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KAMUDA STRATEJİK YÖNETİM KAPASİTESİ GELİŞTİRME PROJESİ: 
StratejisT MODELİ, MODELİN STRATEJİSİ VE İŞLETİM SİSTEMİ 

 

ARKA PLAN 

“Kamu Kesiminde Stratejik Yönetimin Gerektirdiği Yönetsel Kapasite İhtiyaç Analizi ve Kapasite 

Gelişim Programlarının Oluşturulması Projesi”nin modellemesi temel üst politika belgesi olan 

Dokuzuncu Kalkınma Planı ve 5018 sayılı Kanun çerçevesinde ele alınmıştır. 

2007-2013 yıllarını kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı, “İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil 

paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen, AB’ye üyelik için uyum 

sürecini tamamlamış bir Türkiye vizyonu ve Uzun Vadeli Strateji çerçevesinde hazırlanmıştır.(1) 

Dokuzuncu Kalkınma Planı ile belirlenen kalkınma vizyonu çerçevesinde, makro dengeleri gözeterek, 

öngörülebilirliği artıran, piyasaların daha etkin işleyişine imkân verecek kurumsal ve yapısal 

düzenlemeleri öne çıkaran, sorunları önceliklendiren, temel amaç ve önceliklere yoğunlaşan bir 

stratejik yaklaşıma geçilmektedir. 

Dokuzuncu Kalkınma Planı, AB’ye üyelik sürecinin gerektirdiği Katılım Öncesi Ekonomik Program 

ve Uyum İçin Stratejik Çerçeve gibi dokümanların yanında, başta Orta Vadeli Program olmak üzere 

diğer ulusal ve bölgesel plan ve programlar ile sektörel ve kurumsal strateji belgelerinin dayanağını 

oluşturmaktadır. Plan farklı işlevlere sahip söz konusu dokümanların uyumlaştırılmasını sağlayarak 

tüm planlama çalışmalarını yönlendirici bir işlev görmektedir. Kurumlar arası ortak anlayış ve hedef 

birliği sağlayacak olan Plan, yasal ve kurumsal değişimler ve plan-program-bütçe bağlantısının 

güçlendirilmesi suretiyle ülke potansiyelinin üst seviyede kullanılmasına zemin teşkil etmektedir. 

Temel İlkeler 

Türkiye’nin bu vizyona ulaşması ve insanımızın yaşam kalitesini artırmaya yönelik aşağıdaki ilkelerin 

esas alınması öngörülmüştür: 

- Ekonomik, sosyal ve kültürel alanlara bütüncül bir yaklaşım  

- Toplumsal diyalog ve katılımcılık güçlendirilerek, toplumsal katkı ve sahiplenmenin 

sağlanması 

                                                 
1 2007-2013 Dokuzuncu Kalkınma Planı 
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- İnsan odaklı bir gelişme ve yönetim anlayışı 

- Rekabetçi bir piyasa, etkin bir kamu yönetimi ve demokratik bir sivil toplumun gelişme 

sürecinde birbirlerini tamamlayan kurumlar olarak işlev görmeleri 

- Kamusal hizmet sunumunda; şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, verimlilik ve vatandaş 

memnuniyeti 

- Devletin ticari mal ve hizmet üretiminden çekilerek, politika oluşturma, düzenleme ve 

denetleme işlevlerinin güçlendirilmesi 

- Politikalar oluşturulurken kaynak kısıtları göz önünde bulundurularak önceliklendirme 

yapılması ve uygulamanın vatandaşa en yakın birimlerce yapılması 

- Toplumsal yapımızın ve bütünlüğümüzün ortak miras ve paylaşılan değerler çerçevesinde 

güçlendirilmesi 

- Doğal ve kültürel varlıklar ile çevrenin gelecek nesilleri de dikkate alan bir anlayış içinde 

korunması esastır. 

Dokuzuncu Kalkınma Planında ekonomik ve sosyal gelişme boyutları dört ana eksen üzerinde 

tanımlanmıştır. Bu eksenler aşağıda olduğu gibidir: 

1. Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması 

2. Rekabet Gücünün ve İstihdamın Artırılması 

3. Beşeri Gelişme ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi 

4. Bölgesel Gelişmenin Sağlanması 

Ekonomik ve sosyal gelişme eksenlerinde, “kamu hizmetlerinde kalite ve etkinliğin artırılması” 

konusunun önemine işaret edilmektedir. Bu eksene göre, “Kamu kurum ve kuruluşlarının görev, yetki 

ve işlevleri gözden geçirilerek bu alandaki mükerrerlikler giderilecek, kurum ve kuruluşların politika 

oluşturma, maliyetlendirme ve uygulama kapasiteleri artırılacaktır. Aynı zamanda, insan kaynakları 

geliştirilecek, kamu hizmetlerinin vatandaşlara sunumunda bilgi ve iletişim teknolojilerinden etkin 

şekilde faydalanılacak, adalet ve güvenlik hizmetlerinin etkili bir biçimde sunulması sağlanacaktır” 

denilmektedir. 

Politika Oluşturma ve Uygulama Kapasitesinin Artırılması  

5018 sayılı Kanunun felsefesi de kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, sonuç odaklılık, 

yönetim sorumluluğu, mali saydamlık ve hesap verebilirlik, uzun vadeli bakış açısı, etkin iç ve dış 
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denetim ile politika oluşturma ve uygulama kapasitesinin genişletilmesine dayanmaktadır. Bu 

çerçevede getirilen önemli bir yenilik kamuda Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim anlayışının 

yerleştirilmesidir. 

Bu anlayış; yöneticilerin yetkinlikleri ve başarıları ile kurumun başarısı arasındaki ilişkiyi ve 

yönetimin ana unsuru olan insan faktörünü ön plana çıkarmaktadır. Kurumlar değişen ortama uyum 

sağlayıp başarılı olabilmek için, insan faktörünü önemsemekte, eğitim ve geliştirme uygulamalarını 

insan kaynaklarına yapılan yatırım olarak kabul etmektedirler.  

Yeni kamu yönetimi yaklaşımında kamu kurumlarının diğer bir başarı unsuru da eldeki kaynakları en 

etkin biçimde yönetebilmeleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Harcanan zaman ve emek gibi güç 

ölçülebilir, para gibi daha kolay ölçülebilir kaynakların daha etkin yönetilebilmesi ise kurumsal 

öğrenmenin kurum kültürü haline getirilmesi ve kurumun öğrenen örgüte dönüştürülmesiyle 

sağlanabilmektedir.  

Yetişkinler belli bir örgün eğitim sürecinden geçerek iş yaşamına katılmaktadırlar. Ancak, kişlerin 

aldıkları örgün eğitim iş hayatında mevcut kapasitelerini geliştirmeye yetmemekte gelişim desteklerine 

ihtiyaç duyulmaktadır. 
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KAPASİTE GELİŞİM MODELİ: “StratejisT” 

Kapasite gelişimi esasen, bireylerin, örgütlerin ve toplumların, belirli zaman içinde kendi gelişim 

hedeflerini başarmak ve düzenlemek için elde ettikleri, güçlendirdikleri ve yetkinliklerini 

geliştirdikleri süreçtir. Kapasite geliştirme bir başka deyişle: 

- Bireylerin ve kurumların sistemlerini güçlendirmesi ve düzenlemesi, kaynaklarını 

geliştirmesi ve bilgilerini arttırması 

- Kapasite artırma ve geliştirme yöntemlerinin içselleştirilmesi 

- Problemleri çözmek ve hedeflere ulaşmak için yapılanların ve yapılacakların işlevsel ve 

kurumsal hale getirilmesi anlamına gelmektedir. 

Kapasite geliştirme, öncelikle yöneticilerin sorumluluğundadır. Yöneticiler politika ve programlara 

göre planlama, yönetme, uygulama, kontrol etme ve hesap verebilme ile yükümlüdürler. Kapasite 

geliştirme sadece uygulama, izleme ve değerlendirmeler sonucunda elde edilen sonuçların ve 

amaçların başarılması için kullanılmasına değil, politik ve ekonomik iç ve dış ortama göre alınacak 

tavır ve kararlara ve insan kaynaklarının güçlendirilmesine bağlıdır. Bu nedenlerle model tasarımı ile 

ilgili araştırmalar da bireysel, kurumsal, kurumlar arası ve ulusal düzeyde irdelenmiştir. 

Kapasite geliştirme modeli;  

- Kamunun yönetim performansını geliştirerek 

- Yöneticilerin Stratejik Yönetim yetkinliklerini geliştirerek 

- Kurumların strateji oluşturma ve uygulama kapasitesini yükselterek 

- Kurumsal ve ulusal düzeyde Stratejik Yönetim kültürü oluşturarak 

artırmayı hedeflemektedir. 

Proje süresince; gerek özel sektör ve kamu kurumlarının ilgili temsilcileri ile yapılan mülakatlar, 

toplantılar, arama konferansları ve gerek yurt dışındaki kamu yöneticilerine eğitim veren kurumlarla 

yapılan görüşmelerde, modelin geliştirilmesinde ve sürekliliğinin sağlanmasında çok bileşenli bir 

yaklaşım gerektiği görülmüştür.  

Söz konusu çok bileşenli yaklaşımın boyutları aşağıda özetlenmiştir. 

Kurum içinde birimler arası işbirliği: Kapasite gelişim modelleri için hedeflenen yetkinliklerin 

geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Hedeflenen yetkinlikler; kurumların değerleri, vizyonu, misyonu ve 
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kurum için öncelikli gelişim alanları göz önüne alınarak belirlenmelidir. Gelişim programlarının 

tasarımdan uygulamaya kadar her aşamasında organizasyonun Strateji Geliştirme, Personel/İK ve 

Eğitim Birimleriyle işbirliği içinde olunmalıdır. Yapılandırılacak süreç sonraki aşamalarda kariyer 

planları ve örgütsel performansları ile bunu destekleyebilmelidir. 

Öğrenme ortamları: Kurumları öğrenen organizasyon yapısına getirecek farklı öğrenme araçları ve 

yaklaşımları bütünleştirilmelidir. Tüm süreç eğitim ve öğrenme etkinliklerinin birbirini desteklemesine 

dayandırılmalıdır. Eylemden öğrenme teknikleri kullanılarak birbirlerinden öğrenme ortamları 

yaratılmalıdır. 

Yetişkinlerin öğrenme özellikleri: Sürecin başarısı yaygın katılım, etkileşim ve 

gerçeklerle/yaşananlarla bağlantı kurulması ile doğrudan ilgilidir. Yetişkinler, ayıracakları zamanın, 

harcayacakları emeğin, yararını ve kendilerine ne sağlayacağını önceden bilmek istemektedirler.   

Modelin sürekliliği: Modelin kalıcılığı ve sürekliliği için gelişim konularının tekrarlanması, 

programın uzun döneme yayılması, temaların uygulama ile ilişkilendirilmesi öne çıkan konulardandır. 

Gelişim programlarını oluşturacak eğitim ve etkinliklerin birbirleriyle bağlantıları sağlanmalıdır. 

Programlar farklı ihtiyaçlara ve hedeflenen farklı yetkinliklere göre seviyelendirilmelidir. 

Modelin işletilebilmesi için organizasyon ihtiyacı: Tasarım ve geliştirmenin yanı sıra “modelin 

işletilmesi” için organizasyonel yapılar oluşturulmalıdır. Bu yapılar kurumlar arası koordinasyona ve 

kurum içi program tasarımı ve geliştirme konularına destek vermelidir. 

Modelin izleme ve değerlendirme sistemi: Modelle ilgili olarak kurulacak sistemin etkileri düzenli 

olarak izlenmeli; değerlendirmeler ve değişen ihtiyaçlar doğrultusunda hızla revize edilmelidir.  

İnternet teknolojilerinden faydalanma: İnternet teknolojilerini kullanarak, izleme ve kontrol etme 

modelin tüm bileşenlerini kapsamalı; bilgi teknolojilerinin verdiği imkânlar “öğrenme” aracı olarak 

kullanılmalıdır. 

Tanıtım: Üst yönetime (Kademe 1 ve Kademe 2’ye) çok iyi bir tanıtım yapılarak programlara destek 

sağlanmalıdır. Kapasite Geliştirme Programlarının her aşaması hakkında üst yönetim 

bilgilendirilmelidir. Tanıtım ve tutundurma için planlama ve programlama yapılmasına özen 

gösterilmelidir.  

Ülkenin performansı: Kamu sektöründe Stratejik Yönetim’in etkin olarak gerçekleşmesi esasen 

Türkiye’nin gelişim performansıyla yöndeştir. Bu performans ise yüksek performanslı kamu 

kurumlarına ve dolayısıyla yüksek performanslı kamu yöneticilerine bağlıdır. 
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Model yukarıda belirtilen boyutları gözeterek ve farklı eğitim ve öğrenme yaklaşımları ile bilgi akışı, 

iletişim ve etkileşim, bilgi teknolojileri kullanımı bütünleştirilerek kurgulanmıştır. Ayrıca modelde 

Stratejik Yönetim’in politika oluşturma, uygulama ve kontrol etme fonksiyonları, yönetsel 

yetkinliklerle ilişkilendirilmiştir. Oluşturulan modele StratejisT ismi verilmiştir. 

StratejisT; yöneticileri öğrenme sürecine katarak kurumlara Stratejik Yönetim adımlarını uygulatmayı 

amaçlayan, yöneticilerin Stratejik Yönetim kapasitesini geliştiren bir modeldir. Yaklaşımı, 

düzenlemeleri, süreçleri ve yapılarıyla bütünleşik bir sistem tasarımına sahiptir. Modelin temel öğeleri, 

temel kurgusu, içeriği ve müfredatı; kamuda görev yapan yöneticiler ve uzmanların katılımı ile 

geliştirilmiştir. 

Stratejik düşünce planlarla şekillendirilip, uygulamalarla hayata geçirilmektedir. Planlar uygulamaya 

taşınırken geri beslemeler doğrultusunda; ön kabuller, veriler, bilgiler vb değişebilecek, tekrar gözden 

geçirmeye ihtiyaç duyulacaktır. Bu ise ayrı bir çaba ve bilgi gerektirmektedir. Harcanan çabaların etki 

potansiyeli çok yüksektir.  

Genel olarak ifade etmek gerekirse ulusal strateji kapasitesini geliştirme bütünleşik bir sistem 

yaklaşımı gerektirmektedir.  Sistemin fonksiyonu aşağıdaki şekilde formüle edilmiştir:  

StratejisT = f {bireyler x eğitim, kurumlar x (uygulama, yapı, süreçler)}  

Bireylerin yetkinlikleri eğitimlerle geliştirilirken, kurumlar uygulamalarla, yapıları ve süreçleriyle 

yetkinliklerini geliştireceklerdir. Öncelikle merkezi yönetime ve daha sonra tüm kamu yönetimine 

yaygınlaştırılması düşünülen model için  Şekil 1’de görülen logo tasarlanmış, Ek: 1’de sunulan

 web sitesi hazırlanmıştır. 

Şekil 1: StratejisT Logosu 

 
 

1. MODELİN ÖZGÜNLÜKLERİ 

StratejisT modeli tasarlanırken kapsamlı bir mevcut durum analizi yapılmış, kamu yönetiminde 

mevcut uygulama ve gereksinimler dikkate alınmıştır. Ayrıca özel sektör ve farklı ülkelerdeki benzer 

amaçlı sistemler incelenmiştir. Model, herhangi bir kapasite geliştirme modelinin uyarlaması olmayıp, 
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Türk kamu yönetiminin ve ülkenin ihtiyaçları ve koşullarını yansıtacak özgünlükte tasarlanmıştır. Bu 

özgünlükler şöyle sıralanabilir: 

1. Bireysel yetkinliklerle birlikte kurumsal ve kurumlar arası yetkinliklerin de geliştirilmesi: 

Modelin önemli bir özgünlüğü sadece bireysel yetkinlikler üzerine değil kurumsal ve kurumlar 

arası yetkinlikleri kapsayan bir model olmasıdır. Bu özelliğiyle strateji üretme becerileri 

sadece çalışan düzeyinde ele alınmakla kalınmamış aynı zamanda kurumsal düzeyde strateji 

süreç ve çıktılarını destekleyecek şekilde kurgulanmıştır.  

2. Kapasite ve performans odaklı olması:  

StrateijsT, yalnızca yetkinlikleri değil bütünsel strateji kapasitesini ve performansını 

geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla programlarında çok sayıda gerçek hayat 

uygulamasını barındırmaktadır. 

3. Stratejilerin kurum içi ve ulusal entegrasyonu geliştirmesi: 

Stratejilerin entegrasyonu ve yöndeşleştirilmesi özelliği modelde ağırlıklı olarak geliştirilmeye 

çalışılmıştır. Böylece kamu yönetiminin, üst politika belgelerindeki yönle uyumlu şekilde daha 

fazla hizalanmasını sağlamak mümkün olacaktır. 

4. Strateji çalışmalarında yenikçilik ve katılımın artırılması: 

Önemli unsurlardan biri de modelin strateji yenilikçiliği (strategy innovation) temasını 

barındırmasıdır. Yenilikçi yaklaşım, daha etkili stratejilerin oluşturulmasını destekleyecek 

beceriler ve iklimin hazırlanmasını amaçlamaktadır. Model aynı zamanda katılımcılığı 

güçlendirecek bir şekilde tasarlanmıştır. Katılımcılığın geliştirilmesiyle kurumların stratejik 

akıl potansiyelleri artacak, stratejilerin sahiplenilme ve uygulanma seviyesi yükselecektir. 

5. Ülke ihtiyaçlarını göz önüne alması: 

StratejisT modelinin kendisinin de katılımlı bir süreçle geliştirilmiş olması modelin 

Türkiye’deki ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde tasarlanmasını sağlamıştır.  

6. Kişi ve kurumların ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilmesi: 

StratejisT modeli bir sistem olarak tüm kamu kurumları ve yöneticileri için tasarlanmış 

olmakla beraber, kurumsal ve bireysel farklılıkları göz önüne alabilmektedir.  

Bu özgünlükleriyle model salt bir yetkinlik geliştirme veya eğitim programı değil ancak onlarla da 

zenginleştirilmiş bütüncül bir sistemdir. 

2. STRATEJİSTİN BİLEŞENLERİ 

StratejisT modeli aşağıda sıralanan beş temel bileşenden oluşmaktadır (Şekil. 2)  
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1. Amaçlar ve Hedefler (Stratejik Yönetim Kültürünün yerleştirilerek, kamunun stratejik yönetim 

performansının yükseltilmesi) 

2. Yetkinlikler ve Süreç (yöneticilerin Stratejik Yönetim yetkinliklerinin, kurumların strateji 

üretme kapasitelerinin geliştirilmesi) 

3. Program Bileşenleri (Eğitim programları, uygulama programları, Ulusal Strateji Konferansı ve 

StratejisT Portalının işletimi) 

4. Yapı ve İşleyiş (Koordinasyon Merkezi) 

5. Düzenlemeler (Performans yönetim, insan kaynakları yönetim sistemleri ve üst politika 
üretimi) 
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Şekil. 2 StratejisT Bileşenleri 
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StratejisT’in ana amacı kamu kurumlarının etkin stratejiler üretmeleri ve bunları uygulayabilmeleridir. 

Bunu gerçekleştirebilmek için üç temel hedef üzerinde odaklanılmıştır: 

1. Yöneticilerin Stratejik Yönetim becerilerini geliştirmek 

2. Kurumların etkin stratejiler üretmesini ve uygulamasını sağlamak 

3. Stratejik düşünceyi kamu sektöründe yönetim kültürünün bir parçası haline getirmek 

Model bu hedefleri gerçekleştirirken mevcut durumdaki zaafların da ortadan kaldırılacağını 

öngörmektedir. Bu kapsamda modelin önemli katkılarından birisi stratejilerle ilgili çalışanlar, birim, 

kurum ve kurumlar arası düzeylerdeki yöndeşliğin ve uyumun arttırılması olacaktır. Diğer taraftan 

insan kaynakları sistemlerinin de bu yaklaşımları destekler hale gelmesi gerekmektedir. 

