S T R AT EJ İ S T NED İR?

GİRİŞ

Kamuda Strateji Kapasitesi Geliştirme Projesi kapsamında gerçekleştirilen durum tespiti çalışmaları (bkz. Durum Tespit, Ön Araştırma Ve İhtiyaç
Analizi Raporu, 2010) sonunda kamu sektörümüzdeki stratejik yönetim kapasitesinin nasıl geliştirilmesi gerektiğiyle ilgili bir sistem tasarlanmıştır. Bu
rapor önerilen kapasite gelişim sisteminin tasarımını anlatmaktadır. Sistemin bütünsel adı ‘StratejisT’dir. StratejisT’in bu anlamda hem sembolleri hem
anlamıyla stratejik yönetim becerisinin kamu yönetiminin merkezine konumlanması hedeflenmiştir.
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STRATEJİST NEDİR?
StratejisT; yöneticileri öğrenme sürecine katarak kurumlara stratejik yönetim adımlarını uygulatmayı amaçlayan yöneticilerin kamu sektöründeki
stratejik yönetim kapasitesini geliştiren bir sistemdir. Yaklaşımı, düzenlemeleri, süreçleri ve yapılarıyla bütünleşik bir sistem tasarımına sahiptir.
Genel olarak ifade etmek gerekirse ulusal strateji kapasitesini geliştirme:
StratejisT = f ( bireyler x eğitim, kurumlar x uygulama, yapı, süreçler ) şeklinde formüle edilebilir.
Sistem işletenleri açısından ulusal bir kapasite gelişim sistemi şeklindedir. Kamu sektöründeki yöneticiler bu sistemin faaliyetler (eğitimler ve
toplantılar) ve yayınlarıyla (kitap, DVD gibi) etkileşeceklerdir.
Kamu yönetimine yaygınlaştırılması düşünülen bir sistem ve program olarak gelişim sürecinde kullanılabilecek bir kimliğin oluşturulması amacıyla
Şekil 1’de görülen logo tasarlanmıştır.

Logodaki kübik Türkiye haritası, kamu yönetimindeki analitik becerinin yurt sathına yayılmasını simgelemektedir.
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SİSTEMİN ÖZGÜNLÜKLERİ VE FARKLARI
StratejisT sistemi tasarlanırken kapsamlı bir mevcut durum analizi
yapılmış ve özellikle farklı ülkedeki benzer amaçlı sistemler incelenmiştir.
Bunun yanında Türkiye’deki mevcut durum ve gereksinimler göz önüne
alınmıştır. Sistem Türkiye kamu yönetimini dünyada benzer örnekleri
açısından avantajlı kılacak, ülkenin iddiasını ve rekabetçiliğini yansıtacak
özgünlükte tasarlanmıştır.
Bu özgünlükler şöyle sıralanabilir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kurumsal ve kurumlararası yetkinliklerin de geliştirilmesi
Sistemin kapasite ve performans odaklı olması
Stratejilerin kurum içi ve ulusal entegrasyonunu geliştirmesi
Stratejik çalışmalarda katılımın artırılması
Mevcut ortamı göz önüne alması
Kişi ve kurumların ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilebilmesi

Sistemin önemli bir özgünlüğü sadece bireysel yetkinlikler üzerine
değil kurumsal ve kurumlararası yetkinlikleri kapsayan bir model
olmasıdır. Bu özelliğiyle strateji üretme becerileri sadece birey düzeyinde
ele alınmakla kalınmamış aynı zamanda kurumsal düzeyde strateji süreç
ve çıktılarını destekleyecek şekilde kurgulanmıştır.
StrateijsT, yalnızca yetkinlikleri değil bütünsel strateji kapasitesini ve
performansını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla programlarında
çok sayıda gerçek üretim aktivitesini barındırır.

yeniliği (strategy innovation) unsurlarını barındırmasıdır. Böylece daha
yüksek etkiye sahip olabilecek stratejilerin oluşturulmasını destekleyecek
beceriler ve iklim oluşturulmaya çalışılacaktır. Yenilik ve yaratıcılığı
destekleyen iklim aynı zamanda sistemin katılımlı bir şekilde işlemesinden
de beslenecektir. Katılımın geliştirilmesiyle kurumların stratejik akıl
potansiyelleri de artacaktır. Bunun yanında strateji formülasyonuyla
uygulamasının arasındaki mesafenin azalması stratejinin uygulanmasını
da geliştirecektir.

Yine bu özelliklerle bağlantılı olarak dünyadaki tüm örneklerinde ve
Türkiye’de mevcut durumda eksikliği hissedilen stratejilerin entegrasyonu
ve yöndeşleştirilmesi özelliği sistemde ağırlıklı olarak geliştirilmeye
çalışılmıştır. Böylece üst politika belgelerindeki yönle uyumlu şekilde
tüm kamu yönetiminin daha fazla hizalanmasını sağlanmak mümkün
olacaktır.

StratejisT sisteminin kendisinin de katılımlı bir süreçle geliştirilmiş olması
sistemin Türkiye’deki ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde tasarlanmasını
sağlamıştır.

Stratejilerin içeriğini geliştirecek ve kamu yönetiminin etkinliğini
çarpıcı olarak geliştirecek önemli unsurlardan birinin de sistemin strateji

Bu özgünlükleriyle sistem salt bir yetkinlik veya eğitim programı değil
ancak onlarla da zenginleştirilmiş bütünsel bir sistemdir.
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StratejisT bir sistem olarak tüm kamu kurumları ve yöneticileri için
tasarlanmış olmakla beraber kurumsal ve bireysel farklılıkları gözönüne
alabilecek şekildedir.
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STRATEJİST SİSTEMİNİN BİLEŞENLERİ
StratejisT sistemi beş temel katmandan oluşmaktadır. Şekil 3’de görüldüğü
üzere bu katmanları:
1.
2.
3.
4.
5.

Amaçlar ve Hedefler
Yetkinlikler ve Süreç (Kamuda Stratejik Liderlik Modeli)
Program Bileşenleri
Yapı ve İşleyiş
Düzenlemeler

Kamu kurumları, StratejisT sistemiyle beraber daha fazla değer ve
performans odaklı şekilde düşünmeye teşvik edileceklerdir.
Kamu yöneticilerinin stratejik yönetimle ilgili bilgi, beceri ve tutumlarını
geliştirmek değişen dünyayla paralel şekilde ileri götürmek programların
önemli bir fonksiyonu olacaktır. Stratejik yönetime katılımın arttırılması
kurumların işleyiş ve iletişim açısından gelişimleri ile bilgi yönetimini etkin
şekilde yapabilen ve sağlıklı bir gelecek oluşturmaya odaklanmalarını
destekleyecektir.

olarak sıralanmıştır.
StratejisT’in ana amacı Türkiye kamu kurumlarının etkin stratejiler
üretmeleri ve bunları uygulayabilmeleridir. Bunu gerçekleştirebilmek için üç
temel hedef üzerinde odaklanılmıştır:
1.
2.
3.

yönetimi için işleyen bir stratejik düşünme, stratejik yönetim uygulamasına
dönüşecektir. Aynı zamanda stratejik plan Strateji Geliştirme Başkanlıklarının (SGB)
işi olmaktan çıkarak tüm yönetimin sorumluluğu haline gelecektir.

Sistemin hedefleri stratejik yönetim için özel olarak geliştirilmiş olan
‘StratejisT Yetkinlik Modeli’ne dayandırılmış, StratejisT program bileşenleri de
bu yetkinlikleri geliştirmek üzere hazırlanmıştır.

Yöneticilerin stratejik yönetim becerilerini geliştirmek
Kurumların etkin stratejiler üretmesini ve uygulamasını sağlamak
Stratejik düşünceyi kamu sektöründe yönetim kültürünün bir
parçası haline getirmek

Yetkinlikler ve gelişim programı Şekil 2’de gösterildiği şekliyle 5Y Stratejik
Yönetim Sürecine dayandırılmıştır.
Gelişim programları kamu yöneticilerinin yetkinlikleri geliştirmek üzere
özel olarak tasarlanmışlardır. Farklı seviyeler için değişik süre ve düzeylerde
eğitimleri içermektedirler. Bireysel yetkinliklerin geliştirilmesini takip
eden şekilde kurumsal becerileri inşa etmek ve istenen stratejik yönetim
çıktılarını elde etmek için çeşitli uygulama programları gerçekleştirilecektir.
Uygulama programları içlerinde uzman çalışmalarını ve katılımlı toplantıları
barındırmaktadır.

Sistem bu hedefleri gerçekleştirirken mevcut durumdaki zaafların da
ortadan kaldırılacağını öngörmektedir. Bu kapsamda sistemin önemli
katkılarından birisi stratejilerle ilgili birey, birim, kurum ve kurumlararası
düzeylerdeki yöndeşliğin ve uyumun arttırılması olacaktır. Diğer taraftan
insan kaynakları sistemlerinin de bu yaklaşımları destekler hale gelmesi
gerekmektedir.
StratejisT aynı zamanda stratejik yönetime olan inancın arttırılmasını
sağlamak üzerine çalışacaktır. Böylece üst yönetim sahiplenmesinin de arttırılması
beklenmektedir. Ancak bu şekilde stratejik plan mekanik olarak yapılan bir yasal
zorunluluk olmaktan çıkarak gerçek amacına yönelmiş daha etkin bir kamu

Ulusal Strateji Konferansı hem üst politika içeriğinin tartışıldığı hem
de kurumların stratejilerinin paylaşıldığı ve bütünleştirildiği ülke çapındaki
toplantılardır.

şekil 2
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şekil 3
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StratejisT portal, sistemin yaygınlaştırılması ve iletişiminin
desteklenmesi için kullanılan bir araç olarak planlanmıştır. Programların
bütününü kapsayan bir öğrenme yönetim sistemiyle bütünleşik
olarak işleyecek olan portal sayesinde kamu yönetimindeki bilişim
okuryazarlığının da geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Sistemin işleyişinde DPT’ye bağlı bir StratejisT Koordinasyon Merkezi
kolaylaştırıcı görev üstlenecektir. Bu merkez sayesinde kurumlar SGB’lerin
koordinasyonu ile programlara iştirak edebileceklerdir.
StratejisT sisteminin etkinliğinin arttırılmasında bazı destek sistemlerin
işlemesi faydalı olacaktır. Performans yönetimi, stratejik insan kaynakları
yönetimi gibi kurulması zamana gerektiren destek sistemler olmakla
beraber üst politika belirleme sürecinin daha katılımlı hale getirilmesi
daha hızlı hayata geçirilebilecek iyileştirmeler arasındadır.
StratejisT sisteminin önemli bir özelliği stratejik yönetim kapasitesinin
geliştirilmesi için özel olarak tasarlanmış olmasıdır. Sistem özel olarak
belirlenmiş yetkinliklerin geliştirilmesini hedeflerken kurumların değerleri,
vizyonu, misyonu; ve kurum için önde gelen gelişim alanlarının gözönüne
alınmasını sağlayacaktır.
Sistemin işleyişi aslında kamu kurumları arasında ve eğitim,
danışmanlık gibi diğer ilgili sektörlerle işbirliğini geliştirecektir.
Ayrıca sistem yetişkin eğitimini hedefleyen farklı öğrenme araçları
ve yaklaşımlarının bütünleştirmektedir. Böylece eğitim ve öğrenme
etkinliklerinin birbirini desteklemesi sağlanacaktır. Kapasitenin başarılı
şekilde geliştirilmesini sağlamak için yaygın katılım, etkileşim ve
yaşananlarla bağlantı kurulması gerekmektedir. Bu nedenle sistem
yaparak öğrenme, eylemden öğrenme türündeki dünya örneklerinin
yaklaşımıyla aynı paralelde ve ileri uygulama çalışmalarını içinde
barındırır. Eğitim ve etkinliklerin bir birleriyle etkileşiminin sağlanması bu
açıdan da önem taşımaktadır.
Eylemden öğrenme tekniklerinin kullanılmasının yanında
birbirlerinden öğrenme ortamlarının yaratılması ile kurumların öğrenen
örgüt yapısına geçişin kolaylaştırılmasını sağlayacağı düşünülmektedir.
Ayrıca e-öğrenme imkânlarının getirilmesiyle kamudaki stratejik
yönetim yetkinliklerinin orta kademeye ve taşra teşkilatına yayılmasına
çalışılacaktır.

Sistem aynı zamanda değerlendirmeler ve hızla değişen ihtiyaçlar
doğrultusunda modelin sürekli revize edilmesi sağlayacak şekilde
işleyecektir. Yapılan çalışmaların etkileri düzenli olarak değerlendirilerek
sistemin öğrenmesi sağlanacaktır. StratejisT’in kalıcı ve sürdürülebilir
olması için gelişim konularının tekrarlanması, programın uzun döneme
yayılması gerekliliği bulunmaktadır.
Programlar yöneticilerin ve kurumların farklı ihtiyaç ve yetkinliklere
göre seviyelendirilmiştir. Böylece gerçek ihtiyaca dönük uygulanabilir bir
program bütünlüğü sağlanmaktadır. Bunun aynı zamanda kişilerin kariyer
planları ve örgütsel performanslar ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir.
Sistemin başarısı için önemli unsurlardan birisi de üst yönetimin
programlara desteğinin sağlanmasıdır. Bu amaçla tüm katılımcılar
üstünde olduğu gibi üst yönetim ile ilgili de farkındalığı geliştirici
faaliyetler düzenlenecektir. Bu anlamda kurumların stratejik yönetim
kapasitesinin geliştirilmesi, kurumsal değişim yönetimi olarak ele
alınmasına ihtiyaç duyan bir olgudur ve sistemle ilgili beklenti yönetiminin
etkin şekilde yapılması ve faydalarının anlatılmasını gerektirmektedir.
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MÜDAHALE YÖNTEMLERİ

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 personel ihtiyaç duyulan ve duyulacak
olan belirli çalışma konularında daha fazla bilgi ve beceri kazandırmak ve
genel idare hizmetleri konusunda yeni gelişmeler ve yeni uygulamaları
tartışmak karşılıklı bilgi ve deneyimlerden yararlanmak imkânı sağlamak
amacı ile seminerler düzenlenir.
Belirlenen konudaki gelişmeleri anlatmak ve tanıtmak amacıyla
düzenlenen ve bu alanda otoritesi ve yeteneği kabul edilen kişiler
tarafından gerçekleştirilir.

Sempozyum
Belirli bir konuyu derinleştirmek amacıyla, bilim dünyası,
araştırmacılar ve uygulamacıların biraraya geldikleri ve konuşmacıların
konunun belirli bölümlerini sundukları tartışmalı toplantı

Çalıştay
Bilimsel işbirliğini artırmak üzere uzmanlar arasında tartışma ve bilgi
alışverişinin yapıldığı kısa süreli toplantı
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Kongre
Belirli bir konuda veya bilim dallarında yapılan araştırmaların,
araştırmayı yapan kişilerce ilgili topluluğa sunulması amacıyla yapılan
tartışmalı toplantı.

Uluslararası Toplantı
Toplantıları organize edenlerin ve konuşmacı olarak katılacakların ülke
bazında dengeli bir dağılımının olduğu, genel olarak aynı gruplarla ve her
defasında farklı bir ülkede düzenlenen toplantı.

Araştırma
Karşılaşılan bir güçlüğün giderilmesi için bilimsel teknik ve yöntemler
uygulanarak planlı ve sistemli biçimde veri toplama, analiz, yorumlama,
sonuçları raporlama ile problemlere güvenilir öneriler getirme faaliyetidir.

Yayınlar
Konu ile ilgili araştırma sonuçlarını içeren, yazılmış ve basılmış raporlar,
bildiriler, makaleler, dergiler, kitaplar, filmler gibi çalışmaları kapsar.

Toplantılar
Yeni plan ve programlar hazırlamak bazı sorunları görüşerek çözüm
bulmak, tedbirler almak uygulamada birliği sağlamak, personelin
birbirinin bilgi altyapılarından yararlanmaları amacı ile düzenlenir.

İnceleme Gezileri
Kurum hizmetlerini yürüten personelin bilgi ve görgülerini artırmak
ve diğer çalışma alanlarındaki uygulamaları yerinde incelemek, fikir alış
verişinde bulunmak amacı ile inceleme gezileri düzenlenir.

i-Lab
Kamu kurumlarında bireysel ve kurumsal gelişim amacıyla
düzenlenecek anonim biçimde akıl/fikir oluşturmada, fikirleri seçme ve
sıralamada kullanılacak yazılımdır.
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Söz konusu yazılım, öncelikle insanların herhangi bir baskı altında
kalmadan anonim bir şekilde fikirlerini ortaya atabilmesine, başkalarının
fikirlerini görerek yeni fikir geliştirmesine olanak sağlamaktadır.
Katılımcılar fikirlerini paralel olarak yazılım üzerinden elektronik
yazı tahtasına aktardığından süreç çok hızla ilerlemekte, yazılımın
sağladığı ek olanaklarla ortaya çıkan fikirler listesi çok hızlı bir şekilde
proses edilebilmektedir (sıralama, oylama vb). Yazılım uzaktan erişime
imkân sağladığı için bir araya gelmeden toplantı yapma amacıyla da
kullanılmaktadır.

