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STRATEJĐST MODELĐ KAPASĐTE GELĐŞĐM PROGRAMI
StratejisT programının işleyişi (Şekil 1) kurumların Stratejik Planlama ve Yönetim süreci üzerine inşa
edilmiştir. Stratejik Planlama kılavuzunda anlatılan adımlar ve Stratejik Yönetimin literatürdeki genel
adımları ‘5Y’ olarak ifade edilebilecek olan yer, yön, yol, yapma, yoklama adımlarıyla eşleştirilmiştir.

Şekil 1: StratejisT Programının Đşleyişi
Stratejik Yönetim sürecine hazırlık adımıyla da birleştirilerek bireyin ve kurumların yetkinliklerinin
eş zamanlı olarak geliştirilmeleri hedeflenmiştir. Birlikte geliştirme olarak tasarlanmış bu unsurla,
birey ve kurumlar süreci paralel olarak koşacaklardır. Süreç adımıyla ilgili yöneticiler gerekli eğitim
programlarına katılacaklar ve daha sonra kurumsal uygulama programıyla süreç adımına ilişkin
gerçek çıktıyı üretmek üzere kurum düzeyinde çalışmalar yapacaklardır. Böylece hem bireylerin
yaparak öğrenmeleri hem de kurumsal yetkinlik halinde gelişimler programlarla desteklenmiş
KAMUDA STRATEJĐK YÖNETĐM KAPASĐTESĐ GELĐŞTĐRME PROJESĐ
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olacaktır. Çalışmalar Ulusal Strateji Konferansı yoluyla kurumlar arası entegrasyonun gelişimini üst
noktaya taşıyacaktır. Aynı zamanda tüm süreç boyunca yardımcı olacak ‘StratejisT Portal’ sistemi
tarafından desteklenecektir.

STRATEJĐST KAPASĐTE GELĐŞĐM PROGRAMI
Örgütsel öğrenmenin özü; kazanılan bilgiyi paylaşmaya ve eylemden öğrenmeye dayanır. Lider
yönetici, bir yandan kurumun sesini dinlerken, diğer yandan kurumun ve bireylerin performansını
izleyerek, öğrenilen dersleri paylaşır.
Lider yöneticilerin; iyileşme ve gelişme adına dinlemesi, anlaması, aktarması ve her şeyden önce
istekli olması öğrenmeyi hızlandırır. Kurumlar öğrenilmiş dersler bakımından çok zengindir. Bu
zenginlikten yararlandırmak yöneticinin görevidir. Söz konusu bilgi birikiminin paylaşılması
kurumların yetkinliklerini geliştirir.
Değişimin, vizyonun kurumun büyük çoğunluğundan destek görecek kadar içselleştirilmesi için uzun
yıllara ihtiyaç vardır. Sürenin kısaltılması birlikte hareket etmeye bağlıdır. Peter Senge’ye göre,
öğrenen örgüt; “geleceği yaratma kapasitesini sürekli artıran örgüttür”. Peter Senge’nin bakış açısı ile
kurumsal öğrenme, bir kurumun farklı birimlerinde öğrenilen şeylerin kurumun tümünde görüşülüp
benimsenmesi durumunda mümkündür. Öğrenme bir ortam içinde başlar; bu ortam içinde kişi ya da
ekip değer taşıdığına ve işine yarayacağına inandıklarını öğrenir. Bunun örgütsel öğrenmeye
dönüştürülmesi ise paylaşma mekanizmasını gerektirir.
Paylaşma mekanizmasının “StratejisT Kapasite Gelişim Programı”nda yer alan “U: Uygulama”
konuları ve web platformları ile desteklenmesi öngörülmektedir.
Bu bağlamda; kapasite gelişim programı sadece sınıf ortamında gerçekleştirilecek eğitimlerden değil,
öğrenilenleri uygulamaya aktarmayı da içine alan bir yapı içersinde sunulmuştur. Tablodan da
görüleceği üzere; “E” Eğitimler, “U” Uygulamaları tanımlayacak şekilde akademik anlamda
kodlandırılmıştır. Dersler ve uygulamalar, 5Y ve yönetici rolleri ile ilişkilendirilerek; 100’ler Hazırlık,
200’ler Yer, 300’ler Yön, 400’ler Yol, 500’ler Yap, 600’ler Yokla rakamları ayrılmıştır. 700’lerde ise
“Baz Yetkinlikler” gösterilmiştir.
Eğitim ve uygulamaların hangi yetkinliklere hizmet edeceği ise sağdaki kolonlarda belirtilmiştir.
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Tablo 1: Stratejik Kapasite Gelişim Programları “StratejisT”
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Gösterimlerle Đlgili Açıklamalar
Modül: Đçinde farklı programlar bulunan öğrenme yapısı
Program: Belli süre içinde bir kerede yapılacak gelişimin uygulanması
Program Kodları
Exxx: Eğitim Programı Kodları (Ör: E101 gibi)
Uxxx: Uygulama Programı Kodları (Ör: U101 gibi)
Dxxx: Destek Süreçlerin Kodları (Ör: D101 gibi)
Gxxx: Grup Çalışmaları (Ör: G101 gibi)
Mod (Katılım Şekli)
B: Bireysel Katılım (bir veya birden çok kurumdan yöneticiler)
K: Kurum Olarak Katılım (aynı kurumun yöneticileri)
KA: Kurumlar Arası Katılım (kurumlarını temsilen farklı kurumlardan yöneticiler)
Katılım Zorunluluğu
Z: Zorunlu (stratejisT programının uygulanması için asgari gerekli gerçekleştirilmesi gereken
programlar)
O: Seçmeli (Kurumların ve bireylerin ihtiyaçlarına göre belirlenen programlar)
∆

: Sanal ortamda geniş katılımlı (Zorunluluğunun yanında uygulama kolaylığı ve
yaygınlaştırma sağlamak için aynı zamanda sanal ortamda da sunulacak programlar)

Birimler
AHB: Ana Hizmet Birimlerinden yöneticiler (Kademe 1-2-3)
BTB: Bilgi Teknolojileri Birimlerinden unvanlarda belirtilen kademeden katılımcılar
DAN: Danışma Birimlerinden unvanlarda belirtilen kademeden katılımcılar.
DES: Destek Birimlerinden yöneticiler (Kademe 1-2-3)
ĐK: Đnsan Kaynakları birimlerinden yöneticiler

KAMUDA STRATEJĐK YÖNETĐM KAPASĐTESĐ GELĐŞTĐRME PROJESĐ

17/175

STRATEJĐST KAPASĐTE GELĐŞĐM PROGRAMLARI

KAD: Kademe
SGB: Strateji Geliştirme Birimlerinden Yöneticiler
SPE: Stratejik Planlama Ekibi
TBR: Tüm Birimlerden yöneticiler (Kademe 1-2-3)
TEGT: Eğitim Birimindeki tüm çalışanlar
TĐK: ĐK Birimindeki tüm yöneticiler
TSGB: Strateji Geliştirme Birimindeki tüm strateji ve performans alanında çalışanlar
Kademeler:
Kademelendirme yöneticilerin rapor etme düzeyine göre yapılandırılmıştır.
Bakanlık düzeyinde:
KAD1: Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı
KAD2: Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı
KAD3: Daire Başkanı, Daire Başkan Yardımcısı
KAD4: Şube Müdürü, daha alt düzey yöneticiler ve yönetici adayı çalışanlar
TKAD: Tüm kademelerdeki yöneticiler
Bakanlığa bağlı özel bütçeli Genel Müdürlüklerde:
KAD1: Genel Müdür
KAD2: Genel Müdür Yardımcısı
KAD3: Daire Başkanı, Daire Başkan Yardımcısı
KAD4: Şube Müdürü, daha alt düzey yöneticiler ve yönetici adayı çalışanlar
TKAD: Tüm kademelerdeki yöneticiler
Kurumların farklı statüleri gereği aynı unvanın farklı seviyede söz konusu olduğu durumlarda
kurumlar bu farklılıkları yöneticilerin işlevlerine göre netleştirebileceklerdir.
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KAPASĐTE GELĐŞĐM PROGRAMLARI VE MÜDAHALE YÖNTEMLERĐ
Kapasite Gelişim Programları boyunca kullanılacak ve izlenecek müdahale yöntemleri, eğitimler iş
başında uygulamalar ve destek faaliyetlerden oluşmaktadır. Söz konusu faaliyetlerin başlıkları aşağıda
sıralanmış, detayları ise “Modelin Stratejisi ve Đşletim Sistemi” raporunda verilmiştir.
Açılış-Kapanış, Hazırlık Çalışmaları, Akşam Çalışmaları, Teoriyi Pratiğe Yansıtma Oturumları,
Vizyoner Sohbet Toplantıları, Simülasyon Programları, Yönetim Eyleminden Öğrenme, Yaşayarak
Öğrenme, Web Tabanlı Öğrenme, FORUM/WEB Tabanlı Öğrenme Platformu Üzerinden Yürütülen
Moderasyonlu Tartışmalar, Eylem Planı ve Takip Çalışmaları, Vaka Çalışmaları, Benchmark veya
Karşılaştırmalı Çalışmalar, Sınav ve Ödevler, Sanal Sınıf (Sanal Ortam) etkinlikleridir.

STRATEJĐST MODELĐ EĞĐTĐM MODÜLLERĐ AÇILIMI
StratejisT modelinde önerilen eğitim ve uygulama programları, Stratejik Yönetimin gerektirdiği
yetkinlikler ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nın hazırladığı Stratejik Planlama Kılavuzuna
göre yapılandırılmıştır. Program Stratejik Planlama Kılavuzunda yer alan aşamalar doğrultusunda
“1+5+1” olmak üzere 7 Modülden oluşmaktadır.(∗) Bu modüller sırasıyla aşağıda verilmiştir:
1. Modül: Hazırlık
2. Modül: Yer
3. Modül: Yön
4. Modül: Yol
5. Modül: Yap
6. Modül: Yokla
7. Modül: Baz Yetkinlikler

∗

Tüm modül tanıtımları için aynı format kullanılmıştır. Formatta: Tanım, temel öğrenme hedefleri (programın

değerlendirilmesi sırasında sorgulanacak şekilde hazırlanmıştır), değinilecek konular, eğitim yönetimi ve katılım
modları verilmiştir. Kademelere göre program süreleri Tablo 9, Tablo 10, Tablo 11’de yer almaktadır.
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1. MODÜL: HAZIRLIK
Hazırlık modülü; Planın Sahiplenilmesi, Planlama Sürecinin Organizasyonu, Süreç Đhtiyaçlarının
Tespiti, Zaman Planı, Hazırlık Programının düzenlenmesini kapsar. Kurumsal strateji sürecini
kurumun en tepe yöneticisinin başlatması ile açılır. Đlgili tarafların, diğer yetkililerin, idarecilerin ve
her düzeydeki çalışanların katkısını, ortak çabasını ve desteği ihtiyacını kurumda/kurumlarda
anlaşılmasını sağlar.
Program faaliyetleri, eğitim katalogunda ve program akışında Eğitimler; E100, Uygulamalar; U100 ve
Destek Süreçler; D100’ler şeklinde isimlendirilmiştir.
4 zorunlu, 4 seçmeli (bireylerin, kurumların ihtiyacına ve isteğine bağlı) olmak üzere 8 eğitim, 3
uygulama programını içeren bir modüldür. (Tablo 2)
Amaç
•

Kamuda Stratejik Yönetimi uygulamaya geçirmek

•

Farklı görevlerdeki ve faklı donanımlardaki kişilerin bir araya getirerek katılımcılığı
sağlamak

•

Liderlik ve koçluk davranışlarına destek olmak

•

Paydaşlarına değer katmak, kurumun verimliliğini, etkinliğini artırmak

Temel öğrenme hedefleri
Đki temel öğrenme hedefi tanımlanmıştır. Bunlar:
•

Kurumun, strateji ve planlamalarını desteklemek amacıyla temel süreçlerini beli rleme,
yönetme, iyileştirme ve geliştirebilme yetkinliğinin kazandırılması

•

Stratejik Planlama sürecinin Stratejik Yönetimin bir aracı olduğunun anlaşılmasının
sağlanması

Öğrenme yöntemi
Sınıf içi teknikler ve görev/hizmet sırasında uygulamalarla sürdürülecek, müdahale yöntemleri ile
desteklenecektir.
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Süre: Kurumun yapısına göre değişkendir. Đkinci yılın sonunda Ulusal Strateji Platformu için
hazırlanılır.

Tablo 2 StratejisT Hazırlık Modülü Programları

1. MODÜL “HAZIRLIK”
Kodlar

Programlar ve Katılım Modu

E101

"Kamuda Stratejik Kapasite" Programına Giriş

(Z)

U101

Strateji Süreci Başlatma Konferansı

(Z)

E105

Sosyal, Politik, Ekonomik Ufuk Turu ve Analizi

O/Z

E110

Kamuda Stratejik Yönetim Ve Düşünce

(Z)

U105

Hazırlık Toplantıları

(Z)

E115

Kamuda Değer Odaklı Yönetim

(Z)

E120

Durumsal Liderlik ve Koçluk

(Z)

E125

Koçluk ve Mentorluk

(O)

E130

Öğrenen Organizasyon

(O)

U110

StratejisT Öneri Sistemi

(Z)

2. MODÜL: YER
Stratejik Planlama çalışmasının durum analizi bölümü ile ilgili ihtiyaçların karşılanmasını
içermektedir. Tarihi Gelişim, Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi, Faaliyet Alanları Đle Ürün ve
Hizmetlerin Belirlenmesi, Paydaş Analizi, Kuruluş Đçi Analiz ve Çevre Analizi konularını
kapsamaktadır.
Bu modül 11 tanımlı programdan oluşmaktadır. Programların 8’i eğitim 3’ü uygulama olarak
tasarlanmıştır. (Tablo 3)
Program faaliyetleri, eğitim katalogunda ve program akışında Eğitimler; E200, Uygulamalar; U200 ve
Destek Süreçler; D200’ler şeklinde isimlendirilmiştir.
Amaç:
Kurumun faaliyetlerini gerçekleştirdiği iç ve dış ortamın kapsamlı bir biçimde incelenmesini ve
değerlendirilmesini içeren durum analizine destek olmaktır.
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Kurumun geleceğe yönelik amaç, hedef ve stratejilerini geliştirebilmesi için öncelikle, mevcut
durumda hangi kaynaklara sahip olduğunu ya da hangi yönlerinin eksik olduğunu, kurumun kontrolü
dışındaki olumlu ya da olumsuz gelişmelerin değerlendirilme tekniklerini açıklamaktır.
Temel öğrenme hedefleri:
Kurumun, aşağıda sıralanan çalışmaları yapabilmesi, kendisini ve çevresini daha iyi tanımasına
yardımcı olacak araştırmaları yapabilmek ve bunları kullanabilmektir.
o

Kurumun tarihi gelişimi

o

Kurumun yasal yükümlülükleri ve mevzuat analizi

o

Kurumun faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerinin belirlenmesi, aynı faaliyetleri
yerine getiren diğer kurum ve kuruluşlar

o

Paydaş analizi (kurumun hedef kitlesi ve kuruluş faaliyetlerinden olumlu/olumsuz
yönde etkilenenlerin, ilgili tarafların analizi)

o

Kurum içi analiz (kurumun yapısının, insan kaynaklarının, mali kaynaklarının,
kurumsal kültürünün, teknolojik düzeyinin vb. analizi)

o

Çevre analizi (kurumun faaliyet gösterdiği ortamın ve dış koşulların analizi).

Öğrenme yöntemi:
Sınıf içi teknikler ve görev/hizmet sırasında uygulamalarla sürdürülecektir. Konuk konuşmacı ile
yönetim eyleminden öğrenme, grup çalışmaları, vizyoner oturumlarla desteklenecektir.
Süre: Kurumun yapısına göre değişkendir. Đkinci yılın sonunda Ulusal Strateji Platformu için
hazırlanılır.

Tablo 3 “Yer” Modülü Programları

2. MODÜL “YER”
Kodlar

Programlar ve Katılım Modu

E201

Veriye Dayalı Karar Verme

Z

E205

Tahminleme Yönetimi

O

E210

Karar ve Risk Yönetimi

O

E215

Bilgi Yönetimi

O
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Tablo 3 “Yer” Modülü Programları

2. MODÜL “YER”
Kodlar
U201

Programlar ve Katılım Modu
Stratejik Yönetim Đyi Uygulamaları Paylaşım

O

Oturumları
E225

Kıyaslama Eğitimi

U205

Kıyaslama Çalışması

O

U210

Kurumsal Stratejinin Gelişimi Çalıştayı

O

E230

Paydaş Analizi

U215

Paydaş Analizi Çalışması

Z

U220

Paydaşlarla Diyalog Çalıştayı

Z

U225

Uyum Analizi Çalıştayı

O

U230

Öngörü Çalışması

O

U235

Durum Analizi (Yer) Çalıştayı

Z

O/Z

3. MODÜL “YÖN”: “GELECEĞE BAKIŞ”
“Yön” modülü Misyon Bildirimi, Vizyon Bildirimi, Temel Değerleri Amaçlar, Hedefler, Performans
Göstergelerini belirleme faaliyetlerinden oluşmaktadır.
Bu modül 13 tanımlı programdan oluşmaktadır. Programların 5’i eğitim 8’i uygulama eylemi olarak
tasarlanmıştır. (Tablo 4)
Program faaliyetleri, eğitim katalogunda ve program akışında Eğitimler; E300, Uygulamalar; U300 ve
Destek Süreçler; D300’ler şeklinde isimlendirilmiştir.

Amaç:
Kurumun varoluş nedeninin ifade edilmesi anlamına gelen misyon; ulaşılması arzu edilen geleceğin
kavramsal, gerçekçi bir ifadesi olan vizyon; kurumun faaliyetlerine yön veren ilkeler; ulaşılması için
çaba ve eylemlerin yönlendirileceği genel kavramsal sonuçlar olarak tanımlanabilecek amaçlar ve
amaçların elde edilebilmesi için ulaşılması gereken ölçülebilir sonuçlar anlamına gelen hedeflerin
ortaya konulması için tekniklerin anlaşılmasıdır.
Temel öğrenme hedefleri
•

Geleceği etkileyecek faktörleri analiz edebilmek
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•

Ölçülebilir hedefler ve performans göstergelerini tanımlayabilmek

•

Analiz edilen faktörlere göre gelişimi takip etmek

Öğrenme yöntemi
Sınıf içi teknikler ve görev/hizmet sırasında uygulamalarla sürdürülecektir. Konuk konuşmacı ile
yönetim eyleminden öğrenme, grup çalışmaları, vizyoner oturumlarla desteklenecektir.
Süre: Kurumun yapısına göre değişkendir. Đkinci yılın sonunda Ulusal Strateji Platformu için
hazırlanılır.

Tablo 4 “Yön” Geleceğe Bakış Programları
3. MODÜL: “YÖN-GELECEĞE BAKIŞ”
Kodlar

Programlar ve Katılım Modu

E301

Strateji Düzlemleri

(Z)

E305

Uluslararası Rekabet Avantajı

(O)

E310

Gelecek Bakış Açısı ve Stratejik Senaryo

(Z)

Yaklaşımı
U301

Sektörel Uzmanlarla Diyalog

(O)

E315

Kamuda Kurumsal Performans Yönetimi

(O)

U305

Senaryo Geliştirme Çalıştayı

(O)

E320

Kriz Yönetimi

(Z)

E325

Strateji Yeniliği (Đnovasyonu)

(Z)

U310

Kurumlar Arası Yön Çalıştayı (Tematik)

(Z)

U315

Yön Çalıştayı

(O)

U320

Yön Uyum Analizi Çalıştayı

(O)

4. MODÜL: “YOL” - STRATEJĐLER VE MALĐYETLENDĐRME
“Yol” modülü 14 programdan oluşmaktadır. 4’ü zorunlu, 3’ü isteğe bağlı 7 eğitim ve 7 uygulama
eylemini kapsamaktadır. (Tablo 5)
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Program faaliyetleri, eğitim katalogunda ve program akışında Eğitimler; E400, Uygulamalar; U400 ve
Destek Süreçler; D400’ler şeklinde isimlendirilmiştir.
Amaç
Hazırlanacak olan stratejik planların ulusal düzeydeki kalkınma planları ve stratejilerle uyumunu
sağlamaktır. Bu çerçevede programlar, sektörel ana planlar, bölgesel planlar ve il gelişim planları ile
birlikte genel olarak planlama ve uygulama sürecinin etkinliği ve kaynakların rasyonel kullanımına
katkıda bulunmaktır.
Vizyona ulaşmak için uygulama stratejisi geliştirme konusu işlenerek; belirlenen hedefler
doğrultusunda temel faaliyet ve projelerin şekillendirilmesi ve stratejik planın bütçe süreci ile ilişkisi
ele alınmaktadır.
Maliyetlendirme sürecinde ise geliştirilen politikaların, amaçların ve hedeflerin gerektirdiği
maliyetlerin ortaya konularak politika tercihlerinin ve karar alma sürecinin rasyonelleştirilmesini
sağlamaktır. Maliyetlendirme, kamu idarelerinin stratejik planlar ile bütçeler arasındaki bağlantıyı
güçlendirmeyi ve harcamaların önceliklendirilmesine destek olmaktır.
Temel öğrenme hedefleri
•

Seçenekleri değerlendirebilmek

•

Değişimi ve paydaşları yönetebilmek

•

Bütçe ve plan ilişkisini kurmak

•

Önceliklendirme yapmak

Öğrenme yöntemi
Sınıf içi teknikler ve görev/hizmet sırasında uygulamalarla sürdürülecektir. Konuk konuşmacı ile
yönetim eyleminden öğrenme, grup çalışmaları, vizyoner oturumlarla desteklenecektir.
Süre: Kurumun yapısına göre değişkendir. Đkinci yılın sonunda Ulusal Strateji Platformu için
hazırlanılır.
Tablo 5 “Yol “- Stratejiler ve Maliyetlendirme Programları
4. Modül: “Yol - Stratejiler ve Maliyetlendirme”
Kodlar

Programlar ve Katılım Modu
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Tablo 5 “Yol “- Stratejiler ve Maliyetlendirme Programları
4. Modül: “Yol - Stratejiler ve Maliyetlendirme”
Kodlar

Programlar ve Katılım Modu

E401

Ağ ve Etkin Đşbirlikleri Geliştirme

O

E405

Uygulamalı Oyun Teorisi

O

U401

Stratejik Seçenekler Çalıştayı / Toplantısı

O

U405

Stratejik Đşbirliği Çalıştayı / Toplantısı

O

U410

Strateji Haritalandırma Çalıştayı / Toplantısı

O

U415

Stratejik Yol Haritası Çalıştayı / Toplantısı

O

U420

Stratejik Plan Raporu Çalışması

Z

E410

Değişim Yönetimi

Z

E415

Paydaş Yönetimi

O

E420

Kurumsal Performans Yönetimi ve Stratejik Karne

U425

Strateji Đletişimi Toplantısı

Z

E425

Bütçeleme ve Mali Kontrol

Z

E430

Kamuda Finansal Yönetim

Z

U430

Maliyetlendirme Çalıştayı / Toplantıları

Z

E435

Kamuda Kontrol ve Denetim

Z

5. MODÜL: “YAP” STRATEJĐLERĐ UYGULAMA
“Yap” modülü “9” programdan oluşmaktadır. Biri zorunlu “7” eğitim ve “2” görev sırasında
uygulama eylemini içermektedir. (Tablo 6)
Program faaliyetleri, eğitim katalogunda ve program akışında Eğitimler; E500, Uygulamalar; U500 ve
Destek Süreçler; D500’ler şeklinde isimlendirilmiştir.
Amaç
Hedeflerle ilgili olarak ortaya çıkan gelişmeler ve varsa politika değişikliklerini ele almak,
uygulamaya geçerken yönetim tekniklerinin kullanılmasıdır.
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Temel öğrenme hedefleri
-

Proje yönetimi yöntem ve tekniklerini uygulayabilmek

-

Đnsan kaynaklarını, yetkinliklerini de dikkate alarak verimli yönetmek

-

Süreç yönetimi ve tedarikçi yönetimini yapabilmek

-

Çatışmaları uzlaşarak en aza indirmek

Öğrenme yöntemi
Sınıf içi teknikler ve görev/hizmet sırasında uygulamalarla sürdürülecektir. Konuk konuşmacı ile
yönetim eyleminden öğrenme, grup çalışmaları, vizyoner oturumlarla desteklenecektir.
Süre: Kurumun yapısına göre değişkendir. Đkinci yılın sonunda Ulusal Strateji Platformu için
hazırlanılır.
Tablo 6
5. MODÜL: “YAP”
Kodlar

Programlar ve Katılım Modu

E501

Projelerle Yönetim

O

E505

Problem Çözme

O

E510

Kamuda Đnsan Kaynakları Yönetimi

Z

E515

Yetkinlik Yönetimi

O

E520

Kamuda Süreç ve Tedarikçi Yönetimi

O

E525

Kamuda Operasyon ve Süreç Yönetimi

O

U501

Eylem Planı Toplantısı

O

U505

Teşkilatlandırma Çalıştayı / Toplantıları

O

E530

Çatışma ve Uzlaşma Yönetimi

O

6. MODÜL: YOKLAMA, ĐZLEME DEĞERLENDĐRME
“Yoklama” modülü stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanması için
gereken ihtiyaçlara karşılık gelen programları kapsamaktadır. Yoklama Modülü 5 uygulama
programından oluşmaktadır. (Tablo 7)
Program faaliyetleri, eğitim katalogunda ve program akışında Eğitimler; E600, Uygulamalar; U600 ve
Destek Süreçler; D600’ler şeklinde isimlendirilmiştir.
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Amaç:
Uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere göre ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık
ve uygunluğunun analizini yapabilmektir.
Temel öğrenme hedefleri:
•

Amaç, hedef ve faaliyetler bazında sorumlular, ne kadar sürede gerçekleştirileceği, hangi
kaynakların kullanılacağı konularını içeren eylem planı hazırlamak

•

Gelişmeleri belirli aralıklarla raporlamak ve ilgili taraflar ile değerlendirmeye sumak

•

Đlerleme sağlanan ve sağlanamayan konuları rapor etmek

•

Performans göstergelerini düzenli olarak toplamak ve değerlendirmek

•

Đzleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgileri kullanarak stratejik
planı gözden geçirebilmek

•

Hesap verme sorumluluğunun oluşturulmasına katkıda bulunmak

Öğrenme yöntemi:
Öğrenilenlerin görev/hizmet sırasında uygulamaya aktarılması, Stratejik Yönetim sürecinin
felsefesine göre iş hayatına aktarılmasıdır. Gözden geçirme toplantıları, strateji sirküleri hazırlanması,
Stratejik Yönetim sürecinden çıkarılan derslerin toplantıları ve öğrenilen dersler çalışmasını içerir.
Süre: Kurumun yapısına göre değişkendir. Đkinci yılın sonunda Ulusal Strateji Platformu için
hazırlanılır.
Tablo 7
6.Modül: Yoklama, Đzleme, Değerlendirme
Kodlar

Programlar ve katılım modu

U601

Gözden Geçirme Toplantıları

Z

U605

Strateji Sirkülerleri

Z

U610

Süreçten Çıkarılan Dersler Toplantısı

O

U615

Stratejilerden Öğrenilen Dersler Çalışması

Z

U620

Ulusal Stratejiler Platformu

Z
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7. MODÜL: BAZ YETKĐNLĐKLER
Bireysel baz yetkinlikleri geliştirmek üzere 11 uygulamalı eğitimden oluşan bir modüldür. Talep
edenler katılabileceklerdir. (Tablo 8)
Program faaliyetleri, eğitim katalogunda ve program akışında Eğitimler; E700 şeklinde
isimlendirilmiştir.
Her bir eğitimden sonra, eğitim ortağı, katılımcılarla belli aralıklarda bir araya gelerek takip yapacak
ve STRAKOM’a gelişmeleri bildirecektir. Ayrıca seminerlerden sonra konuk konuşmacı ile, gelişim
temaları konusunda oturumlar düzenlenecektir.
Amaç:
Bireylerin motivasyonunu artırmak, yaşamlarını planlamalarına yardımcı olmak, toplantıların
verimini artırmak, kendi stresleri ile başa çıkmanın yanı sıra kurumsal stresin azaltılmasına katkıda
bulunabilmek, takım çalışmasına uyumun yanı sıra takımları yönetebilme tekniklerini sunarak
yöneticilerin hayatını kolaylaştırmaktır.
Bu modülde ayrıca etkili iletişim kurma; bilgi, ilgi, dinleme, anlama arasında bağlantı kurmanın
yolları ele alınmaktadır.
Öğrenme yöntemi:
Örnek

vaka

çalışmaları

ile

aktif

olarak

yürütülecek

eğitim,

sunum

ve

tartışmalarla

zenginleştirilecektir.
Seminer öncesinde, katılımcılardan, belirlenen konularda hazırlık yapmaları istenir.
e-öğrenme portallarında yer alan derslerden destek olarak yararlanılacaktır.
Süre: Đhtiyaca göre değişecektir.
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Tablo 8
7. Modül: Baz Yetkinlikler
Kodlar

Programlar ve katılım modu

E701

Zaman Yönetimi

O

E705

Motivasyon

O

E710

Toplantı Yönetimi

O

E715

Etkili Đletişim

O

E720

Kamu Etiği

O

E725

Stres ve Stresle Başa Çıkma Yöntemleri

O

E730

Takım Çalışması

O

E732

Takım Yönetimi

O

E735

Kurum Kimliği

O

E740

Sunum Teknikleri

O

E745

Eğitici Eğitimi
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KADEMELERE GÖRE EĞĐTĐMLER
1. Kademe için18.00-20.00 arasında gerçekleştirilmesi önerilen ve toplam bir yıla yayılacak, 18-20
saatlik programın akışı aşağıda verilmiştir.
I-

Açılış ve Oryantasyon Semineri
"KAMUDA STRATEJĐK KAPASĐTE" PROGRAMINA GĐRĐŞ
Modelin felsefesi anlatılacak ve üst yönetimin desteğinin önemi vurgulanacaktır.

II-

Yurt Dışından Konuk Konuşmacı Đle Yuvarlak Masa Oturumu
Kamuda Stratejik Düşünce ve Yönetim Üzerine (NSG)

III-

Yurt Dışı ve Yurt Đçi Đyi Uygulamalar Paylaşım Oturumu
“Dünyadan Kamu Stratejik Yönetim Süreci Üzerine Uygulama Örnekleri” temalı
oturumların en az 2 adet yapılması önerilmektedir.

