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PROJE TANIMI
Sosyal ve İktisadi Araştırmalar Programı kapsamında yürütülen “Kamu Kesiminde Stratejik
Yönetimin Gerektirdiği Yönetsel Kapasite İhtiyaç Analizi ve Kapasite Gelişim Programlarının
Oluşturulması” projesine ilişkin sözleşme; Devlet Planlama Müsteşarlığı ile Sabancı Üniversitesi
arasında 30 Ocak 2009 tarihinde imzalanmış ve Kasım 2010 tarihinde tamamlanmıştır.
PROJENİN AMACI VE HEDEFİ
Dokuzuncu Kalkınma Planında Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması bölümünde
1

aşağıdaki ilkelere yer verilmiştir:( )
“Kamu idarelerinde yönetim kalitesinin geliştirilmesi için yönetim kararlarının orta ve uzun vadeli
bakış açısı ile şekillendirilmesi, amaç ve hedeflere dayalı, sonuç odaklı yönetim anlayışının ve
bütçelemenin geliştirilmesi, kamu hizmetlerinin arzında yararlanıcı taleplerine duyarlılığın
artırılması, katılımcılık ve hesap verme sorumluluğunun tesis edilmesini temin etmek üzere Plan
döneminde tüm kamu idareleri stratejik planlarını hazırlayarak uygulamaya koyacaklardır... …
Kamu idarelerinde mevcut idari ve beşeri kapasite nitelik ve nicelik olarak stratejik yönetim anlayışı
doğrultusunda geliştirilecek, yönetim kültürünün yeni yapıya uyarlanmasına dönük programlar
düzenlenecektir.” 2008 Yılı Programında ise “Kamu idarelerinde mevcut idari ve beşeri kapasite,
nitelik ve nicelik olarak stratejik yönetim anlayışı doğrultusunda geliştirilecek, yönetim kültürünün
yeni yapıya uyarlanmasına dönük programlar düzenlenecektir.” ifadesine yer verilmektedir.
Proje ile Kalkınma Planında ve Yıllık Programlarda yer alan yukarıdaki ilke ve politikaların hayata
geçirilmesi amaçlanmaktadır. Stratejik Yönetim yaklaşımının kamuda yerleştirilmesi sürecinde;
beklenen yönetsel kapasiteyi oluşturabilmek üzere ihtiyaç analizlerine dayanan, içeriği tanımlanmış,
kuruma özel hale getirilmiş, tek kuruluş için değil, tüm kamu idarelerinin faydalanabileceği eğitim
programlarını tasarlamak gerekmektedir.
Projenin hedefi kamu yöneticilerinde:
-

1

Stratejik yaklaşımı yönetim kültürü haline getirmek

Dokuzuncu Kalkınma Planı 2007-2013
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-

Yöneticilerde stratejik düşünce ve stratejik yönetim yetkinliklerini geliştirmek

-

Bireysel yetkinlikleri kurumsal yetkinliklere dönüştürmektir.

Hedef kitle 5018 sayılı yasa kapsamındaki merkezi kamu idarelerinde görev yapan üst ya da orta
kademe yöneticileri ve strateji geliştirme birimi yöneticileri olarak belirlenmiştir.
PROJENİN ÖNEMİ
Günümüzde kurumların verimliliği ve gelişimi yöneticilerin tutum ve davranışlarıyla doğrudan
ilişkilidir. Eğitim faaliyeti, kurum içi ve dışı etkenler nedeniyle ülkemizde de son yıllarda önemi
anlaşılmaya başlanan bir fonksiyon olmuştur. Kurum içi ve dışı değişimin etkili bir şekilde
yönetilmesi için yöneticilerin ve çalışanların hazırlanması gerekir. Bunu sağlamak için her şeyden
önce yöneticilerin stratejik yönetim ilkeleri bağlamında donanımlarını arttırılmalıdır. Konu ile ilgili
olarak gerek özel sektörde, gerekse kamuda farkındalık yaşanmaktadır. 5018 sayılı yasa ile stratejik
plan yapma zorunluluğu yönetici geliştirme alanında büyük bir fırsat getirmiştir. Stratejik planlama
stratejik yönetim anlayışını kamu yönetiminin gündemine taşımıştır.
Kurulan model yöneticinin pozisyonun gerektirdiği rollere ve yetkinliklere göre tasarlanmıştır.
Tasarımda; geleceğe yönelik yenilikçi ve yaratıcı kurgu yapabilme - tasarım rolü; bilgiyi derleyip
yönetebilme analiz – rolü; kurum içi ve kurumlar arası uyumun sağlanması katalizörlük rolü; ve
gerçekleştirme, kaynakları yönetme, performansı değerlendirme, iyileştirme uygulamacı rollerinin
tanımları esas alınmıştır.
Roller ve yetkinlikler DPT’nin Stratejik Planlama Kılavuzunda öngördüğü aşamalarla örtüştürülerek
kamu yöneticilerinin önceki bilgilerinin üzerine inşa edilmiştir.
Proje süreci boyunca yapılan araştırmalarda gerek yurt dışında gerekse yurt içinde benzer bir
çalışmaya ve yaklaşıma rastlanmamıştır.
PROJE KAPSAMI
Projenin kapsamı, süreci ve çıktıları açısından önemli özgünlüklere sahiptir. Öncelikle proje kapsamı
Şekil 1’de görüldüğü üzere farklı bileşenlere ve çıktılara sahiptir.
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Şekil 1: Proje Kapsamı
Proje öncelikle içerdiği yazın (literatür) tarama ve saha araştırması unsurlarıyla bir akademik
çalışmadır. Bunun yanında paydaşların görüşlerine dayanan analiz ve normatif ürünleri katılımlı
yöntemlerle ortaya koyması açısından Katılımlı Danışmanlık ve Eylem Araştırması (Action Research)
çalışmasıdır. Proje içerdiği mevzuat, kıyaslama ve eğitim durumu çalışmalarıyla analitik bir yönetim
danışmanlığı karakterine sahiptir. Ancak projenin en önemli ağırlığı bir tasarım projesi olmasıdır. Zira
Kapasite Gelişim Sistemi hem bir sistem tasarımı hem de bir müfredat tasarımını içeren bir Ar-Ge
faaliyetinin sonucudur. Bu faaliyetin önemli bir kısmını ise eğitim danışmanlığı ve uzmanlığıdır.
Proje, örneklenen pilot program kapsamında aynı zamanda bir eğitim uygulamasıdır. Son olarak proje
işletilen forumları, tasarlanan web sitesini ve eğitim programı ajandasını, Kapasite Gelişim
Programlarını içeren katalog ile aynı zamanda bir iletişim danışmanlığı ve tasarım projesidir.
Proje sürecinin ilk aşaması olan durum tespiti çalışmalarında öncelik kamu kurumlarının Stratejik
Planlama konusundaki ihtiyaçlarını anlamak olarak belirlenmiştir.
Araştırmada durum tespit çalışması yapılırken aynı zamanda oluşturulacak model ile ilgili akademik
çalışmalar da gerçekleştirilmiştir.
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Bunun için projede yukarıda Tablo 1’de görülen süreç uygulanmıştır. Proje süreci esasen eklektik bir
Ar-Ge projesi olduğu için tasarlanan sistemin geliştirilmesinde iteratif (her adımda tekrarlanan,
yinelenen) yöntemlere başvurulmuş kimi adımların yerleri proje planından farklı tarihlerde
gerçekleştirilmiştir. Projede kurumlarda Stratejik Planlama süreci yapılandırılırken karşılaşılan
güçlükleri, sürecin kurum yöneticilerince algılanışını ve uygulama sırasında yaşanan aksaklıkları
saptamak üzere aşağıdaki katılımlı ve analitik yöntemler izlenmiştir:
1. Örneklem kamu kurumlarının Strateji Geliştirme Başkanları ile mülakat yapılması
2. Örneklem kurumlarla klinik toplantılar düzenlenmesi
3. Kamu yöneticilerinin eğitimleri ile ilgili kamu kurumları ile görüşülmesi
4. Arama Konferansları (Katılımlı İhtiyaç Analizi)
5. WEB üzerinden anket yapılması
6. E-forum açılması
7. WEB sitesi düzenlenmesi
8. Yurt içi ve yurt dışından özel sektörde yönetici geliştirme programları ile ilgili örnek
uygulamalar
9. Kamu sektöründe hizmet içi eğitim ve yönetici eğitimlerine bakış açısının yorumlanması
10. Yabancı ülkelerde stratejik planlama süreci, yönetici yetkinlikleri ve gelişim yaklaşımlarının
değerlendirilmesi
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PROJE SÜRECİ
GERÇEKLEŞEN PROJE SÜRECİ
Proje sözleşmesinin imzalanmasının ardından çalışma grubunca faaliyet programı ve araştırma
metodolojisi tasarlanmıştır. Faaliyet programı, sözleşmede tanımlandığı şekilde; “Hazırlık”, “Durum
tespiti ve ön araştırma”, “Katılımlı ihtiyaç analizi”, “Modelleme”, “Pilot uygulama” olmak üzere 5
aşamalı olarak planlanmıştır.
Araştırma metodolojisi katılımlı ihtiyaç analizlerine dayandırılmaktadır. Her aşamada ağırlıklı olarak
iddia sahipleriyle yapılan mülakatlar, görüşmeler ve toplantılarla paylaşım genişletilmiştir. Söz
konusu ortamlardan edinilen bilgilere göre yetkinlik araştırmaları başlatılmıştır.
Programda; Türk kamu yönetiminin elde edilecek bilgi ve bulgular ile saptanacak nitelikler
açısından, hedef kitle profilinin incelenmesi, kurumsal farklılıkların kıstaslarının belirlenmesi ve
ihtiyaçların hangi alanlarda odaklandığının tespiti yer almaktadır. Bunun için orta-üst düzey
yöneticilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik ne tür eğitim programları uygulanabileceğine
destek olacak nitelikte bir anket hazırlanmıştır.
Ankette katılımcılara hangi eğitimlere ihtiyaçları olduğunu sormak ya da eğitimler listesinden eğitim
seçtirmek gibi bir yola gidilmemiştir. Her iki yol da katılımcıları sınırlamakta ve eğitimlerin
isimlerine bakarak kendi bilgi ve deneyimlerine göre yanıt vermelerine yol açmaktadır.
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Tablo 1 Revize Proje Süreci