Simülasyon
Simülasyon programları, katılımcıların görerek, dokunarak, deneyerek
ve yaşayarak öğrenmelerinin sağlandığı bir tartışma ve uygulama
platformudur. Simülasyon programları, katılımcılarda farkındalık
oluşturma, büyük resmi ve bu resmi oluşturan dinamikleri doğrudan
tecrübe etme ve bunun sonucu olarak da davranış ve tutum değişikliği
yaratma konusunda en iyi yöntemlerden bir tanesidir. Programda,
katılımcıların gercek hayattaki kurumsal ortamlarına benzer ortamlar,
akışlar, süreçler, kaynaklar ve sorunlar simüle edilmektedir.
Bu ortamlar, panolar şeklinde hazırlanan “gerçek ortamlar” üzerinde
yaratılmaktadır. Yine iş ortamlarının içinde yer alan, para, insan kaynağı,
borçlar, alacaklar gibi kavramları temsil eden birimler de “fiş” kullanılarak
ya da sanal ortamlarda canlandırılmaktadır.
Program boyunca gerçekleştirilen çalışmalar üç boyutta ele alınır;
İş dinamiklerinin simüle edildiği “Simülasyon” uygulaması bir tartışma
platformu oluşturmak için bir araç olup programın %30’luk bir dilimini
oluşturmaktadır. Bunun dışında programın diğer bir %30’luk dilimi
“Veri Analizi” ve geri kalan %40’lık önemli bir dilimi ise katılımcıların
simülasyonda tecrübe ettikleri öğretileri bizzat kendi işlerine
aktarabilmelerini sağlamak için “Gerçeğe Yansıtma” bölümleri olarak
yürütülmektedir.

Sanal sınıf

sadece eğitim odaklı kullanılmamaktadırlar. Sanal sınıf programları
uzaktan eğitim, seminer verme, etkileşimli laboratuar uygulamaları,
simülasyonlar (benzetim), çeşitli yazılımların tanıtımları, video konferans,
çevrimiçi danışmanlık gibi çok farklı alanlarda kullanılmaktadır.
Bu tip programlarla katılımcının ve sunumu yapacak eğitimci/
yöneticinin sadece internete bağlı olarak, 7-24 ve dünyanın her yerinden
aynı anda ve/veya farklı zamanlarda oturum yapmaları olasıdır.
Sanal sınıf uygulamaları, ülkemizdeki internet hızları ve maliyetleri
düşünüldüğünde video konferans sistemlerine çok iyi bir alternatif
oluşturmaktadır.

Kurumsal faydaları
• Şehirlerarası, milletlerarası toplantı ve eğitim yapabilme
• Toplantıları kaydederek katılamayanların izlemelerini sağlama
• Anında test-anket yaparak tartışılan konuyla ilgili görüş toplama
• Firmaların bilgi işlem servislerinin yeni kullanmaya başladıkları
yazılım, uygulama ya da sistemlerin tanıtımlarının aynı anda tüm firma
katılımcılarına yapması
• Katılımcıların programları sanal sınıf uygulaması üzerinden
denemeleri
• Yüksek oranda katılım ve tartışma ortamı sağlanarak mesela firmanın
insan kaynakları politikalarını geliştirmesine yardımcı olması
• Çalışan mutluluğuna önem veren firmalarda personel tarafından
merak edilen konularda çevrimiçi (online) danışmanlık verilmesi
• Konu uzmanlarıyla soru-cevap oturumları düzenlenmesi
• Tüm bunlar için sadece ister evde, ister işyerinde bir bilgisayar ve
internet bağlantısının yeterli olması

Bilinen “eğitmen eşliğinde sınıf eğitimleri”nin çevrimiçi (online) olarak
internet üzerinden verilmesini sağlayan ortamlara verilen addır. Uzaktan
eğitim sisteminin çok önemli bir bileşeni haline gelmiş olmakla beraber
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KAMUDA STRATEJİK LİDERLİK MODELİ

Stratejik hedeflere ulaşmak üzere belirlenen faaliyetleri başarı ile
gerçekleştirmek için gereken bireysel yetkinlikler sürekli eğitimlerle,
kurumsal yetkinlikler müdahale yöntemleriyle desteklenir.
Bireysel ve kurumsal yetkinlikler yöneticilerin üslenmeleri gereken
roller doğrultusunda tanımlanmıştır.

BİREYSEL YETKİNLİKLER
STRATEJİ TASARIMCISI

•

Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşıma sahiptir.

Kalıplar dışında düşünür, yenilikçi düşüncelerini girişime dönüştürür,
farklı ve yenilikçi yaklaşımları destekler.
1-

Şekillenmiş düşünce tarzının dışında sisteme farklı bakabilir.

2-

Yenilikçi düşünceleri uygulamaya dönüştürür / transfer eder.

3-

Yenilikçi ve farklı düşünceleri cesaretlendirir, girişimcilere fırsat verir.

•

Kurumu sürekli gelişime yönlendirir.

Kurumun etkinliğini arttırmak için sürekli öğrenme ve gelişime
öncülük eder, zihinsel değişimi yaratır.
1-

Sürekli öğrenmeyi ve gelişmeyi kurum kültürü haline getirir.

Kurumu vizyonuna ulaştıracak yeni yollar açar, gelişime öncülük eder.

2- Kurumsal geçmişi okur, sorgular, ileriye yönelik dersler çıkarır ve
bu yönde öneriler getirir.

•

3- Sadece ölçüm ve kriterleri belli kıyaslamalardan (benchmark)
değil, kişiler ve gruplar arası iyi ve gelişime açık örneklerden de öğrenir.

Gelecek oluşturur.

İleriye bakarak, bütünsel düşünerek gelecek ile ilgili seçenekleri
değerlendirerek sistemi tasarlar ve planlamayı yönlendirir.
1- Kurumun vizyonuna yön verir.
2- Makrodan mikroya kadar uzun dönemli gelişim ve değişim
eğilimlerini izler.
3- Gelecek senaryolarının kuruma yansımaları doğrultusunda
seçenekleri belirler.
4- İç ve dış ortam koşulları ve paydaşlarla birlikte sisteme bütünsel
olarak bakar, örgütler ve yön verir.
5- Değişime öncülük eder.

4-

STRATEJİ ANALİSTİ
Örgüt, sektör, paydaş, proje, faaliyet, süreç vb analizlerini yönetmek
üzere analitik düşünce yöntem, teknik ve araçlarını kullanır. Bilgiyi ve bilgi
akışını yönlendirir.
•

Bilgiyi etkin yönetir.

Bilgiyi sistematik bir şekilde araştırır, toplar, kullanmaya hazır hale getirir.
1-
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Evrensel ve kurumsal etik kuralların kuruma yerleştirilmesini sağlar.

Çeşitli kaynaklardan elde edilen verilerin sınıflandırılmasını,
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2- Bilgiyi hedefler doğrultusunda yönetmek için teknolojiyi anlar,
kullanır ve değerlendirir.

gösterir; kurumda yenilikçi ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasını,
katılımın sağlanmasını, inisiyatif alınmasını, uygun risklerin ve fırsatların
değerlendirilmesini ve fikirlerin açıkça iletilebilmesini sağlayacak güven
ortamını oluşturur.

3- Doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak için çeşitli araştırma
yöntemlerini kullanır.

3- Kurum içi ve dışı ilişkilerde ilham ve enerji veren, harekete
geçiren ve bağlılık yaratan bir rol modeldir.

saklanmasını, yorumlanmak üzere ilgili yerlere dağıtılmasını ve bilgilerin
güncellenmesini sağlar.

4-

Veriye dayalı hareket eder.

4- Hedeflere yönelik gelişimleri için çalışanların kendi öz
değerlendirmelerini yapmalarında ve yetenekleriyle yetkinliklerini
kullanmalarında önderlik eder.

•

Analitik düşünür ve analiz yapar.

5- Farklı organizasyonel konular ve kaynaklar arasındaki çelişki, ilişki
ve örtüşmeleri ortaya çıkartır, bunlar arasında dengeyi sağlar.

Etkili yönetsel ve stratejik kararlar için bilgi birikimi ve pratik arasında
bağlantı kurar, çözüm yollarını üretir.
1- Veriler arasında ilişkilendirmeyi yapar, neden-sonuç ilişkilerini
belirler.
2- Basite indirgemek üzere karmaşık problemleri/sorunları/vakaları
parçalara ayırır ve detaylandırır.
3- Sadece mevcut verilere dayalı değil, belirsizlik altında da etkin
kararlar verir.

STRATEJİ KATALİZÖRÜ
Yeni yollar açarak paylaşım ve etkileşim içinde kurumunu ve ekibini
başarıya yönlendirir, gelişim ve değişime çözücü, uzlaştırıcı, arabulucu,
kolaylaştırıcı yetkinlikleriyle önderlik eder.
•

Liderlik eder.

Kurumda stratejik kapasiteyi geliştirmek ve stratejik hedeflere ulaşmak
üzere, güven ortamı oluşturur, ortak değer ve hedeflerin etrafında
organizasyonu toplar, motivasyonu sağlar, koçluk ve önderlik eder.
1- Tüm organizasyonda stratejik hedeflerin anlaşılmasını,
yayılmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlar.
2-

Pozisyonunun gerektirdiği yetkinliklere sahip olduğunu

•

Değişimi yönetir.

Değişim sürecini yapılandırır. Değişimin yol açabileceği organizasyonel,
kurum içi ve dışı ve bireyler arası çelişki, çatışma ve dirençleri yönetir.
1- Kurumu değişimin gerekliliğine ve aciliyetine inandırır. Değişim
etrafında uzlaşma sağlamak üzere etkili iletişim yollarını geliştirir.
2- Kurumun değişimi gerçekleştirme beceri ve yetkinliklerini
geliştirmelerini sağlar.
3- Değişimin getirdiği karmaşık, belirsiz, düzensiz ortamları;
aciliyet, öncelik ve politikalar belirleyerek yönetir.
4- Plan, prosedür, yönetmelik, kanun, tüzük, yönerge gibi kuralları
değişime engel veya zorlukların sebebi olarak değil; yapıcı öneriler
doğrultusunda geliştirilebilir, iyileştirilebilir ve stratejik hedeflere
uyumlandırılabilir, yazılı sistemler olarak görür.
•

İletişim ve işbirliklerini etkin kullanır, katılımlı yönetimi sağlar.

Hedeflere ulaşmak için iç ve dış paydaşlarla etkin iletişim kurarak
işbirliği yapar. Her boyutta katılıma fırsat verir.
1- Paydaşların beklenti ve ihtiyaçlarına odaklanarak değer vaat
eder, vaat ettiği konuların iletişimini yapar, işbirliklerini yapılandırır,
kazan-kazan ortamı yaratır.
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2-

Farklı boyutta işbirlikleri ve ilişki ağı kurar ve yönetir.

3- Sürece, değişimden etkilenecek iddia sahiplerinin, iç ve dış
paydaşların bilgi ve birikimlerinden faydalanma üzere sürece dahil eder.
• Organizasyonu tasarlar ve stratejik yönetim açısından
kaynakları planlar.
Organizasyonel sermayeyi -insan kaynaklarını, alt ve üst yapısal
sistemleri ve sistem girdilerini- planlar, geliştirir, yapılandırır.
1- Stratejik hedefler doğrultusunda temel performans kriterlerini
belirler, organizasyon tasarımını yapar.
2- Organizasyonel kaynakları stratejik hedefler doğrultusunda
uyumlandırır.
3- Mevcut duruma göre var olan ihtiyaç doğrultusunda planlama
yapar ve geliştirir.
4- Eylem planını hazırlar, basitleştirir, takımları oluşturur ve
görevlendirir.

STRATEJİ UYGULAMACISI
İşle ilgili deneyim ve bilgi birikimini kullanarak süreci, kaynakları ve
paydaşları yönetir, uygulamayı geliştirir.

verir, ileriye yönelik iyileştirme adımlarını atar.
•

Faaliyetlerin projeye dönüştürülmesini sağlar.
1. Proje amacını tanımlar, alternatif yolları, proje aşamalarını, alt
faaliyetleri belirler. Program yapar, hedefleri tanımlar, görevlendirmeleri
yapar. İzleme, denetleme, takip, kontrol vb prosedürlerini düzenler.
2.
izler.

Süreçlerle yönetir.

Hedefler doğrultusunda süreci iyileştirir, geliştirir, değiştirir.
1. Süreç adımlarını belirler, akışı planlar; operasyonel görev
tanımlarını, görevin gerektirdiği yetkinlikleri tespit eder, görevlendirmeleri
yapar.
2. Prosedürleri oluşturur; denetleme, kontrol ve değerlendirme
yöntemlerini belirler.
3. Operasyonların hedefler çerçevesinde yürütülmesini denetler,
temel göstergeler doğrultusunda değerlendirmelerini yapar, geri bildirim
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Proje süreci boyunca kolaylaştırıcı ve çözüm üreten bir tutum

3. Çıktıların hedef ve gerçekleşme durumu arasındaki farkların
giderilmesini sağlar. Geri bildirim vererek, ileriye yönelik iyileştirme
adımlarını belirler.
4. Projelerden öğrenme yapısını oluşturur, kuruma -açık iletişim,
paylaşım, etkileşim, alt yapı kurma, teknoloji kullanma gibi- yetkinlikleri
kazandırır. Öğrenilenlerin sisteme geri dönüşümünü ve kullanımını sağlar.
5. Kararlarda organizasyonun, süreçlerin, proje ve faaliyetlerin
bütünselliğini gözetir.
•

Paydaşları yönetir.
Kurum içi ve kurumlar arası ilişki ve işbirliklerini etkin yönetir.

1•

Projelerle yönetir.

Paydaşları tanımlar, ilişkileri ve etkilerini önceliklendirir.

2- Paydaşların beklentilerini anlayarak farklı iletişim yöntem, araç
ve mesajlarını seçer.
3- Paydaşlarına karşı sosyal sorumluluklarını anlar ve yerine
getirmesi için SİSTEME AKTARIR.
4- Evrensel ve kurumsal etik kuralların kuruma yerleştirilmesini
sağlar.
5- İlişki ve işbirliklerini etkin yönetebilmek üzere kazan-kazan ve
taraflara en fazla değeri katacak şekilde müzakere tekniklerini kullanır.
6-

Kaotik karmaşık ilişki ve durumlara çözüm üretir.
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•

Kaynakları yönetir.

İşletme sistemleri, insan kaynakları, finansal kaynaklar gibi örgütsel
sermaye girdilerini etkin yönetir.
1234-

Tüm kaynakları bütçe hedeflerine göre yönetir.
Kaynak kısıtlarına yaratıcı, alternatif ve yapıcı çözümler üretir.
Verimlilik esasına göre yönetir.
Kuruma değer yaratarak fayda sağlayacak önlemleri alır.

ÖN ŞART YETKİNLİKLERİ
Güçlü ve gelişmeye açık alanlarını anlamaya açıktır. Sahip olduğu
potansiyeli geliştirmek üzere sağlanan metotları kullanır, uygulamaya
dönüştürmeye isteklidir.
•

Bireysel etkinliğini sürekli geliştirir.

Birlikte çalıştığı kişilere değer yaratmak için kendini etkin yönetir,
sürekli geliştirir ve uygular.
1. Stratejik yönetimin lideri olarak güçlü ve gelişmeye açık yönlerini
anlamak için kendini sorgular, kendisiyle yüzleşir ve kendini geliştirmek
üzere harekete geçer.
2. Birlikte çalıştığı kişilerle ilişki ve iletişimde etkili olmak ve
kurumuna değer yaratmak için kendini yapıcı bir şekilde ifade eder.
3. Sürekli öğrenmeye ve gelişmeye isteklidir, farklı bakış açılarına
açıktır ve çevresindekileri de bu yönde motive eder.
4.

Yapabilme inancı ve isteği yüksektir.

5.

Kendine hedef belirler, çevresine enerji ve ilham verir, harekete geçirir.

•

Faaliyetlerini verimli yönetir.

Zamanını verimli kullanarak, stresini kontrol ederek, özel ve iş
yaşantısını dengeleyerek başarıya odaklanır.
1. Zamanı planlar, planlara uyar, önemli ve öncelikli işlerin

ayrımını bilir.
2. Zorluklarla baş ederken stresin performansını etkilemesine
izin vermez, tepkilerini kontrol eder.
3. İş ve özel yaşamını birbirine karıştırmaz, dengeleri gözetir.
•

Kişilerarası iletişim ve etkileşimde etkilidir.

Kişileri ve ilişkileri anlar, çalışanlar arasında etkileşim ortamı
yaratmak üzere etkin iletişim yöntem ve tekniklerini kullanır.
1. Kişilerarası farklılıkların gerektirdiği iletişim yöntemleri ve
araçlarını kullanır
2. Bireysel ilişkiler geliştirerek çalışanların üretilen değere
katkılarını anlar.
3. Kurum hedeflerine ulaşmak için paydaşlarla ve yararlanıcılarla
etkileşimleri güçlendirir, yaratılan değeri aktarır.
4. Takım ruhuna sahiptir, kendisi de takımın etkili bir üyesidir.
5. Kültürler arası farklılıkları kabul eder, çeşitlilik ve zenginlik
olarak algılar; kurum ve kişi boyutundaki ilişkileri kültürel farklılıkları
gözeterek yönetir.

KURUMSAL STRATEJİK KAPASİTE
Kamuda Kurumsal Stratejik Kapasite, strateji alanındaki bireysel
yönetici yetkinliklerinin kurumsal performansa transfer edilebilmesine
olanak sağlayan tüm unsurları içerir.
Bu unsurlar sırasıyla ortak tasarım, ortak öğrenme, ortak potansiyel
geliştirme, ortak eylem geliştirme olmak üzere dört ana başlık altında
toplanmıştır.