IV-

V-

Yurt Dışı Kaynaklı Eğitmen Đle Đnteraktif Seminerler
-

Dönüşüm Liderliği üzerine

-

Gelecek Bakış Açısı ve Stratejik Senaryo

-

Kriz Yönetimi

Yurt Dışından Konuk Konuşmacı Đle Yuvarlak Masa Oturumu
“Stratejik Ağlar ve Đşbirlikleri”

VI-

Yurt Dışı Đyi Uygulamalar Paylaşım Oturumu
Stratejik Ağlar ve Đşbirlikleri
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Tablo 9
KADEME 2 “StratejisT Eğitim Programları”
Kodlar

Program Adı

Katılım Modu

Süresi

E101

Kamuda
Stratejik
Programına Giriş

Kapasite

Z

½ gün

E105

Sosyal, Politik, Ekonomik Ufuk
Turu

Z

½ gün

E110

Kamuda Stratejik Yönetim ve
Düşünce

Z

½ gün

E115

Kamuda Değer Odaklı Yönetim

O

1 gün

E120

Durumsal Liderlik ve Koçluk

Z

1 gün

E130

Öğrenen Organizasyon

Z

1 gün

E210

Karar Verme ve Risk Yönetimi

O

1 gün

E305

Uluslararası Rekabet Avantajı

Z

3,5 saat

E310

Gelecek Bakış Açısı ve Stratejik
Senaryo

Z

1 gün

E320

Kriz Yönetimi

Z

1 gün

E325

Strateji Yeniliği

Z

1 gün

E401

Ağ ve Etkin Đşbirlikleri Geliştirme

Z

1 gün

E415

Paydaş Yönetimi

Z

1 gün

Ortalama Toplam Süre
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Tablo 10
KADEME 3 “StratejisT Eğitim Programları”
Kodlar

Program Adı

Katılım Modu

Süresi

E101

Kamuda Stratejik Kapasite Programına
Giriş

Z

½ gün

E105

Sosyal, Politik, Ekonomik Ufuk Turu

Z

½ gün

E110

Kamuda Stratejik Yönetim & Düşünce

Z

1 gün

E115

Kamuda Değer Odaklı Yönetim

Z

1 gün

E120

Durumsal Liderlik ve Koçluk

Z

1 gün

E130

Öğrenen Organizasyon

Z

1 gün

E201

Veriye Dayalı Karar Verme

O

1 gün

E205

Tahminleme

O

1 gün

E210

Karar Verme ve Risk Yönetimi

O

1 gün

E215

Bilgi Yönetimi

O

1 gün

E220

Araştırma Yöntemleri

O

1 gün

E225

Kıyaslama

O

1 gün

E230

Paydaş Analizi

O

1 gün

E301

Strateji Düzlemleri

Z

½ gün

E310

Gelecek Bakış Açısı ve Stratejik Senaryo

Z

1 gün

E315

Kamuda Kurumsal Performans Yönetimi

Z

2 gün

E320

Kriz Yönetimi

Z

1 gün

E325

Strateji Yeniliği

Z

1 gün

E401

Ağ ve Etkin Đşbirlikleri Geliştirme

Z

1 gün

E405

Uygulamalı Oyun Teorisi

O

3,5 saat
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Tablo 10
KADEME 3 “StratejisT Eğitim Programları”
E410

Değişim Yönetimi

Z

1 gün

E415

Paydaş Yönetimi

Z

1 gün

E420

Kurumsal Performans Yönetimi – Stratejik
Karne

O

2 gün

E530

Çatışma ve Uzlaşma Yönetimi

O

1 gün

Ortalama Toplam Süre
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Tablo 11
KADEME 4 “StratejisT Eğitim Programları”
Kodlar

Program Adı

Katılım Modu

Süresi

E101

Kamuda Stratejik Kapasite Programına Giriş

Z

½ gün

E105

Sosyal, Politik, Ekonomik Ufuk Turu

Z

½ gün

E110

Kamuda Stratejik Yönetim & Düşünce

Z

1 gün

E115

Kamuda Değer Odaklı Yönetim

Z

1 gün

E120

Durumsal Liderlik & Koçluk

Z

2 gün

E125

Koçluk & Mentorluk

O

1 gün

E130

Öğrenen Organizasyon

Z

1 gün

E201

Veriye Dayalı Karar Verme

Z

2 gün

E205

Tahminleme ve kestirim yöntemleri

Z

1 gün

E210

Karar Verme & Risk Yönetimi

Z

1 gün

E215

Bilgi Yönetimi

Z

2 gün

E220

Araştırma Yöntemleri

Z

1 gün

E225

Kıyaslama

Z

1 gün

E230

Paydaş Analizi

Z

1 gün

E301

Strateji Düzlemleri

Z

½ gün

E315

Kamuda Kurumsal Performans Yönetimi

Z

2 gün

E320

Kriz Yönetimi

Z

1 gün

E410

Değişim Yönetimi

Z

2 gün

E415

Paydaş Yönetimi

Z

1 gün

E425

Bütçeleme & Mali Kontrol

Z

2 gün

E430

Kamuda Finansal Yönetim

Z

1 gün
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Tablo 11
KADEME 4 “StratejisT Eğitim Programları”
Kodlar

Program Adı

Katılım Modu

Süresi

E435

Kamuda Kontrol & Denetim

Z

2 gün

E501

Projelerle Yönetim

Z

2 gün

E505

Problem Çözme

O

2 gün

E510

Kamuda Đnsan Kaynakları Yönetimi

Z

2 gün

E515

Yetkinlik Yönetimi

O

1 gün

E525

Kamuda Operasyon ve Tedarikçi Yönetimi

O

2 gün

E530

Çatışma ve Uzlaşma Yönetimi

Z

2 gün

Ortalama Toplam Süre
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StratejisT Modüllerinin Đçeriği
StratejisT Modelini oluşturan 7 modülün içeriği ve açıklamaları bu bölümde verilmiştir.

1. MODÜL: HAZIRLIK
E101 - “KAMUDA STRATEJĐK KAPASĐTE” PROGRAMINA GĐRĐŞ
AMAÇ
Kamu sektöründe ihtiyaç duyulan Stratejik Yönetim yetkinlikleri ihtiyacını ve kapasite geliştirme
programı StratejisT’in anlatılmasıdır.
StratejisT programının yaklaşımı sistemin işleyişi temel olarak katılımcılara açıklanacaktır.
TEMEL ÖĞRENME HEDEFLERĐ
Bu eğitimin hedefi Stratejik Yönetimin kamu yönetimindeki yerini göstermektir. Bu kapsamda
kapasite geliştirme programı StratejisT’in amaç ve hedefleri anlatılarak, aynı zamanda programların
kurumsal ve bireysel olarak nasıl uygulanması gerektiği paylaşılacaktır.
ĐNCELENECEK KONULAR
•

Stratejik Yönetime neden ihtiyacı duyulur?
Kurumun gelecekteki pozisyonunu belirlemeye katkı sağlamanın yolları
Sürekli iyileştirme ve kaliteye yönelik çabalarla ilişkisi, bütçeleme, kaynak planlaması,
program değerlemesi performans gözlemleme ve raporlama faaliyetlerine bütünsel bakış
sağlama hakkında bilgilendirme

•

StratejisT modelinin amacı ve hedefleri nelerdir?
Yöneticilerin Stratejik Yönetim yetkinliklerini geliştirmek için kurulan modelin ilişkileri ve
nasıl oluşturulduğunun açıklanması

•

StratejisT programları nelerdir?
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Programın yapısı, eğitimler ve uygulamalar, destek süreçler yoluyla, bireysel ve kurumsal
yetkinliklerin geliştirilmesi konularının anlatılması
•

StratejisT’in kurumsal hedef ve amaçlarla ilişkisi nasıl kurulur?
Program tasarımlarının nasıl yapılacağı, nasıl değerlendirileceği ve kurumsal ve kurumlar
arası sürdürüleceğinin belirtilmesi

ÖĞRENME YÖNTEMĐ
Sunum ve soru-cevap bölümünden oluşan katılımlı seminer şeklinde bir eğitimdir.
Seminer; anlatım, tartışma, vaka çalışmaları kullanılarak uygulanacaktır.
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Tüm birimlerden tüm yönetim kademeleri katılımcı olabilir. Kurumların en üst düzey
yöneticisinin (Müsteşar, Genel Müdür) tarafından sahiplenilmelidir.

Süre
• Kademe 2, 3 ve 4 için ½ gündür.
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U101 - STRATEJĐ SÜRECĐ BAŞLATMA KONFERANSI
AMAÇ
Başlatma Konferansının amacı, kurum içinde Stratejik Planlama çalışmaları başlatıldığında, 2.
Kademe yöneticilerin Stratejik Yönetime olan ilgilerini kurum çalışanları ile paylaşmasını
sağlamaktır. Çalışma hem konuya verilen önemin paylaşılması hem de Stratejik Yönetim süreciyle
ilgili genel bilgilenmeyi sağlayacaktır.
UYGULAMANIN HEDEFLERĐ
Toplantıda çalışanların Stratejik Yönetime ilgi duymalarını ve benimsemelerini sağlamak, aynı
zamanda da süreçle ilgili görüş ve taleplerini paylaşmaktır. Bu paylaşım kurumdaki strateji
tartışmalarının başlangıcını oluşturacaktır. Stratejik Yönetimin sadece Strateji Geliştirme Birimlerinin
değil tüm kamu yöneticilerinin asli işi olduğu vurgulanacaktır. Stratejik Yönetim sürecinin kurumun
ve bireylerin performansı için gereklilik olduğunun tüm çalışanlara anlatılacaktır. Aynı zamanda üst
yönetimin kurumun geleceğiyle ilgili görüşleri paylaşılacaktır.
UYGULAMA YÖNTEMĐ
Toplantı ikinci kademe yöneticilerinin yapacağı sunum ile başlayacaktır. Bu sunumla Stratejik
Yönetim yaklaşımının gerekliliği ve mevcut durumdaki temel stratejik analizler yöneticilerle
paylaşılacaktır. Aynı zamanda yönetimin temel stratejik yönelimi bu sunumda paylaşılarak görüşler
alınacaktır. Ardından toplantı Strateji Geliştirme Başkanının uygulanacak süreçle ilgili sunumu ile
devam edecektir. Bu aşamada tüm kurumun bu süreçte üstüne düşenler anlatılacak, katılımcılardan
taahhütler, görüşler ve öneriler alınarak çalışma sonuçlandırılacaktır. Çalışma tutanakları
uygulamanın gerçekleştirilmesinden sonra katılımcılara bir tutanak raporu olarak dağıtılacaktır.
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Tüm birimlerden tüm yönetim kademeleri ve tüm SGB çalışanları katılımcı olabilir.

SÜRE
• ½ gündür.
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E105 - SOSYAL, POLĐTĐK, EKONOMĐK UFUK TURU VE ANALĐZĐ
AMAÇ
Dünya ekonomisinin ticaret, finans ve yatırım dengelerine odaklanarak kamu yönetimini etkileyen
dinamiklerin farkına varmaktır.
TEMEL ÖĞRENME HEDEFLERĐ
Kurumların küresel, bölgesel ve yerel düzeylerde uyguladıkları yönetim ve organizasyon stratejilerini
irdelemektir.
DEĞĐNĐLEN KONULAR
•

Küresel ekonomik değişim ve dönüşümün kavramsal içeriği ve teorik temelleri nelerdir?
Rekabet ve rekabet edebilirlik konuları ve kamuya yansımaları; Dünya Ticaret Örgütünün
rekabet anlayışı ve rekabet politikaları; Avrupa Birliği’nin rekabet gücü ve rekabet politikaları;
mikro ve makro açıdan ulusal rekabet stratejilerinin ele alınması; küreselleşmenin tarihsel
gelişimi, ülke ekonomilerinin küreselleşme süreci ilişkilerinin gözden geçirilmesi

•

Ekonomik büyümeyi belirleyen temel dinamikler nelerdir?
Ekonomik, politik, kültürel alandaki ulus-ötesi gelişmelerin ve her ülkenin bir diğerini
etkilemesi; hizmet sektörü ve sanayi sektörü arasındaki etkileşimlerin ele alınması,

kurumun içinde bulunduğu sektöre etkilerinin gözden geçirilmesi
•

Küreselleşmenin devlet ekonomisi üzerinde etkileri nelerdir?
Hiyerarşilerin değişmesi, kamu harcamaları ve kamu gelirlerine bakış, uluslararası ticaret,
sermaye hareketlerinin ve teknolojideki hızlı değişimlerin ilişkisinin ele alınması

•

Uluslararası ekonomik kuruluşların dünya ekonomisindeki etkileri nasıl anlaşılır?
Uluslar arası ekonomik kuruluşlar, bu kuruluşların faaliyet alanları, kuruluşların raporlarının
özetlenmesi, yöneticilerin bu raporları nasıl okumaları gerektiği konusunda bilgilendirme

ÖĞRENME YÖNTEMĐ
Seminer; anlatım, tartışma, uluslar arası ekonomik kuruluşların rapor örnekleri kullanılarak
uygulanacaktır. Seminer öncesinde okuma materyalleri gönderilecektir.
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PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Strateji Geliştirme Başkanlığındaki tüm yöneticiler ve 2. Kademe yöneticiler için zorunludur.

SÜRE
•

Kademe 2 ve 3 için ½ gün, kademe 4 için 3 saattir.
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E110 - KAMUDA STRATEJĐK YÖNETĐM VE DÜŞÜNCE
AMAÇ
Stratejik düşünme, stratejinin oluşumunu sağlayan değerler felsefesi olup, zihniyet değişikliğidir.
Zihniyet değişikliği, kurum ve çevresini sorular ışığında değerlendirmek, stratejik önemdeki
sorunların ve çözümlerin üretilmesi sürecinin ilk adımıdır. Bu adımın atılması için hazırlanan
eğitimde amaç yeni ortaya çıkan stratejileri anlama ve hissedebilme yeteneğini kavramsallaştırmak ve
uygulamaya aktarma becerilerini kazandırmaktır.
TEMEL ÖĞRENME HEDEFLERĐ
Bu eğitim farklı düşünme yöntemleriyle olayların farklı yönlerini görebilme, kavramsal düşünceden
analitik düşünceye geçebilme, eleştirel düşünebilme ve sorgulayabilme becerisi kazandırmayı
hedeflemektedir. Aynı zamanda katılımcılar kurumun güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirerek
arzulanan geleceği ifade edebilme alışkanlığını geliştireceklerdir.
DEĞĐNĐLECEK KONULAR
•

Değişen anlayış ve kavramlar nelerdir?
Stratejik düşünce, Stratejik Yönetim, Stratejik Planlama, vizyon, misyon, hedef, amaçlar,
performans, ilkeler, kaynakların yeni kamu yönetimde yorumlanması

•

Uzun dönemli bütünsel bakış nasıl kazanılır?
Stratejik Yönetim sürecinde belli aralıklarla yorumlayıp izlenmesi gereken yolu değiştirmek
gerektiğinde

yapılacakların

belirlenmesi,

gelecekte

çevrede

değişecek

ya

da

değişebileceklerin öngörülme pratiğinin kazanılması
Kurumun faaliyet alanları ile ilgili sistematik bilgi toplanarak değerlendirilmesi
•

Geleneksel anlayıştan yeni kamu yönetimine geçiş nasıl sağlanır?
Bürokrasi, halkı beklentilerinden uzaklaştıran, en tepedeki karar verme süreçlerini kapsayan,
kararlılığa dayalı ve karmaşık kural tabanlı sistemlerin etkileri
Kamu ve özel sektör yaklaşımlarındaki farklar ve benzerlikler
Rekabet, kârlılık, sonuç odaklılık, etkili ve verimli çalışma anlayışlarının benimsenmesi

•

Kamuda lider ve stratejik düşünce bağlantısı nedir?
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Kurumu geleceğe taşıma vizyonu, kendini çoklama, yeni liderler yetiştirme, inandırma, eylem
ve söylem birliği içinde olma
Hesap verebilirlik, katılımcılık, şeffaflık, yararlanıcı memnuniyeti konularının sahiplenilmesi
için önderlik etmek
•

Kurumun güçlü ve zayıf yönlerini anlama yolları nelerdir?
Hedefleri izleme, performans kriterleri ile değerlendirme, ortamla ilgili değişikliklerin
kuruma olumlu ve olumsuz etkileri
GZFT’de Fırsatların değerlendirilmesi

•

Politika ve stratejiler arasındaki bağıntı nasıl kurulur?
Ülkenin ve kurumun yol ve yön gösteren, belirlenmiş amaçlarına ulaşması için tanımlanan
genel planların Stratejik Yönetimin girdisi olması

•

Diğer ülke uygulamalarından örnekler

ÖĞRENME YÖNTEMĐ
Eğitim sırasında çeşitli uygulama ve grup çalışmalarıyla yoğun bir program tasarlanacaktır.
Seminerde iletilen bilgiler, görüş ve önerilerle katılımcılarla karşılıklı iletişim kurulması
hedeflenecektir.
Farklı alanlardan örnekler ve vaka çalışmaları gruplar halinde ele alınacak, birlikte üretme ve bir
uygulayarak öğrenme ortamı sağlanacaktır.
Seminerin tek kurum için düzenlenmesi durumunda kurumun sektörü ve yapısı dikkate alınarak özel
vaka ve senaryolar oluşturulacaktır. Böylece tüm çalışmalar kurumun mevcut koşullarına göre
gerçekleştirilecektir.
Kullanılabilecek teknikler:
-

Teorik bilgilerin ve kavramların uygulama ile ilişkileri

-

Konuya ilişkin araştırma sonuçları ve istatistiksel bilgiler

-

Soru sorma teknikleri

-

Değişik alanlardan gerçek başarı ve başarısızlık öyküleri
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-

Anılar, deneyimler, anekdotlar

-

Film ve video sunumları

-

Grup çalışmaları

-

Beyin fırtınası tekniği kullanımında i-lab benzeri yazılım örnekleri

Seminerden sonra konuk konuşmacı ile “Strateji Eyleminden Öğrenme” toplantısı düzenlenecektir.
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Tüm birimlerden tüm yönetim kademeleri ve tüm Strateji Geliştirme Birimleri çalışanları
katılımcı olabilir.

SÜRE
•

Kademe 2 için ½ gün, kademe 3 ve 4 için 1 gündür.
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U105 - HAZIRLIK TOPLANTILARI

AMAÇ
Stratejik Planlama çalışmalarının etkin şekilde yürütülmesini sağlayacak hazırlıkların yapılması amacı
ile gerçekleştirilecek toplantılar dizisidir.
UYGULAMANIN HEDEFLERĐ
Bu çalışmada planlama sürecinin organizasyonunun, süreç ihtiyaçlarının tespitinin, zaman planının ve
hazırlık programının nasıl uygulanacağı üzerine durulacaktır. Sürecin sağlıklı olarak işlemesinde
destek olacak çalışmalar bu toplantılar ile koordine edilecektir. Stratejik Yönetim süreci için gerekli
uygulama toplantısı planlaması, ön hazırlık, takvim belirleme, toplantı öncesi destek doküman
sağlama, toplantı lojistiği, çalışma raporu gibi görevleri yerine getirecektir.
UYGULAMA YÖNTEMĐ
Stratejik Planlama çalışma grubuyla periyodik toplantılarda hazırlıklarla ilgili görevlendirmeler
yapılacak ve kararlar alınacaktır. Toplantılar öncesi gündemli olarak davet edilen Stratejik Planlama
Ekibi uygulama toplantısı planlaması, hazırlıklar, zamanlama, dokümantasyon konusundaki
hazırlıkları koordine edecektir. Alınan toplantı kararları SPE üyelerine ve gerekli görülen mercilere
bildirilecektir.
Toplantıların sayısı kurumun büyüklüğüne göre değişmekle beraber hangi aralıklarla kaç toplantı
yapılacağının önceden tespit edilmesi yönlendirici olmaktadır.
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Katılımcılar Stratejik Planlama Ekiplerinin tüm üyeleridir.

SÜRE
•

2-3 saatlik toplantılar.
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E115 - KAMUDA DEĞER ODAKLI YÖNETĐM
AMAÇ
Bu eğitimde amaç, tüm dünyada kamu sektöründeki “kural odaklı” bir yönetim anlayışından “değer
ve sonuç odaklı” bir yönetim anlayışına yönelmeyi ele almaktır. Böylelikle değer odaklı yönetimden
beklenen ekonomik, rasyonel, verimli, etkin ve etik değerlere uygun karar alma yöntemlerini
anlatmak ve uygulamalar yapmak mümkün olacaktır. Amaç, aynı zamanda, değer yaratmak için
yapılacaklar, kurumsal değer haritalarının oluşturulması, farklı faaliyetlerin değerler bağlamında
incelenmesidir.
Kamu kurumlarına bütünüyle uygulanabilmesi için, “değer yaratma” ve “değer koruma” terimlerini
“hizmet yaratma” “hizmet sürdürme” terimleri ile birlikte ele alınacaktır.
TEMEL ÖĞRENME HEDEFLERĐ
Etkin hesap verme süreçlerini oluşturmak, değer odaklı iş yaşamı kavramını anlamak, amaç
birlikteliği ve kuruma özgü değerleri sahiplenmektir.
DEĞĐNĐLECEK KONULAR
•

Ortak değerler ve kurumun değer haritası nasıl oluşturulur?
Kurumun ortak değerlerinin nasıl algılandığının anlaşılması, değerlerin uygulamaya
yansıması; kurumun stratejisi, yönetimi, her bir fonksiyonu açısından işlerin nasıl yürüdüğü,
faaliyette bulunduğu alan ve sektörle ilgili bilgilerin değerlendirilmesi; toplanan bilgilerin
bütçe, stratejik ve operasyonel yönlerden analizi; kurumun geleceğine dönük, değerlemeye
kaynak oluşturacak senaryo projeksiyonları hakkında tartışılması

•

Değer odaklılığın unsurları nelerdir?
Kurum değeri kavramının gelecek ve yönetim ile ilişkisi; değerin hangi faktörlerle oluştuğu;
değerin nasıl artırılabileceği
Devlet ile halk arasındaki ilişkileri yararlanıcıların beklentileri ile uyumlu olarak yeniden
şekillendirebilme, yararlanıcı ihtiyaçlarına bakış
Ekonomiklik (tutumluluk), etkinlik ve etkililik, hizmet standardı, kalite, maliyet kurumlarının
işletilmesinde denetim/teftiş sistemi, performans yönetimi kavramlarının yorumlanması

•

Moral değerler ve iş yaşamına katkı kültürü nasıl gerçekleştirilir?
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Kurum değerleriyle örtüşen kültürel- dini-yerel veya küresel zenginlik motiflerinin kurumda
algılanışı; moral değerleri hatırlatan unsurlar, özel günlerde uygulanan programlar;
kolaylaştırıcı veya teşvik edici uygulamalar, moral değerlerin yapılan işin verimini arttırıcı
özelliğe sahip olup olmadığının irdelenmesi
•

Hizmet veya üretim sürecini hızlandıran veya problemleri düzenleyici, önleyici tüm öneri ve
çözüm üretici kanalları nasıl açık tutulur?
Đş yaşamına katkı sağlayan, hizmet/üretim sürecini hızlandıran; problemleri düzenleyici,
önleyici tüm önerileri değerlendirmek ve çözüm üretimini kültür haline getirmek için iletişim
kanallarının tartışılması, iyileştirme ve iyileştirmenin sürekliliğini sağlayacak durumların
belirlenmesi

•

Çalışanların benimsediği standartlar/kurallar karşılığında “kurum için değerliyim” algısı nasıl
yaratılır?
Çalışanların yasalara bağlılığın ötesinde bağlı oldukları standartlar; sunulan hizmet ile
ulaşılmak istenenler; vatandaşların beklentilerini karşılama, hizmet kalitesinin göstergeleri,
hizmetlerin değerinin yapılan harcamalarla karşılaştırılması
Tespitlerin mevcut standart ve kurallarla karşılaştırılması; yöneticilerin/çalışanların bireysel
katkıları ve kurum için neden değerli olduklarını kendilerinin sorgulaması

ÖĞRENME YÖNTEMĐ
Sınıf ortamında sohbet ve grup çalışmaları yapılacak ve beyin fırtınası tekniklerinde i-lab gibi yazılım
desteğinden yararlanılması önerilmektir.
Seminerin ardından konuk konuşmacı ile Liderlik Eyleminden Öğrenme oturumu düzenlenecektir.
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Katılımcılar tüm birimlerden 2. ve 3. kademe yöneticilerdir.

SÜRE
•

Kademe 2, 3 ve 4 için 1 gündür.
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E120 - DURUMSAL LĐDERLĐK VE KOÇLUK
AMAÇ
Bu eğitim günümüzün lider yöneticisi rolündeki temel değişimlere odaklanır. Her yöneticinin tercih
ettiği ve kullandığı bir liderlik tarzı olduğu kabul edildiğinden bu eğitimde amaç, yöneticinin lider
olarak bir patron, değerlendirici, yargıç veya eleştirmen olmaktan çıkıp bir ortak, kolaylaştırıcı,
şevklendirici, destekleyici ve koç haline gelmesine yardım etmektir.
TEMEL ÖĞRENME HEDEFLERĐ
Gelişim düzeylerini ve dört liderlik tarzını ve çalışanları etkin yönetmeyi öğrenmek, bunun için ortak
bir dil ve çerçevenin nasıl oluşturulacağını belirlemek, çalışanlara nasıl direktif ve destek verileceğini
öğrenmektir. Aynı zamanda liderlik ettikleri kişiler arasında açık iletişim geliştirmektir.
DEĞĐNĐLECEK KONULAR

•

Geleceğin liderliği ne demektir?
Liderlerin, birlikte çalıştıkları insanların gelişmesine ve kendine yeterli başarılı kişiler
olmalarına yardım etmeleri yöntemlerin anlatılması; hızla değişen kuruluş ve dünyada liderin
yeni rolünün tartışılması

•

Đnançlar ve yapı taşları nelerdir?
Liderlik konusunda ortak bir dil geliştirilmesi; başarılı ve etkili liderlik arasındaki farkların,
ana inanç ve değerlerin tartışılması; liderin teşhis, esneklik ve uyum becerileri tanımlanması

•

‘Esneklik ve uyum’ nasıl gerçekleştirilir?
Direktif verme becerilerini, yeterlilik ve bağlılığı geliştirme; koçluk becerilerini, motivasyon
ve kendine yeterliliklerine olan özgüvenlerini geliştirme; destekleme becerilerini ve
karşılarındakilerin yeterlilik ve bağlılığını takdir etme; delege etme becerilerini kullanma
tekniklerinin anlatılması

•

‘Performans için ortaklık’ nasıl geliştirilir?
Đletişim başlatma ve kişilerle beraber çalışıp yeterlilik ve bağlılıklarını geliştirme stratejilerinin
oluşturulması
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•

Eylem planlaması nasıl yapılır?
Öğrenilenlerin nasıl kullanılacağının planlanması; kritik eylemleri belirleyerek eylem planı
hazırlanması

ÖĞRENME YÖNTEMĐ
Eğitimden 15 gün önce katılımcılara Eğitime Davet Mektupları eşliğinde Ön Çalışma Seti gönderilir.
Yoğun vaka, video, inceleme/tartışma, grup çalışmaları, rol oyunları gibi uygulamaları olan bir sınıf
eğitimidir. Bireylerin görerek, dinleyerek veya yaparak farklı öğrenme tercihlerini kapsayacak şekilde
düzenlenmelidir.
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Katılımcılar tüm birimler tüm kademelerdir.

SÜRE
•

Kademe 2 ve 3 için 1 gün, kademe 4 için 2 gündür.
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E125 - KOÇLUK VE MENTORLUK
''Kimseye bir şey öğretemezsiniz, sadece cevabı kendi içinde bulmasına yardımcı olursunuz.”
Galileo
AMAÇ
Katılımcıların kendileri ve başkaları hakkında varsayım, önyargı ve koşullanmalarının farkına
varmalarını sağlayacak, kendi davranışlarının liderlik ve koçluk yaptıkları çalışanları üzerinde nasıl
etki yarattığını deneyimsel olarak görmelerine yardımcı olacak, bireysel ve kurumsal performanslarını
artırmalarına imkân verecektir.
TEMEL ÖĞRENME HEDEFLERĐ
Katılımcıların kendi liderlik yaklaşım, tutum ve davranışlarının başkaları üzerindeki etkileri hakkında
farkındalık kazanacaklardır. Etkin birer lider olmalarını destekleyecek yeni teknikler öğreneceklerdir.
Yöneticilere birlikte çalıştıkları kişileri geliştiren, güçlendiren ve yetkinleştiren etkin birer koç lider,
koç yönetici olma nitelikleri konusunda bilgi edineceklerdir.
DEĞĐNĐLECEK KONULAR
•

Liderlik ve yöneticilik özellikleri nelerdir? Koçluk ve mentorlukla ilgisi nelerdir?
Lider ve yönetici tanımlarına bakışın katılımcılarla birlikte açıklanması, kamuda liderlik ve
etkinin tartışılması; liderin koçluk yapması, önder olması, fırsat vermesinin üzerinde
durulması

•

Entelektüel sermayenin, bilginin ve duygusal zekanın önemi nedir?
Kamunun değerini oluşturan bilgi, ve bilgili insan faktörünün dikkate alınması, yeni durumlara
yeni çözümler getirebilme, duyguları kontrol edebilme, duygusal dürtülere hakim olabilme,
karşımızdakinin ne hissettiğini anlayabilme, ilişkileri sağlıklı yürütebilme konularının
tartışılması

•

Liderlikte koçluk: Çalışanları ve kurumu geleceğe taşımak,
Kişilerin içinde var olan potansiyellerini açığa çıkarma yöntemleri; kişilerin yapabileceklerini
keşfetmelerine ve değişime yardımcı olma konularını anlama
Bireylerde var olan ile birlikte yaşam dinamikleri arasında olması istenen ilişkileri analiz
ederek istenen hedefe yönlendirebilmeye destek olma
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•

Yaratıcılık, çok boyutlu düşünce ve olumsuzlukların yönetimi nedir?
Birincil ve ikincil hedeflerin oluşturulabilmesi, çok boyutlu yaklaşarak olumsuzlukları
yönetebilmenin anlatılması, yaratıcılığın ortaya çıkartılabilmesi için gereken davranışların
tartışılması

•

Kriz anında liderlik, global liderlik, yerel liderlik nedir?
Yöneticinin krize hazır olması, krizde davranış modellerinin görüşülmesi; geleneksel iş
yöntemlerinin yerini alan yeni global yöntemler ve çok kültürlülüğün desteklenmesi

•

Başarısız olma nedenleri, etkin karar verme, ayrımcılık ve önyargıların zararları nelerdir?
Yanlış yaptıkları anlaşılıp eleştirildiklerinde; hataları kabullenebilme, kendi öz eleştirilerini
yapabilme;

dediklerinin yapılmaması durumunda davranışlar, önyargılardan kurtulmanın

yolları
•

Yardımlaşma, destek alma
Beklenenleri ve istenilenleri netleştirmede yardımcı olmak, plan hazırlamak ve arzulanan
sonuçlara ulaşmada gerekli önemli değişimleri gerçekleştirirken destek olunması; desteğin
doğrudan ya da dolaylı verilmesi

ÖĞRENME YÖNTEMĐ
Sınıf ortamında grup çalışmaları ve değerlendirme testleri yapılacaktır. Seminer; anlatım ve
tartışmalarla uygulanacaktır. Video çekimleri ile güçlendirilecektir.
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Katılımcılar tüm birimlerden 2. ve 3. Kademe kademeleridir. Tüm Strateji Geliştirme
Birimleri çalışanları için katılım zorunludur.

SÜRE
•

Kademe 4 için 1 gündür.
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E130 - ÖĞRENEN ORGANĐZASYON
Öğrenen organizasyonlar çalışanların ulaşmak istedikleri sonuçlar için sürekli olarak düşünce
yapılarını geliştirdikleri ortamlardır. Çalışanların yeni ve gelişmiş düşünce ağları bu ortamda
beslenir, toplu istekler serbest bırakılır ve kişiler sürekli olarak beraber nasıl öğrenmeleri gerektiğini
keşfederler.
AMAÇ
Hızlı öğrenme, 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 HEDEFLERĐ
Katılımcıların bireysel öğrenmeden organizasyonel öğrenmeye geçiş yollarının kavramasını, örgütsel
öğrenmenin temel unsurlarının ve öğrenme çeşitlerinin anlaşılmasını sağlamaktır.
DEĞĐNĐLECEK KONULAR
•

Öğrenme çeşitleri nelerdir?
Đnsanların değişik öğrenme yöntemleri üzerinde tartışma (okuyarak, dinleyerek, yazarak,
konuşarak, yaparak)

•

Öğrenmede kurumun, liderin ve bireylerin sorumlulukları nasıl belirlenir?
Kurumsal öğrenmenin kurumun gelişimi ile ilişkisi, bireysel öğrenmede liderin öğrenme
özelliklerini dikkate alması;

•

Kurumsal öğrenmeyi engelleyen faktörler nelerdir?
Çevresel faktörler (çalışma koşulları, kurumsal ortam, işin yapısı, kaynaklar), liderlik tipi ve
ekip üyelerinin tutumları gibi engellerin ortaya çıkarılması
Sürekli acil işlere yönelme ve aşırı meşguliyet, sistem ve süreçlere aşırı bağlılık, orijinal
fikirleri görmezden gelme, kısa vadeli ihtiyaçları düşünerek hizmet içi eğitimi önemsememe,
katı talimatlar, yetkilendirme ve delege etme eksikliği

•

Öğrenen organizasyonların disiplinleri nelerdir?
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Kişisel ustalık, zihinsel modeller, paylaşılan vizyon, takım halinde öğrenme, sistem düşüncesi
disiplinlerinin açıklanması
•

Öğrenen organizasyonların uygulamaları nelerdir?
Kurumda bilginin yaratılması, tutundurulması, yaygınlaştırılması için yapılanların tartışılması

•

Sapmalar ve sapmaların değerlendirilmesi nasıl yapılır?
Tek döngülü (single loop) öğrenme ve çift döngülü (double-loop) öğrenmenin açıklanması;
problemlerin belirlenmesi ve daha önce belirlenmiş standartlardan olası sapmalar; sapmaları
görme ve düzeltme tekniklerinin anlaşılması

ÖĞRENME YÖNTEMĐ
Eğitim sınıf içi anlatım, tartışma ve grup çalışmaları ile yürütülecektir. Seminer öncesinde okuma
materyalleri gönderilerek katılımcıların bilgi edinmesi istenecektir.
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

2. ve 3. kademe yöneticiler, tüm birimler, ĐK ve eğitim birimleri için zorunludur.

