalışma sistematiğimiz yok. Bu
kültürün değişmesi zaman gerektiriyor.

•

Bürokrasi buna alışkın değil.

•

Mevcut sistemi şuna benzetebiliriz: Rusya’da Ekim Devrimi’nde arada bir geçiş iktidarı vardı.
Stratejik yönetim konusunda biz de geçiş dönemindeyiz. Bu hedefler doğrultusunda oluşmuş
bir kamu ve özel sektör yok. Yarı sosyalist bir yapımız var.

•

Plan yaparken ölçümünü de tasarlamamız gerekiyor. Plan kültürünü ölçme ile yoğurmak
gerekiyor. Başarının takibi de bu plana göre yapılmalı. Planın başarısı maddi değil, stratejik bir
başarıdır. Performans programının da buraya uyması engellenmeli.

•

Ölçülebilir plan yapmamız gerekiyor.

•

Veri toplama otomasyonunda önce organizasyonel engeller var. Veri toplamayı kim yapacak,
altyapısı nasıl olacak? Bunun için adımlardan biri bilgi teknolojileri biriminin strateji birimi ile
ya koordineli çalışması ya da strateji biriminin alt birimi olması. Bilgi işlem bir araçtır, asıl olan
yönetim bilgi sistemidir. Veri girişi, kontrolü, periyodu belirlenmelidir. Buraya madde ve insan
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kaynağı gerekiyor. Veri toplamada hangi veri, kim toplayacak, bu soruların cevapları
sistematiğe bağlanmalı.
•

En kritik alan öğrenme sürecinden geliyor.

•

Sistemin dört paydaşının ortak bir dil konuşması ve şeffaflık gerekiyor. Performans yönetimi ve
stratejik yönetimin bir arada çalışması gerekiyor. Ben ne yapacağımı söyler ve taahhüt ederim;
yıllık olarak ne yapacağımı planlarım, beyan ederim ve hesap veririm. Doğru neyse onu
anlatmak gerekiyor. Şeffaflık temel yapı taşlarından biri. Neyi hangi periyotta izleyeceğimizi
bilmiyoruz. Kurumda kaç personel çalıştığını sorduğumda 100 cevabını, kaç erkek çalıştığını
sorduğumda 50 cevabını, kaç kadın çalıştığını sorduğumda 60 cevabını alıyorum. Bunu sıklıkla
yaşıyoruz. Standardizasyonumuz yok. Bunun yerine verilerin sorularak öğrenmeye çalışılması
var. Veri tektir oysa biz her seferinde sorarız ve aldığımız cevabı doğru kabul ederiz. Kurumda
kaç personel olduğu veri bankasında olmalı ve herkes oradan almalı. Bunda gizli bir şey yok,
bu dökümante edilebilir. Bu stratejik yönetim işidir.

•

Kim adına izleme yaptığımızı iyi bilmeliyiz. Strateji sempatik bir daire değildir, her şeye
karışırsınız, iş atıyor gibi görünürsünüz. Biz bunu üst yönetici adına yapıyoruz. Biz kimseyi
yargılamak istemiyoruz. Biz raporlar sunarız, üst yönetici karar verir. Bilgilerin paylaşılması
gerekir. Analiz edilmiş olarak sunmalıyım ki herkes bir çıktısını görebilmeli.

•

İzlenen engelinde kıskançlık karşımıza çıktı. Bir bölüm çalışıyor, strateji bölümü raporluyor.
Burada bir çekememe bile olabilir.

•

Dünkü çalışmada buna itibar adaletsizliği dendi.

•

İzlenen böyle düşünmemeli. Astlık, üstlük ve böyle bir denetlememe olmamalı.

•

Kültürümüzde hedef bazlı çalışma olmadığından sorumluluklar net olarak tanımlanmalı. İcra
birimleri stratejik yönetimin neresinde olduğu, görevlerinin neler olduğu anlatılmalı. Eğitim ver
performans kriterlerinin tanımlanması gerekiyor.

•

Öğrenme için geri dönüş gerekiyor. Plan yaptık, hedefler koyduk. Bunların neden
yakalanmadığı belirlenmeli ve bir göstergesi olmalı. Öğrenmenin yeni planlara yansıtılması
kritiktir. Yanlış hedeflerden dönmeyi bilmek ve yeni plana yansıtmak gerekiyor. Amacımız
plan yapmak değil, plan bir araç. Burada aranan sürekli yüksek performans ve vizyona doğru
yol almak.

Sorular:
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•

Performans kriterlerini ben koyarım, kendimi başarılı gösteririm. Başka kurumlarda mukayese
etmem, kendim başarılı görünürüm. Bende 200 kişiye bir personel başkanı görünüyor, Sağlık
Bakanlığı’nda bu rakam 50. Sağlık Bakanlığı işlerini tek tuşla yaparken ben yapamıyorum.
Kriterleri

ben

oluşturursam

olmaz,

kendimi

başarılı

gösterebilirim.

Kamu

bunu

değerlendirebilir.
•

Belli metriklerle (ölçüm kriterleri ile) kıyaslamadan bahsediyorsunuz.

•

En kritik olan performansın yönetimidir. Başarı ve başarısızdan ziyade işlerin nasıl gittiğini
anlamak için bunu yapıyoruz. Şartlar farklı olur; bu birini başarılı birini başarısız yapmaz.
Önemli olan önleyici tedbir almak değil, sistematiği anlamak.

•

O zaman başarının sebebini araştırıp kendi başarısızlığının nedenini görürsünüz.

Oğuz Babüroğlu: Öğrenme grubunuz çok doğru ve izlemenin de çıktısı ne deyip duruyoruz. Bir tanesi
tabii ki revize stratejiler ve bir diğeri de öğrenme. Hangi kurumda alınan dersler departmanı var biliyor
musunuz? Genelkurmay’da var. O da ABD modeli, “lessons learnt” olarak geçiyor. Modern adı
örgütsel hafıza. Bu işi yapanlara da bilgi yöneticisi deniyor. Bunu ‘Chief Learning Officer’ olarak en
tepelere kadar çıkaran kurumlar var. Yönetim bilgi sistemini bir yazılım olarak algılamayın. Bu çok
ciddi bir kavramsal tasarımı olması gereken bir şey. Yazılım bunun yanında tali bir iş. Kavramsal
kategorizasyonu, neyin nasıl olacağı, kriterler meselesi, ayrıca bir tasarım meselesi. İzleme nerede
yapılıyor, kanunu çıkmadı ama anladığımız kadarıyla stratejik izleme nosyonu pek yok. Stratejileri
izleme diye bir çıkarım bugünkü stratejik plan anlayışında yok. O boyutun eklenmesi önemli olabilir.
Performans sadece kişinin değil stratejinin de performansı. Bunun bilgi sistemi içine gömülmesi
gerekiyor. Kavramsal bağlantılar olmalı ki gerçekten strateji olduğu belirlenmeli. Bazı stratejiler için
yanlış yapılıyor dendi, bunun da sistematik olarak ortaya çıkması lazım. Kapasite geliştirmenin de bir
şekilde içine gömmek gerekiyor.
Veri izleme ve öğrenme arasında bağlantı var. O arada o strateji işledi mi işlemedi mi görülür. Strategy
Evaluation / Strategy Control var. Bunun yansımasının bulunması gerekiyor.
•

Proje hazırlanır, tasdik edilir, inşaata başlamadan şantiyenin karşısında günlük iş programı,
hedef iş programı, realite iş programı asılır. Bir gün iş bittiğinde, açık kaldığında, ertesi gün ne
yapılacağı belirlenir. 90 günlük iş varsa, 87. günde ne yapılacağı bellidir. Fiziki projelerde
bunlar uygulanıyor. Stratejik planlar daha soyut kalıyor. Basit ve uygulanan bir sistem; başka
türlü başa çıkılmaz. Proje üstünde yeşilleme dediğimiz işlem var. Değişiklikleri yeşil kalemle
yaparız. En son biterse kırmızı ile işaretlenir. Stratejide günlük program dahil edilmiyor.

•

Fark analizi var, onun amacı bu. Çok somut görünmüyor.
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•

Performans ölçütü önemli bir şey, bizim kendi stratejik planda 4 plan, her planın 3 amacı var.
Bunları da hedefler izliyor. Örneğin, savunma sanayi yerli silah oranının %20 olması. Bunlar
nümerik ölçülüyor. 78 kavramı ölçüyoruz. Data toplaması zor ama çıktığında data görünüyor.

•

Rakamları 5 senelik sonuçlara bakıp kıyaslayabiliyorsunuz. Üst idareci bu rakamları kendi
performansı diye ortaya koyuyor. Bu stratejik plana bütünsel şekilde baktığınızda 5018’de
kopan bir halka var. Paranın etkin yönetiminde siz vizyonunuzu ortaya koyuyorsunuz, kurumu
buraya getireceğim diyorsunuz. Bütçeyi alıyorsunuz, stratejiyi uyumlaştırıp amaçlara bütçeyi
dağıtıyorsunuz. Personel, yatırım, yemek, servis gibi kalemler var. Kurumlar için rakamlar
değişiyor. Böyle bakıldığında 78 veride o yıl mükemmel çıkabiliriz ama bu tarafta o yıl binaya
ruhsat alamadığımız için bütçemizin %50’sini harcamış oluyoruz. Bütünde başarısızız ama
stratejik açıdan başarılıyız. Buradaki halka kopuk. Bu mekanizmanın içinden değil, dışarıdan
bakmak gerekiyor. Böyle bir sistemde stratejik planı bu sistemin içinden çekip kendi
parametreleri ile ölçelim. Bazı uygulama yapan kurumlar olabilir. Karayolları 1000 km yol
yapacağım gibi hedefler koyabilir. Böyle kopukluğa cevabı olan var mı? Bu sistemin zayıf
halkası mı?

•

Stratejik plan kurumları başarılı veya başarısız olarak görmüyor. Burada siz kendinizi
değerlendiriyorsunuz. Öyle bir kanı olmamalı. %50 bütçeyi harcamamak başarısızlık değil.

•

Size verilen bütçeyi harcamadıysanız kötü. 5018 performansı ölçüyor. Bütçede başarısız,
stratejik planda başarılı olarak görülüyor.

•

Harcayamamak başarısızlık mı?

•

Ruhsat alamazsak bana ne diyebilirim. Stratejik planda mükemmelsiniz ama para harcamadınız.
Komple 5018 çöküyor mu yoksa stratejik plan ayrı mı?

•

Ben bir bütçe yapıyorum, bunun stratejimle ilgisi yok. Bütçe talebimin de kıymeti yok,.. Bunun
strateji ile ilgisi yok. Performans içeriği ve stratejik plan içeriği bir arada olmak zorunda.
İnsansız hava araçlarını topluma kazandırmak istiyorum, bu benim hedefim ise bütçe olarak
100 milyon gerekir. Ben Maliye Bakanlığı’ndan bu parayı isteyemem zaten. Bunun için
projeler içine başka şeyler koyar isterim.

•

Bizim kullandığımız bir fon var, onu sisteme katamıyoruz. Bu ayrı, kopukluk dediğimizde o
daha büyük bir şey. Sınav sistemi değişti dedik. Bu arada yatırımlar aksayabilir burada
sistematik bir ihtiyaç var.

•

Stratejik yönetim vizyonu, bir hayal olamaz. Hayal peşinden koşulmaz. Vizyon bir nokta
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belirlemektir. Stratejik plan ve yönetim sadece mali konularla değil, diğer konularla da ilgilenir.
Plan bunun paralelindedir. Siz stratejik planla bütçe kesinlikle ilişkilendirilmelidir; kalkınma
plan ve programları ile bunu ilişkilendirirsiniz. Kaynağa göre plan yapmak durumundasınız.
Gelir alamayan kamu idareleri gelir toplamadığından maliye bakanlığı toplar ve bütçeye göre
dağıtır. Ama belediyeler kaynak yaratıyorlar. Karayollarında elimdeki araç parkı, personelim ve
teknik elemanım 500 km yol yapmaya müsait ama benim kaynağım bütçe nedeniyle 250 km
yol yapıyor. Stratejik plana 500 rakamını girersem yanlış olur. Bütçeye göre belirlemek
zorundayım.
•

“Paran kadar strateji üret” yaklaşımındayız.

•

Hayali stratejiler yapamazsınız.Herkes öğretmen açığını kapatmak ister, ama kapatamazsınız.

•

Bu çok doğru bir nokta ama benim söylemek istediğim siz maaşları, servisleri, yemekleri
ödediğiniz sürece bütçe olarak mükemmelsiniz ama planda çökebilirsiniz. Farklı başarı
kriterleri var.

•

Sayıştay bütçede başarılı ama denetimde başarısız.

•

Ödenekten bahsettik; ben planlayıp 20 bina yapıyorum. Burada bana transfer edilecek kaynak
belli. Mevcut kurumlar 20’nin maliyetini düzenli yapmıyor, maliyetini yapınca yakından
uzaktan ilgisi olmadığı ortaya çıkıyor. 10’unu revize edip kalanını yapıyor. Siz gelecek sene bir
işe girişecekseniz altyapı oluşturmak zorundasınız. Yeşil alan bina yığarım derseniz yanlış olur.
Bunun her şeyini hazırlandıktan sonra ihale en geç Mayıs’ta yapılmalı. Bizde Eylül’e kalıyor,
kışın inşaat yapıyorum. Yıl içerisinde proje bitireceksem, altyapısı oluşturulmalı; yeni yılda
ihalesi olmalı.

•

Alt yapısını oluşturmalıyım yeni yılda ihalesini yapıp yer teslimine hazır hale getirmeliyim.
Eğer kişi bu çalışmaları yapmamışsa, gelecek sene böyle problemler çıkmışsa iyi bir plan
yapmamıştır. Bütçeyi de bununla ilişkilendirmesi şart.

•

Torba bütçe vereceksiniz. Denetimi yapacaksınız. Başarılı veya başarısız diyeceksiniz.
Yılbaşında vereceksiniz, yılsonunda kontrolünü yapacaksınız. Kaynakları israf ettiler mi
etmediler mi, bakacaksınız. Notunu vereceksiniz. Yapılamıyor.

•

Yapılamıyor diye düşünmeyelim. Biz kurumumuzda ödenekleri kaydırabiliyoruz.

•

Her kurumda aynı değil. Tabii ki artık anahtar teslim ihaleler var. Bunlar güzel gelişmeler.

•

Her yıl kurumlara belli bir bütçe ayrılır. Aktarma yapılabiliyor.
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•

Ama aktarma serbestlik getirmiyor. Şirket gibi çalışmalı. Personelinden ne yapacağına kadar
her adımda kendi karar verecek. Aracını, malzemesini kendi seçecek. Sadece yıl boyunca
gerekli mi gereksiz mi kullandığını denetleyeceksiniz, o kadar. 1994’ten bu yana torba bütçe
var. Bu oluşum desteklenmeli.

•

Mayıs ayında performans bütçe toplantısı yapıldı. Stratejik planlardaki hedeflerin performans
programına yansıtılması konuşuldu. Biraz daha SP, performanstan uzaklaşmaya başladı. Plan
ayrı, performans ayrı ölçülecek. Performanstaki faaliyetler hedefler toplulaştırılınca, SP’dan
uzaklaşıldı.

Uygulama Konusundaki Öneriler ve Görüşler:
1. İyi tanımlanmış stratejik plan
2. Konuya inanan yönetici ve personel
3. Stratejik planın katılımcı bir anlayış ile yapılmış olması
4. Tüm personelin stratejik plan ile ilgili bilgilendirilmiş olması
5. Stratejik plan süreçlerinin tanımlanmış olması
6. Sistematik takip mekanizmasının oluşturulmuş olması
7. Kurumsal performans göstergelerinin iyi tanımlanmış olması
8. Güçlü teknolojik altyapı
9. Yönetim bilgi sistemi araçlarının olması
10. Adil bir denetim sistemi
11. Doğru bütçeleme
12. Konuya ilişkin yetkinliklere sahip personel sayısı
13. Paydaşlar memnuniyeti
14. Hedeflere uygun kaynak planlaması
15. Stratejik planların kurum süreciyle entegre edilmesi
16. Stratejik planın kurum içinde sahiplenilmesi
17. Risklere dayalı plan, esnek plan
18. Stratejik planların kurum süreciyle entegre edilmiş olması
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Engeller

Çözüm

1. Stratejik amaçlar/hedeflerin iş süreçleriyle uyumsuzluğu

Süreç iyileştir

2. Stratejik planın yönetim anlayışı haline gelmemesi

Yönetici eğitimi

3. Mevzuattan kaynaklanan engel

Yönetici
eğitimi,
mevzuat değişikliği

Stratejik amaç / hedeflerin iyi anlaşılmamış olması
a. Kavramsal tanım
b. Kurumsal stratejik amaç / hedef tanımı

Katılımcıların eğitimi

4. Kaynak eksikliği (personel / mali)

Kaynak tahsisi

5. Stratejik planın uygulama süreçlerinin iyi tanımlanmış
olmaması

Süreç tanımı

6. Teknolojik altyapı eksikliği

Teknolojik yapıya
yatırım

Stratejik planın kurum içinde sahiplenilmesi
Engel

Çözüm

7. Konuya inanan yönetici ve personel yok.

Eğitim

8. Katılımcı bir anlayışla oluşturulmamış olması

Katılımı arttır.

9. Konuya ilişkin yaygın eğitim eksikliği

Eğitim

10. Kurumsal performans göstergelerinin iyi tanımlanmamış
olması

Zamanlama
ihtiyacı)

11. Denetim (ödül/ceza/takdir/ialfif sistemleri)

Bireysel
performans
sistemi oluştur.

(Eğitim

Açıklamalar:
•

Her şey çok güzel. Ama uygulamadaki başarıyı nasıl ölçeceğiz, bunun sorusunu aradık. 17 tane
başlıkta karar kıldık. Bazıları engel, bazıları başarı oldu. Bazıları ön koşul oldu. Biz 2 adet
faktör seçtik. Eğer uygulama başarılı ise grup süreçleri ile entegredir. Buna başarı dedik.
Süreçlerle ilişkilendirilmiştir.

•

SP’nin yönetim anlayışı haline gelmemesi, mevzuat, hedeflerin iyi anlaşılmamış olması,
kaynak- kalifiye personel, süreçlerin iyi tanımlanmamış olmaması uygulamada engeldir.

•

Bir de SP’nin kurum içinde sahiplenilmiş olması uygulamada başarıdır.

•

Personel yoksa sahiplenme de olmaz. Kişi katılımcı olarak hazırlanmadıysa sahiplenme ve
uygulamada engel olur.
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•

Kurumsal performans göstergelerinin iyi tanımlanmamış olmaması bir engel

•

Denetim ve bireysel performans ölçme eksikliği engeldir. Çözüm olarak bireysel performans
sistemi kurulabilir.

•

Bu çözümlerde bir engel yoktur. Kurumlar uygulayabilir.

•

Oğuz Babüroğlu: Bu strateji uygulaması okutulan bir şeydir. (Strategy implementation) Bu
ekolde iseniz, şimdiye kadar bakılan şey, liderlik, yapı, kültürdür. Kısacası stratejiyi hayata
geçirmekle alakalı boyutlara bakılır. Değişik bakış açıları var ama son 5 senede burada bir
paradigma değişikliği oldu. ‘Strategy Practice’ denilen kavram literatüre hâkim olmaya başladı.
Pratiğinde de en kilit konu; iletişim. Burada vizyonun, hedeflerin, kurgunun, katılımın önemi
büyük, çok büyük devrimler oluyor. Google, Facebook (teknolojik tarafı), Arama
Konferansları, vs... Hatta adamlar strateji toplantılarını videoya alıp, adım adım inceleyip,
sohbetin fikre dönüşmesindeki modellerin neler olduğunu katılımcıların ifadelerine bile bakarak
ortaya çıkarmaya başladılar. Stratejiciler hayata geçirme meselesine kafayı takmış durumdalar.
‘Practice’ meselesi hakim bir kavram olarak geliyor.

•

Üst yönetimin sahiplenmesi ve uygulamadaki başarı önemli.

Oğuz Babüroğlu: Second Life’ta bir hayat kuruluyor: avatarlar, simülasyonlar, ön çalışmalar; acayip bir
karmaşıklık var. İşler nereye gidiyor kısmında bir bilginiz olsun istedim. Second Life’ta Bakanlık kurmak
acaba nasıl olur?
•

Herkesin neler yapılabileceğini algılaması çok mümkün değil. Enstrüman çalmak gibi. Zor bir
şey ama kursa gittiğiniz zaman size neler yapmanız gerektiği adım adım öğretiliyor.
Rutinlerden öğreniyorsunuz, bir bakıyorsunuz sonucunda parçalar birleşmiş, sistem olmuş, bir
şarkı çıkmış. Bu iş de böyle. Herkesin stratejiden anlaması mümkün değil. ‘Strategic
Management Office’ yapısı o kurumun bünyesinde SY’nin nasıl yapılacağını tespit ediyor.
Toplantılar yapıyor, gündemi belirliyor. Yöneticiler o alanda yapması gerekeni yapıyor. Her
kademe için geçerli, belli rutinleri gerçekleştirip, ortaya bir bütün çıkmasında yardımcı oluyor.
Yöneticilerin alt çalışanları zorlaması gerekiyor. Kimsenin SY’nin ne olduğunu bilmesine gerek
yok. Faydası var ama şart değil. Rutinler belirli olsa, stratejik yönetim ofisleri kurulur.

Sorular:
•

Bu benzetme bizim modelimize uygun olabilecek bir benzetme. Bunu nasıl inşa
edebileceğimize örneklem olabilir: bağlama çalmak. Rutinleri kolay anlaşılabilir parçalara
bölüp, kurumların yaşantısına gömülebilir. Belki de adına Stratejik Yönetim denmemeli.
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Oğuz Babüroğlu: Sizin kurumuzda bu nasıl uygulanıyor? Anlatabilir misiniz? (SSM)
•

(SSM) Biz gönüllü kurumlardan biriydik. Pilot olmayı biz istedik. Müsteşarımız, üst
yöneticilerimiz bunu isteyip, sahiplendi. Ara kademe yöneticilerimiz de bilinçli idi.

•

Stratejik yönetim sürecini kurumsallaştırmak dedik. Ne yapıyoruz, haftada bir üst yönetim,
ayda bir yöneticiler, 3 ayda bir nereden nereye geldik toplantıları yapıyoruz. Portal üzerinden
yapılabilir.

•

Yıllık faaliyet raporumuzda belli veriler üzerinden gidiyoruz ve her yıl arttırıyoruz. Üst yönetim
gündemle toplanıyor ve bizim için performans yönetimi alınan kararların uygulaması haline
geliyor Müsteşar bunu takip ediyor (alınan kararları) ve denetliyor. Bunlar rutinlerimiz. Yapılan
iş gündemli olmak ve tutulan raporların uygulamaya geçmesi. Bütün yöneticilerimiz – daire
başkanları- müsteşara rapor veriyor. Her yıl bütün kurum bir araya geliyor ve o yıl içinde ne
hedeflendiği, ne yapıldığı ve ne yapmadığına göre strateji ekibi olarak kuruma bir not
veriyoruz. Örneğin geçen yıl 100 üstünden 64 aldık. Böylelikle 100 üzerinden ne yaptığımızı
görüyor, bunun nedenlerini arıyoruz. İlk SP yaptığımızda veri yoktu. Şimdi veri toplama
otomasyonu kurduk, analiz yapıyoruz. Örneğin, bizim en büyük eksiğimiz projelerin uzun
sürede tamamlanıyor olmasıydı. Bunun için ihale süreçlerimizi kısalttık. Süreleri takip etmeye
başladık. Periyotlara böldük. Buradan analizler yaptık, yeterince bilgiye ulaşamadığımızı fark
ettik. Böylelikle periyotları arttırdık. Bunları yazılımlarla yapıyoruz. Kimseye ne kadar
çalıştığını sormuyoruz. Sistematik hale getirdik. Otomasyonu arttırıyoruz. Yeni uygulamalar
getiriyoruz. Şimdiki hedefimiz kurumun yaptığı işlerle ilgili haftalık bilgi akışı sağlamak.
Herkesle paylaşacağız, kim ne kadar çalıştığını görüp, kendisini başkasıyla karşılaştıracak.
Bütün bunlar üst yönetim sahiplenmesi sayesinde oluyor ve de bütün bunların kimseyle kişisel
olmadığını biliyoruz. Her şey iş için, işin en verimli olması için yapılıyor.

KAPASİTE GELİŞTİRME YETKİNLİK İLİŞKİSİ
Kapasite geliştirme yetkinlik ilişkisi çalışması öncesi Oğuz Babüroğlu’nun konuşması aşağıda verilmiştir:
Kapasite modeli neler içermeli sorusuna yanıt vermeye çalışalım.
Bir örnek de vereyim. Bir arkadaşımızın cevabı rutinler kuruldu oldu. Kolay yapılabilen ve iyi
yapması takip edilecek rutinler olsun. Sonunda bir türkü de çıksın. Hatta o türkü uluslararası bir
başarı kazansın.
•

Biz TUİK olarak çözümleri yönetimle paylaşıyoruz. Performans istediğimiz zaman eksiklerini
nasıl düzenlenecekleri üzerine katkı sağlamaya çalışıyoruz. İlk defa ölçtükten sonra farkına
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varıyorlar. Kendileri sonucu gördüğünde mutlu oluyorlar.
Genel bir iyileştirme sürecine destek olarak, stratejinin yenilenmesine katkı olarak görüyor musunuz?
•

Koordinasyon eksikliğini bu sene azalttık. Bilim planları yaptık. Alan uygulamalarında sorunlar
yaşıyorduk, bir sonraki sene azalttık. Aynı şekilde eğitim istekleri azalttı. Bu alanda katkısı var.
Sorunlarımız azalıyor. İlk sene bütçe eskiden %23’tü, şu anda %40’larda. Bizim ilk yıl nüfus
sayımı hedefte geri kalmamızı sağladı. Süreçler çok iyi tanımlanmalı. Ben doğru tanımlanmış
süreci uygulayabilirim. Bu süreç doğru tanımlanmazsa kurumlarda sorun yaşanır. Faaliyet
raporu çıktısının performans programından çıkması şansı yok. Stratejik yönetimde başarılı
olacaksam bunu ortaya koymam gerekiyor. Faaliyet raporu birim bazında, diğer ölçümler
kurum bazında.

Kapasite modelini geliştirmede tavsiye var mı?
•

Biz yönetim kurullarında 3 ayda bir faaliyetleri stratejik planlardaki hedefe göre izliyoruz.
Dolaysısıyla sürekli bir denetleme ve takip var.

•

Eğer doğru bir performans izleyecekseniz, faaliyetlerinizin iyi tanımlanması gerekiyor. Sadece
iş süreçleri değil, faaliyet, ürün ve hizmet sınıflandırılması yapılmalı. Yönetim Bilgi
Sistemi’nde olmazsa olmaz.

Son uygulamalara kaldık, uygulama ve izleme önerileri gelmeye başladı. Bir de durum analizleri gibi
başlara gidelim. Oradaki konularla ilgili kapasite geliştirme modeline yapmak istediğiniz öneri var mı?
Desteklediğiniz ve desteklemediğiniz hususlar var mı?
•

Temel bir soru olacak ama kapasite geliştirme modeli ne demek? Nasıl gelişir? Eğitim ile mi?

Projemizin adı yönetsel kapasite geliştirme, hedeflerimiz yöneticilerin buna uygun hale getirilmesi.
Merkezi kamu için daire başkanı ve üzeri yönetici grubumuz hedef kitlemiz. Bu kitlenin stratejik yönetimin
başarısı için nasıl kapasite geliştirilebilir? Yöneticileri klasik okul gibi bir duruma sokamayız. Nasıl bir
model olmalı ki bir gelişme sağlayabiliriz? İçerik ve yöntem ne olmalı? Bunlara ilişkin bir model önerisi
bekliyoruz. Uygulama bu aşamadan sonra gelecek.
Basitçe yöneticileri geliştirmek ve daha iyi stratejik yönetimden daha çok yararlanma üzerine çalışıyoruz.
Biz ne olsa eğitim deriz, herhangi bir sorun için eğitim çözümünü buluruz. Bu nedenle bunun ötesinde bir
şey olsun istedik. Bu genişlikte bakıp çalışabilelim. Bu bir Ar-Ge projesi. Burada bir model araştırması
içerisindeyiz.
Şu anki birimlerin yöneticilerinin bir durum tespiti var mı? Çok güncel olmakla birlikte var. Strateji
508/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

geliştirme birimi ile ilgili bir araştırma yapmıştık. Tüm kamu yönetimi için bir çalışma ve anket yapılacak.
Tespitlere devam edeceğiz.
•

Stratejik planlama metodolojisi için rehberimiz var. Buna göre hazırlıyoruz. Burada metottan
ziyade içerik var. Vizyonun nasıl hazırlanacağı gibi bilgiler. Yayınlanan bilgilerin hepsi aynı
mevzuatta bulunuyor. İçindekiler içinde değişik yaklaşımlar var. Ben kılavuzun genişletilerek daha
geniş bilgilerinin olması gerekiyor. Bazıları danışman firmalarla bazıları kendi firmaları ile
yapıyor. Bu danışmanların değişik firmalardan olması nedeniyle planlarda farklı yaklaşımları
öngörmekteyiz.

Durum tespiti demiştik, yön meselesi var. Böyle bir çalışmaya gönderme yapmak isteyen var mı?
•

Devrim arabaları vardı, yapılması gereken 90 gün içerisinde altyapının olmaması nedeniyle
durmuştu. Stratejik plan açısından bunu nerede değerlendiriyorsunuz. Şu köprü yapılacak dense,
herkes ona göre her şeyini hazırlaması mı daha iyi?

Oğuz Babüroğlu: Farklı tecrübeler var, bu da paylaşılmalı. Bazı kurumlar ileri düzeyde bu işi yapıyor. Ben
bilim şapkamı değil danışman şapkamı taktığımda biz stratejinin bulunup ortaya çıkarılabileceğini
düşünüyoruz. Bunun için devamlı ortam yapıp birbirine bağlamaya çalışıyoruz. Oradaki diyalogu
yapılandırmaya çalışıyoruz. Çıktıya göre bilgiyi evvelden hazırlıyoruz. Ortak Akıl Konferansı ve Yeni Akıl
Konferansları’nda ayrı şeyler çıkıyor, Yeni Akıl Konferansları’nda yaratıcı sonuçlar çıkıyor. Karar
konferansında ise seçeneklerin öncelikleri çıkıyor. Biz araştırmacı yöntemlerle değil, katılımlı yöntemlerle
mutlaka bulunacağına inanıyoruz. Bu rutinlerde oturmuş olanlar var. Tamamen analitik olarak üretenler de
var. Türk kültüründe kafa kafaya verme, sıkı fıkı olma var. 20 sene önce olmaz denilenler bugün
gerçekleşebiliyor. Analizin önemini biz de hissediyoruz. Sadece döndürerek, artık veriyle ilgili ciddi analiz
ve uzmanlık gerekiyor. İçeriği inceleme ve stratejiyi ortaya çıkarma arasındaki bağlantılar da ayrı araştırma
konularıdır.
•

Bu katılımlı mı olmalı, yoksa strateji inmeli mi anlayışına ben de katılımcılık diyorum. Çünkü biz
de yönetici yetiştiriyoruz. Geleceğin yöneticileri de bu süreçten geçmeli.
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EK: 13 ANKET FORMU

KAMUDA STRATEJİ KAPASİTESİ ANKET FORMU
22.03.2010
Sayın Katılımcımız,
Yöneticiler için 153, yönetici olmayanlar için 99 sorudan oluşan anket en fazla 20 dakikanızı alacaktır.
Anketi tamamlayamadan kapatmanız durumunda, size göndermiş olduğumuz e-posta mesajında yer alan
bağlantıyı tekrar kullanarak ankete kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
Verdiğiniz yanıtlar tamamen gizli tutulacaktır. Katılımcıların kimlik bilgileri hiçbir koşul altında farklı
kurum ve kişilerle paylaşılmayacaktır.
Bilimsel tekniklerle tasarlanan bu araştırmaya katılmanız ve anketi en kısa zamanda tamamlayıp
göndermeniz çalışmalarımıza hız kazandırıp yön verecektir.
Katılımınız için şimdiden teşekkür ederiz.
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
Stratejik Planlama Dairesi Başkanlığı
Anket ile ilgili sorularınız için iletişim adresleri:
Elif Aydın
: 0216 483 9717 elifaydin@sabanciuniv.edu
Oya Torum
: 0216 483 9732 oya-edu@sabanciuniv.edu
Ömür Şahin
: 0312 294 6031 osahin@dpt.gov.tr
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KİŞİSEL BİLGİLER
("*" ile belirtilen soruların doldurulması zorunludur)
1- Eğitim durumunuz nedir? (Birden fazla işaretlenebilir) *

Lise

Yüksek Okul

Lisans

Yüksek Lisans (Lütfen konusunu belirtiniz)

EMBA

Doktora (Lütfen konusunu belirtiniz)
2- Eğitiminiz hangi alanları kapsamaktadır? (Birden fazla işaretlenebilir) *

İşletme - Kamu Yönetimi

Mühendislik

Finans - Maliye - Ekonomi

Sosyal Bilimler (Psikoloji, Sosyoloji, vb.)

Temel Bilimler (Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji)

Dil Bilimleri

Sağlık (Tıp, Eczacılık)

Mimarlık - Şehircilik

Sanat

Diğer:
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3- Doğum yılınız? *
Lütfen Seçiniz

4- Cinsiyetiniz? *

Kadın

Erkek
5- Bulunduğunuz kurumda kaç yıldır çalışmaktasınız? *
Lütfen Seçiniz

6- Kaç yıldır yöneticilik görevindesiniz? *
Lütfen Seçiniz

7- Biriminizin temel işlevi nedir? (Birden fazla işaretlenebilir) *

Genel Yönetim

Uygulama

Destek Birimi

Danışma Birimi

Diğer:
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8- Kurumunuzdaki pozisyonunuz nedir? (Seçenekler soldan sağa doğru alfabetik olarak sıralanmıştır) *

Başhekim

Başhekim Yardımcısı

Başkan

Başkan Yardımcısı

Başkan (Kurum)

Başkan Yardımcısı (Kurum)

Başmüdür

Başmühendis

Başmüşavir

Bölge Müdürü

Bölge Müdür Yardımcısı

Daire Başkanı

Daire Başkan Yardımcısı

Defterdar

Defterdar Yardımcısı

Genel Müdür

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Sekreter

Genel Sekreter Yardımcısı

Kaymakam

Kurul Başkanı

Kurul Başkan Yardımcısı

Müdür

Müdür Yardımcısı

Müsteşar

Müsteşar Yardımcısı

Şube Müdürü

Vali

Vali Yardımcısı

Diğer:
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9- Kurumunuzun adı? (Seçenekler alfabetik olarak sıralanmıştır) *
Lütfen seçiniz

Yukarıdaki soruda "diğer" seçeneğini işaretlediyseniz lütfen belirtiniz. (Lütfen kısaltma kullanmadan ve büyük
harflerle yazınız)

10- Görev yaptığınız il? (Seçenekler alfabetik olarak sıralanmıştır) *
Lütfen Seçiniz

11- Gideceğiniz eğitimler/seminerler nasıl tespit edilmektedir? (Birden fazla işaretlenebilir) *

İhtiyaçlarımızı biz belirler, talep ederiz.

İnsan Kaynakları / Personel/ Eğitim bölümleri anketle sorar.

İnsan Kaynakları / Personel / Eğitim bölümleri ile toplantılar yaparak belirleriz.

İnsan Kaynakları / Personel bölümleri karar verir.

Eğitim bölümleri karar verir.

Yöneticim önerir.

Diğer:
12- Yılda ortalama kaç gün eğitimlere/seminerlere katılmaktasınız? *
Lütfen Seçiniz

13- KPDS'ye (Kamu Personeli Dil Sınavı) girdiniz mi? *

Evet

Hayır

KPDS puanınız nedir? (Lütfen rakam ile belirtiniz)
İngilizce:

Almanca

Fransızca
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14- Hangi dilde/ dillerde mesleki iletişim kurabiliyorsunuz? (Birden fazla işaretlenebilir)

Almanca

Arapça

Çince

Fransızca

İngilizce

İspanyolca

İtalyanca

Rusça

Diğer: (Birden fazla dil yazılabilir)

KURUMSAL ÖNCELİKLER
Kurumunuz için aşağıdaki unsurlar ne kadar önceliklidir?

En Az
Öncelikli

Az
Öncelikli

Orta
Öncelikli

Çok
Öncelikli

En Çok
Öncelikli

15- Kurumunuz için hizmet kalitesi ne
kadar önceliklidir?
16- Kurumunuz için teknolojik
gelişim ne kadar önceliklidir?
17Kurumunuz
için
hizmet
kapsamının genişletilmesi ne kadar
önceliklidir?
18- Kurumunuz için verimli kaynak
kullanımı ne kadar önceliklidir?
19- Kurumunuz için dış iletişim ne
kadar önceliklidir?

20- Kurumunuz için yenilikçilik ne
kadar önceliklidir?
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Kesinlikle Katılmıyor
Ne
Katılıyor Kesinlik
katılmıyor
um
katılıyoru
um
le
Kurumunuz için aşağıdaki ifadelerin ne kadar geçerli
um
m ne
katılıyor
olduğunu değerlendiriniz.
katılmıyor
um
um

32- Çalışanlar temel sorunları net olarak anlamaktadır.

33- Kurumumda faaliyetlerin sonuçları etkili biçimde
takip edilmektedir.
34- Kurumum faaliyetlerindeki sorunların sebeplerini
derinlemesine incelemektedir.
35- Kurumumdaki yöneticiler sorunları gözardı etmek
yerine bu sorunlarla yüzleşmeyi tercih etmektedirler.
36- Kurumum kendisini ülkemizdeki iyi uygulamalarla
düzenli olarak karşılaştırmaktadır.
37- Kurumum yurt dışındaki benzer kurumları sürekli
takip etmektedir.
38- Kurumum diğer kurumlarla bilgi ve deneyimleri
karşılıklı olarak paylaşmaktadır.
39- Kurumumda üst yönetim, strateji çalışmalarının
önemine inanmaktadır.
40-Kurumumdaki tüm yöneticiler, uzun vadeli bakışın
önemine inanmaktadırlar.
41- Kurumumda strateji çalışmalarına yaygın katılım
vardır.
42- Kurumum kararlarında ilişkide olduğu farklı
kurumlardan görüş alır.
Kurumunuz için aşağıdaki ifadelerin ne kadar geçerli olduğunu değerlendiriniz.
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Kesinlikle
katılmıyorum

Katılmıyorum

Ne katılıyorum Katılıyorum
ne katılmıyorum

Kesinlikle
katılıyorum

44- Kurumumda stratejik planlama
süreci etkin şekilde yürütülmektedir.