ORTAK TASARIM
Konudan etkilenen ya da konuyu etkileyen paydaşların üzerinde
uzlaştığı tasarımdır. Gelecek tasarımında yöndeşlik, ortak anlayış ve eylem
birliği üretir, uygulamanın sahiplenilerek kolaylaştırılmasını sağlar.
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• Gelecek oluşturmada parçanın bütünle bağlantısının kurulması,
kuruluşlar arası ve kurum içi ilişkilerin geliştirilerek sinerji yaratılması için
katılımın araç olarak kullanılmasıdır.
• Kurumun vizyonunu, stratejilerini, hedeflerini geliştirecek tüm
kişilerin akıllarının seferber edilerek geliştirilmesidir.
• Ulusal politikalar, üst politika belgeleri, diğer kamu kuruluşları
ve benzeri ekonomik, sosyal ve teknolojik ortam ile uyumlu stratejilerin
tasarlanmasıdır.
• Yaratıcılığı destekleyen, yeniliğin fark yaratacak çıktılara
dönüşmesini sağlayan organizasyon kültürü, yapılar ve sistemlerin
oluşturulmasıdır.

ORTAK ÖĞRENME
Stratejik planların ve icraatın sapmalarının izlenmesi ile yeni bilgiye
dönüştürülerek geleceğe ışık tutması sürecidir. Geri ve ileri bildirim
döngüleri ile sapmaların önlenmesi sağlanır. Bu bildirimler birincil ve
ikincil aktif öğrenme halkaları olarak da düşünülmelidir. Dolayısıyla
öğrenme nötr ve statik bilgi birikimi değil, aynı zamanda dinamik
olarak stratejilerin oluşumuna ve kurumun yönetimine girdi sağlar.
Planlama sürecinin çeşitli aşamalarında ortaya çıkacak olan sapmaların
değerlendirilmesinde stratejilerin geliştirmesinde radikal bir kırılma mı
yoksa doğrusal bir patika mı izleyeceğini, ne tarafa gideceğini gösterir.
Stratejik kırılım yaratacak sapmalar kurumun hakim değerlerini de
değiştirecek önemdedir. Stratejik kırılımlar yeni dengeler oluşturur.
• Kurumda stratejik ve yönetsel kararlara girdi teşkil öğrenme
halkaları kurulur.
• Geçmiş yönetim deneyimlerinden ve eylemlerinden (proje/iş/
süreç) öğrenmek ve ileri bildirim vermek üzere, süreçlerin ve sonuçların
sorgulanması, analiz edilmesi, geribildirim verilmesi, kurum hafızasının
oluşturulmasıdır.
• En iyi uygulamalarla ve yurtdışı kurumlarla karşılaştırma
ve kıyaslamaların yapılarak, bilgi ve deneyimlerin diğer kurumlarla
paylaşılmasıdır.
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ORTAK POTANSİYEL
Bireysel yetkinliklerin davranışa dönüştürülmesi, sonuçlara
yansıtılması ve kurumu geliştirebilmek için kurumda harekete hazır
halde bulunması gereken teknik sistemlerin alt yapısı olan tanımlar, yapı,
sistemler, süreç ve kurallar (plan, prosedürler, yönetmelik, kanun, tüzük,
yönerge) bütünüdür. Kurumu yönetecek olan sosyal sistemin alt yapısını
oluşturur. (kültür, gruplar, takımlar, aidiyet, işe bağımlılık, iletişim)
• Kurumda, sürdürülebilirlik için stratejik yönetimin önem ve
anlamı kavranmış, stratejinin sadece SGB’lerin değil, tüm çalışanların
işi olduğu, yönetimin tüm paydaşlar için değer yaratmakla yükümlü
bulunduğunu benimseyen değerler hakimdir. Değerlerin örgüt üyelerince
paylaşıldığı, herkesin içinde hareket ettiği örgüt kültürüdür.
• Örgüt stratejik hedeflerle uyumlu bir şekilde yapılanmış,
faaliyet planlarını gerçekleştirmek için gereken görevler ve her görevin
gerektirdiği yetkinlikler tanımlanmıştır. İş yükleri dengeli biçimde dağıtılır,
yönetilir. Görevleri başarı ile yerine getirmek için ihtiyaç duyulan yetki ve
sorumluluk devri yapılır.
• Zamanında, sürekli ve doğru bilgi akışına imkân veren, taşra ve
merkezi uyumlandıran veri tabanları, bilgi ve iletişim sistemleri mevcuttur.
• Faaliyet planlarının hayata geçirilebilmesi için tanımlanmış,
yapılandırılmış, kalite sistemi uygulanan, gelişmeye ve yenilenmeye açık,
süreçler mevcuttur.
• Stratejik hedeflerle uyumlu plan, prosedür, yönetmelik, kanun,
tüzük, yönerge gibi kurallar seti mevcuttur; yapıcı öneriler doğrultusunda
geliştirilebilir, iyileştirilebilir yazılı sistemlerdir.

ORTAK EYLEM
Oluşturduğu potansiyeli eyleme dönüştürmesidir. Kurum içinde,
birimler arasında, taşra ve merkez arasında veya üst kurumlarla stratejik
yöndeşlik ve işbirliği faaliyetleridir. Ortak hedeflere yönelmeyi sağlayan
işbirlikleri, koalisyonlar, denetim mekanizmaları, performans yönetimi ve
gelişim sistemleridir.
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• Faaliyet ve projeler için gerekli kaynaklar planlanır, eylem planları
ve hedefleri birimlere ve bireylere indirgenir. İletişim, performans fiziki ve
teknik altyapı geliştirilir.
• Birey-birim-kurum için stratejik hedeflere ulaşmak için gereken
kritik başarı faktörlerinin tanımlandığı, ölçüldüğü, performansın izlendiği
ve denetlendiği performans yönetim sistemleri ve denetim mekanizmaları
mevcuttur.

•

Görev alanına özgü bilim dallarında yetkinlik

1. Kalıcı ve uzun vadeli politikalar doğrultusunda, dünyadaki
gelişmeleri ve uygulamaları izler.
2. Akademik yayınları takip eder. Bunlardan sonuçlar çıkarır, ekibi
ile paylaşır.
3.

Yayın yapar, sempozyum, konferans, panellere katılır.

Mesleki bilgilerin güncelliğini sağlar.

KURUMA VE KONUYA ÖZGÜ YETKİNLİKLER
Kurumun misyonu ve faaliyet alanlarında gelişimine temel teşkil
edecek görevinin gerektirdiği hizmetleri yapar.
•

Kurumsallık

Kurum kültürünü oluşturan yazılı ve yazılı olmayan kurallara hakimdir.
Yasal sorumluluklarını bilir. Ekibinin de öğrenmesini sağlar.
1.

Üst politika belgelerine hakimiyet

Kurumunun geleceğini ilgilendiren üst politika belgelerinin oluşumuna
katkıda bulunur. Devlet politikalarına bütünsel bakar. Kurumunu ve
bölümünü yönlendirir.
2.

Mevzuat bilgisi

4. Arşiv ve kitaplığın gelişimine katkıda bulunur. Kurum
çalışanlarının faydalanmasını sağlar.
5.

Mesleki faaliyetleri takip eder.

6. Diğer kurumlardaki eşit düzeydeki yöneticilerim mesleki
gelişimlerine öncülük eder.
Temel nitelikler
1. Adaletli davranır. Sorumluluklarını kendiliğinden ve zamanında
yerine getirir.
2.

Kamu mal ve kaynaklarını verimli ve etkili kullanır.

3.

Birlikte çalıştığı kişilerin hak ve hukukunu savunur.

4.

Kişisel çıkarını ön planda tutmaz.

5.

Geliri ve gideri arasındaki dengeyi gözetir.

6.

İşinde dikkatli ve düzenlidir. Kılık kıyafetine özen gösterir.

Devlet teşkilatını ve ilgili mevzuatı bilir. Devlet memurları kanuna uyar
ve uygular.
Kurumunun teşkilatlanması hakkındaki mevzuatını bilir. Kurumun
tarihçesine hakimdir.
Resmi yazışma kurallarını bilir ve uygular.
Kanun, tüzük, yönetmelik, genelgeleri takip eder, kurumda
uygulanmasını sağlar.
Hukuk mantığına uygun çalışır.
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S TR ATE Jİ TAS ARIM C ISI

LDR1: ÇOK BOYUTLU LIDERLIK

Dersin Adı
LDR1: Çok Boyutlu Liderlik

Tanıtım
Tepe yönetimin, kurumun diğer yöneticilerine öğretilecek Çok Boyutlu
Liderlik®II becerilerinin neler olduğunu bilmelerini amaçlayan bir konferanstır.
Liderlik konusuna, işyerlerindeki kuşak farklılıklarının ne olduğunun bilinmesine ve nasıl yönetilmeleri gerektiğine de işaret edilecektir.

Temel Öğrenme Hedefleri
•
•
•
•

Çok Boyutlu Liderlik®II dilinin öğrenilmesi
Diğer yöneticilerle ortak dil oluşturulması
Diğer yöneticilerin öğrendikleri Çok Boyutlu Liderlik®II becerilerini
pekiştirmelerini sağlayacak yolların belirlenmesi
İşyerlerindeki farklı kuşakların özellikleri ve yönetilme yaklaşımları

Değinilecek Konular
• Katılımcı Ön Çalışması
Eğitimden 15 gün önce katılımcılara Lider Davranış Analizi® gönderilir ve
konferansa bunu doldurarak gelmeleri istenir.
• Çok Boyutlu Liderlik® II
Çok Boyutlu Liderlik® II modelinin ve liderin üç becerisi anlatılır. Katılımcıların
Lider Davranış Analizi sonuçları değerlendirilir ve bu değerlendirmeden nasıl
yararlanılabileceği açıklanır.
Diğer yöneticilerin Çok Boyutlu Liderlik® II becerilerini içselleştirmeleri ve
pekiştirmeleri için neler yapılabileceği belirlenir.
• İşyerinde Kuşak Farklılıkları
Katılımcılar, işyerinde hangi kuşakların bulunduğunu ve bunların özelliklerini
öğrenirler. Bu özelliklerden yola çıkarak bu kuşakların nasıl yönetilebileceği
belirlenir ve Çok Boyutlu Liderlik® II ile ilişkilendirilir.
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Öğrenme Yöntemi
Etkileşimli konferans şeklindeki çalışmada vaka,
video ve tartışma gibi uygulamalar kullanılır.

Profil/Hedef Kitle
LDR1-Tepe yöneticiler
(Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları, Genel Müdürler, Başkanlar)

Süre
3 saat

Katılımcı Sayısı
20 – 120 kişi arası (kişi sayısına bağlı olarak içerik değişmemekle beraber,
sunum şekli farklılık gösterebilir)

T EP E YÖN ETİCİ

S TR ATE Jİ TAS ARIM C ISI

LDR2: Çok Boyutlu Liderlik

Dersin Adı
LDR2: Çok Boyutlu Liderlik

Tanıtım
Çok Boyutlu Liderlik® II bir eğitim olmanın ötesinde, iş sonuçlarını etkileyen bir
süreç formunda tasarlanmıştır. Günümüz liderinin rolündeki temel değişimlere
odaklanır. Liderin patron, değerlendirici, hakim ve eleştirmen olmaktan çıkıp bir
ortak, kolaylaştırıcı, şevklendirici, destekleyici ve koç haline gelmesine yardım
eder. Performans ve gelişim üzerine olan konuşmaların hem sıklığını hem de
kalitesini artırır.

Temel Öğrenme Hedefleri
•
•
•
•
•
•
•

Gelişim düzeyleri ve dört liderlik stilini kullanabilme
Diğerlerini geliştirmede kullanılmak üzere ortak bir dil ve çerçeve
oluşturma
Liderler ve liderlik ettikleri kişiler arasında açık iletişim kurabilme
Uygun olmayan liderlik stillerini kullanmanın sonuçlarını, aşırı ve yetersiz
denetimin negatif etkilerini irdeleme
Kilit görevlerde çalışanların gelişim düzeylerini teşhis edebilme
Motive ve üretken takım üyelerinin nasıl yaratılacağını öğrenme
Çalışanlara direktif ve destek verebilme yollarını kullanma

Değinilecek Konular
Geleceğin Liderliği
Çok Boyutlu Liderlik® II bir insan ve yetkinlik geliştirme modelidir. Liderlerin,
birlikte çalıştıkları insanların gelişmesine ve kendine yeterli başarılı kişiler
olmalarına yardım etmeleri için bir yöntemdir. Hızla değişen kuruluş ve
dünyada liderin yeni rolü tartışılır.

İnançlar ve Yapı Taşları
Liderlik konusunda ortak bir dil geliştirmek konuşulur. Başarılı ve etkili liderlik
arasındaki farklar ve Çok Boyutlu Liderlik® II modelinin temelinde yatan ana
inanç ve değerler tartışılır.
Teşhis: Katılımcılar, hangi liderlik stilinin kullanılacağını ve ne zaman
kullanılması gerektiğini belirleyebilmek için kişilerin gelişim düzeyini teşhis
edebilme becerilerini geliştirirler.
Esneklik ve Uyum: Katılımcılar, etkili liderlerin beraber çalıştıkları insanların
yeterlilik ve bağlılığını geliştirmek için dört liderlik stilinin her birinde neler
yapıldığını öğrenirler, liderlik stilini duruma göre uyarlamak için ihtiyaçlarını
belirler ve esneklik becerilerini geliştirirler.
Performans için Ortaklık: Katılımcılar, Performans için Ortaklığın bir iletişim
başlatma ve kişilerle beraber çalışıp yeterlilik ve bağlılıklarını geliştirme stratejisi olduğunu benimserler.
Eylem Planlaması/Toparlama: Katılımcılar, Çok Boyutlu bir lider olabilmek
için öğrendiklerini nasıl kullanacaklarını planlarlar. Kritik eylemleri belirleyerek
eylem planı geliştirirler.

Öğrenme Yöntemi
Katılımcı Ön Çalışması ile başlar. Eğitimden 15 gün önce katılımcılara Eğitime
Davet Mektupları eşliğinde Ön Çalışma Seti gönderilir.
Yoğun vaka, beceri alıştırmaları, testler, video, rol oynama gibi uygulamaları
olan bir sınıf eğitimidir. Eğitim; görerek, dinleyerek veya yaparak öğrenen kişiler
için her üç stili kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.

Profil/Hedef Kitle
LDR2-Üst yönetim (Daire Başkanları, Genel Müdür Yardımcıları)

Süre
1 gün (özel formatıyla 1 gün şeklinde verilecektir.)
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LDR3: ÇOK BOYUTLU LIDERLIK
Dersin Adı
LDR3: Çok Boyutlu Liderlik

Tanıtım
Çok Boyutlu Liderlik® II bir eğitim olmanın ötesinde, iş sonuçlarını etkileyen bir
süreç formunda tasarlanmıştır. Günümüz liderinin rolündeki temel değişimlere
odaklanır. Liderin bir patron, değerlendirici, hakim ve eleştirmen olmaktan
çıkıp bir ortak, kolaylaştırıcı, şevklendirici, destekleyici ve koç haline gelmesine
yardım eder. Performans ve gelişim üzerine olan konuşmaların hem sıklığını
hem de kalitesini artırır.

•

•

Temel Öğrenme Hedefleri
•
•
•
•
•
•
•

Gelişim düzeyleri ve dört liderlik stilini kullanabilme
Diğerlerini geliştirmede kullanılmak üzere ortak bir dil ve çerçeve oluşturma
Liderler ve liderlik ettikleri kişiler arasında açık iletişim kurabilme
Uygun olmayan liderlik stillerini kullanmanın sonuçlarını, aşırı ve yetersiz
denetimin negatif etkilerini irdeleme
Kilit görevlerde çalışanların gelişim düzeylerini teşhis edebilme
Motive ve üretken takım üyelerinin nasıl yaratılacağını öğrenme
Çalışanlara direktif ve destek verebilme yollarını kullanma

Değinilecek Konular

•

•

Teşhis: Katılımcılar, hangi liderlik stilinin kullanılacağını ve ne zaman
kullanılması gerektiğini belirleyebilmek için kişilerin gelişim düzeyini
teşhis edebilme becerilerini geliştirirler.
Esneklik ve Uyum: Katılımcılar, etkili liderlerin beraber çalıştıkları
insanların yeterlilik ve bağlılığını geliştirmek için dört liderlik stilinin her
birinde neler yapıldığını öğrenirler, liderlik stilini duruma göre uyarlamak
için ihtiyaçlarını belirler ve esneklik becerilerini geliştirirler.
Performans için Ortaklık: Katılımcılar, Performans için Ortaklığın bir
iletişim başlatma ve kişilerle beraber çalışıp yeterlilik ve bağlılıklarını
geliştirme stratejisi olduğunu benimserler.
Eylem Planlaması/Toparlama: Katılımcılar, Çok Boyutlu bir lider olabilmek için öğrendiklerini nasıl kullanacaklarını planlarlar. Kritik eylemleri
belirleyerek eylem planı geliştirirler.

Öğrenme Yöntemi

• Geleceğin Liderliği
Çok Boyutlu Liderlik® II bir insan ve yetkinlik geliştirme modelidir. Liderlerin,
birlikte çalıştıkları insanların gelişmesine ve kendine yeterli başarılı kişiler
olmalarına yardım etmeleri için bir yöntemdir. Hızla değişen kuruluş ve
dünyada liderin yeni rolü tartışılır.

Katılımcı Ön Çalışması ile başlar. Eğitimden 15 gün önce katılımcılara Eğitime
Davet Mektupları eşliğinde Ön Çalışma Seti gönderilir.
Yoğun vaka, beceri alıştırmaları, testler, video, rol oynama gibi uygulamaları
olan bir sınıf eğitimidir. Eğitim, görerek, dinleyerek veya yaparak öğrenen kişiler
için her üç stili kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.