Projenin kamu kurumlarına sunum (duyurulma) toplantısı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında
23 Mart 2009 tarihinde yapılmıştır. Sunumun ardından mülakatlara başlanmıştır.
I. PROJE İLE İLGİLİ GELİŞMELER
1. Örneklem kamu kurumlarının Strateji Geliştirme Başkanları ve ilgilileri ile mülakat
yapılması:
Örneklem kurumlar olarak Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Karayolları
Genel Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Kurumu, Marmara Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı
belirlenmiştir. Projenin duyurulmasından sonra 2009 yılının Mart ve Nisan aylarında Strateji
Geliştirme Birimleri ile mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Örneklem kurumlara ek olarak Turizm
Bakanlığı ve Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK), Strateji Geliştirme Başkanları ile de
görüşülmüştür.
Söz konusu mülakatlarda Stratejik Planlama sürecinin nasıl yapılandırıldığı, karşılaşılan
zorluklar, süreç sırasında alınan destekler görüşülmüş, proje için öneriler alınmıştır. Bu görüş
ve öneriler bütünleştirilerek, sonraki çalışmalara girdi teşkil edecek şekilde sınıflandırılmıştır.
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2. Klinik Toplantılar: Örneklem kurumların SGB’lerinin koordinasyonu ile eğitimden sorumlu
birimleri, İnsan Kaynakları birimleri ve harcama birimlerinin de katılımı sağlanarak
toplantılar yapılmıştır. Mülakat bulgularının görüşüldüğü Mayıs-Haziran 2009 tarihli
toplantılarda stratejik yönetim uygulamalarında karşılaşılan engeller görüşülmüştür.
3. Kamu yöneticilerinin eğitimleri ile ilgili kamu kurumları ile görüşülmesi: Başta TODAİE
olmak üzere, TÜSSİDE, MPM, MAYEM, BÜMKO ile görüşmeler yapılması planlanmıştır.
TÜSSİDE, projenin başlangıcından itibaren durum tespit çalışmalarına destek vermiştir.
TODAİE’den beklenen destek alınamamıştır. Projeye önemli ölçüde katkısı olacağı
düşünülen; son 10 yıl içinde gerçekleştirilen TODAİE eğitimlerine dair eğitimlerin listesi,
içerik akışları, süreleri, pedagojileri, tarihleri, katılımcı kurum(lar), katılımcı kademeleri,
eğitim sonrası değerlendirmeleri, vs gibi bilgiler hakkında arşive yönelik bilgiler
edinilememiştir.
Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın ve projede görev alan uzman yardımcısı
Gülşah Karakuş’un durum tespitinde önemli katkıları olmuştur. Hazine Müsteşarlığı Strateji
Geliştirme ve Personel Dairesi Başkanlıkları bilgi ve deneyimlerini paylaşmışlardır.
MAYEM yetkililerine StratejisT sunulmuş; Başkan ve Başkan yardımcıları tarafından
modelin yaklaşımı uygun görülmüş, uygulama için yapıcı önerilerde bulunmuşlardır.
Ulusal verimlilik üzerinde yoğun çalışmaları ve birikimleri olan MPM görüşlerini ve
önerilerini paylaşmıştır.
Yasal olarak yönetici geliştirme sorumluluğu olan Devlet Personel Başkanlığı (DPB) ile 24
Mart 2010 ve 29 Temmuz 2009 tarihlerinde görüşmeler yapılmıştır. DPB’de kamu
yöneticilerinin toplu e-posta adreslerinin bulunmadığı öğrenilmiştir.
Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı “eğitim” konusunda kamu kurumları içinde çok özel
bir yere sahiptir. Bilgi ve deneyimlerini diğer kurumlarla paylaşmaya açık tutum içindedirler.
17 Şubat 2010 tarihli toplantıda her iki kurumun da StratejisT hakkındaki önerileri alınmıştır.
Kurumlarda yöneticilik eğitimi ya da mesleki alanlarda hizmet içi eğitim görenlerin toplu bir
listesine rastlanmamıştır. Bunun sistemden kaynaklanan çeşitli nedenleri bulunmaktadır.
Temelde ise birimler projeler bazında eğitimler temin ettiklerinden kurumların İnsan
Kaynakları ya da Eğitim Birimleri tarafından izlenememektedir. Kurumlarda personelin
eğitim bilgilerinin tümünün takip edilebileceği bir sistemle karşılaşılmamıştır.
KAMUDA STRATEJİK YÖNETİM KAPASİTESİ GELİŞTİRME PROJESİ

12

PROJE SONUÇ RAPORU

4. Arama Konferansları: 17 ve 18 Ağustos 2009 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen katılımlı
araştırma yöntemlerinin uygulandığı Arama Konferanslarında Stratejik Planlama süreci
aşamaları ele alınmıştır.
Çalışmanın amacı: Kamuda Stratejik Planlama Yetkinlikleriyle ilgili farklı seviyelerden
görüşleri almak ve beraberce düşünme ortamı oluşturarak geliştirilmesi gereken alanları
saptamak olarak belirlenmiştir. Bu yöntemle kurumlarda stratejik yönetim sürecinin sağlıklı
işleyebilmesini sağlayacak olan katılımlı yaklaşım desteklenmiştir. Toplantılarda görüş ve
öneriler bütünleştirilmiş, analiz çalışmaları yapılmış ortaya çıkan tüm bilgiler sistematize
edilerek model oluşumunda girdi olarak kullanılmıştır. Katılımlı, işbirliği içinde, ortak
tasarım ve eylem ortamı sağlanmış; katılımcılar gruplara ayrılarak, DPT’nin Stratejik
Planlama Kılavuzundaki aşamaları doğrultusunda mevcut ve olası engeller ve bu engelleri
aşmak için önerilerini tartışmışlardır. Özellikle Stratejik Yönetimin aracı olan Stratejik
Planlama sürecinin geliştirilmesi ve uygulanmaların güçlendirilmesi gereği üzerinde
durulmuştur.

Uygulama

bilgi

birikiminin

sağlanması

ve

geliştirilmesinin

önemi

vurgulanmıştır.
Katılımcılar tarafından öngörülen engeller ve engelleri aşma önerileri, çalışmaların sonraki
bölümlerine ışık tutmuş ortak yetkinliklerin belirlenmesinde yol gösterici olmuştur.
5. WEB üzerinden yapılan anket: Anket içeriğinin tasarımı üç aşamada tamamlanabilmiştir.
Birinci aşama anket içeriğinin ve tasarımının oluşturulmasıdır. İkinci aşamada demografik
profilin tespiti sorularının yapılandırılmasıdır. Üçüncü aşamada ise çalışmalar sırasında ortaya
çıkan bireysel ve kurumsal yetkinliklerle ilgili algının ölçülmesi, sorularının tanımlanması ele
alınmıştır. Anketin yapısı aşağıda verilmiştir:
a. Yönetici profillerinin belirlenmesi
b. Stratejik yönetim rollerini destekleyen yetkinlikler
i. Bireysel yetkinlikler
ii. Kurumsal yetkinlikler
iii. Kurumlar arası yetkinlikler
iv. Ülke düzeyindeki yetkinlikler
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Ankete değerlendirme ve yorumlama açısından bakıldığında hedef kitlenin yeterince ilgi
göstermediği görülmektedir.
Anketin en belirgin sonucu ise araştırmanın ana savını destekler yorumun alınmış olmasıdır. Bu
sonuç; katılımcıların kendi bireysel yetkinliklerini yeterli buldukları ancak kurumsal yetkinlikleri
daha alt seviyede değerlendirmeleridir.
6. E-forum açılarak katılımcı görüşlerinin alınması: Forumun hedefi kamuda stratejik
düşüncenin yaygınlaştırılması paylaşılmasıdır. Kamu yöneticileri e-ortamlardaki tartışmalara
katılmakta çekinik davranmışlardır. Sayısal olarak düşük de olsa sağlanan katılımdan modeli
destekleyen bilgiler edinilmiştir.
Örneğin; Stratejik Yönetimin en önemli bileşeni olan iletişim konusu tartışılmış; sadece dikey
değil formel ve informel her türlü iletişim kanallarının etkinleştirilmesine dikkat çekildiği gibi
kurum içi yönetici ilişkileri ve kurumlar arası yönetici ilişkilerinin önemi vurgulanmıştır. Bu
vurgular modelin kurumlar arası bağlamını güçlendirmiştir.
7. WEB sitesi düzenlenmesi: Tüm kurumların StratejisT ile ilgili bilgi edinebilmeleri, güncel
faaliyetleri izleyebilmeleri için tasarlanmıştır. Siteye www.stratejist.gov.tr adresinden
erişilebilmektedir. StratejisT’in tanıtımı, yetkinliklerle ilişkisi, eğitimler ve diğer faaliyetler,
programlar, materyaller, eğitim katalogunun paylaşıldığı bir platform olarak düşünülmüştür.
Platform forumla desteklenmekte, e-aktivitelerle beslenmektedir. Öğrenme Yönetim Sistemi
(ÖYS) ile arayüzle bağlanarak ÖYS’ye de kurumların buradan erişmeleri planlanmıştır.
8. Yurt içi ve yurt dışından özel sektörde yönetici geliştirme programları ile ilgili örnek
uygulamalar: Araştırma kapsamında özel sektör uygulamaları yurt içi ve yurt dışı olmak üzere
iki farklı boyutta incelenmiştir. Özel sektör örneklerinden, 8 kurumun strateji süreci ve
gelişim programları incelenmiş bunlardan Sabancı Holding ve Borusan Holding detayları ile
ele alınmıştır. Sabancı Holding strateji sürecindeki uygulamaları ve Borusan Holding yönetici
eğitimleri yaklaşımı ile esinlenilen örneklerdir.
Yurt dışı örneklerden; Merkezi Brüksel’de bulunan işletme okulları, kurumsal akademiler ve
yönetim