45- Kurumumda proje yönetimi
Kurumunuz
için
aşağıdaki
ifadelerin
ne
kadar
geçerli
olduğunu değerlendiriniz.
başarılı biçimde yapılmaktadır.
46- Kurumumdaki iş süreçleri
performansı iyileştirecek şekilde
yenilenmektedir.
47- Kurumumdaki işleyiş hiyerarşinin
olumsuzluklarından
etkilenmemektedir.
48- Kurumumda kişilerin üstündeki iş
yükleri dengeli biçimde dağılmıştır.
49- Kurumumda yöneticiler arasında
başarılı bir takım oyunu vardır.
50- Kurumumda Strateji Geliştirme
Birimi’nin
rolü
açık
şekilde
bilinmektedir.
51- Kurumumda kalite çalışmaları
düzenli şekilde yürütülmektedir.
52- Kurumumdaki yöneticiler fikir
ayrılıklarını
uzlaşmayla
çözebilmektedirler.
53- Kurumum farklı kurumlarla ortak
hedefler
doğrultusunda
hareket
etmektedir.
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Kesinlikle Katılmıyor
Ne
katılmıyor
um
katılıyoru
um
m ne
katılmıyor
um

Katılıyor Kesinlikl
um
e
katılıyoru
m

54-Kurumum farklı kurumlarla işbirlikleri geliştirmektedir.

55- Kurumumdaki birimler birbirleriyle işbirliği içinde
çalışmaktadırlar.

56- Kurumumun amaçları bireyler tarafından benimsenmiştir.

57- Kurumumda birimler arası iletişim sorunsuz işlemektedir.

58- Kurumum hedeflerine ulaşma düzeyini ölçümlemektedir.

59- Kurumum faaliyetlerinin sonuçlarını denetlemektedir.

60- Kurumumda bireylerin performansları izlenmektedir.

61- Kurumumda birimlerin performansları izlenmektedir.

62- Kurumumda kaynaklar etkin şekilde kullanılmaktadır.

63- Kurumumun hedefleri bireylerin yapması gereken işlere
dönüştürülmüştür.

64- Kurumumda fiziki ve teknik altyapı yeterlidir.

65- Kurumumda sürekli eğitim çalışmaları yürütülmektedir.

66- Kurumumda nitelikli personel sayısı yeterlidir.

519/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

*6. soruda yönetici olmadığını ifade edenler 121. soruya yönlendirileceklerdir.
Yöneticilik deneyiminiz açısından aşağıdaki ifadelerin ne kadar geçerli olduğunu belirtiniz.

Çok
Seyrek

Seyrek Bazen Sıklıkla

Çok
Sık

67- Sorumluluk alanımdaki kaynaklarla görevleri uyumlu
şekilde biraraya getiririm.

68- Kararlarda uzun vadeli sonuçları göz önüne alırım.

69- İşimde
ulaşırım.

hedeflediğim

amaçlara

tam zamanında

70- Birimimde belirlediğim hedefler ve faaliyetler kurum
dışındaki diğer faaliyetlerle uyum içerisindedir.
71- Verdiğim kararlarda birbirinden farklı çok sayıda
kıstası göz önüne alırım.
72- Çalıştığım konularla ilgili kritik göstergelerin
gelecekte ne şekilde gelişeceğini öngörürüm.

73- Hedeflere ulaşmak için çok sayıda seçenek üretirim.

74- Sorunları sistemli yaklaşarak çözerim.

75- Sorumlu olduğum faaliyetlerde çarpıcı gelişimler
sağlarım.

76- Gördüğüm bir fırsat için hızla harekete geçerim.

77- İş sonuçlarına göre varsayımlarımı değiştiririm.

Yöneticilik deneyiminiz açısından aşağıdaki ifadelerin ne kadar geçerli olduğunu belirtiniz.

Çok
Seyrek

Seyrek Bazen Sıklıkla

Çok
Sık
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78- Kurumsal geçmişi iş arkadaşlarıma hatırlatırım.

79- Başkalarından yeni şeyler öğrenirim.

80- Kendi sorumluluğumdaki
uygulamalarla karşılaştırırım.

konuları

en

iyi

81- İşimle ilgili kapsamlı bilgileri toplayıp derlerim.

82- Yaptığım analizlerde bilimsel araştırma yöntemlerini
uygularım.

83- Karar vermek için farklı bilgi kaynaklarına ulaşırım.

84- Alanımla ilgili son gelişmeleri takip ederim.

85- Faaliyet adımlarını sebep sonuç ilişkilerine göre
şekillendiririm.

86- Kurumumun mevcut stratejilerini analiz ederim.

87- Kurumumun mevcut durumuyla ilgili somut verilere
dayalı tespitlerde bulunurum.
88- Sorumlu olduğum faaliyetlerin detaylı analizini
yaparım.
Yöneticilik deneyiminiz açısından aşağıdaki ifadelerin ne kadar geçerli olduğunu belirtiniz.

Çok
Seyrek

Seyrek Bazen Sıklıkla

Çok
Sık

89- Karmaşık durumları kolaylıkla çözümlerim.

90- Çalışma arkadaşlarımın sonuçlara odaklanmasını
sağlarım.

91- Beraber çalıştığım kişilerin inisiyatif kullanmalarını
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teşvik ederim.
92- Liderlik
geliştiririm.

yaptığım

takımların

performansını

93- Kendime yüksek başarı hedefleri belirlerim.

94- Yapacağım değişimleri önceden planlarım.

95- Çatışmaları çözümleyip uzlaşmaya götürürüm.

96- Sorumluluğumdaki
birimlerle paylaşırım.

projelerin

bilgisini

diğer

97- Stratejileri bireysel hedeflere dönüştürürüm.

98- Çalışanlara danışır ve bu fikirleri uygularım.

99- Paydaşları süreçlere dahil ederim.

Yöneticilik deneyiminiz açısından aşağıdaki ifadelerin ne kadar geçerli olduğunu belirtiniz.

Çok
Seyrek

Seyrek Bazen Sıklıkla

Çok
Sık

111- Farklı paydaşlara karşı sorumlulukları dikkate
alırım.
112- Faaliyetlerimizin olumsuz sonuçlarını
etkilenenler açısından değerlendiririm.

tüm

113- Faaliyetleri gerçekleştirecek yeterli mali kaynağa
ulaşırım.

114- Planlanan faaliyetlerin yapılabilirliğini incelerim.

115- Faaliyetlerdeki tüm riskleri belirlerim.
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116- Üst politika belgelerindeki konuları bilirim.

117- Mevzuatı güncel olarak takip eder, uygularım.

118- Diğer yöneticilerle bir takım olarak çalışırım.

119- Çalışanları geliştirmek için onlara destek olurum.

120- Kurumumdaki sorunlarla açıkça yüzleşirim.

Deneyiminiz açısından aşağıdaki ifadelerin ne kadar geçerli olduğunu belirtiniz.

Kurumunuz Stratejik
katkınızı almaktadır?

Planlamada

ne

derecede

Çok
Az

Az

Orta Fazla

Çok
Fazla

130- Kurumunuzda stratejik analizlere bireysel katkı
düzeyiniz
131- Kurumunuzun stratejilerinin geliştirilmesine bireysel
katkı düzeyiniz
132- Kurumunuzun stratejilerinin uygulanmasına bireysel
katkı düzeyiniz
133- Kurumunuzun stratejilerinin denetlenmesinde bireysel
katkı düzeyiniz
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Kurumunuzu aşağıdaki alanlarda ne kadar yetkin
buluyorsunuz?

Çok
Az

Az

Orta Fazla

Çok
Fazla

134- Kurumunuzun etkin stratejiler tasarlaması

135- Kurumunuzun doğru stratejik analizleri yapması

136- Kurumunuzun yenilikçi stratejiler tasarlaması

137- Kurumunuzun performans programı süreci

138- Kurumunuzun faaliyet raporu süreci

139- Kurumunuzun iç kontrol süreci

140- Kurumunuzun iç denetim süreci

141- Kurumunuzun dış denetim süreci

142- Kurumunuzun diğer kurumlarla entegre stratejiler
üretebilmesi
143- Kurumunuzun
becerisi

belirlediği

stratejileri

uygulama

144- Kurumunuzun uluslararası stratejiler üretebilme
becerisi

Türkiye’nin Stratejik Yönetim performansını aşağıdaki alanlarda ne ölçüde başarılı buluyorsunuz?

Çok
Düşük

Düşük Orta Yüksek

Çok
Yüksek
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145- Kurumların koordineli olarak çalışması

146- Ulusal hedef ve stratejilerin netliği

147- Ulusal stratejilerle kurumsal stratejilerin
uyumu

148- Ulusal hedeflere ulaşım

Türkiye’nin

uluslararası

alandaki

strateji

performansını aşağıdaki alanlarda ne ölçüde başarılı

Çok
Düşük

Düşük Orta Yüksek

Çok
Yüksek

buluyorsunuz?

149- Farklı ülkelerle işbirliği oluşturması

150- Uluslararası hedef ve stratejilerinin netliği

151- Uluslararası stratejileri doğru olarak belirlemiş
olması

152- Uluslararası hedeflere ulaşım

153- Eklemek istediğiniz görüşler:

<<Geri

Gönder
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EK: 14 ANKETLE ELDE EDİLEN TANIMLAYICI ANALİZLER

Tablo 35 Eğitim durumunuz nedir?
Frekans
Geçerli

Lise

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

2

,2

,2

,2

Yüksekokul

108

10,8

10,8

11,0

Lisans

599

59,7

59,8

70,8

Yüksek Lisans

93,5

228

22,7

22,8

EMBA

3

,3

,3

93,8

Doktora

62

6,2

6,2

100,0

Toplam

1002

99,9

100,0

1

,1

1003

100,0

Eksik Değer 0
Toplam

Ankete katılanların %60’a yakını lisans düzeyinde eğitim almıştır. %30’a yakını yüksek lisans ve doktora
düzeyinde eğitime sahiptir. Bunlardan lise eğitimi alanlar yalnızca 2 kişidir. Ankete katılanlardan yalnızca
3’ü EMBA eğitimine sahip olduklarını belirtmişlerdir. (Tablo 35)

Tablo 36 Eğitimle ilgili sorular
Eğitiminiz hangi alanları kapsamaktadır: İşletme-Kamu Yönetimi

Frekans
Geçerli

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif
Yüzde

0

578

57,6

57,6

57,6

İşletme-Kamu Yönetimi

425

42,4

42,4

100,0

Toplam

1003

100,0

100,0

Eğitiminiz hangi alanları kapsamaktadır: Mühendislik
Frekans
Geçerli

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

0

777

77,5

77,5

77,5

Mühendislik

226

22,5

22,5

100,0

Toplam

1003

100,0

100,0

Eğitiminiz hangi alanları kapsamaktadır: Finans-Maliye-Ekonomi

Frekans
Geçerli

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif
Yüzde

0

780

77,8

77,8

77,8

Finans-Maliye-Ekonomi

223

22,2

22,2

100,0

Toplam

1003

100,0

100,0
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Eğitiminiz hangi alanları kapsamaktadır: Sosyal Bilimler
Frekans
Geçerli

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

0

925

92,2

92,2

92,2

Sosyal Bilimler

78

7,8

7,8

100,0

Toplam

1003

100,0

100,0

Eğitiminiz hangi alanları kapsamaktadır: Temel Bilimler
Frekans
Geçerli

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

0

967

96,4

96,4

96,4

Temel Bilimler

36

3,6

3,6

100,0

Toplam

1003

100,0

100,0

Eğitiminiz hangi alanları kapsamaktadır: Dil Bilimleri
Frekans
Geçerli

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

0

986

98,3

98,3

98,3

Dil Bilimleri

17

1,7

1,7

100,0

Toplam

1003

100,0

100,0

Ankete katılan kamu
personelinin %40'tan
fazlası İşletme-Kamu
Yönetimi alanlarında
eğitim almıştır.
Mühendislik ve
Finans-MaliyeEkonomi alanlarında
eğitim alanların oranı
%22 iken Sosyal
Bilimler %8'dir.
Temel Bilimler
alanında eğitim
alanlar %4'lük kesimi
oluşturur. Bunların
dışında kalan
alanlarda eğitim
alanların oranı %2'nin
altında kalmaktadır.
(Tablo 36)

Eğitiminiz hangi alanları kapsamaktadır: Sağlık
Frekans
Geçerli

0

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

992

98,9

98,9

98,9

11

1,1

1,1

100,0

1003

100,0

100,0

Sağlık
Toplam

Yüzde

Eğitiminiz hangi alanları kapsamaktadır: Mimarlık-Şehircilik
Frekans
Geçerli

Yüzde

Geçerli Yüzde Kümülatif Yüzde

0

978

97,5

97,5

97,5

Mimarlık-Şehircilik

25

2,5

2,5

100,0

Toplam

1003

100,0

100,0

Eğitiminiz hangi alanları kapsamaktadır: Sanat
Frekans
Geçerli

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

0

1001

99,8

99,8

99,8

Sanat

2

,2

,2

100,0

Toplam

1003

100,0

100,0

Eğitiminiz hangi alanları kapsamaktadır: Diğer
Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde
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Geçerli

0

852

84,9

84,9

84,9

Diğer

151

15,1

15,1

100,0

Toplam

1003

100,0

100,0

Tablo 37 Doğum yılınız
Frekans
Geçerli

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

1942

1

,1

,1

,1

1946

4

,4

,4

,5

1947

2

,2

,2

,7

1948

5

,5

,5

1,2

1949

12

1,2

1,2

2,4

1950

12

1,2

1,2

3,6

1951

13

1,3

1,3

4,9

1952

19

1,9

1,9

6,8

1953

20

2,0

2,0

8,8

1954

32

3,2

3,2

12,0

1955

42

4,2

4,2

16,2

1956

31

3,1

3,1

19,3

1957

27

2,7

2,7

22,0

1958

43

4,3

4,3

26,2

1959

29

2,9

2,9

29,1

1960

51

5,1

5,1

34,2

1961

43

4,3

4,3

38,5

1962

47

4,7

4,7

43,2

1963

41

4,1

4,1

47,3

1964

62

6,2

6,2

53,5

1965

53

5,3

5,3

58,8

1966

65

6,5

6,5

65,3

1967

58

5,8

5,8

71,1

1968

35

3,5

3,5

74,6

1969

51

5,1

5,1

79,6

1970

26

2,6

2,6

82,2

1971

29

2,9

2,9

85,1

1972

24

2,4

2,4

87,5

1973

27

2,7

2,7

90,2

1974

18

1,8

1,8

92,0

1975

16

1,6

1,6

93,6

1976

12

1,2

1,2

94,8

1977

11

1,1

1,1

95,9

1978

12

1,2

1,2

97,1

1979

8

,8

,8

97,9

1980

6

,6

,6

98,5

1981

7

,7

,7

99,2

1982

2

,2

,2

99,4

1984

3

,3

,3

99,7

1985

1

,1

,1

99,8

1987

2

,2

,2

100,0

1002

99,9

100,0

Toplam
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Tablo 37 Doğum yılınız
Frekans
Eksik Değer
Toplam

0

Yüzde

Geçerli Yüzde

1

,1

1003

100,0

Kümülatif Yüzde

Katılımcıların büyük çoğunluğunu %53 ile 40-50 yaş aralığındadır. 40 yaş altı grup %15’lik bir paya
sahipken 50 yaş üstü grup %18’lik bir paya sahiptir. (Tablo 37)
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Tablo 38 Cinsiyetiniz?
Frekans
Geçerli

Eksik Değer

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Kadın

143

14,3

14,3

14,3

Erkek

859

85,6

85,7

100,0

Toplam

1002

99,9

100,0

0

1

,1

Toplam

1003

100,0

Ankete katılanlardan yaklaşık %14’ü kadın iken %86’sı erkektir.
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Tablo 39 Bulunduğunuz kurumda kaç yıldır çalışmaktasınız?
Frekans
Geçerli

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

1 yıldan az

23

2,3

2,3

2,3

1

15

1,5

1,5

3,8

2

30

3,0

3,0

6,8

3

21

2,1

2,1

8,9

4

20

2,0

2,0

10,9

5

34

3,4

3,4

14,3

6

34

3,4

3,4

17,7

7

22

2,2

2,2

19,9

8

16

1,6

1,6

21,5

9

12

1,2

1,2

22,7

10

24

2,4

2,4

25,0

11

20

2,0

2,0

27,0

12

23

2,3

2,3

29,3

13

28

2,8

2,8

32,1

14

14

1,4

1,4

33,5

15

30

3,0

3,0

36,5

16

24

2,4

2,4

38,9

17

27

2,7

2,7

41,6

18

40

4,0

4,0

45,6

19

36

3,6

3,6

49,2

20

52

5,2

5,2

54,4

21

38

3,8

3,8

58,2

22

49

4,9

4,9

63,1

23

57

5,7

5,7

68,8

24

36

3,6

3,6

72,4

25

59

5,9

5,9

78,2

26

17

1,7

1,7

79,9

27

22

2,2

2,2

82,1

28

28

2,8

2,8

84,9

29

13

1,3

1,3

86,2

30

28

2,8

2,8

89,0

31

25

2,5

2,5

91,5

32

23

2,3

2,3

93,8

33

22

2,2

2,2

96,0

34

12

1,2

1,2

97,2

35

8

,8

,8

98,0

36

6

,6

,6

98,6

37

5

,5

,5

99,1

38

4

,4

,4

99,5

39

1

,1

,1

99,6

40

2

,2

,2

99,8

41

1

,1

,1

99,9

43

1

,1

,1

100,0

Toplam

1002

99,9

100,0
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Tablo 39 Bulunduğunuz kurumda kaç yıldır çalışmaktasınız?
Frekans
Eksik Değer

Yüzde

Geçerli Yüzde

0

1

,1

Toplam

1003

100,0

Kümülatif Yüzde

Katılımcıların %25'i kurumlarında 10 veya daha az yıldır bulundukları kurumda çalıştıklarını
bildirmişlerdir. Bununla birlikte yaklaşık %25’i 10 ila 20 yıl arasında, %50'si ise 20 yıldan fazla süredir
bulundukları kurumda çalışmaktadırlar. (Tablo 39)
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Tablo 40 Kaç yıldır yöneticilik görevindesiniz?
Frekans
Geçerli

Eksik Değer

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Yönetici değilim

27

2,7

2,7

2,7

1 yıldan az

33

3,3

3,3

6,0

1

26

2,6

2,6

8,6

2

33

3,3

3,3

11,9

3

39

3,9

3,9

15,8

4

48

4,8

4,8

20,6

5

61

6,1

6,1

26,6

6

48

4,8

4,8

31,4

7

45

4,5

4,5

35,9

8

42

4,2

4,2

40,1

9

21

2,1

2,1

42,2

10

57

5,7

5,7

47,9

11

26

2,6

2,6

50,5

12

41

4,1

4,1

54,6

13

34

3,4

3,4

58,0

14

31

3,1

3,1

61,1

15

48

4,8

4,8

65,9

16

26

2,6

2,6

68,5

17

31

3,1

3,1

71,6

18

33

3,3

3,3

74,9

19

25

2,5

2,5

77,3

20

71

7,1

7,1

84,4

21

19

1,9

1,9

86,3

22

18

1,8

1,8

88,1

23

18

1,8

1,8

89,9

24

13

1,3

1,3

91,2

25

29

2,9

2,9

94,1

26

8

,8

,8

94,9

27

5

,5

,5

95,4

28

10

1,0

1,0

96,4

29

2

,2

,2

96,6

30

10

1,0

1,0

97,6

31

7

,7

,7

98,3

32

3

,3

,3

98,6

33

5

,5

,5

99,1

34

1

,1

,1

99,2

35

1

,1

,1

99,3

36

1

,1

,1

99,4

37

2

,2

,2

99,6

38

2

,2

,2

99,8

39

1

,1

,1

99,9
100,0

40

1

,1

,1

Toplam

1002

99,9

100,0

0

1

,1

Toplam

1003

100,0
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Katılımcıların %48'i 10 yıl yada 10 yıldan az zamandır yöneticilik görevinde iken %34'ü 10 ila 20 yıl
arasında, yaklaşık % 18'i ise 20 yıldan uzun süredir yönetilik görevindedir. (Tablo 40)

Tablo 41 Biriminizin temel işlevi nedir?
Genel Yönetim
Frekans
Geçerli

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

0

501

50,0

50,0

50,0

Genel Yönetim

502

50,0

50,0

100,0

Toplam

1003

100,0

100,0

Biriminizin temel işlevi nedir: Uygulama
Frekans
Geçerli

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

0

636

63,4

63,4

63,4

Uygulama

367

36,6

36,6

100,0

Toplam

1003

100,0

100,0

Biriminizin temel işlevi nedir: Destek Birimi
Frekans
Geçerli

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

0

754

75,2

75,2

75,2

Destek Birimi

249

24,8

24,8

100,0

Toplam

1003

100,0

100,0

Biriminizin temel işlevi nedir: Danışma Birimi

Frekans
Geçerli

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

0

794

79,2

79,2

79,2

Danışma Birimi

209

20,8

20,8

100,0

Toplam

1003

100,0

100,0

Biriminizin temel işlevi nedir: Diğer

Frekans
Geçerli

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

0

886

88,3

88,3

88,3

Diğer

117

11,7

11,7

100,0

Toplam

1003

100,0

100,0

Biriminizin işlevi nedir sorusuna, ankete katılan kamu personelinin %50'si Genel Yönetim, %37'si
Uygulama, %25'i destek birimi ve %21'i Danışma Birimi yanıtını verirken %12'lik bir kesim diğer
seçeneğini işaretlemiştir. (Tablo 41)
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Tablo 42 Kurumunuzdaki pozisyonunuz nedir?
Frekans
Geçerli

Yüzde

Kümülatif
Yüzde

Geçerli Yüzde

Başkan

27

2,7

2,7

2,7

Başkan Yardımcısı

5

,5

,5

3,2

Başkan (Kurum)

5

,5

,5

3,7

Başkan Yardımcısı (Kurum)

4

,4

,4

4,1

Başmüdür

8

,8

,8

4,9

Başmüşavir

5

,5

,5

5,4

Bölge Müdürü

49

4,9

4,9

10,3

Bölge Müdür Yardımcısı

18

1,8

1,8

12,1

Daire Başkanı

178

17,7

17,7

29,8

Daire Başkan Yardımcısı

8

,8

,8

30,6

Defterdar

2

,2

,2

30,8

Defterdar Yardımcısı

12

1,2

1,2

32,0

Genel Müdür

24

2,4

2,4

34,4

Genel Müdür Yardımcısı

59

5,9

5,9

40,3

Genel Sekreter

7

,7

,7

41,0

Genel Sekreter Yardımcısı

5

,5

,5

41,5

Kaymakam

60

6,0

6,0

47,5

Kurul Başkanı

5

,5

,5

48,0

Kurul Başkan Yardımcısı

3

,3

,3

48,3

Müdür

252

25,1

25,1

73,4

Müdür Yardımcısı

16

1,6

1,6

75,0

Müsteşar

1

,1

,1

75,1

Müsteşar Yardımcısı

7

,7

,7

75,8

Şube Müdürü

110

11,0

11,0

86,7

Vali

5

,5

,5

87,2

Vali Yardımcısı

32

3,2

3,2

90,4

Diğer

96

9,6

9,6

100,0

Toplam

1003

100,0

100,0

Ankete katılanların %18'i Daire Başkanı, %25'i Müdür ve %11'i Şube Müdürü'dür. Katılımcıların %45'i
diğer tanımlı pozisyonlarda dağılmışlardır. (Tablo 42)
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Tablo 43 Kurumunuzun adı?
Frekans
Geçerli

Yüzde

Kümülatif
Yüzde

Geçerli Yüzde

ADALET BAKANLIĞI

1

,1

,1

,1

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek
Kurumu

3

,3

,3

,4

11

1,1

1,1

1,5

32

3,2

3,2

4,7

Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri
İş Yurtları Kurumu

1

,1

,1

4,8

Cumhurbaşkanlığı

2

,2

,2

5,0

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK
BAKANLIĞI

19

1,9

1,9

6,9

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

24

2,4

2,4

9,3

Danıştay

1

,1

,1

9,4

Denizcilik Müsteşarlığı

4

,4

,4

9,8

22

2,2

2,2

12,0

BAŞBAKANLIK
BAYINDIRLIK
BAKANLIĞI

VE

Devlet
Meteoroloji
Müdürlüğü

İSKÂN

İşleri

Genel

Devlet Personel Başkanlığı

3

,3

,3

12,3

28

2,8

2,8

15,1

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

9

,9

,9

16,0

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

1

,1

,1

16,1

37

3,7

3,7

19,7

3

,3

,3

20,0

62

6,2

6,2

26,2

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR
BAKANLIĞI

6

,6

,6

26,8

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

1

,1

,1

26,9

Gümrük Müsteşarlığı

16

1,6

1,6

28,5

Hazine Müsteşarlığı

49

4,9

4,9

33,4

14

1,4

1,4

34,8

160

16,0

16,0

50,7

6

,6

,6

51,3

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı

Dış Ticaret Müsteşarlığı
Elektrik İşleri
Müdürlüğü

Etüd

İdaresi

Genel

Emniyet Genel Müdürlüğü

Hudut ve
Müdürlüğü

Sahiller

Sağlık

Genel

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
Karayolları Genel Müdürlüğü
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Maden Tetkik
Müdürlüğü

ve

Arama

Genel

MALİYE BAKANLIĞI
Meslekî Yeterlilik Kurumu
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

9

,9

,9

52,2

12

1,2

1,2

53,4

25

2,5

2,5

55,9

4

,4

,4

56,3

143

14,3

14,3

70,6

6

,6

,6

71,2

5

,5

,5

71,7

Millî Prodüktivite Merkezi

12

1,2

1,2

72,9

Orman Genel Müdürlüğü

33

3,3

3,3

76,2

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi

4

,4

,4

76,6

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı

7

,7

,7

77,3

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

2

,2

,2

77,5

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

1

,1

,1

77,6
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Tablo 43 Kurumunuzun adı?
Frekans
SAĞLIK BAKANLIĞI

Yüzde

Kümülatif
Yüzde

Geçerli Yüzde

4

,4

,4

78,0

12

1,2

1,2

79,2

Savunma Sanayi Müsyeşarlığı

1

,1

,1

79,3

Sayıştay

1

,1

,1

79,4

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

9

,9

,9

80,3

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

4

,4

,4

80,7

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel Müdürlüğü

15

1,5

1,5

82,2

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Genel Müdürlüğü

8

,8

,8

83,0

10

1,0

1,0

83,9

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

7

,7

,7

84,6

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

1

,1

,1

84,7

Türk Standartları Enstitüsü

34

3,4

3,4

88,1

Türkiye Adalet Akademisi

1

,1

,1

88,2

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

3

,3

,3

88,5

Türkiye
Bilimsel
Araştırma Kurumu

1

,1

,1

88,6

18

1,8

1,8

90,4

Türkiye İstatistik Kurumu

8

,8

,8

91,2

Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi
Enstitüsü

2

,2

,2

91,4

25

2,5

2,5

93,9

2

,2

,2

94,1

10

1,0

1,0

95,1

1

,1

,1

95,2

6

,6

,6

95,8

42

4,2

4,2

100,0

1003

100,0

100,0

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

ve

Teknolojik

Türkiye Büyük Millet Meclisi

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Yargıtay
Yükseköğrenim
Kurumu
Diğer
Toplam

Kredi

ve

Yurtlar

Ankete katılanların %5'i Hazine Müsteşarlığı, %6'sı Emniyet Genel Müdürlüğü, %16'sı İçişleri Bakanlığı,
%14'ü ise Maliye Bakanlığı'nda çalışmaktadır. Diğer kurumlarda çalışanların oranı %5'in altındadır. (Tablo
43)
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Tablo 44 Görev yaptığınız il?
Frekans
Geçerli

Adana

Yüzde

Kümülatif
Yüzde

Geçerli Yüzde

10

1,0

1,0

1,0

Adıyaman

9

,9

,9

1,9

Afyon

4

,4

,4

2,3

Ağrı

2

,2

,2

2,5

Aksaray

8

,8

,8

3,3

Amasya

4

,4

,4

3,7

503

50,1

50,8

54,5

Ankara (Taşra)

17

1,7

1,7

56,3

Antalya

16

1,6

1,6

57,9

Ardahan

5

,5

,5

58,4

Artvin

5

,5

,5

58,9

Aydın

8

,8

,8

59,7

Balıkesir

7

,7

,7

60,4

Bartın

5

,5

,5

60,9

Batman

7

,7

,7

61,6

Bayburt

3

,3

,3

61,9

Bilecik

1

,1

,1

62,0

Bingöl

4

,4

,4

62,4

Bitlis

3

,3

,3

62,7

Bolu

2

,2

,2

62,9

Burdur

4

,4

,4

63,3

Bursa

16

1,6

1,6

64,9

6

,6

,6

65,6

Ankara (Merkez)

Çanakkale
Çankırı

5

,5

,5

66,1

Çorum

10

1,0

1,0

67,1

Denizli

8

,8

,8

67,9

11

1,1

1,1

69,0

Düzce

6

,6

,6

69,6

Edirne

9

,9

,9

70,5

Elazığ

3

,3

,3

70,8

Erzincan

6

,6

,6

71,4

Erzurum

9

,9

,9

72,3

Eskişehir

20

2,0

2,0

74,3

Gaziantep

6

,6

,6

74,9

Giresun

7

,7

,7

75,7

Gümüşhane

1

,1

,1

75,8

Hakkari

1

,1

,1

75,9

Iğdır

2

,2

,2

76,1

Diyarbakır

Isparta

9

,9

,9

77,0

İstanbul

37

3,7

3,7

80,7

İzmir

26

2,6

2,6

83,3

Kahramanmaraş

2

,2

,2

83,5

Karaman

2

,2

,2

83,7

Kars

2

,2

,2

83,9
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Tablo 44 Görev yaptığınız il?
Frekans
Kastamonu

Kümülatif
Yüzde

Geçerli Yüzde

4

,4

,4

84,3

11

1,1

1,1

85,5

Kırıkkale

3

,3

,3

85,8

Kırklareli

9

,9

,9

86,7

Kırşehir

4

,4

,4

87,1

Kocaeli

8

,8

,8

87,9

Konya

Kayseri

16

1,6

1,6

89,5

Kütahya

3

,3

,3

89,8

Malatya

6

,6

,6

90,4

Manisa

5

,5

,5

90,9

Mardin

3

,3

,3

91,2

Mersin

6

,6

,6

91,8

Muğla

7

,7

,7

92,5

Muş

5

,5

,5

93,0

Nevşehir

4

,4

,4

93,4

Niğde

5

,5

,5

93,9

Ordu

1

,1

,1

94,0

Rize

8

,8

,8

94,8

Sakarya

6

,6

,6

95,5

Samsun

5

,5

,5

96,0

Siirt

1

,1

,1

96,1

Sinop

3

,3

,3

96,4

Sivas

4

,4

,4

96,8

Şanlıurfa

4

,4

,4

97,2

Şırnak

3

,3

,3

97,5

Tokat

2

,2

,2

97,7

Trabzon

6

,6

,6

98,3

Uşak

1

,1

,1

98,4

Van

2

,2

,2

98,6

Yalova

4

,4

,4

99,0

Yozgat

6

,6

,6

99,6

Zonguldak

4

,4

,4

100,0

990

98,7

100,0

13

1,3

1003

100,0

Toplam
Eksik Değer

Yüzde

Lütfen Seçiniz

Toplam

Katılımcıların %50'si Ankara (Merkez)'de, %4'ü İstanbul’da görev yapmaktadır. Diğer illerde görev
yapanların oranı %3'ten azdır. (Tablo 44)
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Tablo 45 Gideceğiniz eğitim/seminer nasıl belirlenir?
Frekans
Geçerli

Yüzde

Kümülatif Yüzde

642

64,0

64,0

64,0

İhtiyaçlarımızı biz belirler, talep
ederiz

361

36,0

36,0

100,0

Toplam

1003

100,0

100,0

Frekans
Geçerli

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

0

861

85,8

85,8

85,8

İnsan Kaynakları / Personel/
Eğitim bölümleri anketle sorar

142

14,2

14,2

100,0

1003

100,0

100,0

Toplam

Frekans
Geçerli

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

0

854

85,1

85,1

85,1

İnsan Kaynakları / Personel /
Eğitim bölümleri ile toplantılar
yaparak belirleriz

149

14,9

14,9

100,0

1003

100,0

100,0

Toplam

Frekans
Geçerli

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

0

736

73,4

73,4

73,4

İnsan Kaynakları / Personel
bölümleri karar verir

267

26,6

26,6

100,0

1003

100,0

100,0

Toplam

Frekans
Geçerli

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

0

743

74,1

74,1

74,1

Eğitim bölümleri karar verir

260

25,9

25,9

100,0

Toplam

1003

100,0

100,0

Frekans
Geçerli

Geçerli Yüzde

0

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

0

813

81,1

81,1

81,1

Yöneticim önerir

190

18,9

18,9

100,0

1003

100,0

100,0

Toplam

Gideceğiniz eğitim/seminer nasıl belirlenir?
Frekans
Geçerli

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

0

929

92,6

92,6

92,6

Diğer

74

7,4

7,4

100,0

Toplam

1003

100,0

100,0

Gideceğiniz eğitim/seminer nasıl belirlenir sorusuna katılımcıların %36'sı biz belirleriz, %27'si İK/Personel
bölümleri karar verir, %26'sı Eğitim bölümleri karar verir derken diğer seçenekleri işaretleyenlerin oranı
%20'nin altında kalmıştır. (Tablo 45)
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Tablo 46 Yılda ortalama kaç gün eğitim/seminerlere katılırsınız?
Frekans
Geçerli

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Hiç

42

4,2

4,2

4,2

1 günden az

16

1,6

1,6

5,8

1

19

1,9

1,9

7,7

2

51

5,1

5,1

12,8

3

72

7,2

7,2

19,9

4

25

2,5

2,5

22,4

5

218

21,7

21,7

44,2

6

23

2,3

2,3

46,5

7

60

6,0

6,0

52,4

8

9

,9

,9

53,3

9

4

,4

,4

53,7

10

222

22,1

22,1

75,9

11

2

,2

,2

76,1

12

14

1,4

1,4

77,5

14

6

,6

,6

78,1

15

93

9,3

9,3

87,3

18

1

,1

,1

87,4

20

67

6,7

6,7

94,1

21

4

,4

,4

94,5

22

1

,1

,1

94,6

24

2

,2

,2

94,8

25

10

1,0

1,0

95,8

30

14

1,4

1,4

97,2

30 günden fazla

28

2,8

2,8

100,0

Toplam

1003

100,0

100,0

Ankete katılanların %75'i yılda ortalama 10 gün ve altında, %25'i ise 10 günden daha fazla süreyle
eğitim/seminerlere katılmaktadır. (Tablo 46)
Tablo 47 KPDS'ye girdiniz mi?
Frekans
Geçerli

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Evet

336

33,5

33,5

33,5

hayır

667

66,5

66,5

100,0

1003

100,0

100,0

Toplam

Katılımcıların %34'ü KPDS'ye girmiş, %66'sı girmemiştir. (Tablo 47)
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Tablo 48 KPDS puanınız
İNGİLİZCE
Geçerli

Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

28

3

,3

1,0

1,0

32

1

,1

,3

1,3

35

3

,3

1,0

2,3

37

4

,4

1,3

3,6

38

1

,1

,3

3,9

39

2

,2

,7

4,6

40

6

,6

2,0

6,6

41

1

,1

,3

6,9

43

1

,1

,3

7,2

44

3

,3

1,0

8,2

45

7

,7

2,3

10,5

46

1

,1

,3

10,8

47

1

,1

,3

11,1

48

6

,6

2,0

13,1

49

4

,4

1,3

14,4

50

6

,6

2,0

16,4

51

2

,2

,7

17,0

52

1

,1

,3

17,4

53

2

,2

,7

18,0

54

2

,2

,7

18,7

55

7

,7

2,3

21,0

56

5

,5

1,6

22,6

57

2

,2

,7

23,3

58

5

,5

1,6

24,9

59

3

,3

1,0

25,9

60

7

,7

2,3

28,2

61

2

,2

,7

28,9

62

3

,3

1,0

29,8

63

1

,1

,3

30,2

64

2

,2

,7

30,8

65

6

,6

2,0

32,8

66

2

,2

,7

33,4

67

5

,5

1,6

35,1

68

8

,8

2,6

37,7

69

3

,3

1,0

38,7

70

10

1,0

3,3

42,0

71

6

,6

2,0

43,9

72

4

,4

1,3

45,2

73

6

,6

2,0

47,2

74

6

,6

2,0

49,2

75

11

1,1

3,6

52,8

76

7

,7

2,3

55,1

77

5

,5

1,6

56,7

78

8

,8

2,6

59,3

79

5

,5

1,6

61,0
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Tablo 48 KPDS puanınız
İNGİLİZCE

Eksik Değer
Toplam

Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

80

14

1,4

4,6

65,6

81

5

,5

1,6

67,2

82

6

,6

2,0

69,2

83

8

,8

2,6

71,8

84

5

,5

1,6

73,4

85

6

,6

2,0

75,4

86

9

,9

3,0

78,4

87

7

,7

2,3

80,7

88

3

,3

1,0

81,6

89

8

,8

2,6

84,3

90

8

,8

2,6

86,9

91

11

1,1

3,6

90,5

92

6

,6

2,0

92,5

93

3

,3

1,0

93,4

94

4

,4

1,3

94,8

95

4

,4

1,3

96,1

96

3

,3

1,0

97,0

97

4

,4

1,3

98,4

98

4

,4

1,3

99,7
100,0

99

1

,1

,3

Toplam

305

30,4

100,0

Sistem

698

69,6

1003

100,0

KPDS İngilizce sınavına giren 305 katılımcının %42'si 70 puan ve altında, %45'i 70 ila 90 puan arasında,
%13'ü ise 90 ve üstünde puan almıştır. (Tablo 48)
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Tablo 49 KPDS puanınız
ALMANCA
Frekans
Geçerli