• İnançlar ve Yapı Taşları
Liderlik konusunda ortak bir dil geliştirmek konuşulur. Başarılı ve etkili liderlik
arasındaki farklar ve Çok Boyutlu Liderlik® II modelinin temelinde yatan ana
inanç ve değerler tartışılır.

Profil/Hedef Kitle
LDR3-Orta kademe yöneticiler (Müdürler, Müdür Yardımcıları)

Süre
2 gün .
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Çok Boyutlu Liderlik® II Destekleme, Geliştirme ve Pekiştirme Araçları
Dersin Adı
Çok Boyutlu Liderlik® II Destekleme, Geliştirme ve Pekiştirme Araçları
• Ön Çalışma
Sınıf çalışmasından iki hafta önce her katılımcıya iletilen bir davet mektubu eşliğinde
her birinden aşağıdaki çalışmaları, belirtilen sırada yapmaları istenmektedir:
Lider Davranış Analizi II’yi doldurmaları ve sınıfa getirmeleri (Değerlendirme
sınıfta yapılır)
Makaleyi okumaları
Etki Haritası – Kişisel’i doldurmaları, Etki Haritası – Koç’u yöneticilerine gönderip doldurulmasını istemeleri ve bir araya gelip Kişisel’e son şeklini vermeleri
• Lider Davranış Analizi II  3600 Uygulaması – Kurum Tercihine bağlı
Kurumun istemesi halinde, her katılımcı için başkaları tarafından, internet
üzerinden 3600 Lider Davranış Analizi uygulanabilir.
Katılımcıya bağlı en az 4 en çok 8 kişi, 2 paydaş (eş konum) ve 1 üst tarafından,
katılımcı göz önüne alınarak doldurulur. Katılımcının kendi değerlendirmesi ile
karşılaştırılır. Kişinin kendini gördüğü durumu ile başkalarının gördüğü durum
gelişme alanında önemli ipuçları verir ve yön belirler.
Çok Boyutlu Liderlik® II becerilerinin pekişmesi ve uygulanmasıyla kişisel ve
diğerlerinin sonuçlarının farkı kapanır. Değerlendirmenin her yıl tekrarlanması
pekiştirmeyi belirler.
• 21 Günde Etkin Çok Boyutlu Lider Olma Eylem Planı
          - Kurum tercihine bağlı
Her sınıf çalışmasının sonunda dağıtılır. Günde ortalama 15 – 20 dakikada
fazlasını gerektirmeyen eylemlerin tanımlandığı bir plandır. Katılımcılar
tarafından tamamlandığında Çok Boyutlu Liderlik® II becerilerinin önemli
şekilde geliştiği belirlenmiştir.

Eylem planının uygulanması “Şampiyon”lar veya belirlenecek başkaları
tarafından özel bir formla izlenebilmektedir.
• Kurum İçi Çok Boyutlu Liderlik II “Şampiyon”u Yetiştirmek
“Şampiyon” adayları Çok Boyutlu Liderlik® II sınıf çalışmasına katıldıktan sonraki gün görevlerini nasıl yapacakları, hangi noktalara dikkat etmeleri gerektiği
gibi konularda yetiştirilirler.
• “Şampiyon”lara Koçluk Yapmak
           – Yüz yüze toplu olarak ya da telefon veya VoIP ile
Düzenli aralıklarla (örneğin 6 ayda bir) “Şampiyon”larla özel toplantıda, telefonda veya VoIP yoluyla yardım edilebilir.
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E101 “KAMUDA STRATEJİK KAPASİTE” PROGRAMINA GİRİŞ
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S TR ATE Jİ TAS ARIM C ISI

E102 KAMUDA STRATEJİK YÖNETİM VE DÜŞÜNCE
Dersin adı
Kamuda Stratejik Yönetim ve Düşünce

Tanıtım
Stratejik düşünce, stratejinin oluşumunu sağlayan değerler felsefesi olup, bir
zihniyet değişikliğidir. Uzun vadeli bakış açısı, risk yönetimi, kaynak temini ve
kullanımının planlanmasını gerektirir. Zihniyet değişikliği, kurumun çevresi ile
birlikte bir bütün halinde ele alınarak katılımcı biçimde etkin fikir geliştirmeye
ihtiyaç gösterir. Fikir geliştirme; sorgulama, soru sorma tekniklerinin
kullanılmasıyla geliştirilir. Kurum ve çevresini sorular ışığında değerlendirerek,
stratejik önemdeki sorunların ve çözümlerin üretilmesi sürecinin ilk adımıdır.
Yeni ortaya çıkan stratejileri anlama ve hissedebilme yeteneğini
kavramsallaştırma ve uygulamaya aktarma becerilerini artırır.

Temel Öğrenme Hedefleri
•
•
•
•
•

Farklı düşünme yöntemleriyle olayların farklı yönlerini görebilme
Kavramsal düşünceden analitik düşünceye geçebilme
Eleştirel düşünebilme ve sorgulayabilme
Kurumun güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirebilme
Arzulanan geleceği ifade edebilme

Eğitim Yöntemi
Değinilecek Konular
•
•
•
•
•
•
•
•

Değişen anlayış ve kavramlar
Uzun dönemli bütünsel bakış
Geleneksel anlayıştan modern kamu yönetimine
Lider ve stratejik düşünce bağlantısı
Günlük sorunların kalıplarından çıkarak gelecek tasarımı yapma
Politika ve stratejiler arasındaki bağıntıyı kurma
Strateji geliştirme ve mevcut stratejileri sorgulama yöntemleri
Beyin fırtınası, 6 şapkalı düşünce teknikleri

Sınıf ortamında soru sorma tekniklerinin uygulanması, katılımcı grup
çalışmaları, i-lab yazılımı

Profil/Hedef Kitle
Stratejik sorumluluğunu taşıyan en üst yönetim, üst yönetim ve tüm birimler

Süre
½ gün (En Üst Yönetim)
1 gün (Üst Yönetim)
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E103 KARAR VERME VE RİSK YÖNETİMİ

Dersin adı
Karar Verme ve Risk Yönetimi

Tanıtım
Yeni ortamlarının gerekleri ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler sonucunda,
yöneticiler daha süratli durum değerlendirmesi yapmak, daha isabetli tespitlerde bulunmak, daha kolay ve hızla toplanabilen verileri değerlendirip
problemlere çözüm üretmek durumundadırlar. Sorumluluk alanlarındaki
iyileştirilecek noktaları, mevcut ya da oluşabilecek sorunları tespit etmek;
iyileştirme ihtiyacını ya da problemin çıkış sebeplerini analiz etmek, çözüm
önerileri geliştirmek ve konu üzerinde karar alırken doğru bilgiyi, sayısal ölçütleri ve göstergeleri kullanmak yöneticiden beklenen en temel becerilerdendir.

Temel Öğrenme Hedefleri
•
•
•

Verilere dayalı çözüm yaratma ve problemlere yaratıcı çözümler bulma
yetkinliklerini kazanma
Karar verme sürecinde yer alan tüm aşamalarda çıkabilecek aksaklıkları,
hatalı yaklaşımları öngörebilme
Kendi düşünce mekanizmalarını analiz edebilme

Değinilecek Konular
•
•
•
•
•
•
•

Karar vermenin esasları (Karar sürecindeki problemlerin tanımlanması,
hedeflerin netleştirilmesi)
Alternatiflerin oluşturulması ve değerlendirilmesi
Belirsizlik ve zihinsel eğilimlerin hüküm sürdüğü ortamlar, eğilimler
Bağlılığın akılcı olmayan şekilde artışı
Riskler ve belirsizliklerin anlaşılması
Uzlaşmaya varabilmek için karşılıklı pazarlık unsurlarının belirlenmesi
Birbirine bağlı kararlar, bugün ve gelecekte alınacak kararlar için planlama
yapılması
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Öğrenme Yöntemi
Sınıf içi seminer, tartışma, grup çalışması, vaka analizi, okuma materyalleri

Profil/Hedef Kitle
Tüm seviyeler

Süre
½-3 gün

T EP E YÖN ETİCİ

S TR ATE Jİ TAS ARIM C ISI

E107 KAMUDA DEĞER ODAKLI YÖNETİM

Dersin adı
Kamuda Değer Odaklı Yönetim

Tanıtım
Tüm dünyada kamu yönetimleri, son dönemlerde, yitirdikleri toplumsal güveni
tekrar kazanabilmek için yenilenmektedir. Kamu sektörü, adım adım “kural
odaklı” bir yönetim anlayışından “değer ve sonuç odaklı” bir yönetim anlayışına
yönelmektedir.
Değer odaklı yönetimden beklenenler; ekonomik, rasyonel, verimli, etkin ve
etik değerlere uygun kararlar ve uygulamalar olarak özetlenebilir.
Değerin yaratılması için yapılacaklar, kurumsal değer haritasının
oluşturulmasını ve farklı faaliyetlerin değerler bağlamında ele alınış biçimini
yapılandırır.
İnsan kaynaklarının operasyonel verimliliğe katkısının artırılmasını, büyümede,
yeni projelerde, hedeflere ulaşmadaki rollerini kapsar.

Temel Öğrenme Hedefleri
•
•
•

Etkin hesap verme süreçlerini oluşturma
Değer odaklı iş yaşamı kavramı
Amaç birlikteliği ve kuruma özgü değerleri sahiplenme

Değinilecek Konular
•
•
•
•
•
•

Ortak değerlerin ve kurumun değer haritasının oluşturulması
Değer odaklılığın unsurları
Moral değerler ve iş yaşamına katkı kültürü
Şeffaflık ve bilgiye erişebilirlik
Hizmet veya üretim sürecini hızlandıran veya problemleri düzenleyici,
önleyici tüm öneri ve çözüm üretici kanalların açık tutulması
Çalışanlarda kendilerinin de benimsediği ve uyduğu standartlar/kuralların
yanısıra “kurum için değerliyim” algısının yaratılması

Eğitim Yöntemi
Sınıf ortamında sohbet ve grup çalışmaları, i-lab destekli

Profil/Hedef Kitle
Üst yönetim

Süre
½ gün (Tüm kurumlar için ayrı ayrı)
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E109 ÖĞRENEN ORGANİZASYON

Dersin adı
ÖĞRENEN ORGANİZASYON

Tanıtım
Hızlı öğrenme ve öğrenilenleri sistematik ve sürekli olarak uygulamaya
aktarma, kurumları hedeflerine ulaştırmanın temelinde yer alır. Bunun
için bireysel öğrenmeden örgütsel öğrenmeye geçiş önem kazanmıştır.
Öğrenme, tüm kurum çalışanlarını kapsamak durumundadır. Eğitimin amacı,
kurumların öğrenen organizasyonlara dönüşebilmeleri için gerekli olan bilginin
aktarılmasını sağlamaktır.

Temel Öğrenme Hedefleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bireysel öğrenmeden organizasyonel öğrenmeye geçiş yollarının
kavranması
Örgütsel öğrenmenin temel unsurları ve öğrenme çeşitlerin incelenmesi
Değinilecek Konular
Öğrenme çeşitleri:
Çoklu öğrenme
Tek döngülü - Çift döngülü öğrenme
Öğrenmede kurumun, liderin ve bireylerin sorumlulukları
Kurumsal öğrenmeyi engelleyen faktörler
Öğrenen organizasyonların disiplinleri:
Paylaşılan vizyon disiplini
Takım halinde öğrenme disiplini
Sistem düşüncesi disiplini
Sapmalar ve sapmaların değerlendirilmesi

Profil/Hedef Kitle
Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları ve tüm yönetici pozisyonuna hazırlanan çalışanlar

Eğitim Yöntemi

Süre

Sınıf içi anlatım, örnek olay çalışmaları

2 gün
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S TR ATE Jİ TAS ARIM C ISI

E110     SOSYAL, POLİTİK, EKONOMİK UFUK TURU ve ANALİZİ

Dersin Adı
Kamuda Değer Odaklı Yönetim

Tanıtım
Dünya ekonomisinin ticaret, finans ve yatırım dengelerine odaklanarak kamu
yönetimini etkileyen siyasi ve ekonomik dinamikler incelenmekte, kurumların
küresel, bölgesel ve yerel düzeylerde uyguladıkları yönetim ve organizasyon
stratejileri irdelenmektedir.

Değinilen konular
•
•
•
•
•
•

Küresel ekonomik değişim ve dönüşümün kavramsal içeriği ve teorik
temelleri
Küreselleşmenin tarihsel gelişimi, ekonomilerin küreselleşme süreci
Küreselleşmenin ulus devletler ve ekonomileri üzerindeki etkileri
Dünya ekonomik sisteminin oluşumu ve evrimi
Uluslararası ekonomik politikalar, bölgeselleşme ve bütünleşmenin
temelleri ve sonuçları
Uluslararası ekonomik kuruluşların dünya ekonomisindeki etkileri

Yöntem
Konferans ve tartışma

Süre
3 saat
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T EP E YÖN ETİCİ

STR ATE Jİ AN AL İST

E112 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Dersin adı
Araştırma Yöntemleri

Tanıtım
Konuyla ilgili nesnel sağlamlığı olan bilgi ve verilerin seçilmesi, toplanması,
analiz edilmesi, saklanması, değerlendirilmesi, yorumlanması, kullanılması için
yöntem, teknik ve araçları kapsar.

Temel Öğrenme Hedefleri
•
•
•
•
•
•

Anlama, sistemli açıklama ve kontrol etme yetkinliği
Araştırma sorularını sorma ve yanıtlayabilmek için uygun yöntemleri kullanma
Tutarlı, mantıklı ve derinlemesine akıl yürütme
Alandaki diğer çalışmalarla karşılaştırmalar, genelleme veya tekrarlar
Diğer araştırmacıların görüş ve eleştirilerine açık olma
Bilimsel etik kurallara saygı gösterme

Değinilecek Konular
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Önemli kavramlar ve bilimsel yöntem modeli
Araştırmaların bilimselliği
Anket hazırlama
Veri toplama ve analizi
Araştırma Süreçleri ve Teknikleri
Araştırmanın Raporlaştırılması
Giriş (Problem, Yöntem, Amaç, Önem, Varsayımlar, Sınırlar, Model,
Örneklem, Teknikler, Veri toplama-işleme-çözüm, yorum)
Bulgular ve Yorum
Özet, Sonuç ve Öneriler
Kaynakça
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Öğrenme Yöntemi
Öncesinde bir konu verilerek kurgu istenir. Seminer ve uygulama yapılır. 8 hafta
sonra aynı konunun ele alınışı üzerinde workshop yapılır.

Profil/Hedef Kitle
Orta kademe yöneticiler, uzmanlar

Süre
1 gün + 1 gün

T EP E YÖN ETİCİ

STR ATE Jİ AN AL İST

E113  KIYASLAMA EĞİTİMİ KIYASLAMA (Benchmarking) EĞİTİMİ

Dersin Adı
Kamuda Değer Odaklı Yönetim

Tanıtım
Yeni kamu yönetimindeki gelişmelerin ve yaklaşımların yaşandığı ortamda, kamu
kurumları da kendilerini sürekli olarak geliştirmek ve en iyiyi yakalamak için bilgiyi en
çabuk ve hızlı bir biçimde elde etmek durumundadırlar. Bulunduğu konumu; alanında en
iyilerle, rakipleriyle kıyaslamayı hedefleyen kuruluşlar, kıyaslama tekniği ile başkalarından
öğrenmeyi ve başkalarıyla birlikte gelişmeyi öğrenirler. En iyinin nerede olduğunu
araştırma, onları öğrenme, kendi kurum kültürü ile uyumlaştırma, prosesin / sürecin
işleyişini görme, değişime hazırlanma konusunda güven vermek hedeflenmektedir.

Temel Öğrenme Hedefleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kıyaslama süreci ve başarı faktörlerini anlama
Farklı bakış açıları geliştirme
Birbirinden öğrenmenin önemini kavrama
Kıyaslamayı, süreç iyileştirme aracı olarak kullanabilme
Değinilecek Konular
Kıyaslama tanımı ve tipleri: “ürün”, “süreç”, “genel”
Kıyaslama uygulamaları ve kıyaslamanın faydaları
Kıyaslama (bilgi paylaşımı) kuralları:
Kıyaslama takımı oluşturma
Yaratıcı adaptasyonu oluşturma
Kıyaslama süreci:
Planlama
Analiz
Faaliyet
Değerlendirme
Başarı faktörleri:
Örnekler

Eğitim Yöntemi
Örnek olay uygulamaları, sunumlar, tartışmalar

Profil/Hedef Kitle
Kıyaslama türüne göre; tepe yöneticiler, süreç yöneticileri, proje yöneticileri,
ar-ge yöneticileri

Süre
2 gün
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T EP E YÖN ETİCİ

S TR ATE Jİ KATAL İZÖR

E115 TAHMİNLEME
Dersin adı
Tahminleme

Tanıtım
Temel tahminleme metot ve teknikleri; sistemi, iş süreçlerini, performansı,
bütçeyi ve kaynakları yönetmek için iyi bir araçtır. Tahminleme sırasında
yazılımlardan faydalanmak, simülasyon ve senaryolar için seçenekler üretmek
hususunda ciddi bir yer tutar.