eğitimlerinde

akreditasyon

veren

European

Foundation

for

Management

Development - EFMD, her yıl yönetim geliştirme alanında yürüttüğü araştırmaların
paylaşıldığı, en iyi uygulamaların tartışıldığı konferanslar düzenlemektedir. Sabancı
Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi olarak bu uygulamalar izlenmektedir.
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EFMD’nin belirlediği değerlendirme kriterleri “Operasyonel Mükemmellik ve İşbirlikleri”,
“Program Yönetimi” ve “İşe Yansıma” olmak üzere 3 ana başlıkta toplanmaktadır. Bu
değerlendirme kriterleri açısından bakıldığında önerilen modelin yapısının ve yönteminin
EFMD kriterleri ile de örtüştüğü görülmektedir.
Proje kapsamında Avrupa Kamu Yönetimi Grubu (EGPA-European Group for Public
Administration) 2-5 Eylül 2009 tarihinde Malta’da düzenlenen konferansa proje ekibinin 2
üyesi katılmıştır. Ana teması “Kamu Hizmetleri: Bilgi Çağında Hizmet Sunumu” olan
konferansta farklı ülkelerden akademisyen ve kamu yöneticilerinin sunduğu çalışmalar yer
almıştır.
Bu konferanslara katılımın iki temel amacı:
i) Birinci amaç; dünyadaki Stratejik Yönetim ve yönetici eğitimleri konularındaki
akademik ve pratik gelişmelerden haberdar olmak
ii) İkinci amaç ise sonraki yıllarda StratejisT modelinin EFMD’ye ve EGPA’ya
sunulabilmesi için bilgi ve deneyim sahibi olmak şeklinde belirlenmiştir.
9. Kamu sektöründe hizmet içi eğitim ve yönetici eğitimlerine bakış açısının yorumlanması:
Türkiye’deki kamu kurumlarının yönetici geliştirme yaklaşımları ile ilgili durumun tespiti
amacıyla, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun’una tabi kurumlardan 24’ü
incelenmiştir. Kurumların ağırlıklı olarak web sayfalarından Stratejik Plan (SP), Performans
Programı (PP), Faaliyet Raporu (FR), eğitim planları ile duyuruların incelemesi yapılmış ve
kurumlarla tekrar görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Kurumlardaki eğitimden sorumlu birimler
araştırılmış, hizmet içi eğitimlerin uygulama yöntemleri gözden geçirilmiştir. Yönetici
eğitimlerinin yanı sıra; kişi başına düşen ortalama eğitim süresi, eğitim bütçesi, verimlilik ve
etkinlik kurguları araştırılmıştır.
10. Yabancı ülkelerde Stratejik Planlama süreci, yönetici yetkinlikleri ve gelişim yaklaşımlarının
değerlendirilmesi: Bir yandan ülkelerin Stratejik Yönetim yaklaşımları araştırılırken diğer
yandan yurt dışında kamu yöneticilerine eğitim veren kurumlarla görüşmeler yapılmıştır.
(Harvard Kennedy School, Korean Development Institute - KDI, National School of
Government NSG, Ecole nationale d’administration ENA - Ulusal İdare Okulu) Okulların
yönetici geliştirme yaklaşımları hakkında bilgi edinilmiş ve işbirliği olanakları araştırılmıştır.
Söz kurumlardan NSG kısa, orta ve uzun vadede işbirliği yapılabilecek yaklaşımlarda ve bilgi
paylaşımında bulunmuştur.
KAMUDA STRATEJİK YÖNETİM KAPASİTESİ GELİŞTİRME PROJESİ
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11. Pilot uygulamaya National School of Government’ın (NSG) katılımı sağlanmıştır. Pilot
uygulamadan sonra olası işbirliklerini görüşmek üzere NSG’da bir toplantı gerçekleştirilmiş
ve ayrıca NSG’nin stratejik işbirliği ortaklarından University of Warwick de bir ziyaret
edilmiştir. (Ek: 1)
Sonuçlar ve çıkarımlar: Projenin her aşamasında elde edilen çıktılar ilgili bölümün
sonunda ve Durum Tespit Raporunun “Değerlendirme” bölümünde verilmiştir
II. PROJE FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ KRONOLOJİK GELİŞİM
Proje boyunca kamu yöneticilerinin ve kamu çalışanlarının gelişimine en önemli desteği veren
TODAİE ve kamu çalışanlarının eğitiminden sorumlu olan Devlet Personel Başkanlığının (DPB)
projeye katkılarının alınmasına çalışılmıştır. Bu çalışmalarla ilgili faaliyetler ve diğer önemli
faaliyetlerin planlanan tarihleri ve gerçekleşme tarihleri Tablo 2’de verilmiştir.
Proje Programındaki Değişiklikler
Faaliyetler

Planlanan Tarih

Gerçekleşme Tarihi

TODAİE desteği (*)
Başbakanlık Devlet Personel
Başkanlığı Desteği
TÜSSİDE desteği

Proje boyunca

Yazılı ve sözlü olarak başvurulmuştur.

Proje boyunca

DPB görüşme tarihleri: 24 Mart 2010 ve 29
Temmuz 2009
Her başvurulduğunda destek alınmıştır.

Arama Konferansı

2009 Ağustos’un
birinci haftası

17-18 Ağustos 2009

Web üzerinden anket yapılması

Mayıs-Ağustos 2009

Mart-Temmuz 2010

Modelleme

Ağustos-Ekim 2009

Kasım 2009

Proje boyunca

Modelin onayı

28 Aralık 2009

Program ve içeriklerin hazırlanması

Şubat-Mart 2010

Şubat-Mart 2010

Pilot uygulama

Şubat 2010

Temmuz 2010

Raporların teslimi

Mart 2010

Haziran 2010

Revizyon ve teslim

Kasım 2010

(*) Başlangıç aşamasında TODAİE projenin doğal paydaşı olarak kabul edilmiştir. İhtiyaç belirleme, kadro
yetkinlik gereksinimlerini belirleme, yönetici yetkinlik analizi ve eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi
çalışmalarını modelleme, yönlendirme, bu konudaki eğitimleri/ve seminerleri yönetme, temin edilen raporları
değerlendirme ve ihtiyaçları belirleme konularında destek vereceği varsayılmıştır.

Tablo 2 Planlanan ve Gerçekleşen Ana Faaliyetler
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Anket ve pilot uygulama programlarındaki tarih değişiklikleri ile ilgili açıklama aşağıda verilmiştir.
II.1. ANKET PROGRAMININ DEĞİŞİKLİĞİ
Anket tasarımı ve web üzerinden anketin gerçekleştirilmesi, proje programında, Arama
Konferansından sonra Ağustos’un son haftasında planlanmıştır. Ancak çalışmalar sürdürülürken ve
model için bulgular/veriler araştırılırken anketin amacı tartışılarak anketin zamanlamasında ve
bağlamında değişikliğe gidilmiştir. Anketin bağlamı profil belirlemenin ötesinde; var edilecek
kapasite gelişim modelinin testine imkân sağlamak ve stratejik yönetim yetkinlikleri ile
ilişkilendirilmek için yeniden yapılandırılmıştır. Modelin kurulması ile anketin yapısı da ortaya
çıkmıştır.
Çalışmanın temel amacı katılımlı mevcut durum analizinde üretilen görüşlerle ilgili algılamaları
ölçmektir. Bu anlamda kamu yönetiminde stratejik yönetimle ilgili yönetici yetkinlikleri, kurumların
yetkinlikleri ve bunların stratejik performanslarla olan ilişkilerinin açıklanması araştırmanın temel
konusunu teşkil etmektedir.
Araştırmada yetkinlikler konusunda kamu yöneticilerinin gerekli gördükleri yetkinliklerin yanında
yazın taramasında belirlenen yetkinlik kümeleri de araştırma modeline dahil edilmiştir.
Bu araştırmanın temel savı; bireysel ve kurumsal yetkinliklerini geliştiren kamu kurumlarının stratejik
performanslarını arttırdıklardır.
Tasarlanan Kapasite Gelişim Modeli 28 Aralık 2009 tarihinde proje Yürütme Komitesine sunularak
görüş ve öneriler alınmıştır. Alınan görüş ve öneriler doğrultusunda model ve anket üzerine
düzeltmeler yapılmıştır. Elektronik ortamda gerçekleştirilecek anketin yeni kurgusu ile ilgili
çalışmalar ise Şubat 2010’da tamamlanmıştır.
Bir kısım kamu yöneticilerinin e-posta adresleri güçlükle temin edilmiş, bir kısmının e-posta
adreslerine ise erişilememiştir. Adreslerin teminindeki aksaklık gönderimin gecikmesine neden
olmuştur. Adresi temin edilen 4000 katılımcıya gönderilen anketin doldurulması için 1 hafta süre
verilmiş ancak geri dönüşlerin çok düşük olmasından ötürü süre 2 kez uzatılmıştır. Mayıs 2010’da
kapatılan anketi 1000 katılımcı yanıtlamıştır.
II.2. PİLOT UYGULAMA PROGRAMINDA DEĞİŞİKLİK
Proje faaliyet programında ötelenen bir diğer faaliyet de “Pilot Uygulama”dır. Pilot uygulama içeriği
modele bağlı olarak tasarlandığından farklı kurumlardan katılımcıların tespiti, uygulamayı
KAMUDA STRATEJİK YÖNETİM KAPASİTESİ GELİŞTİRME PROJESİ
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gerçekleştirecek eğitimcilerin/akademisyenlerin koordinasyonu ve faaliyetlerin organizasyonu
zamana ihtiyaç göstermiştir. Projede öngörülen Pilot Uygulama, Şubat-Mart 2010 yerine 12-28
Temmuz 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş ve proje raporları, 24-25 Kasım 2010 tarihli “Proje
Kapanış Toplantısı”nın ardından revize edilerek Aralık 2010’da Devlet Planlama Teşkilatı
Müsteşarlığı’na teslim edilmiştir.
Araştırmanın akışı nedeniyle proje süresi uzamış ancak bir başka uzama nedeni de rapor revizyonları
olmuştur. Proje programında; raporların Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı proje ekibi tarafından
okunması, raporların revizyonu ve kabulü için süre belirlenmemiş olması sıkıntı yaratmıştır.
Yapılacak diğer çalışmalarda revizyon sürelerinin dikkate alınmasında yarar görülmektedir.
SÜREÇTEN ÖĞRENİLENLER
“Kamuda Stratejik Yönetim Kapasitesi Geliştirme Projesi” kamu sektörü, üniversite ve özel sektörün
birlikte tasarladığı bir proje olması açısından önem taşımaktadır. Kamu ve özel sektör işbirliği iş
modeli; kamu hizmetlerinin devlet tarafından klasik yollardan temini ya da doğrudan doğruya özel
sektör aracılığı ile yapılması yerine devlet kurumlarının ve özel sektörün birlikte katılımıyla hizmet
sağlamaya yönelik bir üst kavramdır.(2) PPP olarak tanımlanan bu uygulamalara ait projelerin
niteliğine göre kamu ve özel sektörün projeye katılım ve katkı dereceleri değişebilmektedir.
Kapasite Geliştirme Projesi ise temelde bir tasarım projesi niteliği taşımaktadır. Bu projede proje
ekibince Sabancı Üniversitesinin birlikte yaratmak felsefesine uygun bir araştırma ve tasarım
metodolojisi oluşturulmasına çalışılmıştır. Projenin başlangıcında taraflar arasında yaklaşım farkı olsa
da bu husus hızla aşılmıştır. Yaklaşımlardaki farklılıklar birlikte öğrenme süreci içinde gerçek bir
işbirliğine dönüşmüş ve model birlikte üretilerek var edilmiştir.
Değerlendirmelerde durum tespit çalışmalarına ağırlık verilmesi, modele olan ilgiyi azaltmıştır. Kamu
kurumlarının stratejik planlarında da aynı hususla karşılaşılmaktadır. Proje süresince yapılan tüm
araştırmalar ve tespitler tasarlanan modele girdi teşkil edecek şekilde ele alınmış ve var edilen
modelde kullanılmıştır.
Diğer bir zorluk da iletişim konusunda yaşanmıştır. Kamu kurumları internet olanaklarını kullanmayı
tercih etmemeleri hızlı iletişim kurmayı güçleştirmiştir. Nitekim e-posta adresleri temin edilememiş,
gönderilen e-postalara yanıt alınamamış, web üzerinden yapılan anket ve forumlar beklenen ilgiyi
görmemiştir.