SÜRESĐ
•

Kademe 2, 3 ve 4 için 1 gündür.
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U110 - STRATEJĐST ÖNERĐ SĐSTEMĐ
AMAÇ
Tüm kurumun stratejiler ve uygulamalarla ilgili önerilerini toplamak ve değerlendirmek üzere kurulan
bir öneri değerlendirme sistemidir. Merkez ve taşra teşkilatlarının hepsini kapsayacak şekilde
kurgulanır.
UYGULAMANIN HEDEFLERĐ
Kurumun tüm kademelerden çalışanların görüş ve önerilerini almasını sağlayacaktır. Kurum çok
farklı bakış açılarından gerek stratejik gerek uygulamaya dönük çok sayıda görüşü elde edecektir. Bu
farklı görüşler değerlendirilerek kurumun geleceği için kullanılacaktır. Böylece kurumun geniş
katılımı ve özellikle taşra teşkilatıyla fikirsel bağını güçlendirmiş olması sağlanacaktır. Fikirlerin
kuruma iletilmesi ve kurumun bu fikirleri dikkate alması ayrıca tüm çalışanların kurumla aralarındaki
aidiyet duygusunun geliştirmesine destek olacaktır. Bu özellikleriyle stratejist öneri sistemi hem içerik
hem de süreç açısından yeni fikirleri özendirecektir.
UYGULAMA YÖNTEMĐ
Strateji Geliştirme Birimi sistemi tüm kurum çalışanlarına duyuracaktır. Elektronik ortam ve yazılı
ortam kullanılarak öneriler toplanacaktır. Önerilerin geliştirilmesi ödüllerle ve yönetimin tavsiyesiyle
teşvik edilecektir. Toplanan fikirler Strateji Geliştirme Başkanlığından bir değerlendirme ekibi
tarafından kategorize edilecektir. Kategorilere ayrılan öneriler etki, uygulanabilirlik kriterleri
açılarından önceliklendirilerek ilgili 2. Kademe yöneticilerine sunulacaktır. Yöneticiler önerileri
değerlendirerek onlar hakkındaki sonuçları Strateji Geliştirme Birimleriyle paylaşacaktır. Bu birimler
de öneri yapanlara önerileriyle ilgili geri beslemeleri vereceklerdir.
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Katılımcılar tüm Stratejik Planlama Ekipleridir.

SÜRE
•

2-3 saatlik toplantılardır. Yıl içine yayılarak devam edecektir.
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2.MODÜL: “YER” DURUM ANALĐZĐ MODÜLÜ
U201

-

STRATEJĐK

YÖNETĐM

ĐYĐ

UYGULAMALARI

PAYLAŞIM

OTURUMLARI
AMAÇ
Farklı kurumlarda Stratejik Yönetim alanında gerçekleştirilen uygulamaların paylaşılmasını sağlayan
toplantılardır. Bu toplantılarda amaç kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarındaki Stratejik
Yönetim süreçlerini ve stratejileri ile ilgili uygulamalarını derinlemesine analiz edilmesini
sağlamaktır.
UYGULAMANIN HEDEFLERĐ
Stratejik Yönetim Đyi Uygulamaları Paylaşım Oturumlarının hedefleri Stratejik Yönetim
süreçlerindeki farklı uygulamaları belirlemek, farklı stratejileri ve sonuçlarını anlamak, Stratejik
Yönetimde kritik başarı faktörlerini incelemektir. Bu doğrultuda strateji belirleme yöntemleri,
uygulama biçimleri, süreçlerin yönetimi, başarı hikâyeleri incelenecektir. Oturumların en önemli
hedeflerinden birisi de kamu dışındaki kurumların Stratejik Yönetim uygulamalarını anlamaktır.
Böylece ister kâr amaçlı işletmeler olsun ister kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları olsun
geleceklerini belirleme yöntem ve biçimleri derinlemesine incelenecektir.
UYGULAMA YÖNTEMĐ
Kamu kurumları öncelikle kendi sektörlerinden (benzer sektörler de dahil olmak üzere) yurt dışı
kamu, yurt içi özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının strateji belirleme çalışmalarıyla ilgili bilgi
toplayacaklardır. Bu kurumlar arasından uygun görülen kurumlar deneyimlerini paylaşmak üzere
Stratejik Yönetim Đyi Uygulamaları Paylaşım Oturumlarına davet edileceklerdir. Bu oturumlarda
kurumlar kendi Stratejik Yönetim ile ilgili deneyimlerini,

sektörle ilgili öngörülerini, stratejik

varsayımlarını paylaşabileceklerdir. Kurumdan katılanlar her bir sunum sonrasında sorularla bu
deneyimi daha iyi anlayabilmek için amacıyla irdeleyebileceklerdir. Oturumların tamamlanmasının
ardından tutanaklar katılımcılara rapor halinde dağıtılır.
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

SÜRE:

Katılımcılar tüm birimlerden tüm kademeler ve tüm Strateji Geliştirme Birimleridir.

½ - 1 gündür.
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E201 - VERĐYE DAYALI KARAR VERME
AMAÇ
Verilerin istatistik teknikler kullanılarak nasıl analizinin yapılması gerektiğini ve elde edilen
sonuçların etkin bir şekilde nasıl değerlendirilmesinin yapılacağını anlatmayı amaçlayan bir eğitimdir.
TEMEL ÖĞRENME HEDEFLERĐ
Microsoft Excel yazılımını kullanarak veri analizi yapmak ve karşılaşılacak verileri ve raporları etkin
değerlendirmektir.
DEĞĐNĐLECEK KONULAR
•

Veri analizine giriş ve verileri tanımlanması nasıl yapılmalıdır?
Keşfedici ve genelleyici veri analizi, verilerin gösterimi ile ilgili bilgilerin verilmesi,
toplanacak veri miktarının belirlenmesi

•

Hangi grafikler ve tablolar kullanılmalıdır?
Grafiksel gösterimler, dal-yaprak, kutu ve kök gösterimi, veri dönüşümü, veri düzenlenmesi,
dayanıklı doğrular, tabloların açıklamalarının birlikte ele alınması

•

Veriler nasıl tanımlanacak ve özet ölçütler nasıl tanımlanır?
Veri toplama yönteminin seçilmesi, analiz ve ölçme teknikleri kullanılarak verilerin ölçülmesi
için ölçütlerin tanımlanması

•

Olasılık ve ‘Olasılık Dağılımları’ nasıl belirlenir?
Rastsal bir olayın ortaya çıkabilmesi için değerleri ve olasılıkları tanımlayan ifadelerin ele
alınması ve belirleme yöntemleri, seçilecek değerlerin olay için mümkün olan tüm sonuçları
kapsamasının ele alınması

•

Örneklemleme ve kestirim nasıl yapılır?
Olasılıklı ve olasılıklı olmayan örneklemleme yöntemleri, random örnekleme, kümeleme vb
örneklerinin verilmesi
Kestirim yapabilmek üzere örneklem büyüklüklerinin tespit yöntemleri

ÖĞRENME YÖNTEMĐ
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Seminer; anlatım, örnek olay çalışmaları kullanılarak uygulanacaktır. Excell tablo ve bilgisayar
kullanılacaktır.
Seminerin birinci günün akşamında “Karar Verme ve Risk Yönetiminde” veriye dayalı karar verme
hakkında grup çalışması düzenlenecektir.
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Tüm birimlerden 2 ve 3. Kademe yöneticilerin katılımı içindir.

SÜRE
•

Kademe 3 için 1 gün, kademe 4 için 2 gündür.
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E205 - TAHMĐNLEME / KESTĐRĐM YÖNTEMLERĐ
AMAÇ
Temel tahminleme/kestirim metot ve tekniklerinin; sistemi, iş süreçlerini, performansı, bütçeyi,
kaynakları yönetmek için iyi birer araç olduğunu anlatmaktır. Yazılımlardan faydalanmak,
simülasyon ve senaryoların üretilebilecek seçenekleri ele almaktır.
TEMEL ÖĞRENME HEDEFLERĐ
Takım üyelerinin geçmiş projelerden ve uzman görüşlerinden faydalanmaları sağlanarak, kurumun
geçmişinden yararlanabilme yollarını öğreneceklerdir. Aynı zamanda olasılıkları değerlendirebilme
tekniklerini kullanabileceklerdir.
DEĞĐNĐLECEK KONULAR
•

Kamuda kurumları ve kurumların faaliyetleri için yapılabilecek tahmin türleri nelerdir?
Örneğe dayalı, trend analizleri, senaryo modelleri, kıyaslama, talep tahminleri, geçmiş verileri
değerlendirme, sektördeki teknoloji ve yararlanıcı tercihlerinin değişimi, kısa, orta ve uzun
vadeli bakışların görüşülmesi, etki değerlendirmesi yapılması

•

Tahmin konularının birbirine etkisi, değerlendirilmesi, yorumlanması nasıl yapılmalıdır?
Örnek üzerinden etki, değerlendirme ve yorumlama yapılması, uygulamanın tartışılması

•

Seçilecek ihtiyaçlar ve yazılımlar nelerdir?
Kestirim ve tahminleme yapabilmek için nelere ihtiyaç olduğunun belirlenmesi, yazılıma
ihtiyaç olup olmadığının değerlendirilmesi

•

Yazılımların değerlendirilmesi nasıl yapılır?
Yazılım ihtiyacı olduğu takdirde değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi: Kullanıcılar için
basitliği, dilinin ve sistemin anlaşılabilirliği, ihtiyaçları karşılaması, akışı, senaryosu,
görselleri, bilgi bütünlüğü, metin yoğunluğu vb

•

Proje çalışmalarında kullanılacak kestirim yöntemleri nelerdir?
Pert, Delphi, Parametrik Kestirim, Bottom Up-Top Down gibi tekniklerin nasıl
kullanılacağının açıklanması
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ÖĞRENME YÖNTEMĐ
•

Eğitim sunum ve grup çalışmaları ile yürütülür. Eğitim öncesinde okuma materyali gönderilir.

PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Katılımcılar tüm birimlerden 3. kademe yöneticiler ve tüm Strateji Geliştirme Birimleridir.

SÜRE
•

Kademe 3 ve 4 için 1 gündür.
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E210 - KARAR VERME VE RĐSK YÖNETĐMĐ
AMAÇ
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların bu nedenlerle vatandaşların genel refahını sağlayacak en
doğru kararları almaları büyük önem taşımaktadır. Bu eğitim yöneticilerin yeni ortamların gereklerine
ve iletişim teknolojisindeki gelişmelere göre daha süratli durum değerlendirmesi yapmalarını, daha
isabetli tespitlerde bulunmalarını, daha kolay ve hızla toplanabilen verileri değerlendirip problemlere
çözüm üretmeklerini ve hızlı karar verebilmelerini sağlamak için planlanmıştır. Kamuda alınan
kararlar binlerce kişinin yaşamını olumlu ya da olumsuz olarak etkiler.
Bu eğitimde amaç yöneticilerin sorumluluk alanlarında, iyileştirilecek noktaları, mevcut ya da
oluşabilecek sorunları tespit etme, iyileştirme ihtiyacını ya da problemin çıkış sebeplerini analiz etme,
çözüm önerileri geliştirme ve karar alma becerilerini geliştirmektir.
TEMEL ÖĞRENME HEDEFLERĐ
Katılımcılar verilere dayalı çözüm yaratma ve problemlere yaratıcı çözümler bulma yetkinliği
kazanacak, karar verme sürecinde yer alan tüm aşamalarda çıkabilecek aksaklıkları, hatalı
yaklaşımları öngörebilme becerisi geliştirecek ve düşünce mekanizmalarını analiz alışkanlığı
edineceklerdir.
DEĞĐNĐLECEK KONULAR
•

Karar verme sürecinde problemler nasıl tanımlanır, hedefler nasıl netleştirilir?
Problemlere genel yaklaşım, karar vermeyi etkileyen problemler, seçeneklere yönelik
hedeflerin belirlenmesi

•

Alternatifler nasıl oluşturulur ve nasıl değerlendirilir?
Fayda/maliyet, etki analizi, benchmark, beyin fırtınası gibi tekniklerin kullanılması

•

Riskler ve belirsizlikler nasıl anlaşılır?
Kuvvetli ve zayıf sinyallerin okunması, güncel durumun ve geçmişteki verilerin analizi,
ölçülebilen ve ölçülemeyen olasılıklar değerlendirilmesi

•

Uzlaşmaya varabilmek için karşılıklı pazarlık unsurları nasıl belirlenir?
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Karar almaya yönelik uzlaşma, rekabet, yardımlaşma, kaçınma, empati, girişkenlik
ilişkilerinin düzenlenmesi
Problemin tarafların kişiliklerinden ayrılması, tarafların kişiliklerine zarar vermeden dile
getirebilmesi, karşılıklı yarar sağlamaya yatkınlık, uzun vadeli planlama yetkinliğinin
kazandırılması
•

Birbirine bağlı kararlar, bugün ve gelecekte alınacak kararlar için planlama nasıl yapılır?
Koordinasyonun önemi, önem ve önceliklerin dikkate alınması

•

COSO Çerçevesinde Kurumsal Risk Yönetimi (ERM) nedir?
Kontrol ortamı (kurum geçmişi ve kültürü), risk değerlemelerinin ve risk tutumlarının etkin
belirlenebilmesi farklı seviyelerdeki kurum hedeflerinin tam ve doğru olarak yönetilebilmesi,
hedeflerin önündeki engeller, engellerin değerlemesi, tutumların belirlenmesi, politika ve
prosedürlerin uygulanması ve tutumların izlenmesi faaliyetlerinin kontrolü, bilgi ve iletişim
sisteminin, faaliyetlerin izlenmesi, test edilebilmesi ve gerekli kişilere rapor verilebilmesi

ÖĞRENME YÖNTEMĐ
Eğitim sınıf içi tartışmalar, grup çalışmaları ve vaka analizleri ile gerçekleştirilecektir. Çalışmalar
ayrıca okuma materyalleri ile zenginleştirilecektir. Farklı alanlardan örnekler ve vaka çalışmaları
gruplar halinde ele alınacak uygulayarak öğrenme ortamı sağlanacaktır.
-

Teorik bilgilerin ve kavramların uygulama ile ilişkileri

-

Değişik alanlardan gerçek başarı ve başarısızlık öyküleri , anılar, deneyimler, anekdotlar

-

Grup çalışmaları

-

Katılımcının kendi birimi için örnek uygulama hazırlaması (eğitimden 15 gün sonra öğrenme
ortağı ile paylaşması)

PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Tüm birimlerin 2. Kademe ve 3. Kademe yöneticileri için hazırlanmıştır.

SÜRE
•

Kademe 2, 3 ve 4 için 1 gündür.
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E215 - BĐLGĐ YÖNETĐMĐ - BY
AMAÇ
Her kademedeki yöneticiye karar verirken ya da bir üstünün vereceği kararı etkileyecek bilgiyi
hazırlarken farklı bilgilere gereksinimi olduğunu göstermek, iç ve dış kaynakları kullanarak nasıl
bilgiye erişmesi ve bilgiyi düzenlemesi gerektiğini anlatmaktır.
TEMEL ÖĞRENME HEDEFLERĐ
Katılımcılara karar verme ve durum analizi yapmak için gereken bilgi toplama becerilerini
kazandırmak, bilgi yönetimi araçlarını kullanabilmelerini sağlamaktır.
DEĞĐNĐLECEK KONULAR
•

Tarihsel süreç
1950’ler çeşitlenme, sayısal yönetim, elektronik veri işleme; 1960’lar “y” kuramı, takıma
dayalı gruplar, merkezileşme ve merkezden uzaklaşma; 1970’ler Stratejik Planlama ve
otomasyon; 1980’ler Toplam Kalite Yönetimi, “z” kuramı, kurumsal kültür çalışmaları ve
küçülmeler; 1990’lar öğrenen örgütler, yeniden yapılanmalar ve stratejik bilişim sistemleri;
2000’ler bilgi paylaşım kültürü, kurumsal bütünleşmeler, entelektüel sermaye oluşumu ve
bilgi yönetimi (iç ve dış paydaşlar)

•

Kurum içi ve kurum dışı bilgi kaynakları nelerdir?
Kurum içi ve kurum dışı bilgilerin neler olduğunun ve hangi kaynaklarla elde edildiğinin grup
çalışmaları ile tespiti; bilgi ve verinin farkların irdelenmesi
Kamuda veri ve bilginin edinilmesi konusunda epistemolojik ve ontolojik eksikliklerin olup
olmadığının tartışılması; 5018’le gelen bilgi edinme olanakları

•

Veri toplama ve düzenleme yöntemleri nelerdir?
Đnternetin, akademik yayınların, kurumların yayınlarının, toplantıların, mülakatların,
anketlerin, istatistiklerin vb kullanılması
Sistem, süreç, bilgi yönetimi stratejisi, bilginin sunumu; kurum içi mevcut sistemlerin
anlatılması
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Bilgi üretimi (açık ve kapalı/örtük bilgiler), bilgi paylaşımı (sosyal ve teknik alt yapı), bilginin
yapılandırılması (bilgi haritaları, depolama ve erişim), ürün-hizmet ve iş süreçleri bağlamında
bilginin kullanılması, bilginin denetlenmesi (entelektüel sermayenin ölçümü, bilgi
varlıklarının denetimi), yeniden bilgi üretimi
“Kurum ne bilmelidir, bildikleri ile ne yapar” hususları üzerinde düşünme
•

Bilgi yönetimi araçları ve faydalanma yöntemleri neler olmalıdır?

•

Bilgi yönetimi takımları: “Ne, neden, nerede, nasıl, ne zaman, kim, kaça” sorularının
yanıtlarının aranması Ek 3’de sıralanan araçların tartışılması

ÖĞRENME YÖNTEMĐ
Seminer tartışma ortamında grup çalışması ve vaka analizleri ile yürütülecek, okuma materyalleri ile
zenginleştirilecektir.
Seminerden sonra “Bilgi Yönetimi” üzerine konuk konuşmacı ile oturum düzenlenecektir.
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Tüm birimlerin 3. Kademe yöneticileri katılacaktır.

SÜRE
•

Kademe 3 için 1 gün, kademe 4 için 2 gündür.
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E220 - ARAŞTIRMA YÖNTEMLERĐ
AMAÇ
Konuyla ilgili nesnel sağlamlığı olan bilgi ve verilerin seçilmesi, toplanması, analiz edilmesi,
saklanması, değerlendirilmesi, yorumlanması, kullanılması için yöntem, teknik ve araçları kapsayan
bir eğitimdir.
TEMEL ÖĞRENME HEDEFLERĐ
Katılımcıların kavramları anlama, sistemli açıklama ve kontrol etme yetkinliği kazandırma ve
araştırma sorularını sorma ve yanıtlayabilmek için uygun yöntemleri bulabilmeleridir. Katılımcılara
araştırmalarda tutarlı, mantıklı ve derinlemesine akıl yürütme alışkanlığı kazandırmak ve onlara
karşılaştırma, genelleme veya tekrarlar yapma yollarını göstermek ayrıca diğer araştırmacıların görüş
ve eleştirilerine açık olmanın yararlarının, bilimsel etik kurallara saygının öneminin farkına varmaları
hedeflenmektedir.
DEĞĐNĐLECEK KONULAR
•

Önemli kavramlar ve bilimsel yöntem modeli nasıl açıklanmaktadır?
Araştırmanın aşamaları, hipotez, sorsun veya problemin belirlenmesi, değişkenlerin ortaya
konması, veri toplama yöntemleri gibi kavramların açıklanması

•

Anket nasıl hazırlanır?
Anketin amacını net olarak belirleme, anketi cevaplayacakların nitelik ve düzeyleri ile katılım
onanını yüksek tutmak için yapılacakların tespiti; soru türleri ve grupları; uzunluğu ve ayrılan
süre; analiz yöntemi; pilot uygulama; geçerlik ve anlaşılabilirlik testi; değerlendirme ve
yorumlama yöntemlerinin ortaya konması; giriş yazısının düzenlenmesi

•

Araştırma süreç ve teknikleri nelerdir?
Kaynak araştırması ve kaynakça havuzu hazırlanması, yazışmaların yapılması, not tutulması,
zaman planlaması, taslak hazırlanması, başlıkların belirlenmesi vb

•

Araştırmanın raporlaştırılması nasıl yapılmalıdır?
Giriş bölümünde; amaç ve araştırma probleminin tanımı, önemi ve nedeni, kullanılan
varsayımlar ve kısıtlar
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Veri toplama yöntemleri, bulgular ve varılan sonuçlar, bulguları destekleyen konular,
araştırma modeli, modelin testi, sonuçların anlatılması
ÖĞRENME YÖNTEMĐ
Öncesinde bir konu verilerek kurgu yapmaları istenir. Seminer ve uygulama yöntemi izlenir.
Seminerden sonra “Araştırma Yöntemleri” konusunda grup çalışması yapılacaktır.
8 hafta sonra aynı konunun ele alınışı üzerinde sunumları kapsayan workshopla desteklenir.
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Katılımcılar tüm birimlerden 3. Kademe yöneticiler ve tüm Strateji Geliştirme Birimleridir.

SÜRE
•

Kademe 3 ve 4 için 1 gündür.
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E225 - KIYASLAMA EĞĐTĐMĐ
AMAÇ
Yeni kamu yönetimindeki gelişmelerle kendilerini sürekli olarak geliştirmek ve en iyiye ulaşmak
isteyen kamu kurumlarına bilgiyi nasıl en çabuk ve hızlı bir biçimde elde edeceklerini göstermektir.
Bu yolla kurumun bulunduğu konumu, alanında en iyilerle kıyaslamak için, kıyaslama tekniği ile
başkalarından öğrenmeyi, başkalarıyla birlikte gelişmeyi öğretmek; en iyinin nerede olduğunu
araştırma, onları öğrenme ve kendi kurum kültürü ile uyumlaştırma tekniklerini açıklanacaktır.
TEMEL ÖĞRENME HEDEFLERĐ
Kıyaslama süreci ve başarı faktörlerini anlamak, farklı bakış açıları geliştirmek, birbirinden
öğrenmenin önemini kavramak ve kıyaslamayı süreç iyileştirme aracı olarak kullanabilmektir.
DEĞĐNĐLECEK KONULAR
•

Kıyaslama nasıl tanımlanır ve türleri nelerdir?
Standartlara göre, performans (sayısal) ve süreç (en iyi uygulamalar) dikkate alınarak
kıyaslama ile ilgili açıklama yapılması

•

Kıyaslama uygulamaları ve faydaları nasıl açıklanır?
Değişimi yönetmek, sıçramalı hedefler koyabilmek, yenilik ve iyileştirmeler yapabilmek,
kuruluş dışına açılabilmek, varlığını sürdürebilmek ve rekabet gücünü artırmak, yararlanıcı
memnuniyetini sağlamak gibi faydaların örnekler üzerinden açıklanması
Liderlik

pozisyonunu

oluşturmaya

yönelik

odaklanma

sağlaması;

dünya

çapında

organizasyonlar, ürünler ve uygulamalar ile kendini; karşılaştırma bilincinin oluşturulması
•

Kıyaslama (bilgi paylaşımı) kuralları nelerdir?
Önceden belirlenmesi gereken kuralların belirlenmesi (Gizlilik, yasallık, değerler, normlar,
açıklık vb)

•

Kıyaslama süreci nasıl açıklanır?
Hazırlık aşamasında: kıyaslama yapılacak sürecin belirlenmesi; kıyaslama takımının
kurulması; süreç analizi ve dokümantasyonu; kıyaslama ortakları seçim kriterlerinin
belirlenmesi; kıyaslama proje planının hazırlanması
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Veri toplama ve analiz: Kıyaslama ortaklarının belirlenmesi; veri toplanması; sonuçların
analizi; performans farklılıklarının belirlenmesi
Uygulamaya geçiş: Bulguların dokümantasyonu; bulguların duyurulması; hedef belirleme;
uygulama takımının oluşturulması; uygulama planı hazırlığı; uygulama
Đzleme: Yeni fırsatların görülmesi, aşamaları hakkında bilgi verilmesi
•

Başarı faktörleri nelerdir?
Üst yönetimin kararlılığı; öncelikle iyileştirme ihtiyacı olan sürecin seçimi; kuruluşun
değişime açıklığı; başkalarından öğrenme isteği; kıyaslama öncesi hazırlık yapılması; takım
çalışmasıyla ele alınması; bilgi paylaşımı kurallarına uyumun irdelenmesi

ÖĞRENME YÖNTEMĐ
Eğitim öncesinde, katılımcılara bilgi gönderilerek bir örnek hazırlamaları istenir. Katılımcılar
örnekleri karşılaştıracaklar, sunumlar ve tartışmalar yapılacaktır.
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Katılımcılar tüm birimlerden 3. Kademe yöneticilerdir.

SÜRE
•

Kademe 3 ve 4 için 1 gündür.
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U205 - KIYASLAMA ÇALIŞMASI
AMAÇ
Kurumların stratejik önem taşıyan süreçlerini ve performans metriklerini farklı sektörlerdeki en iyi
uygulamalarla karşılaştırma çalışmalarıdır. Amaç kalite, hız ve maliyet gibi boyutlarla kurumların
kendi uygulamalarını geliştirme yolunu bulmalarını sağlamaktır.
UYGULAMANIN HEDEFLERĐ
Kıyaslama çalışması en iyi uygulamaları öğrenmeyi sağlamak için araştırma yapılmasını öngörür.
Böylece gelişmeyi sağlamak ve kendi alanlarında, kurumların hizmetlerini ve süreçlerini
değerlendirmek için sistematik bir süreç geliştirilmesi hedefler. Kıyaslama ya da genel adıyla
benchmarking ile süreçler ve performans metriklerini karşılaştırmak buradan öğrenilenleri
uygulamalara yansıtarak farklı sektörlerin başarılarından öğrenme hedeflenmektedir.
UYGULAMA YÖNTEMĐ
Geliştirilme ihtiyacı düşünülen veya problemli alanlar belirlenmesinden sonra bu alanlar
önceliklendirilerek hangi alanlarda kıyaslama çalışması yapılacağına karar verilecektir. Daha sonra bu
alanlarla ilgili araştırmalar gerçekleştirilerek ilgili alanlardaki performans liderleri tespit edilecektir.
Bu kurumlarla ilişkiler kurularak saha ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Böylece performanslarının
altında yatan süreçler, kurgu, kaynaklar ve formülasyon tespit edilecektir. Çalışmanın bulguları rapor
haline getirilerek tüm kamu kurumlarıyla paylaşılacaktır.
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Katılımcılar tüm birimlerden 3. Kademe yöneticilerdir.

SÜRE
•

1 ile 3 ay arasında değişebilir.
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U210 – KURUMSAL STRATEJĐNĐN TARĐHĐ GELĐŞĐMĐ ÇALIŞTAYI
Kurumun stratejik gelişiminin değerlendirildiği ve derslerin çıkarıldığı bir çalıştaydır. Kurumun
stratejik izinin bir vaka çalışması olarak ele alınmasını amaçlamaktadır. Bu şekliyle bir ortak öğrenme
yöntemi olarak değerlendirilebilir.
UYGULAMANIN HEDEFLERĐ
Kurumsal Stratejinin Tarihi Gelişimi Çalıştayı kurumların stratejik kilometre taşlarının belirlenmesini,
stratejideki kırılma noktalarının tespit edilmesini, stratejik dönemlerin adlandırılmasını ve tüm
stratejik tarihçeden alınan derslerin belirlenmesini hedeflemektedir. Çalıştay tüm katılımcıları
kurumun gelişimiyle ilgili bilgilendirmesinin yanında bir zaman dönemi içinde kurumun
davranışlarının nasıl sonuçlar ürettiğiyle ilgili ortak anlayışın geliştirilmesine de yardım edecektir.
UYGULAMA YÖNTEMĐ
Çalıştay öncesinde yapılan çalışmayla kurumun yıllar içinde yaşadığı stratejik olaylar, kararlar, dış
gelişmeler, değişimler, kronolojik olarak hazırlanır. Ayrıca önemli performans verileri de yıllar
içindeki değişimleriyle tarih çizelgesine oturtulur. Çalıştayda hazırlanan kronolojik çizelge
katılımcılara sunulur. Sunumun ardından katılımcılardan katkılarla tarihçede eksik kalan noktalar
tamamlanır. Daha sonra katılımcılar kurumun geçmişindeki stratejik kırılma noktası olduğunu
düşündükleri olayları önerirler. Belirlenen kırılma noktalarından sonra bu kırılmaların arasındaki
dönemlerle ilgili değerlendirmeler yapılır. Çalıştay bütün stratejik ize bakılarak ‘çıkarılan stratejik
dersler nelerdir?’ konulu çalışmayla sona erer. Çalışma tutanakları bir rapor haline getirilerek
katılımcılarla paylaşılır.
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Katılımcılar tüm birimlerden 2. ve 3. kademe yöneticiler ve tüm Strateji Geliştirme
Birimleridir.

SÜRE
•

1. Kademe için ½ gün, 2. kademe için 1 gündür.
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E230 - PAYDAŞ ANALĐZĐ
AMAÇ
Bu çalışmada amaç kurumun geleceğini etkileyen ve geleceğinden etkilenen birey ve grupların
kuruma olan etkilerinin nasıl analiz edileceğini öğretmek ve belirlenen paydaşların bir durum veya
olay karşısındaki tutumları, pozisyonları ve davranışlarının incelendiği paydaş analizi için gerekli
yetkinliklerin edinilmesini sağlamaktır.
TEMEL ÖĞRENME HEDEFLERĐ
Paydaşların belirli olaylara ve kurumun faaliyetlerine olan etkilerini anlamak ve farklı paydaşların
kurumla etkileşimi incelemektir.
DEĞĐNĐLECEK KONULAR
•

Paydaş tipleri nelerdir?
Kilit paydaşlar ve sorunlarının tanımlanması
Kurumun ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, kurumdan doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da
olumsuz yönde etkilenen veya kuruluşu etkileyen kişi, grup veya kurumların anlaşılması
Đç ve dış paydaşların ve yararlanıcıların tanımı ve belirlenmesi, sınıflandırılması,
önceliklendirilmesi

•

Paydaş haritalandırması nasıl yapılır?
Paydaşların ilişkilerinin belirlenmesi, kuruluşun hedef kitlesi ve kuruluş faaliyetlerinden
olumlu/olumsuz yönde etkilenenlerin, ilgili tarafların analizi ve paydaş katılım planının
geliştirilmesi
Paydaşların birbirleriyle olan ilişkilerinin ve olası çıkar çatışmalarının tespit edilmesi;
paydaşların kuruluş hakkındaki görüşlerinin alınmasıyla kuruluşun güçlü ve zayıf yönleri
hakkında fikir edinilmesi, paydaşların hangi aşamada katkı sağlayacağının tespit edilmesi;
paydaşların görüş, öneri ve beklentilerinin sürece katılmasıyla konuların bu kesimlerce
sahiplenilmesi ve sürecin uygulanma şansının artırılmasının anlaşılması

•

Paydaş analizinde farklı yaklaşımlar nelerdir?
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Paydaş listesi, faaliyetler, ürün ve hizmetlerle olan olumlu ve/veya olumsuz ilişkileri, paydaş
etki/önem matrisi hazırlanması,
Paydaşlardan alınacak görüşler: Kurumun hangi faaliyetlerinin ve hizmetlerinin önemli
olduğu, olumlu bulunan geliştirilmesi gereken yönleri, kurumdan beklentileri
Görüşmelerin planlanması; mülakat, grup çalışmaları, klinik toplantılar, anket uygulaması
ÖĞRENME YÖNTEMĐ
•

Sınıf içi öğrenme, alan araştırması, grup çalışmaları, örnek uygulama çalışması yapılacaktır.

•

Çalışma form ve matrisleri öğrenme ortağı tarafından hazırlanacak ve seminer öncesinde
katılımcılardan hazırlık yapmaları istenecektir.

PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Katılımcılar tüm birimlerden 3. Kademe yöneticilerdir. Strateji Geliştirme Başkanlıkları
yöneticileri için katılım zorunludur.

SÜRE
•

Kademe 3 ve 4 için 1 gündür.
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U215 - PAYDAŞ ANALĐZĐ ÇALIŞMASI
TANIM
Paydaş analizi çalışması katılımlı olarak yapılan bir çalışmadır ve amacı kurumun paydaşlarının
belirli faaliyetler açısından değerlendirilmesini içermektedir.
UYGULAMANIN HEDEFLERĐ
Paydaş analizinin temel hedefi ana paydaşları belirlemek ve tanımlamaktır. Bu tanımlamalarla
paydaşların mevcut ve potansiyel rolleri ve sorumlulukları belirlenecektir. Paydaşların ilgileri,
endişeleri, problemleri ve potansiyelleri anlaşılarak kurumun geleceğindeki etkileri üzerinde
çıkarımlar yapılacaktır.
UYGULAMA YÖNTEMĐ
Çalışma analiz sürecinin planlanmasıyla başlayacaktır. Bu aşamada analizin sonunda elde edilmek
istenen noktalar belirlenecektir. Daha sonra analizin gerçekleştirileceği politika konusu / konuları
belirlenecektir. Analizin sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi için belirlenen politika başlıkları üzerinden
çalışmalar yürütülecektir.
Kilit paydaşların listelenmesinin ardından öncelikli paydaşların kimler olduğu uzmanlar yardımıyla
belirlenecektir. Analiz için gerekli olan paydaş tanımları, tabloları, mülakat ve protokollerinin
adaptasyonları gerçekleştirilecektir. Mülakatlarla bilgiler toplanarak kaydedilecektir. Toplanan
bilgiler ışığı altında paydaş tabloları doldurularak paydaşların pozisyonları ve etkileri belirlenecektir.
Son olarak da oluşturulan tablolar analiz edilerek gelecek ile ilgili varsayım ve çıkarımlara
ulaşılacaktır. Çalışma bir rapor olarak üretilerek yöneticilerle paylaşılacaktır. Paylaşım için bir sunum
toplantısı düzenlenebilecektir.
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Katılımcılar 2. ve 3. kademe yöneticiler, tüm Strateji Geliştirme Başkanlığı ve tüm Stratejik
Planlama Ekipleridir.