Eksik Değer

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

30

1

,1

11,1

11,1

40

1

,1

11,1

22,2

68

1

,1

11,1

33,3

70

2

,2

22,2

55,6

73

1

,1

11,1

66,7

84

1

,1

11,1

77,8

86

2

,2

22,2

100,0

Toplam

9

,9

100,0

Sistem

994

99,1

Toplam

1003

100,0

KPDS Almanca sınavına giren 9 kişiden 2'si 70, 2'si 86 puan almıştır. (Tablo 49)
Tablo 50 KPDS puanınız
FRANSIZCA
Frekans
Geçerli

Eksik Değer

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

40

1

,1

7,1

7,1

41

1

,1

7,1

14,3

60

2

,2

14,3

28,6

65

1

,1

7,1

35,7

69

1

,1

7,1

42,9

71

1

,1

7,1

50,0

75

1

,1

7,1

57,1

80

1

,1

7,1

64,3

91

1

,1

7,1

71,4

92

1

,1

7,1

78,6

93

2

,2

14,3

92,9

96

1

,1

7,1

100,0

Toplam

14

1,4

100,0

Sistem

989

98,6

Toplam

1003

100,0

KPDS Fransızca sınavına giren 14 kişiden 2 tanesi 60, 2 tanesi 93 puan almıştır. (Tablo 50)
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Tablo 51 Mesleki iletişim kurulabilen diğer diller
Mesleki Dil: ALMANCA
Frekans
Geçerli

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

0

963

96,0

96,0

96,0

Almanca

40

4,0

4,0

100,0

Toplam

1003

100,0

100,0

Mesleki Dil: ARAPÇA
Frekans
Geçerli

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

0

978

97,5

97,5

97,5

Arapça

25

2,5

2,5

100,0

Toplam

1003

100,0

100,0

Mesleki Dil: ÇİNCE
Frekans
Geçerli

0

Yüzde

1003

Geçerli Yüzde

100,0

Kümülatif Yüzde

100,0

100,0

Mesleki Dil: FRANSIZCA
Frekans
Geçerli

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

0

963

96,0

96,0

96,0

Fransızca

40

4,0

4,0

100,0

Toplam

1003

100,0

100,0

Mesleki Dil: İNGİLİZCE
Frekans
Geçerli

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

0

321

32,0

32,0

32,0

İngilizce

682

68,0

68,0

100,0

Toplam

1003

100,0

100,0

Mesleki Dil: İSPANYOLCA
Frekans
Geçerli

Yüzde

Kümülatif
Yüzde

Geçerli Yüzde

0

1000

99,7

99,7

99,7

İspanyolca

3

,3

,3

100,0

Toplam

1003

100,0

100,0

Mesleki Dil: İTALYANCA
Frekans
Geçerli

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

0

1002

99,9

99,9

99,9

İtalyanca

1

,1

,1

100,0

Toplam

1003

100,0

100,0

Mesleki Dil: RUSCA
Frekans
Geçerli

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

0

999

99,6

99,6

99,6

8

4

,4

,4

100,0

Toplam

1003

100,0

100,0

Mesleki Dil: Diğer
Frekans
Geçerli

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

0

958

95,5

95,5

95,5

9

45

4,5

4,5

100,0

Toplam

1003

100,0

100,0
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Tablo 52 Kurumunuz için hizmet kalitesi ne kadar önceliklidir?
Frekans
Geçerli

Eksik Değer

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

En Az Öncelikli

5

,5

,5

,5

Az Öncelikli

13

1,3

1,3

1,8

Orta Öncelikli

116

11,6

11,6

13,4

Çok Öncelikli

427

42,6

42,7

56,0

En Çok Öncelikli

440

43,9

44,0

100,0

Toplam

1001

99,8

100,0

0

2

,2

Toplam

1003

100,0

Katılımcıların % 43'ü hizmet kalitesinin çok öncelikli olduğunu %44'ü ise en çok öncelikli olduğunu
belirtmiştir.
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Tablo 53 Kurumunuz için teknolojik gelişim ne kadar önceliklidir?
Frekans
Geçerli

Eksik Değer

En Az Öncelikli

Yüzde
4

Geçerli Yüzde
,4

Kümülatif Yüzde
,4

,4

Az Öncelikli

20

2,0

2,0

2,4

Orta Öncelikli

167

16,7

16,8

19,2

Çok Öncelikli

465

46,4

46,6

65,8

En Çok Öncelikli

341

34,0

34,2

100,0

Toplam

997

99,4

100,0

0

6

,6

Toplam

1003

100,0

Katılımcıların % 47'si teknolojik gelişimin çok öncelikli olduğunu %34'ü ise en çok öncelikli olduğunu
belirtmiştir.
Tablo 54 Kurumunuz için hizmet kapsamının genişletilmesi ne kadar önceliklidir?
Frekans
Geçerli

Eksik Değer

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

En Az Öncelikli

16

1,6

1,6

1,6

Az Öncelikli

55

5,5

5,6

7,2

Orta Öncelikli

301

30,0

30,5

37,7

Çok Öncelikli

379

37,8

38,4

76,2

En Çok Öncelikli

235

23,4

23,8

100,0

Toplam

986

98,3

100,0

0

17

1,7

Toplam

1003

100,0

Katılımcıların % 30'u hizmet kapsamının genişletilmesini orta öncelikli, %38'i çok öncelikli, %24'ü
ise en çok öncelikli olarak değerlendirmiştir. (Tablo 54)
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Tablo 55 Kurumunuz için verimli kaynak kullanımı ne kadar önceliklidir?
Frekans
Geçerli

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

En Az Öncelikli

11

1,1

1,1

1,1

Az Öncelikli

47

4,7

4,7

5,9

Orta Öncelikli

175

17,4

17,7

23,5

Çok Öncelikli

391

39,0

39,5

63,0

En Çok Öncelikli

367

36,6

37,0

100,0

Toplam

991

98,8

100,0

0

12

1,2

Toplam

1003

100,0

Eksik Değer

Verimli kaynak kullanımını katılımcıların % 17'si orta öncelikli, %39'u çok öncelikli, %37'si ise en çok
öncelikli olarak değerlendirmiştir. (Tablo 55)

Tablo 56 Kurumunuz için dış iletişim ne kadar önceliklidir?
Frekans
Geçerli

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

En Az Öncelikli

25

2,5

2,5

2,5

Az Öncelikli

72

7,2

7,2

9,8

Orta Öncelikli

227

22,6

22,8

32,6

Çok Öncelikli

372

37,1

37,4

70,0

En Çok Öncelikli

298

29,7

30,0

100,0

Toplam

994

99,1

100,0

0

9

,9

Toplam

1003

100,0

Eksik Değer

Dış iletişimi katılımcıların % 23'ü orta öncelikli, %37'si çok öncelikli, %30'u ise en çok öncelikli olarak
değerlendirmiştir. (Tablo 56)
Tablo 57 Kurumunuz için yenilikçilik ne kadar önceliklidir?
Frekans
Geçerli

Eksik Değer

En Az Öncelikli

Yüzde
19

Geçerli Yüzde
1,9

Kümülatif Yüzde
1,9

1,9

Az Öncelikli

46

4,6

4,6

6,5

Orta Öncelikli

178

17,7

17,9

24,4

Çok Öncelikli

381

38,0

38,2

62,6

En Çok Öncelikli

373

37,2

37,4

100,0

Toplam

997

99,4

100,0

0

6

,6

Toplam

1003

100,0

Katılımcıların % 38'i çalıştığı kurum için yenilikçiliğin çok öncelikli, %37'si ise en çok öncelikli olduğunu
belirtmiştir. (Tablo 57)
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Tablo 58 Kurumumda faaliyetler kurumun vizyonu doğrultusunda yönetilmektedir.
Frekans
Geçerli

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum

25

2,5

2,5

2,5

Katılmıyorum

93

9,3

9,3

11,9

Ne katılıyorum ne katılmıyorum

123

12,3

12,4

24,2

Katılıyorum

540

53,8

54,3

78,5

Kesinlikle katılıyorum

214

21,3

21,5

100,0

Toplam

995

99,2

100,0

0

8

,8

Toplam

1003

100,0

Eksik Değer

"Kurumumda faaliyetler kurumun vizyonu doğrultusunda yönetilmektedir" ibaresine katılımcıların %54'ü
katılıyorum, %21'i kesinlikle katılıyorum şeklinde yanıt vermiştir. (Tablo 58)
Tablo 59 Kurumumun stratejileri net şekilde belirlenmiştir.
Frekans
Geçerli

Kesinlikle katılmıyorum

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

27

2,7

2,7

2,7

Katılmıyorum

112

11,2

11,2

13,9

Ne katılıyorum ne katılmıyorum

147

14,7

14,7

28,7

Katılıyorum

506

50,4

50,8

79,4

Kesinlikle katılıyorum

205

20,4

20,6

100,0

Toplam

997

99,4

100,0

Eksik Değer 0

6 ,6

Toplam

1003

100,0

"Kurumumun stratejileri net şekilde belirlenmiştir" ibaresine katılımcıların %11'i katılmıyorum, %50'si
katılıyorum, %20'si ise kesinlikle katılıyorum şeklinde yanıt vermiştir. (Tablo 59)
Tablo 60 Kurumumun stratejileri somut eylem planlarına dönüştürülmüştür.
Frekans
Geçerli

Eksik Değer

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum

25

2,5

2,5

2,5

Katılmıyorum

120

12,0

12,1

14,7

Ne katılıyorum ne katılmıyorum

204

20,3

20,6

35,3

Katılıyorum

472

47,1

47,7

83,0

Kesinlikle katılıyorum

168

16,7

17,0

100,0

Toplam

989

98,6

100,0

0

14

1,4

Toplam

1003

100,0

"Kurumumun stratejileri somut eylem planlarına dönüştürülmüştür" ibaresine katılımcıların %12'si
katılmıyorum, %47'si katılıyorum, %17'si ise kesinlikle katılıyorum şeklinde yanıt vermiştir. (Tablo 60)
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Tablo 61 Kurumumun stratejileri ulusal politikalarla uyum içerisindedir.
Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum

15

1,5

1,5

1,5

Katılmıyorum

57

5,7

5,7

7,3

Ne katılıyorum ne katılmıyorum

149

14,9

15,0

22,3

Katılıyorum

564

56,2

56,8

79,1

Kesinlikle katılıyorum

208

20,7

20,9

100,0

Toplam

993

99,0

100,0

Eksik Değer 0

10

1,0

Toplam

1003

100,0

Geçerli

"Kurumumun stratejileri ulusal politikalarla uyum içerisindedir" ibaresine katılımcıların %15'i ne
katılıyorum ne katılmıyorum, %56'sı katılıyorum, %20'si ise kesinlikle katılıyorum şeklinde yanıt
vermiştir.

Tablo 62 Kurumumda yeni fikirler desteklenmektedir.
Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum

30

3,0

3,0

3,0

Katılmıyorum

109

10,9

10,9

14,0

Ne katılıyorum ne katılmıyorum

211

21,0

21,2

35,1

Katılıyorum

443

44,2

44,5

79,6

Kesinlikle katılıyorum

203

20,2

20,4

100,0

Toplam

996

99,3

100,0

Eksik Değer 0

7

,7

Toplam

1003

100,0

Geçerli

"Kurumumda yeni fikirler desteklenmektedir" ibaresine katılımcıların %21'i ne katılıyorum ne
katılmıyorum, %44'ü katılıyorum, %20'si ise kesinlikle katılıyorum şeklinde yanıt vermiştir. (Tablo 62)
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Tablo 63 Kurumum önemli yenilikleri sürekli hayata geçirmektedir.
Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum

25

2,5

2,5

2,5

Katılmıyorum

110

11,0

11,1

13,6

Ne katılıyorum ne katılmıyorum

242

24,1

24,4

38,0

Katılıyorum

450

44,9

45,4

83,5

Kesinlikle katılıyorum

164

16,4

16,5

100,0

Toplam

991

98,8

100,0

Eksik Değer 0

12

1,2

Toplam

1003

100,0

Geçerli

"Kurumum önemli yenilikleri sürekli hayata geçirmektedir" ibaresine Katılımcıların %24'ü ne katılıyorum
ne katılmıyorum, %45'i katılıyorum, %16'sı ise kesinlikle katılıyorum şeklinde yanıt vermiştir.
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Tablo 64 Kurumum bulunduğu ortamdaki belirsizliklere karşı hazırlıklıdır.

Geçerli

Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum

36

3,6

3,6

3,6

Katılmıyorum

139

13,9

14,1

17,7

Ne katılıyorum ne katılmıyorum

285

28,4

28,8

46,6

Katılıyorum

437

43,6

44,2

90,8

Kesinlikle katılıyorum

91

9,1

9,2

100,0

Toplam

100,0

988

98,5

Eksik Değer 0

15

1,5

Toplam

1003

100,0

Şekil.29

"Kurumum bulunduğu ortamdaki belirsizliklere karşı hazırlıklıdır” ibaresine katılımcıların %14'ü
katılmıyorum, %29'u ne katılıyorum ne katılmıyorum, %44'ü ise katılıyorum şeklinde yanıt vermiştir.

Tablo 65 Kurumum değişiklikleri etkin şekilde yürütebilme becerisine sahiptir.

Geçerli

Eksik Değer

Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif
Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum

20

2,0

2,0

2,0

Katılmıyorum

99

9,9

10,0

12,0

Ne katılıyorum ne katılmıyorum

237

23,6

24,0

36,0

Katılıyorum

505

50,3

51,1

87,1

Kesinlikle katılıyorum

128

12,8

12,9

100,0

Toplam

989

98,6

100,0

0

14

1,4

552
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Tablo 65 Kurumum değişiklikleri etkin şekilde yürütebilme becerisine sahiptir.

Geçerli

Eksik Değer
Toplam

Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif
Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum

20

2,0

2,0

2,0

Katılmıyorum

99

9,9

10,0

12,0

Ne katılıyorum ne katılmıyorum

237

23,6

24,0

36,0

Katılıyorum

505

50,3

51,1

87,1

Kesinlikle katılıyorum

128

12,8

12,9

100,0

Toplam

989

98,6

100,0

0

14

1,4

1003

100,0
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Şekil.30

"Kurumum değişiklikleri etkin şekilde yürütebilme becerisine sahiptir” ibaresine katılımcıların %24'ü ne
katılıyorum ne katılmıyorum, %51'i katılıyorum, %12'si ise kesinlikle katılıyorum şeklinde yanıt vermiştir.

Tablo 66 Kurumum siyasi baskılardan etkilenmemektedir.

Geçerli

Eksik
Değer
Toplam

Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum

127

12,7

12,9

12,9

Katılmıyorum

199

19,8

20,1

33,0

Ne katılıyorum ne katılmıyorum

291

29,0

29,5

62,4

Katılıyorum

253

25,2

25,6

88,1

Kesinlikle katılıyorum

118

11,8

11,9

100,0

Toplam

988

98,5

100,0

15

1,5

1003

100,0

0
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Şekil.31

"Kurumum siyasi baskılardan etkilenmemektedir" ibaresine katılımcıların %13'ü kesinlikle
katılmıyorum, %20'si katılmıyorum, %29'u ne katılıyorum ne katılmıyorum derken, %25'i
katılıyorum, %12'si ise kesinlikle katılıyorum şeklinde yanıt vermiştir.
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Tablo 67 Kurumumda yöneticilerin karar vermesi için yeterli bilgi sağlanmaktadır.
Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum

27

2,7

2,7

2,7

Katılmıyorum

97

9,7

9,8

12,6

Ne katılıyorum ne katılmıyorum

173

17,2

17,5

30,1

Katılıyorum

537

53,5

54,4

84,4

Kesinlikle katılıyorum

154

15,4

15,6

100,0

Toplam

988

98,5

100,0

Eksik Değer 0

15

1,5

Toplam

1003

100,0

Geçerli

Şekil.32

"Kurumumda yöneticilerin karar vermesi için yeterli bilgi sağlanmaktadır" ibaresine katılımcıların %10'u
katılmıyorum, %17'si ne katılıyorum ne katılmıyorum derken, %54'ü katılıyorum, %15'i ise kesinlikle
katılıyorum şeklinde yanıt vermiştir.
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Tablo 68 Kurumumda bilgiler ilgili noktalara yeterli şekilde ulaşmaktadır.
Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum

27

2,7

2,7

2,7

Katılmıyorum

95

9,5

9,6

12,3

Ne katılıyorum ne katılmıyorum

159

15,9

16,0

28,3

Katılıyorum

558

55,6

56,2

84,5

Kesinlikle katılıyorum

154

15,4

15,5

100,0

Toplam

993

99,0

100,0

Eksik Değer 0

10

1,0

Toplam

1003

100,0

Geçerli

Şekil.33

"Kurumumda bilgiler ilgili noktalara yeterli şekilde ulaşmaktadır” ibaresine katılımcıların %10'u
katılmıyorum, %16'sı ne katılıyorum ne katılmıyorum derken, %56'sı katılıyorum, %15'i ise kesinlikle
katılıyorum şeklinde yanıt vermiştir.

557/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo 69 Çalışanlar temel sorunları net olarak anlamaktadır.
Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum

22

2,2

2,2

2,2

Katılmıyorum

153

15,3

15,4

17,6

Ne katılıyorum ne katılmıyorum

241

24,0

24,3

41,9

Katılıyorum

496

49,5

49,9

91,8

Kesinlikle katılıyorum

81

8,1

8,2

100,0

Toplam

993

99,0

100,0

Eksik Değer 0

10

1,0

Toplam

1003

100,0

Geçerli

Şekil.34

"Çalışanlar temel sorunlarını net olarak anlamaktadır." ibaresi için katılımcıların %15'i katılmıyorum,
%24'ü ne katılıyorum ne katılmıyorum derken, %50'si katılıyorum, %8'i ise kesinlikle katılıyorum şeklinde
yanıt vermiştir.

558/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo 70 Kurumumda faaliyetlerin sonuçları etkili biçimde takip edilmektedir.
Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum

24

2,4

2,4

2,4

Katılmıyorum

133

13,3

13,5

15,9

Ne katılıyorum ne katılmıyorum

220

21,9

22,3

38,2

Katılıyorum

493

49,2

49,9

88,1

Kesinlikle katılıyorum

118

11,8

11,9

100,0

Toplam

988

98,5

100,0

Eksik Değer 0

15

1,5

Toplam

1003

100,0

Geçerli

Şekil.35

"Kurumumda faaliyetlerin sonuçları etkili biçimde takip edilmektedir." ibaresi için katılımcıların %13'ü
katılmıyorum, %22'si ne katılıyorum ne katılmıyorum derken, %50'si katılıyorum, %12'si ise kesinlikle
katılıyorum şeklinde yanıt vermiştir.

559/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo 71 Kurumum faaliyetlerindeki sorunların sebeplerini derinlemesine incelemektedir.
Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum

34

3,4

3,4

3,4

Katılmıyorum

203

20,2

20,5

23,9

Ne katılıyorum ne katılmıyorum

285

28,4

28,8

52,7

Katılıyorum

385

38,4

38,8

91,5

Kesinlikle katılıyorum

84

8,4

8,5

100,0

Toplam

991

98,8

100,0

Eksik Değer 0

12

1,2

Toplam

1003

100,0

Geçerli

Şekil.36

"Kurumum

faaliyetlerindeki

sorunların

sebeplerini

derinlemesine

incelemektedir."

ibaresi

için

katılımcıların %21'i katılmıyorum, %29'u ne katılıyorum ne katılmıyorum derken, %38'i katılıyorum, %9'u
ise kesinlikle katılıyorum şeklinde yanıt vermiştir.

560/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo 72 Kurumumdaki yöneticiler sorunları gözardı etmek yerine bu sorunlarla yüzleşmeyi tercih etmektedir.
Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum

48

4,8

4,8

4,8

Katılmıyorum

152

15,2

15,3

20,1

Ne katılıyorum ne katılmıyorum

266

26,5

26,8

46,9

Katılıyorum

423

42,2

42,6

89,4

Kesinlikle katılıyorum

105

10,5

10,6

100,0

Toplam

994

99,1

100,0

Eksik Değer 0

9

,9

Toplam

1003

100,0

Geçerli

Şekil.37

"Kurumumdaki yöneticiler sorunları gözardı etmek yerine bu sorunlarla yüzleşmeyi tercih etmektedir."
ibaresi için katılımcıların %15'i katılmıyorum, %27'si ne katılıyorum ne katılmıyorum derken, %42'si
katılıyorum, %11'i ise kesinlikle katılıyorum şeklinde yanıt vermiştir.

561/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo 73 Kurumum kendisini ülkemizdeki iyi uygulamalarla düzenli olarak karşılaştırmaktadır.
Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum

28

2,8

2,8

2,8

Katılmıyorum

117

11,7

11,8

14,7

Ne katılıyorum ne katılmıyorum

219

21,8

22,1

36,8

Katılıyorum

493

49,2

49,8

86,7

Kesinlikle katılıyorum

132

13,2

13,3

100,0

Toplam

989

98,6

100,0

Eksik Değer 0

14

1,4

Toplam

1003

100,0

Geçerli

Şekil.38

"Kurumum kendisini ülkemizdeki iyi uygulamalarla düzenli olarak karşılaştırmaktadır." ibaresi için
Katılımcıların %12'si katılmıyorum, %22'si ne katılıyorum ne katılmıyorum derken, %50'si katılıyorum,
%13'ü ise kesinlikle katılıyorum şeklinde yanıt vermiştir.

562/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo 74 Kurumum yurt dışındaki benzer kurumları sürekli takip etmektedir.
Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum

41

4,1

4,2

4,2

Katılmıyorum

159

15,9

16,1

20,3

Ne katılıyorum ne katılmıyorum

251

25,0

25,5

45,7

Katılıyorum

396

39,5

40,2

85,9

Kesinlikle katılıyorum

139

13,9

14,1

100,0

Toplam

986

98,3

100,0

Eksik Değer 0

17

1,7

Toplam

1003

100,0

Geçerli

Şekil.39

"Kurumum yurt dışındaki benzer kurumları sürekli takip etmektedir." ibaresi için katılımcıların %16'sı
katılmıyorum, %25'i ne katılıyorum ne katılmıyorum derken, %40'ı katılıyorum, %14'ü ise kesinlikle
katılıyorum şeklinde yanıt vermiştir.

563/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo 75 Kurumum diğer kurumlarla bilgi ve deneyimleri karşılıklı olarak paylaşmaktadır.

Geçerli

Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum

19

1,9

1,9

1,9

Katılmıyorum

99

9,9

10,1

12,0

Ne katılıyorum ne katılmıyorum

231

23,0

23,5

35,5

Katılıyorum

513

51,1

52,1

87,6

Kesinlikle katılıyorum

122

12,2

12,4

100,0

Toplam

100,0

984

98,1

Eksik Değer 0

19

1,9

Toplam

1003

100,0

Şekil.40

"Kurumum diğer kurumlarla bilgi ve deneyimleri karşılıklı olarak paylaşmaktadır." ibaresi için
Katılımcıların %10'u katılmıyorum, %23'ü ne katılıyorum ne katılmıyorum derken, %51'i katılıyorum,
%12'si ise kesinlikle katılıyorum şeklinde yanıt vermiştir.

564/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo 76 Kurumumda üst yönetim, strateji çalışmalarının önemine inanmaktadır.
Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum

24

2,4

2,4

2,4

Katılmıyorum

83

8,3

8,4

10,8

Ne katılıyorum ne katılmıyorum

180

17,9

18,1

28,9

Katılıyorum

500

49,9

50,4

79,3

Kesinlikle katılıyorum

205

20,4

20,7

100,0

Toplam

992

98,9

100,0

Eksik Değer 0

11

1,1

Toplam

1003

100,0

Geçerli

Şekil.41

"Kurumumda üst yönetim, strateji çalışmalarının önemine inanmaktadır." ibaresi için Katılımcıların %8'i
katılmıyorum, %18'i ne katılıyorum ne katılmıyorum derken, %50'si katılıyorum, %20'si ise kesinlikle
katılıyorum şeklinde yanıt vermiştir.

565/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo 77 Kurumumdaki tüm yöneticiler, uzun vadeli bakışın önemine inanmaktdır.
Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum

36

3,6

3,6

3,6

Katılmıyorum

122

12,2

12,3

15,9

Ne katılıyorum ne katılmıyorum

237

23,6

23,8

39,7

Katılıyorum

437

43,6

43,9

83,6

Kesinlikle katılıyorum

163

16,3

16,4

100,0

Toplam

995

99,2

100,0

Eksik Değer 0

8

,8

Toplam

1003

100,0

Geçerli

Şekil.42

"Kurumumdaki tüm yöneticiler, uzun vadeli bakışın önemine inanmaktdır." ibaresi için Katılımcıların
%12'si katılmıyorum, %24'ü ne katılıyorum ne katılmıyorum derken, %44'ü katılıyorum, %16'sı ise
kesinlikle katılıyorum şeklinde yanıt vermiştir.

566/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo 78 Kurumumda strateji çalışmalarına yaygın katılım vardır.
Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum

30

3,0

3,0

3,0

Katılmıyorum

186

18,5

18,9

22,0

Ne katılıyorum ne katılmıyorum

285

28,4

29,0

50,9

Katılıyorum

381

38,0

38,7

89,6

Kesinlikle katılıyorum

102

10,2

10,4

100,0

Toplam

984

98,1

100,0

Eksik Değer 0

19

1,9

Toplam

1003

100,0

Geçerli

Şekil.43

"Kurumumda strateji çalışmalarına yaygın Katılım vardır." ibaresi için katılımcıların %19'u katılmıyorum,
%28'i ne katılıyorum ne katılmıyorum derken, %38'i katılıyorum, %10'u ise kesinlikle katılıyorum şeklinde
yanıt vermiştir.

567/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo 79 Kurumum kararlarında ilişkide olduğu farklı kurumlardan görüş alır.

Geçerli

Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum

20

2,0

2,0

2,0

Katılmıyorum

84

8,4

8,5

10,5

Ne katılıyorum ne katılmıyorum

211

21,0

21,3

31,9

Katılıyorum

531

52,9

53,7

85,5

Kesinlikle katılıyorum

143

14,3

14,5

100,0

Toplam

989

98,6

100,0

14

1,4

1003

100,0

Eksik Değer 0
Toplam

Şekil.44

"Kurumum kararlarında ilişkide olduğu farklı kurumlardan görüş alır." ibaresi için katılımcıların %8'i
katılmıyorum, %21'i ne katılıyorum ne katılmıyorum derken, %53'ü katılıyorum, %14'ü ise kesinlikle
katılıyorum şeklinde yanıt vermiştir.

568/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo 80 Kurumum kararlarında bağımsız uzman görüşlerinden faydalanır.
Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum

40

4,0

4,0

4,0

Katılmıyorum

215

21,4

21,7

25,8

Ne katılıyorum ne katılmıyorum

289

28,8

29,2

54,9

Katılıyorum

377

37,6

38,1

93,0

Kesinlikle katılıyorum

69

6,9

7,0

100,0

Toplam

990

98,7

100,0

Eksik Değer 0

13

1,3

Toplam

1003

100,0

Geçerli

Şekil.45

"Kurumum kararlarında bağımsız uzman görüşlerinden faydalanır." ibaresi için katılımcıların %21'i
katılmıyorum, %29'u ne katılıyorum ne katılmıyorum derken, %38'i katılıyorum, %7'si ise kesinlikle
katılıyorum şeklinde yanıt vermiştir.

569/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo 81 Kurumumda stratejik planlama süreci etkin şekilde yürütülmektedir.
Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum

19

1,9

1,9

1,9

Katılmıyorum

132

13,2

13,4

15,3

Ne katılıyorum ne katılmıyorum

258

25,7

26,1

41,4

Katılıyorum

458

45,7

46,4

87,8

Kesinlikle katılıyorum

120

12,0

12,2

100,0

Toplam

987

98,4

100,0

Eksik Değer 0

16

1,6

Toplam

1003

100,0

Geçerli

Şekil.46

"Kurumum kararlarında bağımsız uzman görüşlerinden faydalanır." ibaresi için katılımcıların %13'ü
katılmıyorum, %26'sı ne katılıyorum ne katılmıyorum derken, %46'sı katılıyorum, %12'si ise kesinlikle
katılıyorum şeklinde yanıt vermiştir.

570/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo 82 Kurumumda proje yönetimi başarılı biçimde yapılmaktadır.

Geçerli

Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum

20

2,0

2,0

2,0

Katılmıyorum

128

12,8

12,9

14,9

Ne katılıyorum ne katılmıyorum

275

27,4

27,8

42,7

Katılıyorum

456

45,5

46,1

88,8

Kesinlikle katılıyorum

111

11,1

11,2

100,0

Toplam

100,0

990

98,7

Eksik Değer 0

13

1,3

Toplam

1003

100,0

Şekil.47

"Kurumumda proje yönetimi başarılı biçimde yapılmaktadır." ibaresi için Katılımcıların %13'ü
katılmıyorum, %28'i ne katılıyorum ne katılmıyorum derken, %46'sı katılıyorum, %11'i ise kesinlikle
katılıyorum şeklinde yanıt vermiştir.

571/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo 83 Kurumumdaki iş süreçleri performansı iyileştirecek şekilde yenilenmektedir.

Geçerli

Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum

31

3,1

3,1

3,1

Katılmıyorum

181

18,0

18,3

21,5

Ne katılıyorum ne katılmıyorum

267

26,6

27,0

48,5

Katılıyorum

413

41,2

41,8

90,3

Kesinlikle katılıyorum

96

9,6

9,7

100,0

Toplam

100,0

988

98,5

Eksik Değer 0

15

1,5

Toplam

1003

100,0

Şekil.48

"Kurumumdaki iş süreçleri performansı iyileştirecek şekilde yenilenmektedir." ibaresi için katılımcıların
%18'i katılmıyorum, %27'si ne katılıyorum ne katılmıyorum derken, %41'i katılıyorum, %10'u ise
kesinlikle katılıyorum şeklinde yanıt vermiştir.

572/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo 84 Kurumumdaki işleyiş hiyerarşinin olumsuzluklarından etkilenmemektedir.
Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum

79

7,9

8,0

8,0

Katılmıyorum

245

24,4

24,9

32,9

Ne katılıyorum ne katılmıyorum

285

28,4

28,9

61,8

Katılıyorum

310

30,9

31,5

93,3

Kesinlikle katılıyorum

66

6,6

6,7

100,0

Toplam

985

98,2

100,0

Eksik Değer 0

18

1,8

Toplam

1003

100,0

Geçerli

Şekil.49

"Kurumumdaki işleyiş hiyerarşinin olumsuzluklarından etkilenmemektedir." ibaresi için katılımcıların %8'i
kesinlikle katılmıyorum, %24'ü katılmıyorum ve %28'i ne katılıyorum ne katılmıyorum derken, %31'i
katılıyorum, %7'si ise kesinlikle katılıyorum şeklinde yanıt vermiştir.

573/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Şekil.50

"Kurumum değişiklikleri etkin şekilde yürütebilme becerisine sahiptir” ibaresine katılımcıların %24'ü ne
katılıyorum ne katılmıyorum, %51'i katılıyorum, %12'si ise kesinlikle katılıyorum şeklinde yanıt vermiştir.

Tablo 66 Kurumum siyasi baskılardan etkilenmemektedir.

Geçerli

Eksik
Değer
Toplam

Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum

127

12,7

12,9

12,9

Katılmıyorum

199

19,8

20,1

33,0

Ne katılıyorum ne katılmıyorum

291

29,0

29,5

62,4

Katılıyorum

253

25,2

25,6

88,1

Kesinlikle katılıyorum

118

11,8

11,9

100,0

Toplam

988

98,5

100,0

15

1,5

1003

100,0

0

554/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ
Eksik Değer 0

16

1,6

Toplam

1003

100,0

Şekil.51

"Kurumumda yöneticiler arasında başarılı bir takım oyunu vardır." ibaresi için katılımcıların %8'i
kesinlikle katılmıyorum, %22'si katılmıyorum ve %30'u ne katılıyorum ne katılmıyorum derken, %32'si
katılıyorum, %8'i ise kesinlikle katılıyorum şeklinde yanıt vermiştir.

575/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo 87 Kurumumda Strateji Geliştirme Biriminin rolü açık şekilde bilinmektedir.

Geçerli

Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum

58

5,8

5,9

5,9

Katılmıyorum

197

19,6

20,0

25,9

Ne katılıyorum ne katılmıyorum

263

26,2

26,7

52,6

Katılıyorum

369

36,8

37,5

90,1

Kesinlikle katılıyorum

97

9,7

9,9

100,0

Toplam

100,0

984

98,1

Eksik Değer 0

19

1,9

Toplam

1003

100,0

Şekil.52

"Kurumumda Strateji Geliştirme Biriminin rolü açık şekilde bilinmektedir." ibaresi için katılımcıların %6'sı
kesinlikle katılmıyorum, %20'si katılmıyorum ve %26'sı ne katılıyorum ne katılmıyorum derken, %37'si
katılıyorum, %10'u ise kesinlikle katılıyorum şeklinde yanıt vermiştir.

576/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo 88 Kurumumda kalite çalışmaları düzenli şekilde yürütülmektedir.

Geçerli

Eksik
Değer

Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum

52

5,2

5,3

5,3

Katılmıyorum

188

18,7

19,0

24,3

Ne katılıyorum ne katılmıyorum 300

29,9

30,3

54,6

Katılıyorum

358

35,7

36,2

90,8

Kesinlikle katılıyorum

91

9,1

9,2

100,0

Toplam

989

98,6

100,0

14

1,4

1003

100,0

0

Toplam

Şekil.53

"Kurumumda kalite çalışmaları düzenli şekilde yürütülmektedir." ibaresi için katılımcıların %19'u
katılmıyorum ve %30'u ne katılıyorum ne katılmıyorum derken, %36'si katılıyorum, %9'u ise kesinlikle
katılıyorum şeklinde yanıt vermiştir.

577/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo 89 Kurumumdaki yöneticiler fikir ayrılıklarını uzlaşmayla çözebilmektedirler.

Geçerli

Eksik
Değer
Toplam

Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum

45

4,5

4,6

4,6

Katılmıyorum

160

16,0

16,2

20,7

Ne katılıyorum ne katılmıyorum 288

28,7

29,1

49,9

Katılıyorum

403

40,2

40,8

90,7

Kesinlikle katılıyorum

92

9,2

9,3

100,0

Toplam

988

98,5

100,0

15

1,5

1003

100,0

0

Şekil.54

"Kurumumdaki yöneticiler fikir ayrılıklarını uzlaşmayla çözebilmektedirler." ibaresi için katılımcıların
%16'sı katılmıyorum ve %29'u ne katılıyorum ne katılmıyorum derken, %40'ı katılıyorum, %9'u ise
kesinlikle katılıyorum şeklinde yanıt vermiştir.

578/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo 90 Kurumum farklı kurumlarla ortak hedefler doğrultusunda hareket etmektedir.

Geçerli

Eksik
Değer
Toplam

Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum

30

3,0

3,0

3,0

Katılmıyorum

97

9,7

9,8

12,8

Ne katılıyorum ne katılmıyorum 268

26,7

27,1

39,9

Katılıyorum

493

49,2

49,8

89,7

Kesinlikle katılıyorum

102

10,2

10,3

100,0

Toplam

990

98,7

100,0

13

1,3

1003

100,0

0

Şekil.55

"Kurumum farklı kurumlarla ortak hedefler doğrultusunda hareket etmektedir." ibaresi için katılımcıların
%10'u katılmıyorum ve %27'si ne katılıyorum ne katılmıyorum derken, %49'u katılıyorum, %10'u ise
kesinlikle katılıyorum şeklinde yanıt vermiştir.

579/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ
Tablo 91 Kurumum farklı kurumlarla işbirlikleri geliştirmektedir.
Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum

11

1,1

1,1

1,1

Katılmıyorum

69

6,9

7,0

8,1

Ne katılıyorum ne katılmıyorum 197

19,6

19,9

28,0

Katılıyorum

594

59,2

60,1

88,1

Kesinlikle katılıyorum

118

11,8

11,9

100,0

Toplam

989

98,6

100,0

Eksik Değer 0

14

1,4

Toplam

1003

100,0

Geçerli

Şekil.56

"Kurumum farklı kurumlarla işbirlikleri geliştirmektedir." ibaresi için katılımcıların %7'si katılmıyorum ve
%20'si ne katılıyorum ne katılmıyorum derken, %59'u katılıyorum, %12'si ise kesinlikle katılıyorum
şeklinde yanıt vermiştir.

580/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo 92 Kurumumdaki birimler birbiriyle işbirliği içinde çalışmaktadır.

Geçerli

Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum

24

2,4

2,4

2,4

Katılmıyorum

119

11,9

12,0

14,5

Ne katılıyorum ne katılmıyorum 216

21,5

21,8

36,3

Katılıyorum

524

52,2

53,0

89,3

Kesinlikle katılıyorum

106

10,6

10,7

100,0

Toplam

100,0

989

98,6

Eksik Değer 0

14

1,4

Toplam

1003

100,0

Şekil.57

"Kurumumdaki birimler birbiriyle işbirliği içinde çalışmaktadır." ibaresi için Katılımcıların %12'si
katılmıyorum ve %22'si ne katılıyorum ne katılmıyorum derken, %52'si katılıyorum, %11'i ise kesinlikle
katılıyorum şeklinde yanıt vermiştir.

581/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo 93 Kurumumun amaçları bireyler tarafından benimsenmiştir.
Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum

26

2,6

2,6

2,6

Katılmıyorum

120

12,0

12,2

14,8

Ne katılıyorum ne katılmıyorum 282

28,1

28,6

43,4

Katılıyorum

463

46,2

46,9

90,3

Kesinlikle katılıyorum

96

9,6

9,7

100,0

Toplam

987

98,4

100,0

Eksik Değer 0

16

1,6

Toplam

1003

100,0

Geçerli

Şekil.58

"Kurumumun amaçları bireyler tarafından benimsenmiştir." ibaresi için katılımcıların % 12'si
katılmıyorum ve % 28'i ne katılıyorum ne katılmıyorum derken, % 46'sı katılıyorum, % 10'u ise kesinlikle
katılıyorum şeklinde yanıt vermiştir.

582/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo 94 Kurumumda birimler arası iletişim sorunsuz işlemektedir.