StratejisT aynı zamanda Stratejik Yönetim’e olan inancın arttırılmasını sağlamak üzerine çalışacaktır. 

Böylece üst yönetim sahiplenmesinin de arttırılması beklenmektedir. Ancak bu şekilde Stratejik Plan 

mekanik olarak yapılan bir yasal zorunluluk olmaktan çıkarak gerçek amacına yönelmiş daha etkin 

kamu yönetimi için işleyen bir stratejik düşünme, Stratejik Yönetim uygulamasına dönüşecektir. Aynı 

zamanda Stratejik Plan Strateji Geliştirme Başkanlıklarının (SGB) işi olmaktan çıkarak tüm yönetimin 

sorumluluğu haline gelecektir. 

Kamu kurumları, StratejisT modeliyle beraber daha fazla değer ve performans odaklı şekilde 

düşünmeye teşvik edileceklerdir. 

Kamu yöneticilerinin Stratejik Yönetim’le ilgili bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmek, değişen 

dünyayla paralel şekilde ileri götürmek, programların önemli bir fonksiyonu olacaktır. Stratejik 

Yönetim’e katılımın arttırılması kurumların işleyiş ve iletişim açısından gelişimleri ile bilgi yönetimini 

etkin şekilde yapabilen, sağlıklı bir gelecek oluşturmaya odaklanmalarını destekleyecektir.  

Modelin hedefleri Stratejik Yönetim için özel olarak geliştirilmiş olan StratejisT Yetkinlik 

Modeli’ne dayandırılmış, StratejisT program bileşenleri de bu yetkinlikleri geliştirmek üzere 

hazırlanmıştır.  

Yetkinlikler ve gelişim programı Şekil 3’de gösterilen 5Y Stratejik Yönetim Süreci’ne 

dayandırılmıştır. (Şekil 3) 
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Şekil 3: 5Y Stratejik Yönetim Süreci 

 
 

Gelişim programları kamu yöneticilerinin yetkinliklerini geliştirmek üzere özel olarak tasarlanmış olup 

farklı kademeler için değişik süre ve düzeylerde eğitimleri içermektedir. Bireysel yetkinliklerin 

geliştirilmesini takip eden şekilde kurumsal becerileri oluşturmak ve istenen Stratejik Yönetim 

çıktılarını elde etmek için çeşitli uygulama programları düzenlenecektir. Uygulama programlarında 

uzman çalışmaları, katılımlı toplantılar ve konferanslar da bulunmaktadır.  

Modelin kurumlar arası bağlamını güçlendirmek üzere ulusal düzeydeki üst politika içeriğinin 

tartışıldığı ve kurumların stratejilerinin paylaşılarak bütünleştirildiği Ulusal Strateji Konferansı 

düzenlenmesi önerilmektedir.  

3. YETKİNLİK MODELİ 

Kamuda Stratejik Yönetim kapasitesinin geliştirilmesi için gerekli yetkinlikler Şekil 4’de gösterilen 

StratejisT Yetkinlik Modeli ile tanımlanmıştır. Buna göre kamuda Stratejik Yönetim’i kapsayan 

kurumsal ve bireysel yetkinlik alanları arasında doğrudan bağlantı kurulmuştur.  

 

Şekil 4: StratejisT Yetkinlik Modeli 

 

 



STRATEJİST MODELİ STRATEJİSİ VE İŞLETİM SİSTEMİ 

KAMUDA STRATEJİK YÖNETİM KAPASİTESİ GELİŞTİRME PROJESİ                               19 /199 

Her bir alan birbirlerine karşılık gelen dörder adet yönetici rolü ve bu rollerin desteklediği kurumsal 

işlevlere dair yetkinliklerden oluşmaktadır. Kurumsal işlevler ortak tasarım, ortak öğrenme, ortak 

potansiyel geliştirme ve ortak eylem yetkinlikleri kavramlarıyla ele alınmıştır. Stratejik Yönetim 

alanında yöneticilerin dört farklı rolüne bağlı olarak tanımlanan yetkinlikler ise sırasıyla tasarımcı, 

analist, katalizör ve uygulama geliştirici rollerinin gerektirdiği yetkinliklerdir.  

3.1.  Bireysel Yetkinlikler 

StratejisT Yetkinlik Modeli’nde kamu yöneticilerinde geliştirilmesi gereken bireysel yetkinlikler; 

Stratejik Yönetim Yetkinlikleri ve Baz Yetkinlikler olmak üzere iki başlıkta ele alınmış ve bu 

yetkinliklerin geliştirilmesi için önerilen modüller belirlenmiştir (Şekil 5). Baz yetkinlikler her 

yöneticide bulunmasında yarar görülen temel becerilere işaret etmektedir. 

Şekil 5: Bireysel Yetkinlikler 
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Şekil 5’de gösterilen yetkinliklerin altında yer alan modüller hem alt yetkinlikleri hem de program 

bileşeni olarak modüler yapıyı oluşturmakta ve müfredata ışık tutmaktadır. 

Yönetici rolleri Stratejik Yönetim sürecinin bütünü için tanımlanmıştır. Kamu yöneticileri için tek bir 

rol değil, rollerin farklı ağırlıklarından bahsetmek mümkündür. Yöneticinin kurum içindeki konumuna 

göre oynadığı rollerin ağırlığı değişebilmektedir. StratejisT Yetkinlik Modeli’nde bu rollerin yönetim 

kademelerine göre değişik ağırlıkları tanımlanmıştır.  

Modelde, yöneticiler için önerilen yetkinliklerin her kademe için eşit dağılıyor olması gerçekçi 

değildir. Şekil 6’da yetkinliklerin kademelere göre ağırlıkları grafiksel olarak geometrik şekillerle 

ifade edilmiştir. 

Şekil 6: Yönetici Yetkinliklerinin Dağılımı 

   

Şekilde görüldüğü gibi StratejisT tasarımcısı (T) ve StratejisT katalizörü (K) rolü daha çok tepe 

yönetim (1.Kademe) için ağırlıklı bir roldür. Bunun yanında StratejisT analist (A) rolüyse üst 

yönetimin (2.Kademe) ağırlıkta olduğu alandır. Orta seviye yönetimin (3.Kademe) etkin olduğu alan 

StratejisT uygulama geliştirici (U) rolüdür. Aynı şekilde kuruma ve konuya özgü yetkinliklerin 

kademelere göre ağırlıkları değişmektedir. Ön şart yetkinlikleri ise tüm kademeler için gerekli 

görülmektedir.  

Rol tanımları ve beklenen yetkinliklerin açılımları aşağıda detaylandırılmıştır. 
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3.1.1. Stratejist Tasarımcı Rolü (T) 

Kurumu vizyonuna ulaştıracak yeni yollar açar, gelişime öncülük eder. 

1. Gelecek oluşturur: İleriye bakarak, bütünsel düşünerek, gelecek ile ilgili seçenekleri 

değerlendirir, sistemi tasarlar ve planlamayı yönlendirir. 

a. Kurumun vizyonuna yön verir. 

b. Makrodan mikroya kadar uzun dönemli gelişim ve değişim eğilimlerini izler. 

c. Gelecek senaryolarının kuruma yansımaları doğrultusunda seçenekleri belirler. 

d. İç ve dış ortam koşulları ve paydaşlarla birlikte sisteme bütünsel olarak bakar, örgütler 

ve yön verir.  

e. Değişime öncülük eder.   

2. Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşıma sahiptir: Kalıplar dışında düşünür, yenilikçi düşüncelerini 

girişime dönüştürür, farklı ve yenilikçi yaklaşımları destekler.  

a. Şekillenmiş düşünce tarzının dışında sisteme farklı bakabilir.  

b. Yenilikçi düşünceleri uygulamaya dönüştürür / başkalarına transfer eder.  

c. Yenilikçi ve farklı düşünceleri cesaretlendirir, girişimcilere fırsat verir. 

3. Kurumu sürekli gelişime yönlendirir: Kurumun etkinliğini arttırmak için sürekli öğrenmeye 

ve gelişime öncülük eder, zihinsel değişimi yaratır.  

a. Sürekli öğrenmeyi ve gelişmeyi kurum kültürü haline getirir. 

b. Kurumsal geçmişi okur, sorgular, ileriye yönelik dersler çıkarır ve bu yönde öneriler 

getirir. 

c. Ölçüm ve kriterleri sadece belli kıyaslamalardan (benchmark) değil, kişiler ve gruplar 

arası iyi ve gelişime açık örneklerden de öğrenir. 

d. Evrensel ve kurumsal etik kuralların kuruma yerleştirilmesini sağlar.  

3.1.2. Stratejist Analist Rolü (A) 

Örgüt, sektör, paydaş, proje, faaliyet, süreç vb analizlerini yönetmek üzere analitik düşünce yöntem ve 

araçlarını kullanır. Bilgiyi ve bilgi akışını yönlendirir. 
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1. Bilgiyi etkin yönetir: Bilgiyi sistematik bir şekilde araştırır, toplar, kullanmaya hazır hale 

getirir.  

a. Çeşitli kaynaklardan elde edilen verilerin sınıflandırılmasını, saklanmasını, 

yorumlanmak üzere ilgili yerlere dağıtılmasını ve bilgilerin güncellenmesini sağlar. 

b. Bilgiyi, hedefler doğrultusunda yönetmek için teknolojiyi anlar, kullanır ve 

değerlendirir.  

c. Doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak için çeşitli araştırma yöntemlerini kullanır. 

2. Analitik düşünür ve analiz yapar: Etkili yönetsel ve stratejik kararlar için bilgi birikimi ve 

pratik arasında bağlantı kurar, çözüm yollarını üretir.  

a. Veriler arasında ilişkilendirmeyi yapar, neden-sonuç ilişkilerini belirler.  

b. Basite indirgemek üzere karmaşık problemleri/sorunları/vakaları parçalara ayırır ve 

detaylandırır. 

c. Sadece mevcut verilere dayalı değil, belirsizlik altında da etkin kararlar verir.  

3.1.3. StratejisT Katalizör Rolü (K) 

Yeni yollar açarak paylaşım ve etkileşim içinde kurumunu ve ekibini başarıya yönlendirir, gelişim ve 

değişime çözücü, uzlaştırıcı, arabulucu, kolaylaştırıcı yetkinlikleriyle önderlik eder.  

i. Liderlik eder: Kurumda stratejik kapasiteyi geliştirmek ve stratejik hedeflere ulaşmak üzere, 

güven ortamı oluşturur, ortak değer ve hedeflerin etrafında organizasyonu toplar, motivasyonu 

sağlar, koçluk ve önderlik eder.  

a. Tüm organizasyonda stratejik hedeflerin anlaşılmasını, yayılmasını ve 

yaygınlaştırılmasını sağlar.  

b. Pozisyonunun gerektirdiği yetkinliklere sahip olduğunu gösterir; kurumda yenilikçi ve 

yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasını, katılımın sağlanmasını, inisiyatif alınmasını, uygun 

risklerin ve fırsatların değerlendirilmesini ve fikirlerin açıkça iletilebilmesini 

sağlayacak güven ortamını oluşturur.  

c. Kurum içi ve dışı ilişkilerde ilham ve enerji veren, harekete geçiren ve bağlılık yaratan 

bir rol modeldir.  

d. Hedeflere yönelik gelişimleri için çalışanların kendi öz değerlendirmelerini 

yapmalarında ve yetenekleriyle yetkinliklerini kullanmalarında önderlik eder.  
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e. Farklı organizasyonel konular ve kaynaklar arasındaki çelişki, ilişki ve örtüşmeleri 

ortaya çıkartır, bunlar arasında dengeyi sağlar. 

ii. Değişimi yönetir: Değişim sürecini yapılandırır. Değişimin yol açabileceği organizasyonel, 

kurum içi ve dışı ve bireyler arası çelişki, çatışma ve dirençleri yönetir.  

a. Kurumu değişimin gerekliliğine ve aciliyetine inandırır. Değişim etrafında uzlaşma 

sağlamak üzere etkili iletişim yollarını geliştirir. 

b. Kurumun değişimi gerçekleştirme beceri ve yetkinliklerini geliştirmelerini sağlar. 

c. Değişimin getirdiği karmaşık, belirsiz, düzensiz ortamları; aciliyet, öncelik ve 

politikalar belirleyerek yönetir. 

d. Plan, prosedür, yönetmelik, kanun, tüzük, yönerge gibi kuralları değişime engel veya 

zorlukların sebebi olarak değil; yapıcı öneriler doğrultusunda geliştirilebilir, 

iyileştirilebilir ve stratejik hedeflere uyumlandırılabilir, yazılı sistemler olarak görür.  

iii. İletişim ve işbirliklerini etkin kullanır, katılımlı yönetimi sağlar: Hedeflere ulaşmak için iç 

ve dış paydaşlarla etkin iletişim kurarak işbirliği yapar. Her boyutta katılıma fırsat verir.  

a. Paydaşların beklenti ve ihtiyaçlarına odaklanarak değer vaat eder, vaat ettiği konuların 

iletişimini yapar, işbirliklerini yapılandırır, kazan-kazan ortamı yaratır.  

b. Farklı boyutta işbirlikleri ve ilişki ağı kurar ve yönetir. 

c. Sürece, değişimden etkilenecek iddia sahiplerini, iç ve dış paydaşların bilgi ve 

birikimlerinden faydalanmak üzere dahil eder.  

iv. Organizasyonu tasarlar ve kaynakları planlar: Organizasyonel sermayeyi (insan 

kaynaklarını, alt ve üst yapısal sistemleri ve sistem girdilerini)  planlar, geliştirir, yapılandırır.  

a. Stratejik hedefler doğrultusunda temel performans kriterlerini belirler, organizasyon 

tasarımını yapar. 

b. Organizasyonel kaynakları stratejik hedefler doğrultusunda uyumlandırır. 

c. Mevcut duruma göre var olan ihtiyaç doğrultusunda planlama yapar ve geliştirir. 

d. Eylem planını hazırlar, basitleştirir, takımları oluşturur ve görevlendirir.   
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3.1.4. Uygulama Geliştirici Rolü (U) 

İşle ilgili deneyim ve bilgi birikimini kullanarak süreci, kaynakları ve paydaşları yönetir, uygulamayı 

geliştirir. 

i. Süreçlerle yönetir: Hedefler doğrultusunda süreci iyileştirir, geliştirir, değiştirir.  

a. Süreç adımlarını belirler, akışı planlar; operasyonel görev tanımlarını, görevin 

gerektirdiği yetkinlikleri tespit eder, görevlendirmeleri yapar.  

b. Prosedürleri oluşturur; denetleme, kontrol ve değerlendirme yöntemlerini belirler. 

c. Operasyonların hedefler çerçevesinde yürütülmesini denetler, temel göstergeler 

doğrultusunda değerlendirmelerini yapar, geri bildirim verir, ileriye yönelik 

iyileştirme adımlarını atar. 

ii. Projelerle yönetir: Faaliyetlerin projeye dönüştürülmesini sağlar.  

a. Proje amacını tanımlar, alternatif yolları, proje aşamalarını, alt faaliyetleri belirler. 

Program yapar, hedefleri tanımlar, görevlendirmeleri yapar. İzleme, denetleme, takip, 

kontrol, vb prosedürlerini düzenler. 

b. Proje süreci boyunca kolaylaştırıcı ve çözüm üreten bir tutum izler.  

c. Çıktıların hedef ve gerçekleşme durumu arasındaki farkların giderilmesini sağlar. Geri 

bildirim vererek, ileriye yönelik iyileştirme adımlarını belirler. 

d. Projelerden öğrenme yapısını oluşturur, kuruma (açık iletişim, paylaşım, etkileşim, alt 

yapı kurma, teknoloji kullanma gibi) yetkinlikleri kazandırır. Öğrenilenlerin sisteme 

geri dönüşümünü ve kullanımını sağlar. 

e. Kararlarda organizasyonun, süreçlerin, proje ve faaliyetlerin bütünselliğini gözetir. 

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

a. Paydaşları tanımlar, ilişkileri ve etkilerini önceliklendirir.  

b. Paydaşların beklentilerini anlayarak farklı iletişim yöntem, araç ve mesajlarını seçer. 

c. Paydaşlarına karşı sosyal sorumluluklarını anlar ve yerine getirmesi için sisteme 

aktarır. 

d. Evrensel ve kurumsal etik kurallarının kuruma yerleştirilmesini sağlar.  
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e. İlişki ve işbirliklerini etkin yönetebilmek üzere kazan-kazan ve taraflara en fazla 

değeri katacak şekilde müzakere tekniklerini kullanır.  

f. Kaotik karmaşık ilişki ve durumlara çözüm üretir. 

iv. Kaynakları yönetir: İşletme sistemleri, insan kaynakları, finansal kaynaklar gibi örgütsel 

sermaye girdilerini etkin yönetir.  

a. Tüm kaynakları bütçe hedeflerine göre yönetir.  

b. Kaynak kısıtlarına yaratıcı, alternatif ve yapıcı çözümler üretir.  

c. Verimlilik esasına göre yönetir. 

d. Kuruma değer yaratarak fayda sağlayacak önlemleri alır. 

3.5. Baz Yetkinlikler 

Baz yetkinlikler; “ön şart yetkinlikler” ve “kuruma konuya özgü yetkinlikler” olmak üzere iki başlık 

altında ele alınmış olup açıklamaları aşağıda verilmiştir.  

3.5.1. Ön Şart Yetkinlikler 

Güçlü ve gelişmeye açık alanlarını anlamaya açıktır. Sahip olduğu potansiyeli geliştirmek üzere 

sağlanan metotları kullanır, planlanan faaliyetleri ve projeleri uygulamaya dönüştürmeye isteklidir.  

i. Bireysel etkinliğini sürekli geliştirir: Birlikte çalıştığı kişilere değer yaratmak için kendini 

etkin yönetir, sürekli geliştirir ve uygular.  

a. Stratejik Yönetim’in lideri olarak güçlü ve gelişmeye açık yönlerini anlamak için 

kendini sorgular, kendisiyle yüzleşir ve kendini geliştirmek üzere harekete geçer. 

b. Birlikte çalıştığı kişilerle ilişki ve iletişimde etkili olmak ve kurumuna değer yaratmak 

için kendini yapıcı bir şekilde ifade eder. 

c. Sürekli öğrenmeye ve gelişmeye isteklidir, farklı bakış açılarına açıktır ve 

çevresindekileri de bu yönde motive eder. 

d. Yapabilme inancı ve isteği yüksektir.  

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

ii. Faaliyetlerini verimli yönetir: Zamanını verimli kullanarak, stresini kontrol ederek, özel ve 

iş yaşantısını dengeleyerek başarıya odaklanır. 
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a. Zamanı planlar, planlara uyar, önemli ve öncelikli işlerin ayrımını bilir. 

b. Zorluklarla baş ederken stresin performansını etkilemesine izin vermez,  tepkilerini 

kontrol eder. 

c. İş ve özel yaşamını birbirine karıştırmaz, dengeleri gözetir.  

iii. Kişilerarası iletişim ve etkileşimde etkilidir: Kişileri ve ilişkileri anlar, çalışanlar arasında 

etkileşim ortamı yaratmak üzere etkin iletişim yöntem ve tekniklerini kullanır. 

a. Kişilerarası farklılıkların gerektirdiği iletişim yöntemleri ve araçlarını kullanır  

b. Bireysel ilişkiler geliştirerek çalışanların üretilen değere katkılarını anlar. 

c. Kurum hedeflerine ulaşmak için paydaşlarla ve yararlanıcılarla etkileşimleri 

güçlendirir, yaratılan değeri aktarır.  

d. Takım ruhuna sahiptir, kendisi de takımın etkili bir üyesidir.  

Kültürler arası farklılıkları kabul eder, çeşitlilik ve zenginlik olarak algılar; kurum ve 

kişi boyutundaki ilişkileri kültürel farklılıkları gözeterek yönetir. 