SÜRE
•

2 hafta + ½ gün toplantıdır.
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U220 - PAYDAŞLARLA DĐYALOG ÇALIŞTAYI
AMAÇ
Bu çalıştayın amacı paydaşların kurumla ilgili değerlendirmelerini, gelecekle ilgili beklentilerini
almak ve kendi görüşlerini paydaşlarla paylaşmaktır. Böylelikle paydaşlarla anket çalışmalarının
ötesinde bir karşılıklı iletişimin oluşturulması planlanmaktadır.
UYGULAMANIN HEDEFLERĐ
Çalışmanın temel hedeflerinden birisi paydaşların kurumun mevcut durumuyla ilgili görüşlerinin
alınmasıdır. Ayrıca kurumla paydaşlar arasındaki karşılıklı beklentilerin belirlenmesi ve gündemdeki
projelerle ilgili paydaşların düşüncelerinin alınması da hedeflenmektedir. Đletişim açısından
paydaşlarla iletişim kalitesinin arttırılmasını sağlayacak bir çalışmadır. Özellikle yüz yüze ve iki
yönlü iletişim paydaşlarla gelecekte yapılacak işbirlikleri için de zemin sağlayacaktır. Bu şekliyle yeni
proje ve çalışma fikirlerinin üretilebileceği bir çalışma olacağı da düşünülebilir.
UYGULAMA YÖNTEMĐ
Çalıştay öncesinde paydaş analizi sonuçlarına göre katılımcılar belirlenecektir. Çalıştaya davet edilen
iç ve dış paydaşlarla önce mevcut durumla ilgili küçük grup çalışmaları yapılarak ilişkilerdeki ve
uygulamalardaki durumlardaki olumlu ve olumsuz konular belirlenir. Daha sonra gruplar bu konuları
önceliklendirerek diğer gruplarla paylaşırlar. Tüm gruplarda benzeyen konular belirlenir ve sistemin
paydaşlar açısından genel değerlendirmesi yapılır. Bu değerlendirmeye dayanarak yapılan ikinci bir
çalışmayla paydaş gruplarının birbirlerinden karşılıklı beklentileri tespit edilir. Karşılıklı beklentilerin
tanımlanmasının ardından çalıştay bu beklentilerin karşılanmasına yönelik yapılması önerilen
uygulama fikirlerinin paylaşılmasıyla sona erer. Çalışma tutanakları rapor haline getirilerek
paydaşlara iletilir. Çalıştay gerekli görüldüğü takdirde birden fazla olarak düzenlenebilir.
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Katılımcılar ilgili birimlerden yöneticiler ve tüm Strateji Geliştirme Ekipleridir.

SÜRE
•

1 gündür.
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U225 - UYUM ANALĐZĐ ÇALIŞTAYI
AMAÇ
Kurumun mevcut stratejilerinin değişen çevre, sektörel ve organizasyonel şartlarla uyumunun
değerlendirildiği çalıştaydır. Gelişmeler karşısında stratejilerin geçerliliğinin sınandığı bir çalışmadır.
UYGULAMANIN HEDEFLERĐ
Çalıştayda kurumun çevre, sektörel ve şartlarındaki değişimler belirlenecektir. Uygulanan stratejilerin
bu değişen koşullar altındaki sonuçları ve performansları değerlendirilecektir. Uyumsuz olan strateji
unsurları ve bunların nasıl uyumlaştırılabileceği belirlenecektir.
UYGULAMA YÖNTEMĐ
Çalıştay son dönemde ekonomi, sosyal, teknoloji, yasal çevre şartlarında buna bağlı olarak sektörel
şartlarda ve organizasyonun kendi koşullarında meydana gelen değişikliklerin paylaşıldığı bir beyin
fırtınası seansıyla başlayacaktır. Daha sonra bir grup çalışmasıyla dış çevre, sektör ve kurum
kategorilerindeki etkisi yüksek öncelikli değişimler belirlenecektir. Bu değişimlerin toplu olarak
değerlendirilmesinin ardından; kategoriler doğrultusunda oluşturulan gruplar dağıtılan mevcut
stratejiler listesinin üzerinden uyumlu ve uyumsuz stratejileri tespit edeceklerdir. Yeni durumda
değişiklik gerektiği düşünülen stratejiler üzerinde görüşler alınacaktır. Stratejilerin bütünsel olarak
uyumunun değerlendirildiği oturumun ardından çalıştay tamamlanacaktır. Çalıştayda elde edilen
sonuçlar bir rapor haline getirilecektir.
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Katılımcılar tüm birimlerden 2. kademe yöneticiler ve tüm Strateji Geliştirme Birimleridir.

SÜRE
•

3-4 saattir.
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U230 - ÖNGÖRÜ ÇALIŞMASI
Kurumun stratejik planı için kritik değişkenlerin belirlenen zaman dilimi için kestirimlerinin
yapılmasını sağlayan çalışmalardır. Bu tahminler stratejik plan analizlerine ve stratejilere girdi teşkil
edebilecektir.
UYGULAMANIN HEDEFLERĐ
Öngörü çalışmasının temel hedefi Stratejik Planlama için kritik olan değişkenlerin belirlenerek bu
değişkenlerin gelecek 10 yıldaki değerlerini tahmin etmektir.
UYGULAMA YÖNTEMĐ
•

Çalışma kurumun stratejileri için temel kritik değişkenlerin (yararlanıcı sayısı, turist sayısı,
vaka sayısı vb.) belirlenmesiyle başlar. Bu çalışma SGB koordinasyonunda gerçekleştirilir.
Đlgili birimlerden temel değişkenlerle ilgili öneriler ve bu değişkenlere ait geriye dönük
veriler toplanır. Belirlenen değişken kümesi için uygun kestirim yöntemlerinin (zaman
serileri, ekonometrik modeller vb.) belirlenmesinin ardından kestirim çalışmaları uygulanır.
Bu çalışmaların arkasından uzman görüşlerine dayalı (örn: Delphi tekniğiyle) olarak
kestirimler yapılır. Farklı modellerle kestirimi yapılmış olan değişkenler iç ve dış uzmanlar
tarafından yorumlanır. Yorumlanan kestirimlere ait bulgular raporlanır.

PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Katılımcılar tüm birimlerden tüm kademeler ve tüm Strateji Geliştirme Birimleridir.

SÜRE
•

3 gün -1 aydır.
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U235 - DURUM ANALĐZĐ (YER) ÇALIŞTAYI
TANIM
Stratejik Yönetim sürecinde durum analiziyle ilgili çalışmaların damıtıldığı ve tamamlandığı
çalıştaydır. Kurumun faaliyet alanı; kurumun kendisi ve dış etkenlerin tümüyle birlikte analizi edilir.
Analiz çalışmaları katılımlı olarak gerçekleştirilir.
UYGULAMANIN HEDEFLERĐ
Çalıştayın temel hedefleri kurumun fırsat ve tehditlerini belirlemek ve güçlü ve zayıf yönlerini tespit
etmektir.
UYGULAMA YÖNTEMĐ
Çalıştay öncesinde iç ve dış paydaşlardan oluşan bir katılıcı listesi belirlenir. Katılımcılara daha
önceden yapılmış olan analizler, toplanmış veriler ve çalışmalarla ilgili bir bilgi kitapçığı yollanır.
Çalıştayda tüm birimlerden gelen katılımcı gruplarla önce kurumu etkileyen akımlara ilişkin beyin
fırtınası gerçekleştirilir. Gruplara ayrılan katılımcılar akımlar listesinden önemli gördükleri fırsat ve
tehditleri belirlerler. Grupların seçimlerini büyük gruba sunmalarının ardından ortak olarak tespit
edilmiş fırsat ve tehditler not edilir. Fırsatların ve tehditlerin değerlendirilmesinin ardından yine
gruplara ayrılarak kurumun güçlü ve zayıf yönlerine ait beyin fırtınası yapılır. Gruplar bu listelerini
öncelik sırasına sokarak büyük gruba sunarlar. Tekrar ortak noktalar tespit edilir ve eldeki fırsattehdit-güçlü-zayıf yönler listesi bir bütün olarak değerlendirilir.
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Tüm kurumlar ve kademeler için zorunludur.

SÜRE
•

1 gündür.
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3.MODÜL: “YÖN” GELECEĞE BAKIŞ
E301 - STRATEJĐ DÜZLEMLERĐ
AMAÇ
Farklı strateji kademelerindeki Stratejik Yönetim yaklaşımlarını açıklayan bir eğitimdir. Amaç ulusal,
uluslararası, Bakanlık, kurum ve birim stratejilerinin ayrışan ve benzeşen noktalarını irdelemektir.
TEMEL ÖĞRENME HEDEFLERĐ
•

Strateji düzlemlerinde yön ve strateji üretmek ve yöndeşlik sağlamaktır.

DEĞĐNĐLECEK KONULAR
•

Ulusal stratejilerin ifade ettiği anlamlar nelerdir?
Ulusal stratejilerin gözden geçirilmesi, kurumsal stratejilerle ilişkilerinin gösterilmesi

•

Uluslararası stratejilerle ulusal stratejilerin hizalanması gerekli midir?
Uluslar arası stratejilerin neler olduğu, nasıl belirlendiği ve ulusal stratejilerle uyumu, farkların
yaratacağı olumsuzluklar

•

Bakanlık/kurum stratejileri ulusal stratejilerden hangi açılardan benzeşmekte, hangi açılardan
ayrışmaktadır?
Stratejilerin düzlemsel benzeşim ve ayrılıklarının tartışılması

•

Kurum stratejileri ile üst stratejilerin etkileşimleri nasıl kurgulanmalıdır?
Düzlemlerin etkileşimi ve uyumunu sağlamak için yapılacakların irdelenmesi

•

Stratejiler birim stratejilerine nasıl bağlanmalıdır?
Ulusal, kurumsal ve birim stratejilerinin ilişkilerinin ele alınması

•

Yöndeşlik ne anlama gelir? Stratejilerin yöndeşliği nasıl sağlanır?
Kurumun başarıya ulaşması, sürekli gelişim göstermesi için tüm çalışanların, tüm ekip
üyelerinin ve tüm birimlerinin aynı duyguları paylaşmalarında strateji iletişimi yapılması
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ÖĞRENME YÖNTEMĐ
•

Seminer örnek olay çalışmaları yapılacak ve uygulamalar incelenecektir.

PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Katılımcılar tüm birimlerden 2. ve 3. Kademe yöneticilerdir.

SÜRE
•

Kademe 3 ve 4 için ½ gündür.
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E305 - ULUSLARARASI REKABET AVANTAJI
AMAÇ
Ülkelerin rekabet edebilirlik konumlarını Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum-WEF)
ve Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü (International Institute for Management DevelopmentIMD) 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.
TEMEL ÖĞRENME HEDEFLERĐ
Rekabet gücü ölçütlerini ve alt ölçütlerini anlamak, rekabet gücünün ölçülebilir nesnel ölçütleri ile
değer sistemlerini, bireylerin motivasyonu gibi rekabet gücünün nesnel olmayan ölçütlerini
değerlendirmek ve karşılaştırmaktır.
DEĞĐNĐLECEK KONULAR
•

Tanımlar ve kavramlar nelerdir?
Ülkenin ekonomik refahı, yaşam standardı, ekonomik güç, IMD tarafından belirlenen rekabet
gücünü tanımlayan 8 ana kriter ile toplam 250 alt kriter üzerinden geçilmesi; bu kriterlerle
kurumun ilişkisinin kurulması

•

Rekabet gücünün zayıf para, zengin doğal kaynaklar, ucuz işgücü, korumacı politikalar ve
ihracat teşvikleri ile ilgisi nedir?
Rekabet günü etkileyen parametrelerdeki temel değişikliklerin etkilerinin ele alınması
Kuvvetli parası olan Almanya ve Đsviçre, dünyanın en zengin doğal kaynaklarına sahip
olmayan Đtalya, Đsviçre, Almanya, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerde yüksek yaşam
standartlarının nedenlerinin ele alınması

•

Rekabet gücü ve verimlilik-emek ve sermaye nasıl etkin kullanılır?

KAMUDA STRATEJĐK YÖNETĐM KAPASĐTESĐ GELĐŞTĐRME PROJESĐ

79/175

STRATEJĐST KAPASĐTE GELĐŞĐM PROGRAMLARI

Daha az girdi ile daha fazla çıktı elde edebilmek, verimlilik için emek ve sermayenin
getirilerinin tartışılması
•

Verimliliği olumlu ve olumsuz etkileyen unsurlar nelerdir?
Ergonomik ve teknolojik faktörlerin ele alınması; çalışanların birbirlerine karşı saygı, güven,
bağlılık duygusu, gözetim, iletişim gibi faktörlerin vurgulanması; eğitimli, becerili, işe uygun,
mesleki bilgisi ve deneyimi yüksek iş gücünün öneminin anlaşılması

•

Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum-WEF) ve Uluslararası Yönetim
Geliştirme

Enstitüsü

(International

Institute

for

Management

Development-IMD)

yayınladıkları raporları nasıl okumak gerekir?
Rapor örneklerinin değerlendirilmesi, yorumlanması ve takibi
ÖĞRENME YÖNTEMĐ
Sohbet ve yuvarlak masa çalışmaları ile yürütülecektir. Beyin fırtınaları yapılacaktır. Seminer
öncesine okuma dokümanı ve ilgili internet adresleri gönderilecektir.
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Katılımcılar tüm birimlerin (en üst) 1. Kademe yöneticileridir.

SÜRE
•

Kademe 2 için 3,5 saattir.
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E310 - GELECEK BAKIŞ AÇISI VE STRATEJĐK SENARYO YAKLAŞIMI
AMAÇ
Senaryo planlama, gelecekteki belirsizlikleri etkili bir şekilde yönetmek ve Stratejik Planlama sürecini
verimli hale getirmek üzere kullanılan önemli bir yönetim aracıdır. Aşırı bilgiyle yüklenen, hızlı
değişimler, uzlaşmazlıklar, sürekli belirsizliklerle kaplı bir dünyada geleceği daha net görebilmeye
olanak vermek üzere planlanmıştır.
TEMEL ÖĞRENME HEDEFLERĐ
Belirli kararları ölçmek, örgütün ve planların stratejik sağlamlıklarını test etmek, stratejik yenilik ve
yeni bir ortak algı yaratma için fırsatları tanımlamak ve yöneticilerin kurumun geleceği hakkında
sürekli olarak düşünmelerini ve görüş alışverişinde bulunmalarını sağlamaktır.
DEĞĐNĐLECEK KONULAR
•

Senaryoların evrimi ile ilgili bilgiler
Planlama, uzun vadeli planlama, toplu planlama (sistem görüşü, bütüncül yaklaşım), Stratejik
Planlama, Stratejik Yönetim, stratejik senaryolar, stratejik düşünce kavramları
Senaryo yaklaşımının gelişimi, Shell örneğinin incelenmesi

•

Yaratıcılık ve hayal gücü nasıl harekete geçirilir?
Beyin fırtınası tekniklerinin kullanılması

•

Senaryo kurgulamada kullanılan farklı metot ve teknikler nelerdir?
Gelecekteki farklı durumların kestirimleri, geleceği etkileyecek değişim faktörlerinin
belirlenmesi; kuruma stratejik önem katan alanların ortaya çıkarılması; ekonomik, politik,
sosyal, çevresel, teknolojik vb. eksenlerdeki kritik belirsizliklerin irdelenmesi

•

Kurgulamak nedir?
Senaryo sorusunun saptanması; bilgi toplanması (toplumun algılamalarını şekillendiren,
değiştiren gelişmeler, demografik farklılıklar); kritik güçlerin tanımlanması, rollerin
belirlenmesi, değişkenlerin ve sabitlerin kararlaştırılması
Değişkenlerin gelecekte nasıl değişeceğine ilişkin temaların oluşturulması, modellerin
kurulması
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ÖĞRENME YÖNTEMĐ
Seminer, uygulama, yazılım destekli anonim yeni fikir üretimi, grup çalışmaları, yuvarlak masa
toplantıları
“Shell Senaryo” yaklaşımı özet bilgi halinde seminerden önce gönderilir.
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
1. kademe ve 2. kademe yönetim birlikte, tüm birimler, en üst yönetim için zorunlu
SÜRE
•

Kademe 2 ve 3 için 1 gündür.
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U301 - SEKTÖREL UZMANLARLA DĐYALOG
AMAÇ
Kurumun faaliyet gösterdiği sektörle ilgili uzmanların görüşlerinin alındığı toplantılardır. Bu
toplantıların amacı sektörün geneline ya da özel bir ilgi alanına odaklanarak sektörel uzmanların
bilgilerinden ve görüşlerinden faydalanmaktır.
UYGULAMANIN HEDEFLERĐ
Çalışmanın temel hedefi yurt içi veya yurt dışından sektörel uzmanların görüşlerini almak ve
gerektiğinde onlara kendi faaliyetleri hakkında bilgilendirme sağlamaktır.
UYGULAMA YÖNTEMĐ
Sektörel uzmanlarla diyalog toplantısı kurumun öncelikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek
bir tema çevresinde şekillendirilir. Belirlenen temayla ilgili farklı kurum ve kuruluşlardan (yurt içi,
yurt dışı) davet edilecek uzmanlar belirlenir. Uzmanlara toplantıyla ilgili davet yapılırken onlardan
beklentiler bildirilir. Toplantıda uzmanlar birer kısa sunum yaparlar ve toplantının temasıyla ilgili
görüşlerini aktarırlar. Kurum katılanlarının soruları ve bilgilendirmeleriyle bir diyalog halinde
görüşler paylaşılır. Toplantı tutanakları bir rapor haline getirilir.
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Katılımcılar tüm birimlerden orta ve üst kademe yöneticilerdir.

SÜRE
•

½ gündür. (Sayısı çağırılacak uzman adedine göre belirlenecektir)

KAMUDA STRATEJĐK YÖNETĐM KAPASĐTESĐ GELĐŞTĐRME PROJESĐ

83/175

STRATEJĐST KAPASĐTE GELĐŞĐM PROGRAMLARI

E315 - KURUMSAL PERFORMANS YÖNETĐMĐ
AMAÇ
Kurumu vizyonuna taşıyacak yapıların oluşturulmasında, bu yapıyı yönetenlerin çağdaş yönetim
teknikleriyle donatılması yeni kamu yönetimi yaklaşımının vazgeçilmezlerindendir.
Kurumsal Performans Yönetimin amacı kurumun misyonunu ve stratejisini ayrıntılı bir performans
ölçüm setine çevirerek stratejik ölçüm ve Stratejik Yönetim için bir yönetim sistemi oluşturmaktır.
TEMEL ÖĞRENME HEDEFLERĐ
Kurumun stratejilerine ve amaçlarına dayanarak, her birimin önceliklerini belirlemek, kurumsal
performansın tüm boyutlarda dengelenmesi sağlamak, kriterlerin izlenmesini, yorumlanmasını ve
değerlendirilmesini yapılandırmaktır.
DEĞĐNĐLECEK KONULAR
•

Her katılımcının organizasyondaki rolü, rol aldığı süreçler, kritik başarı faktörleri ve bölümün
performansını ölçme yöntemleri nelerdir?
Kurumdaki uygulamaların grup çalışmaları ile gözden geçirilmesi, mevcut durumun
irdelenmesi

•

Stratejik Planlama ve performans programının yasal düzenlemeleri (5018, 5216, 5393, 5302,
5436 vb ilgili yasa, yönetmelik, kılavuz ve rehberler) ile ne amaçlanmaktadır?
Yasal düzenlemelerle ilişkilendirerek performans yönetimi gereksiniminin açıklanması

•

Performans yönetimi ve süreç yönetimi ilişkisi nedir?
Kurumun kullandığı kaynaklar, ürettiği ürünler ve hizmetler, elde ettiği sonuçların takip
edilebilmesi için düzenli ve sistematik biçimde veri toplanması, bunların analiz edilmesi ve
raporlanması sürecinin yönetiminin açıklanması
Süreçlerin de iç ve dış hedefleri, performans göstergeleri, temel dokümantasyonu, kritik
başarı faktörleri, iyileştirme planları, kaynak planlaması, göstergelerle izlenmesi hususlarının
performans yönetimi ile ilişkilendirilmesi

•

Performans yönetimi ve proje yönetiminin ilişkisi nedir?
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Proje yönetiminin temeli olan kapsam, takvim, maliyet, kaynaklar ve kalite ile performans
göstergelerinin ele alınması
•

Performans neden ölçülmelidir? Performans göstergeleri nelerdir?
Şeffaflık, hesap verme, kıt kamu kaynaklarını etkili ve verimli kullanma, hizmet kalitesini
artırma, çalışanların performansını ölçülme, ödül ve yaptırıma esas alabilme vb konularının
açıklanması
Performans göstergeleri olan girdi, çıktı, sonuç, verimlilik, etkililik ve kalitenin kamu
hizmetleriyle bağlantılarının kurulması

•

Performans ölçümü ve bütçe ilişkisi nasıl kurulmalıdır?
Performans bilgisinden kaynak dağılımında yararlanılması, politik öncelikleri yansıtan
hükümet belgelerinden yararlanılması, hedefler ile performans sonuçlarının karşılaştırılması,
Kurumun mevcut kaynaklarla ne oranda performans gerçekleştirdiğinin irdelenmesinin
yararları (kurum öncelikleri, sonraki yılın bütçesinin hazırlanması)

•

Performans yönetim sisteminin tasarımı nasıl yapılır?
Kurumsal hedefler, ana birim ve alt birim hedefleri ve eylem planları, çalışanların bireysel
hedefleri, kurum içi ve dışı faaliyetlerin ölçüm kriterleri, performans ölçüm sisteminin
yapılandırılması, ölçüm sistemini izleyerek olası sorunların çözümlenmesi, kurumsal ve
bireysel gelişmenin değerlendirilmesi, Balanced Score Card uygulamalarının örneklerle
anlatılması

ÖĞRENME YÖNTEMĐ
Seminer öncesi katılımcılardan hazırlık yapması istenir. Seminer paylaşımlı ve uygulamalı yapılır ve
kurumda kullanılabilecek örnekleri oluşturmak ve üzerinde tartışmak üzere yapılan hazırlıklarla
seminer yürütülür.
Seminerden sonra “Kamu Etiği” üzerine konuk konuşmacı ile oturum düzenlenecektir.
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Katılımcılar tüm birimlerin orta ve üst kademe yöneticiler

SÜRE
•

Kademe 3 için 2 gündür.
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E320- KRĐZ YÖNETĐMĐ
AMAÇ
Bu eğitimin amacı kamu kurumlarının krizlerden etkilenmesini önlemek için kurumların krizlerde
çözüm üretme, denetim, kontrol etme durumlarına hazır olmasını sağlamak ve küresel krizlerin neden
olacağı duraklama dönemlerini karşılayabilme yöntem ve tekniklerini gündeme almaktır.
Gerçek yaşamda, varsayılan koşul ve kabulleri işlemez kılan, kamu yönetiminin tüm örgütsel yapısını
sarsan, kapasitesinin sınırlarını aşan içsel ve dışsal sorun ve süreçler var olan işleyişi kesintiye
uğratabilir. ‘Kriz’ olarak tanımlanan bu durumlarda kamu yönetiminin krizinin ortadan kalkmasını ve
normalleşmeyi sağlayacak yeni ve olağanüstü yapılanmanın oluşumunu sağlayacak süreci ve
sonrasını yönetebilmektir.
Doğal afet, savaş, salgın hastalık, terör vs. gibi bu koşullarda kamu yönetiminin kriz karşısında nasıl
davranacağının kavranılması, krizin ortaya çıktığı anda krize uyarlanmış yeni bir yönetim yapısının
oluşturulması ve oluşturulan yapı ile gündelik yaşamın nasıl normal hale getirilebileceğini
tartışabilmektir.
Küresel ısınma ve küresel terör gibi tehditlerin artmasıyla birlikte bu gereklilik kaçınılmaz bir
zorunluluk halini almıştır.
TEMEL ÖĞRENME HEDEFLERĐ
Kriz sırasında yönetsel zaaflara düşmemek, baskılara karşı koyabilmek ve kriz sırasında yapılacaklara
hazır olmaktır.
DEĞĐNĐLECEK KONULAR
•

Kriz türleri nelerdir?
Doğal afetler, iş kazaları, çevresel problemler, finansal problemler, el değiştirmeler,
büyüme/küçülmeler, yoğun dedikodular, grev, ürün toplatılması, yasal değişimler, bilgi
sistemlerindeki bozukluk, salgınlar, terör, iç/dış savaşlar, hizmet aksaklıkları, uluslar arası
baskılar
Krizlerin kökenleri, teknik, ekonomik, insan kaynakları, sosyo-kültürel, hukuki, yönetsel,
iletişimsel

•

Kriz sırasında kurum stratejilerinin uyumu nasıl sağlanır?
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Kurumu tehdit eden koşulların tartışılması, tehlikeleri öngörme ve önleme mekanizmalarının
gözden geçirilmesi, fırsatların ortaya çıkarılması, zaman baskısının dikkate alınması
Zayıf sinyallere kulak vererek, alternatif stratejilerin hazırlanması
•

Koordinasyon yapılacak kurumlar, birimler, bireyler kimlerdir?
Kriz öncesi dönem, kriz dönemi ve kriz sonrası dönem için analiz edilerek, kriz eylem
planlarının gözden geçirilmesi

•

Đç iletişim ve dış iletişim nasıl kurulur? Sorumluları kimlerdir?
Đletişim kazalarının önlenmesi için üst yönetiminin eylem planlarını sahiplenmesi ve önceden
belirlenen koşullara uyması (bu konuda örnekler verilmesi)

•

Halkla ilişkiler politikaları ve basın ve medya ilişkileri nedir?
Halkla ilişkiler sorumlularının kriz durumları için eğitim ve tazeleme eğitimi almasının
öneminin örneklerle vurgulanması

ÖĞRENME YÖNTEMĐ
Eğitim sırasında çeşitli uygulama ve grup çalışmalarıyla yoğun bir program kurgulanır.
Seminerde deneyimler, görüş ve öneriler alınarak katılımcılarla karşılıklı iletişim kurulması
hedeflenir. Birlikte üretme ve bir uygulayarak öğrenme ortamı sağlanır.
Kurumun sektörü ve yapısı dikkate alınarak özel vaka ve senaryolar oluşturulur. Böylece tüm
çalışmalar kurumun mevcut koşulları dikkate alınarak gerçekleştirilir.
•

Soru sorma teknikleri

•

Đyi ve hatalı örnekler (iletişim kazaları)

•

Anılar, deneyimler, anekdotlar

Seminerden sonra konuk konuşmacı ile “Kriz Yönetimi” konulu oturum düzenlenecektir.
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Tüm kademeler ve tüm birimler

SÜRE
•

Kademe 2, 3 ve 4 için 1 gündür.
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U305 - SENARYO GELĐŞTĐRME ÇALIŞTAYI
AMAÇ
Kurumun gelecekle ilgili farklı senaryoları oluşturduğu ve bu farklı senaryoların stratejilere olası
etkilerini planladığı çalıştaydır ve amacı kurumların faaliyet alanlarındaki temel sürücü güçler ve
belirsizliklerle bilirlikte bunlara ait kırılma noktalarını değerlendirmektir.
UYGULAMANIN HEDEFLERĐ
Senaryo geliştirme çalıştayının hedefi kurumun geleceği için geçerli olacak alternatif senaryoların
oluşturulması ve bu senaryoların stratejilere etkilerinin değerlendirilmesidir.
UYGULAMA YÖNTEMĐ
Çalıştay öncesinde kurumun faaliyet gösterdiği alandaki temel sürücü güçler ve belirsizlikler
belirlenir. Bu değişkenler çalıştay öncesinde katılımcılara yollanarak hangilerinin olası görülen
değişimler ve kırılma noktaları olduğu alınacaktır. Toplanan görüşler bütünleştirilerek çalıştay için
hazırlanacaktır. Çalıştayda gruplar halinde farklı değişimlerin oluşturacağı alternatif senaryolar
üretilecektir. Gruplar ürettikleri senaryoları tanımlayarak isimlendireceklerdir. Daha sonra belirlenen
senaryolar bütün katılımcılarla ortak bir oturumda değerlendirilecektir. Çalışma, grupların öncelikli
senaryoları

kurumun

stratejilerine

olan

etkileri

açısından

değerlendirdikleri

çalışmayla

tamamlanacaktır. Çalışma sonuçları bir rapor haline getirilerek yayınlanacaktır.
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Katılımcılar tüm birimlerden tüm kademelerdir.

SÜRE
•

½-1gündür.
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E325 - STRATEJĐ YENĐLĐĞĐ (ĐNOVASYONU)
AMAÇ
Strateji yeniliği eğitiminin amacı kurumun stratejisiyle oyun kurallarını değiştirmeyi öğretmek ve
kurumların sürdürdükleri stratejilerin bir süre sonra tükenmekte veya tıkanmakta olduğunun farkına
varmalarını sağlamaktır. 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 HEDEFLERĐ
Strateji yeniliğini kurumda ele almak, gelecek etkinliğini ve başarısını sağlayacak yeni iş
platformlarına temel teşkil edecek düşünceleri oluşturmak, yaratıcılık ve yenilikçiliği strateji için
kaynak olarak kullanmak, yeni fikirleri gerçekçi eylem planlarına dönüştürmektir.
DEĞĐNĐLECEK KONULAR
•

Strateji biçimleri; savunmacı, analizci, tepkici, yenilikçi nedir?
Kurumun organizasyonel özelliklerine (ürün/hizmet, ar-ge, üretim, organizasyon yapısı,
kontrol, planlama) göre strateji biçimlerinin incelenmesi

•

Geleceğin yönetimi, Stratejik Planlama ve strateji yeniliği nedir?
Varsayımların tartışılması (gelecek henüz mevcut değildir ve yaratılabilir, tam olarak
öngörülemez ama tahmin tanımlamaya yardım eder, tek doğru yoktur, özgün doğrular vardır)
Stratejik Planlama süreci ile karşılaştırma (Ek: 4)

•

Yeni fırsatlar ve yeni kurumsal stratejilerle gelecekte büyümesinin sağlanması, geleceği
keşfetme, icat etme
Oyunun kurallarının değiştirilmesi, ürün/hizmet, varlıklar ve yetkinliklerin yeniden ele
alınarak, yeni fırsatlar ve yeni kurumsal stratejilerle geleceğin yeniden yapılandırılması

•

Paradigmalar; paradigmalar nasıl anlaşılır ve değiştirilebilir?
Paradigmanın anlamı, kamuda yeni fikirlerin, zihniyet değişikliğinin algılanması, dünyada
paradigma değişimlerinden örnekler, sıfır noktasına dönüş, yaratıcılığın ve yenilikçiliğin
bileşenleri, liderliğin ve katılımın önemi
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Paradigmaların nedenleri (Kısıtlar, kurumsal ilgisizlik, uygun olmayan ödül sistemi, kötü
proje yönetimi, değerlendirme ve geri besleme, yetersiz kaynaklar, zaman baskısı, alışkanlık,
vurgu,

rekabet,

savunmacılık,

çözümlenmesi,

kurumsal

ve

bireysel

gelişmenin

değerlendirilmesi)
•

Strateji yeniliğinde keşif süreci nedir?
Yaratıcı, işbirlikçi, dinamik, keşfedici çalışma ortamı oluşturulması, keşif vektörlerinin
belirlenmesi, keşif haritalarının çıkarılması, faaliyetlerin yönlendirilmesi, dile getirilmemiş
yararlanıcı ihtiyaçlarının keşfedilmesi hususlarının ele alınması

•

Strateji yeniliği hangi aşamaları gerektirir?
Koordinasyon, yöndeşlik, yenilik araştırma ve yaratma fazlarının ele alınması

•

Strateji nasıl haritalandırılır?
Yeni stratejik alanlar (iç ve dış fırsatların değerlendirilmesi, yaralanıcılar, rekabet, teknoloji,
yönetsel) tanımlandıktan sonra hangi sürede gerçekleştirileceğinin ele alınması
Her alan için başarı faktörlerinin, engellerin, engelleri ortadan kaldırma yollarının
belirlenmesi, kırılma noktaları ve kilometre taşlarının tespiti konularını örnek uygulama ile
anlatılması

ÖĞRENME YÖNTEMĐ
•

Grup çalışmalarının yapıldığı ve (i-lab) yazılım destekli bir seminerdir. Programın aynı
zamanda sanal ortam uygulaması da olacaktır. seminer öncesinde okuma materyali gönderilir.

PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Katılımcılar tüm birimlerden 2. kademe yöneticilerdir.

SÜRE
•

Kademe 2 ve 3 için 1 gündür.
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U310 - KURUMLAR ARASI YÖN ÇALIŞTAYI
AMAÇ
Belirlenen bir ulusal konu üzerinde (yoksulluk, güvenlik, vb.) ilgili kurumların ortak strateji
oluşturduğu çalıştaydır. Kurumların ulusal bir perspektif doğrultusunda kendi stratejilerini bir ortak
amaca yönlendirdikleri çalışmadır.
UYGULAMANIN HEDEFLERĐ
Kurumlar arası yön çalıştayının amacı ulusal konularda bütünsel vizyonu belirlemektir. Belirlenen
vizyon doğrultusunda ülke kaynaklarını, kurumsal kapasiteleri eş güdüm içine sokacak anlayışı
geliştirmektir.
UYGULAMA YÖNTEMĐ
Kurumlar arası yön çalıştayı öncelikle üst politika belgelerinde belirlenmiş olan temalar üzerinde
düzenlenecektir. DPT’nin koordinasyonunda belirlenen takvim doğrultusunda kurumlar üst politika
belgelerindeki temaları görüşmek amacıyla toplanacaklardır. Çalıştay katılımcılarının belirlenmesinin
ardından kurumlara davetler çıkarılacaktır. Çalıştayın öncesinde konuyla ilgili mevcut durumu
açıklayan bir bilgi kitapçığı katılımcılara yollanacaktır. Çalıştayda öncelikle grup çalışmalarıyla
seçilen temanın mevcut durumu ve kurumların yöndeşliği irdelenecektir. Kurumların aynı hedefe
gitmedeki zorluklarının tespitinin ardından yine grup çalışmalarıyla yapılması yöndeşliğin sağlanması
için gerekli stratejilerin neler olduğu çalışılacaktır. Grupların sunuşlarının ardından ortak yön ve
stratejiler belirlenecektir. Çalışma sonuçları raporlanarak katılımcı kurumlara dağıtılacaktır. Çalışma
farklı temalar için tekrarlanabilecektir.
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Katılımcılar tüm birimlerden 1. Kademe ve 2. kademe yöneticilerdir.

SÜRE
•

1- 2 gündür.
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U315 - YÖN ÇALIŞTAYI
AMAÇ
Kurumun gitmek istediği yönün katılımlı olarak oluşturulduğu çalıştaydır. Amaç hem iç hem dış
paydaşlarla kurumun arzulanan yönünün tarif edilmesine çalışmaktır. Stratejik Planlama çalışmaları
açısından vizyon, misyon, değerler ve temel hedeflerin formüle edilmektedir.
UYGULAMANIN HEDEFLERĐ
Yön çalıştayının hedefi kurumun vizyon, misyon, değerler ve hedeflerinin katılımlı olarak
belirlenmesidir.
UYGULAMA YÖNTEMĐ
Çalıştay öncesinde yapılmış çalışmalar bir özet halinde katılımcılara sunulacaktır. Đç ve dış
paydaşlardan oluşan katılımcılar gruplar halinde kurum için arzuladıkları / hayal ettikleri yönü
tarifleyeceklerdir. Bu tarifin içinde vizyon ve misyon cümleleri, hedefler ile değerler bulunacaktır.
Gruplar çalışmalarını birbirlerine sunduktan sonra üretilen yön entegre edilecektir. Ortak noktalar öne
çıkarılırken çatışan noktalar tartışılarak düzenlenecektir. Çalıştay sonrasında çıktılar strateji proje
grubu tarafından rafine edilebilecektir.
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Tüm birimler ve kademeler katılımcıdır.

SÜRE
•

½-1 gündür.
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U320 - YÖN UYUM ANALĐZĐ ÇALIŞTAYI
Yön uyum analizi çalıştayı oluşturulan yönün ortam ve kurum açısından geçerliliğinin sınandığı bir
çalışmadır. Amaç yönü oluşturan elementlerin (vizyon, misyon, değerler ve hedefler) önceki
analizlerle uyumları açısından değerlendirmektir.
UYGULAMANIN HEDEFLERĐ
Yön uyum analiz çalıştayının hedefi belirlenen yönün öngörüler, paydaş düşünceleri, mevcut durum
analizleri açısından sınanmasını sağlamaktır. Bu doğrultuda yönün güncellenmesi ve geliştirilmesi
mümkün olacaktır.
UYGULAMA YÖNTEMĐ
Katılımcılara çalıştay öncesinde yön çalıştayında oluşturulmuş olan yön içeriği ve önceki
çalışmalardan elde edilen analiz bulguları sunulacaktır. Çalıştayda önceki analizler ışığı altında
belirlenen yönün bulunulan yer ile tutarlılığı ve uyumu incelenecektir. Grup çalışmalarında uyumlu
olmayan yön içerikleri sayısal veya anlamsal olarak güncellenecektir. Çalışma çıktıları rapor halinde
katılımcılar ve ilgili birimlerle paylaşılacaktır.
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Katılımcılar tüm birimlerden 3. kademe yöneticilerdir.

SÜRE
•

2-3 saattir.
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4.MODÜL:
MODÜLÜ

“YOL”

-

STRATEJĐLER

VE

YOL

MALĐYETLENDĐRME

E401 - AĞ VE ETKĐN ĐŞBĐRLĐKLERĐ GELĐŞTĐRME
Kurumun, strateji ve planlarını ve süreçlerin etkin işleyişini desteklemek amacıyla temel işbirliklerini,
özellikle vatandaşlar/müşteriler ile olan işbirliklerini planlaması ve yönetmesidir. Bu nedenle
işbirlikleri kuruluşların iyi bir şekilde işlemesi açısından önem taşıyan kaynaklardır.
Đşleyişin etkinliğini sağlamak amacıyla, kurumun işbirliklerinin yanı sıra -mali konular, teknoloji ve
tesisler gibi- daha geleneksel kaynaklara da gereksinimi vardır. Bunlar, kurumun hedeflerine en etkin
şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla, kurumun strateji ve en önemli süreçlerini desteklemek için
kullanılır ve geliştirilir. Bu kaynakların şeffaf bir şekilde sunulması ile kuruluşlar mevcut kaynakların
meşru kullanımıyla ilgili olarak vatandaşlara/müşterilere karşı sorumluluklarını yerine getirmektedir.
AMAÇ
Her kademedeki yöneticiler işlerini daha iyi yapabilmek, işbirlikleri geliştirilecek en doğru kişileri
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 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 HEDEFLERĐ
Etkin işbirliği geliştirme becerileri kazandırmak, sosyal ağ oluşturma ve genişletme becerilerini
geliştirmek ve sosyal ağ araçlarından yararlanma yetkinliği kazandırmaktır.
DEĞĐNĐLECEK KONULAR
•

Sosyal ağ ve yararları üzerine temel kavramlar nelerdir?
Kurumsal Sosyal Ağların hedefi, fikirleri ve bilgileri paylaşma konularının irdelenmesi
Ne yapmalı? sorusuna alınacak yanıtların verilmesi, kurumsal hedeflere giden yolda kişisel
performanslar ve kişisel katkıları nesnel olarak ölçülmesi üzerindeki katkıları
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Teknolojinin öne çıkardığı eğilimlerin gözden geçirilmesi (Üçüncü Ekran, Broadband,
Bağlanabilirlik, Zaman kaydırma, Mekan kaydırma, “Long Tail ve Amazon”)
Şeffaflığın çalışanlara güven vermesi, gerçek zamanlı başlıklara tüm kurum çapında
katkıların, belli bir konu başlığını çevreleyen fısıltıların görülmesi, farklı coğrafyalardaki ve
farklı görevlerdeki çalışanların verimli ve etkili iletişim kurabilmesi
Kurumsal Sosyal Ağların günümüzde çoğu yöneticiyi meşgul eden e-posta dağıtımlarını ve eposta yönetimini ortadan kaldırabileceğinin tartışılması
•

Sosyal ağ oluşturma becerileri nasıl geliştirilir?
Facebook, Myspace, Orkut, Secondlife, UTUBE, Wikipedia, Facebook, Twitter ile ulaşılan
kişiler, gruplar, taraflardan haberdar olma, etkin işbirliği kurma kültürünün oluşturulması
Online sosyal ağların yüz yüze iletişimin yerini tutup tutmayacağının ve ast-üst ilişkileri
çerçevesinde “tanıdıklık” ağlarının durumu ve yararının tartışılması

•

Etkin işbirliği geliştirme becerileri nelerdir?
Hoşgörü ve otorite dengesini kurmanın önemi, kendini doğru ifade edebilme, karşıdakini
doğru anlayabilme, doğru kişi ve gruplarla iletişim kurma, diğerlerinin/tarafların sesini
dinleme, günün sonunda “günün” muhasebesini yapma alışkanlığını geliştirme konularının
işlenmesi

•

Kamu yönetiminde ne tür sosyal ağlar söz konusudur ve sosyal ağ araçları, nerede ve ne kadar
kullanılır?
Grup çalışmaları ve tartışmalarla kamu yönetimindeki sosyal ağların kullanılma ve
kullanılabilme türleri üzerinde beyin fırtınaları yapılması

•

Sosyal ağ oluşturma zorlukları ve çözüm önerileri nelerdir?
Sosyal ağ kurarken amacın ve hedeflerin ilgili paydaşlarla birlikte oluşturulması, ağları devlet
adamlarının sahiplenmesinin sağlanması

ÖĞRENME YÖNTEMĐ
Sınıf içi seminer tartışma, grup çalışması, yurt dışı ve yurt içi örneklerin yorumlanması ve analizi ile
yürütülecek ve deneyim paylaşımı ile zenginleştirilecektir. Kamuda bilgi paylaşım ve tartışmalara
katılım konularına değinilerek mevcut durum gözden geçirilecektir.
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PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Katılımcılar tüm birimlerden 1.kademe ve 2. kademe yöneticileridir.

SÜRE
•

Kademe 2 ve 3 için 1 gündür.
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E405 – UYGULAMALI OYUN TEORĐSĐ
AMAÇ
Birbiriyle çelişen olasılıklar karşısında en doğru stratejiyi saptama yöntemlerini tartışarak; iş
yaşamında karşılaşılan sorunları çözümlemekte pratik ve olası her hareketin sonuçlarına değer
biçmeyi ve en kötü koşullarda en yüksek değere sahip hareket tarzlarını bulabilmektir.
Karşılaşılabilecek stratejik durumlar hakkında düşünme yeteneklerini geliştirebilmektir.

Duyguların baskın olduğu çelişkili durumlarda tarafların durumlarını değerlendirerek sonuç
almaktır.
TEMEL ÖĞRENME HEDEFLERĐ
Her iki tarafın çıkarını gözetebilmek ve Kazan-Kazan formülünü kullanabilmektir.
DEĞĐNĐLECEK KONULAR
•

Endüstri Analizi / Beş Rekabetçi Güç (Porter’s Five-Forces) nedir?
Kamu yönetiminde rekabet yoktur anlayışının tartışılması ve Beş Rekabetçi Güç (Potansiyel
Rakipler, Mevcut Rakipler Arasındaki Rekabet, Müşterilerin Pazarlık Gücü, Tedarikçilerin
Pazarlık Gücü, Đkame Mal ve Hizmetlerin Tehdidi) hakkında bilgi verilmesi

•

Kamu sektörünün uzun vadede yaratması beklenen değerin ne kadar yararlı ve ne kadar çekici
olacağı nasıl belirlenir?
Kamu yöneticilerinin karşı karşıya kalacağı stratejik ortamları, tarafların birbirleriyle karşılıklı
etkileşim içinde olduğu durumları analiz etmeye ve doğru stratejileri saptamaya yarayan
analitik araçlar hakkında bilgi verilmesi

•

Yaratılacak olan değerin sektörlerin hangi “oyuncuları” tarafından ele geçirilme olasılıkları
nedir (diğer kamu kurumları, özel sektör, tedarikçiler, müşterileri, ya da hiçbiri)?

En iyi stratejiyi seçerken çevredeki oyuncuların nasıl davranacağı da hesap
edileceğinin yollarının gösterilmesi, yapılan her hareketin yaratacağı etkiye göre
tarafların ve paydaşların göstereceği reaksiyonlar belirleme tekniklerinin anlatılması
•

Diğer oyuncuların reaksiyonlarının avantaja çevrilebilmesi nasıl sağlanır?
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Sabır ve tehdidin önemi, karar ağaçları, ilk hamle-son hamle avantajları, akıl oyunları: nash
dengesi konularının ele alınması
ÖĞRENME YÖNTEMĐ
Sınıf içi eğitim, uygulama ve proje çalışmaları ile zenginleştirilecektir.
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Katılımcılar tüm birimlerin 2. Kademe yöneticileridir.

SÜRE
•

Kademe 3 için 3,5 saattir.
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U401 - STRATEJĐK SEÇENEKLER ÇALIŞTAYI / TOPLANTISI
AMAÇ
Kurumun belirlediği yön doğrultusunda stratejik seçeneklerin üretilmesini sağlayan bir çalıştaydır.
Çalıştayda farklı strateji alternatifleri üretilir ve değerlendirilir. Amaç strateji tasarımı bakış açısını ön
plana çıkaran bir yaklaşım oluşturmaktır.
UYGULAMANIN HEDEFLERĐ
Stratejik seçenekler çalıştayının hedefi kurumu belirlediği yöne doğru götürecek strateji
alternatiflerini üretmektir. Üretilen alternatiflerin üstünlük ve zaaflarını analiz edilerek alternatifler
önceliklendirilecektir.
UYGULAMA YÖNTEMĐ
Çalıştay hazırlığı aşamasında SPE, mümkün olduğu kadar çok strateji alternatifini üreterek katılımlı
çalışmalara hazırlayacaktır. Çalıştay hazırlanan strateji alternatiflerinin sunulmasıyla başlayacaktır.
Daha sonra gruplar yeni alternatiflerin üretilmesi amacıyla çalışacaklardır. Yaratıcı problem çözme
teknikleriyle desteklenecek bu çalışmaların sonunda elde edilen alternatifler gruplar tarafından
katılımcılara sunulacaktır. Sunulan alternatifler bir grup çalışmasıyla güçlü ve zayıf yönleri
doğrultusunda değerlendirileceklerdir. Daha sonra stratejik karara girdi teşkil edecek olan stratejik
alternatiflerin önceliklendirilmesi çalışması yapılacaktır. Bu önceliklendirme grup çalışmasıyla ve
basit

puanlamadan

çok

kriterli

karar

verme

yöntemlerine

kadar

değişen

şekillerde

gerçekleştirilebilecektir. Çalışma sonuçları rapor haline getirilecektir.
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Katılımcılar tüm birimlerden tüm kademe yöneticileridir.

SÜRE
•

½-1 gündür.
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U405 - STRATEJĐK ĐŞBĐRLĐĞĐ ÇALIŞTAYI / TOPLANTISI
AMAÇ
Stratejik Yönetim alanında kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının işbirlikleri üretmelerini
destekleyen bir çalıştaydır. Amacı çok kurumlu stratejik hamleleri tasarlamak ve bunları
uygulamaktır. Stratejik Đşbirliği Çalıştayı kurumun kendi misyonu doğrultusundaki çalışmalarına
paydaşlarıyla işbirliği çerçevesinden bakmasının yanı sıra ülke düzlemindeki temaların (AB,
yoksulluk vb.) çok kurumlu olarak ele alınmasını sağlayacaktır.
UYGULAMANIN HEDEFLERĐ
Stratejik işbirliği çalıştayının hedefleri mevcut işbirliklerini değerlendirmek, işbirliği alanlarını
belirlemek, işbirliği formüllerini oluşturmak ve belirlenen yön doğrultusundaki işbirliği eylem
projelerini tasarlamaktır.
UYGULAMA YÖNTEMĐ
Çalıştay hazırlık aşamasında kurumun paydaş analizi çalışmalarından yaralanarak işbirliği için uygun
kurumları çalışmaya davet edecektir. Çalıştayda önce mevcut işbirliklerinin genel değerlendirilmesi
yapılacaktır. Daha sonra kurumun belirlenen yönü katılımcı kurumlarla paylaşılacaktır. Bu
paylaşımdan sonra katılımcılar yeni işbirliği projelerinin neler olması gerektiğini ve bunların nasıl
planlanması gerektiğini çalışacaklardır. Üretilen işbirliği projeleri gruplar tarafından anlatıldıktan
sonra çalışmada belirlenen işbirliği sorumlularıyla işbirliği projeleri detaylandırılacak ve eylem planı
haline getirilecektir. Bu çalışmalar çalışma tutanakları haline getirilerek katılımcılara yollanacaktır.
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Katılımcılar tüm birimlerden tüm kademeden yöneticilerdir.

SÜRE
•

½-1 gündür.
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U410 - STRATEJĐ HARĐTALANDIRMA TOPLANTILARI / ÇALIŞMASI
AMAÇ
Strateji haritalandırma toplantıları kurumun stratejilerini görsel olarak ifade etmesini sağlayan
çalışmadır. Amaç strateji haritalarıyla kurumun vizyon ve misyonuna nasıl ulaşacağını açıklamak ve
hazırlanan haritalarda stratejik hedeflere ait sebep sonuç ilişkilerine ve ölçütlere yer vermektir.
UYGULAMANIN HEDEFLERĐ
Strateji haritalandırma çalışmasının hedefi kurumun arzuladığı yöne gitmesini sağlayacak olan
stratejilerini bir bütünlük ve işleyiş mantığı içerisinde haritalandırmaktır.
UYGULAMA YÖNTEMĐ
Strateji haritası yapılan yön, stratejik alternatifler ve işbirliği çalışmaları göz önüne alınarak SPE
tarafından taslak olarak üretilecektir. Bu taslak daha sonra yöneticilere sunularak geri beslemeleri
alınacaktır. Alınan geri besleme sonrasında harita yenilenerek tamamlanması için yöneticilerin
katıldığı toplantıda ele alınacaktır. Stratejilerin yön, hedefler ve birbirleriyle ilişkileri kurularak tutarlı
ve güçlü bir bütünlüğe kavuşması sağlanacaktır.
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Katılımcılar tüm birimlerden her kademedeki yöneticileridir.

SÜRE
•

2 haftadır.
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U415 - STRATEJĐK YOL HARĐTASI ÇALIŞTAYI / TOPLANTISI
AMAÇ
Belirlenen hedefler ve stratejilerin hangi eylemlerle gerçekleştirileceğini belirlemek için yapılan bir
çalıştaydır. Amacı, kurumun belirlediği yön ve stratejiler doğrultusunda politika açımı kurgusunu
yapmaktır. Buna göre alt kurum ve birimlerin yapması gereken görev, eylem ve projeler bir plan
haline dönüştürülür.
UYGULAMANIN HEDEFLERĐ
Stratejik yol haritası çalıştayının hedefi belirlenen stratejilerin uygulanmasını sağlayacak tüm eylem
ve projeleri oluşturmaktır. Böylece üst hedeflerin, birimler ve bireyle bazında eylemlere indirgenmiş
yol haritaları elde edilecektir.
UYGULAMA YÖNTEMĐ
Çalıştayda temel olarak eylem mimarisi (backcasting) yöntemi uygulanacaktır. Kurumun hedef ve
stratejileri küçük gruplar tarafından ele alınarak bunlara ulaşmaktaki engeller belirlenecektir. Daha
sonra da belirlenen engellerin hangi eylemlerle ortadan kaldırılacağı üzerine çalışma yapılacaktır.
Benzer şekilde bulunan bu yeni eylemlerin önündeki engellerde çalışılarak alt eylemler tespit
edilecektir. Böylece stratejilere ulaştıracak eylemler örgüsü oluşturulacaktır. Turlayan gruplar
yöntemiyle tüm katılımcılar her bir çalışma grubundaki strateji kümelerine katkıda bulunacaktır.
Çalışmanın sonundaki üretilenler raporlanarak Stratejik Planlama Ekiplerinin çalışmalarına girdi
teşkil edecektir.
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Katılımcılar tüm birimlerden tüm kademe yöneticilerdir.

SÜRE
•

½-1 gündür.
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U420 - STRATEJĐK PLAN RAPORU ÇALIŞMASI
AMAÇ
Stratejiyle ilgili çalışmaların stratejik plana dönüştürüldüğü çalışmadır. Amaç, kurumun stratejik
analizlerini, yön çalışması, stratejiler ve eylemler stratejik plan raporu haline dönüştürmektir.
UYGULAMANIN HEDEFLERĐ
Stratejik Plan Raporu çalışmasının hedefi gerçekleştirilen strateji çalışmalarının içeriğinin toparlanıp
bir plan raporu haline getirilmesidir.
UYGULAMA YÖNTEMĐ
Çalışma kurum için yapılmış strateji çalışmaları raporlarının derlenmesini ve DPT’nin yayınladığı
Stratejik Planlama kılavuzunda tanımladığı plan haline dönüştürülmesini içermektedir. Stratejik
planın içeriği tüm süreç boyunca yapılan analizleri, verilen kararların damıtılmış halini içerecektir.
Hazırlanan plan onaylanmasından sonra rapor tüm paydaşlara gönderilicektir.
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Stratejik Planlama Ekipleri, SGB’ler

SÜRE
•

30 gündür.
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E410 - DEĞĐŞĐM YÖNETĐMĐ
AMAÇ
Organizasyonun verimliliğini ve etkililiğini iyileştirmek üzere ne gibi değişimlerin gerçekleştirilmesi
gerektiğine karar vermek, planlanan değişimlerin uygulamaya başarıyla aktarılabilmesi ve bunların
kalıcılığının sağlanması amacıyla rasyonellik, yönetim stili, kültürü, rolleri ve süreçleri değiştirme
yöntemlerini belirlemek, karar alma ve uygulama, tanı koyma yeteneğinin geliştirmektir. Ayrıca
mevcut durumda verimliliği ve etkililiği olumsuz etkileyen faktörlerin tespit edilerek, bunların
iyileştirilmesine yönelik ortamları oluşturmak, mevcut durumdan “geleceğe” geçiş sürecinin yönetimi
hakkında somut bir eylem planı hazırlayarak kurumda direnme, çatışma ve çelişkileri önleme
yöntemlerini belirlemektir.
TEMEL ÖĞRENME HEDEFLERĐ
Etkili bir değişim yönetiminde odaklanılacak konuları açıklayabilmek, teorilerin yönetim pratiğinde
devreye alınma yollarını göstermek, grup-içi ve bireysel rahatsızlıkların, çelişkilerin ve çatışmaların
neler olabileceğini belirlemek, değişim karşısında zorluklarla baş edebilme yöntemlerini
kullanabilmektir.
DEĞĐNĐLECEK KONULAR
•

Sorunun tanımlanması ve temel kavramlar nasıl belirlenir?
Değişimin ne olduğu, arka plandaki felsefi, sosyolojik ve psikolojik yaklaşımların ele
alınması, organizasyon ve eylem etkileşimi, organizasyonun değişim isteklerinin nedeni,
gerekliliği ve içeriği üzerinde görüşülmesi
Mevcut yapıdan hedef yapıya giderken, organizasyonel ve bireysel anlamdaki geçişleri
destekleyen strateji ve faaliyetleri içeren sürecin yönetiminin incelenmesi

•

Kurumlarda değişim gereği nasıl teşhis edilir ve değişim eylem planı nasıl oluşturulur?
Kurumsal

performansın

izlenmesi

ve

etkinliğinin

ölçülmesi,

etkinlik

tespitinde

kullanılabilecek yaklaşımlar ve teknikler, değişimin insan boyutunun incelenmesi, eylem
planının oluşturulması
•

Başarılı değişimin adımları: Kotter modeli nedir?
Kotter’in 8 adımlı modelinin ele alınması (Aciliyet hissinin yaratılması, değişimi
yönlendirecek koalisyonun oluşturulması, vizyon ve stratejinin oluşturulması, değişim
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vizyonunun duyurulması, geniş tabanlı bir eylemin harekete geçirilmesi, kısa vadede
gerçekleşecek kazanımların belirlenmesi, değişimin sürdürülmesi için kazançların konsolide
edilmesi, kültüre etki edecek yeni yaklaşımların sabitlenmesi)
•

Etkili değişim yönetimi için gerekli yönetim becerileri nelerdir?
Geçişi yönetebilme değiştirirken değişebilme becerisi, kurumsal kültürü yönetebilme becerisi,
kurum içi siyasete yön verme becerisi, değişirken ve değiştirirken çıkarları dengeleme
becerisinin vb ele alınması

•

Değişime direnç ile nasıl baş etmeli?
Değişimle başa çıkma döngüsü, değişime uyum sağlamak ve değişimden öğrenmek,

kendini

tanımak ve özgüvenin kazanılması, değişim iletişim planı ve uygulamaları, paydaşların
değişime etkili katılımının sağlanması için yapılacakların irdelenmesi
•

Paydaşların etkili katılımı nasıl sağlanır?
Paydaşların ve değişimi yönlendirecek koalisyon ortaklarının tespiti, farkındalık, anlama,
inanma sahiplenme aşamalarının ele alınması, bireylerin değişime yatkınlığı, istekliliği ve
becerileri, kültür ve değişim arasındaki uyum, başarısızlık faktörlerinin öngörülerek
önlemlerin belirlenmesi, değişim mimari taslağı/planı, iletişim stratejisi oluşturulması

ÖĞRENME YÖNTEMĐ
•

Diğer katılımcılarla tartışarak deneyim paylaşımının yapıldığı, grup çalışması ve testlerle
zenginleştirilen bir seminerdir.
Seminer öncesinde farkındalığı artırmak üzere okuma materyali gönderilecektir.
Seminerden sonra konuk konuşmacı ile “Değişim Yönetimi” üzerine bir oturum
düzenlenecektir.

PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Katılımcılar tüm birimlerden 1. 2. ve 3. Kademe yöneticilerdir.
Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları için 2 saatlik sohbet toplantısı düzenlenerek,
kendilerinden değişim engellerini aşma önerilerinin alınması planlanmaktadır.

SÜRE
•

Kademe 3 için 1 gün, 4. Kademe için 2 gündür.
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E415 - PAYDAŞ YÖNETĐMĐ
AMAÇ
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 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 HEDEFLERĐ
Paydaş yönetimi yapabilmek, geleneksel düşünceyi sorgulayabilmek, başkalarının fikir ve
düşüncelerini önemsemek, empati yapabilmektir.
DEĞĐNĐLECEK KONULAR
•

Paydaşların tespiti, önem ve öncelikleri nasıl belirlenir?
Paydaş analizi ile belirlenen paydaşların önceliklerinin gözden geçirilmesi, listelerin ve
çalışmaların gözden geçirilmesi, paydaşların kurumla ilgili sorunlarının nedenlerinin
incelenmesi

•

Paydaşların projelere etkin katılımı nasıl sağlanır?
Stratejiden en çok etkilenen her bir paydaşın ne derece destekleyici olacağının belirlenmesi,
destekleyici ve çok önemli paydaşların ekibe dahil edilmesi, projelerin kendilerine sağlayacağı
faydaların belirlenmesi ve paydaşları ikna sürecinde kullanmaya hazır edilmesi
Destekleyici fakat çok önemli olmayan paydaşların uygun şekilde yönetilmesi
Önemli olmayan paydaşların ise nasıl izleneceğinin belirlenmesi
Paydaşlar için inceleme gezileri, etkinlikler düzenlenmesi, çalışma gruplarının oluşturulması

•

Ortak beklentilerin belirlenmesi nasıl gerçekleşir?
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Her bir paydaşın stratejiye etki derecesi ile stratejilerin her bir paydaşa etki derecelerinin
tespiti ve bu tespitlere göre ziyaretler yapılması, etkinliklere davet edilmesi, anket
düzenlenmesi tekniklerinin tartışılması
•

Paydaşların motivasyonunun artırılması nasıl sağlanır?
Farklı paydaşlar için farklı yöntemlerin hazırlanması, özellikle kilit paydaşlar için odak grup
çalışmalarının organize edilmesi
Gerekçelendirme ve kurulum, araştırma ve analiz, politika ve uygulama tasarımı evrelerine
göre yapılacak işlemlerin listesinin çıkarılması

•

Proje bütçesinin paydaş yönetimi ile ilgili faaliyeti nasıl kararlaştırılır?
Ele alınacak konuların netleştirilmesinden sonra faaliyetin örneklenmesinin ele alınarak bütçe
kalemlerinin belirlenmesi

ÖĞRENME YÖNTEMĐ
•

Mülakat tekniklerinin kullanılması, toplantı, anket hazırlanma, beklenti ölçme, örnek
uygulama grup çalışmaları
Seminer öncesinde öğrenme ortağı tarafından örnek uygulamalar için formlar, tablolar vb
hazırlanmalıdır.

PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Tüm kademeler, tüm birimler
Not: E220 Paydaş Analizi seminerine katılmayanlar için E220 bağlamında seminer
genişletilmelidir.