Geçerli

Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum

33

3,3

3,3

3,3

Katılmıyorum

194

19,3

19,6

23,0

Ne katılıyorum ne katılmıyorum 308

30,7

31,1

54,1

Katılıyorum

376

37,5

38,0

92,1

Kesinlikle katılıyorum

78

7,8

7,9

100,0

Toplam

989

98,6

100,0

Eksik Değer 0

14

1,4

Toplam

1003

100,0

Şekil.59

"Kurumumda birimler arası iletişim sorunsuz işlemektedir." ibaresi için katılımcıların % 19'u katılmıyorum
ve % 31'i ne katılıyorum ne katılmıyorum derken, % 38'i katılıyorum, % 8'i ise kesinlikle katılıyorum
şeklinde yanıt vermiştir.

583/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ
Tablo 95 Kurumum hedeflerine ulaşma düzeyini ölçümlemektedir.

Geçerli

Eksik Değer

Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum

27

2,7

2,8

2,8

Katılmıyorum

189

18,8

19,3

22,1

Ne katılıyorum ne katılmıyorum

257

25,6

26,3

48,3

Katılıyorum

421

42,0

43,0

91,3

Kesinlikle katılıyorum

85

8,5

8,7

100,0

Toplam

979

97,6

100,0

0

24

2,4

1003

100,0

Toplam

Tablo.60

"Kurumum hedeflerine ulaşma düzeyini ölçümlemektedir." cümlesi için Katılımcıların % 19'u
katılmıyorum ve % 26'sı ne katılıyorum ne katılmıyorum derken, % 42'si katılıyorum, % 9'u ise kesinlikle
katılıyorum şeklinde yanıt vermiştir.

584/855 /855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo 96 Kurumum faaliyetlerinin sonuçlarını denetlemektedir.

Geçerli

Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum

20

2,0

2,0

2,0

Katılmıyorum

99

9,9

10,0

12,1

Ne katılıyorum ne katılmıyorum 206

20,5

20,9

33,0

Katılıyorum

528

52,6

53,5

86,5

Kesinlikle katılıyorum

133

13,3

13,5

100,0

Toplam

986

98,3

100,0

Eksik Değer 0

17

1,7

Toplam

1003

100,0

Şekil.61

"Kurumum faaliyetlerinin sonuçlarını denetlemektedir” cümlesi için katılımcıların % 10'u katılmıyorum ve
% 21'sı ne katılıyorum ne katılmıyorum derken, % 53'ü katılıyorum, % 13'ü ise kesinlikle katılıyorum
şeklinde yanıt vermiştir.

585/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo 97 Kurumumda bireylerin performansları izlenmektedir.

Geçerli

Eksik
Değer
Toplam

Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum

71

7,1

7,2

7,2

Katılmıyorum

257

25,6

26,2

33,4

Ne katılıyorum ne katılmıyorum 264

26,3

26,9

60,3

Katılıyorum

303

30,2

30,9

91,2

Kesinlikle katılıyorum

86

8,6

8,8

100,0

Toplam

981

97,8

100,0

22

2,2

1003

100,0

0

Şekil.62

"Kurumumda bireylerin performansları izlenmektedir” ibaresi için katılımcıların %7'si kesinlikle
katılmıyorum, % 26'sı katılmıyorum ve % 26'sı ne katılıyorum ne katılmıyorum derken, % 30'u
katılıyorum, %9'u ise kesinlikle katılıyorum şeklinde yanıt vermiştir.

586/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo 98 Kurumumda birimlerin performansları izlenmektedir.
Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum

46

4,6

4,7

4,7

Katılmıyorum

220

21,9

22,5

27,3

Ne katılıyorum ne katılmıyorum 239

23,8

24,5

51,7

Katılıyorum

381

38,0

39,0

90,8

Kesinlikle katılıyorum

90

9,0

9,2

100,0

Toplam

976

97,3

100,0

Eksik Değer 0

27

2,7

Toplam

1003

100,0

Geçerli

Şekil.63

"Kurumumda birimlerin performansları izlenmektedir” cümlesi için Katılımcıların % 22'si
katılmıyorum ve % 24'ü ne katılıyorum ne katılmıyorum derken, % 38'i katılıyorum, % 9'u ise
kesinlikle katılıyorum şeklinde yanıt vermiştir.

587/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo 99 Kurumumda kaynaklar etkin şekilde kullanılmaktadır.
Geçerli

Eksik
Değer

Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum

43

4,3

4,3

4,3

Katılmıyorum

124

12,4

12,5

16,9

Ne katılıyorum ne katılmıyorum 262

26,1

26,5

43,4

Katılıyorum

426

42,5

43,1

86,5

Kesinlikle katılıyorum

134

13,4

13,5

100,0

Toplam

989

98,6

100,0

14

1,4

1003

100,0

0

Toplam

Şekil.64

"Kurumumda kaynaklar etkin şekilde kullanılmaktadır” cümlesi için katılımcıların % 12'si
katılmıyorum ve % 26'sı ne katılıyorum ne katılmıyorum derken, % 43'ü katılıyorum, % 13'u ise
kesinlikle katılıyorum şeklinde yanıt vermiştir.

588/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo 100 Kurumumun hedefleri bireylerin yapması gereken işlere dönüştürülmüştür.

Geçerli

Eksik
Değer

Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum

41

4,1

4,2

4,2

Katılmıyorum

176

17,5

18,1

22,3

Ne katılıyorum ne katılmıyorum 331

33,0

34,0

56,3

Katılıyorum

352

35,1

36,1

92,4

Kesinlikle katılıyorum

74

7,4

7,6

100,0

Toplam

974

97,1

100,0

29

2,9

1003

100,0

0

Toplam

Şekil.65

"Kurumumun hedefleri bireylerin yapması gereken işlere dönüştürülmüştür" cümlesi için
Katılımcıların % 18'i katılmıyorum ve % 33'ü ne katılıyorum ne katılmıyorum derken, % 35'i
katılıyorum, % 7'si ise kesinlikle katılıyorum şeklinde yanıt vermiştir.

589/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ
Tablo 101 Kurumumda fiziki ve teknik altyapı yeterlidir.

Geçerli

Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum

47

4,7

4,8

4,8

Katılmıyorum

198

19,7

20,0

24,8

Ne katılıyorum ne katılmıyorum 194

19,3

19,6

44,4

Katılıyorum

446

44,5

45,1

89,5

Kesinlikle katılıyorum

104

10,4

10,5

100,0

Toplam

100,0

989

98,6

Eksik Değer 0

14

1,4

Toplam

1003

100,0

Şekil.66

"Kurumumda fiziki ve teknik altyapı yeterlidir” cümlesi için Katılımcıların % 20'si katılmıyorum ve %
19'u ne katılıyorum ne katılmıyorum derken, % 45'i katılıyorum, % 10'u ise kesinlikle katılıyorum şeklinde
yanıt vermiştir.

590/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo 102 Kurumumda sürekli eğitim çalışmaları yürütülmektedir.

Geçerli

Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum

33

3,3

3,3

3,3

Katılmıyorum

140

14,0

14,2

17,5

Ne katılıyorum ne katılmıyorum 200

19,9

20,3

37,8

Katılıyorum

481

48,0

48,7

86,5

Kesinlikle katılıyorum

133

13,3

13,5

100,0

Toplam

987

98,4

100,0

Eksik Değer 0

16

1,6

Toplam

1003

100,0

Şekil.67

"Kurumumda sürekli eğitim çalışmaları yürütülmektedir” cümlesi için katılımcıların % 14'ü katılmıyorum
ve % 20'si ne katılıyorum ne katılmıyorum derken, % 48'i katılıyorum, % 13'ü ise kesinlikle katılıyorum
şeklinde yanıt vermiştir. (Tablo 102)

591/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo 103 Kurumumda nitelikli personel sayısı yeterlidir.
Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum

98

9,8

9,9

9,9

Katılmıyorum

246

24,5

24,9

34,9

Ne katılıyorum ne katılmıyorum 218

21,7

22,1

56,9

Katılıyorum

340

33,9

34,4

91,4

Kesinlikle katılıyorum

85

8,5

8,6

100,0

Toplam

987

98,4

100,0

Eksik Değer 0

16

1,6

Toplam

1003

100,0

Geçerli

Şekil.68

"Kurumumda nitelikli personel sayısı yeterlidir" ibaresi için katılımcıların %10'u kesinlikle katılmıyorum,
% 25'i katılmıyorum ve % 22'si ne katılıyorum ne katılmıyorum derken, % 34'u katılıyorum, %9'u ise
kesinlikle katılıyorum şeklinde yanıt vermiştir. (Tablo 103)

592/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo 104 Sorumluluk alanındaki kaynaklarla görevleri uyumlu şekilde biraraya getiririm.
Geçerli

Eksik Değer
Toplam

Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Çok Seyrek

2

,2

,2

,2

Seyrek

5

,5

,5

,7

Bazen

88

8,8

9,1

9,8

Sıklıkla

662

66,0

68,4

78,2

Çok Sık

211

21,0

21,8

100,0

Toplam

968

96,5

100,0

0

35

3,5

1003

100,0

Şekil.69

"Sorumluluk alanındaki kaynaklarla görevleri uyumlu şekilde biraraya getiririm" ibaresi için ankete katılan
yöneticilerden % 9'u bazen, %66'sı sıklıkla, %21'i ise çok sık cevabını vermiştir.

593/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo 105 Kararlarda uzun vadeli sonuçları göz önüne alırım.
Geçerli

Eksik Değer
Toplam

Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Çok Seyrek

5

,5

,5

,5

Seyrek

11

1,1

1,1

1,7

Bazen

95

9,5

9,8

11,5

Sıklıkla

591

58,9

61,2

72,7

Çok Sık

263

26,2

27,3

100,0

Toplam

965

96,2

100,0

0

38

3,8

1003

100,0

Şekil.70

"Kararlarda uzun vadeli sonuçları göz önüne alırım" ibaresi için ankete katılan yöneticilerden % 10'u
bazen, %59'u sıklıkla, %26'sı ise çok sık cevabını vermiştir.

594/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo 106 İşimde hedeflediğim amaçlara tam zamanında ulaşırım.
Frekans
Geçerli

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Çok Seyrek

7

,7

,7

,7

Seyrek

26

2,6

2,7

3,4

Bazen

245

24,4

25,5

28,9

Eksik Değer
Toplam

Sıklıkla

538

53,6

55,9

84,8

Çok Sık

146

14,6

15,2

100,0

Toplam

962

95,9

100,0

0

41

4,1

1003

100,0

Şekil.71

"İşimde hedeflediğim amaçlara tam zamanında ulaşırım" ibaresi için ankete katılan yöneticilerden % 24'ü
bazen, %54'ü sıklıkla, %15'i ise çok sık cevabını vermiştir.

595/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo 107 Birimimde belirlediğim hedefler ve faaliyetler kurum dışındaki diğer faaliyetlerle uyum içerisindedir.
Geçerli

Eksik Değer
Toplam

Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Çok Seyrek

13

1,3

1,4

1,4

Seyrek

35

3,5

3,6

5,0

Bazen

202

20,1

21,0

26,0

Sıklıkla

546

54,4

56,9

82,9

Çok Sık

164

16,4

17,1

100,0

Toplam

960

95,7

100,0

0

43

4,3

1003

100,0

Şekil.72

"Birimimde belirlediğim hedefler ve faaliyetler kurum dışındaki diğer faaliyetlerle uyum içerisindedir"
ibaresi için ankete katılan yöneticilerden % 20'si bazen, %54'ü sıklıkla, %16'sı ise çok sık cevabını
vermiştir.

596/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo 108 Verdiğim kararlarda birbirinden farklı çok sayıda kıstası göz önüne alırım.
Geçerli

Eksik Değer
Toplam

Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Çok Seyrek

1

,1

,1

,1

Seyrek

5

,5

,5

,6

Bazen

76

7,6

7,9

8,5

Sıklıkla

564

56,2

58,3

66,7

Çok Sık

322

32,1

33,3

100,0

Toplam

968

96,5

100,0

0

35

3,5

1003

100,0

Şekil.73

"Verdiğim kararlarda birbirinden farklı çok sayıda kıstası göz önüne alırım" ibaresi için ankete katılan
yöneticilerden % 8'i bazen, %56'sı sıklıkla, %32'sı ise çok sık cevabını vermiştir.

597/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo 109 Çalıştığım konularla ilgili kritik göztergelerin Gelecekte ne şekilde gelişeceğini öngörürüm.
Geçerli

Eksik Değer
Toplam

Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Çok Seyrek

4

,4

,4

,4

Seyrek

19

1,9

2,0

2,4

Bazen

171

17,0

17,9

20,3

Sıklıkla

550

54,8

57,5

77,8

Çok Sık

212

21,1

22,2

100,0

Toplam

956

95,3

100,0

0

47

4,7

1003

100,0

Şekil.74
Çalıştığım konularla ilgili kritik göstergelerin gelecekte ne şekilde gelişeceğini öngörürüm.

"Çalıştığım konularla ilgili kritik göstergelerin gelecekte ne şekilde gelişeceğini öngörürüm" ibaresi için
ankete katılan yöneticilerden % 17'si bazen, %55'i sıklıkla, %21'i ise çok sık cevabını vermiştir.

598/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo 110 Hedeflere ulaşmak için çok sayıda seçenek üretirim.
Geçerli

Eksik Değer
Toplam

Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Çok Seyrek

4

,4

,4

,4

Seyrek

24

2,4

2,5

2,9

Bazen

179

17,8

18,5

21,5

Sıklıkla

533

53,1

55,2

76,7

Çok Sık

225

22,4

23,3

100,0

Toplam

965

96,2

100,0

0

38

3,8

1003

100,0

Şekil.75

"Hedeflere ulaşmak için çok sayıda seçenek üretirim" ibaresi için ankete katılan yöneticilerden % 18'i
bazen, %53'ü sıklıkla, %22'si ise çok sık cevabını vermiştir.

599/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo 111 Sorunları sistemli yaklaşarak çözerim.
Geçerli

Eksik Değer
Toplam

Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Çok Seyrek

2

,2

,2

,2

Seyrek

11

1,1

1,1

1,4

Bazen

106

10,6

11,0

12,4

Sıklıkla

575

57,3

59,8

72,1

Çok Sık

268

26,7

27,9

100,0

Toplam

962

95,9

100,0

0

41

4,1

1003

100,0

Şekil.76

"Sorunları sistemli yaklaşarak çözerim" ibaresi için ankete katılan yöneticilerden % 11'i bazen, %57'si
sıklıkla, %27'si ise çok sık cevabını vermiştir.

600/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ
Tablo 112 Sorumlu olduğum faaliyetlerde çarpıcı gelişmeler sağlarım.
Geçerli

Eksik Değer
Toplam

Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Çok Seyrek

12

1,2

1,2

1,2

Seyrek

37

3,7

3,8

5,1

Bazen

301

30,0

31,3

36,3

Sıklıkla

438

43,7

45,5

81,8

Çok Sık

175

17,4

18,2

100,0

Toplam

963

96,0

100,0

0

40

4,0

1003

100,0

Şekil.77

"Sorumlu olduğum faaliyetlerde çarpıcı gelişmeler sağlarım" ibaresi için ankete katılan yöneticilerden %
30'u bazen, %44'ü sıklıkla, %17'si ise çok sık cevabını vermiştir.

601/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo 113 Gördüğüm bir fırsat için hızla harekete geçerim.
Geçerli

Eksik Değer
Toplam

Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Çok Seyrek

15

1,5

1,6

1,6

Seyrek

38

3,8

4,0

5,5

Bazen

186

18,5

19,3

24,8

Sıklıkla

500

49,9

52,0

76,8

Çok Sık

223

22,2

23,2

100,0

Toplam

962

95,9

100,0

0

41

4,1

1003

100,0

Şekil.78

"Gördüğüm bir fırsat için hızla harekete geçerim" ibaresi için ankete katılan yöneticilerden % 19'u bazen,
% 50'si sıklıkla, % 22'si ise çok sık cevabını vermiştir.

602/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo 114 İş sonuçlarına göre varsayımlarımı değiştiririm.
Geçerli

Eksik Değer
Toplam

Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Çok Seyrek

15

1,5

1,6

1,6

Seyrek

19

1,9

2,0

3,5

Bazen

270

26,9

28,0

31,6

Sıklıkla

503

50,1

52,2

83,8

Çok Sık

156

15,6

16,2

100,0

Toplam

963

96,0

100,0

0

40

4,0

1003

100,0

Şekil.79

"İş sonuçlarına göre varsayımlarımı değiştiririm” ibaresi için ankete katılan yöneticilerden % 27'si bazen,
% 50'si sıklıkla, % 17'si ise çok sık cevabını vermiştir.

603/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo 115 Yöneticilik deneyiminiz açısından: Kurumsal geçmişi iş arkadaşlarıma hatırlatırım.
Geçerli

Eksik Değer
Toplam

Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Çok Seyrek

14

1,4

1,4

1,4

Seyrek

38

3,8

3,9

5,3

Bazen

289

28,8

29,7

35,1

Sıklıkla

453

45,2

46,6

81,7

Çok Sık

178

17,7

18,3

100,0

Toplam

972

96,9

100,0

0

31

3,1

1003

100,0

Şekil.80

"Kurumsal geçmişi iş arkadaşlarıma hatırlatırım” ibaresi için ankete katılan yöneticilerden % 29'u bazen, %
45'i sıklıkla, % 18'i ise çok sık cevabını vermiştir.

604/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo 116 Başkalarından yeni şeyler öğrenirim.
Geçerli

Eksik Değer
Toplam

Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Çok Seyrek

2

,2

,2

,2

Seyrek

9

,9

,9

1,1

Bazen

155

15,5

16,0

17,1

Sıklıkla

504

50,2

52,0

69,1

Çok Sık

299

29,8

30,9

100,0

Toplam

969

96,6

100,0

0

34

3,4

1003

100,0

Şekil.81

"Başkalarından yeni şeyler öğrenirim” ibaresi için ankete katılan yöneticilerden % 16'sı bazen, % 50'si
sıklıkla, % 30'u ise çok sık cevabını vermiştir.

605/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo 117 Kendi sorumluluğumdaki konuları en iyi uygulamalarla karşılaştırırım.
Geçerli

Eksik Değer
Toplam

Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Çok Seyrek

2

,2

,2

,2

Seyrek

10

1,0

1,0

1,2

Bazen

122

12,2

12,6

13,8

Sıklıkla

526

52,4

54,2

68,0

Çok Sık

310

30,9

32,0

100,0

Toplam

970

96,7

100,0

0

33

3,3

1003

100,0

Şekil.82

"Kendi sorumluluğumdaki konuları en iyi uygulamalarla karşılaştırırım” ibaresi için ankete katılan
yöneticilerden % 12'si bazen, % 52'si sıklıkla, % 31'i ise çok sık cevabını vermiştir.

606/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo 118 İşimle ilgili kapsamlı bilgiler toplayıp derlerim.
Geçerli

Eksik Değer
Toplam

Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Seyrek

10

1,0

1,0

1,0

Bazen

106

10,6

11,0

12,0

Sıklıkla

574

57,2

59,4

71,4

Çok Sık

277

27,6

28,6

100,0

Toplam

967

96,4

100,0

0

36

3,6

1003

100,0

Şekil.83

"İşimle ilgili kapsamlı bilgiler toplayıp derlerim” ibaresi için ankete katılan yöneticilerden % 11'i bazen, %
58'i sıklıkla, % 28'i ise çok sık cevabını vermiştir.

607/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo 119 Yaptığım analizlerde bilimsel araştırma yöntemlerini uygularım.
Geçerli

Eksik Değer
Toplam

Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Çok Seyrek

27

2,7

2,8

2,8

Seyrek

77

7,7

8,0

10,8

Bazen

292

29,1

30,4

41,2

Sıklıkla

411

41,0

42,8

84,1

Çok Sık

153

15,3

15,9

100,0

Toplam

960

95,7

100,0

0

43

4,3

1003

100,0

Şekil.84

"Yaptığım analizlerde bilimsel araştırma yöntemlerini uygularım” ibaresi için ankete katılan yöneticilerden
% 29'u bazen, % 41'i sıklıkla, % 15'i ise çok sık cevabını vermiştir.

608/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo 120 Karar vermek için farklı bilgi kaynaklarına ulaşırım.
Geçerli

Eksik Değer
Toplam

Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Çok Seyrek

1

,1

,1

,1

Seyrek

15

1,5

1,5

1,7

Bazen

143

14,3

14,8

16,4

Sıklıkla

559

55,7

57,7

74,1

Çok Sık

251

25,0

25,9

100,0

Toplam

969

96,6

100,0

0

34

3,4

1003

100,0

Şekil.85

"Karar vermek için farklı bilgi kaynaklarına ulaşırım” ibaresi için ankete katılan yöneticilerden % 14'ü
bazen, % 56'sı sıklıkla, % 25'i ise çok sık cevabını vermiştir.

609/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo 121 Alanımla ilgili son gelişmeleri takip ederim.
Frekans
Geçerli

Eksik Değer
Toplam

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Seyrek

12

1,2

1,2

1,2

Bazen

80

8,0

8,2

9,5

Sıklıkla

535

53,3

55,1

64,6

Çok Sık

344

34,3

35,4

100,0

Toplam

971

96,8

100,0

32

3,2

1003

100,0

0

Şekil.86

"Alanımla ilgili son gelişmeleri takip ederim” ibaresi için ankete katılan yöneticilerden % 8'i
bazen, % 53'ü sıklıkla, % 34'ü ise çok sık cevabını vermiştir.

610/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo 122 Faaliyet adımlarını sebep sonuç ilişkilerine göre şekillendiririm.
Frekans
Geçerli

Çok Seyrek

Eksik Değer
Toplam

Yüzde

Geçerli Yüzde

4 ,4

Kümülatif Yüzde

,4

,4

Seyrek

14

1,4

1,5

1,9

Bazen

122

12,2

12,7

14,6

Sıklıkla

595

59,3

62,0

76,6

Çok Sık

225

22,4

23,4

100,0

Toplam

960

95,7

100,0

43

4,3

1003

100,0

0

Sekil.89

"Faaliyet adımlarını sebep sonuç ilişkilerine göre şekillendiririm” ibaresi için ankete katılan
yöneticilerden % 12'si bazen, % 60'ı sıklıkla, % 22'si ise çok sık cevabını vermiştir.

611/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo 123 Kurumumun mevcut stratejilerini analiz ederim.
Frekans
Geçerli

Eksik Değer
Toplam

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Çok Seyrek

13

1,3

1,4

1,4

Seyrek

31

3,1

3,2

4,6

Bazen

216

21,5

22,5

27,1

Sıklıkla

527

52,5

55,0

82,1

Çok Sık

172

17,1

17,9

100,0

Toplam

959

95,6

100,0

44

4,4

1003

100,0

0

Şekil.90

"Kurumumun mevcut stratejilerini analiz ederim” ibaresi için ankete katılan yöneticilerden % 22'si bazen,
% 53'ü sıklıkla, % 17'si ise çok sık cevabını vermiştir.

612/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo 124 Kurumumun mevcut durumuyla ilgili somut verilere dayalı tespitlerde bulunurum.
Frekans
Geçerli

Eksik Değer
Toplam

Çok Seyrek

Yüzde

Geçerli Yüzde

6 ,6

Kümülatif Yüzde

,6

,6

Seyrek

27

2,7

2,8

3,4

Bazen

191

19,0

19,9

23,3

Sıklıkla

543

54,1

56,6

79,9

Çok Sık

193

19,2

20,1

100,0

Toplam

960

95,7

100,0

43

4,3

1003

100,0

0

Şekil.91

"Kurumumun mevcut durumuyla ilgili somut verilere dayalı tespitlerde bulunurum” ibaresi için ankete
katılan yöneticilerden % 19'u bazen, % 54'ü sıklıkla, % 19'u ise çok sık cevabını vermiştir.

613/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo 125 Sorumlu olduğum faaliyetlerin detaylı analizini yaparım.
Frekans
Geçerli

Eksik Değer
Toplam

Çok Seyrek

Yüzde

Geçerli Yüzde

2 ,2

Kümülatif Yüzde

,2

,2

Seyrek

22

2,2

2,3

2,5

Bazen

163

16,3

16,9

19,4

Sıklıkla

542

54,0

56,3

75,7

Çok Sık

234

23,3

24,3

100,0

Toplam

963

96,0

100,0

40

4,0

1003

100,0

0

Şekil.92

"Sorumlu olduğum faaliyetlerin detaylı analizini yaparım” ibaresi için ankete katılan yöneticilerden % 16'sı
bazen, % 54'ü sıklıkla, % 23'ü ise çok sık cevabını vermiştir.

614/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo 126 Yöneticilik deneyiminiz açısından: Karmaşık durumları kolaylıkla çözümlerim.
Geçerli

Eksik Değer
Toplam

Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Seyrek

14

1,4

1,4

1,4

Bazen

245

24,4

25,3

26,7

Sıklıkla

577

57,5

59,5

86,2

Çok Sık

134

13,4

13,8

100,0

Toplam

970

96,7

100,0

0

33

3,3

1003

100,0

Şekil.93

" Karmaşık durumları kolaylıkla çözümlerim” ibaresi için ankete katılan yöneticilerden % 24'ü bazen, %
58'i sıklıkla, % 13'ü ise çok sık cevabını vermiştir.

615/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo 127 Çalışma arkadaşlarımın sonuçlara odaklanmasını sağlarım.
Frekans
Geçerli

Seyrek

Eksik Değer
Toplam

Yüzde

Geçerli Yüzde

4 ,4

Kümülatif Yüzde

,4

,4

Bazen

101

10,1

10,5

10,9

Sıklıkla

628

62,6

65,0

75,9

Çok Sık

233

23,2

24,1

100,0

Toplam

966

96,3

100,0

37

3,7

1003

100,0

0

Şekil.94

"Çalışma arkadaşlarımın sonuçlara odaklanmasını sağlarım” ibaresi için ankete katılan
yöneticilerden % 10'u bazen, % 63'ü sıklıkla, % 23'ü ise çok sık cevabını vermiştir.

616/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo 128 Beraber çalıştığım kişilerin insiyatif kullanmalarını teşvik ederim.
Frekans
Geçerli

Toplam

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Çok Seyrek

4 ,4

,4

,4

Seyrek

4 ,4

,4

,8

Bazen

Eksik Değer

Yüzde

82

8,2

8,5

Sıklıkla

520

51,8

53,7

63,0

Çok Sık

359

35,8

37,0

100,0

Toplam

969

96,6

100,0

34

3,4

1003

100,0

0

9,3

Şekil.95

"Beraber çalıştığım kişilerin insiyatif kullanmalarını teşvik ederim” ibaresi için ankete katılan
yöneticilerden % 8'i bazen, % 52'si sıklıkla, % 36'sı ise çok sık cevabını vermiştir.

617/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo 129 Liderlik yaptığım takımların performansını geliştiririm.
Frekans
Geçerli

Seyrek

Eksik Değer
Toplam

Yüzde

Geçerli Yüzde

4 ,4

Kümülatif Yüzde

,4

,4

Bazen

114

11,4

11,8

12,2

Sıklıkla

587

58,5

60,7

72,9

Çok Sık

262

26,1

27,1

100,0

Toplam

967

96,4

100,0

36

3,6

1003

100,0

0

Şekil.96

"Liderlik yaptığım takımların performansını geliştiririm” ibaresi için ankete katılan yöneticilerden
% 11'i bazen, % 59'u sıklıkla, % 26'sı ise çok sık cevabını vermiştir.

618/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo 130 Kendime yüksek başarı hedefleri belirlerim.
Frekans
Geçerli

Çok Seyrek

Eksik Değer
Toplam

Yüzde

Geçerli Yüzde

7 ,7

Kümülatif Yüzde

,7

,7

Seyrek

18

1,8

1,9

2,6

Bazen

185

18,4

19,2

21,8

Sıklıkla

518

51,6

53,8

75,6

Çok Sık

235

23,4

24,4

100,0

Toplam

963

96,0

100,0

40

4,0

1003

100,0

0

Şekil.97

"Kendime yüksek başarı hedefleri belirlerim” ibaresi için ankete katılan yöneticilerden % 18'u
bazen, % 52'si sıklıkla, % 23'ü ise çok sık cevabını vermiştir.

619/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo.97 Yapacağım değişimleri önceden planlarım.
Frekans
Geçerli

Eksik Değer
Toplam

Çok Seyrek

Yüzde

Geçerli Yüzde

3 ,3

Kümülatif Yüzde

,3

,3

Seyrek

12

1,2

1,2

1,6

Bazen

163

16,3

16,9

18,4

Sıklıkla

562

56,0

58,1

76,5

Çok Sık

227

22,6

23,5

100,0

Toplam

967

96,4

100,0

36

3,6

1003

100,0

0

Şekil.98

"Yapacağım değişimleri önceden planlarım” ibaresi için ankete katılan yöneticilerden % 16'sı bazen, %
56'sı sıklıkla, % 23'ü ise çok sık cevabını vermiştir.

620/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo.98 Çatışmaları çözümleyip uzlaşmaya götürürüm.
Frekans
Geçerli

Toplam

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Çok Seyrek

1 ,1

,1

,1

Seyrek

3 ,3

,3

,4

Bazen

Eksik Değer

Yüzde

99

9,9

10,2

10,7

Sıklıkla

577

57,5

59,7

70,4

Çok Sık

286

28,5

29,6

100,0

Toplam

966

96,3

100,0

37

3,7

1003

100,0

0

Şekil.99

"Çatışmaları çözümleyip uzlaşmaya götürürüm” ibaresi için ankete katılan yöneticilerden % 10'u
bazen, % 58'i sıklıkla, % 29'u ise çok sık cevabını vermiştir.

621/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo.99 Sorumluluğumdaki projelerin bilgisini diğer birimlerle paylaşırım.
Frekans
Geçerli

Çok Seyrek

Eksik Değer
Toplam

Yüzde

Geçerli Yüzde

6 ,6

Kümülatif Yüzde

,6

,6

Seyrek

14

1,4

1,5

2,1

Bazen

140

14,0

14,5

16,6

Sıklıkla

526

52,4

54,6

71,2

Çok Sık

277

27,6

28,8

100,0

Toplam

963

96,0

100,0

40

4,0

1003

100,0

0

Şekil.100

"Sorumluluğumdaki projelerin bilgisini diğer birimlerle paylaşırım” ibaresi için ankete katılan
yöneticilerden % 14'ü bazen, % 52'si sıklıkla, % 28'i ise çok sık cevabını vermiştir.

622/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo.100 Stratejileri bireysel hedeflere dönüştürürüm.
Frekans
Geçerli

Eksik Değer
Toplam

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Çok Seyrek

20

2,0

2,1

2,1

Seyrek

55

5,5

5,7

7,8

Bazen

315

31,4

32,9

40,8

Sıklıkla

446

44,5

46,6

87,4

Çok Sık

121

12,1

12,6

100,0

Toplam

957

95,4

100,0

46

4,6

1003

100,0

0

Şekil.101

"Stratejileri bireysel hedeflere dönüştürürüm” ibaresi için ankete katılan yöneticilerden % 31'i bazen, %
45'i sıklıkla, % 12'si ise çok sık cevabını vermiştir.

623/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo.101 Çalışanlara danışır ve bu fikirleri uygularım.
Frekans
Geçerli

Eksik Değer
Toplam

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Çok Seyrek

3 ,3

,3

,3

Seyrek

4 ,4

,4

,7

Bazen

137

13,7

14,2

14,9

Sıklıkla

502

50,0

51,9

66,7

Çok Sık

322

32,1

33,3

100,0

Toplam

968

96,5

100,0

35

3,5

1003

100,0

0

Şekil.102

"Çalışanlara danışır ve bu fikirleri uygularım” ibaresi için ankete katılan yöneticilerden % 14'ü
bazen, % 50'si sıklıkla, % 32'si ise çok sık cevabını vermiştir.

624/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo.102 Paydaşları süreçlere dahil ederim.
Frekans
Geçerli

Eksik Değer
Toplam

Yüzde

Geçerli Yüzde

Çok Seyrek

5 ,5

,5

Seyrek

5 ,5

,5

Kümülatif Yüzde
,5
1,0

Bazen

137

13,7

14,2

15,2

Sıklıkla

569

56,7

59,0

74,2

Çok Sık

249

24,8

25,8

100,0

Toplam

965

96,2

100,0

38

3,8

1003

100,0

0

Şekil.103

"Paydaşları süreçlere dahil ederim” ibaresi için ankete katılan yöneticilerden % 14'ü bazen, % 57'si
sıklıkla, % 25'i ise çok sık cevabını vermiştir.

625/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo.103 Toplu çalışmalarda kişilerin daha üretken olmalarını sağlamak için destek veririm.
Frekans
Geçerli

Seyrek
Bazen

Eksik Değer
Toplam

Yüzde

Geçerli Yüzde

4 ,4

Kümülatif Yüzde

,4

,4

56

5,6

5,8

Sıklıkla

622

62,0

64,1

70,3

Çok Sık

288

28,7

29,7

100,0

Toplam

970

96,7

100,0

33

3,3

1003

100,0

0

6,2

Şekil.104

"Toplu çalışmalarla kişilerin daha üretken olmalarını sağlamak için destek veririm” ibaresi için ankete
katılan yöneticilerden % 6'sı bazen, % 62'si sıklıkla, % 29'u ise çok sık cevabını vermiştir.

626/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo.104 Farklı alanlarda işbirlikleri gerçekleştiririm.
Frekans
Geçerli

Çok Seyrek

Eksik Değer
Toplam

Yüzde

Geçerli Yüzde

2 ,2

Kümülatif Yüzde

,2

,2

Seyrek

14

1,4

1,5

1,7

Bazen

207

20,6

21,5

23,1

Sıklıkla

551

54,9

57,2

80,3

Çok Sık

190

18,9

19,7

100,0

Toplam

964

96,1

100,0

39

3,9

1003

100,0

0

Şekil.105

"Farklı alanlarda işbirlikleri gerçekleştiririm” ibaresi için ankete katılan yöneticilerden % 21'i
bazen, % 55'i sıklıkla, % 19'u ise çok sık cevabını vermiştir.

627/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo.105 Yararlanıcıların beklentilerini öğrenip onları karşılamaya odaklanırım.
Frekans
Geçerli

Çok Seyrek

Eksik Değer
Toplam

Yüzde

Geçerli Yüzde

4 ,4

Kümülatif Yüzde

,4

,4

Seyrek

15

1,5

1,6

2,0

Bazen

173

17,2

18,1

20,0

Sıklıkla

569

56,7

59,4

79,4

Çok Sık

197

19,6

20,6

100,0

Toplam

958

95,5

100,0

45

4,5

1003

100,0

0

Şekil.106

"Yararlanıcıların beklentilerini öğrenip onları karşılamaya odaklanırım” ibaresi için ankete katılan
yöneticilerden % 17'si bazen, % 57'si sıklıkla, % 20'si ise çok sık cevabını vermiştir.

628/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo.106 Çalışanların kurum için önemli becerilerini geliştirmeye çalışrım.
Frekans
Geçerli

Eksik Değer
Toplam

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Çok Seyrek

1 ,1

,1

,1

Seyrek

5 ,5

,5

,6

Bazen

117

11,7

12,2

12,8

Sıklıkla

597

59,5

62,1

74,8

Çok Sık

242

24,1

25,2

100,0

Toplam

962

95,9

100,0

41

4,1

1003

100,0

0

Şekil.107

"Çalışanların kurum için önemli becerilerini geliştirmeye çalışrım” ibaresi için ankete katılan
yöneticilerden % 12'si bazen, % 60'ı sıklıkla, % 24'ü ise çok sık cevabını vermiştir.

629/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo.107 Çalışanların mesleki gelişimine destek veririm.
Frekans
Geçerli

Seyrek
Bazen

Eksik Değer
Toplam

Yüzde

Geçerli Yüzde

3 ,3

Kümülatif Yüzde

,3

,3

57

5,7

5,9

Sıklıkla

528

52,6

54,6

60,8

Çok Sık

379

37,8

39,2

100,0

Toplam

967

96,4

100,0

36

3,6

1003

100,0

0

6,2

Şekil.108

"Çalışanların mesleki gelişimine destek veririm” ibaresi için ankete katılan yöneticilerden % 6'sı
bazen, % 53'ü sıklıkla, % 38'i ise çok sık cevabını vermiştir.

630/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo.108 Bireylerin performansını onlarla düzenli olarak konuşurum.
Frekans
Geçerli

Çok Seyrek

Eksik Değer
Toplam

Yüzde

Geçerli Yüzde

8 ,8

Kümülatif Yüzde

,8

,8

Seyrek

49

4,9

5,1

5,9

Bazen

288

28,7

30,1

36,0

Sıklıkla

470

46,9

49,1

85,1

Çok Sık

143

14,3

14,9

100,0

Toplam

958

95,5

100,0

45

4,5

1003

100,0

0

Şekil.109

"Bireylerin performansını onlarla düzenli olarak konuşurum” ibaresi için ankete katılan
yöneticilerden % 29'u bazen, % 47'si sıklıkla, % 14'ü ise çok sık cevabını vermiştir.

631/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo.109 Faaliyetleri proje yönetimi yaklaşımı ile ele alırım.
Frekans
Geçerli

Çok Seyrek

Eksik Değer
Toplam

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

9

,9

,9

,9

Seyrek

42

4,2

4,4

5,4

Bazen

242

24,1

25,4

30,8

Sıklıkla

523

52,1

54,9

85,7

Çok Sık

136

13,6

14,3

100,0

Toplam

952

94,9

100,0

51

5,1

1003

100,0

0

Şekil.110

"Faaliyetleri proje yönetimi yaklaşımı ile ele alırım” ibaresi için ankete katılan yöneticilerden %
24'ü bazen, %52'si sıklıkla, % 14'ü ise çok sık cevabını vermiştir.

632/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo.110 İş süreçlerini daha etkin ve verimli kılmak için değiştiririm.
Frekans
Geçerli

Çok Seyrek

Eksik Değer
Toplam

Yüzde

Geçerli Yüzde

9 ,9

Kümülatif Yüzde

,9

,9

Seyrek

39

3,9

4,1

5,0

Bazen

332

33,1

34,7

39,7

Sıklıkla

444

44,3

46,4

86,2

Çok Sık

132

13,2

13,8

100,0

Toplam

956

95,3

100,0

47

4,7

1003

100,0

0

Şekil.111

"İş süreçlerini daha etkin ve verimli kılmak için değiştiririm” cümlesi için ankete katılan
yöneticilerden % 33'ü bazen, %44'ü sıklıkla, % 13'ü ise çok sık cevabını vermiştir.