3.5.2. Kuruma ve Konuya Özgü Yetkinlikler 

Kurumun misyonu ve faaliyet alanlarında gelişimine temel teşkil edecek görevinin gerektirdiği 

hizmetleri yapar.  

i. Kurumsallık: Kurum kültürünü oluşturan yazılı ve yazılı olmayan kurallara hakimdir. Yasal 

sorumluluklarını bilir. Ekibinin de öğrenmesini sağlar.   

a. Üst politika belgelerine hakimdir. Kurumunun geleceğini ilgilendiren üst politika 

belgelerinin oluşumuna katkıda bulunur. Devlet politikalarına bütünsel bakar. 

Kurumunu ve bölümünü yönlendirir. 

b. Mevzuat bilgisi  

i. Devlet teşkilatını ve ilgili mevzuatı bilir. Devlet memurları kanununa uyar ve 

uygular. 

ii. Kurumunun teşkilatlanması hakkındaki mevzuatını bilir. Kurumun tarihçesine 

hakimdir.  

iii. Resmi yazışma kurallarını bilir ve uygular. 
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iv. Kanun, tüzük, yönetmelik, genelgeleri takip eder, kurumda uygulanmasını 

sağlar. 

v. Hukuk mantığına uygun çalışır. 

ii. Görev alanına özgü bilim dallarında yetkinlik 

a. Kalıcı ve uzun vadeli politikalar doğrultusunda, dünyadaki gelişmeleri ve 

uygulamaları izler.  

b. Akademik yayınları takip eder. Bunlardan sonuçlar çıkarır, ekibi ile paylaşır. 

c. Yayın yapar, sempozyum, konferans, panellere katılır.  

d. Mesleki bilgilerinin güncelliğini sağlar ve mesleki faaliyetleri takip eder. 

e. Diğer kurumlardaki eşit düzeydeki yöneticilerin mesleki gelişimlerine öncülük eder. 

iii. Temel nitelikler 

a. Adaletli davranır. Sorumluluklarını kendiliğinden ve zamanında yerine getirir. 

b. Kamu mal ve kaynaklarını verimli ve etkili kullanır. 

c. Birlikte çalıştığı kişilerin hak ve hukukunu savunur.  

d. Kişisel çıkarını ön planda tutmaz.  

e. Geliri ve gideri arasındaki dengeyi gözetir.  

f. İşinde dikkatli ve düzenlidir. Kılık kıyafetine özen gösterir. 

3.2. Kurumsal Yetkinlikler 

Kamuda kurumsal stratejik kapasite, strateji alanındaki bireysel yönetici yetkinliklerinin kurumsal 

performansa transfer edilebilmesine olanak sağlayan tüm unsurları içerir. Bu unsurlar sırasıyla ortak 

tasarım, ortak öğrenme, ortak potansiyel geliştirme, ortak eylem olmak üzere dört ana başlık altında 

toplanmıştır. 

3.2.1. Ortak Tasarım 

Konudan etkilenen ya da konuyu etkileyen paydaşların üzerinde uzlaştığı arzulanan geleceğin 

tasarımında yöndeşlik, ortak anlayış ve eylem birliği üretir, uygulamanın sahiplenilerek 

kolaylaştırılmasının garantisidir.  
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1. Gelecek oluşturmada parçanın bütünle bağlantısının kurulması, kuruluşlar arası ve kurum içi 

ilişkilerin geliştirilerek sinerji yaratılması için katılımın araç olarak kullanılmasıdır.  

2. Kurumun vizyonunu, stratejilerini, hedeflerini geliştirecek tüm kişilerin akıllarının seferber 

edilerek geliştirilmesidir.  

3. Ulusal politikalar, üst politika belgeleri, diğer kamu kuruluşları ve benzeri ekonomik, sosyal 

ve teknolojik ortam ile uyumlu stratejilerin tasarlanmasıdır. 

4. Yaratıcılığı destekleyen, yeniliğin fark yaratacak çıktılara dönüşmesini sağlayan organizasyon 

kültürü, yapılar ve sistemlerin oluşturulmasıdır.  

3.2.2. Ortak Öğrenme 

Stratejik Planların ve icraatın sapmalarının izlenmesi ile yeni bilgiye dönüştürülerek geleceğe ışık 

tutması sürecidir. Geri ve ileri bildirim döngüleri ile sapmaların önlenmesi sağlanır. Bu bildirimler 

birincil ve ikincil aktif öğrenme halkaları olarak da düşünülmelidir. Dolayısıyla öğrenme nötr ve statik 

bilgi birikimi değil, aynı zamanda dinamik olarak stratejilerin oluşumuna ve kurumun yönetimine girdi 

sağlar. Planlama sürecinin çeşitli aşamalarında ortaya çıkacak olan sapmaların değerlendirilmesinde 

stratejilerin geliştirmesinde radikal bir kırılma mı yoksa doğrusal bir patika mı izleneceğini, ne tarafa 

gidileceğini gösterir. Stratejik kırılım yaratacak sapmalar kurumun hakim değerlerini de değiştirecek 

önemdedir. Meydana gelen stratejik kırılımlar yeni dengeler oluşturur. 

• Kurumda stratejik ve yönetsel kararlara girdi teşkil eden öğrenme halkalarının kurulmasıdır.  

• Geçmiş yönetim deneyimlerinden ve eylemlerinden  (proje/iş/süreç) öğrenmek ve ileri 

bildirim vermek üzere, süreçlerin ve sonuçların sorgulanması, analiz edilmesi, geri bildirim 

verilmesi, kurum hafızasının oluşturulmasıdır.  

• En iyi uygulamalarla ve yurt dışı kurumlarla karşılaştırma ve kıyaslamaların yapılarak, bilgi ve 

deneyimlerin diğer kurumlarla paylaşılmasıdır. 

3.2.3. Ortak Potansiyel Geliştirme 

Bireysel yetkinliklerin davranışa dönüştürülmesi, sonuçlara yansıtılması ve kurumu geliştirebilmek 

için kurumda harekete hazır halde bulunması gereken teknik sistemlerin alt yapısı olan tanımlar, yapı, 

sistemler, süreç ve kurallar (plan, prosedürler, yönetmelik, kanun, tüzük, yönerge) bütünüdür. Kurumu 

yönetecek olan sosyal sistemin alt yapısını –(kültür, gruplar, takımlar, aidiyet, işe bağımlılık, iletişim)  

oluşturur.  

• Kurumda, Stratejik Yönetimin önem ve anlamı kavranmış, stratejinin sadece SGB’lerin değil, 

tüm çalışanların işi olduğunu, yönetimin tüm paydaşlar için değer yaratmakla yükümlü 
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bulunduğunu benimseyen değerler hakimdir. Değerlerin örgüt üyelerince paylaşıldığı, 

herkesin içinde hareket ettiği örgüt kültürüdür.  

• Örgüt stratejik hedeflerle uyumlu bir şekilde yapılanmış, faaliyet planlarını gerçekleştirmek 

için gereken görevler ve her görevin gerektirdiği yetkinlikler tanımlanmıştır. İş yükleri dengeli 

biçimde dağıtılmakta ve yönetilmektedir. Görevleri başarı ile yerine getirmek için ihtiyaç 

duyulan yetki ve sorumluluk devri yapılmaktadır.  

• Zamanında, sürekli ve doğru bilgi akışına imkân veren, taşra ve merkezi uyumlandıran veri 

tabanları, bilgi ve iletişim sistemleri var edilir. 

• Faaliyet planlarının hayata geçirilebilmesi için tanımlanmış, kalite sistemi uygulanan, 

gelişmeye ve yenilenmeye açık süreçler yapılandırılmıştır. 

• Stratejik hedeflerle uyumlu plan, prosedür, yönetmelik, kanun, tüzük, yönerge gibi kurallar 

seti mevcuttur; yapıcı öneriler doğrultusunda geliştirilebilir, iyileştirilebilir yazılı sistemler 

çalıştırılmaktadır. 

3.2.4. Ortak Eylem  

Kurumda oluşturulan potansiyelin eyleme dönüştürülmesidir. Kurum içinde, birimler arasında, taşra ve 

merkez arasında veya üst kurumlarla stratejik yöndeşlik ve işbirliği faaliyetleridir. Ortak hedeflere 

yönelmeyi sağlayan işbirlikleri, koalisyonlar, denetim mekanizmaları, performans yönetimi ve gelişim 

sistemleridir.  

• Faaliyet ve projeler için gerekli kaynaklar planlanır, eylem planları ve hedefleri birimlere ve 

bireylere indirgenir. İletişim ve performansı yönetmek için fiziki ve teknik altyapı geliştirilir. 

• Birey-birim-kurum için stratejik hedeflere ulaşmak üzere gereken kritik başarı faktörlerinin 

tanımlandığı, ölçüldüğü, performansın izlendiği ve denetlendiği performans yönetim sistemleri 

ve denetim mekanizmaları mevcuttur.  
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KAPASİTE GELİŞİM MODELİNİN MÜDAHALE ARAÇLARI 

Kapasite Gelişim Programları boyunca kullanılacak ve izlenecek destek faaliyetleri aşağıda 

sıralanmıştır:  

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.  

Kapasite gelişim süreci boyunca müdahale araçları çeşitlendirilmeli ve yeniden yorumlanabilmelidir. 

1. Programın Açılışı ve Kapanışı 

Program hedeflerinin ve kurumun katılımcılardan beklentilerinin açık ve net ortaya konması, 

katılımcıların beklentilerinin bu yönde hizalanması programa katılımı ve başarıyı en çok etkileyen 

faktörlerdir.  

Bu yaklaşımdan hareketle programlar “Açılış ve Oryantasyon” ile başlar. Kurumun tepe yöneticisi nin 

(Bakan, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür ya da Genel Müdür Yardımcısı ve İnsan 

Kaynakları/Eğitim’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısının) kurumun bugünkü ve gelecekteki 

resminde katılımcıları ve programı nasıl konumlandırdıklarını aktarır.  

Program ile nelerin hedeflendiği ve program sırasında katılımcılardan nelerin beklendiğinin anlatıldığı 

bölümden ve STRAKOM ekibinin program oryantasyonundan sonra katılımcılara tek tek söz verilerek 

beklentileri dinlenir, gerektiğinde müdahale edilerek karşılıklı beklentiler uyumlandırılır.  

Programın tamamlanmasının ardından programın katkılarına, yapıcı eleştirilere ve gelişim fırsatlarına 

odaklanılarak katılımcıların kurumları ile birlikte kendilerini nasıl görmek istediklerini ortaya 

koyacakları bir “Kapanış Etkinliği” yapılır. Bu etkinliğe kurumun tepe yöneticileri liderlik eder.  

2. Hazırlık Çalışmaları 

Bazı programların öncesinde hazırlık çalışmaları yer alır. Katılımcıların eğitime hazırlıklı gelmeleri 

eğitimden beklenen faydayı almak adına üzerinde önemle durulan ve STRAKOM tarafından izlenmesi 

gereken bir konudur.  
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Hazırlık çalışması eğitimin içeriği ve hedefine göre, okunacak bir kitap, makale, üzerinde çalışılacak 

bir dış ve/veya kurumla ilgili iç vaka ile iş ortamında karşılaşılan durumları analiz edebilecekleri bir 

düşünce egzersizi, öz farkındalık yaratacak bir envanter, bir araştırma veya sunum gibi çeşitli araçlarla 

tasarlanabilir.  

3. Akşam Çalışmaları 

Kapasite Gelişim Program modüllerinin konaklamalı olarak düzenlenmesi önerilmektedir. 

Katılımcıların akşam saatlerini verimli geçirmelerini sağlamak, ekip olarak birbirleri ile etkileşimi 

arttırmak, eğitimlerde aldıkları bilgileri pekiştirmek üzere akşam çalışmaları yürütür. 

Bireysel veya grup olarak yapılacak çalışmalarda katılımcılara bir vaka/konu/sorun verilerek üzerinde 

tartışmaları, ilgili soruları cevaplamaları, bir film izlemeleri ya da bir makale okumaları ve ertesi sabah 

üzerinde tartışmak üzere hazır olmaları istenir. 

4. Teoriyi Pratiğe Yansıtma Oturumları 

Bu oturumlar sınıf içi eğitimler sırasında tartışılan kavramsal bilgileri, yaklaşım ve yöntemleri 

uygulamaya dönüştürmede katılımcılara destek vermek üzere tasarlanmıştır. Eylem içinde düşünselliği 

öne çıkartan “eylem araştırması” paradigmasına dayanan süreçte amaç katılımcının kendi eylemlerini 

sorgulayarak, kendi gerçek hayat yönetim deneyimlerindeki örtülü bilgiyi ortaya çıkarmasına yardımcı 

olmak; kendi eylemleri ile ilgili bilip de bilmediklerini ortaya çıkararak farkındalığını arttırmaktır.  

 Sabahları eğitimler öncesi veya eğitim günü sonunda yaklaşık bir saat olarak düzenlenen oturumlarda 

katılımcılar eğitimde gördükleri kavramları, yaklaşımları bir moderatör eşliğinde değerlendirir, 

konular ile ilgili iş ortamlarında karşılaştıkları uygulamaları, sorunları ortaya koyar, eğitimde 

gördüklerini işlerine nasıl transfer edeceklerini tartışır 

5. Vizyoner Sohbet Toplantıları   

Program müfredatında önerdiğimiz konuların devamı niteliğinde veya katılımcıların ilgisini 

çekeceğine inandığımız konularda konuk konuşmacılar davet edilir. Katılımcılar alanında başarıları ile 

tanınmış bu akademisyenler veya uzmanlar ile karşılıklı söyleşi yapma imkânı bulurlar. 

6. Yönetim Eyleminden Öğrenme 

Eylem içinde düşünselliği öne çıkartan “eylem araştırması” paradigmasına dayanan süreçte, alanında 

başarıları ile bilinen yöneticiler ve profesyoneller icraatlarını anlatmak ve soruşturmak üzere diyaloga 

davet edilir. Eğitimde işlenen konuları konuk profesyonellerden ve gerçek hayat örnekleri üzerinden 
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dinleme fırsatı bulacakları bu oturumlarda katılımcılar yönetici işlevleri ve yetkinlikleri, temel hatalar, 

krizler, bilgi ve güç kaynakları hakkında tartışma olanağı bulurlar.  

7. Yaşayarak Öğrenme 

Öğrenme bir süreçtir ve bu süreç içerisinde bireyin yaşadığı deneyimlerin veya karşılaştığı durumların 

öğrenme sürecinin temel unsuru olduğu kanıtlanmıştır. Kişilere nasıl yapmaları gerektiğini anlatmak 

çoğu zaman öğretmek için yeterli olmaz. İnsanlar süreç içinde yaşayarak öğrendiklerinde tecrübelerine 

ve gözlemlerine dayanarak yaşadıkları bu tecrübeyi değerlendirirler ve bunların ışığında yeni bir 

davranış ve düşünce biçimi geliştirirler ve geliştirdikleri bu yeni formu, içinde yaşadıkları dünyada 

deneyerek tekrar gözlemlerler.  

Bu yaklaşımdan hareketle bir konu, olay, kavram veya durum, oyun ve drama tekniklerinden 

yararlanılarak bir grup çalışması içerisinde incelenir, analiz edilir, duygu ve düşüncelerin katılarak, 

paylaşılarak canlandırma yapılması beklenir.   

8. WEB Tabanlı Öğrenme Platformu 

STRAKOM’un programlar için tasarladığı web tabanlı etkileşimli iletişim platformu sayesinde 

katılımcılar kendilerine program öncesinde kişisel olarak ulaştırılan şifre ve kullanıcı isimleriyle 

programa özel hazırlanmış sayfalara diledikleri zaman web üzerinden erişim sağlayabilir, programa 

ilişkin takvimi, eğitim içeriklerini, okumaları, ödevleri, katılımcı listesini ve programla ilgili tüm 

detayları online sistem üzerinden takip edebilirler. Kendi aralarında eğitim konuları, eğitim sırasında 

yapılan çalışmalar, üzerinde çalıştıkları projeler hakkında forum sayfalarında tartışıp bilgi 

paylaşımında bulunabilir ve eğitmenlerle haberleşebilirler. Ayrıca program sırasında katılımcılara 

verilen yazılı ödev ya da projeler katılımcının yine kendisi tarafından sistemden eğitmene 

ulaştırılabilir. Eğitim ve eğitmen değerlendirmeleri yine web platformu üzerinden sisteme katılımcının 

kendisi tarafından yüklenebilmektedir.  

Sabancı Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi arasında programın yayılımını ve sürekliliğini sağlamak 

amacıyla işbirliği oluşturulmuştur. Bu proje ile Sabancı Üniversitesi tarafından tüm kamu kesimi 

yöneticileri ve yönetici adaylarına yönelik olmak üzere, hedef grupları, ihtiyaç analizleri, kurumsal ve 

bireysel yetkinlikleri ve öğrenme çıktıları belirlenmiş konularda “e-öğrenme programlarının” Anadolu 

Üniversitesi tarafından hazırlanması önerilmektedir.  

Ayrıca, Kapasite Geliştirme Modelini desteklemek üzere Anadolu Üniversitesinin mevcut e-öğrenme 

materyallerinden faydalanılması da mümkündür. Anadolu Üniversitesi, internet üzerinden tüm kamuya 

“açık öğrenim” hizmeti sunmaktadır. 
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9. FORUM / WEB Tabanlı Öğrenme Platformu Üzerinden Yürütülen Moderasyonlu 

Tartışmalar 

Moderatörlerin farklı konularda ve farklı modeller ile Öğrenme Platformu üzerinden tartışma ortamları 

yaratılır. Tartışılacak konu duyurulduktan sonra belli bir zaman planına göre katılımcılar görüşlerini 

foruma aktarır, moderatörün geri bildirim ve yorumlarını alma fırsatını bulur. Süreç tamamlandığında 

moderatör ve katılımcılar bir araya gelerek, moderatörün yönetiminde konuyu özetleyerek çıktıları ve 

öğrenilenleri hep birlikte değerlendirirler.  

Forum konusu kurum için öncelikli bir konuda katılımcıların kendi yaşadıkları başarılı bir 

deneyim/uygulama (best practice), bir kurumsal, sektörel ya da fonksiyonel bir karşılaştırmanın 

(benchmark) değerlendirmesi veya bir vaka çalışması olabilir. 

Forum konusu katılımcıların kendi yaşadıkları bir “best practice” ise Öğrenme Platformu üzerinden bir 

oylama başlatılarak tartışılan uygulamalar içinden katılımcıların en başarılı olanı seçmesi, seçilen 

uygulamanın ödüllendirilmesi ve böylece birbirinden öğrenmenin sağlandığı bir rekabet ve yarışma 

ortamı yaratılmış olur. 

10. Simülasyon Uygulamaları 

Genellikle bilgisayar ortamında simüle edilen yönetim alanlarına yönelik deneysel öğrenme 

araçlarıdır.  

• Yönetim ve Strateji alanında CAPSIM simülasyonlarından “Foundations”, “Capstone”, 

“CompXM” 

• Bunların dışında ihtiyaca yönelik olarak farklı simülasyonların uygulanması da söz konusu 

olabilir. 

Simülasyon sonunda katılımcıların başarı durumu diğer katılımcılar ile karşılaştırmalı bir genel 

puanlama veya finans, muhasebe, pazarlama, strateji ve taktiksel uygulamalar konularında verilecek 

yazılı bir rapor ile değerlendirilebilir. 

Simülasyon programları, katılımcıların görerek, deneyerek ve yaşayarak öğrenmelerinin sağlandığı bir 

tartışma ve uygulama platformudur. Simülasyon programları, katılımcılarda farkındalık oluşturma, 

büyük resmi ve bu resmi oluşturan dinamikleri doğrudan tecrübe etme ve bunun sonucu olarak da 

davranış ve tutum değişikliği yaratma konusunda en iyi yöntemlerden biridir. Programlarda, 

katılımcıların gerçek hayattaki kurumsal ortamlarına benzer ortamlar, akışlar, süreçler, kaynaklar ve 

sorunlar canlandırılmaktadır.  
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Çalışmalar üç boyutta ele alınır; İş dinamiklerinin simüle edildiği “Simülasyon” uygulaması bir 

tartışma platformu oluşturmak için bir araç olup programın %30’luk bir dilimini oluşturmaktadır. 