SÜRE
•

Kademe 2-3 ve 4 için 1 gündür.
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E420 KURUMSAL PERFORMANS YÖNETĐMĐ VE STRATEJĐK KARNE
AMAÇ
Kurumu vizyonuna taşıyacak yapıların oluşturulmasında, bu yapıyı yönetenlerin çağdaş yönetim
teknikleriyle donatılması yeni kamu yönetimi yaklaşımının vazgeçilmezlerindendir.
Kurumsal Performans Yönetimin amacı kurumun misyonunu ve stratejisini ayrıntılı bir performans
ölçüm setine çevirerek stratejik ölçüm ve Stratejik Yönetim için bir yönetim sistemi oluşturmaktır.
TEMEL ÖĞRENME HEDEFLERĐ
Kurumun stratejilerine ve amaçlarına dayanarak, her birimin önceliklerini belirlemek, kurumsal
performansın tüm boyutlarda dengelenmesi sağlamak, kriterlerin izlenmesini, yorumlanmasını ve
değerlendirilmesini yapılandırmaktır.
DEĞĐNĐLECEK KONULAR
•

Her katılımcının organizasyondaki rolü, rol aldığı süreçler, kritik başarı faktörleri ve bölümün
performansını ölçme yöntemleri nelerdir?
Kurumdaki uygulamaların grup çalışmaları ile gözden geçirilmesi, mevcut durumun
irdelenmesi

•

Stratejik Planlama ve performans programının yasal düzenlemeleri (5018, 5216, 5393, 5302,
5436 vb ilgili yasa, yönetmelik, kılavuz ve rehberler) ile ne amaçlanmaktadır?
Yasal düzenlemelerle ilişkilendirerek performans yönetimi gereksiniminin açıklanması

•

Performans yönetimi ve süreç yönetimi ilişkisi nedir?
Süreçlerin de iç ve dış hedefleri, performans göstergeleri, temel dokümantasyonu, kritik
başarı faktörleri, iyileştirme planları, kaynak planlaması, göstergelerle izlenmesi hususlarının
performans yönetimi ile ilişkilendirilmesi

•

Performans yönetimi ve proje yönetiminin ilişkisi nedir?
Proje yönetiminin temeli olan kapsam, takvim, maliyet, kaynaklar ve kalite ile performans
göstergelerinin ele alınması

•

Performans neden ölçülmelidir? Performans göstergeleri nelerdir?
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Şeffaflık, hesap verme, kıt kamu kaynaklarını etkili ve verimli kullanma, hizmet kalitesini
artırma, çalışanların performansını ölçülme, ödül ve yaptırıma esas alabilme vb konularının
açıklanması
Performans göstergeleri olan girdi, çıktı, sonuç, verimlilik, etkililik ve kalitenin kamu
hizmetleriyle bağlantılarının kurulması
•

Performans ölçümü ve bütçe ilişkisi nasıl kurulmalıdır?
Performans bilgisinden kaynak dağılımında yararlanılması, politik öncelikleri yansıtan
hükümet belgelerinden yararlanılması, hedefler ile performans sonuçlarının karşılaştırılması,
Kurumun mevcut kaynaklarla ne oranda performans gerçekleştirdiğinin irdelenmesinin
yararları (kurum öncelikleri, sonraki yılın bütçesinin hazırlanması)

•

Performans yönetim sisteminin tasarımı nasıl yapılır?
Kurumsal hedefler, ana birim ve alt birim hedefleri ve eylem planları, çalışanların bireysel
hedefleri, kurum içi ve dışı faaliyetlerin ölçüm kriterleri, performans ölçüm sisteminin
yapılandırılması, ölçüm sistemini izleyerek olası sorunların çözümlenmesi, kurumsal ve
bireysel gelişmenin değerlendirilmesi, Balanced Score Card uygulamalarının örneklerle
anlatılması

ÖĞRENME YÖNTEMĐ
Seminer öncesi katılımcılardan hazırlık yapması istenir. Seminer paylaşımlı ve uygulamalı yapılır ve
kurumda kullanılabilecek örnekleri oluşturmak ve üzerinde tartışmak üzere yapılan hazırlıkla seminer
yürütülür.
Seminerden sonra vizyoner oturumlar kapsamında “Çevre Sorunları” üzerine konuşmacı davet
edilecektir.
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Katılımcılar tüm birimlerin orta ve üst kademe yöneticiler

SÜRE
•

Kademe 3 için 2 gündür.
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U425 - STRATEJĐ ĐLETĐŞĐMĐ TOPLANTISI
AMAÇ
Kurum için oluşturulan stratejilerin ve stratejik planın iç ve dış paydaşlara kurumun en üst yönetimi
tarafından anlatıldığı toplantılardır. Tüm çalışanların kurumun stratejilerini anlamasını sağlamasına
yöneliktir.
UYGULAMANIN HEDEFLERĐ
Strateji iletişim toplantısının hedefi kurumun, stratejilerini iç ve dış paydaşlarıyla paylaşmasıdır.
Böylece kurumun stratejilerini uygulamaya geçiş aşamasında herkes tarafından anlaşılmış bir yön ve
strateji bütünlüğü oluşturulabilecektir.
UYGULAMA YÖNTEMĐ
Toplantıya kurum içinden mümkün olduğu kadar çok paydaşın dahil edilmesinin yanında stratejinin
parçası olan dış paydaşların da katılımı teşvik edilecektir. Toplantıda mümkün olan en üst düzeyde
kurum stratejilerinin anlatılması açıklanması gerçekleştirilecektir. Sunum iletişim teknolojisi
yardımıyla tüm teşkilata yayılacak şekilde organize edilebilecektir (video, bildiri, canlı yayın vb).
Sunumda kurumun gelecek dönemdeki yönü stratejileri anlatılırken katılımcılarda görüş ve
değerlendirmeleri de alınacaktır.
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Tüm kademeler, tüm birimler, tüm teşkilat

SÜRE
•

2-3 saattir.
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E425 - BÜTÇELEME VE MALĐ KONTROL: PERFORMANS ESASLI BÜTÇE
YÖNETĐMĐ
AMAÇ
Kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, kaynak kullanım kapasitesinin artırılması, kaynak
kullanımında etkinlik, verimlilik ve tutumluluğun sağlanması, siyasi ve yönetsel hesap verme
mekanizmaları ile mali saydamlığın geliştirilmesine yönelik uygulamaları incelemektir. Ayrıca kamu
mali yönetiminde yaşanmakta olan en önemli değişikliklerden birisi olan, merkezden yönetimi esas
alan kaynak dağılımı ve girdi odaklı geleneksel bütçeleme anlayışından, yetki ve sorumluluk dağıtımı
ile kaynakların yerinden yönetimini esas alan mali yönetim ve çıktı-sonuç odaklı performans esaslı
bütçeleme anlayışını incelemektir.
TEMEL ÖĞRENME HEDEFLERĐ
Performans esaslı bütçe hazırlamak, uygulamak, koordine ve kontrol edebilmektir.
DEĞĐNĐLECEK KONULAR
•

Yasal kaynaklar; 5018/9. madde, Kamu Đdarelerince Hazırlanacak Performans Programları
Hakkında Yönetmelik, Performans Programı Hazırlama Rehberinin kullanılması
Stratejik planlarda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda belirlenen performans hedefleri
ile faaliyetler, faaliyetlerin kaynak ihtiyacının belirlenmesi

•

Uygulamalarla ilgili sorunlar nelerdir?
Dünya uygulamalarında performans esaslı bütçelemeye geçişin kamu mali yönetimine
sağladığı faydalar ile bu sistemin getirdiği bazı zorluk ve risklerin anlatılması
Uygulamada karşılaşılan sorunlar üzerinde grup çalışmaları yapılması

•

Performans göstergeleri nelerdir?
Kamu kurumlarınca stratejik amaçlara, hedeflere ve performans hedeflerine ulaşmak amacıyla
yürütülen faaliyetlerin sonuçlarını ölçmek, izleme ve değerlendirme yolları (girdi, çıktı, sonuç,
verimlilik, etkililik ve kalite göstergelerinin kurumla ilişkilendirilmesi)
Performans programlarında; Stratejik planlarda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda
belirlenen performans hedeflerinin ele alınması
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Bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetler, faaliyetler için kaynak ihtiyacı,
performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını ölçmeye yarayan performans göstergelerinin
gözden geçirilmesi
•

Genel ilkeler nelerdir?
Hizmetlerin toplumda ne gibi sonuçlar meydana getirdiğinin irdelenmesi
Performans anlayışının kabulü, kurumsal performansın oluşturulması, bireysel performansın
izlenmesi, sayılabilir performans hedefleri, performans ölçütleri geliştirme, hukukilik, açıklık,
insanilik ve hesap verebilirlik ilkelerinin açıklanması
Performans programları genel ilkeleri: Đdare düzeyinde hazırlanması, performans hedef ve
göstergeleri ile faaliyetlerinden oluşması, yıllık olarak hazırlanması, bütçe içi ve bütçe dışı
tüm finansman kaynaklarının dikkate alınması

•

Hazırlama süreci ve programın şekli nasıl olmalıdır?
Öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin, performans hedef ve göstergelerinin, faaliyetlerin ve
sorumlu harcama birimlerinin belirlenmesi, harcama birimlerine yazılı olarak duyurulması
Maliyet bilgilerinin konsolide ederek performans programının hazırlanması, DPT’ye
gönderilmesi, revizyon ve TBMM’ne sunumu, kamuoyuna açıklanması

•

Çıktı-sonuç odaklı performans esaslı bütçeleme anlayışı ne ifade etmektedir?
“Girdi kontrollerini gevşetip yöneticilerin çıktı ve sonuçlara göre hesap verebilirliğini
sağlama, yönetim ve bütçeleme kararlarında çıktı ve/veya sonuç bazında ölçülebilirliğe
odaklanma, yönetimde ve bütçelemede politika oluşturulmasını geliştirme, yönetim ve hizmet
sunumunu güçlendirme, kaynak dağılımını stratejik önceliklere göre yapma, parlamento ve
kamuoyuna karşı saydamlık ve hesap verebilirliği sağlama, tasarruf etme” konuları üzerinde
tartışmak
Örnek bütçe yönetimi modeli hazırlanması

ÖĞRENME YÖNTEMĐ
•

Seminer ve kurumun önceki planlama süreci üzerinde yorumların yapılarak, değerlendirilmesi,
çıkarılan derslerin tartışılması, örnek uygulamalar yapılması

•

Destek e-öğrenme materyalleri:
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Bütçe: http://yunusemre.anadolu.edu.tr/Dersler/Ders.aspx?dersKodu=2104,
Devlet Bütçesi: http://yunusemre.anadolu.edu.tr/Dersler/Ders.aspx?dersKodu=3154
http://www.bumko.gov.tr/PEB/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF
1578F4E5E296E410
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Katılımcılar tüm birimlerden 3. Kademe yöneticilerdir.

SÜRE
•

Kademe 4 için 2 gündür.
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E430 - KAMUDA FĐNANSAL YÖNETĐM
Maliye Bakanlığı MAYEM eğitimcileri tarafından verilmesi planlanmıştır.
DEĞĐNĐLECEK KONULAR
• Kamuda finansal beceri başarılı yönetimin temeli nedir?
Kamu yöneticilerinde finansal yönetim anlayışının gelişmesinin asli işlevlerini icra edebilmeleri
açısından önemi,
Kamu sektöründe finansal yönetim işlevlerinin etki sahası, ücret, sağlık, emeklilik ve altyapı
maliyetlerindeki artışlar gibi ortaya çıkan mali zorlukların çözüme ulaştırılmasından, kurumsal
sonuçlara odaklanma ve şeffaflık gereklerinin karşılanması için yapılacakların ele alınması, 14 May
2009 Deloitte raporunun yorumlanması
Yöneticilerin finans fonksiyonunun gerçek potansiyelini kullanabilmesi için farklı kritik rol ve
sorumlulukların ele alınması

• Finansal planlama sürecinin aşamaları nelerdir?
Herhangi bir tahmin ya da öngörüde bulunmak, gelecekte ortaya çıkacak beklenti ve
gelişmeleri şansa ve rastlantılara bırakmamak, önceden öngörü ve değerlemelerde
bulunarak gerekli olan önlemleri zamanında alabilmek için yapılacakların açıklanması
Gelir ve giderlerin önceden tahmini, alternatifler üzerinde çalışılması, karar verme, yatırım ve
finansman planlarının hazırlanması
• Kurumların ihtiyaç duyacakları fon miktarıyla bu fonları nereden ve ne zaman sağlayacağına ilişkin
kararlar nelerdir?

Đşletmelerdeki yatırım ve finansman stratejisinin kamu yönetiminde karşılığının tartışılması
Đşletmeler ve fonlar hakkında bilgi edinilmesi
• Fiyat değişimlerinin ve spekülasyonun etkileri nelerdir?
Gelecekle ilgili bilgiler doğrultusunda faiz ya da döviz kurundaki değişimlerden gelir elde etme,
kamunun borçlanması, kurum bütçelerine etkileri üzerinde bilgi edinilmesi
Örnekler verilerek açıklanması
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ÖĞRENME YÖNTEMĐ
•

Farkındalık eğitimidir. Sınıf ortamında seminer ve grup çalışmaları ile sürdürülecektir.
Seminerden önce ilgili raporlar paylaşılacaktır.

PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Katılımcılar tüm birimlerden 3. Kademe yöneticilerdir.

SÜRE
•

Kademe 4 için 1 gündür.
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U430 - MALĐYETLENDĐRME ÇALIŞTAYI / TOPLANTILARI
AMAÇ
Çalışmada amaç stratejik plana uygun bütçeleme ve maliyetlendirme çalışmalarını yapmaktır.
UYGULAMANIN HEDEFLERĐ
Maliyetlendirme çalıştayının hedefi stratejik planın nihai maliyetlendirilmesini yapmaktır.
UYGULAMA YÖNTEMĐ
Yayınlanan stratejik plana uygun olarak ilgili birimler nihai maliyetlendirme çalışmalarını
gerçekleştireceklerdir. Tüm birimlerin yaptığı mali çalışmalar bir toplantıyla paylaşılacak ve
bütünleştirilecektir. Yapılan toplantıda düzeltme talepleri ve fikirleri oluşturulacak gerekirse ikinci bir
toplantıyla maliyetlere son hali verilecektir.
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Katılımcılar tüm birimlerden 2. kademe yöneticilerdir.

SÜRE
•

½-1 gündür.
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E435 - KAMUDA KONTROL VE DENETĐM
AMAÇ
5018 sayılı yasa ve ilişkili yönetmeliklerinde istenenler ve Kamu Đç Kontrol Standartları
doğrultusunda geliştirilmiş bir eğitimdir ve kamu kurumlarında değişik birimlerde çalışan
yöneticilerin, iç kontrol ve iç denetim mantığını anlaması, iç denetim ile ilgili teknikler hakkında bilgi
edinmeleri amaçlanmaktadır.
TEMEL ÖĞRENME HEDEFLERĐ
Farkındalık oluşturarak kontrol ve denetimin önemini kavramalarını sağlamaktır.
DEĞĐNĐLECEK KONULAR
•

Đç Kontrol ve Đç Denetim Standartları nelerdir?
Yasal dayanakların hatırlatılması
Committee on Sponsoring Organisations of the Treadway Commission -COSO) tarafından
yayımlanan Đç Kontrol -Bütünleşik Çerçevesinin açıklanması
Đç denetimin kuruma denetim sonucunda elde ettiği verilerle güvence ve danışmanlık
sağladığının vurgulanması
Faaliyetleri düzenli, ahlak kurallarına uygun, ekonomik, verimli ve etkin biçimde
gerçekleştirme; Hesap verme sorumluluğunun gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirme;
Yürürlükteki yasalara ve yönetmeliklere uyma; Kayıplara, kötü kullanıma ve hasarlara karşı
kaynakları koruma konularının tartışılması
Standartların (Kontrol ortamı, Risk Değerlendirmesi, Kontrol Faaliyetleri, Bilgi ve Đletişimler,
Đzleme) gözden geçirilmesi
Kontrol ve denetlemede insan faktörünün öneminin ele alınması

•

Denetim çeşitleri ve risk bazlı denetimler nelerdir?
Uygunluk Denetimi, Performans Denetimi, Mali Denetim, Bilgi Teknolojisi Denetimi, Sistem
Denetimi ile ilgili görüşlerin alınması, kurumdaki işlerliğin tartışılması
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Hükümet politikaları ve programlarındaki, demografik veya ekonomik koşullardaki yön
değiştirmeler belirgin biçimde yönetim kontrolünün sınırları dışında olup yöneticilerin
kontrolleri yeniden tasarlamasını veya kabul edilebilir risk düzeyi içinde değerlendirilebilmesi
Kamu yönetiminde risk, doğal riskler, kalıntı risk kavramlarının ele alınması,
Yönetsel süreçlerin denetiminde risk bazlı denetimin açıklanması (Kurumun denetim
önceliklerinin belirlenmesi, denetlenecek işlem süreçlerinin tespiti, kurumun risk haritasının
çıkarılması ve denetim kaynaklarının en riskli faaliyetlerden başlanılarak denetimin
programlanması
•

Đç denetime hazırlık ve denetim planlama ile ilgili katılımcı görüşlerinin alınması

•

Đç denetim süreci, denetim yönetimi ve denetim raporlama nasıl yapılmalı?
Denetim sürecinin aşamalarının ele alınarak yönetim esaslarının açıklanması
Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluk, süreklilik, açıklayıcı bilgiler, görüş
bildirme aşamalarının örnekle anlatılması
Soru sorma ve bilgi toplama tekniklerinin açıklanması
Đç denetim ve kontrol bulgularının takibi hususunda yapılması gerekenlerin açıklanması

ÖĞRENME YÖNTEMĐ
•

Farkındalık semineri olup soru sorarak açıklama ve uygulamalar esas alınarak sınıf ortamında
gerçekleştirilir. Örnek uygulamalar kullanılır.

PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Katılımcılar tüm birimlerden 3. Kademe yöneticilerdir.

SÜRE
•

Kademe 4 için 2 gündür.
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5.MODÜL: “YAP” STRATEJĐLERĐ UYGULAMA MODÜLÜ
E501 - PROJELERLE YÖNETĐM
Projelerle yönetim “Proje Yönetimi” / “Proje Planlama ve Proje Geliştirme (PP-PG)” konularını
içeren makro bakış açısı kazandıran bir programdır.
AMAÇ
Proje yönetiminin her alanında proje yöneticilerinin geliştirilmesi için proje yöntem ve tekniklerini
tüm iş faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde araç olarak kullanabilmektir.
TEMEL ÖĞRENME HEDEFLERĐ
Projeleri takip edebilmek, yönetebilmek, sorumluluk alabilmek, planlamanın planlamasını
yapabilmek, riskleri tanımlamak, olasılıkları hesaba katmak, uygulamaya aktarmak, onaya, iç ve dış
müşterilere sunmaktır.
DEĞĐNĐLECEK KONULAR
•

Projelerin master planlarının hazırlanması
Stratejilerin hayata geçirilmesinde projelerin rolü ve rutin işlerin ne şekilde proje haline
getirileceğinin, proje yönetiminde karşılaşılan engeller ve bu engellerin ortadan
kaldırılmasıyla ilgili tekniklerin ele alınması
Fikirlerin projeye dönüştürebilmesi için projenin tanımlanması, kavramların geliştirilmesi,
proje çerçeve planının hazırlanması, uygulamanın aşamalarının belirlenmesi, proje bütçesinin
hazırlanması

•

Proje ekibi nasıl oluşturulmalıdır?
Đsabetli

kestirimler

yapabilmenin

ve

kritik rollerin

tanımlanması, proje

ekibinin

oluşturulmasının öneminin vurgulanması,
Katılımcılarla birlikte proje ekibi üyelerinin yetkinliklerinin belirlenmesi
•

Projelerin yönetim araçları nelerdir?
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Hedef yönetimi, iletişim ve zaman yönetimi, kalite, insan kaynakları yönetimi, maliyet ve
bütçe yönetimi, müşteri/yararlanıcı memnuniyeti, kaynaklar/tedarik, risk yönetimi konularının
tek tek ele alınması
•

Planlanma, izleme ve kontrol etme yöntemleri nasıl kullanılır?
Proje yönetiminde sıkça yapılan hatalara değinilerek bunların önüne geçilmesi için yapılması
gerekenlerin tartışılması, önceki projelerden öğrenilenlerin planlama ve kontrol etmede girdi
olarak kullanılmasının vurgulanması
Proje programının gerçekçi yapılması, faaliyet sürelerinin doğru kestirimi, revizyonların
zamanında yerine getirilmesi, onay ve revizyonlara yeterli süre ayrılması gibi konuların
açıklanması

•

Proje yönetimi ilke ve tekniklerinin, katılımcıların yürütmekte oldukları projelere uyarlanışı
nasıl sağlanır?
Katılımcıların yönettikleri projelerle ilgili gerçek durumların gözden geçirilmesi

ÖĞRENME YÖNTEMĐ
•

Seminer, gruplar çalışması, projeyi baştan sona planlama, koçluk, danışmanlık/uzaktan
danışmanlık alma yöntemleri uygulanacaktır.

•

Katılımcılar seminer öncesinde üzerinde çalıştıkları gerçek bir proje ile ilgili durum özetini
hazırlayacak ve öğrenme ortakları ile paylaşacaklardır.

PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

3. Kademe yönetim, tüm birimler

SÜRE
•

Kademe 4 için 2 gündür.
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E505 - PROBLEM ÇÖZME
AMAÇ
Bu eğitimde amaç problemi doğuran kök nedenleri belirleme ve ortadan kaldıracak doğru çözümleri
anlatmak ve uygulanmasını sağlamaktır. Problem çözmede en önemli faktörler kullanılan tekniklerdir.
Problemin niteliğine ve boyutuna göre seçilecek farklı teknik ve yöntemlerin kullanılmasıdır.
TEMEL ÖĞRENME HEDEFLERĐ
Kronik problemleri çözebilmek için gerekli olan sistematiği ve teknikleri kullanılabilmek ve ekip
çalışmalarını etkinleştirmektir.
DEĞĐNĐLECEK KONULAR
•

Problemin tanımı, problem çözme metodolojisi neleri bilmeliyiz?
Problemin açık seçik bir şekilde semptomlardan yola çıkarak ve araştırma yapılarak cümle
haline getirilmesi
Tanımlayıcı, ilişkisel ve nedensellik sorularının belirlenmesi, hipotezin açıklanması
Bilinen benzer problemler, bilinen benzer çözümlerin ele alınması
Metodolojinin aşamaları (tanım, formülasyon, çözüm alternatifleri, çözüm seçimi, testi,
uygulamaya geçiş)

•

5N1K sorularına yanıt hangi tekniklerle bulunur?
Beyin fırtınası; Sebep-sonuç diyagramı; Nominal grup tekniği; Pareto analizi; Veri toplama
teknikleri; Korelâsyon analizi; Kontrol çizelgeleri; Histogram; Kontrol şemaları; Seçme
filtresi; Proses akış haritaları hakkında bilgi verilmesi ve örneklenmesi (örneklerin kurum
içinden seçilmesi)

•

Karar verme teknikleri: Kuvvet alanı analizi nedir?
Karar vermeye yardımcı olmak üzere; sorunun çözümünü destekleyen ve engelleyen güçlerin
ortaya çıkartılarak pozitif etkenlerin güçlendirilmesi negatif etkenlerin yok edilmesi veya
zayıflatılması için yapılacakların örnek üzerinden anlatılması

•

Fayda-maliyet analizi neden ve nasıl yapılır?
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Kamu ekonomisinde yatırım projelerini etkinlik yönünden değerlendirmek, topluma en yüksek
faydayı sağlayacak olan projelerin seçimi, öncelik sırasının tespiti konularının ele alınması
Đçsel ve dışsal faydanın, doğrudan fayda-dolaylı fayda ile maddi fayda-maddi olmayan fayda
kavramlarının anlaşılması ve faydanın ölçülmesi
Đçsel ve dışsal maliyet, gerçek maliyet-parasal maliyet, direkt maliyet-endirekt maliyet ile
maddi maliyet-gayri maddi maliyet kavramlarının açıklanması

ÖĞRENME YÖNTEMĐ
•

Sınıf içi uygulama, grup çalışmaları, fayda-maliyet analizi örneklemesi, fizibilite örneği
işlenecektir.

•

Katılımcılara seminer öncesinde hangi teknikler hakkında daha çok bilgi almak istedikleri
sorulmalı önerileri alınarak içerikler tasarlanmalıdır.

PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Katılımcılar tüm birimlerden 3. Kademe yöneticilerdir.

SÜRE
•

Kademe 4 için 2 gündür.
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E510 - KAMUDA ĐNSAN KAYNAKLARI YÖNETĐMĐ
Çalışanlara ilişkin politikaların gerekli şekilde yürütülmesi yalnızca insan kaynakları biriminin
sorumluluğu değildir, bu politikaların yürütülmesi kuruluşta görev alan tüm lider, yönetici ve birim
sorumlularına bağlıdır. Tüm bu kişilerin çalışanlara ilişkin konuları dikkate aldıklarını ve açık iletişim
ve şeffaflık kültürünü teşvik ettiklerini göstermeleri gerekir.
Kuruluşlar, performanslarını değerlendirirken ulusal/genel kamu personel politikalarından, ödeme
politikalarından vb kaynaklanan hareket özgürlüğüne ilişkin kısıtlamaları dikkate alarak çalışan
potansiyelinde en iyi düzeyi sağlamak amacıyla bu kısıtlamalar çerçevesinde nasıl çalıştıklarını
gösterebilirler.
AMAÇ
Kurum stratejileri doğrultusunda Đnsan Kaynakları politikalarının belirlenerek, hedeflere göre
hizalanması için seçim, yerleştirme, eğitim, gelişim, performanslarının, atama kriterlerinin
oluşturulması sağlayacak bir eğitimdir. Amaç 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 sağlamaktır.
TEMEL ÖĞRENME HEDEFLERĐ
Đnsan kaynakları işlevleri hakkında yeni bakış açısı kazandırmak ve kurumun stratejilerini
gerçekleştirmede insan kaynaklarının öneminin anlaşılmasını sağlamaktır.
DEĞĐNĐLECEK KONULAR
•

Đnsan kaynakları yönetiminin (ĐKY) amaç ve işlevleri nelerdir?

Organizasyon ve yönetimde “insan” boyutunun ele alınması, insan kaynaklarını en etkin ve verimli
şekilde kullanılması, doğru insanların doğru işlerde istihdam edilmesi ve geliştirilmesi konularının
vurgulanması, performanslarına uygun şekilde işte yükselmelerininin sağlanması, takdir ve motive
edilmesi, demotive edici faktörlerin ortadan kaldırılması
•

Çağdaş gelişmeler ve yaklaşımlar nelerdir?
Diyalog esaslı, destekleyen, yetkinliklere ve hedeflere odaklanan, geçmiş ve gelecek dönemi
baz alan, bireysel, takım veya proje bazlı çalışan, yaratıcılığı ve yenilikçiliği destekleyen
tutumların açıklanması
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•

Kamu personel yönetiminden insan kaynakları uygulamasına geçiş nasıl açıklanabilir?
Kamu kesiminde ĐKY mevzuat dışındaki engellerin tartışılması, kurumsal yapılar ve yönetim
anlayışı değişiklikleri, çalışanların yetkilendirilmesi vb gelişmelerinin ele alınması
Đşgücü planlama, görev tanımı konularının vurgulanması, kurumla ilgili örnekler verilmesi

•

ĐKY politikalarının ve kurum stratejileri ile ilişkileri nelerdir?
Đnsan kaynağının temininde; ihtiyaç duyulan yeteneği kendi içinde geliştirme ve yeteneği
dışarıdan alma politikalarının yorumlanması
Kurum stratejileri ile insan kaynakları politikalarının yöndeşliğinin sağlanması
Đnsan kaynağı ile ilgili risklerin dikkate alınması, başarıyı engelleyen olumsuzluklar veya
kolaylaştıran fırsatların değerlendirilmesi
Eğitim almış çalışanın doğru yerde istihdam edilmesi, motivasyon seviyelerinin yükseltilmesi,
performansın objektif şekilde değerlendirilmesi, kurumsal politika ve uygulamalar konusunda
çalışanların bilgilendirilmesi, projeler dikkate alınarak ihtiyaç duyulan personelin zamanında
ve gerekli niteliklere göre temin edilmesi

•

Đnsan kaynağının kurum performansındaki rolü ve stratejileri ile ilişkisi nasıl kurulabilir?
Kurumun başarısının ürün ve hizmetlerin en iyi şekilde müşteriye/yararlanıcıya sunulması
olduğunun vurgulanması, kurumlardaki proje, üretim ve bu gibi faaliyetlerin sunumunun insan
kaynakları tarafından yapılması, insan kaynakları yöneticilerinin kurumun stratejik amaçlarına
ulaşmasına katkısının ele alınması
Dış çevreyi, rekabeti, kurum dışı insan kaynakları dinamiklerini ve etkilerini tanıma (fırsat ve
tehlikeleri); kurum stratejisi ile bütünleşme (entegrasyon); yapı, kültür ve tüm çalışanları
dikkate alma; insan kaynakları yönetimi sürecinin sonuçları ile kurum performansının
ilişkilerinin kurulması

•

Motivasyonun bireyin ve kurumun başarısındaki rolü nedir?
Kurum başarısının tek tek bireylerin başarısı ile ilgili olduğu, başarının motivasyonla paralel
hareket ettiğinin tartışılması

KAMUDA STRATEJĐK YÖNETĐM KAPASĐTESĐ GELĐŞTĐRME PROJESĐ

124/175

STRATEJĐST KAPASĐTE GELĐŞĐM PROGRAMLARI

ÖĞRENME YÖNTEMĐ
Sınıf ortamında insan kaynağı üzerinde durulması, var olan sorunların belirlenerek çözüm yolları
üzerinde tartışılması, yeni fikirler üretilmesi için bilgilendirme eğitimidir.
Đnsan kaynakları ile ilgili riskler ve riskleri kontrol için atılabilecek adımlar için grup çalışması
yapılmalıdır.
Destek e-öğrenme materyali “Đnsan Kaynakları”:
http://yunusemre.anadolu.edu.tr/Dersler/Ders.aspx?dersKodu=4193
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

1. kademe yöneticiler için bilgilendirme

•

2. Kademe yöneticiler, 3. Kademe yöneticiler ve tüm birimler

SÜRE
•

Kademe 4 için 2 gündür.
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E515 - YETKĐNLĐK YÖNETĐMĐ
AMAÇ
Yetkinlik yönetimi “mükemmel performansın elde edilmesinde ayırt edici olan bilgi, beceri ve
tutumları kapsayan gözlemlenebilir davranışları” tanımlayıp doğru kişileri işe almayı, yüksek
performanslı çalışanları ayırt etmeyi ve onları elde tutmayı amaçlar. Çalışanların becerilerini
organizasyon için değer üretecek ya da değere katkıda bulunacak şekilde kullanabilme ve kurumsal
performansı artırma yollarındandır. Đnsan kaynağının geliştirilmesinde önemli rolü olan yetkinlik
yönetimi çağdaş yönetim yaklaşımının önemli araçlarındandır.
TEMEL ÖĞRENME HEDEFLERĐ
Đş analizlerine dayalı görev tanımlarının gerektirdiği nitelikleri tespit edebilme ve yetkinlik analizi
yapabilme yetkinliğini kazandırmaktır.
DEĞĐNĐLECEK KONULAR
•

Yetkinlik ile ilgili kavramlar nelerdir?
Yetkinliklerin tanımı, önemi ve özellikleri, kurumsal ve bireysel yetkinliklerin örneklerle
açıklamaları

•

Dünyadaki uygulamalar nelerdir?
Dünyadaki kamu sektöründen ve özel sektörden yetkinlik uygulamalarının örneklerle
anlatılması, değişen kamu yönetimi anlayışlarında yetkinliklerin rolünün tartışılması

•

Yetkinlik setleri, kurumsal ve bireysel yetkinliklerin ilişkileri, yapılan hatalar nelerdir?
Yetkinlik setlerinin incelenmesi, yetkinliklerin kullanıldıkları alanların belirlenmesi, yapılan
hataların yorumlanması

•

Kuruma özgü yetkinliklerin irdelenmesi ve oluşturulması nasıl yapılır?
Kurumun varmak istediği noktaya gidebilmesi için yöneticilerin sahip olması gereken
yetkinliklerin vizyon, misyon, ilkeler/değerler ve stratejiler doğrultusunda oluşturulması
Yetkinliklerle ilgili soru setlerinin tasarlanması

•

Öğrenilen yöntem ve teknikler uygulamaya nasıl aktarılır?
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Kurumsal ve bireysel yetkinlik analizi yaparak, setleri tanımlamak, yetkinliklerin davranışlara
dönüştürülebilmesi için gelişim planları hazırlamak, görevin gerektirdiği yetkinlik setlerini
oluşturmak, performans değerlendirmede sorgulama için kullanabilmek
ÖĞRENME YÖNTEMĐ
•

Sınıf ortamında seminer; anlatım, tartışma, grup çalışmaları kullanılarak uygulanacaktır.

PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Katılımcılar 3. Kademe yöneticiler ve Đnsan Kaynakları çalışanlarıdır.

SÜRE
•

Kademe 4 için 1 gündür.

•

Đnsan Kaynakları yöneticileri için 3 gündür.
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E520 - KAMUDA SÜREÇ VE TEDARĐKÇĐ YÖNETĐMĐ
AMAÇ
Kuruluşların, politika ve stratejisini destekleyecek, paydaşlarını ve yararlanıcıları memnun edecek,
katma değerin artmasını sağlayacak biçimde süreçlerini tasarlamasının, yönetmesinin ve
iyileştirmesinin önemi üzerinde durmaktır.
Tedarik ihtiyaçlarının belirlenmesi ve tedarikçi seçiminde dikkate alınacak faktörler, sözleşmeler,
ödeme ve yasal ilişkileri ele almaktır.
TEMEL ÖĞRENME HEDEFLERĐ
Kurumun ana fonksiyonlarını, bütünden parçalara, parçalardan bütüne giderek sistemleştirebilmek,
önceliklere, hizmet alanlara odaklanabilmek, kaynakların etkili kullanımını sağlamak, sorumlulukları
netleştirmek, gereksiz olabilecek karar ve onayları kaldırılmak ve hızlı karar alma avantajını
kullanmak.
Süreç yönetimiyle ilgili temel tanımları ve sınıflandırmaları yapabilmek, süreç performans
göstergelerimi belirleyebilmek, süreç iyileştirme metodolojisini uygulayabilmek.
DEĞĐNĐLECEK KONULAR
•

Süreç ve özellikleri nelerdir, süreçler nasıl sınıflanır?
Sürecin ve süreç içindeki elemanların tanımı yapılarak sürecin sınırları, katma değeri ve
özellikleri, ne amaçla kullanıldığının açıklanması
Farklı süreç sınıflamalarının özetlenmesi ve genel kabul görmüş temel süreçler (iş süreçleri)
ve destek süreçlerinin birbirleriyle bağlantılarının ele alınması

•

Girdi-tedarikçi ve çıktı-yararlanıcı bağlantıları nelerdir?
Süreç

sahiplerinin,

tedarikçilerinin,

yararlanıcıların

ihtiyaçlarının

ve

beklentilerinin

belirlenmesi, teknoloji kullanımı, organizasyon ilişkileri gibi detayları da içerecek şekilde
uygulama örnekleri verilmesi
•

Etkin bir süreç yönetimi nedir ve ilgili dokümanlar nelerdir?
Süreç yönetiminin faydaları ile süreç yönetiminin getirdiği değişimler incelenerek, gereken
dokümantasyonla (prosedürler, talimatlar, planlar, süreç haritaları / tabloları, şartnameler,
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görev tanımları, bakım ve hizmet kılavuzları, yazılım ve donanım standartları gibi) ilgili
aşamaların ele alınması
•

Đş akış diyagramları ve süreç haritaları nasıl oluşturulur?
Süreç alanı (faaliyet alanı) ana süreç, alt süreç, aktivite (faaliyet) belirlenmesi
Girdi, çıktı, roller, ilişkilerinin vb netleştirilmesi, süreç tasarımının kalite, hız ve maliyet
boyutlarının açıklanması
Kurum stratejileri doğrultusunda süreç içindeki iyileştirmeye açık alanlar ve aksaklıkların
belirlenmesi, kullanılan yöntemlerin, sembollerin ve kuralların tespiti süreç modelini
tanımlayacak dil birliğinin oluşturulması

•

Süreçleri yeniden tasarlama ihtiyacı neden doğar?
Đyileştirme gereksinimleri, yeniden yapılanmalar vb gibi durumların ele alınması

•

Tedarikçi yönetimi neden önemlidir?
Kurumlar açısından tedarik, tedarik zinciri ve tedarikçinin tedarikçisi kavramlarının ele
alınması

•

Talep, kaynak, miktar ve talep tahminleme, stoklar, ulaştırma, depolama, kontrol bağlantıları
nedir?
Tedarik sürecinin aşamaları olarak; planlama (tedarik ve talebin yönetimi), kaynak yönetimi
(hammadde ve yarı mamullerin temini), üretim (imalat ve montaj), ulaştırma (süre, ulaşım
aracı seçimi) teslim (depolama ve stok takibi, sipariş alımı ve yönetimi, bütün kanal boyunca
dağıtım ve müşteriye teslim), kontrol (her aşamanın izlenmesi, kontrolü)
Tedarik zincirinin üyeleri ve sorumlulukları, kamu kurumlarının rolleri

•

Dış tedarikçi ve portföy yönetimi nedir?
Tedarikçilerin kimler olduğu, Tedarikçi Araştırması yapılması; bilgi formu hazırlanması; iç ve
dış Tedarikçi tanımlaması ve doğru tedarikçilerin tespiti; seçim kriterlerinin oluşturulması;
portföy hazırlanması ve güncelleştirilmesi; ön araştırma raporu; tedarikçi adayına
yönlendirilecek soru listesi; denetleme soru listesi; tedarikçi ilişkileri ve toplantıları yönetimi;
tedarikçi performans değerleme süreci; onaylı tedarikçi listesi oluşturulması; performans
değerlendirme formu; izleme ve kontrol sisteminin oluşturulması; şartname ve sözleşmeler;
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tedarikçi izleme formu; tedarikçi geliştirme planının hazırlanması ve uygulanması; tedarikçi
ödüllendirme sistemi
ÖĞRENME YÖNTEMĐ
•

Seminer ve uygulamalar; anlatım, tartışma, vaka çalışmaları kullanılarak uygulanacaktır.