Temel Öğrenme Hedefleri
•
•

Takım üyelerinin, bütünü ve detayları birlikte kavrayabilmesi
Olasılıkların sistem üzerindeki etkilerini öngörebilmeleri

Değinilecek Konular
•
•
•
•

Organizasyonlar için yapılabilecek tahmin türleri
Tahmin konularının birbirine etkisi, değerlendirilmesi, yorumlanması
Seçilecek yazılımlar, ihtiyaçlar
Yazılımların değerlendirilmesi

Öğrenme Yöntemi
Sunumlar ve grup çalışmaları

Profil/Hedef Kitle
Üst düzey yöneticiler, orta kademe yöneticiler

Süre
1 gün + 1 gün (4 hafta sonra)
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T EP E YÖN ETİCİ

STR ATE Jİ KATAL İZÖR

E116 ULUSLARARASI REKABET AVANTAJI

Dersin adı
Uluslararası Rekabet Avantajı

Tanıtım
Ülkelerin rekabet edebilirlik konumlarını Dünya Ekonomik Forumu (World
Economic Forum-WEF) ve Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü (International Institute for Management Development-IMD) ölçmekte ve rapor haline
getirerek yayınlamaktadır.
Dünya Ekonomik Forumu “büyüme rekabet gücü indeksi” (growth competitiveness index-GCI), adını verdiği indeks ile ülkelerin gelecek 5-10 yıl içerisindeki
büyüme potansiyelini göstermektedir.
IMD ise rekabet gücünü, bir ülkenin sürdürülebilir bir şekilde katma değer
üretmesini sağlayan bir ortam oluşturabilme yeteneğine bağlamaktadır.
Bu kurumların raporlarını okumak ve değerlendirerek ülkemizin rekabet
avantajlarını görmek ve verimlilikle ilgilerini kurmak amaçlanmaktadır.

•

Verimliliği etkileyen temel unsurlar: Makroekonomik ortam (bütçe
dengesi, kamu borç yükü, fiyat istikrarı, kur ve faiz hadlerindeki oynaklık),
insan kaynakları ve eğitim, yenilikçilik ve girişimcilik, uluslararası ticarete
ve yabancı yatırıma açıklık, milli tasarruf ve yurt içi yatırım, demografik
yapı ve işgücü piyasasının yapısı, kurumsal ve düzenleyici çerçeve (rekabet
kanunu, vergilendirme), altyapı yatırımları

•

Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum-WEF) ve Uluslararası
Yönetim Geliştirme Enstitüsü’nün (International Institute for Management
Development-IMD) yayınladıkları raporları değerlendirme

Temel Öğrenme Hedefleri
•

Rekabet gücü ölçütlerini ve alt ölçütlerini anlama

•

Rekabet gücünün ölçülebilir nesnel ölçütleri ile eğitim, değer sistemleri,
bireylerin motivasyonu gibi rekabet gücünün nesnel olmayan ölçütlerini
değerlendirebilme, karşılaştırabilme

Değinilecek Konular
•

Tanımlar ve kavramlar

•

Yaşam standartları devamlı artan ülkeler

•

Rekabet gücünün zayıf para, zengin doğal kaynaklar, ucuz işgücü,
korumacı politikalar ve ihracat teşvikleri ile ilgisi

•

Rekabet gücünü, verimlilik-emek ve sermayeyi etkin kullanabilme

Öğrenme Yöntemi
Sohbet ve yuvarlak masa

Profil/Hedef Kitle
En üst yönetim

Süre
1/2 gün
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T EP E YÖN ETİCİ

UYGULAMA GELİŞTİRİCİ

E118 GELECEK BAKIŞ AÇISI & STRATEJİK SENARYO YAKLAŞIMI

Dersin adı
Gelecek Bakış Açısı ve Stratejik Senaryo Yaklaşımı

Tanıtım
Senaryo planlama, gelecekteki belirsizlikleri etkili bir şekilde yönetmek ve
stratejik planlama sürecini verimli hale getirmek üzere kullanılan önemli bir
yönetim aracıdır.
Senaryo düşünmek, üzeri aşırı bilgiyle yüklenen, hızlı değişimler,
uzlaşmazlıklar, sürekli belirsizliklerle kaplı bir dünyada geleceği daha net
görebilmeye olanak verir. Örneğin:
• Gelecekte daha geniş bağlamda etkilenilecekler, başarıya ulaşmadaki engeller
• Senaryo ve öngörülerin birbirleri ile olan ilgisi
• Bugün karar verirken geçmiş ve geleceğin rolü
• Planlama ve senaryo arasındaki ilişki
• Amaca uygun bir senaryo girişiminin tasarımı
• Senaryo uygulamasında roller

Temel Öğrenme Hedefleri
•

•

Senaryoları amaca bağlı olarak gelecek için örgütün geliştirilmesinde
kullanmak : Belirli kararları ölçmek, örgütün ve planların stratejik
sağlamlıklarını test etmek stratejik yenilik ve yeni bir ortak algı yaratma
için fırsatları tanımlamak
Yöneticilerin, kurumun geleceği hakkında sürekli olarak düşünmelerini ve
görüş alışverişinde bulunmalarını sağlamak

Öğrenme Yöntemi
Seminer, uygulama, i-lab destekli yeni fikir üretimi, grup çalışmaları, yuvarlak
masa toplantıları

Değinilecek Konular

Profil/Hedef Kitle

•
•
•
•

En üst yönetim ve üst yönetim birlikte

Senaryoların evrimi
Senaryo kurgulamada kullanılan farklı metot ve teknikler
Kurgulama
Kritik güçler, kritik belirsizlikler
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Süre
1 gün

T EP E YÖN ETİCİ

UYGULAMA GELİŞTİRİCİ

E119 KRİZ YÖNETİMİ

Dersin adı
Kamuda Kriz Yönetimi

Tanıtım
Dünyayı etkisi altına krizler tüm kurumları derinden etkilemektedir. Kamu
kurumlarnın da krizlerden etkilenmeleri, hem kendi konumları için krizlere
önlem alabilmeleri, hem de krizlerde çözüm üretebilmeleri, denetim ve
kontrol etme durumlarına hazır olmaları söz konusudur. Kriz yönetimi, küresel
krizlerin neden olacağı duraklama dönemlerini karşılayabilme yöntemlerinin ve
tekniklerinin gündemde olmasıdır.
Halkla ilişkilerin bilgi toplama, bilgilendirme, kurum imajı oluşturma ve
koruma, hedef
kitlelerle iletişim sağlama, hedef kitlelerin beklentileri ile kurum performansını
aynı çizgiye getirme, sonuçları değerlendirme gibi temel işlevleri kriz dönemlerinde de kendini göstermektedir.

Temel Öğrenme Hedefleri
•
•

Kriz sırasında yönetsel zaaflara düşmeme, baskılara karşı koyabilme
Kriz sırasında yapılacaklara hazır olma

•
•
•
•

Kriz eylem planları
İç iletişim, dış iletişim
Halkla ilişkiler politikaları
Basın ve medya ilişkileri

Değinilecek Konular

Öğrenme Yöntemi

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Kriz türleri
Kriz sırasında kurum stratejilerinin kurgulanması
Fırsat ve tehditlerin değerlendirilmesi (GZFT)
En kötü senaryoların değerlendirilmesi
Ekip çalışması, sözünü tutma, hesap verebilme
Tedarik yönetimi
Kriz sırasında yapılabilecekler
Koordinasyon yapılacak kurumlar, birimler, bireyler

Beyin fırtınası (i-lab destekli), grup çalışmaları, sunumlar, paylaşımlar,
değerlendirmeler

Profil/Hedef Kitle
Tüm unvanlar ve tüm birimler

Süre
½-2 gün
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T EP E YÖN ETİCİ

S TR ATE Jİ TAS ARIM C ISI

E120  KAMUDA PERFORMANS YÖNETİMİ
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T EP E YÖN ETİCİ

S TR ATE Jİ TAS ARIM C ISI

E121 STRATEJİ YENİLİĞİ (İNOVASYONU)

Dersin adı
Strateji Yeniliği

Tanıtım
Strateji yeniliği, bir kurumun stratejisiyle oyunun kurallarını değiştirmesidir.
Yeniliğin kaynağı, diğer kurumlardan daha iyi oynamaktan değil, oyunun
kurallarını değiştirebilmekten geçmektedir. Strateji yeniliğinin uygulayan için
avantajı; oyunun kuralları veya iş paradigması değiştiğinde, uygulayan hariç
herkesin geriye düşmesi hatta başa dönmesidir. Dinamik ortamlarda faaliyet
gösteren kurumlar sürdürdükleri stratejilerin bir süre sonra tükenmekte veya
tıkanmakta olduğunun farkına varmaktadırlar. Strateji yeniliği, bu noktada
yenilikçi ve yaratıcı düşünceyi sadece ürünler ve icatlar için değil, kurumun tüm
iş modeli üzerinde yoğunlaştırmayı ifade etmektedir.
Strateji yeniliği yaygın olarak rastlanan bir yetkinlik değildir. Bunun nedeni,
kurumlarda yeniliğin ve yaratıcılığın strateji üretme üzerindeki yöntem ve
sistematiklerinin kurulmamış olmasıdır.

Temel Öğrenme Hedefleri
•
•
•
•

Strateji yeniliğini kurumda ele alabilme
Gelecek etkinliğini ve başarısını sağlayacak yeni iş platformlarına temel
teşkil edecek düşünceleri oluşturabilme
Yaratıcılık ve yenilikçiliği strateji için kaynak olarak kullanabilme
Yeni fikirleri gerçekçi eylem planlarına dönüştürebilme

Değinilecek Konular
•
•
•
•

Strateji biçimleri; savunmacı, analizci, tepkici, yenilikçi
Strateji ve yenilik
Geleceğin yönetimi
Stratejik planlama ve strateji yeniliği

•
•
•
•
•
•
•

Paradigmalar; paradigmaları anlamak ve değiştirebilmek
Strateji yeniliğinde keşif süreci
Koordinasyon Fazı
Yöndeşlik Fazı
Yenilik Araştırma Fazı
Yenilik Yaratma Fazı ve Yaratıcılık
Strateji Haritalama Fazı

Öğrenme Yöntemi
Seminer, grup çalışması, i-lab destekli …..

Profil/Hedef Kitle
Üst ve orta kademe yönetim

Süre
… gün
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S TR ATE Jİ TAS ARIM C ISI

E123 SOSYAL AĞ & ETKİN İŞBİRLİKLERİ GELİŞTİRME

Dersin adı
Sosyal Ağ ve Etkin İşbirlikleri Geliştirme

Tanıtım
Her kademedeki yöneticiler işlerini daha iyi yapabilmek, işbirliği yapacak en doğru
kişiyi bulabilmek ve destek alabilmek için ast üst ilişkisi dışında ilişkilere gereksinim duyarlar. Bu ilişkilerde yer alan tanıdıklar, tanıdıkların tanıdıkları ve onların
tanıdıkları bir yöneticinin sosyal ağını oluşturur. Sosyal ağ ne kadar geniş ve
çeşitlendirilmiş ise yöneticinin etkinliği o kadar yüksek olacaktır. Tanıdıkları istekler
doğrultusunda harekete geçirebilmek için de etkin işbirliklerine yatırım yapmak
gerekir. Bir yöneticinin sosyal ağı kamu yönetiminde kurumlar arası koordinasyonun hızlı ve etkin sağlanmasında büyük önem taşır.

Temel Öğrenme Hedefleri
•
•
•

Etkin işbirliği geliştirme becerileri kazandırma
Sosyal ağ oluşturma ve genişletme becerilerini geliştirme
Sosyal ağ araçlarından yararlanma yetkinliği kazandırma

Değinilecek Konular
•
•
•
•
•
•

Sosyal ağ ve yararları üzerine temel kavramlar
Sosyal ağ oluşturma becerileri
Etkin işbirliği geliştirme becerileri
Kamu yönetimi ve sosyal ağlar
Sosyal ağ araçları nerede ve ne kadar kullanılmalı?
Sosyal ağ oluşturma zorlukları ve çözüm önerileri

Öğrenme Yöntemi
Sınıf içi seminer, tartışma, grup çalışması, vaka analizi, okuma materyalleri

Profil/Hedef Kitle
Tüm seviyeler

Süre
½-2 gün
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E126 DEĞİŞİM YÖNETİMİ
Dersin adı
Değişim Yönetimi

Tanıtım
Değişimi yönetmek bir yönetim sorumluluğudur. Organizasyonun verimliliğini
ve etkililiğini iyileştirmek üzere ne gibi değişimlerin gerçekleştirilmesi
gerektiğine dair karar verilmelidir. Planlanan değişimlerin uygulamaya
başarıyla aktarılabilmesi ve bunların kalıcılığının sağlanması amacıyla rasyonellik, yönetim stili, kültürü, rolleri ve süreçleri değiştirme yöntemlerini
kapsar KAPSAYAN NE?. Karar alma ve uygulama, tanı koyma yeteneğinin
geliştirilmesidir. Mevcut durumda verimliliği ve etkililiği olumsuz etkileyen faktörlerin tespit edilerek, bunların iyileştirilmesine yönelik yolları
oluşturabilmektir.
Mevcut durumdan “geleceğe” geçiş sürecinin yönetimi hakkında somut bir
eylem planı hazırlanıp direnme, çatışma ve çelişkileri çözme meselesidir. Bu
aşamanın başarıyla sonlandırılması, değişim yönetiminde kurumsal kültür ve
liderlik ile icraatçı yöneticilerden beklenen değişim öncülüğünün önemini öne
çıkarmaktır.

Temel Öğrenme Hedefleri
•
•
•
•

Etkili bir değişim yönetiminde odaklanılacak konular
Teorilerin yönetim pratiğinde devreye alınması
Grup-içi ve bireysel rahatsızlıkların, çelişkilerin ve çatışmaların neler
olabileceği
Değişim karşısında zorluklarla baş edebilme

Değinilecek Konular
•

Sorunun tanımlanması ve temel kavramlar

•

Değişimi anlamak için “yapı olarak organizasyon” ve “eylem olarak organizasyon” etkileşiminin modellenmesi

•

Değişimin gerekliliği ve neleri içereceğini belirleme

•

Değişim tanısı koyma ve değişim eylem planı oluşturma

•

Organizasyonel performansın izlenmesi ve etkililiğin ölçülmesi

•

Başarılı değişimin adımları: Kotter modeli

•

Etkili değişim yönetimi için gereken yönetici becerileri

•

Değiştirirken değişebilme

•

Kurumsal kültürü yönetebilme, çıkarları dengeleyebilme

•

Değişime, direnç ile baş etme

•

Değişim için iletişim planı ve uygulamalarının hazırlanması

•

Paydaşların etkili katılımını sağlayabilme

Öğrenme Yöntemi
Diğer katılımcılarla tartışarak deneyim paylaşımı, testler, seminer, grup
çalışması

Profil/Hedef Kitle
Enüst düzey yönetim ve üst düzey yönetim

Süre
½ - 1 gün
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E127 PAYDAŞ YÖNETİMİ

Dersin adı
Paydaş Yönetimi

Tanıtım
Etkili stratejilerin geliştirilmesi ve yaşatılması için paydaşların bağlılığı gereklidir. Paydaşların görüşleri, endişeleri ve yaklaşımları ile ilgili bir anlayışın
oluşturulmasının yanı sıra, onları strateji ve politika geliştirmeye katabilme
ve stratejilerin gerçekleştirilmesi aşamasında oynayabilecekleri rol dikkate
alınmalıdır. Paydaşların, yararlanıcıların görüş ve memnuniyetlerini almanın
kurum kültürü haline gelmesi, yeni kamu yönetimi anlayışının önemli bir
göstergesidir.
Sorunlar konusunda yöneticilerden veya uzmanlar, uygulayıcılar ve sahada
çalışan personeli de katarak üzere kilit paydaşlarla yapılacak mülakatlar ve
toplantılarla paydaş haritalama sürecine destek verilecek ve paydaş katılım
planına katkı sağlanacaktır. Farklı perspektifleri dinlemek sorunlara yeni bakış
açısı getirecek ve alternatif çözümler üretmeye olanak sağlayacaktır.

Temel Öğrenme Hedefleri

•
•

•
•
•

•

Geleneksel düşünceyi sorgulayabilme
Başkalarının fikir ve düşüncelerini önemseme
Empati yapabilme

Ortak beklentilerin belirlenmesi
Ele alınacak konuların paydaşlarla birlikte netleştirilmesi ve
kararlaştırılması, proje bütçesinin kararlaştırılması ve doğru ekibin görevlendirilmesi
Paydaşların motivasyonunun artırılması

Değinilecek Konular

Öğrenme Yöntemi

•
•
•
•

Mülakat, toplantı, anket hazırlanma, beklenti ölçme, grup çalışmaları

•
•

Paydaşların tespiti, önem ve öncelikleri:
Her bir paydaşın ilgi alanı ve görüşleri
Paydaşların ne derece destekleyici ve nüfuz sahibi oldukları
Paydaşlarla ve başkalarıyla kurulacak iletişim yöntemleri (platform, forum
vb…)
Kamuoyuna duyurma ölçüsü
Paydaşların projelere katılması
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Profil/Hedef Kitle
Daire Başkanları ve Müdürler

Süre
1 gün + 1 gün

T EP E YÖN ETİCİ

S TR ATE Jİ TAS ARIM C ISI

E130 KAMUDA KONTROL & DENETİM

Dersin adı
Kamuda Kontrol & Denetim

Tanıtım
5018 sayılı yasa ve ilişkili yönetmeliklerinde istenenler, Kamu İç Kontrol
Standartları doğrultusunda geliştirilmiştir. Kamu kurumlarında değişik departmanlarda çalışan kişilerin, iç kontrol ve iç denetim mantığını anlaması, iç
denetim ile ilgili teknikler hakkında bilgi edinilmesi

Temel Öğrenme Hedefleri
Farkındalık oluşturulması

Değinilecek Konular
•

İç Kontrol

•

İç Kontrol Standartları

•

Denetim çeşitleri

•

Risk bazlı denetimler

•

Denetime hazırlık, denetim planlama

•

Denetçi seçimi ve denetçi özellikleri

•

Soru listelerinin hazırlanması

•

Denetim süreci, denetim yönetimi

•

Soru sorma ve bilgi toplama teknikleri

•

Denetim raporlama

•

Uygunsuzluk raporlama

•

Denetim bulgularının takibi

Öğrenme Yöntemi
Soru sorarak paylaşım ve farkındalık semineri

Profil/Hedef Kitle
Tüm orta kademe yöneticiler

Süre
½ gün
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T EP E YÖN ETİCİ

S TR ATE Jİ TAS ARIM C ISI

E122  PROBLEM ÇÖZME

Dersin adı
Problem Çözme

Tanıtım
Problemi doğuran kök nedenleri ortadan kaldıracak doğru çözümlerin
uygulanmasıdır.
Problem çözmede en önemli faktörlerden birisi, kullanılan tekniklerdir. Problemin niteliğine ve boyutuna göre farklı teknikler ve yöntemler kullanılmaktadır.
Kalite problemlerinin pek çoğu problem çözme teknikleri kullanılarak çözülebilir. Planlama, tasarım, pazarlama, satınalma gibi çok çeşitli alanlarda da
kullanılabilir.