Bunun dışında programın diğer bir %30’luk dilimi “Veri Analizi” ve geri kalan %40’lık önemli bir 

dilimi ise katılımcıların simülasyonda tecrübe ettikleri öğretileri kendi işlerine aktarabilmelerini 

sağlamak için “Gerçeğe Yansıtma” bölümleri olarak yürütülmektedir. 

11. Vaka Çalışmaları 

Vaka çalışmaları dizisi belli aralıklarla yapılacak oturumlarda seçilmiş konulardaki vakaların ele 

alınarak gelişimin sürekliliğini sağlayacak destek süreçler olarak tasarlanabilir.   

Programlar kapsamında verilen eğitimlerden öncelikli konular seçilerek, bu konular ile ilgili seçilmiş 

(Harvard Business Cases gibi) veya kuruma özel olarak hazırlanmış vakalar üzerinde çalışılabilir. 

12. Eylem Planı ve Takip Çalışmaları 

Bazı modüllerin bitiminde eğitim ile aktarılan bilgi ve becerilerin işe transferini veya davranış 

değişikliğini izlemek üzere belli bir süre sonuna kadar tamamlanacak eylem planı ve eğitimi 

pekiştirmek amacıyla takip çalışmaları tasarlanabilir. 

Eylem planlarının hayata geçirilebilmesi eğitmenler, moderatörler, kurumun İnsan Kaynakları 

yöneticileri, yöneticileri ve katılımcıların birlikte hareketi ile mümkün olabilir.  

13. Yönetimde Eylem Projeleri 

Katılımcılar, kendilerine akademik koçluk yapacak bir eğitmen eşliğinde kurumlarının karşısında bir 

tehdit ya da fırsat olarak duran mevcut sorunlarını birer proje olarak ele alıp üzerinde çalışırlar. 

Katılımcılar projenin amacını, kapsamını ve proje çıktılarını  tanımlayan bir proje önerisi hazırlayarak 

çalışmaya başlar ve belirlenecek zaman planı içinde kurum yöneticileri ve çalışanları ile etkileşim 

içinde bulunarak projelerini tamamlarlar. 

“Yönetimde Eylem Projeleri” ile katılımcılar çözülecek problemi tanımlamaktan başlayarak alternatif 

yaklaşımlar ve uygulanabilir öneriler getirmeye varana kadar kurumlarına değer yaratma fırsatını 

yakalamış olurlar. 

Gerçek yaşamdaki bir noktaya dokunan proje üzerinde uygulama yapılarak tüm yetkinliklerin 

geliştirilmesi için ortam yaratılması hedeflenir. Bu süreç boyunca katılımcılar düzenli olarak bir araya 

gelerek projelerindeki gelişmeleri paylaşır ve geri bildirim alırlar. 
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14. Benchmark veya Karşılaştırmalı Çalışmalar  

Katılımcılar, iç ve/veya dış eğitim ortaklarının, moderatörlerin, danışmanların, desteği ile diğer 

kurumların uygulamalarını inceler ve benchmark ya da karşılaştırmalı çalışmalara yönelik projeleri 

geliştirirler. 

STRAKOM’un desteği ile hangi konularda ve hangi kurumlarla benchmark veya karşılaştırma 

yapılabileceği belirlenir.  

Eğitim ortakları, moderatörler ya da danışmanlarla ile proje planı oluşturulup, karşılaştırma alanları ve 

kriterleri saptanır, birlikte takip edilir. 

15. Sınav ve Ödevler 

Eğitimler sonunda katılımcıların öğrenme seviyesini ölçmek ve öğrenilenleri uygulamaya 

geçirmelerini sağlamak üzere sınav ve ödev çalışmaları verilebilir.  

Sınav, eğitimde aldıkları bilgileri kurumlarında var olan uygulamalar üzerinden sorgulayacakları, bilgi 

düzeyini de ölçecek bir çalışma olabilir ve ilgili eğitimin eğitmeni tarafından değerlendirilir. 

Ödev ise öğrendikleri bilgileri kurum süreçlerine uygulamaları durumunda eğitime ilişkin süreçleri 

nasıl geliştirebileceklerine dair bir uygulama ödevi olabilir ve ilgili eğitimin eğitmeni tarafından 

değerlendirilir. 

16. i-Lab 

Kamu kurumlarında bireysel ve kurumsal gelişim amacıyla düzenlenecek anonim biçimde akıl/fikir 

oluşturmada, fikirleri seçme ve sıralamada kullanılacak yazılımdır.  

Söz konusu yazılım, öncelikle insanların herhangi bir baskı altında kalmadan anonim bir şekilde 

fikirlerini ortaya atabilmesine, başkalarının fikirlerini görerek yeni fikir geliştirmesine olanak 

sağlamaktadır. Katılımcılar fikirlerini paralel olarak yazılım üzerinden elektronik yazı tahtasına 

aktardığından süreç çok hızla ilerlemekte, yazılımın sağladığı ek olanaklarla ortaya çıkan fikirler listesi 

çok hızlı bir şekilde proses edilebilmektedir (sıralama, oylama vb). Yazılım uzaktan erişime imkân 

sağladığı için bir araya gelmeden toplantı yapma amacıyla da kullanılmaktadır.   

17. Sanal sınıf 

Bilinen eğitmen eşliğinde sınıf eğitimlerinin çevrimiçi (online) olarak internet üzerinden verilmesini 

sağlayan ortamlara verilen isimdir. Uzaktan öğrenme sisteminin çok önemli bir bileşeni haline gelmiş 

olmakla beraber sadece eğitim odaklı kullanılmamaktadırlar. Sanal sınıf programları uzaktan eğitim, 
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seminer verme, etkileşimli laboratuar uygulamaları, simülasyonlar (benzetim), çeşitli yazılımların 

tanıtımları, video konferans, çevrimiçi danışmanlık, rehberlik gibi çok farklı alanlarda 

kullanılmaktadır. 

Bu tip yazılımlar katılımcıların ve sunumu yapacak eğitmene/yöneticiye sadece internete alt yapısıyla 

7-24 ve dünyanın her yerinden aynı anda ve/veya farklı zamanlarda oturum düzenleme imkânı 

vermektedir. Sanal sınıf uygulamaları, ülkemizdeki internet hızları ve maliyetleri düşünüldüğünde 

video konferans sistemlerine çok iyi bir alternatif oluşturmaktadır. 
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STRATEJİST İŞLETİM SİSTEMİ 

Bir kapasite gelişim sistemi olarak StratejisT modelinin Şekil 7’de görülen beş ana süreç ile 

uygulamaya geçirilmesi planlanmıştır.  

Şekil 7: İşletim Sisteminin Ana Süreçleri 

 

Kurulacak işletim sisteminin; tutundurma, kurumsal gelişim planlarının hazırlanması, gelişim 

programlarının uygulanması, gelişim ölçme ve değerlendirme ve gelişim programlarının 

güncellenmesi ile ana süreçlerini yürütmesi gerekmektedir. Tasarlanan modelin bütünsel hedefi; 

bireylerin,  kurumların ve ülkenin Stratejik Yönetim yetkinliklerini geliştirerek kapasitesini 

yükseltmektir. Kurumlar arası koordinasyonu sağlamak için merkezi otoriteyi temsil eden, Devlet 

Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı, Maliye Bakanlığı benzeri 

üst kurumlara bağlı bir merkeze ihtiyaç vardır. Söz konusu merkez, kamu kurumlarının strateji 

geliştirme, insan kaynakları, personel, eğitim ve bilgi işlem birimleri ile koordinasyon içinde 

çalışacaktır. Tüm kamu kurumlarının Stratejik Planlarına hakimiyeti açısından, merkezin, “Devlet 

Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’na” bağlı olarak yapılandırılması önerilmektedir. Bu merkezin, 

mevcut yapılar içindeki herhangi bir kamu ya da özel eğitim danışmanlık kurumu yapısında değil 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bünyesinde yer almasının önerilmesi üç temel gerekçeye 

dayandırılmaktadır. Bu gerekçelerin;  
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• Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının üst politika ve stratejilere hakimiyeti, 

• Yöneticilerin programlara katılımını sağlayacak bir üst otorite konumunda olması, 

• Birbirlerini rakip olarak gören kamu ve/veya özel sektör eğitim ve danışmanlık kurumlarının, 

farklı tedarikçilerle işbirliği yapma güçlüğü ve sürdürdükleri mevcut program ve yöntemlerini 

değiştirme zorluğu ile karşılaşılacağı olduğu düşünülmektedir. 

Gelişim programlarının bağımsız bir merkezden yönlendirilmesi; geri bildirimlerin sağlanması ve 

hizmet kalitesinin sorgulanabilmesine olanak verecek ve bunları doğal bir durum haline 

getirebilecektir. 

Diğer taraftan kurumlar arasında ortak kültür, ortak etkileşim ve iletişim ortamının yaratılmasını, 

kurumsal farklılıkları, gelişmeleri ve değişiklikleri müfredata hızla aktarabilmeyi ve eylemden 

öğrenme faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesini sağlayacaktır. 

Önerilen merkezin tanıtımında 2 algının doğru ortaya konularak yönetilmesi gerekmektedir. 

1. Yeni kamu yönetimi anlayışı idareleri merkezi yapılardan arındırmaya çalışırken, yeni merkezi 

hizmet birimi oluşturulması bu yaklaşıma aykırı değil midir? 

Önerilen merkez; bir koordinasyon ve danışmanlık birimidir. Her kurumun kendi 

insan kaynakları / eğitim / personel birimleri strateji geliştirme hizmetlerine destek 

olmak üzere çalışmalarını sürdürecektir. Kapasite gelişim modeli StratejisT’in kamu 

kurumlarında işler hale gelmesinin ardından bu birim kaldırılacaktır.   

2. Tüm merkezi kamu kurumlarına merkezi hizmet verilmesi için çok sayıda uzman mı istihdam 

edilecektir? 

Merkez çekirdek kadro ile çalışacak, kurumların insan kaynakları / eğitim / personel 

birimlerinin, strateji geliştirme iş aileleri ile birlikte çalışmalarını yönlendirecektir. 

Merkezin çağrısı ile farklı çalışma grupları oluşturularak koordinasyon sağlanacaktır. 
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1. STRATEJİST KOORDİNASYON MERKEZİ “STRAKOM” 

Modele işlerlik kazandırabilmek için kurulması önerilen merkez, proje kapsamında StratejisT 

Koordinasyon Merkezi - STRAKOM olarak ele alınmıştır.(2) STRAKOM süreli bir kurum olup, 

2011-2018 yılları arasında 7 yıllık bir zaman dilimi içinde hizmet etmesi önerilmektedir. Bu süre 

10.Kalkınma Planı hazırlıklarının başlatılacağı ve kamu kurumlarının (belirli dönemlerde) yeni 

Stratejik Planlama süreçlerini kapsaması dikkate alınarak öngörülmüştür. STRAKOM’da 7 yıllık 

zaman aralığında makro hedeflerden sapmalar ve sapmaların nedenlerinin de takibine ışık tutacak 

öneriler geliştirilebilecektir. 

STRAKOM’da tüm kurumlarda uygulanabilecek programları yönlendirecek “yetkin” bilgi ve 

deneyimlerini herkesin kabul edeceği bir ekip oluşturmak önemlidir. Merkezin farklı kurumlara hizmet 

verdiği göz önüne alınarak, görevlendirilecek kişilerin, konularında uzman, sürekli gelişim ortamında 

bulunan, yetişkin eğitiminde deneyimli ve eğitim konularında danışmanlık yapmış ya da yapabilecek 

nitelikte olmaları söz konusudur.   

STRAKOM’un çekirdek kadrosunda sözleşmeli 7 kişilik bir takımın oluşturulmasında yarar 

görülmektedir. Yedi kişilik kadronun, dördü daimi sözleşmeli doktoralı uzman, üçünün yüksek lisans 

veya MBA yapmış uzman yardımcı olması düşünülmektedir.  

Doktoralı uzmanlar için önerilen uzmanlık alanları: 

o Eğitim programı ve içerik geliştirme uzmanı 

o Eğitimde ölçme ve değerlendirme uzmanı 

o Stratejik Planlama ve süreç geliştirme uzmanı 

o IT uzmanı olması planlanmaktadır. (IT uzmanı, web sitesi güncelleme, web platformu, 

forum, sanal sınıf, i-lab, ilgili yazılımlar ve diğer çoklu medya teknolojilerini yönetme 

görevini üstlenecektir.) 

Yüksek lisans veya MBA yapmış 3 uzman yardımcısının; Endüstri Mühendisi / İşletme Mühendisi / 

İşletme mezunu olması tercih edilmeli ve uzmanlık alanlarının ise; kamu yönetiminde verimlilik, 

şeffaflık, yetkinlik yönetimi, bütçe ve performans yönetimi, insan kaynakları yönetiminden birinin 

olması önerilmektedir. 

 

2 STRAKOM, Dış Ticaret Müsteşarlığınca oluşturulan TURQUALITY yapısına benzer bir merkezdir.   
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2. STRAKOM İŞ MODELİ VE ORGANİZASYON YAPISI 

Sunulan Kapasite Gelişim Modeli ile üretilen müfredat 2009-2010 yıllarında kamu kurumlarında 

yapılan durum tespiti sonucunda oluşturulmuştur; bu zaman kesitindeki durumu yansıtmaktadır. 

Programların kamu kurumlarının gelişimine katkı yapması için planlı, organize ve her kurumun 

yapısına göre farklı seviyelerde ve yöntemlerle hazırlanması gerekmektedir.  

Kurumsal ve bireysel ihtiyaçların analizi için anket soruları(3) araç olarak kullanılabilecektir. Modelde; 

Stratejik Yönetim sorumluluğunu taşıyan yöneticilerin rolleri belirlenmiş, hedeflenen yetkinliklerin 

tanımları yapılmıştır. Müfredat programlarında, StratejisT modelinde tanımlanan yetkinliklerin 

uygulamaya geçirilebilmesi için, ihtiyaçlar eğitim içeriklerine aktarılabilmelidir. Eğitimler 

uygulamaya aktarılamadıkça kurumsal kapasitenin gelişimine katkısı tartışılır hale gelmektedir. 

Nitekim yaptığımız ankette de katılımcılar bireysel yetkinliklerini yüksek değerlendirdikleri halde 

kurumsal yetkinlikleri daha düşük değerlendirmişlerdir. Bu nedenledir ki StratejisT modeli kamu 

yöneticilerinin stratejik kapasitelerini geliştirmeyi eğitim ve uygulamalarla entegre edilmiştir. 

Gelişim programının bireylerin ve kurumların beklentilerine yanıt verebilmesi; kurumun kendine özgü 

ihtiyaçlarının gözden geçirilmesini, içeriklerin ihtiyaçlara uygun olarak güncellenmesini gerekli 

kılmaktadır. Programın her bir unsurunun kurumun vizyon, misyon, amaç, hedef ve faaliyetleri ile 

ilişkilendirilmesi, kuruma özgü vakalarla birlikte ele alınması ile beklenen katkı sağlanabilecektir.  

Kamu kurumlarında etkin eğitimlerin yapılabilmesinde, Türkiye’de ve dünyada meydana gelen 

değişimlerin ve gelişimlerin uygulamaya geçirilmesi için hazırlanacak programların aynı doğrultuya 

yönlendirilmesi gereklidir. Bu merkez, yönlendirme yaparak, “Kamu Kurumları”nda her pozisyondaki 

yöneticilerin ve yönetici adaylarının Stratejik Yönetim yetkinliklerinin gelişimi için hizmet verecektir.   

Bir diğer önemli konu ise tedarikçilerin tespitidir. Klasik anlamda eğitim hizmetini verecek olan 

Eğitim Danışmanlık Kurumlarının ve/veya uzmanların kamu adına izlenmesi, seçilmesi, hazırlanacak 

programlara modelin işleyişine uygun şekilde yön verilmesi, değerlendirilmesi, kurumların akredite 

edilmesi için kamu kurumlarına danışmanlık yapılması gündeme gelmektedir.    

Ana hatları yukarıda açıklanan fonksiyon koordinasyon ve işbirliği yetkinliği gerektirmektedir.  

Bilim, teknoloji ve iletişim alanlarındaki hızlı gelişmeler, program geliştirme çalışmalarının sürekli 

olmasını, araştırma ve geliştirme çalışmalarının kesintisiz yapılmasını gerekli kılmaktadır. Bu süreçte, 

pek çok soruya yanıt aranmaktadır, bu nedenle StratejisT’in uygulamaya geçirilmesinin çalışma 

grupları aracılığı ile yürütülmesi önerilmektedir. Önerilen çalışma grupları; programların hazırlanma, 

uygulanma ve değerlendirilme çalışmalarını yürütmek üzere farklı sorumlulukları olan 2 ana gruptan 

3 Durum analizi sırasında uygulanan anket soruları, “Durum Tespit Raporu’nun ekinde verilmiştir. 
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oluşacaktır. Bu gruplar; Program Danışma ve Karar Kurulu ile Yürütme Komitesi olarak 

isimlendirilmiştir.  

Önerilen STRAKOM organizasyon şeması Şekil 8’de verilmiştir.  

 

Şekil 8 STRAKOM Organizasyon Şeması 

Grup. I - Program Danışma ve Karar Kurulu: 

Kurulun 17 üyeden oluşması önerilmektedir. Önerimize göre kurulun üyeleri arasında her Bakanlığın 

bir Genel Müdürünün yer alması düşünülmektedir(4): 

1. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı (Kurul Başkanı) 

2. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı  

                                                 
4 Kurum isimleri örnek olarak verilmiştir.  

StratejisT Koordinasyon Merkezi 
STRAKOM 

Müsteşarlık 

Ekonomik Modeller ve 
Stratejik Araştırmalar Genel 

Müdürlüğü 

STRAKOM ÇALIŞMA GRUPLARI 

STRAKOM PROGRAM 
DANIŞMA VE KARAR KURULU 

STRAKOM YÜRÜTME 
KOMİTESİ 

İletişim ve 
Tutundurma 
Çalışma 
Grubu 

Tasarım 
Çalışma 
Grubu 

Sistem 
Çalışma 
Grubu 

Eğitim 
Çalışma 
Grubu 

Uygulama 
Çalışma 
Grubu 

Ödül 
Çalışma 
Grubu 
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3. Başbakanlık Devlet Personel Başkanı 

4. Hazine Müsteşarlığı Personel Genel Müdürü 

5. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

6. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

7. Kültür ve Turizm Bakanlığı 

8. Ulaştırma Bakanlığı 

9. Milli Eğitim Bakanlığı 

10. Sağlık Bakanlığı 

11. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı  

12. Adalet Bakanlığı Adalet Akademisi Kurulu Başkanı  

13. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı  

14. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı -Türk İş Kurumu Genel Müdürü  

15. Çevre ve Orman Bakanlığı   

16. İçişleri Bakanlığı 

17. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı 

Kurul toplantılarına STRAKOM’dan daimi hizmet sözleşmeli en az 2 uzman bu kurula sekretarya 

hizmeti yapmak üzere katılır. 

Kurulun yılda iki kez Kasım ve Haziran aylarında toplanması öngörülmektedir. Kurul Kapasite 

Gelişim faaliyetlerini izler, karar alır ve tavsiyelerde bulunur. 

Grup. II - Yürütme Komitesi: 

Bu grup; kurumlarıyla ilgili görüşleri bildirecek, SGB-İK-Eğitim birimlerinden yöneticiler, hizmeti 

alacak katılımcılar ve konunun uzmanı kişilerden oluşturulacaktır. 

Kurumların stratejileri ile ihtiyaç duydukları eğitimleri uyumlandırabilecek bir yönlendirme organıdır. 

Temel işlevi; kurum kültürünü dikkate alarak, kurumun stratejilerinin programlara yansıtılmasını 

sağlama, hazırlanan programları ana stratejilere ve üst politika belgelerine yönlendirme ve tüm 

program geliştirme çalışmalarını koordine etme görevi yapar.  

Kurumlar arası programların, çalıştayların, konferansların düzenlenmesi görevlerini üslenir. 