2

PPP: Public Private Partnership
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Örneklem olarak seçilen kamu kurumlarımızla iletişim kurmada hiçbir zorluk yaşanmamıştır. Tüm
kurumlar sürece yapıcı ve olumlu katkılarda bulunmuşlardır.
Kamu kurumlarının bir kısmının özel sektörle işbirliği yapmaya ve değişimlere karşı açık olmadığı
görüşü oluşmuştur.
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PROJENİN RAPORLARI
Projenin çıktıları sözleşmede 3 farklı şekilde tanımlanmıştır.
1- Proje programına göre beklenen raporlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
R1: Proje Hazırlık Raporu (çalışma düzeni, görevlendirme, paydaşların tespiti, incelenecek iyi
örneklerin ve inceleme yönteminin belirlenmesi, yönetici yetkinliklerinin belirlenmesi)
R2: Durum Tespit ve Ön Araştırma Raporu
R3: Strateji Raporu ve Ayrıntılı Kapasite Geliştirme İhtiyaç Analizi Raporu
R4: Yönetsel Kapasite Geliştirme Modeli ve Raporu
R5: Pilot Uygulama Sonuç Raporu
R6: Proje Sonuç Raporu
2- Sözleşmede projenin ana çıktıları olarak ayrıca Durum Tespit Raporu, Strateji Raporu, Eğitim
Modeli ve Programları tanımlanmıştır. Bu tanımlar “1.” maddedeki raporlarla aynı kapsamlara
işaret etmektedir.
Durum Tespit Raporu: Türk kamu yönetiminin durumu, mevcut mevzuatın analizi, literatür
taraması, kamu ve özel sektör karşılaştırmaları, iyi örnekler, diğer ülke deneyimleri, kamu
yönetiminin kapasite geliştirme açısından eksikleri, ihtiyaçları, beklentilerin odaklandığı
alanlar, paydaş analizleri vb yer alacaktır.
Strateji Raporu: Katılımlı kapasite geliştirme ihtiyaç analizi sonuçlarına yer verilecektir.
Rapor; modelin içeriği, yönetim ve organizasyonu, yaygınlaştırılması ve iletişim olmak üzere
4 bileşenine dair stratejilerden oluşturulacaktır. Anket sonuçları, arama-karar konferansı
sonuçları gibi bilgileri içeren Ayrıntılı Kapasite Geliştirme İhtiyaç Analizi Raporu ayrıca ek
olarak verilecektir.
Eğitim Modeli ve Eğitim programları: Eğitim programları Strateji Raporu bulguları
doğrultusunda hazırlanarak modellenecektir. Model, modüler şekilde yapılandırılıp, katılımcı
profillerine uygun olarak kurgulanacaktır. Modelde yaparak öğrenme esas alınacak, dersler,
etkileşimli öğrenme teknikleri, vaka çalışmaları ve analizleri, proje çalışmaları, forumlar,
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20

PROJE SONUÇ RAPORU

seminerler, internet ortamındaki çoklu medya teknikleri kullanılarak tasarlanacaktır.
Tasarımda eş zamanlı (senkron) uygulamaların yanında farklı zamanlı (asenkron)
uygulamalara da yer verilebilecektir. Tasarımın yaygınlaştırılması, evrenselleştirilmesi
vurgulanacak, yararlanıcı profillerine göre yapılandırılacaktır.
Tasarlanacak yönetsel kapasite geliştirme modellerinin uygulanması için gerekli olan ve
kurumların temel stratejileri ve hedefleri doğrultusunda, kamu yöneticilerinin geliştirilmesi,
değişimi yönetebilme, öğrenmeyi sürekli kılma ve teşvik etme, yaygınlaştırma, iletişimle
destekleyecek güncel bir yapının sürekliliği gözetilecektir.
Modelde programların sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak için yapılması
gerekenler konusunda öneriler yer alacaktır.
Modelin uzun dönemli eğitim ihtiyacını analiz etme ve ihtiyacı karşılamaya ışık tutması
öngörülmektedir.
3- Diğer taraftan proje süresince ve proje sonunda aşağıdaki çıktıların elde edilmesi beklenmektedir:
Eğitim kitapçığı örneği: Yapılan analizler sonucunda proje kapsamında yer alan
pozisyonlara ilişkin yetkinlikler, eğitim kaynakları ve eğitim sürelerini içerecek şekilde
düzenlenecektir.
Eğitim İhtiyaç Analizlerine göre görevin gerektirdiği eğitimler listesi: Araştırmadan elde
edilen veri ve bilgilere göre düzenlenecektir.
Eğitim Değerlendirme Yöntemi: Modelde öngörülen faaliyetlerin değerlendirilmesi, başarı
kriterlerinin belirlenmesi ve yorumlanması konularını içerecektir.
Yönetici Profilleri: Mevcut yapı ve önerilen yapının karşılaştırılması yapılacaktır.
Yıllık Eğitim Planı: Yapılan analizler sonucunda kurumların misyon, vizyon, hedef ve strateji
ve süreçlerine uygun olarak hazırlanacak eğitim yapısını içerecektir.
Eğitici Profili: Kurum içi, kurum dışı eğitimleri verecek eğiticilerin taşıması gereken
nitelikleri kapsayacaktır.
Yaygınlaştırma Planı: Merkezi idare ve diğer kurumlar ölçeğinde yaygınlaştırma planını
içerecektir.
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Eğitim Yönetim Sistemi Raporu: Katılımcı bireylerin ve kurumların, eğitim talebinde
bulunma, programlara kaydolma, devam, başarı vb tüm eğitim sürecinin yönetilebilmesine
ilişkin önerileri içerecektir. Diğer taraftan sözleşme bütçe bölümünde web sitesi ile ilgili
olarak beklenen çıktıya yer verilmiştir. Yukarıda tanımları verilen raporlar Tablo 3’de
bütünleştirilmiştir.
Tablo 3 Proje Raporları ile İlgili Bütünleştirme
Rapor
No
R1

R5
R6
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Kapasite
Gelişim
Programları

R4

R1 ve R2 birleştirilmiştir. R3’de yer alan İhtiyaç Analizi bu raporda verilmiştir.
Strateji Raporu ve Ayrıntılı Kapasite Geliştirme {İhtiyaç Analizi Raporu}
* Kapasite Gelişim Programı ‘StratejisT’
* Bireysel Yetkinlikler
* Kurumsal Yetkinlikler
* Gelişim Programı Akışı ve Müfredatı
* Müdahale yöntemleri (Eğitim ve Uygulama Programları)
* Eğitici Profili
* Yaygınlaştırma Planı (Tutundurma ve Program Akış)
* İşletim Sistemi (Yapı ve süreç)
* Web sitesi (çalışır durumdadır)
Yönetsel Kapasite Geliştirme Modeli ve {Raporu} Kapasite Gelişim Programı
* Eğitim Kataloğu (Tasarım örneği ayrıca verilmiştir)
* Eğitim kitapçığı örneği
* Eğitim ihtiyaç Analizlerine göre görevin gerektirdiği eğitimler listesi
* Yönetici profilleri
* Eğitim ajandası (örneği verilmiştir)
Pilot Uygulama Sonuç Raporu
Proje Sonuç Raporu

KAPASİTE GELİŞİM
MODELİ R3

R3

Proje Ön Hazırlık Raporu
Proje ekibinin kurulması, çalışma düzeni, paydaşların belirlenmesi, faaliyet
programlarının hazırlanması, incelenecek iyi örneklerin ve inceleme yönteminin
belirlenmesi
Durum Tespit ve Ön Araştırma Raporu
* Stratejik Yönetimde Mevcut Durumun Katılımlı İhtiyaç Analizi (Arama Konferansı)
* Konuyla İlgili Yazın Taraması
* Mevcut Mevzuatın Analizi
* Farklı Ülkelerde Stratejik Yönetim Çalışmalarının Karşılaştırması
* Farklı Ülkelerdeki Eğitim Kurumlarının Karşılaştırması
* Özel Sektördeki Kurumların Stratejik Yönetim Süreçleriyle Karşılaştırma
* Kamu Kurumları Stratejik Planlarının Karşılaştırması
* Özel Sektörde Eğitim ve Stratejik Yaklaşımları Analizi
* Kamu Yöneticilerinin Bireysel Yetkinlikleri ve Kurumsal Yetkinlikler ile İlgili Mevcut
Durum
* Anket ve sonuçları

Teslim
edilen
raporlar

R1 + R2
Durum Tespiti ve İhtiyaç Analizi

R2

İçerikler

R5
R6
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İYİ UYGULAMALARLA İLGİLİ KIYASLAMA ÇALIŞMALARI SONUÇLARI
I. YURT İÇİNDEN ÖZEL SEKTÖR UYGULAMALARI
Sabancı Holding ve Borusan Holdingin kapasite gelişim süreci yaklaşım ve uygulamaları incelenerek,
StratejisT modeli ile benzerlikleri ele alınmıştır.
I.1. Sabancı Holding
Misyon, vizyon ve hedefine ulaşmak için Future Forum ‘FF’ adı verilen bir zihinsel dönüşüm
modelini uygulamaya başlatmıştır. Model Sabancı Üniversitesi’nin işbirliği ile yürütülmektedir.
Model sistematik öğrenmeye, bilgi ve öğrenilenlerden anlam çıkarmaya dayanmaktadır.
Strateji Geliştirme amacına yönelik modelin temel özelliği “Stratejik Senaryo” yaklaşımını strateji
geliştirme sürecini yönetme aracı olarak kullanmasıdır.
Sabancı Holding Future Forum ‘FF’ programlarının StratejisT modeli ile benzerlikleri
-

Stratejilerin ve gelişim planlarının, ana vizyon, misyon ve hedefler doğrultusunda
belirlenmesi

-

Senaryo yaklaşımı ile yürütülmesi

-

Katılımlı süreç tasarımı uygulanması

-

Modüler bir yapıya dayanması

-

Uygulamalı öğrenmenin hayata geçirilmesi

-

Yetkinlik temelli dinamik program gelişim süreci izlenmesi

I.2. Borusan Holding
Borusan Akademi'nin kuruluşu stratejik planın bir parçası olarak gerçekleştirilmiştir.
Akademi ‘Değer yaratan iş liderleri yetiştirmek’ amacıyla çok boyutlu bir eğitim ve gelişim platformu
olarak kurgulanmıştır. Tüm Borusan Grubunun Eğitim ve Gelişim Programlarını yönetmektedir.
Borusan Holding uygulamalarının StratejisT modeli ile benzerlikleri
-

Üst düzey sahiplenme

-

Eğitim programlarının grubun geneline yönelik yetkinlik, iş ve süreç bazlı geliştirmesi

-

Uygulanan, ürün ve hizmet odaklı eğitimlerin ortak bir çatı altında yönetilmesi

-

Değişen ihtiyaçların gelişim programına aktarılması
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-

Strateji ve hedeflerle uyumlu program yapılması

-

Tedarikçi seçimine özel bir önem verilmesi

-

Üniversite işbirliği

-

Programların iş sonuçlarına ve kurumsal performansa etkilerinin takibi

-

Uygulanan programların sürekli gözden geçirilmesi, geribildirimlerin dikkate alınması