Temel Öğrenme Hedefleri
•
•

Kronik problemleri çözebilmek için gerekli olan sistematiği ve teknikleri
kullanılabilme
Ekip çalışmalarının etkinleştirilmesi

Değinilecek Konular
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Problemin tanımı, problem çözme metodolojisi
5N1K
Beyin fırtınası
Sebep-sonuç diyagramı
Nominal grup tekniği
Pareto analizi
Veri toplama teknikleri
Korelasyon analizi
Kontrol çizelgeleri
Histogram
Kontrol şemaları
Seçme filtresi
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•
•
•

Proses akış haritaları
Karar verme teknikleri: Kuvvet alanı analizi
Fayda-maliyet analizi

Öğrenme Yöntemi
Sınıf içi uygulama, grup çalışmaları

Profil/Hedef Kitle
Grup liderleri, üst yöneticiler ve takım içerisinde çalışması gereken elemanlar

Süre
2 gün

T EP E YÖN ETİCİ

S TR ATE Jİ TAS ARIM C ISI

E108 KAMUDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Dersin adı
Kamuda İnsan Kaynakları Yönetimi

Tanıtım
Kurum stratejileri doğrultusunda İnsan Kaynakları politikalarının belirlenerek,
hedeflere göre hizalanması için seçim, yerleştirme, eğitim, gelişim, performans
ve atama kriterlerinin oluşturulmasıdır.
Kurum görevlerindeki değişmeler, personel istihdamını etkileyecek teknolojik
yenilikler, insan kaynağındaki niteliksel gelişmeler ve yasal düzenlemeler ile
hizmetin sürekli, etkin, verimli, kaliteli ve en uygun sayıda personel eliyle
yürütülmesi için planlama yapılmasını kapsar. Planlama konuları arasında
eleman yetiştirilmesi gelir. Yeni başlayanların oryantasyonu, mevcut personelin mesleki ve kişisel gelişimlerinin planlanması, kurumun yeni projeleri
çerçevesinde eğitim tasarımları, emekli olacak personelin yerine ve yönetim
kademelerine personel hazırlamak önemli görevleri arasındadır.
İş tanımı, iş analizleri, yetkinlik ve performans yönetimi, başarıda motivasyon
faktörü insan kaynaklarının temel işlevleridir.

Eğitim Yöntemi
Temel Öğrenme Hedefleri
•
•

İnsan kaynakları işlevleri hakkında yeni bakış açısı kazandırılması
Kurumun stratejilerini gerçekleştirmede insan kaynaklarının öneminin
anlaşılması

Sınıf ortamında insan kaynağı üzerinde durulması, var olan sorunların belirlenerek çözüm yolları üzerinde tartışılması, yeni fikirler üretilmesi için
bilgilendirme eğitimi.

Profil/Hedef Kitle
Değinilecek Konular
•
•
•
•
•

İnsan kaynakları yönetiminin amaç ve işlevleri
Çağdaş gelişmeler ve yaklaşımlar
Kamu kesiminde İKY
İKY politikaları ve kurum stratejileri ile ilişkileri
Motivasyonun başarıdaki rolüne bakış

Tüm yöneticiler

Süre
½ gün - 1 gün
Öğrenme ortakları ilgili mevzuatı bilmelidir.
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T EP E YÖN ETİCİ

S TR ATE Jİ TAS ARIM C ISI

E132 KAMUDA SÜREÇ & TEDARİKÇİ YÖNETİMİ

Dersin adı
Kamuda Süreç & Tedarikçi Yönetimi

Tanıtım
Kuruluşlar; politika ve stratejisini destekleyecek, paydaşlarını ve yararlanıcıları
memnun edecek, katma değerin artmasını sağlayacak biçimde süreçlerini
tasarlamak, yönetmek ve iyileştirmek durumundadırlar.

Temel Öğrenme Hedefleri
•
•
•
•
•

Kurumun ana fonksiyonlarını, bütünden parçalara, parçalardan bütüne
giderek sistemleştirebilme
Önceliklere, hizmet alanlara odaklanabilme
Kaynakların etkili kullanımı
Sorumlulukların netleşmesi
Gereksiz olabilecek karar ve onayların kaldırılması, hızlı karar alma avantajı

Değinilecek Konular
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sürecin ve sürecin elemanları, sürecin sınırları, katma değeri ve özellikleri
Ana süreçler ve destek süreçler, süreçlerin sırası ve birbirleriyle bağlantıları
Etkin bir süreç yönetimi sağlamanın yolları ve faydaları ile süreç yönetiminin getirdiği değişimler
Girdi, çıktı, roller, ilişkiler vb akış diyagramlarının oluşturulması
Girdi-tedarikçi ve çıktı-yararlanıcı bağlantıları
Finansal göstergeler, kaynak ihtiyacı bilgisi, talep
Bütçe oluşturma, kaynak temini, üretim
Hizmet/ürün
Süreç haritaları
Tarifler, tanımlar, sorumlular, prosedürler
İzleme, ölçme, değerlendirme
Süreçleri yeniden tasarlama ihtiyacı
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•
•
•
•
•
•

Süreç tasarımın kalite, hız ve maliyet boyutları
Süreç tasarımı uygulamalarında teknoloji kullanımı, organizasyon ilişkileri
Tedarikçi yönetiminin önemi
Talep, kaynak, miktar ve talep tahminleme, stoklar, ulaştırma, depolama,
kontrol bağlantıları
İç ve dış tedarikçi kavramları
Dış tedarikçi portföy yönetimi

Öğrenme Yöntemi
Seminer ve uygulama

Profil/Hedef Kitle
Orta kademe

Süre
2 gün
Not: Kamu kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanacaktır.

T EP E YÖN ETİCİ

S TR ATE Jİ TAS ARIM C ISI

E104 ÇATIŞMA VE UZLAŞMA YÖNETİMİ

Dersin adı
Çatışma ve Uzlaşma Yönetimi

Tanıtım
Takım üyeleri yaratıcı fikirlerini, üretkenliklerini ve verimliliği en üst düzeye
çıkarabilmeli ve tüm farklı fikirleri tartışılabilmelidirler.
Yetki ve sorumluluk tanımları kamuda yönetim tarzlarını şekillendirmektedir.
Çatışma olgusunu değişimin bir parçası olarak ele alabilen kurumlar, sorunların
üstesinden daha kolay gelebilmektedir. Sorunların büyümesinin nedenlerinden
biri de çatışmaların önemsenmemesidir.
Çalışma yaşamındaki gözle görülmeyen çatışmaların tespiti, yaratıcı ve pozitif ortam oluşturulması, yöneticilere sorunlarını çözme yetkinliğinin kazandırılmasıdır.

Temel Öğrenme Hedefleri
•
•
•
•

Çatışmaların nerede, nasıl hangi koşullarda oluştuğunun fark edilmesi
Takımlar arası olumlu ilişkilerin güçlendirilmesi
Çatışmayı uzlaşmaya çevirmek için kullanılacak tekniklerin öğrenilmesi
Yaratıcı ve pozitif yönetimin davranışa geçirilmesi

Değinilecek Konular
•
•
•
•
•
•
•
•

Tanımların açıklığa kavuşturulması
İlişkiler, süreçler, amaçlar doğrultusunda roller ve takımlarla ilgili
sorunların anlaşılması
Kurum içi çatışma kaynakları, çatışmaların olumlu ve olumsuz etkileri
Güven, açıklık, yetkilendirme, sorumluluklar
Kurumsal çatışmaların yönetimi
Uzlaşmanın çerçevesi, uzlaşmacının konumu ve bakış açısı
Uzlaşma öncesinde, sırasında ve sonrasında değerlendirilmesi gereken konular
Uzlaşma teknikleri

Eğitim Yöntemi
Sorun çözmeye odaklı sınıf içi çalışmalar, takım içinde örnek olay incelemeleri,
sunumları ve değerlendirmeleri

Profil/Hedef Kitle
Yönetici pozisyonunda çalışan yönetim sorumluluğu verilmiş kişiler ile
çatışmaları uzlaşmaya çevirme ihtiyacı görülen uzmanlar

Süre
1 veya 2 gün
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T EP E YÖN ETİCİ

S TR ATE Jİ TAS ARIM C ISI

E133  KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ – STRATEJİK KARNE

Dersin Adı
Kurumsal Performans Yönetimi ve Stratejik Karne

Tanıtım
Kurumu vizyonuna taşıyacak yapıların oluşturulmasında, bu yapıyı yönetenlerin
çağdaş yönetim teknikleriyle donatılması, yeni kamu yönetimi yaklaşımının
vazgeçilmezlerindendir.
Kurumsal Performans Yönetimi de kuruluşun misyonunu ve stratejisini ayrıntılı
bir performans ölçüm setine çevirerek stratejik ölçüm ve yönetim için çerçeve
oluşturan bir yönetim sistemi olup yöneticilerin en önemli araçlarından biridir.

Temel Öğrenme Hedefleri
•
•
•

Kurumun stratejilerine ve amaçlarına dayanarak, her birimin önceliklerini
belirleyebilmesi
Kurumsal performansın tüm boyutlarda dengelenmesi
Kriterlerin izlenmesi, yorumlanması ve değerlendirilmesi

Değinilecek Konular
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Her katılımcının organizasyondaki rolü, rol aldığı süreçler ve bölümün
performansını ölçme yöntemleri
Stratejik planlama ve performans programı ilişkileri
Stratejik planlama ve performans programının yasal düzenlemeleri (5018,
5216, 5393, 5302, 5436 vb ilgili yasa, yönetmelik, kılavuz ve rehberler)
Kurumda yasal bilgilendirmeye ilişkin görüşler ve paylaşım
Performans yönetiminin gerekli olup olmadığının sorgulanması
Performans yönetimi ve süreç yönetimi ilişkisi (Kurumsal paylaşım)
Performans yönetimi ve proje yönetiminin ilişkisi
Performans yönetimi ve bütçe ilişkisi
Performans yönetim sisteminin tasarımı
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•
•
•

Performans göstergelerinin belirlenmesi
Bütçeleme ve kaynak tahsisi
Hedeflerin belirlenmesi (SMART, kıyaslama, veri analizi)

Öğrenme Yöntemi
Seminer öncesi katılımcıların hazırlıkları, seminer, paylaşım, uygulama, kurumda kullanılabilecek örnekleri oluşturma ve paylaşım

Profil/Hedef Kitle
Harcama birimleri yöneticileri

Süre
3 gün.

T EP E YÖN ETİCİ

S TR ATE Jİ TAS ARIM C ISI

E131 PROJELERLE YÖNETİM

Dersin adı
Proje Yönetimi / Proje Planlama ve Proje Geliştirme (PP-PG)

Tanıtım
Proje yönetiminin her alanındaki teknikler ve proje yöneticilerinin geliştirilmesi için kullanılan yöntemler tüm iş faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesinde araç olarak kullanılmaktadır.

Temel Öğrenme Hedefleri
•

Sorumlu olma

•

Planlamanın planlamasını yapabilme

•

Riskleri tanımlamak, olasılıkları hesaba katma

•

Uygulamaya aktarma

•

Onaya, iç ve dış müşterilere sunma

Değinilecek Konular
•

Projelerin tüm aşamalarında; zaman, para, kalite, insan, müşteri tatmini,
tedarik, risk vb… yönetme yetkinliği için dil birliği oluşturulması

•

Fikirlerin projeye dönüştürülebilmesi

•

Planlanma ve kontrol etme yöntemlerini kullanabilme

•

Proje Yönetimi ilke ve tekniklerinin, katılımcıların yürütmekte oldukları
projelere uyarlanışı

•

Projelerdeki kritik rollerin tanımlanması ve yönetilmesi

•

Projenin teknik ve teknik olmayan risklerini ve gerçekleşme olasılıklarını
değerlendirebilme

•

Projelerin gecikme nedenlerini tanımlayabilme

•

Proje süreçlerini izleme ve kontrol etme

Öğrenme Yöntemi
Seminer, grup çalışmaları, projeyi baştan sona planlama, uzaktan danışmanlık

Profil/Hedef Kitle
En üst yönetim: Bilgilendirme, üst yönetim, orta kademe

Süre
2 gün + 1 gün + 1/2 gün
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T EP E YÖN ETİCİ

S TR ATE Jİ TAS ARIM C ISI

E124 OYUN TEORİSİ

Dersin Adı
Oyun Teorisi

Tanıtım
Von Neumann’ın 1928’deki makalesi ve daha sonra Norveçli iktisatçı
Morgensten’le birlikte 1943’te yayımladıkları kitap, toplamı sıfır olan oyunlar
meselesini büyük ölçüde çözüyor ama toplamı sıfır olmayan oyunları çözmüyordu. Bugün bildiğimiz anlamıyla oyun teorisi, aslında iki teoreme dayanır.
Bunlar, von Neumann’ın 1928 tarihli minimum-maximum teoremi ile Nash’e
Nobel kazandıran 1950 tarihli denge teoremidir.

Temel Öğrenme Hedefleri
•
•

Her iki tarafın çıkarını gözetebilme
Kazan-Kazan formülünü kullanabilme

Değinilecek Konular
•

Endüstri Analizi/ Beş Rekabetçi Güç (Porter’s Five-Forces)

•

Kamu sektörünün uzun vadede yaratması beklenen değerin ne kadar yararlı ve
çekici olduğu

•

Yaratılacak olan değerin sektörlerin, endüstrinin hangi “oyuncuları” tarafından
ele geçirilmesinin olasılıkları – şirketler, tedarikçiler, müşterileri, ya da hiçbiri?

•

Yapılan her hareketin yaratacağı etkiye göre rakiplerin göstereceği reaksiyonlar

•

Diğer oyuncuların reaksiyonlarının avantaja çevrilebilmesi

•

Yıkıcı davranışa girmeksizin bütün tarafların kazançlı çıkmasını sağlayacak
yolların bulunabilmesi

Öğrenme Yöntemi

Yapılan her hareketin yarattığı etki, rakiplerin belli başlı reaksiyonlar göstermesine yol açacaktır. Reaksiyonları avantaja çevirmek adına strateji geliştirme
aracı olarak kullanma

Profil/Hedef Kitle

•
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Seminer, uygulama, proje

En üst yöneticiler, üst yöneticiler

T EP E YÖN ETİCİ

S TR ATE Jİ TAS ARIM C ISI

E111 BİLGİ YÖNETİMİ

Dersin adı
Bilgi Yönetimi

Tanıtım
Bilgi kuvvettir. Her kademedeki yönetici karar verirken bilgiye gereksinim
duyar ya da bir üstünün vereceği kararı etkileyecek bilgiyi hazırlar. İç ve dış
kaynakları kullanarak bilgiye erişme, bilgiyi düzenleme ve düzensiz veriden
bilgi oluşturmadaki etkinlik, verilecek kararın doğruluğunda önemli rol oynar.
Var olan kurum içi ve dışı bilgilere erişebilme ve araştırma çalışmaları ile bilgi
oluşturma, yöneticiden beklenen en temel beceriler arasında yer alır.

Temel Öğrenme Hedefleri
Karar verme ve durum analizi yapmak için gereken bilgi toplama becerilerini
kazandırma. Bilgi yönetimi araçlarını tanıma ve kullanabilme yetkinliklerini kazandırma.

Değinilecek Konular
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kurum içi bilgi kaynakları
Kurum dışı bilgi kaynakları
Sayısal olmayan açık kaynaklar
Veri toplama ve düzenleme yöntemleri
Saha ziyaretleri ve gözlemleme
Başlangıç ve bitiş performans testleri
Bilgi yönetimi araçları ve faydalanma yöntemleri
Arama motorları
Web siteleri
Anketler
Mülakatlar
Odak grupları
Kayıtların incelenmesi

Öğrenme Yöntemi
Sınıf içi seminer, tartışma, grup çalışması, vaka analizi, okuma materyalleri

Profil/Hedef Kitle
S1, S2, S3

Süre
½-2 gün
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YURTDIŞI EĞİTİMLERİ

UYGULAMA GELİŞTİRİCİ

GELECEK ODAKLI STRATEJİK DÜŞÜNCE
FUTURE THINKING
Okul veya Kurumun Adı/Programın adı

Amaç ve Temel Öğrenme Hedefleri /Faydaları

CAMBRIDGE JUDGE BUSINESS SCHOOL
FUTURES THINKING
GELECEK ODAKLI STRATEJİK DÜŞÜNCE – Öngörülmemiş Değişimlerde İş Ortamı
İçin Stratejik Navigasyon Araçları

•
Değişik geleceğe yönelik stratejik düşünce teknikleri öğrenmek
•
İşi ve sektörü etkileyen kuvvetleri tanımayı sağlamak
•
Belirsizliğin tanımlanması ve yönetilmesi için gerekli metod ve araçlar
üzerinde çalışmalar yapmak
•
Liderlik ortamları tanımlamak ve ortak değişim senaryoları yaratmak
•
Değişim karşısında temkinli ve ılımlı tutum sergileyebilmek için
gerekli liderlik özelliklerini öğrenmek

Profil/Hedef kitle
Belirsiz bir gelecek karşısında bulunma olgusunu stratejik düşünce kavramı ile
ele alarak lehlerine çevirmek isteyen kamu ve özel sektör yöneticileri
Program; strateji yenilenmesi ve geleceğe yönelik verimlilik sağlanmasından
sorumlu orta ve üst yönetime yöneliktir.