Program çalışma grubu; eğitim programlarının her aşamasını takip ederek çalışmalarını yürütürken, 

gerektiğinde danışmalık yapacak bir eğitim ve uygulayıcı uzmanlar grubudur.  
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Programın hazırlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi aşamalarında görev yapacak 

gruptur.  Bu gruptaki uzmanlar hazırlanan eğitim içeriğine göre değişebilmektedir. STRAKOM 

çalışanları bu grubun tabii üyeleridir. Grubu oluşturacak üyeler: 

- İlgili konunun  akademisyenleri  

- İlgili konunun kurumda içinden uzmanları 

Bu grup içinde çalışma alt grupları oluşturularak STRAKOM’un koordinasyonuna yardımcı olacaktır. 

Ayda en az bir kez toplanmasında fayda görülen 6 çalışma komitesi kurulması önerilmiştir.  

1. Tasarım Çalışma Grubu: TÇG 

2. Sistem (IT) Çalışma Grubu: SÇG  

3. Tutundurma ve İletişim Çalışma Grubu: TİÇG 

4. Eğitim Çalışma Grubu: EÇG 

5. Uygulama Çalışma Grubu: UÇG 

6. Öneri ve Ödül Çalışma Grubu: ÖÇG 

3. STRAKOM UZMANLARININ GÖREVLERİ 

Program geliştirme çalışmalarının ortam dinamiklerini dikkate alınarak, yerel ve global gelişmeler 

doğrultusunda yönlendirilmesi gerekir. Özellikle günümüzde bilim, teknoloji ve iletişim alanlarındaki 

hızlı gelişmelere bağlı olarak program geliştirme çalışmalarının sürekliliği, araştırma ve geliştirme 

çalışmalarının kesintisizliği sağlanmalıdır. Gelişim programlarının hazırlanması, organizasyonu, 

uygulanması, uygulamanın izlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarında yardımcı olacak bir uzman 

grubuna ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle program geliştirme çalışmalarına STRAKOM Eğitim 

Çalışma Grubu destek olacaktır. Eğitim Çalışma Grubu, farklı uzmanlık alanlarında görev yapan 

kişilerden oluşan takımları koordine ederek yenilikler, değişiklikler ve farklı görüş açılarını 

programlara uygulamalarına yansıtılabilecektir.  

Özellikle tedarikçi kurumların sürekli olarak izlenmesi son derece önem taşımaktadır. Kurulan 

modelin özelliği ders içeriklerinin yeniden kuruma ya da kurumlara özel olarak geliştirilmesini ve 

eğitimden sonra da takip edilmesini gerektirmektedir. Eğitmenlerin de kurumları ve kurumların 

ihtiyacı olan alanları öğrenmeleri gerekmektedir. Bu nedenle eğitmenler modelimizde öğrenme ortağı 

olarak nitelendirilmektedir.    

STRAKOM uzmanlarının görevleri aşağıda sıralanmıştır: 
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a. Performans ve yetkinliklerde geliştirilmesi gereken alanları belirlemek 

Kurumun içinde bulunduğu ortam ve koşulları analiz ederek, hedeflenen iş sonuçlarına ulaşmak için 

kritik başarı faktörlerinin belirlenmesine destek olur. Kurumun diğer birimlerinin yöneticileri ile 

eğitim ihtiyaçlarının tespitine ışık tutacak mülakat ve klinik toplantıları yapılandırır. Kurumların 

ihtiyaç analizleri yapabilmeleri için modelde kullanılan “anketin” gereken maddeleri rehber alınarak 

yeni anket soruları oluşturur. (StratejisT modelinin temel öğrenme parametreleri bu ankette yer 

almaktadır.)  

b. Gelişim sürecine destek olmak 

Performans ve yetkinlik konularını ve iş önceliklerini dikkate alarak; gelişim programlarını 

yönlendirir.  

Tüm kurumların misyonunu, değerlerini ve kültürünü, kurumun hedeflerini ve bulunulan zaman dilimi 

içindeki ortam, gündem ve sorunları da göz önünde bulundurur.  

StratejisT Kapasite Gelişim Modelinin ilk aşaması olan “Hazırlık” programının yılda 4 kez 

düzenlenerek, programın %80’ini tamamlayan tüm katılımcılara sertifika verilmesi için planlama, 

organizasyon ve koordinasyonuna destek sağlar.  

c. Öğrenmenin etkilerini izlemek ve sonuçları değerlendirmek 

Eğitim öncesi ve sonrası beceri/davranışları değerlendirmek üzere katılımcılarla görüşmeler yapar, 

öğrenmenin iş ortamına nasıl aktarıldığını izler. Tedarikçilerin de izlemesini sağlayacak sistemleri 

önerir. Öğrenmeyi ölçme metotlarını geliştirir. Bunun için eğitim öncesinde, eğitim sırasında ve eğitim 

sonrasında kullanılacak formların doldurulmasını sağlar. (Ek: 2 İçerik Geliştirme Bilgi Dosyası, Ek: 4 

Program içeriği Akış Formu, Ek: 5 Değerlendirme formu, Ek: 6 Sınav sonuç raporu  Ek: 7 Program 

Sonuç Raporu) 

Uygulama sırasında ve sonrasında öğrenme çözümlerinin etkisini değerlendirir. Bu çözümlerin 

çalışanlar üzerindeki etkisini ve iş sonuçlarına dönüşüp dönüşmediğini irdeleyerek raporlar. 

d. Çalışmaların güncelliğini korumak 

Dünya ve Türkiye’deki gelişme ve değişimleri izleyerek yeni bilgiler doğrultusunda programların 

güncelliğini korumak için düzenli çalışmalar yapar.  

Oluşturulacak sanal kütüphane ile tüm kurumlara bilgi edinme olanağı yaratır. Kurumlar her türlü bilgi 

kaynağına uygun koşullarla sahip olurlar. 
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e. Yöneticilerin görüşlerini almak 

Kurumların başta İnsan Kaynakları, Eğitim birimleri olmak üzere ilgili diğer birimlerinden sorumlu 

yöneticileri sürece katar, kurumlar arası iş aileleri oluşturur.(5) İhtiyaç sahiplerinin önerileri 

doğrultusunda program geliştirme işlemlerini yönetir.  

f. Kurum içi ve kurumlar arası eğitmenler havuzunun oluşturulmasına destek olmak 

Kurumlardaki mevcut eğitici eğitimi sistemlerini inceler. Kurumsal öğrenmenin sürekliliğini sağlamak 

üzere eğitici eğitimlerinin planlanmasına yardımcı olur. StratejisT modelinin sürekliliğini sağlayacak 

uzmanların organizasyonunu yapar. Uzmanlık alanlarında yurt içinde ve yurt dışında eğitim almalarını 

sağlar. Kurum içi eğitim ortaklarını (tedarikçileri) sertifikalandırır. 

g. Gelişim/Eğitim Ortağı tedarikçilerin seçimine ve yönetimine destek olmak 

Dış tedarikçileri belirlenen kriterlere göre değerlendirilerek bir Gelişim/Eğitim Ortağı tedarikçi havuzu 

oluşturulmasını sağlar, modelin öngördüğü biçimde tedarikçileri yönlendirir, akredite eder.  

Yurt içi ve yurt dışı eğitim merkezlerinin başarılı olanlarını tespit ederek kurumlara önerir. 

Dış tedarikçi ve iç tedarikçi listelerini günceller değerlendirmeleri takip eder. İç/dış tedarikçilere geri 

bildirim verir. (Ek: 9) 

h. Gelişim programı zamanlaması ve katılımları düzenlemek 

Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve eğitim planlarının hazırlanmasında kurumlara yardımcı olur; 

bu konudaki gelişmeleri izler ve eğitim ihtiyaç analizlerinin yapılması için kurumlara farklı yöntemler 

önerir.  

Kurumları bilgilendirir, modelin “hazırlık” aşamasında tanımlanan eğitimleri tüm kurumların alması 

için talep yaratılmasını sağlar. Kurumlardaki yöneticilerin ihtiyaçlarına göre “Kuruma Özel” 

eğitimlerin hazırlanmasına ve uygulanmasına destek olur. 

Kurum bazında ve bireysel bazda katılım taleplerini alır. Programın, tedarikçi gelişim ortağı, yeri, 

zamanı ve katılımcılarını belirler. Katılımcıların profilini analiz eder ve tedarikçi gelişim ortağına 

iletir. (Bknz: Program katılımcıları bilgilerinin değerlendirilmesi s.48) 

i. Kurumlara özel ve kurumlar arası toplantıların koordinasyonu yapmak 

Başlangıç konferanslarını yönlendirir, düzenlenmesine yardımcı olur.  

                                                 
5 SGB’lerin oluşturduğu ‘aile’ ortamının İnsan Kaynakları/Personel ve Eğitim Daireleri arasında geliştirilmesi  
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Modelde belirlenmiş temalar doğrultusunda konuşmacılar davet ederek “Vizyon Toplantıları” 

düzenler. Tema içeriklerini çalışma komiteleri ile geliştirir. 

Merkez, kurumlar arası bilgi akışını ve etkileşimini sağlamak için belirlenen zaman aralığında 

“Kurumlardan En İyi Uygulama Örnekleri”nin sunumu için Öğrenme Platformları hazırlar. İyi 

örneklerden esinlenerek, kurumların kıyaslamalar yapmasını, gelişimlerini ve değişimlerini 

hızlandırmaları sağlar.  

j. StratejisT web platformu, web sitesi ve ÖYS sistemlerini güncel tutmak 

Yazılı (online) iletişimini web platformu üzerinden kurar. Kurumların dikkatini çekecek haber ve 

yorumları web sitesine aktarır. Güncellemeleri duyurur. Sanal sınıf uygulamalarının gelişim ve eğitim 

ortakları/tedarikçiler tarafından kullanılmasını teşvik eder. Forumlara katılımı sağlar. 1. Kademe 

yöneticilere de katılım motivasyonunu artırmaları için önerilerde bulunur. 

k. Öneri ve ödül sistemleri ile gelişmeleri yönlendirmek   

Kurumlardaki öneri sistemlerinin geliştirilmesine yön verir. Önerileri gözden geçirir. Kurumlar arası 

ödül sistemi kurulması çalışmaları yapar. Çalışmalardaki uzlaşmalar doğrultusunda yasal düzenlemeler 

(kanun, tebliğ, yönetmelik, genelge vb) için gerekli hazırlıklara yön verir. 

4. STRAKOM’UN KAPASİTE GELİŞİM FAALİYETLERİNDEKİ ROLÜ 

Kapasite Gelişim programlarının hayata geçirilmesinde farklı rolleri bulunmaktadır. Bu roller aşağıda 

açıklanmıştır. 

4.1. Gelişim Programının Kurumlara Uyarlanması 

StratejisT modelinde tasarlanan Kapasite Gelişim Programına uygun olarak, hangi kurum için 5Y 

sürecinin hangi unsurlarının kapsanacağının belirlenme sürecidir. Bu kapsamda; 

- Eğitimlerden beklenen yetkinliklerin kazandırılması için uygulamalarla ilgili eylem planlarının 

yapılmasına destek olmak 

- Eğitimlerin hedef, içerik, program akışını şekillendirmek 

- Eğitim materyallerinin yönetimine katkıda bulunmak   

- Web platformu ile ilgili bağlantıların organizasyonunu yapmak 

- Eğitimde kullanılacak vaka çalışmaları için kurum ve kuruluşların fonksiyonları ile ilişkilerinin 

kurulmasını yönlendirmek 



STRATEJİST MODELİ STRATEJİSİ VE İŞLETİM SİSTEMİ 

KAMUDA STRATEJİK YÖNETİM KAPASİTESİ GELİŞTİRME PROJESİ                               47 /199 

- SGB’ler ile Stratejik Yönetim araçlarını gözden geçirmek, doğru kullanımını yönlendirmektir. 

4.2. Çalışma Planının Hazırlanması 

Uyarlama çalışmalarına başlarken, bu çalışmaların ne kadar sürede yapılacağı ve hangi işlemlerin 

yapılacağını planlayıp bir akış şeması hazırlanmalıdır. Özellikle, planlı etkinliklerde bu şekilde bir 

yaklaşım, yapılacak işleri zamanında bitirme açısından da büyük önem taşımaktadır. Bu çizelgeler 

genel hatları ile bir program oluşturma sürecinde izlenecek adımları ve yaklaşık olarak ayrılacak süreyi 

gösterir.  

4.3. Programın Sanal Boyutuna İşlerlik Kazandırılması 

Sanal boyut 5 fonksiyonu ifade etmektedir. 

1. Programlara uzaktan katılım (video konferans, sanal sınıf gibi araçlarla katılım)  

StratejisT Modelinin programında “ZS” ile tanımlanan etkinliklerin sanal ortama aktarılması 

yaygınlaştırma ve sürekliliği sağlamak açısından önem taşımaktadır. 

2. Uzaktan öğrenme (farklı zamanlarda e-öğrenme)  

3. Tüm katılımcıların eş zamanlı olarak eğitmen/koç/mentorlarla önceden belirlenen zamanlarda 

sanal sınıf aracı ile görüşmelerinin sağlanması (office hour) 

4. web platformu üzerinden gelişim programları ile ilgili bilgi ve dokümanların paylaşımı ve 

forumlar 

5. ÖYS Öğrenme Yönetim Sistemi ile StratejisT’in kayıtlarının tutulması ve hafızasının 

oluşturulması 

4.4. Kurumların İhtiyaçları İle Programların Örtüştürülmesi 

Her gelişim programının hazırlanması için öncelikle iki soruya yanıt bulunması gerekir: 

Kurumda nelere ihtiyaç duyuluyor?   Bu ihtiyaç nasıl giderilebilir? 

İhtiyaç saptama çalışmalarında kurumların ve bireylerin konu alanları ile ilgili ihtiyaçlar belirlenir ve 

programlara hedefler konur. Daha sonra programın ana temasıyla ilgili şu sorulara cevap aranır: 

1. Kurumun beklenti ve ihtiyaçları nelerdir? 

2. Bireyin beklenti ve ihtiyaçları nelerdir? 

Kurumun beklenti ve ihtiyaçları temelde eğitim programlarının hedeflerini ortaya koyar ve bu 

belirlemelere uygun hedefler programda yer alırsa birey ve kurum arasında uyum sağlanır. 
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Katılımcılarla görüşülerek içeriğin oluşturulması programların sahiplenilmesine yardımcı olur. Bu 

nedenle, değişen ihtiyaçların yakından takibi için, SGB ve İK’ların kurumlarında yılda iki kez gözden 

geçirme toplantıları yapmaları önerilir. 

Toplantılara, kurumun vizyon, misyon ve değerleri ile başlanmalıdır. Kurumun ihtiyaçları ile bireyin 

ihtiyaçları arasında bir paralellik kurulmalıdır. Program içeriklerinin bireyin ve kurumun ihtiyaçlarına 

karşılayabilmesi için program hedefleri ile konu alanları arasında tutarlı ilişkiler bulunmalıdır. 

Belirlenen hedeflere yönelmek için vaka ve örneklerde işlenecek konular belirlenmelidir.  

4.5. Program Katılımcıları Bilgilerinin Değerlendirilmesi 

Programlar aslında “Ne?” ile “Ne olmalı?” arasındaki farkın, kurumlar ve bireyler açısından 

belirlenmesi ve bu farkın nasıl kapatılacağı yönünde önceliklerin saptanmasını ifade etmektedir. 

Programa katılacak kişiler planlanırken ve katılımcılara ilişkin bilgiler toplanmalıdır. Katılımcıların 

formel eğitim ve deneyimlerinin farklı olmasından ötürü, katılımcılar hakkında demografik bilgiler ile 

kişisel merak ve hobilerinin bilinmesi de programın içerik tasarımına yön verecektir. Öğrenme ortağı 

eğitmen/mentor ve programla ilgili kişilere bu bilgiler aktarılmalıdır. 

4.6. Program Hedeflerini Belirleme 

StratejisT ile ilgili programın hazırlanmasında önemli öğeler; hedef, hedeflerin davranışa 

dönüştürülmesi, eğitim, uygulama ve yoklamadır (iş ortamında uygulamaya dönüştürülüp 

dönüştürülmediğinin izlenmesi).  

i. Hedef Analizi 

Eğitimde program geliştirme süreci, program öğeleri olan hedef, içerik, öğrenme-yapma süreci ve 

değerlendirme boyutları arasındaki dinamik ilişkiler bütünüdür. Planlı eğitimlere ayrılan zaman 

sınırlıdır, bunun için kazandırılmak istenen özellikler önceliklendirilmelidir. Eğitimde hedefler, içeriği 

yönlendirmesi, öğrenme-yapma ilişkisini ortaya koyması ve ölçmelere kılavuzluk etmesi açısından 

gerekli görülmektedir.  

Hedefler üç başlıkta değerlendirilmelidir: 

- Kurumun felsefesini yansıtan kurumsal hedef 

- Bireyin iş görüşünü yansıtan hedef 

- Kişiye kazandırılması uygun görülen özellikler ve bir çalışma alanı için hazırlanmış hedef 
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Bireylerin bulundukları kurumların faaliyetlerine göre farklı özelliklere sahip olması istenir. Eğitime 

katılanlarda bulunması gerekli özellikler belirlenirken, nasıl bir kurumda ne gibi işler görmekte ve ne 

tür ilişkileri kurmak durumunda olduklarını da bilmek gerekir.  

Hedeflerde aranacak bazı nitelikler: 

a. Hedefler, katılımcının neler yapması gerektiğini ifade eder. 

b. Hedefler, öğrenme ürününü anlatacak niteliktedir. 

c. Hedef, katılımcıların kazanacağı davranışları gösteren bir eylemle ifade edilir.  

ii. Hedeflerin Davranışlara Dönüştürülmesi 

Bilgi, beceri, yetenek, tutum gibi doğrudan gözlenemeyen özellikler davranışları oluşturur. Davranışlar 

bireyde  var olan, geliştrilmesi, bazen de değiştirilmesi beklenen özelliklerdir. Eğitim programlarının 

düzenlenmesinde ve değerlendirilmesinde kriterler takımı olarak kabul edilen hedeflerin bir birey 

tarafından kazanılıp kazanılmadığına karar verebilmek için bireylerin davranışlarının gözlenmesi 

gerekir. Bu nedenle belirlenen hedeflerle kazandırılmak istenen davranışların tanımı yapılmalıdır. 

Ölçme işlemleri için mevcut davranışlar ve bilgi düzeyi de belirlenmelidir.  

4.7. İçerik Hazırlama 

Programın içerik boyutunda belirlenen amaçlara ulaşmak için “ne öğrenecekler?” sorusuna yanıt aranır 

ve öğrenme konuları sıralanır.  

i. İçerik Tasarımı 

Bilginin; kendine özgü, doğal, üretken bir yapısı vardır. Üretken yapı, aynı zamanda bireyin çabasıyla 

gelişir. Günümüzde içerik, genellikle farklı disiplinlerden oluşturulur. Belirlenen amaçların en 

ekonomik ve yararlı biçimde gerçekleştirilebilmesi için içerik ve öğrenme birlikte düşünülmelidir. 

Aktarılacak bilgiler kolayca anlaşılabilir, öğrenilebilir, uygun bir yapıda sunulmalıdır. Uygun yapı; 

eğitim içeriği üzerinde odaklanılarak bilginin kullanılabilir hale getirilmesidir. Eğitim içeriğinde eski 

ve yeni bilgilerin gözden geçirilip güncellenmesi, katılımcıların öğrenmelerine yardımcı olur. Bunun 

için yetişkinlerin öğrenme özelliklerini dikkate almak gerekmektedir. Öğrenme süreci tüm bireyler için 

aynı değildir. Öğrenmeyi yönlendiren iç ve dış etkenler, her birey için değişebilen süreçlerin 

oluşmasına yol açmaktadır. Ancak yetişkinlerde öğrenmeyi etkileyen en temel faktör; sağlanacak 

faydanın anlaşılmasıdır. Bu açıdan içeriğin her programdan önce gözden geçirilmesi gerekir. 
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ii. İçeriğin Düzenlenmesi 

İçeriğin düzenlenmesinde temel kriterlerden biri öğrenmedir. İçerik, yöneticilerin ve yönetici 

adaylarının kısa zamanda öğreneceği tekniklerle hazırlanmalıdır. Diğer bir kriter ise, faydadır. İçerik 

bireyin çalışma hayatına dönük olmalı ve problem çözme becerisini geliştirmelidir.  