633/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo.111 Birimimdeki iş sonuçlarını denetlerim.
Frekans
Geçerli

Toplam

Geçerli Yüzde

Çok Seyrek

4 ,4

,4

Seyrek

9 ,9

,9

Bazen

Eksik Değer

Yüzde

Kümülatif Yüzde
,4
1,4

98

9,8

10,2

11,5

Sıklıkla

588

58,6

61,1

72,7

Çok Sık

263

26,2

27,3

100,0

Toplam

962

95,9

100,0

41

4,1

1003

100,0

0

Şekil.112

"Birimimdeki iş sonuçlarını denetlerim” cümlesi için ankete katılan yöneticilerden % 10'u bazen, %59'u
sıklıkla, % 26'sı ise çok sık cevabını vermiştir.

634/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo.112 Kurumsal işbirliği projeleri geliştiririm.
Frekans
Geçerli

Eksik Değer
Toplam

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Çok Seyrek

23

2,3

2,4

2,4

Seyrek

66

6,6

6,9

9,3

Bazen

315

31,4

33,1

42,4

Sıklıkla

419

41,8

44,0

86,4

Çok Sık

129

12,9

13,6

100,0

Toplam

952

94,9

100,0

51

5,1

1003

100,0

0

Şekil.113

"Kurumsal işbirliği projeleri geliştiririm” cümlesi için ankete katılan yöneticilerden % 31'i bazen,
%42'si sıklıkla, % 13'ü ise çok sık cevabını vermiştir.

635/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo.113 İşbirliklerini tarafların ortak faydalarına dayalı olarak kurarım.
Frekans
Geçerli

Eksik Değer
Toplam

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Çok Seyrek

12

1,2

1,3

1,3

Seyrek

21

2,1

2,2

3,5

Bazen

218

21,7

23,0

26,4

Sıklıkla

549

54,7

57,9

84,3

Çok Sık

149

14,9

15,7

100,0

Toplam

949

94,6

100,0

54

5,4

1003

100,0

0

Şekil.114

"İşbirliklerini tarafların ortak faydalarına dayalı olarak kurarım” cümlesi için ankete katılan
yöneticilerden % 22'si bazen, %55'i sıklıkla, % 15'i ise çok sık cevabını vermiştir.

636/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo.114 Yöneticilik deneyiminiz açısından: Farklı paydaşlara karşı sorumlulukları dikkate alırım.
Frekans
Geçerli

Çok Seyrek

Eksik Değer
Toplam

Yüzde

Geçerli Yüzde

6 ,6

Kümülatif Yüzde

,6

,6

Seyrek

13

1,3

1,4

2,0

Bazen

182

18,1

19,1

21,1

Sıklıkla

599

59,7

63,0

84,1

Çok Sık

151

15,1

15,9

100,0

Toplam

951

94,8

100,0

52

5,2

1003

100,0

0

Şekil.115

"Farklı paydaşlara karşı sorumlulukları dikkate alırım” cümlesi için ankete katılan yöneticilerden
% 18'i bazen, % 60'ı sıklıkla, % 15'i ise çok sık cevabını vermiştir.

637/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo.115 Faaliyetlerimizin olumsuz sonuçların tüm etkilenenler açısından değerlendiririm.
Frekans
Geçerli

Çok Seyrek

Eksik Değer
Toplam

Yüzde

Geçerli Yüzde

2 ,2

Kümülatif Yüzde

,2

,2

Seyrek

13

1,3

1,4

1,6

Bazen

139

13,9

14,5

16,1

Sıklıkla

623

62,1

65,1

81,2

Çok Sık

180

17,9

18,8

100,0

Toplam

957

95,4

100,0

46

4,6

1003

100,0

0

Şekil.116

"Faaliyetlerimizin olumsuz sonuçların tüm etkilenenler açısından değerlendiririm” cümlesi için
ankete katılan yöneticilerden % 14'ü bazen, % 62'si sıklıkla, % 18'i ise çok sık cevabını vermiştir.

638/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo.116 Faaliyetleri gerçekleştirecek yeterli mali kaynağa ulaşırım.
Frekans
Geçerli

Eksik Değer
Toplam

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Çok Seyrek

63

6,3

6,7

6,7

Seyrek

97

9,7

10,3

17,0

Bazen

317

31,6

33,7

50,7

Sıklıkla

371

37,0

39,4

90,1

Çok Sık

93

9,3

9,9

100,0

Toplam

941

93,8

100,0

62

6,2

1003

100,0

0

Şekil.117

"Faaliyetleri gerçekleştirecek yeterli mali kaynağa ulaşırım” cümlesi için ankete katılan
yöneticilerden % 32'si bazen, % 37'si sıklıkla, % 9'u ise çok sık cevabını vermiştir.

639/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo.117 Planlanan faaliyetlerin yapılabilirliğini incelerim.
Frekans
Geçerli

Eksik Değer
Toplam

Yüzde

Geçerli Yüzde

Çok Seyrek

5 ,5

,5

Seyrek

9 ,9

,9

Kümülatif Yüzde
,5
1,5

Bazen

105

10,5

11,0

12,4

Sıklıkla

616

61,4

64,3

76,7

Çok Sık

223

22,2

23,3

100,0

Toplam

958

95,5

100,0

45

4,5

1003

100,0

0

Şekil.118

"Planlanan faaliyetlerin yapılabilirliğini incelerim” cümlesi için ankete katılan yöneticilerden % 10'u
bazen, % 61'i sıklıkla, % 22'si ise çok sık cevabını vermiştir.

640/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo.118 Faaliyetlerdeki tüm riskleri belirlerim.
Frekans
Geçerli

Çok Seyrek

Eksik Değer
Toplam

Yüzde

Geçerli Yüzde

8 ,8

Kümülatif Yüzde

,8

,8

Seyrek

28

2,8

2,9

3,8

Bazen

169

16,8

17,7

21,5

Sıklıkla

574

57,2

60,2

81,7

Çok Sık

174

17,3

18,3

100,0

Toplam

953

95,0

100,0

50

5,0

1003

100,0

0

Şekil.119

"Faaliyetlerdeki tüm riskleri belirlerim” cümlesi için ankete katılan yöneticilerden % 17'si bazen,
% 57'si sıklıkla, % 17'si ise çok sık cevabını vermiştir.

641/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo.119 Üst politika belgelerindeki konuları bilirim.
Frekans
Geçerli

Eksik Değer
Toplam

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Çok Seyrek

36

3,6

3,8

3,8

Seyrek

52

5,2

5,5

9,4

Bazen

237

23,6

25,3

34,6

Sıklıkla

461

46,0

49,1

83,8

Çok Sık

152

15,2

16,2

100,0

Toplam

938

93,5

100,0

65

6,5

1003

100,0

0

Şekil.120

"Üst politika belgelerindeki konuları bilirim” cümlesi için ankete katılan yöneticilerden % 24'ü
bazen, % 46'sı sıklıkla, % 15'i ise çok sık cevabını vermiştir.

642/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo.120 Mevzuatı güncel olarak takip eder uygularım.
Frekans
Geçerli

Toplam

Geçerli Yüzde

Çok Seyrek

2 ,2

,2

Seyrek

9 ,9

,9

Bazen

Eksik Değer

Yüzde

Kümülatif Yüzde
,2
1,1

81

8,1

8,4

9,6

Sıklıkla

469

46,8

48,9

58,5

Çok Sık

398

39,7

41,5

100,0

Toplam

959

95,6

100,0

44

4,4

1003

100,0

0

Şekil.121

"Mevzuatı güncel olarak takip eder uygularım” cümlesi için ankete katılan yöneticilerden % 8'i
bazen, % 47'si sıklıkla, % 40'ı ise çok sık cevabını vermiştir.

643/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo.121 Diğer yöneticilerle bir takım olarak çalışırım.
Frekans
Geçerli

Eksik Değer
Toplam

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Çok Seyrek

15

1,5

1,6

1,6

Seyrek

24

2,4

2,5

4,1

Bazen

196

19,5

20,5

24,6

Sıklıkla

513

51,1

53,7

78,2

Çok Sık

208

20,7

21,8

100,0

Toplam

956

95,3

100,0

47

4,7

1003

100,0

0

Şekil.122

"Diğer yöneticilerle bir takım olarak çalışırım” cümlesi için ankete katılan yöneticilerden % 20'si bazen, %
51'i sıklıkla, % 20'si ise çok sık cevabını vermiştir.

644/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo.122 Çalışanları geliştirmek için onlara destek olurum.
Frekans
Geçerli

Seyrek
Bazen

Eksik Değer
Toplam

Yüzde

Geçerli Yüzde

1 ,1

Kümülatif Yüzde

,1

,1

40

4,0

4,1

Sıklıkla

539

53,7

55,9

60,2

Çok Sık

384

38,3

39,8

100,0

Toplam

964

96,1

100,0

39

3,9

1003

100,0

0

4,3

Şekil.123

"Çalışanları geliştirmek için onlara destek olurum” ifadesi için ankete katılan yöneticilerden % 4'ü bazen,
% 56'sı sıklıkla, % 40'ı ise çok sık cevabını vermiştir.

645/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo.123 Kurumumdaki sorunlarla açıkça yüzleşirim.
Frekans
Geçerli

Toplam

Geçerli Yüzde

Çok Seyrek

3 ,3

,3

Seyrek

9 ,9

,9

Bazen

Eksik Değer

Yüzde

Kümülatif Yüzde
,3
1,2

92

9,2

9,6

10,8

Sıklıkla

503

50,1

52,4

63,2

Çok Sık

353

35,2

36,8

100,0

Toplam

960

95,7

100,0

43

4,3

1003

100,0

0

Şekil.124

"Kurumumdaki sorunlarla açıkça yüzleşirim” ifadesi için ankete katılan yöneticilerden % 9'u bazen, %
50'si sıklıkla, % 35'i ise çok sık cevabını vermiştir.

646/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo.124 Deneyiminiz açısından: Bireylerle rahat iletişim kurarım.
Frekans
Geçerli

Seyrek
Bazen

Eksik Değer
Toplam

Yüzde

Geçerli Yüzde

5 ,5

Kümülatif Yüzde

,5

,5

68

6,8

6,8

Sıklıkla

491

49,0

49,4

56,7

Çok Sık

430

42,9

43,3

100,0

Toplam

994

99,1

100,0

0

7,3

9 ,9
1003

100,0

Şekil.125

"Bireylerle rahat iletişim kurarım” ifadesini anket katılımcılarından % 7'si bazen, % 49'u sıklıkla,
% 43'ü ise çok sık şeklinde yanıtlamıştır.

647/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo.125 Bireysel farklılıkları anlamaya çaba sarfederim.
Frekans
Geçerli

Seyrek
Bazen

Eksik Değer
Toplam

Yüzde

Geçerli Yüzde

4 ,4

Kümülatif Yüzde

,4

,4

58

5,8

5,8

Sıklıkla

590

58,8

59,4

65,7

Çok Sık

341

34,0

34,3

100,0

Toplam

993

99,0

100,0

10

1,0

1003

100,0

0

6,2

Şekil.126

"Bireysel farklılıkları anlamaya çaba sarfederim” ifadesini anket katılımcılarından % 6'sı bazen, %
59'u sıklıkla, % 34'ü ise çok sık şeklinde yanıtlamıştır.

648/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo.126 Günlük faaliyetlerimde işlerimi önceliklendiririm.
Frekans
Geçerli

Toplam

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Çok Seyrek

3 ,3

,3

,3

Seyrek

5 ,5

,5

,8

Bazen

Eksik Değer

Yüzde

74

7,4

7,5

8,3

Sıklıkla

529

52,7

53,5

61,8

Çok Sık

377

37,6

38,2

100,0

Toplam

988

98,5

100,0

15

1,5

1003

100,0

0

Şekil.127

"Günlük faaliyetlerimde işlerimi önceliklendiririm” ifadesini anket katılımcılarından % 7'si bazen, % 53'ü
sıklıkla, % 38'i ise çok sık şeklinde yanıtlamıştır.

649/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ
İşten kaynaklanan stresten kendimi korurum.
Frekans
Geçerli

Çok Seyrek

Eksik Değer
Toplam

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

72

7,2

7,3

7,3

Seyrek

139

13,9

14,0

21,3

Bazen

417

41,6

42,1

63,4

Sıklıkla

267

26,6

27,0

90,4

Çok Sık

95

9,5

9,6

100,0

Toplam

990

98,7

100,0

13

1,3

1003

100,0

0

Şekil.128

"İşten kaynaklanan stresten kendimi korurum” ifadesini anket katılımcılarından % 14'ü seyrek,%
42'si bazen, % 27'si sıklıkla, % 10'u ise çok sık şeklinde yanıtlamıştır.

650/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo.128 Kişilerle olumlu bireysel ilişkiler kurarım.
Frekans
Geçerli

Toplam

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Çok Seyrek

1 ,1

,1

,1

Seyrek

5 ,5

,5

,6

Bazen

Eksik Değer

Yüzde

80

8,0

8,1

8,7

Sıklıkla

578

57,6

58,3

66,9

Çok Sık

328

32,7

33,1

100,0

Toplam

992

98,9

100,0

11

1,1

1003

100,0

0

Şekil.129

"Kişilerle olumlu bireysel ilişkiler kurarım” ifadesini anket katılımcılarından % 8'i bazen, % 58'i
sıklıkla, % 33'ü ise çok sık şeklinde yanıtlamıştır.

651/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo.129 Dünya gündemini ve gelişmelerini yakından takip ederim.
Frekans
Geçerli

Çok Seyrek

Eksik Değer
Toplam

Yüzde

Geçerli Yüzde

3 ,3

Kümülatif Yüzde

,3

,3

Seyrek

21

2,1

2,1

2,4

Bazen

139

13,9

14,1

16,6

Sıklıkla

538

53,6

54,7

71,3

Çok Sık

282

28,1

28,7

100,0

Toplam

983

98,0

100,0

20

2,0

1003

100,0

0

Şekil.13

"Dünya gündemini ve gelişmelerini yakından takip ederim” ifadesini anket katılımcılarından %
14'ü bazen, % 54'ü sıklıkla, % 28'i ise çok sık şeklinde yanıtlamıştır.

652/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo.130 Yöneticimin bana detaylı yönergeler vermesine ihtiyaç duymam.
Frekans
Geçerli

Eksik Değer
Toplam

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Çok Seyrek

36

3,6

3,7

3,7

Seyrek

61

6,1

6,2

9,9

Bazen

294

29,3

29,9

39,8

Sıklıkla

414

41,3

42,2

82,0

Çok Sık

177

17,6

18,0

100,0

Toplam

982

97,9

100,0

21

2,1

1003

100,0

0

Şekil.131

"Yöneticimin bana detaylı yönergeler vermesine ihtiyaç duymam” ifadesini anket katılımcılarından
% 29'u bazen, % 41'i sıklıkla, % 18'i ise çok sık şeklinde yanıtlamıştır.

653/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo.131 Yöneticimin beni motive etmesine ihtiyaç duymam.
Frekans
Geçerli

Eksik Değer
Toplam

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Çok Seyrek

52

5,2

5,3

5,3

Seyrek

89

8,9

9,1

14,3

Bazen

376

37,5

38,3

52,6

Sıklıkla

322

32,1

32,8

85,4

Çok Sık

144

14,4

14,6

100,0

Toplam

983

98,0

100,0

20

2,0

1003

100,0

0

Şekil.132

"Yöneticimin beni motive etmesine ihtiyaç duymam” ifadesini ankete katılanları n % 9'u
seyrek,% 38'i bazen, % 32'si sıklıkla, % 14'ü ise çok sık şeklinde yanıtlamıştır.

654/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo.132 Başarıya ulaşmak için kendime güvenirim.
Frekans
Geçerli

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Çok Seyrek

1 ,1

,1

,1

Seyrek

1 ,1

,1

,2

Bazen

Eksik Değer

Yüzde

35

3,5

3,5

3,7

Sıklıkla

500

49,9

50,6

54,4

Çok Sık

451

45,0

45,6

100,0

Toplam

988

98,5

100,0

15

1,5

1003

100,0

0

Toplam

Şekil.133

"Başarıya ulaşmak için kendime güvenirim” ifadesini anket katılımcılarından % 4'ü bazen, % 50'si sıklıkla,
% 45'i ise çok sık şeklinde yanıtlamıştır.

655/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo.133
Kurumunuzda stratejik analizlere bireysel katkı düzeyiniz
Frekans
Geçerli

Çok Az

Eksik Değer
Toplam

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

88

8,8

8,9

8,9

Az

123

12,3

12,5

21,4

Orta

338

33,7

34,3

55,7

Fazla

308

30,7

31,3

87,0

Çok Fazla

128

12,8

13,0

100,0

Toplam

985

98,2

100,0

18

1,8

1003

100,0

0

Şekil.13

Ankete katılanlara "Kurumunuzda stratejik analizlere bireysel katkı düzeyiniz" nedir diye
sorulduğuna % 9 çok az, %12 az, %34 orta, %31 fazla ve %13 çok fazla şeklinde cevap vermiştir.

656/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo.134
Kurumunuzun stratejilerinin geliştirilmesine bireysel katkı düzeyiniz
Frekans
Geçerli

Çok Az

Eksik Değer

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

83

8,3

8,4

8,4

Az

134

13,4

13,6

22,1

Orta

324

32,3

33,0

55,0

Fazla

320

31,9

32,6

87,6

Çok Fazla

122

12,2

12,4

100,0

Toplam

983

98,0

100,0

20

2,0

1003

100,0

0

Toplam

Şekil.135

Ankete katılanlara "Kurumunuzun stratejilerinin geliştirilmesine bireysel katkı düzeyiniz" nedir
diye sorulduğuna % 8 çok az, %13 az, %32 orta, %32 fazla ve %12 çok fazla şeklinde cevap
vermiştir.

657/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo.135
Kurumunuzun stratejilerinin uygulanmasına bireysel katkı düzeyiniz
Frekans
Geçerli

Çok Az
Az

Eksik Değer
Toplam

Yüzde
62

Geçerli Yüzde
6,2

Kümülatif Yüzde
6,3

6,3

92

9,2

9,3

15,6

Orta

290

28,9

29,4

45,0

Fazla

385

38,4

39,0

84,0

Çok Fazla

158

15,8

16,0

100,0

Toplam

987

98,4

100,0

16

1,6

1003

100,0

0

Şekil.136

Ankete katılanlara "Kurumunuzun stratejilerinin uygulanmasına bireysel katkı düzeyiniz" nedir diye
sorulduğuna % 6 çok az, %9 az, %29 orta, %38 fazla ve %16 çok fazla şeklinde cevap vermiştir.

658/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo.136
Kurumunuzun stratejilerinin denetlenmesine bireysel katkı düzeyiniz
Frekans
Geçerli

Eksik Değer

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Çok Az

105

10,5

10,7

10,7

Az

152

15,2

15,5

26,2

Orta

307

30,6

31,3

57,6

Fazla

295

29,4

30,1

87,7

Çok Fazla

121

12,1

12,3

100,0

Toplam

980

97,7

100,0

23

2,3

1003

100,0

0

Toplam

Şekil.137

Ankete katılanlara "Kurumunuzun stratejilerinin denetlenmesine bireysel katkı düzeyiniz" nedir
diye sorulduğuna % 10 çok az, %15 az, % 31 orta, % 29 fazla ve %12 çok fazla şeklinde yanıt
vermiştir.

659/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo.137
Kurumunuzun etkin stratejiler tasarlaması
Frekans
Geçerli

Çok Az
Az

Geçerli Yüzde
4,7

Kümülatif Yüzde
4,8

4,8

94

9,4

9,6

14,4

Orta

395

39,4

40,3

54,7

Fazla

358

35,7

36,5

91,2

86

8,6

8,8

100,0

980

97,7

100,0

23

2,3

1003

100,0

Çok Fazla
Toplam
Eksik Değer

Yüzde
47

0

Toplam

Şekil.138

"Kurumunuzu etkin stratejiler tasarlama" alanında ne kadar yetkin buluyorsunuz sorusuna
katılımcıların %5’i çok az, %9’u az, %39’u orta, %36’sı fazla ve %9’u çok fazla şeklinde yanıt
vemiştir.

660/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo.138
Kurumunuzun doğru stratejik analizler yapması
Frekans
Geçerli

Çok Az
Az

Kümülatif Yüzde
4,7

4,7

84

8,4

8,6

13,3

373

37,2

38,1

51,4

Fazla

393

39,2

40,1

91,5

83

8,3

8,5

100,0

979

97,6

100,0

24

2,4

1003

100,0

Toplam

Toplam

Geçerli Yüzde
4,6

Orta
Çok Fazla
Eksik Değer

Yüzde
46

0

Şekil.139

"Kurumunuzu doğru stratejik analizler yapma" alanında ne kadar yetkin buluyorsunuz sorusuna
katılımcıların %5’i çok az, %8’i az, %37’si orta, %39’u fazla ve %8’i çok fazla şeklinde yanıt vemiştir.

661/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo.139
Kurumunuzun yenilikçi stratejiler tasarlaması
Frekans
Geçerli

Çok Az
Az

Eksik Değer

Yüzde
49

Geçerli Yüzde
4,9

Kümülatif Yüzde
5,0

5,0

79

7,9

8,1

13,0

Orta

341

34,0

34,8

47,8

Fazla

397

39,6

40,5

88,3

Çok Fazla

115

11,5

11,7

100,0

Toplam

981

97,8

100,0

22

2,2

1003

100,0

0

Toplam

Şekil.141

Katılımcılara "Kurumunuzu yenilikçi stratejiler tasarlama" alanında ne kadar yetkin buluyorsunuz
diye sorulduğunda %5 çok az, %8 az, %34 orta, %40 fazla ve %12 çok fazla şeklinde yanıt
vemiştir.

662/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo.140
Kurumunuzun performans programı süreci
Frekans
Geçerli

Çok Az

Kümülatif Yüzde
5,5

5,5

Az

115

11,5

11,8

17,3

Orta

354

35,3

36,3

53,6

Fazla

358

35,7

36,7

90,3

95

9,5

9,7

100,0

976

97,3

100,0

27

2,7

1003

100,0

Toplam

Toplam

Geçerli Yüzde
5,4

Çok Fazla
Eksik Değer

Yüzde
54

0

Şekil.141

Katılımcılara "Kurumunuzun performans programı sürecini" ne kadar yetkin buluyorsunuz diye
sorulduğunda %5 çok az, %12 az, %35 orta, %36 fazla ve %10 çok fazla şeklinde yanıt vemiştir.

663/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo.141
Kurumunuzun faaliyet raporu süreci
Frekans
Geçerli

Eksik Değer
Toplam

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Çok Az

32

3,2

3,3

3,3

Az

71

7,1

7,3

10,6

Orta

324

32,3

33,2

43,8

Fazla

421

42,0

43,1

86,9

Çok Fazla

128

12,8

13,1

100,0

Toplam

976

97,3

100,0

27

2,7

1003

100,0

0

Şekil.142

Katılımcılara "Kurumunuzun faaliyet raporu sürecini" ne kadar yetkin buluyorsunuz diye
sorulduğunda %3 çok az, %7 az, %33 orta, %42 fazla ve %13 çok fazla şeklinde yanıt vemiştir.

664/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo.142
Kurumunuzun iç kontrol süreci
Frekans
Geçerli

Çok Az
Az

Eksik Değer
Toplam

Yüzde
50

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

5,0

5,1

5,1

99

9,9

10,1

15,3

Orta

359

35,8

36,7

52,0

Fazla

360

35,9

36,8

88,8

Çok Fazla

109

10,9

11,2

100,0

Toplam

977

97,4

100,0

26

2,6

1003

100,0

0

Şekil.143

Katılımcılara "Kurumunuzun iç kontrol sürecini" ne kadar yetkin buluyorsunuz diye sorulduğunda
%5 çok az, %10 az, %36 orta, %36 fazla ve %11 çok fazla şeklinde yanıt vemiştir.

665/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo.143
Kurumunuzun iç denetim süreci
Frekans
Geçerli

Çok Az
Az

Eksik Değer
Toplam

Yüzde
64

Geçerli Yüzde
6,4

Kümülatif Yüzde
6,6

6,6

97

9,7

9,9

16,5

Orta

347

34,6

35,5

52,0

Fazla

359

35,8

36,7

88,7

Çok Fazla

110

11,0

11,3

100,0

Toplam

977

97,4

100,0

26

2,6

1003

100,0

0

Şekil.144

Katılımcılara "Kurumunuzun iç denetim sürecini" ne kadar yetkin buluyorsunuz diye sorulduğunda %6 çok
az, %10 az, %35 orta, %36 fazla ve %11 çok fazla şeklinde yanıt vemiştir.

666/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo.144
Kurumunuzun dış denetim süreci
Frekans
Geçerli

Çok Az

Eksik Değer
Toplam

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

68

6,8

7,0

7,0

Az

127

12,7

13,1

20,1

Orta

364

36,3

37,5

57,6

Fazla

308

30,7

31,8

89,4

Çok Fazla

103

10,3

10,6

100,0

Toplam

970

96,7

100,0

33

3,3

1003

100,0

0

Şekil.145

Katılımcılara "Kurumunuzun dış denetim sürecini" ne kadar yetkin buluyorsunuz diye
sorulduğunda %7 çok az, %13 az, %36 orta, %31 fazla ve %10 çok fazla şeklinde yanıt vemiştir.

667/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo.145
Kurumunuzun diğer kurumlarla entegre stratejiler üretebilmesi
Frekans
Geçerli

Çok Az

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

4,8

4,9

4,9

Az

112

11,2

11,5

16,4

Orta

393

39,2

40,2

56,6

Fazla

341

34,0

34,9

91,5

83

8,3

8,5

100,0

977

97,4

100,0

26

2,6

1003

100,0

Çok Fazla
Toplam
Eksik Değer

Yüzde
48

0

Toplam

Şekil.146

Katılımcılara "Kurumunuzun diğer kurumlarla entegre stratejiler üretebilmesini" ne kadar yetkin
buluyorsunuz diye sorulduğunda %5 çok az, %11 az, %39 orta, %34 fazla ve %8 çok fazla
şeklinde yanıt vemiştir.

668/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo.146
Kurumunuzun belirlediği stratejileri uygulama becerisi
Frekans
Geçerli

Çok Az
Az

Eksik Değer
Toplam

Yüzde
26

Geçerli Yüzde
2,6

Kümülatif Yüzde
2,7

2,7

79

7,9

8,1

10,8

Orta

317

31,6

32,6

43,4

Fazla

449

44,8

46,2

89,6

Çok Fazla

101

10,1

10,4

100,0

Toplam

972

96,9

100,0

31

3,1

1003

100,0

0

Şekil.147

Katılımcılara "Kurumunuzun belirlediği stratejileri uygulama becerisini" ne kadar yetkin buluyorsunuz
diye sorulduğunda %3 çok az, %8 az, %32 orta, %45 fazla ve %10 çok fazla şeklinde yanıt vemiştir.

669/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo.147
Kurumunuzun uluslararası stratejiler üretebilme becerisi
Frekans
Geçerli

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

113

11,3

11,6

11,6

Az

129

12,9

13,3

24,9

Orta

354

35,3

36,5

61,4

Fazla

277

27,6

28,6

90,0

97

9,7

10,0

100,0

970

96,7

100,0

33

3,3

1003

100,0

Çok Fazla
Toplam
Eksik Değer

Yüzde

Çok Az

0

Toplam

Şekil.148

Katılımcılara "Kurumunuzun uluslararası stratejiler üretebilme becerisini" ne kadar yetkin
buluyorsunuz diye sorulduğunda %11 çok az, %13 az, %35 orta, %28 fazla ve %10 çok fazla
şeklinde yanıt vemiştir.

670/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo.148 Kurumların koordineli olarak çalışması
Frekans
Geçerli

Çok Düşük

Kümülatif Yüzde

88

8,8

8,9

8,9

222

22,1

22,4

31,3

Orta

405

40,4

40,9

72,2

Yüksek

220

21,9

22,2

94,4

55

5,5

5,6

100,0

990

98,7

100,0

13

1,3

1003

100,0

Toplam

Toplam

Geçerli Yüzde

Düşük

Çok Yüksek
Eksik Değer

Yüzde

0

Şekil.149

Ankete katılan kamu personeline Türkiye'nin Stratejik Yönetim performansını "Kurumların koordineli
olarak çalışması" alanında ne ölçüde başarılı buluyorsunuz diye sorulduğunda, %9 çok düşük, %22 düşük,
%40 orta, %22 yüksek ve %6 çok yüksek şeklinde cevap vermiştir.

671/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo.149 Ulusal hedef ve stratejilerin netliği
Frekans
Geçerli

Çok Düşük

Kümülatif Yüzde

55

5,5

5,6

5,6

184

18,3

18,7

24,3

Orta

396

39,5

40,2

64,5

Yüksek

294

29,3

29,8

94,3

56

5,6

5,7

100,0

985

98,2

100,0

18

1,8

1003

100,0

Toplam

Toplam

Geçerli Yüzde

Düşük

Çok Yüksek
Eksik Değer

Yüzde

0

Şekil.150

Ankete katılan kamu personeline Türkiye'nin Stratejik Yönetim performansını "ulusal hedef ve stratejilerin
netliği" alanında ne ölçüde başarılı buluyorsunuz diye sorulduğunda, %6 çok düşük, %18 düşük, %40 orta,
%29 yüksek ve %6 çok yüksek şeklinde cevap vermiştir.

672/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo.150 Ulusal stratejiler ile kurumsal stratejilerin uyumu
Frekans
Geçerli

Çok Düşük

Kümülatif Yüzde

47

4,7

4,8

4,8

178

17,7

18,1

22,9

Orta

429

42,8

43,7

66,7

Yüksek

266

26,5

27,1

93,8

61

6,1

6,2

100,0

981

97,8

100,0

22

2,2

1003

100,0

Toplam

Toplam

Geçerli Yüzde

Düşük

Çok Yüksek
Eksik Değer

Yüzde

0

Şekil.151

Ankete katılan kamu personeline Türkiye'nin Stratejik Yönetim performansını "ulusal stratejiler ile
kurumsal stratejilerin uyumu" alanında ne ölçüde başarılı buluyorsunuz diye sorulduğunda, %5 çok düşük,
%18 düşük, %43 orta, %27 yüksek ve %6 çok yüksek şeklinde cevap vermiştir.

673/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo.151 Ulusal hedeflere ulaşım
Frekans
Geçerli

Çok Düşük

Kümülatif Yüzde

54

5,4

5,5

5,5

170

16,9

17,4

22,9

Orta

435

43,4

44,4

67,3

Yüksek

261

26,0

26,7

94,0

59

5,9

6,0

100,0

979

97,6

100,0

24

2,4

1003

100,0

Toplam

Toplam

Geçerli Yüzde

Düşük

Çok Yüksek
Eksik Değer

Yüzde

0

Şekil.152

Ankete katılan kamu personeline Türkiye'nin Stratejik Yönetim performansını "ulusal hedeflere ulaşım"
alanında ne ölçüde başarılı buluyorsunuz diye sorulduğunda, %5 çok düşük, %17 düşük, %43 orta, %26
yüksek ve %6 çok yüksek şeklinde cevap vermiştir.

674/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo.152 Farklı ülkelerle işbirliği oluşturması
Frekans
Geçerli

Yüzde

Çok Düşük

39

3,9

4,0

4,0

148

14,8

15,1

19,1

Orta

362

36,1

37,0

56,1

Yüksek

357

35,6

36,5

92,5

73

7,3

7,5

100,0

979

97,6

100,0

24

2,4

1003

100,0

Toplam

Toplam

Kümülatif Yüzde

Düşük

Çok Yüksek
Eksik Değer

Geçerli Yüzde

0

Şekil.153

Ankete katılanlara Türkiye'nin uluslararası strateji performansını "farklı ülkelerle işbirliği oluşturması"
bakımından ne derece başarılı buldukları sorulduğunda %4 çok düşük, %15 düşük, %37 orta, %37 yüksek
ve %7 ise çok yüksek olarak değerlendirmiştir.

675/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ
Tablo.153 Uluslararası hedef ve stratejilerin netliği
Frekans
Geçerli

Yüzde

Çok Düşük

4,6

4,6

Düşük

158

15,8

16,3

20,9

Orta

420

41,9

43,3

64,2

Yüksek

294

29,3

30,3

94,5

53

5,3

5,5

100,0

970

96,7

100,0

33

3,3

1003

100,0

Toplam

Toplam

Kümülatif Yüzde

4,5

Çok Yüksek
Eksik Değer

Geçerli Yüzde

45

0

Şekil.153

Ankete katılanlara Türkiye'nin uluslararası strateji performansını "uluslararası hedef ve stratejilerin netliği"
bakımından ne derece başarılı buldukları sorulduğunda %5 çok düşük, %16 düşük, %43 orta, %30 yüksek
ve %6 ise çok yüksek olarak değerlendirmiştir.

676/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo.154 Uluslararası stratejileri doğru olarak belirlemiş olması
Frekans
Geçerli

Çok Düşük

Kümülatif Yüzde
4,7

4,7

Düşük

156

15,6

16,0

20,8

Orta

398

39,7

40,9

61,7

Yüksek

311

31,0

32,0

93,6

62

6,2

6,4

100,0

973

97,0

100,0

30

3,0

1003

100,0

Toplam

Toplam

Geçerli Yüzde
4,6

Çok Yüksek
Eksik Değer

Yüzde
46

0

Şekil.155

Ankete katılanlara Türkiye'nin uluslararası strateji performansını "uluslararası stratejileri doğru olarak
belirlemiş olması" bakımından ne derece başarılı buldukları sorulduğunda %5 çok düşük, %16 düşük, %41
orta, %32 yüksek ve %6 ise çok yüksek olarak değerlendirmiştir.

677/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tablo.155 Uluslararası hedeflere ulaşım
Frekans
Geçerli

Yüzde

Çok Düşük

50

5,0

5,2

5,2

170

16,9

17,5

22,7

Orta

447

44,6

46,1

68,8

Yüksek

255

25,4

26,3

95,1

48

4,8

4,9

100,0

970

96,7

100,0

33

3,3

1003

100,0

Toplam

Toplam

Kümülatif Yüzde

Düşük

Çok Yüksek
Eksik Değer

Geçerli Yüzde

0

Şekil.156

Ankete katılanlara Türkiye'nin uluslararası strateji performansını "uluslararası hedeflere ulaşım"
bakımından ne derece başarılı buldukları sorulduğunda %5 çok düşük, %18 düşük, %46 orta, %26 yüksek
ve %5 ise çok yüksek olarak değerlendirmiştir.

678/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

EK: 15 DEMOGRAFİK VERİLERE SEGMENTLERİNE GÖRE ANALİZLER

Kurumsal öncelikler söz konusu olduğunda ankete katılanların büyük bir çoğunluğu bu
önceliklerin çok önemli olduğunu vurgulamışlardır.

679/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Kurumsal önceliklerin değerlendirmesinde görev yeri ve tecrübe çaprazlaması yapılmış,
Ankara Merkezde olanlar ve taşra örgütlerinde çalışanlar arasında büyük bir fark
gözlenmemiştir.

680/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Taşrada çalışan orta seviye görevliler arasında kurumsal önceliklere verilenönem yüksek ve alt
seviye çalışanlardan daha fazla iken, Ankara Merkez'de her ünvan grubunda aynı oranda yüksektir.

681/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Gelecek oluşturma modülü sorularına ankete katılan yöneticilerden büyük çoğunluğu olumlu
yanıtlar vermiştir.

682/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Ankara Merkez ve diğer iller arasında gelecek oluşturma soruları için benzer
şekilde olumlu bir dağılım gözlenmiştir.

683/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Ankara Merkez'de çalışan yüksek seviyeli yöneticiler sorulara alt seviyede olanlara göre
daha fazla oranda olumlu yanıt vermişlerdir. Diğer illerde benzer bir fark gözlenmemiştir.

684/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Yaratıcılık ve inovasyon modülündeki sorulara yöneticilerin büyük çoğunluğu olumlu yanıt vermiştir.

685/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Ankara ve taşra yöneticleri arasında büyük bir fark gözlenmezken, Ankara
merkezde ve kurumunda 10-15 yıl arası tecrübesi olanların diğerlerine göre bir
miktar daha olumsuz yanıt verdiği gözlenmiştir.

686/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Diğer illerde çalışan alt seviye kamu görevlileri ile üst ve orta seviye görevliler arasında farka
rastlanırken, Ankara Merkez'de böyle bir fark gözlenmemiştir.

687/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Öğrenmeyi öğrenme ile ilgili sorulara kamu yöneticilerin büyük çoğunluğu olumlu yanıt
vermişlerdir.
Ankara Merkez ya da taşra kurumlarında çalışmak ve iş tecrübesi anlamlı bir fark yaratmamıştır.

688/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Öğrenmeyi öğrenme sorularında iller arasında ve ünvanlar arasında anlamlı bir fark
gözlenmemiştir.

689/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Bilgi yönetimi modülündeki sorulara katılımcıların büyük bir bölümü olumlu yanıtlar vermiştir.

690/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Taşra ve Ankara Merkez'de çalışan farklı tecrübe gruplarından benzer yanıtlar gelmiştir.

691/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Sorulara taşra ya da Ankara Merkezde görev yapan farklı ünvan gruplarından çalışanlar
benzer biçimde olumlu yanıtlar vermişlerdir.

692/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Stratejik analiz modülünde bulunan sorulara katılımcılar büyük oranda olumlu yanıt vermişlerdir.

693/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Diğer iller ve Ankara Merkez arasında anlamlı bir farka rastlanmamıştır.

694/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Ankara Merkezde bulunan her seviyeden memur benzer şekilde olumlu yanıt verriken taşrada çalışan
alt seviye memurlar orta ve üst seviyedkilere göre biraz daha az olumlu yanıtlar vermişlerdir.

695/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Liderlik modülü sorularına katılımcıların büyük bir çoğunluğu olumlu yanıtlar vermişlerdir.

696/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Taşra ve merkez kurumları arasında tecrübeye bağlı anlamlı bir değişim gözlenmemiştir.

697/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Taşra ve Merkez arasında ünvana bağlı anlamlı bir değişim gözlenmemiştir.

698/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Değişim yönetimi modülünde yer alan sorulara kamu yöneticilerinin büyük bir çoğunluğu olumlu yanıt
vermişlerdir.

699/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Ankara Merkezde ya da diğer illerde çalışanlar arasında tecrübeye dayalı anlamlı bir fark
gözlenmemiştir.

700/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Ankara Merkezde çalışanlar ya da diğer illerde çalışanlar arasında ünvan seviyelerine göre anlamlı bir
fark gözlenmemiştir.

701/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Katılım modülünde yer alan sorulara ankete katılan kamu görevlilerinin büyük bir kısmı olumlu yanıt
vermiştir.