Tanıtım
Strateji oluşturabilmenin temel unsurlarından birisi bu stratejinin yer alacağı
gelecek bağlamını değerlendirebilmektir. Bu bağlam; “Geleceğe yönelik stratejik
yapısal planlama” nicel ve risk yönelimli olabildiği gibi yorumsalcı ve yenilikçi odaklı
nitel ve fırsat yönelimli olabilir. Bu program daha yoğun olarak nitel ve üretken bir
yaklaşım sunmaktadır. Teknolojik gelişmelerin hız kazanması ve karşılıklı global
bağımlılıkların dalgalanmalar yaratması nedeniyle iş ortamı kendini daha önce
görülmemiş, ayrıca da öngörülmemiş değişim içinde bulmaktadır. Buna ilaveten
globalizasyon, serbest ticaret, güçlü ekonomik büyüme, mali stabilite, ucuz enerji ve
batının ekonomik hakimiyeti ile ilgili varolan ezberler bozulmaktadır. Bu program
bilinen referans noktalarının işe yaramadığı veya yok olduğu ortamlarda kurumların
nasıl yön belirlemeleri gerektiğini inceler. Stratejik ortamı okumayı ve deşifre etmeyi,
henüz gelişmekte olan gelecek şartlarında daha iyi stratejik rehberlik için yeni
çerçeveler oluşturmayı öğretir. Program aynı zamanda zorlu bir değişim ortamında
temkinli ve ılımlı davranabilmek için gerekli liderlik özelliklerini ve tutumlarını da
ortaya koymaktadır. Değişken ortamlarda stratejik karar alabilmek ve örnek liderlik
sergileyebilmek için gerekli dinamik duruş geliştirilmesini hedefler.
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Eğitim Programı
Stratejik değişimin özü ve gerekli liderlik özelliklerinin anlatılmasının yanısıra
gerekli becerilerin üzerinde durulduğu çalıştaylar ile tamamlanan bu programın
sonunda sertifika verilmektedir.

İşlenecek Konular
•
•
•
•
•
•
•

Kamu ve özel sektörde uygulamalı geleceğe yönelik stratejik düşünce teknikleri
Stratejik ortamda değişimi tespit etmek ve tanımlamak
Yeniden algılama ve yeniden çerçeveye oturtma becerileri geliştirmek
Ortak stratejik senaryolar ve diyaloglar hazırlamak
Geleceğe yönelik stratejik düşünceyi stratejik avantaja çevirmek
Geleceğe yönelik stratejik düşünce ve örnek liderlik
Kendi ortamlarında, kazanılan becerileri uygulamak

Süre/Ek bilgi
2 gün

İnternet sitesi
http://www.jbs.cam.ac.uk/execed/open/futuresthinking.html

YURTDIŞI EĞİTİMLERİ

UYGULAMA GELİŞTİRİCİ

KAMU YÖNETIMINDE DEĞIŞIMI YÖNETMEK
MANAGING CHANGE IN PUBLIC ADMINISTRATION
Okul veya Kurumun Adı/Programın adı
Managing Change in Public Administration
Kamu Yönetiminde Değişimi Yönetmek

Profil/Hedef kitle

Eğitim Programı

Örgütsel gelişim ve kalite yönetimi ile ilgilenen kamu çalışanları için
tasarlanmıştır.

Kamu yönetiminde değişim yönetimi ile ilgili temel konuları kapsar. Kamu
çalışanlarının katılımı, katılımcıların bu alandaki bilgisini artıracaktır. Ayrıca,
gerçek yaşamdan örnekler verilerek katılımcılar deneyimlerini paylaşma ve
tartışma imkânı bulacaklardır.

Tanıtım

Eğitim Modeli

Kamu yönetiminde değişim yönetimi ilkeleri üzerinde durmaktadır. Değişim
yönetiminin temel teorik kavramları, üst düzey uygulayıcılar ve üniversite temsilcileri tarafından sunulmaktadır. Geleceğin e-devleti için gerekli olan beceri
ve yetkinlik odaklı faaliyetlere yönelik önerilerle katılımcılara bu bağlamda
fırsatlar belirlemelerine yardımcı olur.

Çalıştaylar ve oturumlar, başarıyla tamamlanmış süreçlerde katılımcıların
edindikleri tecrübelerini, değişimle karşılaştıklarında oluşan engelleri ve hissettiklerini paylaşmalarına olanak tanır. Değişim yönetimi ile ilgili kritik başarı
faktörleri ve engelleri üzerine son bir çalıştay da katılımcıların edindikleri teorik
bilgiyi günlük sorunlar üzerinde uygulamalarına yardımcı olur.

Amaç ve Temel Öğrenme Hedefleri /Faydaları

Süre/Ek bilgi

•

2 gün

•
•

Becerileri ve yetkinlikleri tartışmak, bu alanda araçlar sunmak ve değişim
yönetiminde liderlik rolünü irdelemek
Kalite yönetimi ve iletişim stratejilerinin yeni yöntemlerini sunmak
Kamu görevlilerinin rolünü ve bu bağlamda onların olanaklarını keşfetmek

İnternet Sitesi
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=3002
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YURTDIŞI EĞİTİMLERİ

UYGULAMA GELİŞTİRİCİ

İŞBİRLİĞİ ÇÖZÜMLERİ YARATMAK: DEVLET YÖNETİMİNDE İNNOVASYON
CREATING COLLABORATIVE SOLUTIONS: INNOVATIONS IN GOVERNANCE
Okul veya Kurumun Adı/Programın adı

Amaç ve Temel Öğrenme Hedefleri /Faydaları

HARVARD KENNEDY SCHOOL
CREATING COLLABORATIVE SOLUTIONS: INNOVATIONS IN GOVERNANCE
İŞBİRLİĞİ ÇÖZÜMLERİ YARATMAK: DEVLET YÖNETİMİNDE İNNOVASYON

Programda aşağıdaki konu başlıkları ele alınır:
•
Kamu Sektöründe Stratejik Yönetim: Geniş bir paydaş kitlesine hitap
edebilecek “kamu değeri” yaratan öneriler geliştirebilmek
•
Uyumsal Liderlik: Değişimi öngörmek, kucaklayabilmek ve
şekillendirebilmek, doğacak sorunlara en iyi şekilde göğüs gerebilmek için bir
topluluğun bütün kaynaklarını devreye alabilmek
•
Kamu Sektöründe İnnovasyon: Toplumun yeni doğan ve kemikleşmiş
sorunlarla baş edebilme gücünü arttıracak yeni işletme metotları ve yönetim
düzenlemeleri yapabilmek
•
İlkeli Uzlaşma: Pazarlık üzerine kurulu olmayan, güçlü ve kalıcı
işbirlikleri oluşturabilmek
•
İnnovasyon Politikaları: Sorunları daha iyi tanımlayabilmek için tüm
paydaşları yeniden tanımlayabilmek ve uygulayabilmek

Profil/Hedef kitle
Bu program kamu, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve özel sektörde çalışan,
farklı sektörler arasında köprüler kurarak değer yaratmayı amaçlayan yöneticiler için tasarlanmıştır. Programa başvurmak için girişimcilik üzerine çalışmış
olmak ve kamu değeri yaratma konusunda deneyim kazanmış olmak gerekir. Katılımcılar arasında kamu görevlileri, özel sektör yaklaşımıyla kamu
sorunlarına çözüm arayan girişimciler ve özel sektör yöneticileri bulunmaktadır.

Tanıtım
Günümüzün acil sorunlarına çözüm sunacak olan kurumlar yıllar öncesinde
bambaşka bir dünya için planlanmıştır. AIDS, global ısınma, her kesiminin daralan
bütçeleri, çökmekte olan altyapılar, kaliteli eğitim hakkı, zenginle fakir arasında
büyüyen uçurum, din ve mezhep çatışmaları, uluslararası ve uluslarötesi terörizm
gibi sorunlar karşısında kurumlar bugüne kadar ellerinden geleni yapmışlardır. Ancak
gitgide eski kurumların yapıları ile yeni doğan sorunlar uyumsuz hâle gelmiştir.
Tüm dünyada yaratıcı ruhlu liderler günümüz gerçekleriyle baş edebilmek için
eskiden kalmış kurumların kapasitelerini zorlayıp yeni kullanım alanlarına ulaşmayı
hedeflemektedirler. Yeni yöntemler kamu, özel ve kâr amacı gütmeyen sektörlerdeki
liderler için yeni çözümler sunmaktadır. Artık odak, devletle sınırlı değil. Değişik
sektörler ve kurumların kapasitelerinden faydalanan, ortak sorun çözmeye yönelik
işbirliği yapan yönetim süreci gündemdedir. Bu yeni düzenlemeleri yaratabilmek için
gerekli beceriler bilindik eskimiş hiyerarşik yapılar taşıyan kurumların kullandıkları
değil, sosyal girişimcilerin kendi yetki alanları dışındaki çoklu kaynakları yönlendirebilmelerini sağlayanlardır.
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Eğitim Programı
Eğitim Modeli: Bu programda eğitim Harvard vaka çalışma metoduna
dayalıdır. Eğitimde gerçek vaka sorunları ele alınır ve konular derinlemesine
işlenir. Deneyimin analizi, kilit oyuncuların kritik seçimleri ve etkileşimli
tartışmalarla katılımcılar kullanabilecekleri yaklaşımlar ayrıca da çalışmalarında
karşılaşacakları gerçek durumlarda etkin bir tutum almayı öğrenirler.

Süre/Ücret/Ek bilgi
5 gün $6450 – ücrete eğitim, konaklama, içerik malzemesi ve çoğu yemek
dahildir

İnternet Sitesi
http://ksgexecprogram.harvard.edu/Programs/ccs/overview.aspx

YURTDIŞI EĞİTİMLERİ

UYGULAMA GELİŞTİRİCİ

KRİZDE LİDERLİK – HAZIRLIK VE PERFORMANS
LEADERSHIP IN CRISES - PREPARATION AND PERFORMANCE
Okul veya Kurumun Adı/Programın adı

•

Olağandışı durumlara uyum

HARVARD KENNEDY SCHOOL
LEADERSHIP IN CRISES - Preparation and Performance
KRİZDE LİDERLİK – Hazırlık ve Performans

•

Etkin öncelik belirleme

•

Kısıtlı zamanda kararlı çalışabilme

•

Diğer kurumlarla işbirliği amacıyla köprüler kurabilme

Profil/Hedef kitle
Krizde Liderlik programında seçilen yaşantısal öğrenme sistemi katılımcıların
formasyonlarının çeşitliliği ile zenginleşir.
Katılımcı porfili devlet, ulusal ve yerel yönetim teşkilatlarından, özel sektör
ve kar amacı gütmeyen örgütlerden gelenlerden oluşmakta ve geniş bir
uluslararası yelpazeye sahiptir.

Tanıtım
Krizde Liderlik - Hazırlık ve Performans programı beklenmedik şartlarda
konumlanma, başarılı yönetim ve krizi aşma konularında kamu, özel sektör ve
kar amacı gütmeyen kurumların üst yöneticilerini bir araya getirerek onlara
bu alanda yeni ufuklar açar. Bugünden yarının getirebileceklerine hazırlıklı
olan liderler kriz anında daha yüksek performans sergileyecektir dolayısıyla
bunun başarılabilmesini sağlamak için kriz öncesinde başka kurumlardan
meslekdaşlarla çalışabilmek önemlidir.

Amaç ve Temel Öğrenme Hedefleri /Faydaları
Programda aşağıdaki konu başlıkları ele alınır:

•
Planlama, eğitim ve uygulamalar açısından değiş görüşler sunulurak
kritik bir olay karşısında hazırlıklı olabilme
•

Acil durumlarda takımını veya kurumunu motive ederek yönetebilme

•

Çalışanlarla ve kamuyla etkin iletişim becerileri

•

Olağandışı durumlara mevcut teknik ve stratejileri uyarlayabilme

Eğitim Programı
Eğitim Modeli: Bu programda eğitim tamamen Harvard vaka çalışma metoduna
dayalıdır. Program konferans ve dersler, egzersizler ve küçük grup çalışmaları
ile zenginleştirilmiştir. Vaka çalışmalarında gerçek durum sorunları ele alındığı
için katılımcılar gerçek sorunlara yaklaşımlar ve çözümler üzerinde çalışırlar.
Grubun çeşitliliği ve deneyiminden yola çıkarak eğitimciler sınıf içinde açık ve
heyecanlı bir tartışma ortamı hazırlarlar.

Süre/Ücret/Ek bilgi
5 gün $6450

•

Acil durumlarda daha başarılı bir yönetim süreci için beceri geliştirme

İnternet Sitesi

•

Etkin bir şekilde kritik bilgi toplama

http://ksgexecprogram.harvard.edu/Programs/cm/overview.aspx
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YURTDIŞI EĞİTİMLERİ

UYGULAMA GELİŞTİRİCİ

KAMU KURUMLARININ  PERFORMANSINI GÜÇLENDIRMEK: SONUÇ ODAKLI LIDERLIK STRATEJILERI
DRIVING GOVERNMENT PERFORMANCE: LEADERSHIP STRATEGIES THAT PRODUCE RESULTS
Okul veya Kurumun Adı/Programın adı
HARVARD KENNEDY SCHOOL
Driving Government Performance: Leadership Strategies that Produce Results
Kamu Kurumlarının Performansını Güçlendirmek: Sonuç Odaklı Liderlik Stratejileri

Profil/Hedef kitle
Bu program somut sonuçlar almak ve performans değerlendirme sorumluluğu olan üst düzey
yöneticiler için hazırlanmıştır. Ayrıca sorumluluk alanlarındaki kurumlarda performans konusunda strateji geliştirmek isteyen siyasetlerin danışmanları ve yeni yaklaşımlar geliştirmek
üzere yönetmelik ve mevzuat hazırlayanlar da katılmaktadır.

Tanıtım
Günümüzde kamu yöneticilerinden vatandaşlar için değer oluşturacak gerçek sonuçlar almaları
beklenmektedir. Bir başka hedef de gelecekte performansı giderek daha da yükseltebilmek için
gerekli kaynakların ve esnekliğin sağlanabilmesidir.
Bu program kamu kurumlarında işletme sorumluluğu olan, kendi kurumlarının ve aynı zamanda kamu hizmeti veren kamu dışı kuruluşların performansının yükseltimesinin gerektiğine
inanan yüksek düzeyli yöneticiler için tasarlanmıştır.
Ne tür sonuçlar istendiği, hangi hedeflerin nasıl tanımlanacağı, performans yükseltmenin
gerçekte ne demek olduğu, kurumda yönetici ve personelin performans yükseltip yükseltmediklerini nasıl anlayabilecekleri, mevzuat geliştirenlerin bunu nasıl şekillendireceği, vatandaşın
nasıl algılayabileceği gibi sorular yanıt beklemeketedir. Ayrıca nelerin işe yarayacağı, kısıtlı
kaynak ve yetkilerle kamuda yöneticilerin bu tür iyileştirmeleri nasıl yapabilecekleri, bu tür
durumlarda hangi yaklaşımların faydalı olabileceği, başka kurumlarda uygulanan başarılı
stratejilerin kendi kurumlarına nasıl uyarlanabileceği konuları da ele alınması gereken konular
arasındadır.

Amaç ve Temel Öğrenme Hedefleri /Faydaları
Programda kamu yöneticilerin daha iyi sonuçlara ulaşabilmeleri için ortaya çıkan durumlara
göre uyarlayabilecekleri bir takım ilke ve stratejiler tanıtılmaktadır. Burada oluşturulması amaçlanan dört temel bileşenin yarattığı ilişkiler ağıdır:
•
Sonuç odaklılık: Kamu kurumları ve yöneticileri tanımlanmış hedeflere ulaşmak
durumundadırlar. Bunun için niyet, planlama, kararlar, sistemler, hatta etik değerler ne kadar iyi
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olursa olsun, yetersiz kalmaktadır. Kuşkusuz bunların faydası olacaktır, ama kamu kurumlarının
birincil sorumluluğu sonuç almak, amaca hizmet etmektir.
•
Strateji: Performansın yükseltilmesi için hem iyileştirmenin tanımlanması, hem de
kurumun bunu nasıl yapacağı, yani stratejinin belirlenmesi gerekir. Yani strateji sadece bir araç
değil, aynı zamanda amaçlananla da ilgilidir. Hem aracın hem de amacın vatandaş için en iyi
şekilde nasıl değer yaratacağının düşünülmesi önemlidir.
•
Liderlik: Liderlik kişisel karizmayla ilgili birşey değildir. Bir kamu kurumunu yönetmek, performansını yükseltmek bir takım işidir. Bu takımı oluşturan üst düzey yöneticiler liderlik sorumluluk ve görevlerini paylaşırlar. Bir misyonu tanımlar, performans hedefleri saptar, gerekli kaynakları yaratır, insanları ve takımları motive eder, başarıları ödüllendirir, yeni stratejiler
geliştirir ve her çalışanın da kurum performansını yükseltmek isteği ve sorumluluğu geliştirmek
için gerekli ortamı sağlar. Her kamu kurumunun lider takımı çalışanlara, vatandaşlara ve tüm
paydaşlara önemli bir başarının altına imza atma imkanı yaratır.
•
Motivasyon: Yüksek performans tek bir kişinin ya da bir kaç kişinin atakları ile elde
edilmez, bir takımın gayretiyle kazanılır. Ancak takımın üyelerinin yönlendirilmeleri ve motive
edilmeleri gerekir. Bu durumda da lider takımının yol haritası çizip sonuçlara odaklanmayı
sağlaması, bireyleri ve takımları bu amaçlara yönlendirmeleri önem kazanır.