İçerikte kavramların, ilkelerin, fikirlerin bütünlük içinde düzenlenmesi, katılımcının organize edilen 

bilgiyi anlamlı biçimde içselleştirebilmesine yardımcı olur. Bu süreçte eğitmenin görevi, içeriği en 

uygun biçimde organize etme, uygun materyalleri seçme ve konuyu tümdengelim yaklaşımıyla 

kolaylaştırmaktır.  

İçerik düzenlenmesinde temel ilkeler arasında somuttan soyuta, basitten karmaşığa, kolaydan zora, 

bütünden parçaya ya da parçadan bütüne, günümüzden geçmişe, olaylardan kavrama ve genellemelere, 

yakın çevreden uzağa doğru yapılan bir sıralama vardır. Ayrıca içerik, etik, çağdaş, bilimsel, sanatsal 

ve felsefi bilgilere ters düşmemelidir. Her şeyden önemlisi de içerik hedeflerle tutarlı ve yöneticiler 

için anlamlı olmalıdır. 

Katılımcıların mevcut eğitim durumları, program geliştirme çalışmalarını etkiler. Çünkü eğitim, 

katılımcılar açısından öğrenmeye zorlama, eğitmenler açısından da öğretmeye zorlama olarak 

görülmektedir.  

Katılımcıları programın merkezinde tutabilmek için hedeflere uygun, yaparak öğrenme etkinliklerine 

yer verilmelidir. Etkinliklere dayalı bir öğrenme yaklaşımı katılımcı açısından da ilginç olmaktadır. Bu 

etkinlikler planlanırken dikkate alınması gereken çalışanlara kazandırılmak istenen davranışlar 

olmalıdır. 

4.8. Karşılıklı Beklentiler 

Katılımcıların beklentileri, katılımcılardan kurumun beklentileri, öğrenme ortağından beklenenler 

sürecin her aşamasında farklıdır.   

i. Kurumun Beklentileri  

Kurum, eğitime gönderdiği katılımcıların işlerine döndüklerinde öğrendiklerini hızla uygulamaya 

aktarabilmelerini, katılımcılar da ne elde edeceklerini ve elde ettiklerinin ne faydası olacağını bilmek 

isterler.  

ii. Öğrenme ve Gelişim Ortağından Beklenenler 

Tema ne olursa olsun, eğitmenin görevi; kendini sürekli yenilemek, birlikte çalışacağı kurumları, 

katılımcıları, faaliyetlerin süreçlerini öğrenmek ve katılımcılara aynı zamanda rehberlik etmektir.  
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Öğrenme ve gelişim ortaklarının (tedarikçilerin) STRAKOM’un koordinasyonunda eğitim sonrası, 

öğrenme hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığı konusunda 9 ay boyunca izlemeleri önerilmektedir. İzleme 

sonuçlarının raporlanması ve tedarikçi dosyasında bulundurulması modelin önemli bir bilgi setini 

oluşturur. Her eğitimci/öğrenme ortağı bu 9 aylık sürede en az 3 kez sanal ortamda veya yüz yüze 

ortamda 1-2 saat süre ile katılımcılarla görüşür. 

Öğrenme ortaklarından beklenenler aşağıda özetlenmiştir: 

- Yetişkin eğitimi vermiş ve farklı eğitim yöntemlerinde kendini yetiştirmiş olmak 

- Konusunda uzmanlık, konusunun uygulamaya aktarılma yöntemlerini öğretmek ve farklı 

uygulamalardan örnek vermek ve tüm bilgilerin güncel olmasına dikkat etmek  

- Kurum hedefleri doğrultusunda; yöneticileri ve İK çalışanlarını yönlendirerek veya 

danışmanlık yapabilmek, çalışanların eğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışmalarına yardımcı 

olabilmek: Soru hazırlamak, mülakat yapmak, anket hazırlamak ve sonuçlarını analiz 

etmek 

- Kurum ve çalışan ihtiyaçlarına göre programı tasarlamak ve yürütmek 

- Hazırlanan programların katılımcı notlarını, gerekli olan örnek olay çalışmalarını ve görsel 

malzemelerini hazırlamak, konu ile ilgili okuma materyali önermek 

- Programları farklı öğrenme metotları ile yönetmek ve koordine etmek 

- Eğitimleri/Etkinlikleri eğitim sırasında ve sonrasında değerlendirmek ve yönetime 

değerlendirme raporu vermek (katılımcıların devamı, program çıktılarının uygulamaya 

aktarılması, eğitim sırasında tartışmalara katılım, takım çalışmalarının sonuçlarının 

sunulması vb) 

- Değerlendirme ve analizler sonunda mevcut programda değişiklik yapmak ya da 

geliştirmek 

- Farklı seviye ya da pozisyondaki katılımcılara uygun olarak eğitim konularını, 

dokümanlarını, örnek olayları ve öğrenme metodolojisini değiştirmek 

iii. Katılımcılar Açısından Yapılacakların Belirlenmesi  

Katılımcıların yani öğrenenlerin gelişim programları içindeki rolleri sadece programları takip etmek 

olmamalıdır. Katılımcılardan, programa hazırlık, programdaki etkinliklere uyum, geliştirmeye katkı, 

öğrendiklerini uygulamaya aktarma ve geri bildirim vermeleri beklenmektedir. 



ii. Strakom’un Program Geliştirme Sürecindeki Görev ve Sorumlulukları 

Program geliştirme sürecinin adımları ve sürecin tasarımı için örnek bir tablo aşağıda verilmiştir. 
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Hazırlık ve Giriş Etkinliklerine Katılım: Önceden bilgilendirilerek, hedef ve içerik ilişkisini kurabilen 

katılımcılar, yeni bilgileri almaya, kısmen, hazır hale gelirler. Bu nedenle, katılımcılara harcayacağı 

zaman sonunda hangi bilgi, beceri ve davranışları kazanacağı ve hedeflerin neler olduğu 

bildirilmelidir. İçerik çalışmalarında bazı katılımcıların bulunması sağlanmalı, fikir ve önerileri 

alınmalıdır. Bu hedeflere ulaşabilmek için nasıl bir tasarım yapıldığı ve katılımcıların neler yapması 

gerektiği açıklanmalıdır. Katılımcılar da bu doğrultuda kendilerini hazırlamalıdır. 

Gelişim etkinliklerine uyum: Katılımcılar konu işlenirken yapılması planlanan etkinliklerde örneğin, 

grup çalışmaları, vaka çalışmaları, beyin fırtınası, sunum, proje gibi faaliyetlerde rol almalı, grupla 

uyum içinde olmalıdırlar.   

iv. Eğitimden Sonra Katılımcılardan Beklenenler  

Eğitimden sonra katılımcılardan beklenenler daha çok kendilerine iletilen tartışma soruları, anket 

yanıtlama, gözlem, raporlama, kendi performanslarını sorgulama gibi, öğrenilenlerin işe aktarımı ile 

ilgilidir. Web platformlarına ve forumlara katılım da son derece önemlidir. 

4.9. Yeni Bir Programın Denenmesi 

Yeni hazırlanan ya da geliştirilen programın etkili bir şekilde uygulanması için her aşamanın ayrıntılı 

bir şekilde planlanması gerekir. Planlama; programın birey, içerik ve kurum boyutlarında olur. 

Değişim bu üç faktörün birlikte ele alınmasıyla sağlanır. 

Program denemenin temel amacı, geliştirilen yeni programın kurumlarda uygulamaya alınmadan önce, 

seçilen kurumlarda/birimlerde; programın hedefleri, beklenen davranışlar, işleyiş, yöntem, materyaller, 

eksik ya da fazla yönlerini tespit ederek en iyi programa ulaşmaktır. Ek: 8’de verilen form ile öğrenme 

ortağı eğitmenin deneme (demo) dersinde değerlendirme yapılır. 

i. Programın Değerlendirilmesi 

Program değerlendirme; programın etkisi hakkında karar verme ve eğitim hedeflerinin gerçekleşme 

derecesini belirleme sürecidir. Bu aşamada, hedeflerle beklenen değişimin ne kadar gerçekleştiği 

belirlenir. Programın uygulanmasında yetersiz kalan ya da uyumsuzluk görülen öğelerin olup 

olmadığı, varsa aksaklıkların nelerden kaynaklandığı tespit edilir. Program sonunda, değerlendirme 

formunu; eğitmen ve kurumun sorumlusu doldurarak STRAKOM’a iletir. (Ek: 7 Program Sonuç 

Raporu)  

Değerlendirme sonuçları program geliştirme uzmanlarına programa devam etme, gözden geçirme ya 

da yeni bir aşamaya geçme konusunda bilgi verir.  
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Tablo 1: Gelişim Programı Tasarımı 

Yeni Bir Gelişim Programı Tasarımı 

Aşama İşlem 

Program Tanımı Amacın belirlenmesi 

Tasarımcıların seçimi 

Beklenen Yetkinliklerin Belirlenmesi Yetkinliklerle temaların ilişkilendirilmesi 

Gelişme Amaçların davranışa dönüştürülmesi 

 Uygun akış planlarının yazılması 

 Öğrenme materyallerinin geliştirilmesi 

 Öğrenme ortamının düzenlenmesi 

Değerlendirme Sonuçların değerlendirilmesi 

Merkez çalışanlarının program gelişimi sürecindeki görevleri kurum düzeyinde ve birim düzeyinde 

olmak üzere iki boyutta ele alınmalıdır. 

4.10. STRAKOM Üyelerinin Kurum ve birim Düzeyindeki Görev ve Sorumlulukları 

a. Kurumlara dönük kaynaklardan yararlanmanın yanı sıra, eğitimlerdeki uygulamalardan geniş 

ölçüde veri toplamak, vaka ve örnek olay havuzu oluşturmak, 

b. Kurum içinde birimler arasındaki haberleşme kanallarını sürekli açık bulundurmanın yollarını 

araştırmak, 

c. Kurum ve birimlerin program geliştirmeye ilişkin görüş ve düşüncelerini toplamak üzere 

öneriler geliştirmek, 

d. Kurumlardaki uzmanlar arasından istekli ve ilgili olanları merkezde program geliştirme 

çalışmaları içine almak, 

e. Tek model program geliştirme anlayışından uzaklaşarak kurumların fonksiyonuna ve yapısına 

göre çok sesliliği yansıtacak modeller geliştirmek 

f. Talep yaratmak ve programlara yapılacak başvuruları değerlendirmek 

4.11. STRAKOM Üyelerinin Birim Düzeyindeki Görev ve Sorumlulukları 

Birimlerin işlev ve faaliyetlerini dikkate alarak aşağıdaki etkinlikleri koordine eder: 

a. Program geliştirme süreci için ihtiyaç analizlerini yönlendirme, analizleri değerlendirme 

yöntemlerini geliştirmek 
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Hazırlık ve Giriş Etkinliklerine Katılım: Önceden bilgilendirilerek, hedef ve içerik ilişkisini kurabilen 

katılımcılar, yeni bilgileri almaya, kısmen, hazır hale gelirler. Bu nedenle, katılımcılara harcayacağı 

zaman sonunda hangi bilgi, beceri ve davranışları kazanacağı ve hedeflerin neler olduğu 

bildirilmelidir. İçerik çalışmalarında bazı katılımcıların bulunması sağlanmalı, fikir ve önerileri 

alınmalıdır. Bu hedeflere ulaşabilmek için nasıl bir tasarım yapıldığı ve katılımcıların neler yapması 

gerektiği açıklanmalıdır. Katılımcılar da bu doğrultuda kendilerini hazırlamalıdır. 

Gelişim etkinliklerine uyum: Katılımcılar konu işlenirken yapılması planlanan etkinliklerde örneğin, 

grup çalışmaları, vaka çalışmaları, beyin fırtınası, sunum, proje gibi faaliyetlerde rol almalı, grupla 

uyum içinde olmalıdırlar.   

iv. Eğitimden Sonra Katılımcılardan Beklenenler  

Eğitimden sonra katılımcılardan beklenenler daha çok kendilerine iletilen tartışma soruları, anket 

yanıtlama, gözlem, raporlama, kendi performanslarını sorgulama gibi, öğrenilenlerin işe aktarımı ile 

ilgilidir. Web platformlarına ve forumlara katılım da son derece önemlidir. 

4.9. Yeni Bir Programın Denenmesi 

Yeni hazırlanan ya da geliştirilen programın etkili bir şekilde uygulanması için her aşamanın ayrıntılı 

bir şekilde planlanması gerekir. Planlama; programın birey, içerik ve kurum boyutlarında olur. 

Değişim bu üç faktörün birlikte ele alınmasıyla sağlanır. 

Program denemenin temel amacı, geliştirilen yeni programın kurumlarda uygulamaya alınmadan önce, 

seçilen kurumlarda/birimlerde; programın hedefleri, beklenen davranışlar, işleyiş, yöntem, materyaller, 

eksik ya da fazla yönlerini tespit ederek en iyi programa ulaşmaktır. Ek: 8’de verilen form ile öğrenme 

ortağı eğitmenin deneme (demo) dersinde değerlendirme yapılır. 

i. Programın Değerlendirilmesi 

Program değerlendirme; programın etkisi hakkında karar verme ve eğitim hedeflerinin gerçekleşme 

derecesini belirleme sürecidir. Bu aşamada, hedeflerle beklenen değişimin ne kadar gerçekleştiği 

belirlenir. Programın uygulanmasında yetersiz kalan ya da uyumsuzluk görülen öğelerin olup 

olmadığı, varsa aksaklıkların nelerden kaynaklandığı tespit edilir. Program sonunda, değerlendirme 

formunu; eğitmen ve kurumun sorumlusu doldurarak STRAKOM’a iletir. (Ek: 7 Program Sonuç 

Raporu)  

Değerlendirme sonuçları program geliştirme uzmanlarına programa devam etme, gözden geçirme ya 

da yeni bir aşamaya geçme konusunda bilgi verir.  

ii. Strakom’un Program Geliştirme Sürecindeki Görev ve Sorumlulukları 
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d. Eğitimlerdeki etkinliklerde kullanılabilecek her tür eğitim araç-gereç ve materyallerin 

hazırlanması ya da belirlenmesi aşamasında program geliştirme uzmanlarıyla birlikte çalışmak 

ve bu materyalleri kullanmak, 

e. Programları sürekli izleyerek gerekli değişiklikleri saptamak, program geliştirme grubu ile 

birlikte eğitimdeki gerekli değişiklikleri yapmak ya da yeni program hazırlamak, 

f. Eğitim dokümanlarını, okuma materyallerini, katılımcıların eğitim öncesinde yapması 

beklenen çalışmaları program başlamadan en az 1 hafta önce merkeze göndermek. Bu 

materyalleri web portalından kontrol etmek. Gerekiyorsa forum açmak, forumun açıldığını 

duyurmak.  

Sistemde (online) olanlarla iletişim kurmak. 

g. Standartların ve koşulların geliştirilebilmesi için program geliştirme uzmanına/komitesine 

bilgileri aktarmak, önerilerde bulunmak. 

5.1. Eğitmenlerin//Öğrenme Ortaklarının Nitelikleri 

Kurumsal gelişim planlarının uygulanmasında insan kaynakları yapılarının ve seçilen öğrenme 

ortaklarının önemli bir rolü vardır. Öğrenme ortakları yetişkin eğitimi veren, işi gereği eğitim ve 

öğrenme ortamında aktif konumda bulunan deneyimli ve bilgi birikimine sahip uzmanlar, yöneticiler 

veya eğitmenliği meslek edinenlerdir. Yetişkin eğitimini gelişim ve sürekli öğrenme boyutuna taşıması 

beklenen bu uzmanları “öğrenme ortakları” olarak isimlendirmek bağlamı güçlendirmektedir. 

Öğrenme ortakları her şeyden önce, konusunda uzman ve güncel bilgiye sahip olmalıdır. 

Öğrenme ortakları genellikle; yurt içi ve yurt dışından eğitim danışmanlık firmaları/kurumları, 

üniversiteler, üniversitelerin sürekli öğrenme merkezleri ya da bireyler olmaktadır.  

Kurum ve /veya kuruluşlar Gelişim Programlarını ne kadar iyi tasarlasa, kurum ne kadar istekli olsa da 

“öğrenme sürecinin” kilit kişi ya da kişileri eğitmenleridir. Eğitmenlik ya da eğiticiliğin ötesinde 

erişkin eğitiminde görev alan eğitmenler çok farklı rolleri üslenmektedirler. Bu kişiler, konunun 

uzmanı olduğu kadar, öğrenicidirler. Organizatör, koordinatör, arabulucu, danışman özelliklerine 

sahiptirler. İyi konuşmacı ve iyi dinleyicidirler, sabırlıdırlar. Kişilere karşı güler yüzlüdürler, onlarla 

iyi iletişim kurar ve etkileşim içinde bulunurlar.  İdareci, yönetici ve liderdirler. Kişileri ve olayları 

tarafsız değerlendirirler, başkalarını motive ederler. Yaratıcı ve yenilikçidirler. Öğrenilenleri gerçek 

hayatla ilişkilendirmeye yardımcı olurlar. Bu farklı roller nedeniyle, kolaylaştırıcı, mentor, koç gibi 

yeni kavramlar insan kaynakları sözlüğüne girmektedir.  

Günümüzde bu kişilerin işi giderek zorlaşmaktadır. Eğitim aracılığıyla kurumun hedeflerine 

ulaşabilmesinin yanı sıra, kurum üyelerinin ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve tutumların kazandırılması 
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sırasında bağlı oldukları alışkanlıkların ve kalıpların kırılması beklenmektedir. Öğrenme ortağı aynı 

zamanda kendi alışkanlık ve kalıplarını da sorgulayabilmelidir. 

Bu işleri yapanlar ve yapmak isteyenler yüksek performans elde etmek için bir önceki eğitimden 

aldıkları geri bildirimlerle kendilerini ve sunum stillerini gözden geçirmek sorumluluğunu da 

taşımaktadırlar.  

5.2. Eğitmenlerin//Öğrenme Ortaklarının Yetkinlikleri 

Eğitim verilen kurumun ya da organizasyonun niteliği, büyüklüğü, işlevleri ve ilişkileri öğrenme 

ortaklarından beklenen yetkinliklerin önceliklerini farklı kılmaktadır. Öncelik gözetmeksizin 

eğitmenlerde (öğrenme ortaklarında) olması gereken temel yetkinlikler aşağıda sıralanmıştır. (Aşağıda 

açıklamaları verilen yetkinlikler; hem kurum içi ve hem de kurum dışı öğrenme ortakları için 

geçerlidir.) 

Etkili İletişim Kurma: Bilgilerini ve kendini iyi ifade eder. Başkalarından gelen bilgilere açıktır, 

dinler, anlamak için çaba harcar. Başkalarının duygu ve düşüncelerine duyarlılık gösterir. Kişilere 

karşı güler yüzlü olma alışkanlığına ve empati geliştirme yetkinliğine sahiptir. 

Gelişime Açıklık: Kendi performansını artırmak için kendisini geliştirme, yenilikleri izleme, 

öğrenmeye isteklidir. Araştırır, inceler, kendini günceller. Hedeflere ulaşmak için, kişisel bilgilerden 

fazlasına başvurur, teknoloji ve bilgi sistemlerini kullanır. 

Gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesinde yardımcı olur; geliştirmeye ihtiyaç duyulan konular  (işler, 

süreçler, davranışlar, beceriler vs.) üzerinde çalışır.  

Gelişim faaliyetlerinde destek olur; gelişim faaliyetlerini (gerektiğinde) birlikte belirler, gelişimi 

destekleyecek kaynakları sağlar. Performansa yönelik net ve açık geri bildirimlerde bulunur; gelişimi 

sağlamak için gerektiğinde yeni faaliyetler önerir. 

Esneklik: Kurumdaki değişiklikleri anlamaya çalışır; yapılan işlerde, durumlarda ve ortamda meydana 

gelen değişimlerle birlikte değişimin mantığını ve temelini kavramaya çalışır. Yeni iş durumları için 

bilgi elde etme yollarını arar. Baskı altında çalışabilir. 