702/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Ankara Merkezde ya da diğer illerde çalışanlar arasında tecrübeye dayalı anlamlı bir fark
gözlenmemiştir.

703/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Ankara Merkezde çalışanlar ya da diğer illerde çalışanlar arasında ünvan seviyelerine göre anlamlı bir
fark gözlenmemiştir.

704/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

İnsan kaynağı modülüne verilen yanıtlatın büyük bir kısmı olumludur.

705/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Ankara Merkezde ya da diğer illerde çalışanlar arasında tecrübeye dayalı anlamlı bir fark
gözlenmemiştir.

706/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Ankara Merkezde çalışanlar ya da diğer illerde çalışanlar arasında ünvan seviyelerine göre anlamlı bir fark
gözlenmemiştir.

707/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Süreç ve proje yönetimi modülündeki sorulara katılımcılar büyük bir oranla olumlu yanıt vermişlerdir.

708/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Hem Ankara Merkez hem de diğer illerden ankete katılan kamu görevlilerinin tecrübe yılları arttıkça
sorulara verdikleri yanıtın daha az olumlu olmaya başladığı gözlenmiştir.

709/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Ankara Merkezde çalışanlar yada diğer illerde çalışanlar arasında ünvan seviyelerine göre anlamlı bir
fark gözlenmemiştir.

710/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Paydaş yönetim modülündeki sorulara yanıt veren katılımcılar sorulan sorulara büyük oranda olumlu
yanıtlar vermişlerdir.

711/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Ankara Merkzde çalışanlar arasında tecrübe yıllarına dayalı olarak anlamlı bir fark gözlenmezken, taşra
teşkilatlarında çalışanların tecrübeleri arttıkça sorulara verdikleri yanıtların bir miktar daha az olumlu
olduğu gözlenmiştir.

712/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Ankara Merkezde çalışanların ünvan seviyeleri düştükçe sorulara verdikleri yanıtların bir miktar daha
az olumlu olduğu gözlemlemiştir. Benzer bir değişim taşrada çalışan alt seviye kamu görevlilerinde de
gözlemlenmiştir.

713/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Kaynak yönetimi modülü sorularına verilen yanıtlar çoğunlukla olumludur.

714/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Taşra teşkilatlarında tecrübe yılı arttıkça kaynak yönetimi sorularına daha az olumlu yanıtlar verilmiştir.
Merkezde ise 5-10 yıl arası deneyimli memurlar daha yüksek oranda olumlu yanıt vermişlerdir.

715/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Taşrada alt seviye kamu memurları daha az olumlu iken Ankara Merkezde orta ve alt seviyede ünvana
sahip olan kamu görevlileri yüksek seviyedekilere göre daha az olumlu yanıt vermişlerdir.

716/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Kurumsallık modülünde sorulan sorulara büyük oranda olumlu yanıtlar verilmiştir.

717/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Diğer illerde çalışanlar arasında tecrübeye dayalı anlamlı bir fark gözlenmezken Ankara Merkezde 5-25
yıl arası tecrübe sahibi olanlar diğerlerinden daha olumlu yanıt vermişlerdir.

718/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Diğer illerde en alt seviyede çalışan kamu görevlileri daha az olumlu iken, Ankara Merkezde alt
seviyeden üst seviyeye yükseldikçe daha olumlu yanıtlar verildiği gözlenmiştir.

719/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Kişilerarası etkileşim modülünde bulunan sorulara yüksek oranda olumlu yanıtlar verilmiştir

720/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Diğer illerde tecrübe yılına dayalı önemli bir fark gözlenmezken, Ankara Merkezde 16-30 yıl arası
çalışma deneyimi olanlar diğerlerine göre daha olumlu yanıtlar vermişlerdir.

721/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Diğer illerde orta seviyede çalışanlar daha olumlu iken, Ankara Merkezde yüksek seviye görevliler
diğerlerinden daha olumlu yanıtlar vermişlerdir.

722/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Kişisel verimlilik modülünde yer alan sorulara çoğunlukla olumlu yanıtlar verilmiştir.

723/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Diğer illerde 5 yıldan az tecrübeliler daha az olumlu iken, Ankara Merkezde 30 yıldan fazla deneyimi
olanlar daha az oranda olumlsuz yanıtlar vermişlerdir.

724/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Ankara Merkezde ve diğer illerde ünvan seviyesine göre anlamlı bir farka rastlanmamıştır.

725/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Kişisel etkinlik modülünde bulunan sorulara çoğunlukla olumlu yanıtlar verilmiştir.

726/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Diğer illerde 5 yıldan az ve 30 yıldan fazla çalışanlar daha az olumlu yanıt verirlen, Ankara Merkez’de
de benzer bir eğilim gözlemlenmiştir.

727/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Ankara Merkezde ve diğer illerde benzer şekilde alt ve orta seviye çalışanlar yüksek seviyedekilere
oranla daha az olumlu yanıtlar vermişlerdir.

728/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Bilgi yönetimi modülünde yer alan sorulara çoğunlukla olumlu yanıt verilmiştir.

729/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Diğer illerde 11-15 yıl arası çalışanlar daha az olumlu iken, 5-20 yıl arası ve 25-30 yıl arası çalışanlar daha
olumlu yanıtlar vermişleridir.

730/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Ankara Merkezde yüksek seviyeden alt seviyeye inildikçe daha az olumlu yanıtlar verilmiştir. Diğer
illerde ise anlamlı bir fark gözlenmemiştir.

731/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Eylemden öğrenme modülü sorularına az bir çoğunlukla olumlu yanıtlar verilmiştir.

732/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Diğer illerde ve Ankara Merkezde benzer biçimde 10 yıla kadar deneyim sahibi olanlar ve 30 yılın
üstünde olanlar daha yüksek oranda olumlu yanıtlar vermişlerdir.

733/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Ankara Merkezde yüksek ünvanlı memurlar daha olumlu yanıtlar verirken, diğer illerde yüksek ünvanlı
memurlar orta ve alt seviyedekilere göre daha az olumlu yanıtlar vermişlerdir.

734/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Başkalarından öğrenme modülündeki sorulara çoğunlukla olumlu yanıtlar verilmiştir.

735/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Ankara Merkezde tecrübeye göre anlamlı bir farka raslanmazken, diğer illerde 30 yıldan fazla
çalışanların daha olumlu yanıt verdikleri gözlenmiştir.

736/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Başkalarından Öğrenme Modülü
Ankara Merkezde yüksek ünvanlı kamu çalışanları daha olumlu yanıtlar veriken, diğer illerde orta
seviyedekiler alt ve yüksek seviyedekilerden daha olumlu yanıtlar vermişlerdir.

737/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Stratejik yönetim modülünde yer alan solunara ankete katılanların çoğunluğu olumlu yanıtlar
vermişleridir.

738/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Diğer illerde tecrübeye dayalı olarak anlamlı bir farka rastlanmazken, Ankara Merkezde 5-10 yıl
arasında tecrübeye sahip olan kamu görevlileri diğerlerinde daha olumlu yanıtlar vermişlerdir.

739/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Ankara Merkezde yüksek ünvanlı çalışanlar orta ve alt seviyedekilerden daha olumlu yanıtlar verirken
diğer illerde alt ve orta seviyedekiler üst seviyedekilerden daha olumlu yanıtlar vermişlerdir.

740/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Yaratıcılık modülünde yer alan sorulara çoğunlukla olumlu yanıt verilmiştir.

741/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Diğer illerde 10 yıldan az deneyime sahip olanlar daha olumlu iken, Ankara Merkezde5-10 yıl arasında tecrübe
sahibi olanlar daha olumlu yanıtlar vermişlerdir.

742/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Ankara Merkezde yüksek ünvanlı çalışanlar orta ve alt seviyedekilerden daha olumlu yanıtlar verirken
diğer illerde alt ve orta seviyedekiler üst seviyedekilerden daha olumlu yanıtlar vermişlerdir.

743/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Karmaşıklığı yönetme modülünde sorulan sorulara katılımcılar ne olumlu ne olumsuz yanıt vermişlerdir.

744/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Diğer illerde 11-15 yıl arası tecrübesi olanlar daha az olumlu iken, Ankara Merkezde 5-10 yıl arası
tecrübesi olanlar ile 26-30 yıl arası tecrübesi olanlar daha olumlu yanıt vermişlerdir.

745/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Ankara Merkezde yüksek ünvanlı çalışanlar orta ve alt seviyedekilerden daha olumlu yanıtlar verirken
diğer illerde alt ve orta seviyedekiler üst seviyedekilerden daha olumlu yanıtlar vermişlerdir.

746/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Stratejik yönetimi benimseme modülünde yer alan sorulara çoğunlukla olumlu yanıt verilmiştir.

747/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Diğer illerde 10 yıldan az ve 30 yıldan fazla tecrübeli olanlar daha olumlu yanıtlar verirken, Ankara
Merkezde anlamlı bir fark gözlemlenmemiştir.

748/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Ankara Merkezde yüksek ünvanlı çalışanlar orta ve alt seviyedekilerden daha olumlu yanıtlar verirken
diğer illerde alt ve orta seviyedekiler üst seviyedekilerden daha olumlu yanıtlar vermişlerdir.

749/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Katılım modülünde sorulan sorulara katılımcılar ne olumlu ne olumsuz yanıt vermişlerdir.

750/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Diğer illerde 11-15 ve 26-30 yıllık tecrübeye sahip olanlar daha olumsuz iken, Ankara Merkezde 5-10
yıl arasında deneyime sahip olanlar daha olumlu cevaplar vermişlerdir.

751/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Ankara Merkezde yüksek ünvanlı çalışanlar orta ve alt seviyedekilerden daha olumlu yanıtlar verirken
diğer illerde alt ve orta seviyedekiler üst seviyedekilerden daha olumlu yanıtlar vermişlerdir.

752/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Süreç geliştirme modülünde sorulan sorulara katılımcılar bir miktar daha olumlu yanıt
vermişlerdir.

753/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Diğer illerde 10 yıl altı ve 30 yıl üstü tecrübe sahipleri daha olumlu yanıt verirken, Ankara Merkezde
5-10 yıl arası tecrübesi olanlar biraz daha olumlu yanıtlar vermişlerdir.

754/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Ankara Merkezde yüksek ünvanlı çalışanlar orta ve alt seviyedekilerden daha olumlu yanıtlar verirken
diğer illerde alt ve orta seviyedekiler üst seviyedekilerden daha olumlu yanıtlar vermişlerdir.

755/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Organizasyon ve işleyis ve gelişim modülünde sorulan sorulara katılımcılar ne olumlu ne olumsuz
yanıt vermişlerdir.

756/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Diğer illerde 30 yıl üstü çalışanlar daha olumlu iken, Ankara Merkezde 11-25 yıl arası tecrübesi olan
çalışanlar biraz daha az olumlu yanıt vermişlerdir.

757/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Ankara Merkezde yüksek ünvanlı çalışanlar orta ve alt seviyedekilerden daha olumlu yanıtlar verirken
diğer illerde alt ve orta seviyedekiler üst seviyedekilerden daha olumlu yanıtlar vermişlerdir.

758/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Eylem yöndeşliği modülünde yer alan sorulara katılımcılar az farkla olumlu yanıt vermişlerdir.

759/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Diğer illerde tecrübeye dayalı olarak anlamlı bir fark gözlenmezken, Ankara Merkezde 11-15 yılları
arasında tecrübesi olanlar daha az olumlu yanıt vermişlerdir.

760/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Ankara Merkezde yüksek ünvanlı çalışanlar orta ve alt seviyedekilerden daha olumlu yanıtlar verirken
diğer illerde alt ve orta seviyedekiler üst seviyedekilerden daha olumlu yanıtlar vermişlerdir.

761/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Stratejik iletişim modülünde sorulan sorulara katılımcılar büyük oranda çekimser yanıt vermişlerdir.

762/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Diğer illerde tecrübeye dayalı olarak anlamlı bir fark gözlenmezken, Ankara Merkezde 11-15 yılları
arasında tecrübesi olanlar daha az olumlu yanıt vermişlerdir.

763/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Ankara Merkezde ve diğer illerde ünvan seviyesine göre anlamlı bir fark gözlenmemiştir.

764/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Stratejik performans yönetimi modülünde sorulan sorulara katılımcılar ne olumlu ne olumsuz yanıt
vermişlerdir.

765/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Diğer illerde 30 yıldan daha fazla tecrübeye sahip olanlar daha olumlu yanıt verirken, Ankara Merkezde
anlamlı bir fark gözlenmemiştir.

766/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Ankara Merkezde yüksek ünvanlı çalışanlar orta ve alt seviyedekilerden daha olumlu yanıtlar verirken
diğer illerde orta seviyedekiler alt ve üst seviyedekilerden daha olumlu yanıtlar vermişlerdir.

767/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Kaynak yönetimi modülünde sorulan sorulara katılımcılar ne olumlu ne olumsuz yanıt vermişlerdir.

768/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Diğer illerde 30 yıl ve üstü tecrübesi olanlar daha olumlu yanıtlar veririken, Ankara Merkezde 5-15 yıl
arası tecrübe sahibi olanlar daha az olumlu yanıtlar vermişlerdir.

769/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Ankara Merkezde yüksek ünvanlı çalışanlar orta ve alt seviyedekilerden daha olumlu yanıtlar verirken
diger illerde orta seviyedekiler alt ve üst seviyedekilerden daha olumlu yanitlar vermislerdir.

770/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Stratejik planlamaya bireysel katkı sorulduğunda katılımcılar ne olumlu ne olumsuz yanıt vermişlerdir.

771/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Diğer illerde tecrübeye dayalı olarak anlamlı bir fark gözlenmezken, Ankara Merkezde 0-10 yıl arası
tecrübesi olanların daha olumlu 25 yıldan fazla tecrübesi olanların ise daha az olumlu yanıt verdikleri
gözlenmiştir.

772/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Ankara Merkezde yüksek ünvanlı çalışanlar orta ve alt seviyedekilerden daha olumlu yanıtlar verirken
diğer illerde ünvana bağlı olarak anlamlı bir fark gözlenmemiştir.

773/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Kurumun stratejik planlama süreci yetkinliği sorulduğunda katılımcılar çekimser yanıt vermişlerdir.

774/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Diğer illerde 30 yıldan fazla tecrübesi olanlar daha olumlu yanıt verirken, Ankara Merkezde anlamlı bir
fark gözlenmemiştir.

775/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Ankara Merkezde yüksek ünvanlı çalışanlar orta ve alt seviyedekilerden daha olumlu yanıtlar verirken
diğer illerde ünvana bağlı olarak anlamlı bir fark gözlenmemiştir.

776/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Türkiye'nin ulusal stratejik yönetim performansı sorulduğunda katılımcılar çekimser yanıt vermişlerdir.

777/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Diğer illerde 5 yıldan az ve 30 yıldan fazla tecrübesi olanlar daha olumlu yanıt verirken,
Ankara Merkezde 5-10 yıl arası tecrübesi olanlar daha olumlu yanıt vermişlerdir.

778/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Ankara Merkezde ve diğer illerde ünvan seviyesine göre anlamlı bir fark gözlenmemiştir.

779/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Türkiye'nin uluslararası stratejik yönetim performansı sorulduğunda katılımcılar çoğunlukla çekimser
yanıt vermişlerdir.

780/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Diğer illerde 10 yıldan az ve 30 yıldan fazla tecrübesi olanlar daha olumlu yanıtlar verirken, Ankara
Merkezde 5-10 yıl arasında tecrübe sahibi olanlar daha olumlu yanıtlar vermişlerdir.

781/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Ankara Merkezde ve diğer illerde ünvan seviyesine göre anlamlı bir fark gözlenmemiştir.

782/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Tasarımcı rolü modülünde yer alan sorulara ankete katılanlar büyük oranda olumlu yanıt vermişlerdir.

783/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Ankara Merkezde 30 yıldan fazla tecrübesi olanlar daha az olumlu yanıt verirken, diğer illerden
katılanlar arasında tecrübeye dayalı olarak anlamlı bi fark gözlenmemiştir.

784/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Ankara Merkezde yüksek ünvanlı çalışanlar orta ve alt seviyedekilerden daha olumlu yanıtlar
verirken diğer illerde orta seviyedekiler alt ve üst seviyedekilerden daha olumsuz yanıtlar
vermişlerdir.

785/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Strateji analisti rolü modülünde yer alan sorulara ankete katılanlar büyük oranda olumlu yanıt vermişlerdir.

786/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Diğer illerde ve Ankara Merkezde çalışanlar arasında tecrübeye bağlı olarak anlamlı bir fark
gözlenmemiştir.

787/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Ankara Merkezde ünvana bağlı olarak anlamlı bir fark görülmezken, diğer illerde orta seviyedekiler alt
ve üst seviyedekilerden daha olumlu yanıtlar vermişlerdir.

788/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Strateji katalist rolü modülünde yer alan sorulara ankete katılanlar büyük oranda

olumlu yanıt

vermişlerdir.

789/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Ankara Merkezde ve diğer illerde tecrübeye bağlı olarak verilen yanıtlarda anlamlı bir fark
gözlenmemiştir.

790/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Ankara Merkezde ve diğer illerde ünvan seviyesine göre anlamlı bir fark gözlenmemiştir.

791/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Uygulama geliştirici rolü modülünde yer alan sorulara ankete katılan kamu görevlileri büyük oranda
olumlu yanıt vermişlerdir.

792/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Diğer illerde tecrübeye bağlı olarak anlamlı bir fark gözlenmezken, Ankara Merkezde 5-10 yıl arası
tecrübesi olanlar daha olumlu yanıt vermişlerdir.

793/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Ankara Merkezde yüksek seviye görevliler daha olumlu yanıt verirken diğer illerde orta ve yüksek
seviyedekiler alt seviyedekilerden daha olumlu yanıtlar vermişlerdir.

794/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Kuruma ve konuya özgü yetkinlikler hakkındaki sorulara ankete katılan kamu görevlileri büyük oranda
olumlu yanıt vermişlerdir.

795/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Ankara Merkezde ve diğer illerde tecrübeye bağlı olarak anlamlı bir farka rastlanmamıştır.

796/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Diğer illerde ünvan seviyesine bağlı olarak bir fark görülezken, Ankara Merkezde yüksek
seviye görevliler diğerlerinden daha olumlu yanıtlar vermişlerdir.

797/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Önşart yetkinlikler modülünde bulunan sorulara ankete katılan kamu görevlileri büyük oranda olumlu yanıt
vermişlerdir.

798/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Diğer illerde anlamlı bir fark görülmezken, Ankara Merkezde 5 yıldan az tecrübesi olanlar söz konusu sorulara
daha az olumlu yanıt vermişlerdir.

799/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Ankara Merkezde ve diğer illerde ünvana bağlı olarak anlamlı bir fark gözlenmemiştir.

800/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Stratejik uyum modülünde yer alan sorulara ankete katılanlar büyük oranda olumlu yanıt vermişlerdir.

801/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Ankara Merkezde ve diğer illerde tecrübeye bağlı olarak anlamlı bir fark gözlenmemiştir.

802/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Ankara Merkezde yüksek seviyedeki kamu görevlileri daha olumlu yanıt verirken, diğer illerde orta seviyede
yer alan kamu çalışanları daha olumlu yanıt vermişlerdir.

803/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Ankete katılanlar ortak öğrenme işlevi modülünde yer alan sorulara az bir farkla olumlu yanıt
vermişlerdir.

804/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Diğer illerde 30 yıldan fazla tecrübesi olanlar daha olumlu yanıt verirken, Ankara Merkezde bir fark
gözlenmemiştir.

805/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Ankara Merkezde yüksek ünvanlı kamu çalışanları daha olumlu yanıtlar verirken, diğer illerde yüksek
ünvanlı çalışanlar daha az olumlu yanıtlar vermişlerdir.

806/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Ortak tasarım işlevi modülünde bulunan sorulara katılımcılar genellikle olumlu yanıt vermişlerdir.

807/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Diğer illerde tecrübeye bağlı bir fark gözlenmezken, Ankara Merkezde 5-10 yıl arası tecrübe sahibi
olanlar daha olumlu yanıtlar vermişlerdir.

808/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Diğer illerde yüksek ünvanlı çalışanlar daha az olumlu yanıt verirken, Ankara Merkezde yüksek ünvanlı
görevliler diğerlerinden daha olumlu yanıtlar vermişlerdir.

809/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Ortak potansiyel geliştirme modülünde yer alan sorulara ankete katılanlar ağırlıklı olarak çekimser
cevap vermişlerdir.

810/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Diğer illerde 30 yıldan fazla çalışanlar daha olumlu yanıtlar verirken, Ankara Merkezde tecrübeye bağlı
anlamlı bir fark gözlenmemiştir.

811/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Ankara Merkezde yüksek ünvanlı çalışanlar daha olumlu yanıt veriken, diğer illerde orta ünvanlı
çalışanlar diğerlerine göre bir miktar daha olumlu yanıt vermişlerdir.

812/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Ortak eylem işlevi modülünde yer alan sorulara ankete katılanlar genellikle çekimser cevap
vermişlerdir.

813/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Diğer illerde 30 yıldan fazla tecrübesi olanlar biraz daha olumlu yanıtlar verirken, Ankara Merkezde 11-15
yıllık tecrübesi olanlar daha az olumlu yanıtlar vermişleridir.

814/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Ankara Merkezde yüksek ünvanlı çalışanlar daha olumlu yanıt veriken,
diğer illerde orta ünvanlı çalışanlar diğerlerine göre bir miktar daha olumlu yanıt vermişlerdir.

815/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Performans konstructları modülünde yer alan sorulara katılımcılar büyük oranda çekimser yanıtlar vermişlerdir.

816/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Diğer illerde 11-30 yıl arası tecrübesi olan kamu çalışanları daha olumsuz yanıtlar verirken, Ankara
Merkezde 10 yıdan fazla tecrübesi olan tüm çalışanlar daha olumsuz yanıtlar vermişlerdir.

817/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

Ankara merkezde yüksek ünvanlı çalışanlar diğerler çalışanlara göre daha az olumsuz yanıt verirken,
diğer illerde yüksek ve alt ünvanlı çalışanlar daha fazla olumsuz yanıt vermişlerdir.

818/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

EK: 16 ANKETLE ALINAN ÖNERİLER
Ankette açık uçlu olarak sorulan önerileriniz nelerdir sorularına verilen cevaplar aşağıda listelenmiştir:
1. Kadro ve görev pozisyonum yönetici yardımcısı olduğundan, kararları yöneticimin talimatları doğrultusunda
gerçekleştirmeye çalışırım. Söz ve görüş belirtme hakkı verildiği takdirde görüş beyan edip uygulamaya dahil
edebilmekteyim. Seyrek bir durum sergileyen bu durum statükocu yaklaşımdan dolayı talimat dışına çıkmayı,
benimsemeseniz bile talimatı uygulamak zorunluluğu ankete verilen cevaplara yansıtılmıştır. Bilgilerinize
sunulur.
2. Stratejik planlama kavramı 5018 sayılı yasayla aşırı bürokrasisi, ülkemiz pratiğinden uzak yaklaşımı ve kısır
maliye anlayışı ile ülkemizi patinaj yapar hale sokmuştur.
3. Türkiye'nin Avrupa Birliği’ne girmek için daha istekli çalışması, anayasa kanununu parça parça değil daha
bütüncül değiştirmesi gerekir. Siyasi partiler kanunu ile seçim kanununda demokratik olmayan hükümlerin
değiştirilmesi gerekir. Eğitimde fırsat eşitliğini mümkün kılacak uygulamaları hayata geçirmesi gerekir.
4. Hizmet verdiğim kurum merkeziyetçi bir yönetim sergileyen çalışanlarının, daha doğrusu biz uygulayıcıların
görüş ve önerilerine nadiren, ancak bildiğinden şaşmayan bir strateji içerisinde iş ve işlemlerimizi
yürüttüğümüzden, açıkçası yönetimi gerçekleştirdiğimiz birim çalışanlarının çalışmalarını yine belirlenen usul
ve esaslar çerçevesinde kendimize göre yönlendirebiliyoruz.
5. Yöneticiyiz ama çıkan tebliğ ve iç genelgelere göre yöneticiyiz. Risk alan, gün ve zamana göre kendini
geliştirerek yönetim sergileme şansımız yok (hatta yukarıdan gelmeden yaptığınız iyiye yönelik bir değişiklik
sizi mahkeme karşısına çıkarır).
6. Kamuda strateji ile ilgili tüm kurumların eğitimler vermesi ve sürekli yenilemesi gerekir.
7. Türkiye'nin üniversitelerden sonra kamuya adam yetiştiren kurumların bir kısmı, özellikle sanayi
özelleştirilmesi ve yerlerini dolduracak bir eğitim sisteminin oluşturulmaması nedeniyle kamuda yönetim
kalitesi son yirmi yıl içerisinde gerilemiştir.
8. Teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylık ve başarılar dilerim.
9. Her şey yalnızca kağıt üzerinde kararlaştırılıyor, projelendiriliyor; ancak uygulamaya konulmuyor. Hedefler
belirleniyor ama ulaşmak için destek yok, kaynak ayırmak yok. Sunumlarda şatafatlı, güzel ambalajlı kutular
var, ama hadi açın denildiğinde, içi boş olduğundan bocalama ve telaş başlıyor. Sonra da içine saçma sapan,
ilgisi olmayan ya da ulaşılması mümkün olmayan detaylar konuluyor. Tabi bu durumda sonuç yerinde
saymaktan öteye gitmiyor.

819/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

10. Müsteşarlık birimlerinden bazıları birbirinden bağımsız veya az ilgili faaliyetleri yürüttüğünden stratejik
yönetimi algılamaları ve katkıları birbirinden farklı olmaktadır. Ayrıca, strateji belirlenmesinde kamu, genelde
dış paydaşlarla kendini kıyaslamakta, kendi iç yetkinliklerine dayanan stratejik yaklaşımları ihmal etmektedir.
Çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dilerim.
11. Kamu kurumlarında stratejik planlama çalışmalarının genellikle mevzuatı yerine getirmek amacıyla usulen
yürütüldüğü kanaatindeyim. Bunun bir sonucu olarak stratejik planlama birimleri tarafından oluşturulan
hedefler uygulayıcı birimlerin gerçek öncelikleriyle bağdaşmayabilmekte, temenniler ile hedefler birbirine
karıştırılmakta, kontrol edilemeyen değişkenler üzerine hedef konulabilmektedir.
12. Türkiye, milli strateji belirlemede kararsız, idari süreçlerinde günübirlik düşünen ve ayaküstü karar veren,
analitik ve uzun soluklu düşünme kapasitesi henüz emekleme döneminde bir ülke. Eğitime ve özellikle de
yönetici kesimin eğitimine önem verilmemekte, hatta eğitim ve soyutlama kabiliyeti genel olarak hafife
alınmakta. Buna mukabil ülkemiz kaynaklarının kullanımında ve harcama kültüründe ise gelişmiş OECD
seviyelerinde bir bilince sahibiz. Kamu ve özel kesim idari süreçlerinde nicel olarak çok önemli pozitif
gelişmeler de olmakla birlikte, ortak amaçlara inanç, eşgüdüm, milli bir strateji ekseninde bir arada hareket
etme noktalarında dağınık bir görüntü vermekte. Bu kapsamda, birçok problemin ancak zamanla çözüleceğini
düşünüyorum.
13. Sorular güzeldi. Kolaylıklar diliyorum.
14. Yararlı olması dileğiyle, çalışmalarınızda başarılar dilerim.
15. Sorularınıza samimi olarak cevap verdim. Umarım işinize yarar. İyi günler dilerim.
16. İdarecilerin sadece kendi istediklerinin yapılmasını istediği bir yerde ne yapılabilir? Bizlerden sadece kendi
isteklerini yerine getiren robotlar olmamız istenmektedir. Bu özellikler değiştirilmediği müddetçe sorunlara çare
bulunamaz.
17. Başarılar, anket çalışmasını beğendim.
18. Maliye Bakanlığı’nın etkinliği ve eski performansı azalmıştır. Gelecekte siyasi baskılar sonucu ülke
kaynakları siyasi baskılar sonucu yerinde ve ülke çıkarları doğrultusunda kullanılmayacaktır. Maliye Bakanlığı
gelir ve gider birimleri tek çatı altına alınarak yöneticiler siyasi baskılardan uzak tutulmalıdır. Aksi takdirde
ülke kaynakları siyasetin emirleri ile harcanacaktır. Yasama organı, asli görevi olan yasama ile ilgilenmelidir.
Özellikle Maliye Bakanlığı’nın gelir ve gider birimleri siyasi baskı etkisi dışında bırakılmalıdır. Siyasi
kadrolaşmanın gelecekte telafisi mümkün olmaz.
19. Orta düzey yönetici olarak kaynak yaratma ve kullanma yetkimiz yoktur. Çok acil olarak eşit işe eşit unvan
verilmedir.

820/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

20. Türkiye'de 27 yaşında yönetici olabilen, gerek kurumumun verdiği ciddi eğitimleri alan ve gerekse paralı
yöneticilik kurslarına katılarak kendisini yetiştirmeye çalışan bir insan olarak 20 yıllık yöneticilik tecrübem
sonucuna dayanarak söylüyorum ki:
a. Devlet teşkilatı elimize tutuşturulan yönergelerle idare edilmektedir. Bu durumda kişisel yönetim
becerilerinden çok yönergelerin dikte etmiş olduğu kurallara dayanarak hizmet üretilmektedir. Bu durum ise
kişisel becerilerin önemsizliğine neden olmaktadır.
b. Devlette (özellikle Maliye Bakanlığı’nda) aykırı fikir üretmek neredeyse suç haline gelmiştir.
21. Görüşlerimize başvurduğunuz için teşekkürler.
22. Türk ekonomisine yön veren Maliye Bakanlığı, kendi üst düzey ve orta düzey yöneticilerine bir okul
müdürü, bir nüfus müdürü kadar değer vermiyor. Yönetici eğitimlerinde yeterli özen gösterilmiyor. Özlük
haklarını yeterli düzeyde iyileştirmiyor. Başarısızlığın temel sorunu iyi ve sürekli eğitim ve performansa dayalı
yeterli ücret verilmemesidir. Saygılarımla…
23. Böyle bir anketi hazırladığınız ve verdiğiniz emek için teşekkür ederim. İnşallah sizlere katkı
sağlayabilmişimdir. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.
24. Kamu kurumları yöneticilerinin stratejik düşünme, stratejik yönetim ve performans odaklı yönetim
konularında bilgi ve eğitime ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
25. Merkezi yönetimin taşranın sorunlarını daha iyi görmesi gerekir. Yetki ve kararlarda taşra yönetiminin
katkısı

çoğaltılmalıdır.

Teknolojik

altyapı

sürekli

güncellenip

geliştirilmelidir.

Mevzuat

azaltılıp

sadeleştirilmelidir. Vatandaş ve çalışanların katkı, proje ve önerileri için sürekli bir erişim olanağı tanınmalı ve
analiz edilerek uygulamalarda dikkate alınmalıdır. Strateji üretmede çalışanlara özgür olanak tanınmalıdır.
Çalışma stresinin minimize edilmesi için tedbirler alınmalıdır. Makro hedefler ile mikro hedeflerin uyum ve
bütüncüllüğü sağlanmalıdır. Ödül, motivasyon, onurlandırma ve dikkate alınma yetersiz iken; korku, stres ve
cezalar fazladır. Kurumlar arasındaki kamu kaynakları dağılımı dengeli değildir. Tabusal yaklaşımlar halen çok
yaygındır. Yönetim, üretim, hizmet sunumu, hizmetten yararlandırma, kaynak kullanımı ve çalışanların özlük
hakları ile çalışma koşulları tamamen bilimsel referanslar ölçeğinde yapılmamaktadır. Neden-sonuç ilişkisi
sağlıklı yapılmamaktadır. Kurum, birey, bölge ve çalışanlar arasında kaynak kullanımı ve hizmetten yararlanma
konularında orantısızlıklar bulunmaktadır. Ülkemizin kalkınmasında lokal iyileştirmeler yerine bütüncül
iyileştirmeler yapılmalıdır. Çalışanların özel yetenek ve başarılarının saptanması, değerlendirilmesi ve ülke
kalkınmasına katılmasının sağlanması için her alanda özel yetenek sınavlarının açılması gerekmektedir. Ülke
olarak geçmişe oranla çok daha iyi bir düzeyde olduğumuz şüphe götürmez bir gerçektir; anacak başarının
istikrar içinde artarak devam etmesi sağlanmalıdır. Arz ederim. Selam ve saygılarımla.
26. Kamuda stratejik hedeflere ulaşılması için ankette belirtilen bazı konular taşra kuruluşlarını aşmaktadır.
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Bizim kurumumuz Maliye Bakanlığı’na bağlı taşra kuruluşudur. Sonuçta bazı hedeflere ulaşılabilmesi için
senelik planlanan ödeneklerin gönderilmesi, çalışanların motive edilmesi için ücretlerinin tatminkâr ve dengeli
olması ve çalışanlar arasındaki ücret farklılıklarının ortadan kalkması kurumun belirlediği hedeflere ulaşmasına
katkı sağlayacak unsurlardandır. Örneğin; müdür veya müdür yardımcısı kendine bağlı personelden daha az
ücret alıyor ise burada motivasyon veya performans beklenilmesi biraz sözde kalır. Belirlenen stratejik
hedeflere ulaşılması, kapasitenin ve hizmet kalitesinin artırılması için ise kurumun personel, araç ve gereç
yönüyle eksiği olmaması gerekir. Bakanlığın gerçekleştireceği eğitimlerde il müdürünün eğitime alınmasının
yeterli görülüp, buna bağlı il müdür yardımcısı ile birim müdürleri ve yardımcılarının eğitime alınmaması
mevzuat yönüyle iletişimde kopukluğa sebep olmaktadır. Mevzuatla ilgili eğitime yardımcılar dahil herkesin
alınması gerekir ki takım çalışması ortaya çıksın. Belirlenen hedefe ulaşılması için, kurumunda sana bağlı olan
tüm personelinin sicil ve disiplin yönüyle de sana bağlı olması gerekir ki yaptırım gücün olsun. Aksi takdirde
kağıt üzerinde sana bağlı olarak gözüken ve yaptığı işlemlerden sorumlu olduğun personel, sicil ve disiplin
yönüyle başka makama bağlı ise hedeflenen performansa ulaşılması için gerekli yaptırımın olmayacak ve
belirlediğin hedefine ulaşamayacaksın. Merkezden belirlenen stratejik hedeflerin işlemi yapacak birim ile
görüşülmesi ve bunun mevcut imkânlarla mümkün olup olmayacağı öğrenilmeli, mümkün değil ise istenilen
imkânlar verilmelidir. Yukarda belirtilen konularda gerekli iyileştirme yapılmadan, mevcut imkânlarla
yöneticinin stratejik hedef belirlemesi ve bu hedeflere ulaşılması için stratejik yönetim kapasitesinin ölçülmesi,
yöneticinin gerçek yönetsel kapasitesini göstermeyeceği kanaatindeyim. İyi çalışmalar.
27. 113. soruya cevap vermiyorum. Finans kaynağımız tamamen kurum ödeneğidir.
28. Taşradan başlayarak stratejik planlama tüm kurumu kapsamalıdır. İç ve diş denetleme yapılarak hedefler
takip edilmeli, gerektiğinde revize edilmelidir.
29. Uygulamasının takip edilmediği hiçbir hedef veya stratejinin anlamı yok. Kural yanlış da olsa düzeltilinceye
kadar mutlaka uygulanmalı. Yarım yamalak uygulamaların doğru sonuç verdiği de şüpheli olur.
30. Çok güzel bir anket çalışması ama sorulan bazı sorulara orta kademe yöneticiler tarafından verilen cevaplar
ışık tutmayabilir; çünkü kamuda hâlâ yönetim biçimi klasik yönetim, birileri düzenleme yapar aşağıdakiler de
memuriyeti gereği bu düzenlemeyi şartsız yerine getirmesi gerekir. Başarılar.
31. Merkezi yönetimin getirdiği uygulamalar, uygulayıcının görüşü alınmadan yapıldığından hedeflere tam
ulaşılabilirlik orta düzeyde ve oluşan aksamaları gidermede hantal. Süreçlerin uygulanması ve bu sürece
katılımcıların hevesli olmaması ve olumsuzluklarını giderecek çalışma şevkleri verilememesi söz konusu. Önce
çalışan, hedeflere inanarak çalışırsa sonuçlar daha az hatalı olabilir. Çalışanlar genelde göz ardı edilmekte
görüşündeyim.
32. Orta düzey biz yöneticiler, her türlü isnat ve iftiralara karşı yeterince korunmamaktadır.
33. Herkes hemen her kurumda olanları ve olması gerekenleri biliyor. Sorun ne donanım ne de yazılım sorunu
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ama sonuçta bilgisayar çalışmıyor. Özellikle kendi kurumunda herkes işin gerektirdiğinin belki 10 katı üstünde
nitelikte ama sonuç ekonomik anlamda free disposal. Yağ, un, şeker var; helva yapmasını bilen de var ama
ortada hiçbir zaman ya helva olmuyor ya da helva olmadığını bile bile üreten de tüketen de helva taklidi
yapıyor. Kral çıplak diyebilmek kolay değil.
34. a. Anketin değerlendirilmesi sürecinde, kamuda (örgütsel yapılanmada) ara yöneticilere çok inisiyatif
verilmediği ya da alınmadığı dikkate alınmalı diye düşünüyorum. Kısaca ifade etmek gerekirse kamu
yönetiminde sınırlı sayıda yönetici karar verip uygulanmasını talep eder, ara yöneticiler bunu hayata geçirmeye
çalışır. Dolayısı ile ankete yanıt veren ara yöneticiler gözleme yönelik sorular dışındaki sorulara verecekleri
yanıtların ütopik olduğunu (olacağını) düşünüyorum. b. Anket sonucu, yapılan çalışma ve değerlendirmeden
bilgi sahibi olmak isterim.
35. 5018 sayılı kanun uygulamalarını en az 3 yıl geçtikten sonra anketlerle sonuçları izlemek lazım. Bu
anketteki bazı sorular için henüz erken.
36. Türkiye ve kurumumuz hedefine emin adımlarla, kararlılıkla ve bütün engellemelere rağmen ulaşacaktır.
Umarım sizler de buna katkı sağlarsınız.
37. Uygulanabilir performans sistemi geliştirilerek, kaynakların etkin ve verimli kullanılması için gerekli alt
yapının oluşturularak, personelin moral ve motivasyonunun artırılması sağlanmalıdır. Ayrıca tüm
birimlerimizde geniş çaplı anketler uygulanmalıdır.
38. Kurumun taşra teşkilatı olan malmüdürlüğünde çalışmaktayız. Asli görevimiz kurumların yaptığı
harcamaları gerçekleştirmektir. Doğrudan bir strateji belirleme imkânı bulunmamaktadır. Bunlar merkezi bütçe
kanunları ile belirlenmektedir.
39. Ülkemizde stratejik yönetim anlayışının kurumsal bazda yerleşme sürecinde birtakım sorunlar
bulunmaktadır. Özellikle sonuç odaklı planlama anlayışından ziyade, eski alışkanlıkların devam ettiği ve
değişim yönünde kurum yöneticilerinde yeterli isteğin ve katkının yapılamadığını düşünüyorum. Ancak bu
sürecin, özellikle stratejik planların uygulamaya geçilmesi ile birlikte hızlanacağını, önemli olanın yapılan
faaliyet sonuçlarının kurum misyonuna, amaçlarına ve hedeflerine ne kadar yaklaşıldığının ortaya konulması
olacağı bilincinin yerleşeceğini düşünmekteyim. Anketi hazırlayanlara teşekkür ediyorum.
40. Size çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
41. Sorular çok fazla. Çok zaman harcamak gerekiyor.
42. Çok iyi bir anket. Hem bireylerin hem de kurumların, dolayısıyla Türkiye’nin kazanımları olacaktır.
43. Ülkemizde yönetici olsun, çalışan olsun bireyin hedefi önce başarı ve performans değil... Nasıl yolunu bulur
daha çok kazanır, daha hızlı terfi ederim düşüncesi her şeyin önünde... Ehliyet liyakat öncelikli olmayınca
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özellikle kamu yönetiminde durum tersyüz... Çözümü birlikte bulmaya çalışalım... Başarı ve selamlar.
44. Stratejik yönetim konusunda yöneticilerin eğitilmesine katkı sağlarsanız yararlı olacağını düşünüyorum.
45. Stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi ve gerçekleştirilmesinde mevcut kurumsal kapasitenin (idari,
teknik, mali ve yasal yanında, uygulanabilir, sürekli geliştirmeyi esas alan çok faktörlü politikaların) entegre
yaklaşımla uygulanmasının hayati önemi vardır. Stratejik amaç ve hedeflerin büyük olması değil, araçlarla da
uyumlu olması gerekmektedir.
46. İlk defa Türkiye genelinde bu tür bir çalışmanın yapılması gelecek vaat ediyor. Çalışmalarınızda başarılar.
47. a. Bu anket kişisel görüş mü, yoksa kurumsal görüş mü kabul edilecek? Bu cevaplar benim kişisel
görüşümdür. b. Bu anketlere verilen cevaplar acaba ne kadar samimi olacak? Anketin başarısı bilginin
doğruluğuna bağlıdır. c. Bu güzelim ülkemizde yönetmelikler v.s ne kadar sağlıklı uygulanıyor ise stratejik plan
da o kadar sağlıklı uygulanır. Sonuç: Ölçmediğiniz bir olguyu yönetemezsiniz. Ölçüm için en iyi araç ise
saymak, kayıt altına almaktır. Temennim, bu anket samimi cevaplanır ve amacına ulaşır. Başarılar dileğiyle.
48. Bugün kurumların en önemli ihtiyacı; insan ihtiyaç ve beklentilerine uygun belirleyici ve düzenleyici
şartların (anayasa, kanun, yönt. v.b…) iyileştirilmesi. Bu iyileştirilen düzenlemelere göre sistemin yeniden
gözden geçirilmesi, sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ülkemize ve insanımıza fayda sağlayacaktır.
49. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, teknolojiyi kullanmada iyi düzeydedir. Lakin siyasi tercihler, havuz
sisteminden gelen meslek dışı elemanlar ve özlük haklarının düşük olmasından dolayı kalifiye eleman istihdamı
zorlaşmaktadır. Stratejik uygulamalar, kalifiye elemanlarla doğru ve hızlı olur. Bazı normlar her kuruma bire bir
uygulanamaz. Kurum geçmişi ve beyin arşivine dikkat etmek gerekir. Tecrübelerin usta-çırak ilişkileriyle
aktarılmasına özen gösterilmelidir. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.
50. Kamuda stratejik planlama, çok yıllık bütçeleme ve performans programları yeni konular olduğu için henüz
yerleşmesi zaman alacaktır. 5018 sayılı kanun kamu yönetiminde son 4 yıllık süreçte uygulanmaktadır. Bu
süreç deneyim kazanma açısından oldukça azdır. Bu nedenle süreç, tavizsiz uygulanmalı ve çok sıkı
tutulmalıdır. Kamu yönetimine yeni dahil olan bu kavramların iyi anlaşılıp ısrarla uygulanmasına ihtiyaç vardır.
51. Kurumumda bir birim başkanı olarak, hukuki sorunlar ağırlıklı çalışmamdan ötürü, bazı farklılıklar olabilir.
Bunun dışında çok özel bir mevzuata dayalı üretimler yapıldığından kamusal tanıtım ve benimsenme oranının
yükseltilmesi bir ihtiyaçtır. Burada diğer devlet kurumlarının yöneticilerinin kendilerini hep öncelikli görmeleri
nedeniyle koordineli çalışma becerisi düşüktür. Bu da toplam faydada sürekli azalmaya neden olmaktadır. Son
olarak, bu faaliyetinden ötürü üniversitenize teşekkür eder, başarılarının sürmesini dilerim.
52. Teşekkür ediyorum.
53. Kamu kurumlarında stratejik planlama çalışmalarının yüzeysel bir şekilde yürütüldüğünü ve sonuçlara
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ulaşma

anlamında

etkinliğinin

zayıf

olduğunu

düşünüyorum.