Eğitim Programı
Eğitim Modeli: Bu program daha iyi politakalar üretmek veya performans yükseltmek için formüller sunmak, ya da bir şablon vermek amacını taşımaz. Liderlerin eldeki verilerle çalışarak
kurumlarındaki personeli vatandaş için değer teşkil eden sonuçlar üretmeye yönlendirmelerinin yollarını aydınlatır. Programda katılımcıların düşünce sistemlerini geliştirip fikir alışverişi
yapabilmeleri için gruplara ayrılır. Hafta boyunca vaka tartışmaları, takım toplantıları ve bireysel görüşmeler yapılır. Her akşam takımlar ertesi günün konuları üzerine tartışmaya katılır, en
son gün her takım edindikleri bilgileri karşı karşıya olunan performans sorununa uygular.

Süre/Ücret/Ek bilgi
5 gün $6450 - ücrete eğitim, konaklama, içerik malzemesi ve çoğu yemek dahildir.

İnternet Sitesi
http://ksgexecprogram.harvard.edu/Programs/dgp/overview.aspx

YURTDIŞI EĞİTİMLERİ

UYGULAMA GELİŞTİRİCİ

EKONOMIK KALKINMA VE İNNOVASYON
INNOVATION FOR ECONOMIC DEVELOPMENT (IFED)
Okul veya Kurumun Adı/Programın adı
HARVARD KENNEDY SCHOOL- Innovation for Economic Development (IFED)
HARVARD KENNEDY SCHOOL- Ekonomik Kalkınma ve İnnovasyon

Profil/Hedef kitle
Bu program bakan, müsteşar, diplomat, üniversite dekanlar ve rektörleri, üst
düzey bürokratlar, bakan ve başbakan danışmanları gibi en üst düzey karar
mercileri için tasarlanmıştır. Genelde katılımcılar finans, iktisadi planlama
ve kalkınma, altyapı geliştirme, sanayi, ticaret, bilim ve teknoloji, bilişim ve
iletişim, eğitim, ziraat, enerji, çevre ve doğal kaynaklar, bölgesel kalkınma,
kalkınma işbirliği ve savunma alanlarından gelmektedir.

Tanıtım
Teknolojik innovasyon ekonomik büyümenin desteklenmesinde, global rekabetin geliştirilmesinde ve çevre korumada çok önemli bir rol oynar. Ekonomik
Kalkınma ve İnnovasyon programı devlet, akademik dünya, sanayi ve sivil
toplumdan yüksek düzey liderleri bir araya getirerek gelişen teknolojilerin
kalkınma ve refah için ne şekilde kanalize edilebileceğini ortaya koymayı
amaçlar. Program teknolojik trendleri kalkınma hedefleri ile paralelleştirerek
ekonomik kalkınma alanında innovasyon prensiplerinin tasarlanması ve
uygulanması için stratejiler ve önlemler konusuna odaklanmıştır.

Amaç ve Temel Öğrenme Hedefleri /Faydaları
Bu programda aşağıdaki konulara değinilecektir:
•
Bilimsel ve teknolojik ufuklar: bilgi teknolojileri, biyoteknoloji, madde
bilimleri gibi yeni bilimsel ve teknolojik eğilimlerin tanımlanması ve teknoloji
innovasyonunun ufuklarının göz önünde tutularak kalkınmada kullanım potansiyelinin irdelenmesi
•
İnnovasyon sistemleri: Teknolojik değişim ve innovasyonun devlet,

sanayi ve akademik ortamın etkileşimli eğitimi ürünü olduğunun tanınması;
araştırma ve yüksek öğrenim kurumlarının ekonomide yeni rollerinin incelenmesi
•
Altyapı: Kalkınma alanında altyapı hizmetleri ve teknolojik innovasyon arasındaki bağlantıların farkına varmak, uzmanlığın pek çok alanda
kaldıraçlanması ve teknolojik innovasyon için altyapı geliştirmenin önemi
•
Bilgi ve iletişim teknolojileri: Kalkınmada yeni gelişmekte olan bilgi
ve iletişim teknolojilerin tanımlanması; başka teknoloji sektörlerine etkileri
•
Tıbbi teknolojiler: Bu alanda gelişmelerin ve örneklerin tanıtılması;
kalkınmaya olası katkıları
•
Tarım teknolojileri: Bu alandaki yeni ufuklar ile gıda ve tarım
sorunlarında sunabilecekleri çözümlerin tanımlanması; sürdürülebilir kalkınma
modelinde girşimciliğin öneminin irdelenmesi
•
Yeşil teknolojiler: Ekolojik sorunlara, özellikle de iklim değişikliğine,
cevaplar aranmasında teknolojik innovasyonların rolünün önemi
•
Bilim ve teknoloji önerileri: Gelişmekte olan teknolojilerin kalkınma
amaçlı kaldıraçlanmasında yüksek düzeyden tavsiyelerin rolünün incelenmesi
•
Bilim ve teknoloji diplomasisi: Hızlı gelişen teknolojik ilerlemelerin
özellikle kalkınma işbirliği açısından uluslararası diplomasiye etkileri

Eğitim Programı
Program katılımcıları problem çözmeye odaklı sınıf içi eğitimi alırlar. Değişik
formasyondan, kültürlerden ve ilgi alanlarından gelenlerin etkileşimli öğrenme
sürecine katılarak öğrenmeleri vurgulanır. Sınıf dışında yemek saatlerinde ve
akşamları misafir konuşmacılarla ve diğer katılımcılarla iletişim kurmaları sağlanır.

Süre/Ücret/Ek bilgi
5 gün $6300

İnternet Sitesi
http://ksgexecprogram.harvard.edu/Programs/ifed/overview.aspx
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SINIRLAR ARASI LIDERLIK- DÖRT ÜLKE İÇIN PROGRAM
LEADERSHIP ACROSS BORDERS- A FOUR COUNTRY PROGRAMME
Okul veya Kurumun Adı/Programın adı

Eğitim Programı

National School of Government- Leadership Across BordersA Four Country Programme
Sınırlar Arası Liderlik- Dört Ülke İçin Program

Eğitim Modeli:
İklim değişikliği, sınır kontrolleri ve yetkiler karşısında vatandaşlara hizmet
gibi global sorunlar üzerine canlı ve gerçek vaka çalışmaları, dört ülkede örnek
uygulamayı karşılaştırıp kıyaslayabilme ve 21. yy. kamu hizmeti liderliğinde
özgün bir anlayış geliştirme

Profil/Hedef kitle
4 ayrı ülkeden üst düzey kamu liderleri

Tartışma Çalışmaları:
Tanıtım
Günümüz kamu hizmeti liderlerinin karmaşık, global ve modern sorunları
yeni yöntemlerle çözmeleri için şekillendirmek ve harekete geçirmek üzere
tasarlanmıştır.
Sistemler arası global liderliğe yeni anlayışlar getiren ve geliştiren faaliyet
boyutları ele alınır.

Önde gelen bir dizi konuşmacı ve her ülkeden konu uzmanlarının katılımı
Deneysel ve iddialı bir öğrenmeyi sağlamak için her ülkedeki canlı vaka
çalışmalarında bölgesel bağlam üzerine bir brifing
Her ülkeden Bakanlar Kurulu üyesi veya dengi ile bir toplantı
Diğer katılımcılar ile on-line tartışmalar için özel bir e-platforma ve tüm materyallere erişim imkânı
Katılımcıların her bir ülkedeki meslektaşlarla tanışma

Amaç ve Temel Öğrenme Hedefleri /Faydaları
•
•
•
•

Yetkilerin kesiştiği karmaşık kamu hizmeti konularını ele alırken kendi
liderlik becerilerini geliştirebilme
Yaygın kamu hizmeti sorunları hakkında sonuç üretmek için yeni fikir ve
düşünce yolları kazanma
Modern kamu hizmeti ortamında dört ülke arasında en iyi uygulamaları
karşılaştırma
Dört ülke arasında, üst düzey kamu hizmeti liderlerinin güçlü iletişim ağı
geliştirme
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Süre/Ücret/Ek bilgi
5 gün, £10000 Program sırasında konaklama ve yiyecek bu ücrete dahildir.

Sitesi
http://www.nationalschool.gov.uk/programmes/programme.asp?id=20999
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21. YY İÇİN LİDERLİK PROGRAMI: Üst düzey yöneticiler için sektörlerarası liderlik geliştirme
LEADERSHIP FOR THE 21ST CENTURY: A cross-sector leadership development programme for senior leaders
Okul veya Kurumun Adı/Programın adı

Program liderlere

NATIONAL SCHOOL OF GOVERNMENT
THE MODERN LEADERS PROGRAMME: LEADERSHIP FOR THE 21ST CENTURY
A cross-sector leadership development programme for senior leaders
21. YY İÇİN LİDERLİK PROGRAMI: Üst düzey yöneticiler için sektörlerarası liderlik
geliştirme

•
Kendi kurumlarında değişim yaratabilecek olan odakları saptamalarına
•
Kendi liderlik yaklaşımlarını gözden geçirip geniş yelpazeli bir kapsamda çalışmanın siyasi duyarlılığını fark etmelerine
•
Ortaklarla çalışırken iyi uygulamaları paylaşarak kurumsal sınırları
aşabilmelerine
•
İnnovasyon liderliği için beceri kazanmalarına
•
Performans yönetimi ve ölçümü konularında bilgilerini arttırıp daha iyi
sonuçlar alabilmelerine
•
Kurum çalışanlarını konulara katabilmenin önemini ve bunu kurum
içinde gerçekleştirme yollarını anlamalarına
•
Dönüşüm ile değişim sorunlarıyla baş edebilmek için gerekli bağlantılar
ağını kurmalarına yardımcı olacak bilgiler sunmaktadır.

Profil/Hedef kitle
Devlet kurumlarında Genel Müdür seviyesinde yöneticiler ve kamu, özel sektör
ve STK’lardaki karşılıkları olarak belirlenmiştir.

Tanıtım
Yaşanan ekonomik kriz ve H1N1 salgını modern dünaynın sorunlarının gittikçe daha karmaşık ve global düzeyde olageldiğini göstermiştir. Dünya hızla
değişmektedir. Kamu sektörü; yaşlanan nüfus, sosyal dönüşümler, iktisadi
ve çevresel gibi sorunlardan ötürü ortaya çıkan istikrarsızlığı artık hayatın bir
parçası olarak yaşamaktadır.
21.YY İÇIN LİDERLİK PROGRAMI üst düzey kamu yöneticileri için birinci derecede
önemli bilgiler vermektedir. Program bu yöneticilerin karşı karşıya oldukları
sorunlara odaklanarak gerekli olan tedbirleri almalarını kolaylaştırmaktadır.
Güncel ortamdaki dalgalanmaları göğüslemelerine ve sorunlara meydan
okumalarına gerekli becerileri edinmelerine, aynı zamanda da daha etkin bir
şekilde kurumlarına ve kamu sektörüne katkı sağlamanın yollarını açmaktadır.

Eğitim Programı
Program altı gün boyunca önce katılımcıların karşılaştıkları sorunları hep beraber belirleyip kendi kurumlarında var olan uygulamaları paylaşmalarıyla başlar.
Uzmanlarla globalizasyon, demografik ve sosyal değişim, yeni teknoloji ve çevre
konularını işler ve geleceğe yönelik fikirler geliştirirler. Ertesi günden itibaren
konferanslardan sonra sunulan fikirleri kendi kurumları ışığında tartışırlar.
Konferans, grup çalışmaları, vaka çalışmaları ve yaparak öğrenme grup
çalışmaları gibi çeşitli eğitim metodları uygulanmaktadır.

Süre/Ücret/Ek bilgi
Amaç ve Temel Öğrenme Hedefleri /Faydaları
Program globalizasyon, demografik ve sosyal değişimler, yeni teknoloji ve çevre
bileşenleri altına toplanan günümüz sorunlarını masaya yatırıp teori ve uzman
desteğiyle bunlarla baş edebilmenin çerçevesini çizer. Bunun için de kişisel ve
kurumsal bazda ele alınacak birtakım başlıklar açar; etkin ortaklık kurmak,
paydaş liderliği, innovasyon ve iyileştirme ile performans yönetimi ve ölçüm

6 gün £5250

Sitesi
http://www.nationalschool.gov.uk/programmes/programme.asp?id=19577
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OXFORD SENARYO PROGRAMI
OXFORD SCENARIOS PROGRAMME
Okul veya Kurumun Adı/Programın adı

Eğitim Programı

OXFORD SAID BUSINESS SCHOOL - OXFORD SCENARIOS PROGRAMME
OXFORD SENARYO PROGRAMI

Program senaryolarla çalışmaların değişik felsefi gelenekler açısından çıkışını
ve gelişimi incelemeyle başlar. Senaryo ile düşünme tekniklerini ortaya
koyarak geniş bağlamda etki eden dinamiklerin anlaşılmasını sağlar. Böylece
başarıya açılan seçenekler görülür. Değişimi zorlayan faktörlerin incelenmesiyle
sistem diyagramları ve hikaye şablonları çıkarılarak olası alternatif senaryolar
geliştirilerek günümüz kararlarına ve uygulamalarına da ışık tutulur. Hazırlanma
amaçlarına uygun şekilde senaryoları etkin bir şekilde devreye sokarak kurumların
geleceğe yönelik hazırlıklarını gözden geçirmeleri sağlanır. Kurumlarda senaryo
hazırlık aşamasına katılmamış olanların da dahil edilmeleri için gerekli teknikler
de araştılır. Gerçek vakalar ele alınarak sınıf içi senaryo hazırlığı çalışmalarında
katılımcıların aktif katkıları ve görüşleri uluslararası bazdaki muhtelif büyüklükte
ve konumdaki kurumdan gelen katılımcıların fikir alşverişi yapabileceği bir
platform oluşturmaktadır. Programda aynı zamanda Oxford Üniversitesinden
eğitimcilerin de ilgili konular bazında brifing vermeleri katılımcıların ufuklarını
genişletmelerine katkı sağlar.

Profil/Hedef kitle
Kurumlarında senaryo planlama faaliyetini geliştirmek isteyen strateji, planlama
ve deneyimli yöneticiler içindir. Stratejik planlama birimlerinde potansiyel
lider adayları, örgüt geliştirme ve risk yönetimi alanlarında deneyimli kişiler,
danışmanlar, deneyimli beyin takımı ve kâr amacı gütmeyen kurumlardan deneyimli araştırma ve politika geliştirme uzmanları da katılabilir.

Tanıtım
Kurumların karşılaşacakları çeşitli risk ve fırsatları değerlendirirken uygun stratejiler geliştirebilmeleri için senaryo kurgulamak, kullanmak ve değişimin etkilerine
hazır olabilmek son derece önemlidir. Senaryo bazlı uygulamalarla; gerçekçi
seçeneklere uygun düşünebilmek, yaratıcılık, araştırmacı ve analitik bir yaklaşım
gerektirir. Etkin iletişim ve kurgulama becerisinin yan yana getirilmesi senaryo
kullanımında öne çıkar. Bu program, deneyimli karar vericilerin, senaryo bazlı
girişimlerde önderlik etmelerini, bu girişimleri sonuca ulaştırmalarını ve senaryo
bazlı düşünme teknikleri geliştirmelerini sağlar. Amaç gelecekle ilgili olasılıkları
tanımlamak değil, bağlam değişikliğinin başarı koşullarını nasıl değiştireceğini ve
şekillendireceğini araştırarak doğacak olası fırsatları görüp faydalanabilmektir.

Amaç ve Temel Öğrenme Hedefleri /Faydaları
•
•
•
•
•
•

Senaryolarla düşünme tekniklerinin etkin kullanımı
Kurumu etkileyebilecek faktörlerin erken tanımı ve teşhisi
Stratejiler hazırlayıp geliştirmek için “gelecek” senaryoları kurabilmek
Çevresel sorunlara ilişkin geçerli stratejiler geliştirmek
Kısa ve uzun süreli uygulama için geçerli sağlam stratejiler geliştirmek
Kurum içinde senaryo planlama yetisinin geliştirilmesi
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Program süresince aşağıdaki sorulara cevap aranmaktadır:
•
•
•
•
•
•

Geniş kapsamda neleri değiştirebiliriz ve gelecek başarılarımızı neler etkiler?
Senaryo ve ön tahminlerin birbirleriyle ne gibi ilişkileri vardır?
Geçmiş ve gelecek şu anki karar alma aşamasında ne rol oynar?
Planlama/senaryo ilişkisi nasıl kurulur?
Amaca yönelik bir senaryo müdahelesi nasıl tasarlanır?
Senaryo uygulamalarında kim ne yapar?

Süre/Ücret/Ek bilgi
5 gün £4750 + VAT(KDV)

Sitesi
http://www.sbs.ox.ac.uk/execed/strategy/scenarios/Pages/default.aspx
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