Değişime ve yeniliklere olumlu bir şekilde yaklaşır; değişiklikleri ve yeni durumları öğrenme ve 

gelişim olanakları olarak görür, değişimin yararlı yönleri üzerinde durur ve söylemlerini olumlu bir 

şekilde dile getirir. 

Stratejik Yönetim: Hazırlayacağı program için stratejiler geliştirir, hedefleri, amaçları belirler, 

planlama ve programlamanın yanı sıra uygulamaya geçirmek için gerekli organizasyonları ve 
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koordinasyon konularını öngörür. Stratejik Yönetim yetkinliği ileri görüşlülük, olasılıkları önceden 

kestirme ve risk almayı da içerir. 

Karar verme: Bilgiyi değerlendirir, karar verebilmek için ilgili tüm verileri araştırır; ilişkileri, 

eğilimleri değerlendirir ve gerekli olanları adım adım sürece katar. 

Gelişim sürecinin her aşamasında karar verme ve uygulama durumundadır. Seçenekler üzerinde çalışıp 

sağlam ve akılcı kararlar verebilir. 

Analitik Düşünme: Neden-sonuç ilişkisi kurarak sorunu, ortamı ve fırsatları anlar, sinyalleri okur,  

formüle eder ve adım adım sürece dönüştürür.  

Sorunları ve ortamı teşhis eder, ilişkileri inceler, durumların farkına varır eylem gerektirip 

gerektirmediğini belirler. 

Bilgi toplar, öncelikle bilgiye ulaşmak için derin araştırma yapar, takip eder, sorular sorar. 

Öğrenme Odaklılık: Araştırma, geliştirme, aktarabilme, bakıp-değerlendirip görüş bildirme, günceli 

izleme, eleştirel düşünce bakış açısına sahip olarak geri bildirimleri değerlendirir. 

Çabuk öğrenir; öğrenmeye heveslidir; yeni teknikleri çabuk kavrar ve uygular. 

Bilgiyi paylaşır; elde ettiği bilgileri paylaşır ve çevresini geliştirir. Bilgiyi hemen değerlendirir; 

hataları öğrenme fırsatı olarak görür. 

Takım Liderliği: Katılımcılara ilham verip, inandırır, değişimci, kolaylaştırıcı rol model olur. Takım 

oluşturur; takımın uyum ve işbirliği içinde çalışabilmesi için rol ve sorumluluklarını belirler, takımın 

başarılı olması için gerekli araç ve yöntemleri araştırır ve oluşturulmasını sağlar. 

Takımın başarısı için yön gösterir; takımın amacını ve bu amacın benimsenmesine çalışır; açık, net ve 

ölçülebilir hedefler konmasına yardımcı olur. 

Takıma bağlılık konusunda örnek olur; takımın beklentilerine ve kurallarına bağlı kalır, takım 

içersinde kendisine düşen sorumlulukları yerine getirir. 

İşbirliği: Kişilerin sınırları olduğunu kabul eder ve ihtiyaç halinde onlara destek olur. Çatışmaların 

çözümünü kolaylaştırır, kendi uzmanlığını başkalarıyla paylaşır. 

Yapıcı iş ilişkileri kurar; birlikte çalıştıklarına ve katılımcılara kendilerine değer verildiğini, takdir 

gördüklerini hissettirir. İşbirliği ve ortak hedeflerin gerçekleştirilme sürecini sistemli bir şekilde takip 

eder ve değerlendirir. 
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Kişisel amaçlarını ikinci planda tutar; kendi amaçlarından çok, işbirliği içinde bulunduğu ekibin, 

kurumun amaçlarına öncelik tanır. 

Çatışma ve Uzlaşma Yönetimi: Başka insanlarla iyi ilişkiler kurar, çalışma arkadaşları arasında 

doğabilecek çatışmaları en aza indirerek uyum sağlar, çözüm üretmek için zaman ayırır. Öfke ve 

kızgınlığı azaltmaya çalışır. 

Taraf tutmaz; baskı altında kalmadan objektif kriterlere dayanarak yaklaşır. Kendisini karşısındakinin 

yerine koyarak (empatik) davranır; diğerlerinin tutum ve görüşlerini anlamak için ilgi gösterir. 

Dürüsttür; herkese adil davranarak güven verir. 

Motivasyon: İyimserdir, sorunlarla başa çıkmaya isteklidir, morali yüksektir, karşılaşılan her türlü 

sorun, problem ve farklı kararları fırsat olarak görür. Olumlu yaklaşır. Sorunlar karşısında çaresiz 

durumuna düşmeden, çözüm üretme gayreti içinde olur.  

Müşterilere/Katılımcılara Duyarlılık: Müşteri kurumu inceler, eğitimle ilişkili alanlarını öğrenir. 

Müşteri ihtiyaçlarını anlamak için çaba gösterir. Beklentilerini karşılamak için verdiği sözleri yerine 

getirir. Müşterilerle işbirliğine dayalı ilişkiler kurar; beklenti ve problemlerini karşılamak üzere 

harekete geçer, yaptığı planların ve eylemlerin müşteriyi ne şekilde etkileyeceğini düşünür, ihtiyacını 

karşılamak için problemlerini çözme yoluna gider, yerine getiremeyeceği sözler vermekten kaçınır. 

Müşterilerin beklentilerini, düşüncelerini ve memnuniyetlerine ilişkin sinyalleri izlemenin önemini 

bilir. Bunları öğrenmek, her aşamada ayrı ayrı değerlendirmek için takip eder. 

Tüm bu yetkinliklerin bir kişide olması, olsa da her zaman bu yetkinlikleri sergileyebilmesi son derece 

güçtür. Planlı çalışma alışkanlığı ile bu yetkinlikler geliştirilebilir.  

İşe Aktarımı Etkinleştirmek: Öğrenme ortağı sunum notları, okuma materyalleri, ödev, sunum gibi 

yazılı ve görsel kaynaklarla birlikte eylemsel öğrenme ortamları yaratarak hedeflenen bilgi ve 

becerilerin içselleştirilmesine yardımcı olur. Grup tartışmaları, grup çalışmaları, çalıştaylar, proje, 

simülasyon gibi yöntemler ve araçlarla gerçek iş ortamında karşılaşılan sorunlara ait çözümlerin 

birlikte üretilmesine ve uygulamaya aktarımına destek verir.  

Öte yandan katılımcıların birbirlerinden öğrenecekleri çok farklı bilgi, beceri ve deneyimleri vardır. 

Kurumun değişik birimlerinden gelenlerin ya da farklı kurumlardan gelenlerin birbirleriyle 

kaynaşmaları, benzer sorunları her yöneticinin yaşadığını anlamaları; sorunlara değişik açılardan 

bakabilme ve işbirliği yetkinliklerini geliştirmektedir. Eleştirel düşünme ve soru sorma alışkanlıklarını 

kazandırmak bu yolla pekiştirilebilmektedir. Bu nedenle öğrenme ortağı sunumunun tasarımını 

yaparken, eylemsel ve birbirinden öğrenme faaliyetleri ile programdan sonraki takip sürecini de 

planlamalıdır.  
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Başarılı bir sonuç elde etmek için tasarım aşamasında kurumda önce insan kaynakları ve strateji 

birimleri ile çalışarak kurumu tanımalı, ardından da eğitim verilecek kişilerden bir kısmı ile 

görüşmeler yapmalıdır. Böylece sadece konuya özgü değil kuruma özgü içerik ortaya çıkabilecektir. 

Kurumların, çalışanların eğitim ve gelişim planlarından sorumlu birimleri; gelişim programlarını temin 

edecekleri “Tedarikçileri/Eğitim Ortakları olacak kurum ya da kişileri” gerekli bilgileri edinmek ve 

sürece işlerlik kazandırmak için yönlendirmelidirler. Bunun için Ek: 2’de hazırlanan “Bilgi Dosyası” 

formunun kullanılması önerilmektedir. Bilgi Dosyası öğrenme ortakları tarafından doldurulur ve 

ağırlıklı olarak; öğrenme metotları, tasarım süreci, içerik, kaynaklar, kazanımlar, değerlendirme süreci 

bilgilerini kapsar. 

6. TEDARİKÇİLERİN “GELİŞİM ORTAKLARININ” BELİRLENME SÜRECİ 

6.1. Kurum Dışı Tedarikçi Portföyü Oluşturma Karar Kriterleri 

StratejisT Koordinasyon Merkezi (STRAKOM) Eğitim Grubu aşağıdaki kriterleri dikkate alarak bir 

gelişim ortakları ön listesi hazırlar. Ön listede kurumlar hakkındaki aşağıda sıralanan bilgiler yer 

almalıdır:(Ek: 9) 

• Kurumun web adresi 

• Kurumun faaliyet alanları 

• Faaliyet alanlarının yüzdesel dağılımı (Eğitim, Danışmanlık, vb) 

• Hizmet ettiği “Kamu Sektörü”, “Sivil Toplum Kuruluşları” “Özel Sektör” olarak listesi 

• Eğitim verilen alanların yüzdesel dağılımı (6)  

• Son iki yılda gerçekleştirilen eğitimlerin alan bazında adetleri 

• Son iki yılda gerçekleştirilen eğitim başlıkları 

• Son iki yılda eğitim verilen kurumların sektörel dağılımı 

• Eğitim içeriği geliştirme yöntemleri 

• Eğitim alanı başına düşen eğitmen sayısı 

• Kurumda görev yapmakta olan kadrolu eğitmen sayısı 

• Kadrolu eğitmenlere ait ortalama kıdem 

• Eğitmenlerin akademik unvanları (Prof. Dr., Doç. Dr. ve Dr. gibi)  

                                                 
6 Gelişim ortağının uzmanlığının katılımlı yöntemler ve stratejik yönetim alanında olması tercih nedeni 
olmalıdır. 
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• Konaklama olanakları 

• Eğitim salonu olanağı 

• Yazılı/ basılı eğitim doküman temini 

• Eğitim donanımının (barko, lap top vb) temini 

• Kalite belgesi olup olmadığı 

• Yazılı / basılı yayınları 

• Son iki yılda düzenlediği seminer, konferans, organizasyon veya diğer çalışmalar 

• Yabancı temsilciliği olup olmadığı 

• (Varsa) İşbirliği içinde bulunulan kurum ve kişiler 

• Son iki yılda kuruma özel gerçekleştirilen çalışmalar, eğitimler, projeler 

• Ödeme koşulları 

• Fiyatlandırmada kullandığı para birimi 

• Özel indirim ve diğer özel koşulların olup olmadığı 

• 20XX yılında eğitim programları, eğitim fiyatları ve programı sunan eğitimcilerin isimleri 

• Son iki yılda kurum tarafından hizmet verilen referans şirketler listesi 

• Kurum tarafından kamuya hizmet verilen referans listesi 

Daha sonra belirlenen gelişim ortaklarından StratejisT Programlarından hangilerini yapabileceğiyle 

ilgili bilgi talep edilir.  

6.2. Ön Listede Yer Alan Gelişim Ortaklarının Onaylanması 

Uygulanacak programa özgü öğrenme ve gelişim ortağının belirlenmesinde, katılımcı yollayacak 

kurum/kurumlara da danışılarak aşağıdaki başlıklar çerçevesinde öğrenme ve gelişim ortakları 

onaylanır: 

• Geçmişi ve referansları genel kabul görmüş 

• Katılımlı yöntemler uygulamada ve stratejik yönetim alanında bilgi birikimi ve deneyimi 
yüksek 

• Programı uygulayacak kişilerin yeterlilikleri yüksek 

• Programı kurum ve kişilere uyarlayabilme yetkinlikleri yüksek 

• Öğrenme ortaklarının akademik unvanlarına (Prof.Dr., Doç.Dr. ve Dr. gibi) sahip olmaları 
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• İş bitirme belgeleri  

• Tekrarlayan programlarda geçmişteki memnuniyet verilerinin gözden geçirilmesi 

kriterleri değerlendirilerek karara bağlanır.  

İhale için öneriler: 

İhale sonuçlandığında beyan edilen eğiticilerin dışında, aynı kariyerde olmayan eğitici 

getirildiğinde cezai işlem uygulanacağına ilişkin hükümlerin şartnamelerde yer alması 

İş bitirme belgeleri kuruma sunan gelişim ortaklarına ilave puan verilerek iş bitirme belgelerinin 

dikkate alınması  

Ek: 10’da Eczacıbaşı Holding’in “Tedarikçi Seçim Formu örnek olarak verilmiştir. 

 



 

7. STRATEJİST MODELİNİN İŞLETİM SİSTEMİNDE PAYDAŞLARDAN BEKLENENLER 

StratejisT Koordinasyon Merkezinin diğer tüm paydaşlarıyla olan etkileşimleri Tablo 2’de özetlenmiştir. Gelişim programlarının StratejisT modeline uygun 

olarak sürekliliğinin sağlanabilmesi için, sürecin her adımında “Üst Yönetim (Kademe 1), SGB, İK, diğer birimler (harcama, denetleme vb) ile katılımcıların 

ve gelişim/öğrenme ortağı tedarikçilerin birlikte destek vermesi beklenmektedir. Bu tablo, Şekil 7’de verilen süreç adımlarının, paydaşların yapacakları 

görev ve faaliyetlerle ilişkilendirilmesini göstermek amacıyla hazırlanmıştır. 

Tablo 2: Görev Dağılımı 

Paydaş 
 

Süreç 

StratejisT 
Koordinasyon 

Merkezi 
(STRAKOM) 

Kurum Gelişim Ortağı 
(Dış) Üst Yönetim SGB İK / Eğitim Diğer Birimler Katılımcı 

Ana Süreç 1: 
StratejisT 

Tutundurma 

       

Öğrenme 
Yönetim 

Sisteminin (ÖYS) 
Kurulması ve 
Yönetilmesi 

ÖYS özelliklerini 
belirler. Teminini 

sağlar. 
SÇG 

  Kurumsal bilgiyi 
ÖYS’e işler. 

Bilgi İşlem Birimi: 
Kurumun mevcut 

sistemleriyle 
uyumlaştırılmasını 

sağlar. 

Kullanıcı 
eğitimlerini alır. 

ÖYS’nin 
işletilmesiyle ilgili 
gerekli eğitimleri 
verir ve kurulumu 
sağlar. 

StratejisT 
Programının 
İletişiminin 
Yapılması 
Katalog 

hazırlanması 

İletişim planını ve 
içeriğini hazırlayıp 

kurumlara iletir. 
TİÇG 

İlgili birimleri 
görevlendirir. 

İletişim planına 
destek verir, 

uygulamaları takip 
eder ve geri 

bildirim verir. 

  İletişim hakkında 
geri bildirim 

verir. 

Danışmanlık yapar. 
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Paydaş 
 

Süreç 

StratejisT 
Koordinasyon 

Merkezi 
(STRAKOM) 

Kurum Gelişim Ortağı 
(Dış) Üst Yönetim SGB İK / Eğitim Diğer Birimler Katılımcı 

StratejisT 
Portalının 

Yönetilmesi 

Yenilikleri 
işlenmek üzere 

DPT Müsteşarlığı -
IT’ye gönderir. 

SÇG 
Programla ilgili 

forumları 
yönlendirir. Sanal 
faaliyetlere yön 

verir. 
EÇG 

 Kurum 
çalışanlarının 
yayın, makale, 

uygulama, 
projelerinin 

STRAKOM’a 
gönderimini sağlar. 

Program bilgilerini 
izler. 

Kurum içinde 
kullanılmasını 

özendirir. 

DPT Müsteşarlığı -IT: 
Portala işlenen 

bilgilerin kurumda 
duyurulmasını sağlar. 
Kurum yöneticilerinin 
e-posta adreslerini ve 

bilgilerini girer 

Öneriler getirir. İçerik sağlar. 
Danışmanlık yapar. 

StratejisT Kitabı 
ve Destek 

Materyallerinin 
Hazırlanması 

Materyal tasarımını 
yönetir. 

 
TÇG 

 Satın alma sürecini 
yönetir. 

Kurum içinde 
koordine eder. 

Katılımcı 
bilgilerini verir. 
İzin, toplantı vb 

kuruma özel 
günleri planlar. 

  İçerik bilgilerini ve 
temalarla ilgili 
gelişmeleri 
destekler 

Uzaktan Destek 
Modülünün 

Hazırlanması 

Yurt içi ve yurt dışı 
üniversitelerin ve 

kurumların 
programlarını 

inceler. 
EÇG 

 Önerilen ders 
içerikleri hakkında 

kurumsal 
mutabakat ve 

gerekli bilgileri 
vererek kuruma 
özel ders haline 

getirilmesini 
sağlar. 

DPT Müsteşarlığı: 
Eğ. Şb: İçeriklerin 

ve öğrenme 
yöntemlerinin 

planlamasını yapar. 
Kurum adına izler. 
İçerik tasarımını, 
teminini sağlar. 

(ihale) 

IT: ÖYS’ye 
eklenmesine destek 

verir. 
Her kurum:  Kayıtları 

takip eder. 
Raporlamaları İK ile 

değerlendirir. 

 Standartlara uygun 
içerik sağlar. 
Ön tasarım 
çalışmalarına 
katılır. 
Demoları hazırlar. 
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Paydaş 
 

Süreç 

StratejisT 
Koordinasyon 

Merkezi 
(STRAKOM) 

Kurum Gelişim Ortağı 
(Dış) Üst Yönetim SGB İK / Eğitim Diğer Birimler Katılımcı 

Ulusal Stratejiler 
Konferansının 
Düzenlenmesi 

Temaları belirler. 
Makale seçim 

kriterlerini 
oluşturur. Seçim 
komitesi kurar. 

EÇG 
Duyuru hazırlar. 

Organizasyon 
sürecinin adımlarını 

belirler. 
TİÇG 

Konuşmacı organi-
zasyonları yapar. 

UÇG 

Tema 
toplantısına 
katılarak, 

sponsor olur. 
Oturum 

başkanlığı 
yapar. 

 

Kurumun 
projelerini sunar. 

Kurum içinde 
katılımı sağlar. 

Halkla İlişkiler 
Kurum içi ve dışında 

PR yapar. 

Yayın takımları 
oluştur. 

Çalıştayları yönetir. 
Moderatörlük 
kolaylaştırıcılık 
yapar. 

Ana Süreç 2: 
Gelişim Planının 

Hazırlanması 

       

İhtiyaç 
Analizinin 
Revizyonu 
Yapılması 

StratejisT 
İhtiyaç analizlerini 
gözden geçirme ve 
tekrar belirlemede 

kurumlara 
danışmanlık yapar. 

EÇG 

Eğitim 
kurullarında 

görüşülmesini 
sağlar. 

Görevlendirme 
yapar. 

SP ile ilgili 
aksayan yönleri 

bildirir. 

Yeni ihtiyaçları 
STRAKOM’a 

bildirir. Önerilerini 
sunar. 

Anket düzenlemelerini 
portala girer. 

Anketlere katılır, 
formları doldurur. 

Danışmanlık verir.  
Yılda bir kez analiz 
çalıştayı hazırlar. 
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Paydaş 
 

Süreç 

StratejisT 
Koordinasyon 

Merkezi 
(STRAKOM) 

Kurum Gelişim Ortağı 
(Dış) Üst Yönetim SGB İK / Eğitim Diğer Birimler Katılımcı 

Kurum İçi 
Eğitmen 

Yetiştirme 

Duyuru ve 
programları 
yönlendirir. 
Tasarımı ve 

programı 
kurumlarla 

oluşturur. Kurumlar 
arası eğitmen 

havuzu oluşturulur. 
Eğitmenlerin 
temalara göre 

alacakları “eğitici 
eğitimi” 

programlarını 
belirler. 

Sertifikalandırır. 
EÇG-TİÇG 

Eğitici 
eğitimlerini 
destekler. 

Etkinliğinin 
artması için 

motive 
sertifikaları, 
imzalar ve 

verir. 
Törenlere 

katılır. 