II. YURT DIŞINDAN ÖZEL SEKTÖR UYGULAMALARI
Proje dönemi içinde yurtdışındaki kapasite gelişim yaklaşımı ve uygulama örneklerinden European
Foundation For Management Development “EFMD” uygulamaları incelenmiş StratejisT modeli ile
benzerlikleri ele alınmıştır. Yine proje dönemi içinde katılınan European Group For Public
Administration “EGPA” konferansında ortaya çıkarılan sonuçlar aşağıda özetlenmiştir.
II.1 EFMD Uygulamaları
II.1. 1. Lufthansa Modeli
Birincilik ödülü; “Genel Yönetim Programını Planlama, Geliştirme, Tasarım, Dağıtım ve
Değerlendirme” projesine verilmiştir. Proje London Business School (LBS) ve Michael Christ,
Lufthansa School of Business (LHSB) işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Gelişim programı; kurumsal
destek, işe etki ve operasyonel mükemmellik başlıklarıyla ele alınmıştır.
İki senede bir tekrarlanan süreç, 3-4 ay aralarla yürütülen 4’er günlük 3 modülden oluşan program 8
aya yayılmış durumdadır. Program kapsamında sınıf içi eğitimlerin yanı sıra kurum içinden tepe
yöneticiler, dışarıdan yöneticiler, danışmanlar ve müşterilerin de katılımıyla ve uluslararasılaşma
hedefleri doğrultusunda farklı ülkelerde program gerçekleştirilmiştir.
Lufthansa yaklaşımının StratejisT modeli ile benzerlikleri
-

Öğrenme ortaklarının işbirliği, güçlü işbirliği ve takım çalışması gerçekleştirilmesi

-

İhtiyaç belirlemenin stratejik paydaşlarla yürütülen, yapılandırılmış çalıştay ve
mülakatlarla yapılması

-

Tasarımın Lufthansa’nın stratejik aksiyon alanlarının hedeflenerek ele alınması

-

Yetkinlik modelinde yer alan davranış göstergelerine göre yöneticilerin kendilerini
değerlendirmeleri

-

Stratejik olarak önceliklendirilen yetkinlik ve gelişim alanlarını hedefleyen modüler
yapının kurulmuş olması

-

Akademisyenler ve uzmanlarla yönetsel diyalog toplantıları düzenlenmesi, sanal öğrenme
ortamlarının kullanılması, saha ziyaretleri yapılması, koçluk verilmesi
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-

Program tasarımının yenilenebilmesi

-

Farklı öğrenme ortamlarının kullanılması

-

Üst düzey ve kurumsal sahiplenmenin önemi,

-

Programın hemen sonrasında değerlendirme toplantıları ve 4-6 ay sonrasında da işe
aktarımla ilgili değerlendirme yapılması

II.1. 2. Alfa Laval Modeli
İkincilik ödülü alan proje; Ashridge Ticaret Okulu ve Alfa Laval’ın (mühendislik ürünleri şirketi)
“Öğrenme ve Geliştirme-Sanal Strateji Geliştirme Programı”dır.
Alfa Laval uygulamasının StratejisT modeli ile benzerlikleri
-

Üst yönetimin sahiplenmesi ve sürece katılması

-

Sanal ortamların daha fazla kullanılması

-

Uzmanların bakış açışlarından program boyunca faydalanılması

-

Tüm teşkilatın sürece katılımının sağlanması

-

Bireysel ve kurumsal öğrenmenin birlikte ele alınması

-

Odaklanılan temaların önemli güncel örgütsel konular olması

-

Proje takımının kendi projelerini diğer projelerle bağlantılarını anlamaya çalışması

-

Takım çalışmaları sırasında karşılıklı dayanışma ve problemli uyumsuzlukların izlenmesi,
potansiyel zorlukların öngörülmesi ve önlemler alınması

-

Katılımcıların birbirlerinin bilgilerinden, becerilerinden ve yaratıcı problem çözme
tekniklerinden yararlanabilmesi

II.1. 3. VVAA Modeli
Üçüncülük Ödülü; Ortaklaşa VVAA Ortakları, Nyenrode Ticaret Üniversitesi, EMDC (Executive
Management Development Centre) iş birliği ile gerçekleştirilen “Yeni Bir VVAA 2.0 Kültürü
Yaratma Projesi Organizasyonel Değişim” projeye verilmiştir. (3)
Ana tema; liderlik yetkinliklerini güçlendirmek ve üstü kapalı kuralları, gelenekselci kurum kültürünü
açmak üzerine kurmuştur.

3
Nyenrode Ticaret Üniversitesi lisansüstü eğitim veren, Hollanda’daki tek özel üniversitedir. VVAA
bankacılık ve sigorta alanında hizmet vermekte, özel ihtiyaçlar ve durumlar için hazırladıkları ürünleri
sunmaktadır. Tıp dünyasında yaklaşık 100,000 profesyonel VVAA’nın üyesidir.
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VVAA uygulamasının StratejiT modeli ile benzerlikleri
-

Kurum kültürünün değişiminin hedeflenmesi

-

İşletim merkezinin STRAKOM’un yapısını andırması

-

Beklenti yönetiminin dikkate alınması

-

Program sürelerinin esnekliği

-

Üniversitelerin geniş işbirliği yapma olanağından yararlanılması

-

Eğitmenlerin de modele uyumunun ayrı bir süreç olarak tanımlanması

-

Eğitim ve uygulamaların birlikte yürütülmesi

-

Tüm çalışanların katılımının sağlanması

Kurum dışındaki iş vakalarından esinlenme, misafir konuşmacı davet edilmesi ve diğer şirketleri
ziyaret etme gibi farklı müdahale yöntemlerinin kullanılması
II. 2. EGPA –“ European Group For Public Administration” Konferansı
EGPA’da gündeme getirilen yeniliklerle StratejisT modelinin benzerlikleri
-

Stratejilerle nasıl başarıya ulaşılacağı konusunda yaratıcılık ve yenilikçiliğin öne çıkması

-

Değişim ve uygulamanın dikkate alınması

-

Yöneticilerin bilgi, sezgi, eleştirel düşünce, yaratıcılık, yenilikçilik, organize ve kordine
etme perspektiflerini kazanmalarının sağlanması

-

İhtiyaç bazlı bütünlük kavramının anlaşılması

-

Kavramsal çoğulculuğun kurum kültürü haline getirilmesi

-

Strateji ve politika arasındaki iç içeliğin dikkate alınması

-

Evrensel ve kurumsal perspektiflerin kullanılması

-

Stratejik plan uygulamalarında mevcutla planlanan arasındaki sapmaların izlenmesi

-

Uluslararası kurumlar, ekonomi aktörleri, medya ve STK’lar gibi ara organizasyonel
yapılanmalarla ilişkilerin yeniden kurgulanması, sürece dahil edilmesi

-

Tasarım, karar verme, üretim, değerlendirme, katılım ve paydaşlarla birlikteliğin
bileşkesinin

önemi

(co-design,

co-decision,

co-production,

co-evaluation,

co-

participation)
-

Strateji masaları, odaları, başkan toplantılarının önerilmesi
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-

Yetkinlik profillerinin belirlenmesi ve yönetim eğitimleri bunlara göre düzenlenmesi
(Konferansta belirlenen yetkinlikler Durum Tespit ve İhtiyaç Analizi Raporunda
verilmiştir.)

PROJE KAPANIŞI
Proje Kapanışı 24-25 Kasım 2010 tarihinde proje ekibinin Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı,
Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi (EDU) ve proje danışmanlarının katılımıyla yapılan
bir toplantı ile gerçekleştirilmiştir.
Sabancı Üniversitesindeki toplantıda:
-

Projenin genel süreci özetlenmiş,

-

Projede sürecinden öğrenilenler üzerinde görüşülmüş,

-

Var edilen modelin felsefesi üzerinde durulmuş,

-

National School of Government’la ilgili gelişmeler paylaşılmış,

-

Web üzerinden yapılan anket ve sonuçları tartışılmış,

-

Durum Tespit ve İhtiyaç Analizi, Kapasite Gelişim Modeli StratejisT ve İşletim Sistemi,
StratejisT Kapasite Gelişim Programları, Pilot Uygulama Programı ve Sonuç Raporunun
üzerinden geçilerek son revizyonlar yapılmıştır.

StratejisT Modelinin Stratejik Yönetim için temel bir araç olacağı vurgulanmış, Stratejik Planların
kanun gereği yapıldığı, ancak Stratejik Düşünce ve Stratejik Yönetim için farklı yöntemlere ihtiyaç
olduğu belirtilmiştir. Kamuda ölçek değişimi yaşanmakta olduğu, klasik yöntemlerle ölçek
değişiminin yönetilemeyeceği, ortak konulardaki kopukluğun giderilmesi, makro ve mikro
bağlantıların kurulabilmesinin önemi üzerinde durulmuştur. Üretilecek hizmetin, ürünün sunumunu
hayal eden belirli birikimleri bir araya getirerek var edebilen yöneticilerle bu süreçlerin aşılabileceği
ifade edilmiştir.

StratejisT Modelinin felsefesinde de ortak potansiyelleri ortaya çıkarabilme,

stratejileri harekete geçirebilme, değer zincirlerini eklemleyebilme hedeflemektedir.
Ek: 2’de projenin çeşitli aşamalarına katılan kurumların listeleri, Ek: 3’de ise projede rol alan ekipler
yer almaktadır.