Bu

durum temelde

iki

nedenden

kaynaklanmaktadır:
a. Kamu yönetimi reformu çalışması tamamlanamadığından kurumlar kendilerini yönetebilme, bütçe ve
personel kaynaklarına hakim olma imkânına kavuşamamıştır. Kaynaklarını yönetemeyen kurumların stratejik
yönetim konusunda başarılı olmalarında güçlük vardır.
b. Stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları sürecinde hesap verme mekanizması düzgün bir
şekilde işlememektedir. Bu dokümanların ciddiye alınması ancak yetkili bir merciye raporlanması suretiyle
olacaktır. Örneğin; her bir kurumun faaliyet raporunun mecliste pbk'da görüşülmesi gibi. Oysa bu dokümanlar
kör kuyuya atılır gibi sonuçsuz bir şekilde Maliye Bakanlığı'na, DPT'ye, Sayıştay'a gönderilmektedir.
Gönderilmediğinde kimsenin arayıp sormadığı, haberdar dahi olmadığı tecrübe edilmiştir! Sistemin elverişli
olmaması durumunda kişilere verilecek eğitim çoğu zaman beklenenin aksine olumsuz sonuçlara yol
açabilmektedir.
54. Teşekkür ederim.
55. Güzel ve faydalı bir çalışma, tebrik ederim.
56. Strateji kavramının henüz kamu kurumlarında sağlıklı anlaşıldığını düşünmüyorum. Yöneticilere ve
çalışanlara sorarsanız, herkes haberdar ve herkes iyi bir stratejist olarak kendini ifade eder. Ancak bu kavram
biraz ayağa düşmüş durumda; yoldan geçen herkesin bu konuda edeceği kelam bulunmakta. Ama içi boş iki
laftan öteye gidemiyor bu işler. Gerçek strateji nedir? Strateji gerçekten nasıl belirlenir? Bu konularda çok ciddi
uzun soluklu eğitimlere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu eğitimleri almamış kişilerin de strateji birimlerinde
görevlendirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Eğitimle kastım; stratejik plan hazırlama aşamasında bir
danışman kuruluştan alınan eğitim kesinlikle değil. Akademik anlamda bir yüksek lisans ayarında uzun soluklu
anlama, kavrama, farkına varma süreçlerini barındıran bir eğitim olmalı. Bu çalışmanın da umarım bu süreçlere
katkısı olur. Dünya aldı başını gidiyor. Bizim de bir yerlerinden yakalamamız lazım. Bu çalışmayı yapanlara
teşekkür ederim. En azından birileri bir şey yapıyor manasında içime su serpmiş oldu. Teşekkürler.
57. Kamuda strateji uygulamaları çok gerekli idi. Ancak kapasitenin geliştirilmesine ihtiyaç var. Tüm
yöneticilerin/yönetici adaylarının bu konuda eğitim ihtiyacı var. Strateji yapma ve uygulama becerileri ilk ve
orta öğrenim sırasında geliştirilmeli.
58. Yurdumuzda gelişime ve değişime yeterince önem verilmiyor. Günlük düşünülüyor, uzun vadeli
düşünülmüyor. Liyakat sistemi yerine liyakar sistem ön planda tutuluyor. Öğretim düzeyi yüksek olanlarımızın
çoğu eğitimsiz ve öğretim tek başına mermisiz tabanca gibi işe yaramıyor. Kurumların içinde ve kurumlar
arasında insanlar samimi davranmıyor birbirlerine karşı. Bu durum da genel anlamda verimliliği düşürüyor.
Genel olarak insanlar işlerini yaparken kafalarında iş harici etkilendiği çok sayıda düşünce var, bu da insanları
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iş yapmayan arıya dönüştürüyor. Çözümler ise naçizane tespitlerimin çözümlerini bulmak. Saygılar.
59. Teşekkür ederim, güzel bir anket olmuş. Sonucundan bilgi alırsam sevinirim. Teşekkürler.
60. Kurumlar arası yetki ve hangi işi kimin yapacağı yasalarda belirtilmesine karşılık, her iş 100 yıldır polis ve
jandarmadan bekleniyor... Herhangi dış bir kurumla iletişime geçtiğinizde daha konuyu dinlemeden bu iş bizim
değil deyip, sağlayacağı katkıyı bir kenara bırakıp işten sıyrılma psikolojisine giriyorlar... Ülke sorunlarını
çözmek en altta çalışan kişilerin başarabileceği bir iş olmasına karşı, genel devlet memurluğu herkes işinin
dışında fikir üretiyor... Başarılar...
61. Temel sorunlar:
a. Sağlıklı planlama yapılmaması, b. Yapılan planlara uyulmaması ve sık sık revize edilmesi, c. Kaynakların
öncelikli alanlara tahsis edilmemesi, d. Kaynakların israf edilmesi, e. Lüks yatırımlara ve harcamalara
gidilmesi, f. Yolsuzlukların önlenememesi, g. Kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sözde kalması.
62. a. Kurumlar üzerindeki siyasetçi etkisinin kaldırılması, b. Kurumlar arası ücret dengesinin ayarlanması, c.
Kurum dışından idareci atanmasının zorlaştırılması kurum kalitesini artıracaktır.
63. Kurumumun diğer kurumlarla işbirliği üst düzeydedir. Ancak bu kurumların taşra kadroları merkezdeki gibi
yapılanamamıştır. Uzman kadrolar ve staretijistler taşralarda bulunmadığından genelde merkezden strateji
üretilir, taşraya gelene kadar yönetim merkezinden kopukluk olur.
64. Sorular çok teknik, soruların bir kısmı bilgi eksikliği nedeniyle boş bırakılmıştır. Seçeneklere "bilgim yok"
şıkkı konulsaydı daha iyi mi olurdu? Soruları yanıtlarken bu nedenle zorlandım.
65. Ankara'da alınan kararların hızlı ve etkinlik açısından yüksek olması isteniyorsa, mülki idare amirleri maddi
ve manevi olarak güçlendirilmeli. Bununla birlikte denetim süreleri kısaltılabilir veya online denetim imkânları
artırılabilir. İl ve ilçe toplantılarında alınan kararlar online olarak anında Ankara tarafından dikkate alınmalıdır.
Saha çalışanlarının görüş ve önerileri Ankara'nın yolunu açacaktır. Türkiye'nin yerleşim alanı tekrar ve resmen
planlanmalıdır. 40.000'e yakın köy bulunması etkin yönetimi engellemektedir. Sayıları 10.000'e düşürülüp,
birleştirilmelidir. Depreme dayanıklı binalar yapılmalıdır. Bu binaların yapımında devlet, malzeme desteği
sağlamalı, işgücü köylü vatandaşlarımız tarafından gönüllü olarak yapılmalıdır. Belde belediyecilik sistemi
kaldırılmalıdır. 5. ve 6. sınıf ilçe belediyeleri kaldırılıp, iş ve işlemleri kaymakamlar tarafından yerine
getirilmelidir. Mülki idare amirlerinin çalışan eşlerinin hiçbir koşul öne sürmeden yanlarına tayini
sağlanmalıdır. Parçalanmış aileler, kaliteli yönetimi engelleyici önemli faktörlerden biridir. Bu tür anket
çalışmalarının arttırılması dileğiyle, başarılar dilerim.
66. Bu şablonlar her zaman her yerde geçerli değildir demek istiyorum. Bazı sorulara resmen cevap vermiş
olmak için verdim. Zamansız başladım ve bitirmek durumunda kaldım anketinizi. Yoksa buraya daha fazla
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yazabilirdim kolaylar gelsin.
67. Stratejik planlama henüz kavranmamış ve uygulamada kabul görmekte zorlanılmaktadır. Bunun için önce
eğitilmiş personel, sonra doğru iş, doğru personel ile planlama ve uygulama sürecine girilmesi gerekmektedir.
Dayatma olarak görüldüğünden direnme ile karşı karşıyadır.
68. Devlet kurumlarının tepe yöneticilerinin seçiminde objektif ölçüler geliştirilmeli, kıdem esasından çok
liyakat esasına geçilmeli. Kamu faaliyetlerinin etkinliğini denetleyecek bağımsız dış denetim artırılmalı.
Saygılarımla.
69. Anket soruları iyi seçilmiş, başarılar.
70. Teşekkürler.
71. Başarılar dilerim.
72. Kurumumuz son 7-8 yıldır büyük bir yenilenme ve değişim sürecinde olup, uluslararası başarılara imza
atmıştır.
73. Teori ve uygulama çok farklı. Kurumlar kendini önemli görüyor, hepsi önemli değerlendirilmeli. İşe göre
adam değil, adama göre iş veriyoruz. Kaynakların etkin kullanımı çok zayıf. Çalışkan, becerikli, dürüst, bilgili
görevlilerle; tembel, yeteneksiz, sahtekâr, bilgisizler arasında, yani çalışanla çalışmayan arasında bir fark yok.
Profesyonel iş disiplini yok kamuda. Bu da motivasyonu çok olumsuz etkiliyor. Genel felsefe; çalışana iş çok,
çalışmayana iş yok. Kaynakların etkin kullanımı zayıf. Ödüllendirme ve yaptırımlar çok zayıf. Selam ve
saygılarımla.
74. Konu olarak oldukça ilgimi çekti. Tebrikler, ayrıntılı bir çalışma. Ancak sorular gri ve sayı fazla. Umarım
yeterli data toplarsınız. Sonucu merak ediyorum. Başarılar.
75. Bireysel farkındalık ve yanlış standartlar yerine ihtiyacı karşılamaya yönelik çalışma statüleri belirlenmesi,
ülkenin iç ve dış güvenlik koşulu gizlilik ve koordinasyon eksikliği, yanlış bilgilendirmeler, kamuda en az 2
dilin konuşma ve yazma becerisinin zorunlu olması, ülkemizi daha güzel yarınlara taşıyacaktır.
76. Bürokrasiyi ve çalışanları doğrudan veya sonuçları itibariyle etkileyen birkaç temel ve genel hususu da
belirtmek isterim: a. Ülkenin evrensel niteliklerde bir demokratik idare tarzına kavuşması, b. Nesnel kıstaslara
önem veren ve hukukun üstünlüğünü yaşatan bir idari anlayışın tesisi.
77. Stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme, iç denetim, iç kontrol gibi konularda kurumum henüz
yeterli düzeyde uygulama imkânı ve tecrübe ye sahip değildir. Bu yeni konular henüz tam olarak kurumda
oturmamıştır. Ancak gündemi meşgul etmektedir.
78. Başarılı bir anketti. Teşekkürler.
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79. Cevaplamadığım sorular hakkında bilgim yok.
80. Türk kamu yönetimi sistemi, o yöneticinin karakterine ve mizacına bağlı olduğu sürece çağdaş kamu
yönetiminden bahsedilemez. Başarılar bu nedenle bireyseldir. Taşrada genç kaymakamların sırtında sistem
devam etmekte olup eleştirel bir bakış açısı Türk kamu sisteminde bulunmamaktadır. Vali ne derse o olur.
İstişareye, görüş alışverişine kapalıdır.
81. Kamuda adama iş sistemi geçerlidir. Bu sistem değişmedi, değişmez. Bu da ulusal kaynakların verimsiz
kullanımına yol açıyor. “Bizim kötümüz iyidir” düşüncesinden vazgeçmedikçe yol alamayız. Bizden olanlar da
hata yapar demedikçe olmaz.
82. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.
83. 30 ve 31. sorularda yönetimin bilgi ihtiyacından bahsedilmekte. Çeldirici soru gibi algılanabilir. Aslında
sorun şu; gerekli bilgiler üretiliyor ama yönetime düzenli raporlama yapılmamakta. Talebe göre raporlar
üretilmekte. Kısacası, doğru zamanda doğru kişiye doğru bilgi gitmiyor. Diğer bir konu ise stratejik planlama
süreci. Kişiler sürece etkin olarak katılım sağlayamamakla birlikte, belirlenen stratejiler doğrultusunda faaliyet
yürütmek amacıyla çaba sarf ediliyor. Başka bir ifade ile "belki iş doğru yapılıyor ancak doğru iş yapılmıyor".
Bu çalışmada emeği geçenlere teşekkürler. Umarız kamuya, dolayısıyla ülkemize faydalı olur.
84. Stratejik yönetime geçişte en önemli araç konumundaki stratejik planın bir kültüre dönüşmesi için
yöneticilerin plana inanması ve planı sahiplenmesi gerekir. Bunun için de yöneticinin bilgi, birikim ve tecrübe
kadar liyakatli olması esastır. Alan uzmanı, yeterli personel ve finans desteği olmadan yapılan çalışmalar
formalitenin yerine getirilmesinden ibaret olur. Değişim tavanda başlamalı ve tabana yayılmalı. Bu da
sahiplenme ile olur. En zayıf halka bu.
85. Maalesef yürümeyi başaramayan çocuktan koşmasını istemek oldu bu stratejik planlar. DPT, Hazine,
Maliye ve birkaç istisna kurum hariç, çoğu kurumda eğitim alınmadan, stratejik planlamanın özü iyi
benimsenmeden stratejik planlar hazırlandı. Sonuç tabi ki başarısızlık, kaçınılmaz olan da bu. Stratejik plan
takvimi yanlıştı; çünkü bağlı kuruluşlar bakanlığının kendi kurumu ile ilgili stratejisini bilmeden stratejilerini
belirledi paralellikten yoksun olarak. Üst yöneticilere ve kurumda stratejik amaca yönelik çalışan birim
yöneticilerine zorunlu eğitim verilmeli. İki kişinin hazırladığı stratejik planlar maalesef kurumda, kurumlarda
benimsenmiyor, haklılar da. Strateji birimleri olarak bizler takip ediyoruz durumunuz nedir, bütçenizi stratejik
planla ilişkilendirin vs. Aldığımız cevaplar olumsuz tabi. Yani sıkıntılar bitmiyor, bitmeyecek de...
86. a. Personel ihtiyacı sağlanmalı, b. Altyapı ve teknik personel sağlanmalı, c. Maddi güç sağlanmalı, d. İdari
güç verilmeli, e. Mevcut yönetmelikler kurumuma yönelik olmalı, f. Her türlü araç sağlanmalı, g. Üs, amir
tarafından yetki verilmeli.
87. Çalışma için çok teşekkür ederim. Ancak, stratejik yönetim anlayışının kültürel bir değişimle daha net
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sonuçlar vereceğini düşünüyorum. Yönetim yapımız, önümüzdeki 5-10 yıllık bir zamanda nitelik açısından şu
ankinden çok daha iyi bir noktada olacaktır. Bu nedenle, projenin amaçlarından olan yönetim kapasitesini
geliştirme hususunun mevcut yöneticilerle birlikte geleceğin yönetici adaylarını da kapsaması gerektiğini
düşünüyorum.
88. Çalışmanızda başarılar diliyorum...
89. Kamu kaynaklarının mahalli idareler ve bunlara bağlı birlikler tarafından kullanılanlar üzerinde Maliye
Bakanlığı’nın ön mali kontrol, iç kontrol aşamalarında strateji geliştirmemesi temel eleştirim. Bakanlıkların
genel bütçe kaynakları üzerindeki kontrol ve denetimin mahalli idarelere kaydırılmasına yönelik planlama
yapılmalı.
90. Anketinizde kullanmakta olduğunuz DPT logosu, DPT'ye ait olmayan ve hiç kullanılmayan bir logodur.
Logonun DPT web sitesindeki logolarımızdan temin edilerek İngilizcesinin veya Türkçesinin kullanılmasının
daha doğru olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim.
91. Çalışmanızın nedensellik ilişkisini kurmayı amaçlamadığını algılıyorum. Çok genel ifadelerle kurgulanmış
uzun bir anket çalışması ile nasıl bir hedefe ulaşmayı düşündüğünüz ve çalışmanızın genel metodolojisi
konusunda bizleri biraz daha bilgilendirmenizin daha sağlıklı sonuçlar elde etmenize katkı sağlayacağını
düşünüyorum.
92. Kurumumda görevde yükselme, günlük siyasetin müdahalesi ile şekilleniyor. Maalesef henüz teşkilat
yasamız bile yok. KHK ile çalışıyoruz.
93. Kamuda stratejik yönetim, risk analizi, etkili, etkin ve verimli faaliyet, yararlanıcı memnuniyeti ve kamuda
halkla ilişkiler, bilgi hiyerarşisinin kurulması, yetki devri ve paylaşımı, birey ve birim performansının ölçülmesi
konuları henüz iyi seviyede değil. Teşekkür ederim.
94. Bilgilerimin gizli kalmasını, herhangi bir kurum ya da kişi ile paylaşılmamasını istiyorum.
95. Ülkemizin önemli sorunlarından olan "süreçlerdeki kalitesizlik ve sistemsizlik" kamu yönetiminde de
yönetimin bütün unsurları itibariyle ne yazık ki mevcuttur diye düşünüyorum.
96. Stratejik planların bütçe-mali kaynak ile bağının daha iyi kurulması gerekmektedir. Bunun haricinde,
performansa göre ödeme hükümlerinin etkin bir şekilde hayata geçirilmesi sağlanmalıdır.
97. Kurumuma karşı bir güven duymuyorum. Ancak yapılan bu çalışmaların mutlaka başarılı olacağına çok
yüksek derecede inanıyorum.
98. Bundan 5-6 yıl önce olumsuz verdiğim tüm görüşler olumlu idi. Ancak bizim gibi klasik kamu kurumu
niteliğinde olmayan kurumlar da maalesef verilen talimatları uygulayan birimlere dönüştürüldüler. Bir zamanlar
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tüm projeler aşağıdan yukarıya önerilirdi. Şimdi ise bu durum ortadan kalktı.
99. Anket sonuçlarını görmek istiyorum.
100. Bence sorular çok akademik. Sağlıklı sonuçlar üretilebileceğini sanmıyorum. Her zaman yaşanan çelişki;
üniversite ve gerçek çalışma yaşamı farklı süreçler içermektedir.
101. Strateji geliştirme başkanlıklarında çalışacak kişilerin ve özellikle yönetici konumundakilerin mutlaka
stratejik yönetim konusunda eğitim almış olması gerekliliğini vurgulamak istiyorum.
102. İnanırsak başarırız.
103. Teşekkürler ederim.
104. İlk defa bu kadar güzel hazırlanmış bir ankete katılıyorum. Mümkün olduğunca objektif değerlendirmeler
yaptım. Ayrıca anketin elektronik ortamda yapılmasından dolayı tebrik ediyorum. İyi çalışmalar.
105. Bu projeye en azından tüm bakanlık SGB başkanlıklarının katılması gerekirdi diye düşünüyorum. Sadece
projenin tanıtımı ve projenin sonuçlarının paylaşılması, diğer kurumların da bu projeden yararlandığı anlamına
gelmez. Konuya ilişkin olarak şimdiye kadar yapılan projeler de hep böyle yapıldı. Danışma, yönlendirme ve
rehberlik görevi olan Maliye Bakanlığımız ile DPT Müsteşarlığı’nın belirtilen konularda üzerlerine düşeni
yaptıklarını, tatmin edici şekilde yaptıklarını söyleyemiyoruz. Bu süreçte diğer kurumlar yalnız bırakıldı diye
düşünüyoruz. Buna rağmen kurumların bu konularda önemli mesafeler aldıklarını görmekten de mutlu
oluyoruz.
106. Yok.
107. Çok önemli bir çalışma, başarılar.
108. Kurumların otoriter ve yetkisini paylaşmayan üst düzey yöneticilerle donatıldığı sürece ve de vizyonunu
doldurmuş yaşça da gündemi çağdaş kafayla değerlendiremeyenler zaten ilk sıradaki idarecisinden başlamak
suretiyle tüm mahiyetini pasifize etmekte, söz hakkı tanımamaktadır. Bu anketleri sadece genel müdürlere
doldurmanız yeterli, zira tek kafadan çıkan söz tüm kurumu bağlamaktadır. Sözün özü; stratejik plan diye yapan
kamu kurumları bile buna uymamaktadır.
109. Sorularınız çok güncel ve tatmin edici. Umarım katkım olmuştur. Teşekkür ederim.

EK: 17 WEB TABANLI FORUM
Kamu sektöründe Stratejik Yönetimin ihtiyaçlarını tespit etmek yapılan çalışmalara katılımın arttırılması için
web ortamında görüşler davet edilmiş, ekteki görüşler elde edilmiştir:
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19.01.2010 11:17:01
İletişim ve ilişkiler
Kurumlarda işler teknik ve operasyonel yöntemlerle yürütülüyorsa da “iletişim ve ilişkiler” faktörü her zaman
ön plandadır. Yöneticiler çok iyi mesleki eğitimler almış olabilirler; ancak, bu eğitimleri insan ilişkileri ve
sosyal hoşgörü ile harmanlamadıkça, öğrendiklerni beraber çalıştıklarına aktarmadıkça, özel ve iş yaşamlarında
başarıyı yakalamaları çok güçtür. Yöneticilerin, gözardı edilmemesi gereken görevlerinden biri de rol model
olmak

ve

yeni

yöneticiler

yetiştirmektir.

Bugün gelinen noktada başarılı yönetimin sırrı “iletişim, iletişim, iletişim” şeklinde ifade edilmektedir.
Sizce nasıl bir platformda, iş hayatları boyunca karşılaşma olasılığı bile olmayan, yöneticilerin iletişim içinde
olmalarını, deneyimlerini paylaşmalarını sağlayabiliriz? İletişim ve ilişkileri nasıl yönetebiliriz?
25.01.2010 14:18:45
Kamu

sektörü

uygulamada

özel

sektörden

bazı

hususlarda

farklılık

teşkil

etmektedir.

Örneğin kamuda şeffaflık yerine statüko daha yoğundur. Özel sektörde "kar"ın yerini kamu sektöründe "kamu
hizmeti" almaktadır. Kamuda "iflas"ın olmaması, üst yönetime yönelik denetimlerin genellikle "göreceli"
yapılması "katılık"ı etkilemektedir.
Bunun sonucu olarak; bazı yöneticiler (özellikle orta kademe) personel yetiştirme yerine "rakipleri ekarte etme"
mantığı ile hareket etmektedir. İnsanın doğası gereği ortaya çıkan "hükmetme" güdüsü kamu sektöründe yaygın
olup, "işi bilen" personel yerine "iş bilen" personel ile çalışma dürtüsünü öne çıkarmaktadır.
01.01.2006 tarihinde tüm maddeleri ile yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile
birlikte kamu sektöründe yeni bir yapılanma başlamıştır. Her ne kadar kanunun isminde "mali" ibaresi yer alsa
da genel ekseni "yönetim"dir. Kanunun 1 nci maddesi; “Bu Kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda
yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde
edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin
yapısını

ve

işleyişini,

kamu

bütçelerinin

hazırlanmasını,

uygulanmasını,

tüm

mali

işlemlerin

muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemektir” şeklinde düzenlenmiştir. Tanımlar
başlıklı 3 ncü maddesinde ise kamu kaynağı “Borçlanma” suretiyle elde edilen imkânlar dâhil kamuya ait
gelirler, taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile her türlü değer” olarak ifade
edilmektedir.
Kanunun 3ncü maddesinde; “Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri
temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir
hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin
izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.”
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Kanunun 5nci kısmı ise “İç Kontrol Sistemi” başlığını taşımakta ve 55nci maddede iç kontrolün tanımı
verilmektedir. “İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının
doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini
sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve
diğer kontroller bütünüdür.”
Bu maddede iki önemli unsur bulunmaktadır. Birincisi; mali bilgi sistemi ve yönetim bilgi sisteminden
bahsedilmektedir. Diğeri ise; mali ve diğer kontrol ifadesidir.
Özetle, kanun; “yönetim” ekseninde, "yönetim bilgi sistemi" ve "kontrol" kavramlarına yer vermektedir.
Bu bağlamda soruyu, yukarıda belirtilen “kanıksanmış sorunlar” ve 5018 sayılı kanun ile getirilen “modern
yönetim ilkeleri” ekseninde irdelemekte fayda vardır.
Öncelikle yapılması gereken, bir reform niteliğinde olan 5018 s.kanun ile yöneticilere yüklenen rol ve
sorumluluklara ilişkin farkındalığın artırılması gerekmektedir.
Daha sonra, yöneticilikten lider-yöneticiliğe evrimin sağlanması gerekir.
Modern yönetim kavramlarından “yönetişim”in yönetim-iletişim ikilisinden meydana geldiğinden yola çıkarak
formal iletişim yöntemlerinin gözden geçirilmesi, sadece dikey değil; formal ve informal her türlü iletişim
kanallarının etkinleştirilmesi gerekmektedir.
Verilen mesajların somut ve anlaşılabilir olması önemlidir.
Diğer önemli bir unsur ise; klasik yönetimden günümüze “çalışan” bakış açısındaki değişikliktir. Çalışanın
insani (sosyal) boyutunun öne çıktığı günümüzde çalışana değer verdiğiniz ölçüde veriminin arttığı artık kabul
görmüş bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır.
“Sizce nasıl bir platformda, iş hayatları boyunca karşılaşma olasılığı bile olmayan, yöneticilerin iletişim içinde
olmalarını, deneyimlerini paylaşmalarını sağlayabiliriz? İletişim ve ilişkileri nasıl yönetebiliriz?”
İşin içinde kamu yöneticisi olunca konuyu iki taraflı incelemeliyiz: Kurum içi yönetici ilişkileri ve Kurumlar
arası yönetici ilişkileri.
Son zamanda ülkemizde çokça tartışılan “Ombusdman” kavramı aslında her kurum için iyi bir alternatif
olabilir. Her kurumda görevlendirilecek bu kişiler kurum içi iletişimi güçlendirebilir ve bir araya gelerek de
diğer kurumlar ile ilişkilerin güçlenmesine yardımcı olabilir.
5018 s.k.un temel ilkeleri olan etkililik ve verimlilik kavramları da aslında hem birimler arası hem de Kurumlar
arası mevcut koordinasyon eksikliklerini gidermeyi, kurumların verimliliğinin artırılması ile kamu kesiminin
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toplam veriminin artırılması ve bu sayede etkinliğin artırılmasını hedeflemektedir.
26.01.2010 13:11:11
"Sizce nasıl bir platformda, iş hayatları boyunca karşılaşma olasılığı bile olmayan, yöneticilerin iletişim içinde
olmalarını,

deneyimlerini

paylaşmalarını

sağlayabiliriz?

İletişim

ve

ilişkileri

nasıl

yönetebiliriz?”

Tüm üst yöneticilerin katılacağı geleneksel hale getirilecek yılda 1 veya 2 defa düzenlenecek (akşam
yemeği) veya yöneticilere ait bir forum sayfası faydalı olacaktır diye düşünüyorum.
Eğer diğer insanlarla başarılı ilişkiler kurmayı öğrenirsek, tüm iş kollarında, kariyerde uğraş alanlarında işin
yüzde 85’ini, kişisel mutluluk yolunda da işin yüzde 99’unu halletmiş olacağımız bilimsel çalışmalarla
kanıtlanmış bir durumdur.
Unutulmaması gereken iletişim içinde olduğumuz insan ve her insanın kendine özgü bir takım özellikleri.
Yanlış anlaşılmaların çokca yaşandığı bu zamanda sıkıntı sorun her neyse içimizde büyütüp kangren
yapmaktansa, sıkıntı veya sorunu ilgili kişiyle konuşmak ve o anda sonuçlandırmak kesin çözüm olacaktır.
26.01.2010 13:12:26
Kamuda yönetici yetiştirmek veya memur yetiştirmek önemli sorunlarımızdan biri olduğunu düşünüyorum.
Bahsedildiği gibi eğitim önemli bir etken. Teorinin pratiğe dökülmesi pek mümkün değil. Çünkü örtüşmüyor.
Geriye ne kalıyor. Mesai arkadaşları ve yöneticiler tarafından yetiştirilmeye.
Taşrada hizmet sununa kamunun en küçük biriminde göreve başlayan ve yıllarca bu birimde çalışan personelin
yetişmesi sınırlı olacaktır.
Ne yapılabilir?
Hizmet içi eğitim (sürekli- yıllık veya iki yılda bir)
Yöneticileri değişik alanlarda çalıştırmak, bulunduğu kurumun iş ve işlemlerinden haberdar etmek, mümkünse
değişik bölgelerde çalışmasını sağlamak, bu mümkün değilse iş gezileri düzenlemek veya kısa süreli görevlerle
bulunduğun ortamdan ayrılmasını sağlamak gerekir.
Eğer imkânı varsa ki -imkânsız gibi gözüküyor- farklı kurumlarda çalışma deneyimi edinebilse...
Çünkü her kurumun veya kuruluşun ayrı kültürleri oluşuyor. Çalışma ortamları farklı. Üst yöneticiye göre de
bunlar sık değişebiliyor ancak ne kadar da değişse alt birimlerde çalışanlar hizmetin sunumunda doğruyu görme
fırsatını buldukları ve bunu tecrübe ettikleri için bunlar kalıcı olmaya başlıyor. Başarılı yöneticiler personel
tarafından

yeni

kuşaklara

yıllarca

anlatılmaya

devam

ediliyor.
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01.03.2010 15:05:46
İletişim yüzlerce yıldır var olan bir sözcüktür. En az iki insanın birbirinin farkına vardığı andan itibaren
başlayan iletişim en genel anlamıyla, herhangi bir bilginin paylaşılması eylemidir. Geniş kapsamlı
tanımlamalarından en dar kapsamlı tanımlamalarına kadar birçok farklı şekilde tanımlanan iletişim, bu
özelliğiyle zamana, mekâna ve kişilere göre değişen ve gelişen bir kavramdır. Bilgi teknolojindeki ilerleme,
iletişim ilişkilerin de büyük bir değişim yaratmış, kişilerin zaman ve mekândan bağımsız olarak bilgi
edinebilmelerini ve etkileşimin arttırmasını sağlayan bir noktaya gelmiştir. Bu anlamda forumu kurarak olumlu
bir başlangıca vesile olan ve yöneticilerin iletişim içinde olmasını sağlayan Sabancı Üniversitesine
teşekkürlerimi sunarak başarılar diliyorum.
Kurumlarda çalışanların birbirleri ve diğer kurumlar arasındaki iletişimi, mevcut problemlerin açığa çıkarak
çözüme kavuşmasını sağlar.Bilgilerin paylaşımı,iş birliği ve dayanışma, çalışanların etkili ve verimli olmasını
sağlar. Yöneticilerin ve memurların iletişimdeki başarısı hizmetteki başarıyıda sağlar.
İyi bir yönetici emrinde çalışanlarla iyi ilişkiler kurmalıdır. Yöneticiler sadece emreden hükmeden konumunda
değil bilgisini ve deneyimini paylaşan iyi bir rehber olmalıdır.
Sadece merkezde çalışmış yöneticiler taşra tecrübesi

olmadığı

için taşradaki sorunları görmezlikten

gelmektedir. Bu yüzden yöneticiler hatta memurlar arasındada rotasyon uygulanabilir. Yılda en az bir kere
bütün kurumların yöneticilerinin kaynaştığı değişik şehirlerde, üniversitelerde eğitimler, toplantılar,
konferanslar yapılabilir. Yöneticilerin ve memurların ortak platformda buluştuğu siyasi düşünceden arınmış
etkin bir sendika, dernek kurulabilir. Memurlar-netten daha aktif, etkin web sitesi oluşturulabilir.
01.12.2009 17:26:40
İnsan Kaynaklarının Yönetilmesinde ve Geliştirilmesinde Mevcut Sicil Değerlendirme Süreci Nerede
Durmaktadır? Dönüşüm gerekli midir? Nasıl?
Her Aralık ayında, sicil değerlendirme formlarının masamın üzerinde bulduğumda, "işte yine anlamsız ve içi
boş formlar geldi" diye düşünürüm kendi kendime. Hatta öyle ki nedense eskiden memurların kullandığı siyah
kolçakları çağrıştırır. Anlayacağınız beni yaşımın da ötesinde eski dönemlere götürür. Nostalji gibi. Ancak artık
nostalji dahi yapılamayacak kadar sıkıcı ve gereksiz enstantenelerdir.
Sürekli, "yahu, iyi bir adam çıksa da şunu değiştirse" diye düşürüm ama bugüne kadar olmadı. Artık, personel
değerlendirme süreç ve dokümanlarının çağın ve aklın koşullarına uyarlanması gerekli değil midir?
Elbette kısıtlarımız ve cevap oluşturmakta zorlanacağımız konular olacaktır. Her şeye rağmen değişmesi
gerekiyor? Ancak değişiminde akılcı, gerçekçi, günün şartlarına cevap verebilen, personelin performansını
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(gerçekten) ölçebilen, eğitim boşluk ya da ihtiyaçlarının belirlenmesine ışık tutabilen bir sisteme geçmemiz
gerektiği kanısındayım.
11.12.2009 17:29:40
Tabii ki sicil sisteminin kesinlikle değişmesi gerekmektedir. Ama bu pansuman bir çözüm olacaktır. Asıl
yapılması gereken 657'nin tamamıyla değiştirilmesidir.
Ancak buna bizim gücümüz yetmeyeceğine göre en azından mevcut durum içinde yapılabilecekleri
tartışabiliriz.
Öncelikle sicil amirlerinin not verirken adaletli davranması gerekmektedir. Örneğin; işi sadece yazı yazmak
olan bir memura işini (sadece yazı yazmak) iyi yapıyor diye 100 verirken bir uzmana, yazdığı sayfalarca
raporların

eksikliği

nedeniyle

yaptığı

iş

eksik

diye

az

not

vermek

adalet

değildir.

