
                  

                                                          

“ STRATEGY MAKING&STRATEGIC THINKING”

EĞİTİM DEĞERLENDİRME RAPORU

EĞİTİMİN KATMA DEĞERİ

1.Eğitimde öğrendiklerinizin hangi uygulamalarınızda size “destek olacağını” 

düşünüyorsunuz? 

 Stratejik plan hazırlanması ve değerlendirilmesinde

 Sorunları tespit ettikten sonra bir sistem düzen içerisinde çözüm yollarını ve 

bunların bize kazandırdıklarını tespit etmek faydalı olacaktır.

 Stratejik düşüncenin desteklenmesi ve kamuda yerleştirilmesi konusunda 

kararlılığı arttırdı.

 Strateji analisti rolünün pekişmesinde

 Görev yaptığım birimin stratejik yönetimine katkı sağlamasında destek olacaktır.

 Strateji oluşturma, hazırlanan strateji belgelerini değerlendirme de

 Stratejik planlama konularında geliştirmek kaydıyla genel bir bilgi sağlandığını 

düşünüyorum.

 Yeni stratejilerin tasarım ve geliştirilmesi

 Yönetici program/eğitim aktivitelerinin düzenlenmesinde

 Stratejik planlama

 Strateji oluşturma, geleceğe dönük senaryolar geliştirme, katılımcı yöntemler 

geliştirme

 Stratejik plan çalışmalarında kullanılabilir.

 Kurum stratejik planları ve performans programlarının hazırlanmasında

 Stratejik plan hazırlanması

 Kamu hizmet standartlarının (31.07.2009 R.G tarihli yönetmelik) stratejik 

yönetimin temeli olması yönünde geliştirmeye yardımcı olacak.



 Bürokrasi üzerinde verimli bir alan oluşturma umudum kaybolmak üzereyken 

bunun yollarının da olabileceğini fark ettim.

2.Eğitimde öğrendiklerinizin hangi uygulamalarınızda sizin için “yeterli olmayacağını” 

düşünüyorsunuz? 

 Yapılan bazı uygulamalarda doğru örnekler verilerek katılımcıların işi doğru 

anlaması sağlanmalıydı.

 Çok detaylı bir çalışma olmayacağı doğal olarak beklendiği için fazla dökümandan 

konunun incelenmesi gerekir.

 Strateji tasarımcısı rolünün etkili biçimde uygulanmasında

 Uygulama alanında hala güçlükler var.

 İlgili kurumlarda işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasında

 Bireysel ve faaliyet düzeyinde performans değerlendirme konusunda

 Siyasi destek sağlanması, üst yönetimin harekete geçirilmesi

 Stratejik planlama-yönetim

 Plan-bütçe bağlantısı, sahiplenme (siyasi) oluşturma

 Bir bütün olarak yönetim anlayışında

 Stratejik planın incelenmesi

 Hizmet içi eğitim olarak astlara sunmamda

 Devlet olmanın en önemli kısıtlarından biri 657 ile ilgili noktalarda çaresizlik 

kaçınılmaz olabilecek.

GÖRÜŞ ve ÖNERİLER

 Materyaller yeterli, konu zengin.

 Çok fazla örnek yerine makul sayıda örnek birbiriyle daha ilintili ve ayrıntılı olarak 

ele alınabilir. Grup çalışmalarında katılımcıların katkıları hakkında daha samimi genel 

bildirimde bulunabilir.

 Tüm sürecin basit bir uygulama modeli üzerinden sürdürülmesi yararlı olacaktır.

 Sunum için hazırlanan ekran görüntüleri daha okunabilir ve açıklayıcı olabilir.

 İngiliz NSG tarafından geliştirilen program Türkiye örnekleri ve ülkenin 

durumuna uyarlanarak bize özel hale getirilmeli.



 Program biraz fazla yoğundu. Uygulama çalışmalarında süre yetmiyordu.

 Aşamalar biraz daha spesifik hale getirilebilir.

 Katılımın sağlanabilmesi ve bu eğitimlerin yöneticilerce sahiplendirilmesi

 Kurumların ara yönetici kademelerine benzer eğitimin daha uzun süreli olarak 

sunulması

 Eğitim süresince beni için çok yeni kavram ve modellerle karşılaştım. (Bana özel 

bir durum olabilir) İsterdim ki öz hazırlık yapmama yarayacak (dijital) malzemelerim 

olsundu. Teşekkür ederim.