KAMUDA STRATEJİK YÖNETİM KAPASİTESİ GELİŞTİRME PROJESİ

27

PROJE SONUÇ RAPORU

TASARLANAN SİSTEM:
STRATEJİST
Projenin amacına ve tarif edilen çıktılarına bakıldığında temel çıktı Kapasite Gelişim Programının
çıkış kaynağı olan Kapasite Gelişim Sistemidir. Sisteme ‘StratejisT ismi verilmiştir. StratejisT aynı
zamanda kavramsal modeli de tanımlamakta olup; kamu yöneticilerine bireysel ve kurumsal Stratejik
Yönetim yetkinliklerini kazandırmayı hedeflemektedir. Bu yetkinlikleri kazandırmak için gereken
müdahaleler, içerikler ve işletim sistemiyle bir bütündür.
STRATEJİST SİSTEMİ
StratejisT; yöneticileri ve kurumları öğrenme sürecine katarak stratejik yönetim adımlarını
uygulatmayı amaçlayan, kamu sektöründeki stratejik yönetim kapasitesini geliştiren bir sistemdir.
Yaklaşımı, düzenlemeleri, süreçleri ve yapılarıyla bütünleşik bir sistem tasarımına sahiptir.
Sistem işletim açısından ulusal kapasiteyi geliştirmeyi hedeflemektedir. Kamu sektöründeki
yöneticiler bu sistemin faaliyetler (eğitimler ve toplantılar) ve yayınlarıyla (kitap, makale, broşür,
katalog, web sitesi, DVD gibi) etkileşeceklerdir.
Sistem Türkiye kamu yönetimini dünyada benzer örnekleri açısından avantajlı kılacak, ülkenin
iddiasını ve rekabetçiliğini yansıtacak özgünlükte tasarlanmıştır.
Bu özgünlükler şöyle sıralanabilir:
1. Bireysel

yetkinliklerin

yanında kurumsal

ve

kurumlararası

yetkinliklerin

de

geliştirilmesi
2. Sistemin kapasite ve performans odaklı olması
3. Stratejilerin kurum içi ve ulusal entegrasyonunu geliştirmesi
4. Strateji yeniliğini (inovasyonu) desteklemesi
5. Stratejik çalışmalarda katılımın artırılması
6. Mevcut ortamı göz önüne alması
7. 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
KAMUDA STRATEJİK YÖNETİM KAPASİTESİ GELİŞTİRME PROJESİ
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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 barındırmaktadır.
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.
Stratejilerin içeriğini geliştirecek ve kamu yönetiminin etkinliğini çarpıcı olarak geliştirecek önemli
unsurlardan birinin de sistemin strateji 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.
StratejisT sisteminin kendisinin de katılımlı bir süreçle geliştirilmiş olması sistemin Türkiye’deki
ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde tasarlanmasını sağlamıştır.
StratejisT bir sistem olarak tüm kamu kurumları ve yöneticileri için tasarlanmış olmakla beraber
kurumsal ve bireysel farklılıkları göz önüne alabilmektedir.
Bu özgünlükleriyle sistem salt bir yetkinlik veya eğitim programı değil ancak onlarla da
zenginleştirilmiş bütünsel bir sistemdir.
StratejisT sistemi beş temel katmandan oluşmaktadır. Aşağıda görüldüğü üzere bu katmanlar:
1. Amaçlar ve Hedefler
2. Yetkinlikler ve Süreç (Kamuda Stratejik Liderlik Modeli)
3. Program Bileşenleri
4. Yapı ve İşleyiş
5. Düzenlemeler
olarak sıralanmıştır. Bu bileşenleri gösteren model Şekil 2’de gösterilmiştir.
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Şekil 2: StratejisT Bileşenleri
KAMUDA STRATEJİK YÖNETİM KAPASİTESİ GELİŞTİRME PROJESİ

30

PROJE SONUÇ RAPORU

StratejisT’in ana amacı Türkiye kamu kurumlarının etkin stratejiler üretmeleri ve bunları
uygulayabilmeleridir. Bunu gerçekleştirebilmek için üç temel hedef üzerinde odaklanılmıştır:
1. Yöneticilerin stratejik yönetim becerilerini geliştirmek
2. Kurumların etkin stratejiler üretmesini ve uygulamasını sağlamak
3. Stratejik düşünceyi kamu sektöründe yönetim kültürünün bir parçası haline getirmek
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 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.
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.
Sistemin hedefleri stratejik yönetim için özel olarak geliştirilmiş olan ‘StratejisT Yetkinlik Modeli’ne
dayandırılmış, StratejisT program bileşenleri de bu yetkinlikleri geliştirmek üzere hazırlanmıştır.
Yetkinlikler ve gelişim programı Şekil 3’de gösterildiği şekliyle 5Y Stratejik Yönetim Sürecine
dayandırılmıştır.

Şekil 3: Beş Y Stratejik Yönetim Süreci
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Gelişim programları kamu yöneticilerinin yetkinlikleri geliştirmek amacıyla tasarlanmışlardır. Farklı
kademeler 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

programlarında uzman çalışmaları, katılımlı toplantılar ve konferanslar da bulunmaktadır. Örneğin;
Ulusal Strateji Konferansı hem üst politika içeriğinin tartışıldığı hem de kurumların stratejilerinin
paylaşıldığı ve bütünleştirildiği ülke çapındaki toplantılardır.
STRATEJİST YETKİNLİK MODELİ
Kamuda stratejik yönetim kapasitesinin geliştirilmesi için gerekli yetkinlikler Şekil 4’de gösterilen
‘StratejisT Yetkinlikler Modeliyle’ tanımlanmıştır. Buna göre kamuda stratejik yönetimi kapsayan
kurumsal ve bireysel yetkinlik alanları arasında doğrudan bağlantı kurulmuştur.

Şekil 4: StratejisT Yetkinlik Modeli
Her bir alan birbirlerine karşılık gelen dörder tane yönetici rolü ve kurumsal işlev yetkinliklerinden
oluşmaktadır. Kurumsal işlevler ortak tasarım, ortak öğrenme, ortak potansiyel geliştirme ve ortak
eylem yetkinlikleri kavramlarıyla ele alınmıştır. Stratejik yönetim alanında yöneticilerin dört farklı
rolünün tanımlandığı yönetici rollerine ait yetkinlikler ise sırasıyla stratejisT tasarımcı, analist,
katalizör ve uygulama geliştirici rollerinin gerektirdiği yetkinlikleridir.
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Ana Sistemin İşleyiş Şemasında görüldüğü gibi (Şekil 3); Stratejik Yönetim Süreci, stratejik bilincin
oluşturulmasıyla başlayıp, strateji ekibinin kurulması, analizlerin yapılması, yönlendirmelerin
belirlenmesi, tanımlarda ortak dil oluşturulması, stratejilerin tasarımı, uygulama ve kontrol
aşamalarının bağlantılarını göstermektedir.
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SONRAKİ ADIMLAR
PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN ÖNERİLER
I. MODELİN KİLİT TASARIM FAKTÖRLERİ
Projede, uygulamaya ışık tutacak yeterince bilgi oluşturulmuştur. Projenin başarılı şekilde hayata
geçirilmesindeki en büyük itici güç, paydaşların süreçlere aktif olarak katılmasından geçmektedir.
Stratejik Yönetimin doğası gereği kamu yönetiminde bir değişimi de beraberinde tetiklemektedir. Bu
değişimin gerçekleştirilebilmesi için mevcut iş yapış tarzlarının, çalışma biçimlerinin sorgulanması
gereklidir. Yeni tasarlanan sistemde, kilit tasarım faktörleri aşağıda sıralandığı gibidir:
•

STRATEJİK DÜŞÜNCE ve STRATEJİK YÖNETİM (sadece Stratejik Plan değil)

•

KURUMLAR ARASI BAĞLANTILAR ve İŞBİRLİĞİ

•

İLETİŞİM

•

KATILIMLI YÖNETİM

•

YAPARAK ÖĞRENME

•

BİREYSEL ve KURUMSAL YETKİNLİKLER

•

MERKEZİ KOORDİNASYON ve KURUMSAL ÖĞRENME ORTAĞI / EĞİTİMCİ
KADROSU OLUŞTURULMASI

Bu önemli tasarım unsurlarının sürekliliği garanti altına alınarak sistemin sürdürülmesi gereklidir.
Uygulamanın; stratejik yönetimde yönetici rollerinin anlatılacağı, programın tanıtılacağı ve ilk
eylemlerin planlanacağı bir toplantıyla başlatılması önerilmektedir. Başlatma toplantısını, Devlet
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının kurumları davet ederek, öncülüğünü yapması ve programı
üslendiğini duyurması düşünülmektedir.
DPT stratejik planlama ve stratejik yönetim alanlarında tüm kamuda katalizörlük görevini üslenmiştir.
Kamu yönetiminin iyileştirilmesine yönelik çalışırken DPT’nin misyon ve vizyonuna uygun olarak işi
nasıl daha iyi yapabiliriz noktasında yoğunlaşılmaktadır. Çünkü DPT ulusal düzeyde ülke için politika
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ve strateji üretme işine odaklanmış bir kurumdur. Bunu kurumsal düzeydeki stratejik planlarla en iyi
nasıl destekleyeceği çabası içindedir. Önemli zorluklardan biri ara bağlantıların kurulabilmesi ve
işlevsel kılınabilmesidir. Ülkemizin köklü bir kalkınma planlaması deneyimi vardır. Bu deneyimin
zaman içinde görülen eksik taraflarının yeni stratejik yönetim aracıyla nasıl tamamlanabileceği,
özellikle ulusal düzeydeki politikaların kurumlarımızda uygulama aşamasına nasıl daha iyi
yansıtılabileceği, politikalarla bütçe ve kaynak kullanımı arasındaki bağlantının nasıl daha
netleştirilebileceği ana başlıklardır. Dolayısıyla doğrudan hizmet alanların gözünden performans
göstergeleri cinsinden kaynak kullanımı nasıl yönlendirebilir sorunsalı önem arz etmektedir. Stratejik
planlama ve yönetim pratiğinin sadece plan hazırlamak değil bunun da mekanik ve statik bir sistem
içinde kalmasının önüne geçilmesi en önemli stratejik zorluklardandır. Sistemi sürekli iyileştirme
yollarını bulmak gerekmektedir. Bir sisteme sürekli bağlı kalınamamaktadır. Kendi kendini
sorgulayan ve gerekli değişiklikleri iyi yönde yapabilen bir sistem tasarımının önemi artmaktadır.
Kurumlardaki işlerin ve ilişkilerin yönetilmesi ve kurumun geleceğe hazırlanması gelişim sürecinin
yapılandırılması birbirine paralel olarak sürdürülmelidir. Her kurumda; kurumsal ve bireysel
yetkinlikler görev ve fonksiyonlara göre tanımlandıktan sonra kurumun “gelişim politikası” ortaya
konmalıdır. Programın planlaması ve değerlendirme kriterleri kurumsal politikalar çerçevesinde ele
alınarak bütünleştirilmelidir.
II. UYGULAMAYA YÖNELİK ÖNERİLER
Proje boyunca tüm paylaşım ortamlarında katılımcı değerlendirmelerinden ve görüşlerinden öne çıkan
konular aşağıda modelin işletim (Şekil 5) sürecine göre verilmiştir.

Şekil 5: İşletim Süreci
II.1. ANA SÜREÇ 1: STRATEJİST MODELİNİ TUTUNDURMA
•

Sahiplik sorununun giderilmesi için Eylem Planı haline getirilip Başbakanlık genelgesi
yayınlanarak tüm merkezi kamu idarelerine duyurulmalıdır. Bir bakan ve kuvvetli bir
kurumun sahipliği ve koordinasyon kurulunun oluşturulması sürekliliği sağlamak açısından
son derece önemlidir. StratejisT modelini sahiplenecek organizasyonun Devlet Planlama
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Teşkilatı Müsteşarlığının bünyesinde olması ve ilgili Bakanın, kapasite gelişim programını
diğer Bakanlara anlatmasının inandırıcılığı sağlayacağı düşünülmektedir.
•

Kapasite geliştirme ve eğitim alanlarında yetkin bir kamu kurumunun alt yapısının
kullanılması bu kurum tarafından modelin desteklenmesi zaman ve kaynak tasarrufu
sağlayacaktır. Ancak; sürecin tasarlama, tedarikçi seçimi ve yönetimi, uygulamaya aktarım ve
değerlendirme aşamalarının farklı biçimde organize edilmesi gerekmektedir. Bunun için
gücün hizmet alana verilmesi önerilmektedir. Hizmet veren görevi üstlendiğinde, işi
sahiplenmekte ve kendisi yapmak istemektedir. Böylece beklenen değişim
sağlanamamaktadır.