•

Kurumun tedarikçi süreci ele alınarak, uygulama gözden geçirilecektir. Öğrenme ortağı
seminer tasarımını bu hususları dikkate alarak yapmalıdır.

PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Katılımcılar tüm birimlerden 3. Kademe yöneticilerdir.

SÜRE
•

Kademe 4 için 2 gündür.
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E525 - KAMUDA OPERASYON VE SÜREÇ YÖNETĐMĐ / KAMUDA HĐZMET
YÖNETĐMĐ GERÇEĞĐ SĐMÜLASYONU
AMAÇ
Kamuda Hizmet Yönetimi Gerçeği Simülasyonu, katılımcıların, stratejik düşünme ve planlama
konularında sahip oldukları teorik bilgileri desteklemek, stratejik planların hayata geçirilmesi sürecini
bir simülasyon platformunda yaşamalarını sağlamak ve bu çerçevede stratejik niyeti eyleme
dönüştürme sürecinde yaşanabilecek zorluklardan öğrenme fırsatları yakalamalarını sağlamak
amacıyla tasarlanmıştır. Program, katılımcılara başarı için hizmet sektöründeki temel belirleyicileri
görmeleri için geniş bir bakış açısı kazandırırken, günlük işleri ve aldıkları kararlar ile kurumun
bütününün performansını nasıl etkileyebileceklerini görmelerini sağlar.
Simülasyon öncesinde bir süreç seçilerek simülasyon adımlarına göre yapılandırılır.
TEMEL ÖĞRENME HEDEFLERĐ
Đnsan kaynağını yapılandırmak ve doğru miktar ve karmada personel ile çalışmak, yetenekli uzman
personeli doğru ücret politikaları ile elde tutmak ve personel motivasyonunu anlamak; iş geliştirmek
ve gelir yaratıcı faaliyetler arasında denge sağlamak, iş için katma değer yaratan faaliyetler arasında
zaman tahsisi dağılımına karar vermek, kurum dışı kaynakları yönetmek ve kullanmak, finansal
raporlar, gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablolarını oluşturmak ve analiz etmek.
DEĞĐNĐLECEK KONULAR
•

Simülasyon konusu kavramlar nelerdir?
Simülasyon, seminer ve uygulama hakkında bilgi verilmesi, grupların kurulması
Stratejik düşünme ve planlamanın arkasındaki felsefe, yöntem ve araçların gözden geçirilmesi,
simülasyon sürecinin adımlarının ve ilişkilerinin anlatılması

•

Kurumun hedefleri çerçevesinde uzun ve kısa vadeli ihtiyaçlar nasıl dengelenir?
Kurumun hedefleri doğrultusunda ele alınacak ihtiyaçlarının belirlenmesi, tahminlerin
yapılması

•

Maliyet ve kaynaklar nasıl etkin yönetilir?
Süreçle ilgili kaynakların belirlenmesi, maliyetlerin kestirimlerinin yapılması, etkili ve verimli
yönetebilme araçlarının kullanılması
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•

Hedef kitle/yararlanıcı talep ve beklentileri nasıl anlaşılır?
Hedef kitlenin tanımlanması, ihtiyaçların, beklentilerin ve taleplerin tahmin yöntemleri
kullanılarak gerekli kararların verilmesi

ÖĞRENME YÖNTEMĐ
Programda, katılımcıların gerçek hayattaki kurumsal ortamlarına benzer ortamlar, akışlar, süreçler,
kaynaklar ve sorunlar simüle edilir.
Bu ortamlar, panolar şeklinde hazırlanan “gerçek ortamlar” üzerinde ve/veya yazılım aracılığı ile web
tabanlı olarak yaratılır.
Sınıf ortamındaki programlarda; iş dünyasında yer alan, para, insan kaynağı, borçlar, alacaklar gibi
kavramları temsil eden birimler de “fiş” kullanılarak simüle edilir. Program boyunca gerçekleştirilen
çalışmalar üç boyutta ele alınır.
Programın %30’luk bir dilimini “Simülasyon” uygulaması, %30’luk dilimini “Veri Analizi” ve
%40’lık önemli bir dilimi ise “Gerçeğe Yansıtma” bölümleri olarak tasarlanması önerilir.
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Katılımcılar tüm birimlerden üst kademe yöneticilerdir.

SÜRE
•

2 gündür.

•

Web tabanlı simülasyonlar kullanıldığında, belli bir süre tanınarak, katılımcılara (asenkron)
farklı zamanlarda çalışma olanağı verilir.
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U501 - EYLEM PLANI TOPLANTISI
AMAÇ
Stratejik planda yer alan eylem planlarını daha detaylı şekilde birimlere ve çalışanların görevlerine
kadar indirgemeyi amaçlayan birim düzeyinde yapılan toplantılardır.
UYGULAMANIN HEDEFLERĐ
Eylem planı toplantıların hedefi kurum stratejisine uygun detaylı birim, grup ve birey eylem planlarını
hazırlamaktır. Böylece tüm kurumun aynı doğrultuda kaynaklarını kullanması sağlanırken bir yandan
da her unsurun stratejiye yapacakları katkı da planlanmış olacaktır.
UYGULAMA YÖNTEMĐ
Stratejik planda öngörülen stratejilerin gerçekleştirilmesi için her birim kendi içinde üzerine düşenleri
ve hedeflerini detaylandıracaktır. Birimler gerçekleştirmeleri öngörülen hedefler doğrultusundaki
eylem ve görevleri detaylı şekilde planlayarak bu planların üstünde anlayış birliği oluşturacaklardır.
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Katılımcılar birimlerdeki 2. ve 3. kademe yöneticilerdir.

SÜRE
•

2-3 saatlik toplantılardır.
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U505 - TEŞKĐLATLANDIRMA ÇALIŞTAYI / TOPLANTILARI
AMAÇ
Stratejiler için gerekli yapıların ve düzenlemelerin nasıl yapılması gerektiğini belirlemek amacı ile
paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalardır. Kamunun yaptığı düzenlemelerle ve
organizasyonel yapılarla sektörleri etkilediği durumlarda yeni oluşacak yapıların tasarımını
gerçekleştirecektir.
UYGULAMANIN HEDEFLERĐ
Teşkilatlandırma çalıştayının hedefi kamu kurumlarının bulundukları sektörde yeni düzenleme
yaklaşımını paydaşların katılımıyla tasarlamaları ve yeni yapıları belirlemektir. Böylece paydaşların
beklentilerini karşılayan sistem görüşü oluşturulacaktır
UYGULAMA YÖNTEMĐ
Çalışma öncesinde düzenlemenin yapılacağı alandaki ilgili tüm paydaşlar belirlenerek çalıştaya davet
edilir. Katılımlı toplantıda yapılacak bir beyin fırtınasıyla alanla ilgili değişim gündemi başlıkları
belirlenecektir. Daha sonra belirlenen değişim gündemi başlıkları önceliklendirilerek düzenlemenin
tasarımında kullanılacak temel ilkeler ortaya konulacaktır. Çalışmanın diğer bölümünde ise
katılımcılar gruplar halinde arzulanan yeni düzenleme biçimini yapıları, rolleri, mekanizmaları,
kapasiteleri açısından tasarlayacaklardır. Grup çalışmalarının paylaşılmasının ardından tasarımla ilgili
görüşler bütünleştirilerek değerlendirilecektir. Çalışma çıktıları rapor haline getirilerek katılımcılarla
paylaşılacaktır.
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Katılımcılar tüm birimlerden ilgili tüm kademelerdir.

SÜRE
•

½-1 gündür.
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E530 - ÇATIŞMA VE UZLAŞMA YÖNETĐMĐ
AMAÇ
Takım üyeleri yaratıcı fikirleri, üretkenlikleri ve verimliliği en üst düzeye çıkarabilmeli ve tüm farklı
fikirleri tartışılabilmelidir.
Ancak, kamudaki yetki ve sorumluluk tanımları, kamunun geleneksel yapısı yöneticilerin tarzlarını
şekillendirmektedir. Çatışma olgusunu değişimin bir parçası olarak ele alabilen kurumlar sorunların
üstesinden daha kolay gelebilmektedir. Sorunların büyüme nedenlerinden biri de çatışmaların
önemsenmemesidir.
Bu eğitimin de amacı; çalışma yaşamındaki gözle görülmeyen çatışmaların tespiti, yaratıcı ve pozitif
ortam oluşturulması, yöneticilere sorunlarını çözme yetkinliğinin kazandırılmasıdır.
TEMEL ÖĞRENME HEDEFLERĐ
Çatışmaların nerede, nasıl hangi koşullarda oluştuğunu fark etmek, takımlar arası olumlu ilişkileri
güçlendirmek, çatışmayı uzlaşmaya çevirmek için kullanılacak teknikleri anlatmak, yaratıcı ve pozitif
yönetimi davranışa geçirmektir.
DEĞĐNĐLECEK KONULAR
•

Tanımların açıklığa kavuşturulması

•

Đlişkiler, süreçler, amaçlar doğrultusunda roller ve takımlarla ile ilgili sorunların anlaşılması

•

Kurum içi çatışma kaynakları ve çatışmaların olumlu ve olumsuz etkileri nelerdir?

•

Kurumsal çatışmalar nasıl yönetilmelidir?

•

Uzlaşmanın çerçevesi, uzlaşmacının konumu ve bakış açısı ne olmalıdır?

•

Uzlaşma öncesi, sırasında ve sonrasında değerlendirilmesi gereken konular nelerdir?

•

Uzlaşma teknikleri nelerdir?
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ÖĞRENME YÖNTEMĐ
Sorun çözmeye odaklı sınıf içi çalışmaların takım içinde örnek olay incelemeleri, sunumları ve
değerlendirmeleri ile zenginleştirilmesi.
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Katılımcılar tüm birimlerden 3. kademe yöneticilerdir.

SÜRE
•

Kademe 3 için 1 gün, kademe 4 için 2 gündür.
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6.MODÜL: YOKLAMA, ĐZLEME DEĞERLENDĐRME MODÜLÜ
U601 - GÖZDEN GEÇĐRME TOPLANTILARI
AMAÇ
Gözden geçirme toplantıları katılımcıları kurumların stratejilerini belirli aralıklarla (periyotlarla) hem
planlama hem de uygulama etkinliği açısından değerlendirmeyi amaçlar ve paydaşlarla yapılan
değerlendirmeler sonunda gerekli görüldüğünde düzeltici faaliyetlerde üretilir.
UYGULAMANIN HEDEFLERĐ
Gözden geçirme toplantılarının hedefi stratejilerin formülasyon ve uygulama açısından geçerliliğini
tespit etmek, ilerlemeleri belirlemek ve böylece geliştirilmesi gereken noktalara erkenden müdahale
etmektir. Böylece strateji, taktik ve uygulamalarda düzeltmeler yapmak mümkün olacaktır.
UYGULAMA YÖNTEMĐ
Çalışma strateji değerlendirme çerçevesiyle mevcut stratejileri değerlendirmeyle başlayacaktır. Buna
göre gruplar mevcut stratejileri iki temel bakış açısından ele alacaklardır. Bunlar formülasyon ve
uygulamadır. Formülasyon çevreyle uyum, kurumla tutarlılık ve yeterli etkiyi yaratıp yaratmaması
açısından değerlendirilirken, uygulama ise zamanlama, yapılabilirlik, kararlılık ve iletişim açılarından
göz önüne alınacaktır. Gruplar stratejilerle ilgili geri beslemeleri yaptıktan sonra düzeltici faaliyetlerin
yapılıp yapılmaması gerektiğiyle ilgili düşünceleri oluşturacaklardır. Gerekli görülürse stratejilerde
veya uygulama yaklaşımlarında değişiklikler tespit edilecektir. Çalışma sonuçları rapor haline
getirilecektir.
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Katılımcılar tüm birimlerden tüm kademelerdir.

SÜRE
•

½-1gündür.
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U605 - STRATEJĐ SĐRKÜLERLERĐ
AMAÇ
Kurumun stratejilerini, stratejik konularla ilgili görüşlerini ve ilgili gelişmeleri tüm çalışanlarıyla
paylaşmasını sağlamak amacı için hazırlanmış yazılı bir dokümandır. Taşra teşkilatlarına kadar
ulaştırılabilecek bu dokümanların üst yönetimin direkt olarak stratejik iletişimi kurduğu bir mecradır.
UYGULAMANIN HEDEFLERĐ
Strateji sirkülerlerinin hedefi stratejik iletişimin tüm kuruma ve paydaşlara yaygınlaştırılmasını
sağlamaktır. Bu yaygınlaştırma aynı zamanda yön ve performans alanındaki şeffaflığı ve hesap
verebilirliği de geliştirecektir.
UYGULAMA YÖNTEMĐ
Đçeriği SGB desteğiyle hazırlanan strateji sirküleri üst yönetimin tüm çalışanlarına ve paydaşlarına
strateji ile ilgili iletmek istediği mesajları içermektedir. Bu kapsamda strateji sirküleri yapılan strateji
çalışmaları sürecini, yapılan analizleri, kurumun yönünü ve performansıyla ilgili temel verileri
içerecektir. Sirküler aynı zamanda bir yönetim bülteni işlevi de görecektir. Stratejik öneme sahip
yönetsel konular ve bilgilendirmeler bu mecra ile gerçekleştirilebilecektir. Sirküler periyodik şekilde
(bir-iki-üç aylık olarak) basılı / elektronik formatlarda üretilerek tüm noktalara yayılacaktır.
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
Katılımcılar tüm birimlerden tüm kademelerdir.
SÜRE
Belirli periyotlarla 1’er gündür.
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U610 - SÜREÇTEN ÇIKARTILAN DERSLER TOPLANTISI
AMAÇ
Stratejik Planlama sürecinin tamamlanmasının ardından süreçte iyileştirilmesi gereken yönlerin
belirlendiği bir çalışmadır. Sürecin ana aktörleri mevcut süreci yöntem olarak değerlendirerek yeni
süreçte izlenmesi gereken yolu tarifleyeceklerdir.
UYGULAMANIN HEDEFLERĐ
Süreçten çıkarılan dersler toplantısının hedefleri tamamlanan Stratejik Yönetim sürecinin adımlarını
değerlendirmek ve çıkarılan dersleri tespit etmektir. Yeni Stratejik Yönetim sürecinde öğrenilen yeni
unsurlara ait konular geliştirilerek uygulanacaktır.
UYGULAMA YÖNTEMĐ
Tamamlanan Stratejik Yönetim sürecine katkıda bulunan kişiler tamamlanan süreçle ilgili toplantıya
katılacaklardır. Burada katılımcılar sürecin hazırlık ve 5Y adımları açısından her aşamada önemli
olayları ve bu olaylarla ilgili görüşlerini belirleyeceklerdir. Sürecin üzerinden geçilmesinin ardından
hem olayla bazında hem de bütünsel olarak yaşanan süreçten hangi derslerin alınması gerektiği
tartışılacaktır. Listelenen dersle bütünleştirildikten sonra bu öğrenimler doğrultusunda gelecek süreçte
göz önüne alınması gereken noktaların neler olduğu belirlenecektir. Bu şekilde bir süreç iyileştirme
planı oluşturulabilecektir. Çalışma sonuçları bir rapor haline getirilecektir. Sonuç raporu kurumun
yanı sıra diğer kurumların SGB’leriyle de paylaşılacaktır.
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Stratejik Planlama Ekibi ve Strateji Geliştirme Başkanlığı yöneticileri

SÜRE
•

2-3 saattir.
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U615 - STRATEJĐLERDEN ÖĞRENĐLEN DERSLER ÇALIŞMASI
TANIM
Stratejik Planlama dönemindeki çalışmaların içeriğinden ve uygulamalardan neler öğrenildiğinin
değerlendirildiği çalışmalardır. Stratejik öğrenmeye odaklanmayı amaçlayan katılımlı toplantıdır.
UYGULAMANIN HEDEFLERĐ
Stratejilerden öğrenilen dersler çalışmasının hedefi kurumun stratejilerinden öğrendiklerini
belirlemesi ve gerekli hallerde stratejik varsayımlarını değiştirebilmesini sağlamaktır. Stratejik
varsayımların ve hakim değerlendiği bu aşama Stratejik Yönetimin sağlıklı işlemesine destek
olacaktır.
UYGULAMA YÖNTEMĐ
Yöneticiler toplantıda kurumun stratejilerinden ve gerçekleşen uygulamalardan bireysel olarak neler
öğrendiklerini diğer yöneticilerle paylaşacaklardır. Paylaşımların ardından kurumun strateji ve
uygulamaya ait varsayımlarının ve hakim değerlerinin doğruluğu, geçerliliği sorgulanacaktır.
Öğrenilen derslerin strateji ve uygulamalarda nasıl yansımalarının olacağı değerlendirilerek bir plana
dönüştürülecektir. Ortak karara bağlanan değişimler ve öğrenilen dersler bir rapor haline
getirilecektir.
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Katılımcılar tüm birimlerde tüm kademelerdir.

SÜRE
•

2-3 saattir.
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U620 - ULUSAL STRATEJĐLER PLATFORMU
AMAÇ
Kamu kurumlarının stratejilerinin, ulusal stratejilerin geniş bir kitleyle paylaşılmasını amaçlayan bir
konferanstır. Konferans hem üst politika belgelerinin içeriğini hem de kurumların stratejik
yönelimlerini değerlendirir. Konferans farklı kamu kurumlarını, akademisyenleri, sivil toplumu, özel
sektörü ve medyayı bir araya getirerek bir ulusal strateji platformu oluşturacaktır.
UYGULAMANIN HEDEFLERĐ
Ulusal stratejiler konferansının birincil hedefi kamu kurumlarındaki Stratejik Yönetim çalışmalarının
yöndeşleştirilmesi, özendirilmesi ve desteklenmesidir. Bu şekliyle ulusal stratejiler konferansı
stratejist sisteminin önemli en önemli etkinliğidir. Strateji alanında yöneticilerin hesap
verebilirliklerinin ve performanslarının öne çıktığı bir değişim aracı olacaktır. Çalışma aynı zamanda
üst politika belgelerinin güncellenmesi, stratejilerin tartışılması ve iletişimi için bir platform olacaktır.
Kurumlar kendi stratejilerini performanslarını ve ülke stratejilerine katkılarını bu platformda görüşlere
açacaktır.
UYGULAMA YÖNTEMĐ
Konferans tüm merkezi kamu kurumlarının aktif olarak katıldıkları bir etkinlik olarak planlanacaktır.
Üst politika belgeleriyle ilgili değerlendirmeler, görüşler ve performans iletişiminin ardından kamu
kurumları da stratejilerini, sonuçlarını ve/veya stratejik yaklaşımlarını da paylaşacaklardır. Medya,
üniversiteler, STK’lar ve özel sektör katılımcılarının da katıldığı oturumlarda kamu yöneticilerinin
sunuşlarının yanın da özel konuşmacı ve seminerler de düzenlenecektir. Konferansta merkezi
yönetime bağlı taşra teşkilatlarının yanında yabancı ülke kamu ve araştırmacı davetlileri
bulunabilecektir. Konferans tutanakları bir kitapçık haline getirilecektir.
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Kurumlar arası katılımla, tüm kademeler, tüm birimler

SÜRE
•

2-3 gündür. 3 yılda bir yapılır.
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7.MODÜL: BAZ YETKĐNLĐKLER MODÜLÜ
E701 - ZAMAN YÖNETĐMĐ
AMAÇ
Bireyin öncelikle kendi yaşamını yönetebilmesi için farkındalık yaratmak, kişinin içinde bulunduğu
zamanı verimli ve etkin kullanarak iş yapma yollarını öğrenmesini ve tüm bu alışkanlıkları çalışma
yaşamında uygulamasını sağlamaktır.
TEMEL ÖĞRENME HEDEFLERĐ
Kendini

yönetme

yöntemlerini

kullanabilmek,

hedef

koyabilmek,

önem

ve

öncelikleri

belirleyebilmek, doğru işleri doğru zamanda yapabilmek, zaman tasarrufu sağlayabilmek ve iş akışını
güçlendirerek kurumun iş sonuçlarına, daha planlı, ulaşmasına katkıda bulunmaktır.
DEĞĐNĐLECEK KONULAR
•

Kendini ve zamanı yönetmek neden önemlidir?

•

Önem ve öncelikler nelerdir?

•

Uzun ve kısa dönemli kişisel eylem planı nasıl yapılır?

•

Kritik başarı faktörleri ve hedefler nasıl belirlenir?

•

Zaman yönetimi kişisel performansı nasıl değiştirir?

ÖĞRENME YÖNTEMĐ
Örnek olay çalışmaları ile aktif olarak yürütülecek eğitim, sunum ve tartışmalarla zenginleştirilecektir.
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Đhtiyaç duyan tüm çalışanlar

SÜRE
•

Kademe 1: 2 saattir.

•

Kademe 2: 1 Gündür.

•

Kademe 3: 2 Gündür.
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E705 - MOTĐVASYON
AMAÇ
Motivasyon / güdü, bir işi yapmak için duyulan güçlü istektir. Bu istek birey ve kurum açısından
benzer özellikler taşır. Bireyin kişisel gereksinimlerinin karşılanmasından, kendini gerçekleştirmesine
kadar birçok evreleri kapsar.
Motivasyonu etkileyen faktörler bireyin kendi yetenek ve becerilerini değerlendirebilmesi ile ilgilidir.
Bireyin düşüncelerini, duygularını, davranışlarını yönlendirmesine yardım ederek üstün performans
göstermesini sağlamayı amaçlar.
TEMEL ÖĞRENME HEDEFLERĐ
Motivasyonun insan kaynakları yönetiminin en önemli bileşeni olduğunu ve çalışanların beklentilerini
yönetmenin iş yapma tekniklerinden biri olduğunu anlatmaktır.
DEĞĐNĐLECEK KONULAR
•

Motivasyon ile ilgili temel kavramlar nelerdir?

•

Maslov ve Herzberg teorilerinin motivasyon açısından önemi nedir?

•

Çalışan beklentileri nasıl belirlenir?

•

Motivasyon - stres - performans ilişkisi nedir?

•

Motive etme teknikleri nelerdir?

ÖĞRENME YÖNTEMĐ
Örnek olay çalışmaları ile aktif olarak yürütülecek eğitim, sunum ve tartışmalarla zenginleştirilecektir.
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Đhtiyaç duyan tüm çalışanlar

SÜRE
•

Kademe 1: 1-2 Saattir.

•

Kademe 2: 1 Gündür

•

Kademe 3: 2 Gündür.
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E710 - TOPLANTI YÖNETĐMĐ
AMAÇ
Toplantı: Đnsanların işyeri iletişim aracıdır. Kurumların hedefleri doğrultusunda etkin bir araç olan
toplantının tüm boyutlarıyla, “teknik, sosyal, iletişimsel, kaynak kullanımı ve zaman” faydalarını en
üst düzeye taşımayı amaçlar.
TEMEL ÖĞRENME HEDEFLERĐ
Takımın kendi kimliğini geliştirerek, toplantılar aracılığı ile nasıl çalışılacağını öğretmek, toplantıları
verimli kılma yöntemlerini kullanabilmek, toplantı düzenlemek, katılımı sağlamak, gündeme
uyabilmek, sonuçları paylaşmak ve takip etmek.
DEĞĐNĐLECEK KONULAR
•

Toplantı türleri, kayıtlar, katılımcıların rolleri, toplantı öncesi hazırlıklar nasıl yapılmalı?

•

Katılımcı yönetim anlayışı ile toplantılar nasıl yönetilmelidir?

•

Toplantıda etkili dinlemenin önemi nedir?

•

Toplantıya kimlerin katılacağını, toplantının başkanını, gündemini, ne zaman yapılacağını ve
duyurusunu kim yapmalıdır?

•

Toplantıda kullanılacak destekleyici materyaller nelerdir?

•

Toplantı tutanağı nasıl tutulmalıdır?

•

Toplantı sonuçları nasıl takip edilir?

UYGULAMA YÖNTEMĐ
Örnek olay çalışmaları ile aktif olarak yürütülecek eğitim, sunum ve tartışmalarla zenginleştirilecektir.
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Đhtiyaç duyan tüm çalışanlar

SÜRE
•

Kademe 1: 2 Saattir.

•

Kademe 2: 1 Gündür.

•

Kademe 3: 2 Gündür.
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E715 - ETKĐLĐ ĐLETĐŞĐM
AMAÇ
Alışılmış iletişim anlayışını ve iletişim davranışlarını sorgulayıp, iletişimde farklılığı dikkate alarak
yeni ve etkili bir iletişim anlayışını yapılandırmayı amaçlar.
TEMEL ÖĞRENME HEDEFLERĐ
Đnsan ilişkilerini bilinçli yönetebilme, iletişim engellerini bilme ve baş etme becerisi kazandırma, iş
sonuçlarını olumlu yönde etkileyecek teknikleri öğrenme, gereksiz tartışmalarla zaman kaybetmeden
iletişim kurabilme, sorunları-problemleri aktarabilme davranışlarını kazandırmayı hedefler.
DEĞĐNĐLECEK KONULAR
•

Đletişim süreci ve sürecin oluşumu nasıl açıklanır?

•

Đşitme, dinleme, düşünme, anlama kavramları nasıl tanımlanır?

•

Đnanç, tutum, davranış ve paradigma ne demektir?

•

Đletişimde beden dilinin önemi nedir?

•

Empatinin anlamı nedir ve zor insanlarla nasıl baş edilir?

•

Etkili iletişimde; soru, öneri, şikâyet yönetimi nasıl açıklanır?

•

Yazılı iletişim yöntemleri nelerdir?

ÖĞRENME YÖNTEMĐ
Örnek olay çalışmaları ile aktif olarak yürütülecek eğitim, sunum, grup çalışmaları ve tartışmalarla
zenginleştirilecektir.
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Đhtiyaç duyan tüm çalışanlar

SÜRE
•

Kademe 1: 2 Saattir.

•

Kademe 2: 1 Gündür.

•

Kademe 3: 1 Gündür.
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E720 - KAMU ETĐĞĐ
AMAÇ
Kurumların faaliyet alanlarına özgü değer ve ilkeleri etik politikalar ve davranış doğrultusunda
çalışanlara yol gösterir. Etkin etik yönetimi aynı zamanda kamuoyuna karşı da bir taahhüt,
sözvermedir. Bu sözverme kurumun itibarının göstergesidir ve kurumun vizyonu, misyonu, stratejileri
doğrultusunda oluşturulan kurumsal değerlerle çalışanların ve paydaşların zihinlerindeki algıların
örtüştürülmesini kapsar.
TEMEL ÖĞRENME HEDEFLERĐ
Etik değerler ve davranışsal karşılıkları anlamak, iş etiğine uygun davranış geliştirmek, üst yönetim
olarak rol model oluşturmak ve iş etiği doğrultusunda inanç oluşturmak ve destek vermektir.
DEĞĐNĐLECEK KONULAR
•

Đş amaçları ve iş rollerini açık ve net olarak nasıl tanımlanır?

•

Çalışanlar beklenti, yetkinlik ve isteklilik bağlamında nasıl geliştirilir?

•

Davranış kurallarının (code of behaviour), hareket tarzlarının (code of conduct) ve etik
kodlarının (code of ethics) hedefinde nasıl örnek model oluşturulur?

•

Karar verme sürecindeki etkiler nasıl açıklanır?

UYGULAMA YÖNTEMĐ
Etik kodları belirleme çalıştayı yapılacak, sunumlar ve tartışmalarla ortak görüşler oluşturulacak ve
okuma materyalleri ile zenginleştirilecektir.
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Đhtiyaç duyan tüm çalışanlar

SÜRE
•

Kademe 1: 1/2 Gündür.

•

Kademe 2: 1 Gündür.

•

Kademe 3: 1 Gündür.
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E725 - STRES VE STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERĐ
AMAÇ
Stres bireyin tehdit ve baskı unsurları karşısında duyduğu endişe ve gerginlik olarak
tanımlanmaktadır. Stresi tetikleyen en önemli konu iş yaşantısı ve çalışma koşullarıdır. Đş
koşullarındaki belirsizlik, kişiler arası çekişme, aşırı sorumluluk ve iş yükü, iş güvensizliği, olumsuz
fiziki mekân gibi faktörler stresi hayatın bir parçası haline getirmektedir.
TEMEL ÖĞRENME HEDEFLERĐ
Stresin insan sağlığına olan olumsuz etkilerinin farkına varmak, stresle baş etme tekniklerini
öğrenmek ve kullanabilmek.
DEĞĐNĐLECEK KONULAR
•

Stres tanımı ve türleri nelerdir?

•

Stresle başa çıkma yolları nasıl belirlenir?

•

Đş stresinin yayılması ve etkileri nelerdir?

•

Olumlu ve olumsuz stres nasıl belirlenir?

•

Stres kaynakları (örgüt içi ve örgüt dışı) nelerdir?

ÖĞRENME YÖNTEMĐ
Örnek olay çalışmaları ile aktif olarak yürütülecek eğitim, sunum ve tartışmalarla zenginleştirilecektir.
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Đhtiyaç duyan tüm çalışanlar

SÜRE
•

Kademe 1: ½ Gündür.

•

Kademe 2: 1 Gündür.

•

Kademe 3: 2 Gündür.
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E730 - TAKIM ÇALIŞMASI
AMAÇ
Takım çalışmalarında, çalışanlar arası işbirliğini ve bağlılığı artırarak ortak bir amaç etrafında bir
araya gelme disiplini anlatılarak, geleneksel kamu yönetiminin; yerini esnek, etkin ve sürekli değişim
gösteren yaklaşımlara nasıl bırakacağı ele alınacaktır.
Takım olmak; katılanlara “ben” yerine “biz” anlayışının geliştirilmesine, belli amaçlar için bir araya
gelen bireylerin birbirlerini tanımasına, birbirlerinin güçlü ve zayıf yönlerini görebilmelerine, takımın
hedefine birlikte ilerlemelerine destek olacaktır.
TEMEL ÖĞRENME HEDEFLERĐ
Etkili takım çalışmasını hayata geçirebilmek, birlikte yaratıcı fikirler üretmek, strateji geliştirmek,
takımda güven ve iletişimi sağlamak, uzlaşma ve ortak düşünceye ulaşabilmek, başarı faktörlerini
anlamaktır.
DEĞĐNĐLECEK KONULAR
•

Topluluk, ekip, grup, takım kavramları nedir?