Diğer bir husus ise; 657'nin ödül ve ceza mekanizmasının da adil olarak aktif bir şekilde kullanılmamasıdır.
Eğer karşımızda bütçe ve mevzuat kıstları bahane edilecekse alternatif olarak bu yöntem kullanılmalı ve
personele de konu detaylı bir şekilde anlatılmalıdır. "Çalışmanızın karşılığı bu değil ama mevcut mevzuat ancak
buna izin veriyor."
Motivasyon çalışan için çok önemlidir. Yapılan bir iş için memuruna teşekkür etmek amirini küçültmez ama
memurun şevkini artırır. Ama yapılan işi kuru bir teşekkürle bile ödüllendirmeyip de sadece yapılan hataları
cezalandırmak yöneticilik değildir. İş barışını zedeler.
"Çalışan memur hata yapar ve dolayısıyla ceza alır, sicili bozulur; çalışmayan memur ise çalışmadığı için hata
yapmaz ve sicili temiz kalır. Dolayısıyla yükselir." yargısını kırmanın zamanı geldi.
12.11.2009 15:06:57
Değişimi ne kadar istiyoruz?
Sürekli bir şeyleri eleştiriyoruz. Ama bunun karşılığında ne yapıyoruz. Gerçekten değişime, iyileşmeye açık
mıyız? Bu site, katılımcıların tamamının hemen hemen bildiği bir projenin parçası. Biz burada sorunlarımızı
bile dile getirmekten kaçınırsak nasıl öneri getirilmesini bekleyebiliriz. Sürekli üst yönetimi suçlayarak,
sorumluluğu onlara atarak nereye kadar gidecek? Deniz yıldızı anekdotunu ne zaman kendimize örnek
alacağız?
Eleştirilerim için özür dilerim ama herşey ortada...
04.11.2009 16:43:03
Kamu kurumlarında kurum kültüründen söz edilebilir mi? Neler kültürü etkiler? Kurum kültürü ile stratejinin
ilişkisi var mıdır?
kurum kültürünün literatür karşılığına bakalım, kurumsal kültür bir kurumda neyin, neden ve nasıl yapıldığını
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belirleyen anlayış ve bu anlayışın yeşerdiği iklimdir. Bu anlayışı kurumun varlık nedeni, içinde bulunduğu
ortam ile ilgili varsayımları, değerleri, normları ve gerçekleştirdiği uygulamaları belirler. Kurum kültürünün
boyutları şu şekilde sıralanabilir:
o

Kurumun misyon, vizyon ve değerleri,

o

Organizasyon yapısı,

o

Yetki, sorumluluk ve güç dağılımı,

o

Kontrol sistemleri,

o

Sembolleri,

o

Alışkanlık haline gelmiş uygulamaları ve efsaneleşmiş hikayeleri.

Kurumda çalışanların literatürde tanımlanan ifadeleri kavuşmaları için öncelikle Yöneticilerin bu düzeyde neler
yapabildiğine bakmak gerekmektedir. Yönetici yeterlikleri ile ilişkili bir süreç karşımıza çıkmakta olup kamuda
yöneticiler; tüm süreçlerini yasal mevzuat ve yönetmeliklere sıkıştırdığında yönetsel anlamda mükemmel bir
performans sergilemiş sayılmaktadır. Bu devlet kurumlarındaki yöneticilerin kurum kültürünü geliştirmesinin
önündeki en büyük engeldir.
Bununla birlikte devlet kurumlarında yöneticiler as ve üstlerle ilişkilerde BEN kimliğini ön plana çıkartıp BİZ
kavramını ötelemektedir bu yapı içerisinde kurum kültürünün gelişmesi mümkün görülmemektedir.
Atama ile yapılan ve Siyasi güç odaklarının belirleyici olduğu bir sistemde kurum kültüründen bahsetmek çok
doğru olmamaktadır. Kurum kültürü oluşturmak için kurum amirlerinin Yönetici kimliğinden sıyrılıp Lider
kimliğine geçmeleri gerekmektedir.
Günümüzde Kamu alanlarından sorumlu olan Bakan veya müsteşarların kaç tanesi ile birlikte bir süreci
paylaşmış ve bir konuda çalışanları ile ortak bir çalışma yapma imkânı sağlanmıştır? Görev değişikliklerinden
sonra odalarına ve özel kalemlerine dahi ulaşılamayan bir bürokratik yapıda kurum kültürünün ne şekilde
geliştirileceği tartışılmalıdır.
Çalışan tüm personelin kurumda yapılanları ve ortak vizyonu ne şekilde paylaşması gerekmektedir.
Kamu kurumlarda tüm yöneticilerin yaptıkları iş süreçlerini diğer çalışanlarla paylaşması oldukça önemlidir.
Yapılan çalışmaların kurum amirinin özetlemesi, İşi yapan uzmanların ise teknik detayları aktarması önemlidir.
Ancak bu gün bu süreçlerin tümünü yöneticiler kendileri tek başlarına BEN yaptım ben YAPTIRTTIM mantığı
ile aktarmaktadırlar. Bu konuda her bireyin farklı yetenekleri olduğu ve tüm süreçlerde bu yeteneklerin farkına
varan ve takım çalışmasında kişilerin bu yeteneklerine göre görev dağılımlarını ön planda tutan yöneticiler
kurumun hedeflerini gerçekleştirmede başarıya ulaştırabilir.
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Kurumlarda tepe yönetimi tüm çalışanlarla birlikte ortak akıl toplantıları yapmalıdır.
Yönetim çalıştırdığı personelin kapasitesini ve yeteneklerini ortaya çıkartacak fırsatları tanımalı yetki devri
yapabilmeli bu yetki devri hiyerarşik yetki şeklinde olmamalı gerektiğinde uzman personelde alanı ile ilgili
işlerde yetki aktarmalı, böylelikle kurumsal kimlik ve ait olma duygusu pekiştirilerek kurumsal kimlik
oluşturma sürecinde önemli olan işyerine bağlılık ortaya çıkarılabilir.
Stratejik planlama süreçlerinde kurum kültürü planlamaya doğrudan etkili bir süreçtir. Planlama aşamasında
kişiler arasındaki iletişim oldukça önem arz etmektedir. Bürokrasi katı bir bürokratik yapı sergilemektedir bu
yapıyı kırmayı başaran kurumlarda veri paylaşımı, iletişim, sahiplenme duyguları ile kurum kimliği
Sonuç olarak kurum kültürü bir yaşam tarzı haline gelmelidir, unvan ve makamlar biryana bırakılarak tüm
fikirlerin denemeye değer olduğu ve kişilerin bunları rahat söyleyip uygulayabildiği ortamlarda mutlu oldukları
ve işine sarılarak kurum kimliğinin gelişmesine katkı sağladığı açıktır
13.11.2009 10:17:47
Her kurumda olduğu gibi kamu kurumlarında da çalışanlarınca paylaşılan ve adına kurum kültürü denilen ortak
bir alışılagelmiş davranış kalıpları, inançlar, değerler bütünü bulunmaktadır.
Kurumsal kültürü etkileyen faktörlere baktığımızda toplumsal kültür, devlet geleneği: siyasal kültür, yasalar,
kurumsal etmenler (kurumun yaşı, amacı-işlevi, bulunduğu sektör, büyüklüğü, yapısı, yasaları, mesleki kültürü,
yönetim tarzı) gibi etmenler karşımıza çıkmaktadır.
Kurumsal kültür farklı şekillerde tanımlansa da, kurumsal kültürün asıl amacı, kurumsal sinerjinin yaratılması
için uygun bir iklimin oluşturulması, insanların inandıkları ve bağlandıkları değerlerlerin etrafında kurumsal
amaçlarla buluşmalarıdır. Böyle bir ortam yaratılması ise kurumsal başarının artmasında büyük önem
taşımaktadır.
Gerçekten de başarılı kurumlara bakıldığında bu kurumların güçlü kültüre, kurumu başarıya götürecek açık ve
seçik bir misyona ve kurum kültürünü yöneten yöneticilere sahip oldukları görülmektedir.
Kurum kültürü ile strateji arasında bir ilişki var mıdır sorusuna verilebilecek yanıt: Evet kültürün, kurumun
amaç, karar, strateji, plan ve politikalarının oluşturulmasında ve başarısında önemli bir rolü vardır. Stratejiler,
kurumun yapısı hakkında paylaşılan değerler üzerine kurulur. Bu değerlerin geçerliliği ve gücü kurumun
başarısı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Stratejide yapılan bir değişiklik çoğu kez kültürdeki bir değişikliği
gerektirmektedir. Gerçek değişim, inanç ve değerlerdeki değişimle başlar, yani yeni strateji ve faaliyetler bu
değişiklikler sonucu uygulanabilirler.
Kurum kültürü, kurumun amaçları, stratejileri ve politikalarının oluşmasında önemli bir etkiye sahip olduğu
gibi, yöneticilerce seçilen stratejinin yürütülmesini kolaylaştıran ya da zorlaştıran bir araçtır da aynı zamanda.
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Kültür ile strateji arasında uyum varsa, kültür stratejinin benimsenmesini kolaylaştırmaktadır; aksi takdirde
değişimi güçleştiren ve engelleyen bir unsur haline dönüşmektedir.
Bir kurum için doğru stratejiyi ve vizyonu bularak doğru amaçları belirlemek, uzun dönemli başarı için
gereklidir.
13.11.2009 12:13:25
Yapılan yorumlardan da anlaşıldığı gibi kamu kurumlarında da bir kurum kültürü mevcuttur. o halde soruyu şu
şekilde şekillendirmek gerekli; Kamuda yer alan kurum kültürü ne derecede ideal kültürü karşılamakta ve bu
hantal kültürü nasıl geliştirebiliriz?

Bu çerçevede kısaca verilecek cevap ise; Kamu kurumlarının belirlemiş oldukları misyon ve vizyonlarını
gerekirse katılımcı yöntemlerle gözden geçirdikten sonra tüm çalışanlarına benimsetmesi ve üst yönetim
destekli yoğun bir bilgilendirme bilinçlendirme çalışması yapılması gerekmektedir.
Orta vadede yapılacak iş ise; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bir an önce değiştirilerek performansa
dayalı yönetim anlayışına geçilmelidir. Aksi takdirde "salla başı al maaşı" mantığı ile hiçbir noktaya varılamaz.
Bu aşamalar katedilmeden "stratejik yönetim" aşamasına geçilmesi mümkün olamayacaktır.
02.11.2009 17:11:30
Kurum Kültürü
Kamu kurumlarında kurum kültüründen söz edilebilir ancak kurum kültürü etkileyen faktörlerin değişmesiyle
değişiklik gösterir. Kurum kültürünü etkileyen faktörlerin başında kurumun çalışma lanı gelmektedir.
Kurumlarda yapılan iş çoğunlukla değişmez. Diğer bir faktör, kurum personelinin istihdam şekli ve oluşan
personel yapısıdır. Kurumun kültürünü en fazla etkileyen faktörlerin başında gelmektedir. Sağlıklı ve faydaya
dayalı sürdürülebilir bir istihdam modelinin oluşturulması, kurumsal kültürün diğer faktörlerden fazla
etkilenmeden sürmesinde öncülük etmektedir. Kurumsal kültürü etkileyen bir diğer faktör ise üst yöneticilerin
kişisel yetenekleri ve yönetim tarzıdır. Belki de kamuda kurum kültrünün sürdürülebilir olmasının önündeki en
büyük

risk

olarak

bu

faktör

görülebilir.

Kurum kültürü, kurumun stratejilerini doğrudan etkilemektedir. Daha dorusu kurumun izlediği yöntemler ve
koyduğu hedefler, kurum kültürünün oluşmasında doğrudan etken olmaktadır.
03.11.2009 11:13:59
Genel anlamda, kamu kurumlarında etkin bir kurum kültürünün oluştuğunu söylemek pek mümkün değildir.
Ancak, bazı kamu kurum ve kuruluşlarında, kurumun görev alanı, işlevi, etkinliği, personeline sağladığı
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ekonomik ve sosyal haklara bağlı olarak, çalışanlarının tutum, davranış ve görüşlerinde bir paralellikten söz
edilebilir. Bu durumun da "kurum kültürü" olarak ifade edilmesi ne kadar sağlıklı olabilir?
Esasen, "kurum kültürü" olgusunun ne anlama geldiği konusundaki farklı görüş ve algılamaları da bertaraf
ederek tüm ilgilileri aynı frekansa yönlendirecek şekilde tanımının yapılmasında yarar olduğunu düşünüyorum.
Yönetimde istikrar, tutarlılık, gelişen ve değişen şartlara göre çalışanına sürekli verilecek eğitimle gelişmelere,
yeniliklere

ve

teknolojiye açık

olmak,

şeffaflık,

hesap

verebilirlik,

personel

istihdamında

ve

yükselmelerinde liyakata önem vermek, personelin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak gibi hususlara
önem

ve

öncelik

veren

kurumlarda,

köklü,

kalıcı

ve sağlam

bir

kurum

kültürünün

oluşması

mümkündür. Unutulmamalıdır ki, kurumun kültürünü yaşatacak ve onu sürekli geliştirecek olanlar kurumun
çalışanlarıdır.
Kurum kültürü ile stratejinin elbette ilişkisi vardır. Kurumun belirlediği stratejilerin öngörülen sürede hayata
geçirilmesinde çalışanların rolü çok büyüktür. Etkin ve kabul görmüş bir kurum kültürü dahilinde hizmet veren
bir

kurum

çalışanı,

üzerine

düşen

vazifeyi

tam

ve

zamanında

yapmak

zorunda

kalacaktır.

03.11.2009 12:43:28
Elbette ki kamu kurumlarının da tarihsel süreç içerisinde geliştirdikleri ve kendilerine özgü bir davranış biçimi
vardır. Ancak halihazırda kurumların sahip oldukları bu kültürel yapının hangi yanları doğru, hangi açılardan
yanlış, eksik ya da gelişmelerin gerisinde kalmıştır? Bu konu tartışmaya açıktır.
Ancak kurumsal kültür kapsamında kurumlarımızın geneline (bilerek ya da bilmeyerek) sirayet etmiş temel bir
tutum vardır ki bunun adına ne denirse densin kurumsal kültürün unsurları arasında asla yer almaması gerekir.
Bu da “Makamın gücünü kullanarak iktidar alanı oluşturmak ve varlığının ağırlığını hissettirmek duygusu” dur.
Son imza için evrakını makama götüren vatandaşın gereksiz yere ne kadar bekletildiğine çoğumuz şahit
olmuşuzdur. Neden? Çünkü geleneksel bürokratik anlayışımızda evrakın bir süre yöneticinin masansın üstünde
beklemesi bir otorite göstergesi gibi algılanmaktadır.
Ya da eşitler arasında daha eşit olduğunu düşünen kurumların, diğer daha az eşit olan kurumlardan gelen
evrakları bekletmesi ve illa da karşı kurumun yöneticisi tarafından aranmasının beklenmesi bir “Kurumsal ağır
abi” rolüne soyunmak değil midir? Aslında kurumsal bir güç göstergesidir ve bu tutum zamanla tekil olmaktan
çıkıp bütün kurumu çepeçevre kuşatmakta ve bir kurumsal reflekse dönüşmektedir.
Söz konusu örnekleri daha da somutlaştırarak artırmak oldukça kolaydır. Şöyle etrafımızda bir tur
döndüğümüzde gereğinden çok örnekle karşılaşma ihtimalimiz oldukça yüksektir.
Kurumsal kültürü şekillendiren unsurları başlıklar halinde şöylece sıralayabiliriz:
1. Kurumun ömrü önemli (ancak yerinizde sürekli oturarak ya da sürekli hareket halinde yaşlanmadaki ayrım
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daha önemli),
2. Kurumun görevlerini yürüttüğü coğrafi kapsam,
3.Yükümlülüklerin ayrıcalık olarak algılanması ve uygulanmasındaki bakış açıları,
4. Kendini yenileyebilme becerisi,
5. İnsan kaynakları yapısı,
6. Personelin özlük hakları imkânları,
7. Devlet hiyerarşisindeki bulunduğu sıralama,
8. Sahip olduğu fiziki imkânlar ve çalışma ortamının niteliği,
9. Kaynakların dağıtımında ve kullanımındaki etkinlik düzeyi,
10. Politika yapıcısı veya uygulayıcısı olma durumu,
11. Yöneticilerin liderlik özellikleri,
12. İş süreçlerinin kapalılığı ya da şeffaflığı,
13. Paylaşımcı ve katılımcı olma özelliği,
14. Kurumsal muhafazakârlık tutumu ve eleştirilere açık olabilme özgüveni vs gibi çok çeşitli unsurlar
kurumsal kültürün oluşmasında önemli roller üstlenmektedir.
Yukarıda açıklamaya çalıştığım durum ve süreçler, kurumsal stratejilerin belirlenmesi ve uygulanmasındaki
etkinlik düzeylerini de bir ölçüde belirlemektedir. Yani;
Şayet iyi liderlik yapılan bir kurum iseniz stratejilerinizin derinliği ve tutarlılığı da o ölçüde sağlam ve gerçekçi
olmaktadır,
Nitelikli insan kaynağına sahipseniz, hedefleriniz çok daha doğru tanımlanmış ve anlaşılmış olacaktır,
Eleştirilere ve yeniliklere açıksanız, kendinizi dönüştürmeniz çok daha kolay olabilmektedir,
Özlük hakları dengelenmiş bir kurumsanız, personelin motivasyonu, verimliliği ve kurumsal sahiplenme
düzeyiniz (kurumsal muhafazakarlık değil) daha yüksek ölçülerde olabilmektedir,
Paylaşımcı, katılımcı ve şeffaf süreçleri benimseyen ve uygulayan bir kurumsanız, açıklıklarınızı,
yetersizliklerinizi ve boşluklarınızı çok daha kısa sürede görme ve kendinizi yenileyebilme becerisine de
sahipsiniz demektir, vs.
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Neticede kendi içinde ve dış paydaşlarla etkili işbirliği ve koordinasyon sağlayan, empati yeteneği yüksek, aynı
dili paylaşan, ortak amaçlara yönelmiş bir stratejik davranış biçiminin kurulması ve bunun kurumsallaşması
bakımından, kurumsal alışkanlıkların ve geliştirilen kültürün oldukça önemli bir payı bulunmaktadır.
Aslında üzerinde çok daha söz söylenebilecek ve örneklendirilebilecek boyutları olan bir konu. Ancak sanırım
formun amacına ulaşması bakımından özetle ve çok ayrıntıya kaçmadan ifadelendirmek daha yararlı olacaktır.
Bendeniz de bu çerçevede sesli düşünmeye çalıştım sadece. Biz Türkler millet olarak “hatalar” üzerinde
konuşmayı severiz. “Çare” dediğimizde, beynimizde bir durgunluk, bir rehavet ve bir atalet başlar ki dillere
destandır. Oysa Henry Ford, aslında durumu oldukça kısa ve net bir biçimde özetler: “Hata değil, çare bulun”.
Yukarıda dile getirmeye çalıştıklarımı tersinden okuduğumuzda bir şekilde çareye giden yola cılız da olsa bir
ışık tutmaya çalışmaktayım.
Sözün Özü:
Balı tutanın, parmağını yalamaktan vazgeçtiği ve balı tutmanın bir ayrıcalık değil bir sorumluluk olduğunu
anladığımızda ve kurum kültürü, ayrıcalıklar üzerinde değil yükümlülükler ve sorumluluklar üzerinden
tanımlanmaya başlandığında, akılcı, bilimsel, doğru, gerçekçi, uzun vadeli, etkili ve tutarlı stratejilerin
üretilmesi ve uygulanması daha mümkün olabilecektir. Bu da değişimi ve dönüşüm zorunlu kılmaktadır.
Aynı şekilde, fincancı katırlarını ürkütmeyi göze aldığımızda, değişimi ve dönüşümü başlatabiliriz. Bu katırın
sahibi biz olsak dahi!
03.11.2009 16:42:45
Ülkemizde Kurum Kültürü denince, ilgili kanun, yönetmelik veya yönergeler akla gelir. Bunlarında uygulayıcısı
idarecilerdir. İdareci nasıl anlıyorsa veya nasıl anlamak istiyorsa (istisnalar hariç) ona göre Kurum Kültürü oluşur.
Ancak bana göre yazılı kuralların dışında da kuruma ve kurumdan hizmet alanların faydasına olacak -yazılı olmayankurallar oluşmalıdır. Kanun, yönetmelik ve yönergeleri uygulamak hepimizin görevidir. Kamu hizmeti sunan kurumların
başarısını kurum yöneticileri mi belirlemeli yoksa o kurumdan hizmet alan bireyler mi belirlemeli. Elbette hizmet alanın
belirlemesi esastır.
Kurumlar müşteri memnuniyeti odaklı ve güvenirliliği ön planda tutmalıdırlar. Bunu başarmanın yolu da, şeffaf ve her an
hesap verebilir değil hesap verebilmekten geçer.
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04.11.2009 16:26:07
Her işletmede olduğu gibi kamu kurumlarında da kurum kültürü vardır. Ancak gelişmişlik düzeyleri farklıdır.
Kamu kurumlarında kurum kültürü işletmelere nazaran daha güç değişime uğramaktadır ve istenilen olgunluğun
çok altındadır.
Kamu kurumlarında kültürü etkileyen faktörlerin başında politikalar yer almaktadır. Hükümetlerin değişimine
ve yeniliklere (olumlu-olumsuz) direnç gösteren katı bir bürokratik yapı kültürü genel olarak tüm kamu
kurumlarına hakimdir.
Kurum kültürü ile strateji, stratejik düşünce ve iç kontrol arasında kuvvetli bir bağ bulunmaktadır; kurumda
stratejik düşünce geliştikçe kurum kültürü, kültür geliştikçe iç kontrol ortamı iyileşecek ve gelişecektir.
Bu nedenle, kurumsal kimlik ve kültür çalışmalarına gerekli önem verilmeli ve personel bu konuda
bilinçlendirilmelidir.
Bir çalışan, çalıştığı kurumu ne kadar benimserse o kadar sahiplenir ve aynı ölçüde katma değer katar.
"Stratejik düşünce" ve "değişim yönetimi" yetkinlikleri bu nedenle öne çıkan ihtiyaçlardır.
17.09.2009 16:56:11
Süreç yönetimi
Kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması için faaliyetler bazında süreçlerin oluşturulması, bunların
stratejik plan

hedefleri

ile

ilişkilendirilmesi, etkin

bir

iç

kontrol

için

kritik

süreçlerin

dikkatle

izlenmesi, düzeltici önleyici yaklaşımların uygulanması ve periyodik izleme sonuçlarının üst yönetime karar
desteği için raporlanması, yönetim kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.
16.09.2009 17:35:03
Stratejik planı hazırlayan, uygulayan, izleme ve takibini yapan yöneticilerimize hangi yetkinlikleri
kazandırmalıyız?
Stratejik Düşünce ve Stratejik Bakış Açıcısı
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17.09.2009 09:10:00
Stratejik planı hazırlayan uygulayan, izleyen ve takibini yapan "kısaca yöneten" yöneticilerin durumunu
irdelemeye başlarken önümüzdeki sürecin aslında kendisiyle birlikte bir değişim sürecini de getirdiğine, bu
süreci kontrol ve sevk etmeye dair yeni bir ihtiyacın da belirdiğine değinmekte yarar var. Başlı başına
kurumlardaki oturmuş düzen, yöneticilerin ve diğer çalışanların elinde tuttuğu güçlerin dengesindeki olası
değişiklikler, statüyü yitirme korkusu vb. sebeplerden olabilir; direnme mekanizmalarıyla karşılaşmaktayız.
Stratejik planın hazırlık evresinden başlamak üzere yönetildiği her aşamada bu durumun da bir analizinin
yapılması plan başarısında katkıda bulunacaktır. Yönetici başkanlığında farklı departmanlardan farklı meslek
disiplinleriyle oluşturulan planlarda zaman zaman kısmen taban orijinli ikna yöntem ve araçlarıyla bazen de
grup (psikolojisi) dinamiklerini kullanma becerileriyle dirençlerin kontrol edilebilmesi mümkündür.
Bu bahsedilenler çerçevesinde üç kavramı tartışmaya sunmak isterim:
1- Değişimin yönetimi
2- Grup dinamiği ve liderlik modelleri
3- Çatışmayı yönetmek
17.09.2009 17:23:56
2003 yılında çıkarılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamuda stratejik yönetim
usulleri uygulamaya konulmuştur. Ancak kamu kurumlarında yönetici kademelerinde çalışan personelin bilgi
düzeyinin yetersiz olduğu aşikardır. Bilgi düzeyinin yetersizliğine paralel olarak yetkinlik düzeyi de azdır.
Kamu yöneticilerinin stratejik yönetim konusunda yetkinliklerinin artırılmasından önce kamuda stratejik
yönetimin uygulanabileceğine ve stratejik yönetimin sadece hukuki ve idari bir zorunluluk olmadığına,
uygulanma ömrünün siyasi irade değişikliklerine bağlı kalmayacağına ikna olunması gerekmektedir. Bu
nedenle kamuda stratejik yönetimin performans esaslı bütçeleme sistemi tabanında üç önemli unsuru olan
stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları hakkında tüm süreçleri ile birlikte ve en ince ayrıntısına
kadar anlatılacağı eğitim, seminer ve konferanslar gibi etkinlikler düzenlenmelidir. Söz konusu etkinliklerde
özellikle başarılı stratejik yönetim uygulamaları somutlaştırılarak anlatılmalıdır. Stratejik yönetim konusunda
yukarıda bahsedilen temel altyapı bilgilendirme çalışmalarından sonra, uygulamalı atölye çalışmaları
yapılmalıdır.

Sözkonusu

sürece

hakimiyet

ve

yetkinlik

ancak

bu

şekilde

sağlanabilir.

Ancak, tek başına kamu yöneticilerinin stratejik yönetim konusunda yetkinliklerinin artırılmasıyla stratejik
yönetim uygulamalarının başarıya ulaşmayacağı aşikardır. Bu nedenle Türk kamu yönetiminde yeni bir anlayış
olan ve köklü bir değişimi öngören stratejik yönetimin kamu kuruluşlarında uygulanması ve başarıya
ulaşabilmesi için stratejik insan kaynakları yönetimine geçirilerek, personel yetkinliğinin yükseltilmesi
gerekmektedir. Fakat mevcut kamu personel sistemi, stratejik insan kaynakları yönetiminde öngördüğü kadar
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esnek bir yapıya sahip değildir. Kamu kurum ve kuruluışlarının personel politikalarına uyarlanabilecek ve
stratejik insan kaynakları yönetiminin kamu sektörüne bir yansıması olarak düşünebileceğimiz "uzmanlaşma"
personel kalitesinin yükseltilmesi için önemli bir araç olarak düşünülebilir.
Unutulmamalıdır ki, kamu kurum ve kuruluşları ne kadar mükemmel bir stratejik plan hazırlarsa hazırlasın, eğer
mevcut personel kalitesi yükseltilemeyecek olursa uygulamanın başarısız olacağı ortadır.
14.10.2009 16:45:13
Öncelikle Kamuda (ya da herhangi bir işletmede) yönetici pozisyonunda olanların belli nitelikleri taşıması
gerekmektedir. Bu niteliklerin neler olduğu konusu yönetim bilimi tarafından ortaya konulmuştur ve
bilinmektedir. Bu niteliklerin bir kısmı eğitimle kazanılabilir, bazıları ise kişilerin yetenekleri ve kişilik yapısı
ile ilgilidir. Hepimizin bildiği gibi Kamuda yönetici atamalarında bu özellikler pek aranmaz. Stratejik
planlamadan bağımsız olarak öncelikle Kamu yöneticilerinin modern yönetim teknikleri konusunda eğitilmeleri
gerekmektedir. Eğitimle elde edilen bilgilerin bildiğimiz nedenlerle Kamuda kullanımı her zaman mümkün
olmayabilir. Ancak kullanılabilenler bile verimliliği ciddi şekilde artıracaktır.
Diğer yandan Kamu yöneticilerimizin çoğunun Stratejik planlama ve bu konuyu Kamu yönetimine taşıyan
5018 Sayılı Yasa hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını düşünüyorum. Bu konularda da eğitim verilmesi
gerektiği ortadadır.
Özetlemek gerekirse;
-

Yöneticilik eğitimi,

-

Stratejik yönetim,

-

5018 ve getirdikleri

konularında yöneticilerin eğitilmeleri yararlı olacaktır.
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15.10.2009 10:50:21
Öncelikle Stratejik Plan ile ilgili böyle bir forum hazırlanmış olmasını geçte olsa olumlu bir başlangıç olarak
gördüğümü belirtiyor, burada sunulan görüşlere gerçekten değer verilmesini umuyor ve başarılar diliyorum.
Stratejik planı hazırlayan, uygulayan, izleme ve takibini yapan yöneticilerimize hangi yetkinlikleri
kazandırmalıyız? Sorusuna bir anda cevap vermeyeceğim. Burada zaman zaman yaşadıklarımız, bildiklerimiz
ve öğrenmek istediklerimiz ile katkıda bulunmak istiyorum.
İlk sorum kamu kurumlarında Stratejik plan hazırlık süreci ile birlikte; Kaç kamu çalışanı Stratejik Yönetim ve
Planlama Eğitimi almıştır? Stratejik Yönetim ile Yönetim olgusu bu günkü yöneticilere göre anlamlı bir fark
içeriyor mu?
Stratejik planı hazırlayan kaç yönetici hala görevini sürdürmektedir?
15.10.2009 15:00:36
Stratejik yönetim ile ilgili böyle bir tartışma platformunun oluşturulmuş olmasını büyük bir memnuniyetle
karşıladım. Çünkü bu platformun oluşturulması fikri dahi, aslında yürüttüğünüz projeye ne kadar inandığınızın
ve sahiplendiğinizin işaretini veriyor. Öncelikle bunun için tebrik ediyorum.
Stratejik yönetim sisteminin planlama ayağını oluşturan stratejik plan, ancak bunu hazırlayıp, yürütecek
yöneticilerin yetkin olmaları ve sürekliliklerinin sağlanmasıyla başarılı olur.
Bildiğiniz gibi, 5436 sayılı Kanun ile kamu kurumlarında eskiden APK Kurulu Başkanlığı olarak adlandırılan
birime, tamamen farklı görevlerle beraber Strateji Geliştirme Başkanlığı adı verilmiştir. Bununla beraber,
kurumlar içinde hep bir karmaşa olmuş, kimi kurumlarda Strateji Geliştirme Başkanlıkları çok güçlü bir
destekle yeni görevlerini yerine getirir olmuş, kimilerinde ise kuruldukları günlerden itibaren bu birimler eski
APK Kurulu Başkanlıkları gibi görülmüşlerdir. Birimlerin bu imaj kaygısı, bazı kurumlarda stratejik plan
çalışmalarını da olumsuz etkilemiştir. Bu, stratejik planlamayı yapacak birimlerle ilgili temel sorundur.
Forumun konusu olan "yöneticilerimize hangi yetkinlikleri kazandırmalıyız?" sorusuna gelince; bence burada
ilk önce samimi olarak şu soru sorulmalıdır: "Stratejik planı hazırlayan, uygulayan, izleme ve takibini yapan
yöneticiler, aslında yönetici olmak için yetkin mi, aslında bu mevcut yöneticilere (Daire Başkanı ve Başkan)
yetkinlik kazandırmaya çalışsak da gerekli verimi alabileceğimiz kapasiteye sahipler mi?"
Kamu kurumlarında yöneticilerin liyakat veya eğitime değil de, tavsiyeye göre atandıklarını düşünürsek,
öyleyse asıl sorun, aslında o işi başaramayacak kimleri o işi başarmaya zorlamaktan başka bir şey olarak
çıkmıyor karşımıza. Bu durumda, stratejik planlama, stratejik yönetim biçimi, performans yönetimi, izleme,
değerlendirme gibi terimlerin hepsi kamunun bu yönetici yapısının karşısına birer öcü gibi çıkıyor ve onlar için
içinden çıkılması mümkün olmayan işkenceler haline geliyor. Her birinin yüreğinin bir yanında "nasıl olsa bu
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da bir hevestir, bir gün geçer, yine biz kendi karadüzenimize döneriz" umudu mevcut bulunuyor.
Bu tür önemli ve kamuda toptan değişimi sürükleyecek, özel yetenek, irade ve kapasite isteyen işlerin başına
kamu yönetiminden anlayan ve eğitimi de buna uygun olan yöneticiler gelmelidir. Bu konuda bir irade
olmadıkça, zaten asgari şartlara sahip olmayan yöneticileri stratejik planlamacılıkta yetkin hale getirmek bilinen
tüm evrensel kuralları tersine çevirmeye çalışmaya benzer.
11.11.2009 15:42:30
Başkanlığımızın stratejik plan ekibi arkadaşlarımızla yaptığımız kısa değerlendirme ve düşüncelerimizi aşağıda
olduğu şekliyle siz değerli katılımcılarla paylaşmak isterim. Bu kısa değerlendirme notunu oluşturan çalışma
arkadaşlarıma teşekkür ederim.
1- Yönetim Kademelerinde Hâlihazırda Bulunan Eksiklik ve Yetersizlikler
-

Yönetim kademelerinde görev yapanların sürekliliğinin olmaması,

-

Atamalarda liyakatin dikkate alınmaması,

-

Stratejik yönetim ve planlama konularına hâkimiyetin olmaması,

-

Konuya hâkim olmamanın yarattığı karar verme sürecindeki yanlışlıklar ve yavaşlıklar,

-

Yeni kamu yönetimi anlayışının kendini yeterince ifade edememesi sonucu benimsenmemesi ve eski
alışkanlıkların kolay bırakılmaması,

-

Yönetim kademelerinde görev yapmakta olanların bilgi teknolojilerini kullanım alışkanlığının olmaması,

-

Yönetici kadrolarına atamada yöneticilerin yetenekleri ve becerilerine dikkat edilmemesi,

-

Destek hizmetlerinin asli hizmetlerin önüne geçmesi,

2- Yönetim Kademelerinde Çalışanların Sahip Olması Gereken Nitelikler
-

Planlama geçmişine sahip olma,

-

Araştırmacı bir ruha sahip,

-

Yeniliklere açık olmakla birlikte eleştirel bakış açısına sahip, kişisel gelişime önem veren

-

Stratejik planlama konularında uzmanlık dışında etkili yönetim teknikleri konusunda da eğitim almış,

-

İlgili mevzuata hakim,

-

Multidisipliner çalışmaya ve ekip çalışmasına olumlu bakan,

-

Kendine güvenen,

-

Vizyon sahibi,

-

İşi sahiplenme düzeyi yüksek olan,

-

Fırsatları değerlendirme konusunda başarılı,

-

Zor işlerden kaçınmama,

-

Gerektiğinde inisiyatif kullanan, sorumluluk sahibi,

-

Risk alabilen,

-

Kişilerle ve diğer kurum ve kuruluşlarla ilişkileri kuvvetli,

-

Çalışanlarına eşit mesafede, objektif ve adil olması,
846/855

DURUM TESPİTİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

a) En Üst Yönetimin Duruşu Nasıl Olmalı?
-

Yeni kamu yönetimi anlayışını üst düzeyde sahiplenme

-

Kararlılık,

-

Sürecin her aşamasında söz sahibi ve sürece hakim,

-

Çalışanlarının motivasyonunu arttıracak süreçlerle ilgili,

-

Tüm kademelere eşit mesafede duruş, adillik,

-

Çalışanların uzmanlığına göre görevlendirmeye dikkat eden,

-

Uzmanlık kazanılması için gerekli yatırım ve politikalara önem veren ve uygulayan,

-

Çalışma ortamının huzurlu ve güvenli olmasına gayret gösteren,

-

Çalışanların önünü açan, yol gösteren, işleri kolaylaştıran,

b) Stratejik Plan ile İlgili Üst Yöneticilerin Hangi Donanım ve Liderlik Özelliklerine Sahip Olması Gerekir?
-

Karar verici,

-

Eğitim,

-

Zeka,

-

Yetenek sahibi,

-

Yenilikçi,

-

Gelişmelere açık,

-

Sorun çözücü,

-

Koordine çalışan,

-

İşbirlikçi,

-

Kendini geliştirme arzusu duyan,

-

Analiz yeteneği kuvvetli,

-

Vizyon sahibi,

-

Liyakata ve uzmanlaşmaya önem veren,

-

Çalışma konularındaki ilgili mevzuata hakim,

-

İletişimi güçlü,

c) Orta Kademe Yöneticilerin Donanımlarında Asgari Gereklilikler Neler olabilir?
-

Ekip çalışmasına uyumlu,

-

İletişim yeteneği kuvvetli,

-

Araştırmacı,

-

Çalışma konusuna hâkim ve uzman

-

Sorumluluk alabilen,

-

Kendini geliştirmiş

-

Empati sahibi,

-

Deneyim sahibi

-

Gelişen teknolojiye uyum sağlayabilen,

-

Öğrenme isteğinin devamlılığı,
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3- Stratejik Planlama Sürecinin Yönlendiricisi Kurumların Rolleri
-

SP de çalışacak kişilerin konuya inanması ve benimsemesi,

-

Gerekli eğitim programlarına katılmaları,

-

Oluşturulacak ekiplerin farklı disiplinlerden meydan gelmesini sağlamak,

-

Birimlerden görevlendirilecek personelin çalışma konularına ve mevzuata hâkimiyeti.

-

Birimin kurum içerisinde kendini tanıtmış olması, (yayın ve tanıtım faaliyetleri)

-

Görev tanımlarının diğer birimler tarafından biliniyor olması,

-

SGB içerisindeki iş tanımlarının yapılmış olması,

-

Diğer birimlerin ve yöneticilerinin Stratejik Planlama sürecine katılmalarının sağlanması,

farkındalıklarının arttırılması,
-

İzleme süreçleri oluşturarak Stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleşmesinin takibi, (Birimlerden SP ile

ilgili geri bildirimlere önem verilmesi)
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