•

Kamu yöneticilerinin stratejik gelişimleri için Merkezi bir kuruma ihtiyaç vardır. Bu merkez
için Dış Ticaret Müsteşarlığınca kurulan TURQUALITY® örnek gösterilebilir. Detayları;
Strateji Raporu ve Ayrıntılı Kapasite Geliştirme (İhtiyaç Analizi) Raporunda verilen
StratejisT Koordinasyon Merkezi (STRAKOM) kurumların insan kaynakları/personel, eğitim,
bilgi teknolojileri (IT) ve strateji geliştirme birimlerinin oluşturduğu grupların ortak
çalışmaları ile yürütülecektir.
STRAKOM’un bir kalkınma planı dönemi boyunca hizmet vermesi, bu süre içinde kamu
kurumlarının kendi öğrenme ortaklarını/eğitmenlerini yetiştirmeleri öngörülmektedir.

•

Söz konusu merkezin ana tedarikçilerinin, yurt içi ve yurt dışı örneklerde de görüldüğü gibi,
bir veya birkaç “üniversite” olması teori ile uygulamanın bütünleştirilmesini sağlayacaktır.
Diğer öğrenme ve gelişim ortaklarının üniversitenin desteğinde seçilmesi ve
yönlendirilmesinde yarar vardır. Benchmark olarak örneklenen Borusan Akademi, Sabancı
Holding, Lufthansa, Alfa Laval, VAAA uygulamalarının, StratejisT ile benzerlikleri ise İyi
Uygulamalarla İlgili Kıyaslama Çalışmaları Sonuçları başlığı altında raporumuzda yer
almaktadır. (bknz. Sayfa 22)

•

Hizmet satın alma (örneğin üniversite, uluslararası danışmanlık şirketlerinden) yoluyla
tedarikçi kapsamı geliştirilmelidir.

•

Tutundurma takvimi; belirlenecek tutundurma faaliyetlerinin tasarımı, planlaması yapılarak
başlatılmalıdır. Karşılaşılacak sorular ve engeller tutundurma öncesinde öngörülüp, hazırlıklı
olunmalıdır.

•

Eğitim birimlerinin direncinin azaltılması için yakın ilişki kurulmalıdır.
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•

Katalog hazırlanırken diğer kurumlarla koordineli ve miatlı (süreli) yazışma yapılmalıdır.

•

Daha iyi anlaşılması için, katalog, e-ortamda video klipleriyle sunulmalıdır.

•

Çağrı merkezi kurularak 7/24 hizmet verilmelidir.

•

Ulusal Stratejiler Konferansını Başbakanın açması, tüm en üst ve üst yöneticilerin katılması
ve fikir beyanının zorunlu olması organize edilmelidir.

•

Her kurumun Öğrenme Yönetim Sistemi - ÖYS (LMS) kurma isteğine karşı ÖYS
standartlarının netleştirilerek yöneticilere yönelik merkezi bir web tabanlı ÖYS sistemi
kurulmalıdır. Yöneticilere referans olacak bilgi, strateji oyunları, veri bankası gibi farklı
olanaklar sunulmalıdır.

•

Siyasi ve kurum üst düzey yönetimi düzeyinde sahiplik problemine karşı iyi uygulama
örnekler paylaşılmalıdır.

•

StratejisT kullanımını teşvik etmek için yönetmelik değişikliğine gidilerek hizmet içi eğitim
sistemine StratejisT’ dâhil edilmelidir.

II. 2. ANA SÜREÇ 2: GELİŞİM PLANININ HAZIRLANMASI
•

İhtiyaç analizi konusunda merkezi bir kurum kılavuzluk yapmalıdır.
Uzman desteğine başvurulmalı ve eğitici adaylarının doğru seçilmesi için hizmet alanların
görüşleri de dikkate alınmalıdır.

•

Nitelik envanterinin oluşturulması için en üst yöneticiye başvurulmalı, kurum içi uzmanlıklar
tespit edilmelidir.

•

İç eğitimcilerin; daha fazla zamanları olabileceği düşünülerek, orta düzey yöneticiler,
uzmanlar ve müşavirler arasından seçilmesinde yarar görülmektedir.

•

Modern bir İnsan Kaynakları yapısı tasarlanmalıdır.

•

İnsan Kaynakları birimlerinin idari ve beşeri kapasitesinin yetersizliğine karşı hizmet satın
alınarak desteklenmesi ve Personel Daire Başkanlıklarının yapısı ve özü İnsan Kaynaklarına
dönüştürülmelidir.

II. 3. ANA SÜREÇ 3: GELİŞİM PROGRAMLARININ UYGULAMASI
•

Programlar akreditasyon ve sertifikasyon sistemi ile güvence altına alınmalıdır.
Tedarikçilerin/gelişim ortaklarının sunacağı programda önerilen ürünlerin ve hizmetlerin
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modelde tanımlanan standartlara ve düzenlemelere uygunluğunun tespit edilerek onaylanması
modelin uygulanmasını kolaylaştıracak ve kalitesini belli bir düzeyde tutabilecektir.
•

Kamu ihale mevzuatının sorunlarının kaldırılması için mevzuat değişikliğine gidilmelidir.

•

Programlara katılım sorunlarının engellenmesi için zamanlama ve yer planlaması yapılmalı;
yükselme, atama vb. hususlarda programlara katılım durumunu dikkate alınmalıdır.

•

Kurum içi öğrenme ortakları için özel ve sürekli eğitimler düzenlenmeli, kendi uzmanlık
alanlarında tazeleme eğitimleri almaları sağlanmalıdır.

•

Eğitimler kamuda kapasite oluşuncaya kadar üniversitelerle işbirliği yapılarak koordine
edilmelidir.

•

Pilot uygulamalar arttırılmalı ve iyi uygulama örnekleri duyurulmalıdır.

•

Eğitim içeriklerine farklı özellikler yansıtılmalı, deneyim (paylaşım) ortamı yaratılmalıdır.

•

Tüm eğitim tedarikçilerinin uyum içinde çalışabilmesi sağlanmalı; tedarikçiler ortak yaklaşım
içinde olmalıdır. Gelişim ortaklarının profili (alacak, verecek, tasarlayacak) tanımlanmalıdır.

•

Kamuda “kamu yöneticisi yetiştirme” sorumluluğu olan birimler arası koordinasyonun
sağlanması ve yeni işbirliklerine yönelmesi gerekmektedir. Yapısal sorunların giderilmesi
gündeme getirilmelidir.

II. 4. ANA SÜREÇ 4: GELİŞİM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
•

Ölçmedeki sorunlar için merkezi kurum rehberlik etmelidir.

•

Hizmet alımında (gözden geçirme, sistem analizi) ölçme-değerlendirme bilgileri istenmelidir.

•

Çalışmalar bilimsel araştırmalarla desteklenmelidir.

•

Objektifliği sağlayacak bir sistemin kurulması dikkate alınmalıdır. Standart ölçme değerlendirme kriterleri belirlenmelidir.

•

Stratejik Planlama Kılavuzu stratejik yönetim eğitim ve gelişim modeli ile değerlendirme
yöntemlerini içerecek şekilde güncellenmelidir.
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II. 5. ANA SÜREÇ: 5 STRATEJİST PROGRAMLARINI GÜNCELLEME
•

Geri beslemelerin toplanamaması ve kurumsallaşamama tehlikesine karşı Öğrenme Yönetim
Sistemi -ÖYS (LMS)- raporları kullanılmalıdır.

•

Kurumsal ve bireysel değerlendirmelere ayrı ayrı imkân verilmelidir. Değerlendirmelerle
ilgili planlı toplantılar yapılarak, programlar gözden geçirilmeli, gerekli düzeltmeler ve
düzenlemeler yapılmalıdır.

•

Üst yönetici emri ya da Başbakanlık (DPT) genelgesiyle talep canlandırılmalıdır.

III. PROJEDE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER VE GENEL ÖNERİLER
III. 1. GÜÇLÜKLER
Programın uygulama tarihini belirlemek güçlüklerin başında gelmektedir. Katılımcıların ve öğrenme
ortaklarının zaman planlarının uyumlaştırılamaması nedeniyle program birkaç kez değiştirilmiştir.
Gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı organizasyonlarda ciddi zorluklarla karşılaşılmıştır. Yurt dışından
gelecek olan eğitmenlere değişiklikleri açıklamak sıkıntı yaratmıştır.
Programa katılımla ilgili teyitleri almak karşılaşılan önemli güçlüklerdendir. İletişim aracı olarak eposta kullanılmaması ya da e-postaların yanıtlanmaması organizasyon yapmayı engellemiş ve
maliyetlerin yükselmesine neden olmuştur. Web ortamında sunulan forumlara itibar edilmemiştir.
Programa devam etme konusunda da sorun yaşanmıştır. Bazı katılımcılar programı başından sonuna
kadar izleyememiştir.
Ankara’da gerçekleştirilen uygulamalarda katılımcılar iş ortamından fiziki olarak kopamamakta,
makama çağırılabilmekte ya da her hangi bir nedenle, programa yarım zamanlı katılmayı tercih
edebilmektedirler. Teknolojik iletişim (cep telefonu vs.) yoğunlaşmayı engellemektedir. Eğitim
sonrasındaki akşamları kullanamamak veya konuk konuşmacı ile eylemden öğrenme, deneyim
paylaşımı gibi destek faaliyetlerinin planlanmasını güçleştirmektedir.
III.2. GENEL ÖNERİLER
Programın kamu yönetiminde en üst düzey makam tarafından sahiplenilmesi ve izlenmesi önemli bir
başarı faktörüdür.
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Ankara dışında gerçekleştirilmesi tercih edilmekte, hafta sonlarının da değerlendirilmesi uygun
bulunmaktadır.
Programlar tasarlanırken; katılımcıların yıllık izin ve iş yüklerinin yanı sıra kamu yöneticilerinin
yoğun olduğu dönemlerinin (bütçe dönemi gibi) dikkate alınması gerekmektedir.
Ankara’da yapılacak organizasyonlarda, özellikle birinci kademe için program saatlerinin 10.00-16.00
şeklinde düzenlenmesi diğer önerilerden biridir.
Eğitim dokümanlarının önceden kendilerine ulaştırılmasının yararlı olacağı da öneriler arasındadır.
Söz konusu dokümanlar Sabancı EDU web platformunda ve www.stratejist.gov.tr sitesinde
paylaşılmıştır. Pilot uygulamada katılımcı listeleri değiştiğinden ve e-postalar zamanında
ulaşmadığından/okunmadığından bu yorum alınmıştır.
Diğer konular aşağıda sıralanmıştır:
-

Stratejik yönetimde kullanılan araçların çeşitlendirilmesi ve araçların kullanılmalarının
sağlanması için kurum içi öğrenme ortakları/eğitmen yetiştirilmelidir.