•

Sinerji ve takımın başarısı nasıl belirlenir?

•

Yönetim, yönetici, liderlik farkları nelerdir?

•

Takım liderliği nasıl tanımlanır?

•

Takımda güven, ortak akıl ve uzlaşma nasıl gerçekleştirilir?

ÖĞRENME YÖNTEMĐ
Örnek olay çalışmaları ile aktif olarak yürütülecek eğitim, sunum ve tartışmalarla zenginleştirilecektir.
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Đhtiyaç duyan tüm çalışanlar

SÜRE
•

Kademe 2: 1 Gündür.

•

Kademe 3: 2 Gündür.
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E732 TAKIM YÖNETĐMĐ - TEAM ACCELERATOR
AMAÇ
Bireysel ve takım etkinliğine ilişkin çeşitli kuramları tanıtmak ve takım olabilmeyi hızlandırmaktır.
TEMEL ÖĞRENME HEDEFLERĐ
Takımları daha etkin yönetmek ve daha hızlı, daha doğru kararlar almak için liderliğin ve takımdaşlık
becerilerinin temellerini kavramaları sağlanacaktır. Katılımcılar toplantı etkinliğinde daha fazla beceri
kazanmış, çatışmalardan yapıcı sonuçlar çıkarabilen, takım üyelerinin tüm olanaklarından optimum
faydalanabilecek bir konuma gelebileceklerdir.
DEĞĐNĐLECEK KONULAR
•

Takım teorisine göre etkin bir proje ekibinin kurulması, takım çalışmasında takım rolleri

•

Takımın gelişme süreci

•

Soruşturma, savunma ve çatışma yönetimi becerileri geliştirme ve uygulama

•

Yüksek performanslı takım çalışmasına yönelik yapılabilecek faaliyetler

•

Liderlik stilleri ve sonuçlara etkisi

•

Kurum kültürü ve kurum normlarının performans üzerindeki etkisi

ÖĞRENME YÖNTEMĐ
Katılımcılar oturum öncesi tamamlanan okumalar, takım alıştırmaları ve sınıf içi tartışmalarla
konularla katılımcılara tanıtılıyor. Takım çalışmasında yüksek performansın geliştirilmesini
kolaylaştırmak için performans ölçülecek ve analiz edilecek. Aynı zamanda katılımcılara kendi
etkinliklerinde elle tutulur iyileştirmeler gerçekleştirebilmeleri için kişisel geri bildirimler
yapılacaktır.
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Takım liderleri, takım üyeleri ve eğitmen adayları

SÜRE
•

3 gündür.

KAMUDA STRATEJĐK YÖNETĐM KAPASĐTESĐ GELĐŞTĐRME PROJESĐ

149/175

STRATEJĐST KAPASĐTE GELĐŞĐM PROGRAMLARI

E735 - KURUM KĐMLĐĞĐ VE KURUM KÜLTÜRÜ
AMAÇ
Yöneticilerin ve çalışanların örgüt iklimi içinde performansını etkileyen değişkenlerin ve süreçlerin
irdelenmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda Türk kültürünün özellikleri, çalışan tutum ve
beklentileri ile liderlik ve yöneticilik davranışına etkileri gibi konuların üzerinde durulacaktır.
TEMEL ÖĞRENME HEDEFLERĐ
Yeni amaçlara eski davranış kalıplarıyla ulaşıp ulaşılamayacağını irdelemek, davranışların, içinde
bulunulan ortam, hedefler ve amaçlarla bağlantısını göstermek, kurumun ihtiyaç ve beklentisi
doğrultusunda bireyin iradesi ile davrandığını vurgulamak, yenilikçiliğe fırsat verme bilinci
geliştirmek, baskı uygulamanın sakıncaları göstermek.
DEĞĐNĐLECEK KONULAR
•

Değişen dünyada kurumlar ve kurum kültürü nasıl tanımlanır?

•

Kültürün değişimdeki yeri ve kurum kimliği nedir?

•

Kültür nedir; kurum kültürü, kültürlü kurum, öğrenen örgüt nasıl tanımlanır?

•

Kültürün liderlik ve yöneticilik davranışına etkileri nelerdir?

•

Kültürün güçlü ve zayıf yanları nedir? Kültürü neler değiştirebilir?

UYGULAMA YÖNTEMĐ
Uygulamalarla aktif olarak yürütülecek eğitim, sunum ve tartışmalarla zenginleştirilecektir.
Destek e-öğrenme materyali:” Örgütsel Davranış”
http://yunusemre.anadolu.edu.tr/Dersler/Ders.aspx?dersKodu=4191

PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Đhtiyaç duyan tüm çalışanlar

SÜRE
•

Kademe 1: 2 Saat, Kademe 2: 1 Gün, Kademe 3: 1 Gündür.

KAMUDA STRATEJĐK YÖNETĐM KAPASĐTESĐ GELĐŞTĐRME PROJESĐ

150/175

STRATEJĐST KAPASĐTE GELĐŞĐM PROGRAMLARI

E740 - SUNUM TEKNĐKLERĐ
AMAÇ
Kurum içinde her düzeyde çalışanın yapacağı; yazılı, sözlü, uzaktan veya yüz yüze, görüntülü ya da
görüntüsüz sunumların etkili ve başarılı olmasını sağlamak, verilecek mesajları, bilgileri doğru
iletebilmeleri için gerekli donanımı kazandırmak amaçlanmaktadır.
TEMEL ÖĞRENME HEDEFLERĐ
Sunum konusunda öğrenmeyi ve aktarmayı öğrenmek, eylemden öğrenmeyi hayata geçirmek,
kurumun öğrenen örgüte dönüşmesine ve sürdürülebilir gelişmesine katkıda bulunmak.
DEĞĐNĐLECEK KONULAR
•

Özgüvenin önemi ve sunum tekniklerindeki rolü nedir?

•

Sunum gereksinimi ve sunum türleri nelerdir?

•

Sunuş için nasıl hazırlık ve planlama yapılmalıdır?

•

Etkili sunuşun temel ilkeleri, kişisel olarak geliştirilecek alanlar nasıl keşfedilir?

•

Sözel ve bedensel iletişimin, streslerin kontrolü, aktarılmak istenen mesajın verilme biçimi,
programa uyulması vurgulanmakta ve katılımcıları konunun içine almak üzere soru, anket,
vaka çalışması vb. teknikleri nasıl kullanılmalıdır?

•

Sunumun değerlendirilmesinin ve geri bildirim alınmasının önemi nedir?

UYGULAMA YÖNTEMĐ
Örnek sunum çalışmaları ile

aktif

olarak yürütülecek eğitim,

sunum ve

tartışmalarla

zenginleştirilecektir.
Seminer öncesinde, katılımcılardan, belirlenen konularda sunum hazırlamaları istenir.
Katılımcıların hazırladıkları sunumları seminer sonunda revize ederler.
e-öğrenme portallarında yer alan derslerden destek olarak yararlanılacaktır.
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Đhtiyaç duyan tüm çalışanlar

SÜRE
•

Kademe 2: 1 Gün, Kademe 3: 2 Gündür.
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E745 – EĞĐTĐCĐ EĞĐTĐMĐ
AMAÇ
Kurum içinde öğrenme ortağı olarak katılımcıları; bilgi ve deneyimlerini kurumdaşlarına aktarmak,
eğitimcilik tutumları kazandırmak, eğitimcilik becerilerini etkin ve etkili şekilde kullanma nitelikleri
ile donatmak, kurum içi eğitmen/öğrenme ortağı özellikleri kazandırmak
katılımcı profillerini değerlendirebilmeyi, geri bildirim vermeyi,

konusunu revize edebilmeyi

benimsetmektir.
TEMEL ÖĞRENME HEDEFLERĐ
Öğrenmeyi ve aktarmayı öğrenmek, eylemden öğrenmeyi hayata geçirmek, kurumun öğrenen örgüte
dönüşmesine ve sürdürülebilir gelişmesine katkıda bulunmak.
Uzmanlık alanına giren konuyu uygulamaya geçirecek ve uygulamayı izleyecek teknikleri
katılımcılara aktarabilmek
DEĞĐNĐLECEK KONULAR
-

StratejisT Modelinin felsefesini nasıl vurgulayabiliriz?

-

Eğitimcilerin kurum içindeki vizyon ve misyonu ne olmalıdır?

-

Eğitimcilik yetkinlikleri nelerdir?

-

Öğrenme, öğretme ve öğrenme teorilerinin süreçteki önemi nasıl vurgulanır?

-

Yetişkin eğitiminin özellikleri nelerdir? Bu özellikler nasıl dikkate alınır?

-

Eğitim süreci: Eğitim öncesinde, eğitim sırasında, eğitim sonrasında hangi tasarım faktörler
dikkate alınmalıdır?

-

Eğitim ihtiyaç analizi, eğitimin planlaması, eğitimin yürütülmesi, eğitimin değerlendirilmesi,
eğitim planlarının revize edilmesinin ele alınma teknikleri nelerdir?

-

Eğitim programlarının oluşturulması: Kurumun beklentileri, eğitim hedefleri, eğitim içeriğinin
tasarımı nasıl yapılır? Tasarım süreci nasıl değerlendirilir?

-

Tüm eğitim sürecinin organizasyonunda nelere dikkat edilmelidir?
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-

Eğitim dokümanlarının hazırlanması, görsel malzeme seçme, hazırlama ve kullanma teknikleri
nelerdir?

-

Katılımcı-eğitimci iletişimi nasıl kurulur?

-

Katılımcı profilleri nasıl değerlendirilir?

-

Kurumun taleplerini ve ihtiyaçlarını dikkate alırken nelere dikkat edilmelidir?

-

Değerlendirme ve takip sistemleri nasıl kurulmalıdır? Kurumsal öğrenme ortağı süreci hangi
yöntemlerle izlemelidir?

-

Etkin sunum teknikleri: Yazılı, sözlü, uzaktan veya yüz yüze, görüntülü ya da görüntüsüz her
ortam için neler yapılmalıdır?

UYGULAMA YÖNTEMĐ
“Katılımcı Bilgi Formu”nda katılımcının hangi sektörde bulunduğu, yaşı, eğitimi, iş tecrübesi, görevi
gibi kişisel bilgiler bulunmalıdır.
Katılımcılara eğitimden en az 1 hafta önce, programın kurgusunu anlatan bir eğitime davet mektubu
gönderilir. Katılımcılardan temalarını nasıl ele aldıklarını özetlemeleri ve temalarının 20 dakikalık bir
bölümünün sunumunu hazırlamaları istenir. Sunum ve sorular için her katılımcıya 35 dakika
ayrılacaktır. Sunumlar kaydedilir. Grup tarafından belirli kriterlere göre değerlendirilir.
Eğitimin 3 gününde uygulamalı olarak öğrenme süreci birlikte ele alınır.
Eğitimin son gününde katılımcılar önceki sunumlarını yeniden düzenleyerek yeniden sunumlarını
yaparlar. Bir önceki günün birikimi ile sunumlar grupla birlikte değerlendirilir.
e-öğrenme portallarında yer alan derslerden destek olarak yararlanılacaktır.
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
•

Üst yönetimce seçilen yöneticiler, danışmanlar, uzmanlar

SÜRE
•

20 katılımcı için 5 gündür. (Katılımcı sayısına göre değişir)
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KURUM ĐÇĐ EĞĐTMENLER ĐÇĐN GELĐŞTĐRME PROGRAMLARI
Kurum içi öğrenme ortaklarının/eğitmenlerin Stratejik Yönetim konusunda kendilerini geliştirmeleri
için yurt içi ve yurt dışındaki özel uzmanlık programları önerilmektedir.
Bu programlara Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve
Başkanların da katılmasında yarar görülmektedir.
Aşağıda yurt dışında faaliyet gösteren kurumların örnek olarak seçilen eğitimleri yer almaktadır.
ÖNERĐLEN EĞĐTĐM PROGRAMLARI
FUTURES THINKING - GELECEK ODAKLI STRATEJĐK DÜŞÜNCE
Tools for Strategic Navigation in a Business Environment of Unprecedented Change / Öngörülmemiş
Değişimlerde Đş Ortamı Đçin Stratejik Navigasyon Araçları
Okul veya Kurumun Adı: CAMBRIDGE JUDGE BUSINESS SCHOOL
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
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.
AMAÇ
Strateji oluşturabilmenin temel unsurlarından birisi bu stratejinin yer alacağı gelecek bağlamını
değerlendirebilmektir. Bu bağlam;
“Futures Thinking” veya “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, hatta öngörülmemiş değişim içinde bulmaktadır.
Buna ilaveten globalizasyon, serbest ticaret, güçlü ekonomik büyüme, ekonomik istikrar, ucuz enerji
ve batı’nın ekonomik hakimiyeti ile ilgili varolan ezberler bozulmaktadır.
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Bu program bilindik 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 huzursuz bir değişim ortamı karşısında temkinli ve ılımlı davranabilmek için
gerekli liderlik vasıflarını ve tutumlarını da ortaya koymaktadır. Karmaşık ve değişen bir ortamda
stratejik karar alabilmek ve örnek liderlik sergileyebilmek için gerekli dinamik duruş geliştirilmesini
hedefler.
AMAÇ VE TEMEL ÖĞRENME HEDEFLERĐ / FAYDALARI
Hızlandırılmış iki günlük programın hedefleri:
•

Geleceğe değişik yönelik stratejik düşünce teknikleri öğrenmek

•

Đşinizi, sektörünüzü etkileyen kuvvetleri tanımanızı 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 vasıfları
öğrenmek

EĞĐTĐM PROGRAMI
Stratejik değişimin özü ve gerekli liderlik vasıflarının anlatıldığı derslere ilaveten gerekli becerilerin
üzerinde durulduğu çalıştaylar ile tamamlanan bu programın sonunda sertifika verilmektedir.
Aşağıdaki konular işlenmektedir:
•

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
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•

Geleceğe yönelik stratejik düşünce ve örnek liderlik

•

Kendi ortamınıza kazandığınız becerileri uygulamak

SÜRE
•

2 gündür.

WEB SĐTESĐ
http://www.jbs.cam.ac.uk/execed/open/futuresthinking.html
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CREATING COLLABORATIVE SOLUTIONS: INNOVATIONS IN
GOVERNANCE
ĐŞBĐRLĐĞĐ ÇÖZÜMLERĐ YARATMAK: DEVLET YÖNETĐMĐNDE
ĐNNOVASYON
Okul veya Kurumun Adı: HARVARD KENNEDY SCHOOL
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
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.
AMAÇ
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.

AMAÇ VE TEMEL ÖĞRENME HEDEFLERĐ / FAYDALARI
Programda aşağıdaki konu başlıkları ele alınır:
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•

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 Đnnovasyon: Toplumun yeni doğan ve kemikleşmiş sorunlarla baş
edebilme gücünü arttıracak yeni işletme metotları ve yönetim düzenlemeleri yapabilmek

•

Đlkeli Uzlaşma: Pazarlık üzerine kurulu olmayan, güçlü ve kalıcı işbirlikleri oluşturabilmek

•

Đnnovasyon Politikaları: Sorunları daha iyi tanımlayabilmek için tüm paydaşları yeniden
tanımlayabilmek ve uygulayabilmek

EĞĐTĐM PROGRAMI
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
•

5 gündür.

WEB SĐTESĐ
http://ksgexecprogram.harvard.edu/Programs/ccs/overview.aspx
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DRIVING

GOVERNMENT

PERFORMANCE

-

KAMU

KURUMLARININ

PERFORMANSINI GÜÇLENDĐRMEK
Leadership Strategies That Produce Results - Sonuç Odaklı Liderlik Stratejileri
Okul veya Kurumun Adı/Programın adı: HARVARD KENNEDY SCHOOL
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
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.
AMAÇ
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 HEDEFLERĐ / FAYDALARI
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
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iyi 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.

EĞĐTĐM PROGRAMI
-

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

•

5 gündür.

WEB SĐTESĐ
http://ksgexecprogram.harvard.edu/Programs/dgp/overview.aspx
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LEADERSHIP IN CRISES - KRĐZDE LĐDERLĐK
Preparatıon and Performance - Hazırlık ve Performans
Okul veya Kurumun Adı: HARVARD KENNEDY SCHOOL
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
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.
AMAÇ
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 HEDEFLERĐ / FAYDALARI
Programda aşağıdaki konu başlıkları ele alınır:
•

Acil durumlarda daha başarılı bir yönetim süreci için beceri geliştirme

•

Etkin bir şekilde kritik bilgi toplama

•

Olağandışı durumlara uyum

•

Etkin öncelik belirleme

•

Kısıtlı zamanda kararlı çalışabilme

•

Diğer kurumlarla işbirliği amacıyla köprüler kurabilme

•

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

Acil durumlarda takımını veya kurumunu motive ederek yönetebilme

•

Çalışanlarla ve kamuyla etkin iletişim becerileri

•

Olağandışı durumlara mevcut teknik ve stratejileri uyarlayabilme

EĞĐTĐM PROGRAMI
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:
•

5 Gündür.

WEB SĐTESĐ
http://ksgexecprogram.harvard.edu/Programs/cm/overview.aspx
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LEADERSHIP ACROSS BORDERS-A FOUR COUNTRY PROGRAMME
Sınırlar Arası Liderlik- Dört Ülke Đçin Program
Okul veya Kurumun Adı: NATIONAL SCHOOL OF GOVERNMENT

PROFĐL/HEDEF KĐTLE
4 ayrı ülkeden üst düzey kamu liderleri
AMAÇ
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.
AMAÇ VE TEMEL ÖĞRENME HEDEFLERĐ / FAYDALARI
•

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

EĞĐTĐM PROGRAMI
Đklim 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
•

Tartışma Çalışmaları

•

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
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•

Diğer katılımcılar ile on-line tartışmalar için özel bir e-platforma ve tüm materyallere erişim
imkânı

•

Katılımcıların her bir ülkedeki meslektaşlarla tanışma

SÜRE
•

5 gündür.

WEB SĐTESĐ
http://www.nationalschool.gov.uk/programmes/programme.asp?id=20999
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THE MODERN LEADERS PROGRAMME: MODERN LĐDERLER PROGRAMI

Leadership For 21st century: 21. yy Đçin Liderlik Programı A cross-sector leadership
development programme for senior leaders - Üst düzey yöneticiler için sektörlerarası liderlik
geliştirme programı
Okul veya Kurumun Adı/Programın adı: NATIONAL SCHOOL OF GOVERNMENT
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
Devlet kurumlarında Genel Müdür seviyesinde yöneticiler ve kamu, özel sektör ve STK’lardaki
karşılıkları olarak belirlenmiştir.
AMAÇ
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 için Liderlik Programı 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.
AMAÇ VE TEMEL ÖĞRENME HEDEFLERĐ / FAYDALARI
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 ölçümü
Program liderlere
•

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
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•

Đnnovasyon 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.

EĞĐTĐM PROGRAMI
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
•

6 gündür.

WEB SĐTESĐ
http://www.nationalschool.gov.uk/programmes/programme.asp?id=19577
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OXFORD SCENARIOS PROGRAMME-OXFORD SENARYO PROGRAMI
Okul veya Kurumun Adı/Programın adı: OXFORD SAID BUSINESS SCHOOL
PROFĐL/HEDEF KĐTLE
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.
AMAÇ
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 HEDEFLERĐ / FAYDALARI
•

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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EĞĐTĐM 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.
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 bugünki karar alma aşamasında ne rol oynar?

•

Planlama/senaryo ilişkisi nasıl kurulur?

•

Amaca yönelik bir senaryo müdahelesi nasıl tasarlanır?

•

Senaryo uygulamalarında kim ne yapar?

SÜRE
•

5 gündür.

SĐTESĐ
http://www.sbs.ox.ac.uk/execed/strategy/scenarios/Pages/default.aspx
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GELĐŞĐM ORTAKLARI
GELĐŞĐM ORTAKLARININ BELĐRLENMESĐ SÜRECĐ
ÖN ONAYI VERĐLMĐŞ GELĐŞĐM ORTAKLARININ/FĐRMALARIN SEÇĐLMESĐ
StratejisT Koordinasyon Komitesi “STRAKOM” bir çalışma yaparak aşağıdaki kriterler açısından
belirlediği bir gelişim ortakları listesi yayınlar.
•

Deneyimi, geçmişi, bilinirliği ve referansları (Kamu, Özel Sektör ve Sivil Toplum
Kuruluşlarına hizmet vermiş olması)

•

Referansları; Son 3 yıl içinde eğitim/danışmanlık verdiği kurumlar listesi ve görüşülecek kişi
iletişim adreslerini bildirmek

•

Đstendiği takdirde aynı ve / veya benzer konuda eğitim verdiği firmalardan referans getirmek

•

Eğitimcilerinin en az 3 yıldır eğitmenlik yapıyor olması

•

Eğitmenlerinin tercihen akademik deneyimi bulunması (kavramların bağlı olduğu teorileri
bilmek)

•

Kurumsal işbirliği oluşturabilme esnekliğini göstermek

•

Yeterli bilgi ve deneyim birikimi olmak, konusunda uzman olmak

•

Mutabakata varılan; zamanlarda, sürede ve yerde eğitim verebilme olanağı bulunmak

•

Eğitim tasarımını kuruma özgü hale getirmeden önce ĐK ve SGB ile çalışması; içerik,
materyal, vaka çalışmalarını hazırlamak; Eğitimin demosunu yapmak

•

Katılımlı yöntemler ve stratejik yönetim alanında uzmanlığı olması

Daha sonra belirlenen gelişim ortaklarından stratejisT Programlarından hangilerini yapabileceğiyle
ilgili bilgi talep edilir.
PROGRAMA ÖZGÜ ÖĞRENME VE GELĐŞĐM ORTAĞININ BELĐRLENMESĐ
Uygulanacak programa göre katılımcı yollayacak kurum/kurumlara danışılarak aşağıdaki başlıklar
çerçevesinde öğrenme ve gelişim ortakları belirlenir:
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•

Konuyla ilgili bilgi birikimi

•

Programı uygulayacak kişilerin yeterlilikleri

•

Deneyim ve uygulama geçmişi

•

Programı kurum ve kişilere uyarlayabilme yetenekleri

•

Eğiticilerinin akademik unvanlarına (Prof. Dr., Doç. Dr. ve Dr. gibi) göre değerlendirilmesi

•

Đş bitirme belgelerini kuruma sunan isteklilere ilave puan verilerek iş bitirme belgelerinin
dikkate alınması

•

Tekrarlayan programlarda geçmişteki memnuniyet verilerinin gözden geçirilmesi
kriterleri değerlendirilerek karara bağlanır.
* Đhale sonuçlandığında beyan edilen eğiticilerin dışında, aynı kariyerde olmayan eğitici
getirildiğinde cezai işlem uygulanacağına ilişkin hükümlerin şartnamelerde yer alması

EĞĐTĐM DANIŞMANLIK KURUMLARI
Öğrenme ve Gelişim Ortaklarından Beklenen Temel Uyum Koşulları
1. Yeterli bilgi ve deneyim birikimi olmak, konusunda uzman olmak
2. Mutabakata varılan; zamanlarda, sürede ve yerde eğitim verebilme olanağı
3. Eğitim tasarımını kuruma özgü hale getirmeden önce ĐK ve SGB ile çalışması; içerik, materyal,
vaka çalışmalarını hazırlaması; Eğitimin demosunu yaparak, eleştiriye açık olması
4. Referansları; Son 3 yıl içinde eğitim/danışmanlık verdiği kurumlar listesi ve görüşülecek kişi
iletişim adresleri
5. Đstendiği takdirde aynı ve / veya benzer konuda eğitim verdiği firmalardan referans getirmesi
6. Eğitimcinin en az 3 yıldır eğitmenlik yapıyor olması
7. Tercihen akademik deneyimi bulunmak (kavramların bağlı olduğu teorileri bilmek)
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EK: 1 ÖRNEK E-DERSLER LĐSTESĐ (EAÜ)

ESKĐŞEHĐR ANADOLU ÜNĐVERSĐTESĐ
e-dersler
http://yunusemre.anadolu.edu.tr/
1
1099
Temel Bilgi Teknolojileri
2
1443
Halkla Đlişkiler ve Đletişim
3
2042
Genel Turizm Bilgisi
4
2062
Yönetim Organizasyon
5
2096
Đkna ve Konuşma
6
2104
Bütçe
7
2175
Halkla Đlişkiler
8
2418
Halkla Đlişkiler Uygulama Teknikleri
9
2419
Kurumsal iletişim Yöntemleri
10
2421
Toplum ve Đletişim
11
2447
Đnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri
12
2464
Kişisel Satış ve Satış Yönetimi
13
3154
Devlet Bütçesi
14
3172
Yönetim Bilgi Sistemi
15
4190
Çevre ve Çevre Sorunları
16
4191
Örgütsel Davranış
17
4192
Đşçi sağlığı ve Đş Güvenliği
18
4193
Đnsan Kaynakları
19
4201
Stratejik Yönetim
20
4457
Uluslararası Çalışma Normları
MBA
21
EXECUTIVE ASSESSMENT & DEVELOPMENT
22
MANAGERIAL DECISION MAKING
23
HUMAN SYSTEMS & BEHAVIOR
24
MANAGERIAL REASONING
25
OPERATIONS MANAGEMENT
26
STRATEGIC EXECUTIVE LEADERSHIP
27
STRATEGIC ANALYSIS EXECUTIVE CHOICE
28
SCANNING THE BUSINESS ENVIRONMENT
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EK: 2 STRATEJĐK YÖNETĐM ARAÇLARI

StrategisT Model Stage

Tools and techniques and ‘The Strategy Handbook’ reference

Yer:
Current location /situation

Pace of Change/Lens of Now – Ch 2 p 15: Bugünden Geleceğe Bakış
Evidence – Ch3 p 17: KANITLAR
Drivers for Change – Ch 4 p 23: DEĞĐŞĐM FAKTÖRLERĐ
Trend Analysis – Ch5 p31: TREND ANALĐZLERĐ
Forecasting – Ch 6 p 35 and Ch 7 p 39: TAHMĐNLEME/KESTĐRĐM
Modelling – C8 p 41: MODEL KURMA
Scenario Building – Ch 9 p49: SENARYO PLANLAMA
Stakeholder Analysis – Ch 12 p 77: PAYDAŞ ANALĐZĐ

Yön: Direction

Yol: Road

Yap: Method

Yoklama: Control

Desired Outcomes: BEKLENEN ÇIKTILAR
Vision – Ch 10 p 57: VĐZYON
Outcome hierarchies – p63-72: ÇIKTILARIN
ÖNCELĐKLENDĐRĐLMESĐ
Stakeholder Analysis – Ch 12 p 77: PAYDAŞ ANALĐZĐ
Objectives – Ch 11 p 61: AMAÇLAR
Creative Thinking – YARATICI DÜŞÜNCE
Option Appraisal – Ch 13 p 83: SEÇENEKLERĐN
DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
Forcefield Analysis – p85: SAHA ARAŞTIRMASI
Risk Management – p 94: RĐSK YÖNETĐMĐ
Strategic Plans – Ch 14 p 89: STRATEJĐK PLANLAR
Stakeholder Engagement – Ch 12 p 77: PAYDAŞLARLA PAYLAŞIM
Outcomes and indicators – Ch11: SONUÇLARIN ÖLÇÜLMESĐ
Delivery Systems – Ch 16 p105: HĐZMET SĐSTEMLERĐ
Evaluation Framework – p 72 -76: DEĞERLENDĐRME ÇERÇEVESĐ
Indicators – Ch 11 p 61: ÖLÇME GÖSTERGELERĐ
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EK: 3 BĐLGĐ YÖNETĐMĐ ARAÇLARI
Başlıklar halinde Bilgi Yönetimi sürecine ve bu süreçte kullanılabilen enstrümanlarına bakılacak
olursa (BEIJERSE, 1999; sf.108-109) aşağıdaki konuların ele alınması gerektiği görülür.
1. Bilgi Boşluğunu Belirleme
-

Bilgi sistemini geliştirme

-

Bilgi paylaşımı toplantılarının organizasyonu

-

Bilgi çalışanları arasında görüşmeler düzenleme

-

Beyin fırtınası oturumları hazırlama

-

Personelin yetenek envanterini oluşturma

-

En iyi uygulamaları izleme ve araştırma

-

Bilgi haritasını tasarlama

-

Örgüt içinde örnek olaylar oluşturma

-

Senaryo geliştirme

-

Danışman, uzman ve araştırıcılardan yararlanma

-

Stratejik çalışmalara katılma

-

Đntranet tasarlama - internet ulaşımını sağlama

-

Müşterilere - pazarlara değer verme

-

Ürün gelişimine değer verme

-

Rekabete değer verme

2. Bilgi geliştirme ve satın alma
-

Stratejik teknoloji çalışmalarını sürdürme

-

Ar-Ge çalışmalarını sürdürme

-

Dışarıdan eğitim temin etme

-

Đşletme potansiyelini kullanma

-

Yardım masası kurma

-

Müşteri memnuniyeti çalışmalarını hazırlama

-

Pazar araştırması yapma

-

Personelin eğitim ve öğrenim ihtiyaçlarının envanterini oluşturma

-

Eğitim ve gelişim planlarını hazırlama, personeli eğitme

-

Projeleri değerlendirme yoluyla öğrenme

-

Bireyler için kariyer yolları geliştirme

-

Đlişkiler ağını oluşturma

-

Fikirler geliştirmek için kişisel zaman verme

-

Bilgi yayılışını kolaylaştırma

-

Đş başında eğitimi, yaparak öğrenmeyi kolaylaştırma

-

Đş rotasyonunu kolaylaştırma

-

Açık kültürü yaratma

-

Çalışanları konferanslara gönderme

-

Profesyonel literatürü okuması için bireylere zaman tahsis etme

-

Dışarıdan konuşmacılarla seminerler düzenleme

KAMUDA STRATEJĐK YÖNETĐM KAPASĐTESĐ GELĐŞTĐRME PROJESĐ

173/175

STRATEJĐST KAPASĐTE GELĐŞĐM PROGRAMLARI

-

Müşterilerden ve tedarikçilerden bilgi elde etme

-

Birimler için akıl hocalarını organize etme

-

Birimler arasında akıl hocalarını organize etme

-

Danışmanlar ve araştırıcılar çalıştırma

-

Öneri kutusu oluşturma

-

Bilgi ve enformasyon donanımı satın alma

-

Çevreyi gözlemleme

-

Ağları yönetme

3. Bilgi paylaşımı
-

Projeleri arşivleme

-

Paylaşılmış vizyonu kullanma

-

Bilgisayar ağını kurma

-

Đşbirliğini özendirme

-

Birimler için akıl hocalarını organize etme

-

Birimler arasında akıl hocalarını organize etme

-

Yardım masası kurma

-

Bilgi sayacı oluşturma

-

Görev gruplarını organize etme

-

Takım kurmayı kolaylaştırma

-

Đş görüşmelerini organize etme

-

Bilgi yönetim sistemini kurma

-

Databaselerle/verilerle çalışma

-

Personelden bilgi almak

-

Personel arası iletişimi destekleme

-

Đntranet kurma

-

Görev değişimini/rotasyonu destekleme

-

Video-konferans kullanma

-

Bilgi teknolojisi kullanma

-

Đnformel toplantıları kolaylaştırma

-

Đş başında eğitimi kolaylaştırma

-

Kokteyller organize etme

-

Tartışma kültürünü kolaylaştırma

-

Elektronik network kurma

4. Bilginin değerlemesi
-

Đçsel denetimi sürdürme

-

Dışsal denetimi sürdürme

-

Proje değerlemesini sürdürme

-

Tedarikçilerle görüşme

-

Müşterilerle görüşme

-

Stratejik çalışmaları yönlendirme

-

Workshoplar organize etme

-

Ayrılan personelden bilgi alma

-

Benchmarking kullanma

-

Raporları okuma
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EK: 4 STRATEJĐK PLANLAMA VE YENĐLĐĞĐ SÜRECĐ KARŞILAŞTIRMASI

Planlama ve Yenilik
Stratejik Planlama Sü
Süreci Strateji Yeniliğ
Yeniliği Sü
Süreci
Analitik

Yaratı
Yaratıcı

Sayı
Sayı odaklı
odaklı

Kavrayış
Kavrayış odaklı
odaklı

Şirket merkezli

Pazar merkezli

Algoritmik / lineer

Hüristik / tekrarlanan

Bügünden yarı
yarına

Yarı
Yarından bugü
bugüne

Mevcut değ
değeri geniş
genişlet

Yeni değ
değer yarat

Đş modeliyle uyumlu ol

Yeni bir iş
iş modeli yarat
Johnston ve Bate, 2003
©Dr. Tunç T. Evcimen
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