-

Stratejik Planlama Kılavuzu stratejik yönetim eğitim ve gelişim modelini içerecek şekilde
güncellenmelidir.

-

İdarelerin Hizmet İçi Eğitim uygulamaları, yıllık eğitim plan ve programları doğrultusunda
yürütülmektedir. Model dikkate alınarak; kurumların eğitim, insan kaynakları ve strateji
geliştirme birimleri ile birlikte Hizmet İçi Eğitim Yönetmelikleri yeniden gözden geçirilmeli ve
StratejisT’in yönetmelikte yer alması sağlanmalıdır.

-

Performans göstergelerinin belirlenmesi tüm kurumların ortak güçlüklerindendir. Kurumsal
hedeflerin bireysel hedeflere dönüştürülmesi özel önem arz eden bir konudur.

-

Geri bildirim her kurumsal süreç için sistemleştirilmesi gereken bir iletişim eylemidir.

-

Yurt dışı ve yurt içinde yaygın teşkilatı olan kurumların yöneticilerinin senkron sanal ortam
toplantıları ve sanal ortamda forum kullanımlarının özendirilmesi çok sayıda fayda sağlayacaktır.
Bu konudaki başlıca faydalar aşağıda sıralanmıştır:
o

Zaman kazanımı

o

Ulaşım ve konaklama masraflarında tasarruf sağlaması
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-

o

Yerinden yönetim ve denetime olanak vermesi

o

Aynı zamanda çok sayıda yöneticinin bir araya gelebilmesi

Atamalarda yöneticilerin gelişim faaliyetlerine katılmış olmalarının dikkate alınması önemli bir
motivasyon unsurudur.

-

Eğitimler uygulamalarla desteklenmediği zaman kurumsal performansa etkisi düşük olmaktadır.
Eğitim sırasındaki uygulamaların ötesinde öğrenilenlerin işe aktarımının da planlanması
programların etkinliğini artıracaktır.

-

Uygulama “dalgalar” (gruplar-fazlar) halinde planlanmalı, kuruluşların stratejik planlama süreci
göz önüne alınarak önceliklendirme yapılmalıdır.(4)

-

Kurum, Stratejik Planlama sürecinin hangi aşamasında olursa olsun, gelişim faaliyetlerini
planlamadan önce, ihtiyaç analizi yapmalıdır.

-

Modelin yapısını oluşturan yetkinliklerin sorgulamasını içeren anket; kurumların stratejik
yönetimdeki gelişimlerini değerlendirebilmek ve gelişim ihtiyacı analiz aracı şeklinde Yönetici
Değerlendirme Çerçevesi olarak kullanılmalıdır.

-

Modelin ilk uygulamasının ilk dalgaları için “AB IPA” programı kapsamında yürütülecek
projelerden biri ile örtüştürülüp başlangıç yapılması üzerinde durulmalıdır.

SİSTEMİN KAMU YÖNETİMİNDEKİ İŞLEVİ
StratejisT sistemi kamu yönetiminde önemli bir yapı taşı işlevi görecektir. Proje boyunca elde edilen
bilgiler doğrultusunda stratejik yönetim ile ilgili çabaların, taleplerin, düşüncelerin kamu yönetiminin
tümünü etkileme gücü olduğu açık şekilde görülmüştür.
Dünyadaki benzer örneklerinden daha gelişmiş ve özgün şekilde tasarlanan StratejisT sisteminin de
Türk

Kamu

Yönetimi

alanında

önemli

ölçüde

kapasite

geliştirilmesine

destek

olacağı

düşünülmektedir. Zira stratejik yönetim, tüm ülkeler için gelecek dönemde kamu yönetiminin asli
işlevi haline gelecektir. Sistemin uygulamaya geçirilmesi için hızla ve koordineli şekilde hareket
edilmesi gerekmektedir.

4

Aynı programı alacak yöneticilerin, 20-25’er kişilik gruplar halinde belli aralıklarla aynı seminerlere
katılmalarının sağlanması.
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Ekler
EK: 1 NATIONAL SCHOOL OF GOVERNMENT İLE GÖRÜŞME ÖZETİ
10 Kasım 2010 tarihinde proje grubundan EDU Direktörü Dr.Cüneyt Evirgen’in NSG’nin
İngiltere’deki merkezinde yapılan toplantıda, NSG’den
-

Bob Stephenson “Head of International Development and Cosultancy “

-

Sean Lusk “Program Director, Strategy and Policy”

-

Adrian Rossiter “Principal Consultant: EU Integration and Governance
International Consultancy”
yer almışlardır.

Anılan toplantıda StratejisT çerçevesinde yapılabilecek işbirliğinin genel çerçevesi üzerinde görüş
alışverişinde bulunulmuştur.
StratejisT özgün ve tutarlı, başarılı bir model olarak değerlendirilmiş ve izlenen yol olumlu olduğu
özellikle belirtilmiştir.
Uygulamalarda kamuda stratejik yönetimin yerleşmesi sürecinde İngiltere’de de benzer zorlukların
yaşanmakta olduğu ve engellerin bulunduğu ifade edilmiştir. En önemli eksikliğin performans
değerlendirmeden

kaynaklandığı,

performans

değerlendirebilmek

için

kamu

yöneticilerine

değerlendirme araçları verilmesinin üzerinde durulmuştur.
Stratejik Yönetim sürecinin raporlanacağı makam önem taşımaktadır. Müsteşarlıkların Başbakanlığa
rapor etmesi, Stratejik Planların Başbakan tarafından takip edilmesi, yaptırım gücü ve iradeyi
güçlendirmektedir. Bu bağlamda Bakanlıklarda performans kurullarının oluşturulması sistemin
benimsenmesini kolaylaştırabilmektedir.
Kurumlar arası koordinasyon konusunun önemli ve kritik olduğu vurgulanmış, doğru kurgulama ve
doğru tasarım yapılamadığı takdirde beklenen çıktıları elde etmenin mümkün olamayacağına işaret
edilmiştir.

KAMUDA STRATEJİK YÖNETİM KAPASİTESİ GELİŞTİRME PROJESİ

42

PROJE SONUÇ RAPORU

NSG yetkililerine, kendileri ile yapılabilecek işbirliğinin öncelikli konusunun; Stratejik Yönetim
araçlarının çeşitlendirilmesi için eğitici eğitimi olduğu belirtilmiştir. NSG desteği verme konusuna
son derece olumlu yaklaşmaktadır. Ayrıca NSG;
-

Üst düzey kamu yetkililerine NSG’nin eğitim merkezinde eğitim verebileceklerini,

-

Eğitimci eğitimini tamamlayan öğrenme ortaklarının, eğitimin hemen ardından
programa başlamaları gerektiği, takvimin bu hususlar dikkate alınarak
düzenlenmesini,

-

StratejisT’in başlangıcının tüm kamuya değil, bir Bakanlığa odaklanılarak ve
Bakanlıktaki her yöneticinin katılımı sağlanarak gerçekleştirilmesini önermiştir.

Öte yandan, NSG, çok sayıda Üniversite, kurum ve kuruluşla işbirliği içinde olduğundan, uluslar arası
ortamlarda kurumlar arası, üniversiteler arası, ihtiyaç duyulan ilişkileri kolaylıkla sağlayabilecek
yetkinliktedir.
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EK: 2 PROJE ÇALIŞMALARINA KATILAN KAMU KURUMLARI
Adalet Bakanlığı
ARGS
Atatürk Kültür ve Tarih Vakfı
Başbakanlık
Bayındırlık ve İskan Bk.
BOREN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bk.
Çevre ve Orman Bk.
Denizcilik Müsteşarlığı
Devlet Operasyon ve B. GM
Devlet Tiyatro Genel Müdürlüğü
Dış Ticaret Müsteşarlığı
Dışişleri Bakanlığı
Diyanet
DMİ
DPT
DSİ
Emniyet Genel Müdürlüğü
ETKB
GAP – BKİ
GİB
GSGM
Gümrük Müsteşarlığı
Hacettepe Üniversitesi
İçişleri Bakanlığı
İGEME
İşkur
İTÜ
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
KOSGEB
Kültür Turizm Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Marmara Üniversitesi
Milli Eğitim Bakanlığı
MPM

MTA Genel Müdürlük
ÖÇKBB
ODTÜ
OGM
OIB
ÖSYM
Özürlüler İdaresi Başkanlığı
Petrol İş Genel Müdürlüğü
Sağlık Bakanlığı
Sanayi ve Ticaret Bk.
Sanayi ve Tabii Kaynaklar Bk.
Sayıştay
SGK Başkanı
SHÇEK
SHGM
SSM
SYDGM
T.Adalet Akademisi
TAEK
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
TBMM
THB
TKB
TKGM
TODAIE
TPE
TSE
TÜBA
TÜİK
TÜRKAK
TÜSSİDE
Ulaştırma Bakanlığı
Vakıflar Genel Müdürlüğü
YÖK Başkanlığı
Yurtkur Genel Müdürlüğü

KAMUDA STRATEJİK YÖNETİM KAPASİTESİ GELİŞTİRME PROJESİ

44

PROJE SONUÇ RAPORU

EK: 3 PROJEDE ROL ALAN ÇALIŞMA EKİPLERİ

YÜRÜTME KOMİTESİ:
Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü Genel Müdürü
Ahmet ÇELENKOĞLU,
Stratejik Planlama Dairesi Başkanı Anıl YILMAZ
Planlama Uzmanları Osman YILMAZ ve Volkan ERKAN (Proje Koordinatörleri)
HARCAMA YETKİLİSİ
Müsteşarlık Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Hasan GÖLCÜK
SABANCI ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM EKİBİ :
Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi (EDU) Direktörü Dr. Cüneyt EVİRGEN,
Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi (EDU) Koordinatörü Gonca
BÖREKÇİ
Sabancı Üniversitesi Proje Direktörü Zeynep BİRSEL- Gamze
Program Danışmanı Dr. Oya TORUM
DANIŞMA KURULU

Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü Genel Müdürü
Ahmet ÇELENKOĞLU
Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanı Anıl YILMAZ
Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Ahmet KESİK
Hazine Müsteşarlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanı Mustafa AKMAZ
Başbakanlık Strateji Geliştirme Başkanı Muhsin SEZGİ
Devlet Personel Başkan Yardımcısı Şaban TALAS
Devlet Personel Başkanlığı Daire Başkanı Ekrem KURU
TODAİE Genel Müdürü Prof. Dr. Eyyüp G. İSPİR
Maliye Bakanlığı Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanı Hasan ŞAHİN
Maliye Bakanlığı Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkan Yardımcısı Mehmet YÖRÜK
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Hamit KARAYAZI
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