Her kurumda 
toplam başkan 
sayısının en az 
%10’u kadar 

kurum içi 
sertifikalı eğitmen 

yetiştirilmesine 
destek olur. 

Uzmanlık 
bilgilerini verir. 

Mevcut programlar 
hakkında bilgi ve 
doküman verir. 

 

  Sunum teknikleri, 
Koçluk / rehberlik, 
Kolaylaştırıcı / 
Mentor 
Etkin İletişim, 
Beden Dili 
Çatışma yönetimi 
vb 
Destekler verir. 
Yeni öğrenme 
yöntemleri önerir. 

Kurumsal ve 
Bireysel Gelişim 

Planının 
Hazırlanması 

 

Kurguyu portaldan 
yayınlar. 
Talepler 

doğrultusunda 
programı hazırlar. 

EÇG 

 Kurumun 
stratejileri, 

hedefleri ve yeni 
projeleri ile 
uyumlaştırır. 

Eğitim kuruluna 
programı 

götürmeden önce 
SGB ile koordine 

eder. 
STRAKOM’dan 

görüş alır. 
 
 
 
 
 
 

Gereken durumlarda 
Katılımcı görüşleri 
için anketleri portal 
üzerinden düzenler. 

Temalar 
konusunda 

hazırlıklı olur. 
Görüşlerini 

aktarır. 

StratejisT 
anlayışına uygun 
dosya oluşturur. 

Mevcut dosyalarını 
günceller. 
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Paydaş 
 

Süreç 

StratejisT 
Koordinasyon 

Merkezi 
(STRAKOM) 

Kurum Gelişim Ortağı 
(Dış) Üst Yönetim SGB İK / Eğitim Diğer Birimler Katılımcı 

Ana Süreç 3: 
Gelişim 

Programlarının 
Uygulanması 

       

Gelişim 
Ortağının 

Belirlenmesi 

Mevcut kaynakları 
sürekli izler ve 

günceller. 
Kurumlara 

dosyaları aktarır. 
UÇG 

 

 Toplantılara katılır. 
Kuruma özgü 

konuları aktarır. 
Kurumda 
yapılacak 

çalışmaları ve 
görüşmeleri 

organize eder. 

Katılımcı profili 
bilgilerini verir. 

Tasarım sürecine 
katılır. 

Demoları izler. 
Değerlendirmelere 

katılır. 
Hizmet içi 
eğitmenleri 

belirler. Önerilen 
programdan 

geçmelerini sağlar. 
(*) 

DPT Müsteşarlığı -IT: 
Belirlenen öğrenme 
ortaklarını portala 

girer. 
Belirlenen öğrenme 
ortaklarını portala 

girer. IT 

 Tasarım sürecinde 
yapacaklarını, KL* 
programını verir. 

Demo yapar. 

Gelişim Programı 
Hazırlık 

 
Eğitim 

materyalleri, 
okuma 

materyalleri, 
kuruma özgü 

vakaları 
yönlendirir. 

Öneri, görüş ve 
yönlendirmeleri 

yapar. 
ÖÇG 

 Her bir program 
faaliyetinin 
birbiriyle 
ilişkisinin 

kurulmasını sağlar. 
Bir eğitim çıktısı 

diğer eğitimin 
girdisi olacak 

şekilde programın 
kurgulanmasını 

sağlar. 

Anketler, 
görüşmeler, 
toplantılar 

sonucunda oluşan 
program Eğitim 

Kuruluna 
sunulmadan 
organizasyon 

çalışmaları yapılır. 
Tahmini maliyetler 

belirlenir. 

 Odak grup 
çalışmalarına 

katılır. 

Kurumda en az 5 
günlük bir çalışma 
yapar. Profilleri ve 
beklentileri anlar. 

Kurum SPsi 
doğrultusunda 

vakaları oluşturur. 
Ön hazırlıkları 

yapar. 
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Paydaş 
 

Süreç 

StratejisT 
Koordinasyon 

Merkezi 
(STRAKOM) 

Kurum Gelişim Ortağı 
(Dış) Üst Yönetim SGB İK / Eğitim Diğer Birimler Katılımcı 

Gelişim Programı 
Uygulama 

Kurumun talebi 
olursa izler. 

UÇG 

Ana programın 
açılış ve 

kapanışlarını 
yapar. 

Periyodik 
aralıklarla bilgi 
alır. İzlediğini 

ve 
sahiplendiğini 

gösterir. 

 Her programa bir 
uzman göndererek 

sahiplenir. 

Katılımı teşvik eder. Ön çalışmaları 
yapar. 

Etkinliklere 
katılır. 

Geri bildirim 
verir. 

 

Gelişim Programı 
ve Ortağı 

Değerlendirme 

Ana kriterleri 
gözden geçirir ve 

formların 
dağıtımını yapar. 

Değerlendirmelerin 
nasıl yapılacağını 

belirler. 
UÇG 

 Değerlendirmeleri 
yorumlar. 

Değerlendirme 
formlarının 

doldurulmasını 
sağlar. 

 Formları 
doldurur. 

Formlara göre 
tasarımı revize 

eder. Katılımcılarla 
iletişimi kaybetmez. 

Ana Süreç 4: 
Gelişim Ölçme 

ve Değerlendirme 

       

Gelişim Hedefleri 
Ölçme 

Yöntem ve 
formların 

hazırlanmasını 
sağlar. 

Uygulamaları takip 
yöntemini 
oluşturur. 

 Gelişim hedefleri 
ile ilgili kurumsal 

temel 
göstergelerini 

oluşturur. Gelişim 
programlarıyla 

ilişkilendirilmesini 
sağlar. 

Kurumsal gelişim 
parametrelerinin 

gelişim planlarında 
gözetilmesini 

sağlar. 

  Gerek tasarım 
aşamasında gerek 
eğitim sırasında ve 

gerekse 
uygulamaya 

döndükten sonra 
hedefleri gözetir. 
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Paydaş 
 

Süreç 

StratejisT 
Koordinasyon 

Merkezi 
(STRAKOM) 

Kurum Gelişim Ortağı 
(Dış) Üst Yönetim SGB İK / Eğitim Diğer Birimler Katılımcı 

Gelişim Planları 
Güncelleme 

Tüm geri 
bildirimler 

doğrultusunda 
güncelleme yapılır. 

Hizmet içi 
eğitmenlerin 

yetiştirilmesinde 
girdi olarak 
kullanılır. 

TÇG 

  Bilgi akışı sağlar, 
kurum içi 

koordinasyonu 
sağlar. 

Uygulamalarda 
görülen aksaklıkları 

yansıtır. 

  

Ana Süreç 5: 
StratejisT  
Gelişim 

Programları 
Güncelleme 

       

Kurumsal Geri 
bildirimlerin 
toplanması 

UÇG   Değerlendirme 
formları, anketler, 

yapılandırılmış 
görüşmeler 
planlayarak 

yönetmelik haline 
getirir. 

İlgili birimlere 
dağıtır. 
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Paydaş 
 

Süreç 

StratejisT 
Koordinasyon 

Merkezi 
(STRAKOM) 

Kurum Gelişim Ortağı 
(Dış) Üst Yönetim SGB İK / Eğitim Diğer Birimler Katılımcı 

Yeni StratejisT 
Kapsam ve 

Hedefleri ile 
Ortaklarının 
Belirlenmesi 

Katılımcı 
memnuniyeti ve öz 

değerlendirme 
formlarını düzenler. 

Kurumlara 
danışmanlık yapar. 

UÇG 

  Global gelişimleri 
izler. 

Kuruma yansıtır. 
Öğrenme ortakları 

ile temas kurar. 

   

Program 
Taleplerinin 

Değerlendirilmesi 

Talepleri 
bütünleştirip 

programı günceller. 
SÇG 

Talepleri teşvik 
eder. 

     



 

8. STRATEJİST İŞ MODELİNİN OPERASYON ADIMLARI 

Operasyonun aşamaları: Program yönetiminin aşamaları Şekil 9’da verilmiştir. 

a. Hazırlık ve taslak çalışmaları 

b. Program organizasyonu 

c. Değerlendirme kriterlerini tanımlama 

d. Programın uygulanması  

e. Değerlendirme ve geri bildirim 

Şekil 9: Program Yönetimi 

 

a. Hazırlık ve taslak çalışmaları 

Hazırlıkların aşağıdaki durumlarda başlar: 

i. Kurumdan/Kurumlardan ve bireylerden talep gelir 

ii. STRAKOM kuruma/kurumlara öneri sunar 

iii. Geri bildirimler doğrultusunda geliştirme yapılır 

Yılda 2 kez kurumun İK/Personel, Eğitim ve SGB sorumluları birlikte Gelişim Programı üzerinde 

çalışılır. 

Kurumlarda programın sorumlusu “Proje Yöneticisi” ve “Proje Asistanı” belirlenir.  

Değerlendirme 
Geri Bildirim 

 
Programın 

Uygulanması

PROGRAM YÖNETİMİ 

Hazırlık ve Taslak Çalışması 

Program Organizasyonu 

Değerlendirme Kriterleri Tanımlama 

Geribildirim ve Revizyonlar
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Program hazırlıklarına destek olmak üzere her yıl, yönetici konumundaki kişilerin kendileriyle ilgili 

öz değerlendirme yaptıkları formlardan yararlanılır.  (Ek: 11) Yöneticiler bu formları her yıl Kasım 

ayında kurumlarının Eğitim birimlerine gönderirler. 

Onaylı tedarikçi gelişim ortaklarıyla görüşmeler başaltılır. 

b. Program Organizasyonunun Adımları 

Proje yöneticisi, kurumla ilgili bilgileri toplar. Kurumun İK temsilcisi ve SGB temsilcileri ile ön 

çalışmayı yaparak “Taslak Program tasarımı” yapılır. Taslak üzerinde İK temsilcisi ve SGB 

temsilcileri ile görüşülür. 

1. Kurumun talepleri ve tasarım doğrultusunda proje için gerekli kaynak planlaması yapılır.  

Kurumdan katılımcı listesi ve iletişim bilgileri istenir. 

Öğrenme ve Gelişim Ortağı Kurumların programları (Modül-Eğitim/Eğitmen listesi) gözden 

geçirilir. Eğitim yeri belirlenir. 

Öğrenme Ortaklarından teklif bilgi dosyaları istenir. Mevcut tedarikçilerle çalışılıyorsa 

bilgilerin güncellenmesi sağlanır. (Ek: 12)  Belirlenen tarihler, etkinlik takvimine işlenmek 

üzerine IT yöneticisine bildirilir ve ön rezervasyonlar yapılır. 

Program maliyeti üzerinde çalışılır. Programın yapılacağı yer ve ikram / konaklama / ulaşım 

vb için teklif isteme mektupları hazırlanır.  

Program son halini alır (nihai ürün = içerik / yapı + öğrenme ortakları / eğitmenler + süre + 

zaman + yöntemler + fiyat) 

Programı gerçekleştirecek onaylı kuruluşlar belirlenir.  

Program teklif dosyası (şartname, teklif mektubu, sözleşme örneği) hazırlanır ve onay için 

kuruma gönderilir. 

2. Kurum program teklif dosyasını inceler ve ihaleye çıkılır. 

Teklif(ler), kurum tarafından onaylanır ve sipariş alınır. Onaylanan sözleşme / protokol, 

uygulama için StratejisT Koordinasyon Merkezine gönderilir. Kurum ile üzerinde mutabık 

kalınan sözleşme / protokol kurumda duyurulur.  Kesinleşen iş anlaşması kapsamında proje iş 

planı hazırlanır.  

Proje İş Planının proje ekibi ile iletişimi toplantı(lar) ile yapılır ve işler ilgili takım üyelerine 

aktarılır.  
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c. Değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi 

Değerlendirme kriterleri iki boyutta ele alınır. Birinci boyut bireysel değerlendirme, ikinci boyut ise 

kurumsal değerlendirmedir. 

Bireysel değerlendirme kriterleri beklenen yetkinliklerle örtüştürülerek belirlenir. Kurumsal 

değerlendirme ise kurumun başarı göstergeleri ile sorgulanır. 

Konu ile ilgili ayrıntılı açıklama “Gelişim Programlarını Ölçme / Değerlendirme Kriterleri” sayfa 

73’de verilmiştir. 

d. Programın uygulanması 

Programın uygulamaya geçirilmesi için adımlar ve gözden kaçırılmaması gereken faaliyetler 

ayrıntıları ile aşağıda verilmiştir. 

i. Programın yürütülmesi için gereken işlemler 

- Yurt dışından gelecek eğitmenlerin lojistik organizasyonları (uçuş, ulaşım, transfer, 

konaklama gibi) yapılır. 

- Öğrenme ortaklarına program tarihleri, kurumla ilgili bilgiler, katılımcı listesi ve proje 

gelişiminin sunumu yapılır. 

- Kurumla öğrenme ortakları arasında protokol / gizlilik anlaşması imzalatılır.  

- İçerik geliştirmek üzere öğrenme ortaklarıyla kurum bir araya getirilir. 

- Öğrenme ortağı eğitmen içerik geliştirme programını hazırlar. (Ek: 2) 

- Öğrenme materyalleri ve program akışı eğitmenden istenir, izlenir. (Ek: 4) 

- Öğrenme ortağı eğitmenden alınan materyaller kurum ile paylaşılır. 

- Konuk konuşmacılar belirlenir, kurumla mutabakat sağlanır ve davet edilir. 

- Öğrenme hedeflerini özetleme, canlandırma (Reflection Session) ve kolaylaştırıcı 

(facilitator) organizasyonu yapılır. 

- Programda varsa sosyal etkinlik organizasyonu yapılır. 
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- Programda belirtilen malzemeler ve yazılım ile ilgili (i-Lab, sanal sınıf, webportalı vb.) 

hazırlıklar yapılır. Kullanım bilgileri gönderilir. 

Projeye uygun olarak program değerlendirme formu revize edilir ve kurum ile mutabakat 

yapılır. Kesinleşen katılımcı listesi / iletişim adresleri ile proje ekibine iletilir. 

ii. Destek lojistik 

- Kapasite Geliştirme Programı web portalının hazırlanması için IT yöneticisine bilgi 

aktarılır.  

- Program boyunca fotoğraf / video çekimi için gerekli organizasyon yapılır. 

- Dosya kapak tasarımı / doküman tasarımı için (varsa) ajansa bilgi verilir.  

- Dosya ve içeriği ile ilgili bilgi, dokümantasyon sorumlusuna iletilir. 

- Katılımcılara davet ve bilgilendirme mesajı gönderilir. 

- Programın gerçekleştirileceği mekân, konaklama ve yiyecek-içecek ile ilgili lojistik 

kontroller yapılır. 

- Katılımcılar için masa üstü isimlikleri, yaka kartı ve yönlendirmeleri hazırlamak üzere 

Bilgi Sistemleri değerlendirilerek dokümantasyon hazırlanır.  

- Yurt dışından gelen eğitmenlere oryantasyon ve teknik destek verilir. 

- Program açılışı organize edilir. 

- Varsa konuk konuşmacılar karşılanır, teknik destek verilir ve konuşmasından sonra 

gönderilecek hediye vb. organize edilir, izlenir. 

- Program süresince eğitmenlerin ve katılımcıların her türlü lojistik soru ve sorunları ile 

ilgilenilir. 

iii. Programın uygulamaya alınması 

- Katılımcılarla birebir ilişki kurulur, bilgi verilir. 

- Dokümanlar dağıtılır. 

- Ders ya da etkinlik takip edilir. 

- Ödev, proje söz konusu ise değerlendirme araçlarının yönetimi yapılır. 
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- Sınav söz konusu ise değerlendirme araçlarının yönetimi yapılır. (Ek: 6) 

- Filpchartlardaki notlar kaydedilir, fotoğrafları çekilir, gerekiyorsa toplanır. 

- Katılımcıların karşılaştığı sorunlara yardımcı olunur. 

- Değerlendirme formları dağıtılıp toplanır ve rapor için IT’ye verilir. (Ek: 5) 

e. Değerlendirme ve geri bildirim 

i. Proje koordinatörü, programı özetler, foto, video, ses kayıtları, katılımcı devam listesi, 

değerlendirme formları, proje, çalıştay gibi etkinliklerin yazılı dokümanlarını dosyalar. 

Gerekli olanları portala işler. 

- Öğrenme ortağı eğitmenlerden program ile ilgili sözlü ve yazılı geri bildirimler 

alınarak program sonuç raporu düzenlenir. (Ek: 7) 

- Değerlendirme raporları kurum ve eğitmenler ile paylaşılır ve aksiyon planları 

yapılır. 

- Program yapısına göre "Sertifika" veya "Katılım Belgesi" organizasyonu yapılır. 

ii. Ödemelerin organizasyonu: Gelişim / Öğrenme ortağı kuruma, eğitim malzemelerine 

(doküman, vaka, örnek olay, makale,  kitap vb), konaklama, ulaşım, yiyecek/içecek vb 

faturalarının izlenmesi işlemlerini kapsar. Bu faaliyetler programın çeşitli aşamalarında 

gerçekleştirilmiş olsa da, dosyanın kapatılması ve eğitim maliyetinin çıkarılması için 

gereklidir.  

iii.  Değerlendirme / Geri Bildirim: 

o Kurum ile programın / modüllerin bitiminde değerlendirme toplantısı yapılır ve 

atılacak adımlar belirlenir. 

o Projenin ve proje ekibinin değerlendirmesi yapılır, başarılı ve gelişime açık 

alanları ortaya konur. 

STRAKOM ile ilgili tüm işlemler ve tüm kayıtlar Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) yazılımı 

üzerinden merkezi olarak yönetilmelidir. 
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MEVCUT DURUMLA MODELİN UYUMU 

Mevcut durumda, yöneticilerin görevleri arasında astlarını yetiştirmek yer almaktadır.(7) Bu ifade 

kişinin başkalarını geliştirmek için öncelikle kendisini geliştirmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Öte 

yandan tüm kamu kurumlarında Hizmet İçi Eğitim yönetmelikleri ve gelenekleri ile yerleşmiştir. 

Kurumlar çalışanlarının iş verimini artırmak, bilgi ve becerilerini geliştirmek, görev, yetki ve 

sorumluluklarını belirlemek, hizmet kalitesini yükseltmek amacı ile konferans, seminer ve her türlü 

eğitim faaliyetini düzenlemektirler. Çağdaş yönetim anlayışı çalışanların kurum içindeki görevlerini 

en iyi şekilde yapabilmelerinin yanı sıra örgüt içi ve dışı karmaşık ilişkileri anlama ve yönetme 

yeteneği de aramaktadırlar.   

Bireyin kuruma katılımıyla başlayan öğrenme süreci aşağıdaki başlıklar altında özetlenebilir: 

• Kurumu tanıtmak, amaç ilke ve politikalarının bir bütün içinde görülmesini sağlamak 

(oryantasyon) 

• İlgili mevzuatı ve teşkilat yapısını anlamak (işe uyum) 

• Görevin gerektirdiği temel mesleki becerileri ve kurumdaki iş yapış tekniklerini 

kazandırmak, geliştirmek  

• Bilim, teknoloji, ekonomi ve iş hayatında meydana gelen gelişmeleri ve yenilikleri 

izleyebilmek, işe aktarabilmek 

• İnsan ve sistemden kaynaklanan hataları sıfıra indirmek 

• Üretilen mal ve hizmetlerin niteliğini, niceliğini ve verimliliği artırmak   

Proje kapsamında üretilen modelin de hareket noktası yukarıda anılan hususların kurulacak 

yapıya aktarılması olmuştur. Organizasyonun amaç, hedef ve stratejilerini gerçekleştirmek için 

yapılması gereken faaliyetlerin gelişim açısından 2 ana başlıkta ele alınmaktadır: 

1. Her yönetici/yönetici adayının yaptığı işi bilmesi 

                                                 
7 23.7.1965 tarih ve 12056 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 
12.5.1982 gün ve 2670 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle  değişik 10’uncu maddesi: “Amir Durumda Olan 
Devlet Memurları “Amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle 
belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını 
yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli sorumludurlar.”  
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a. Kuruma ve konuya özgü gelişim faaliyetlerini öğrenmeli; kurumun faaliyet 

konusu ve içinde bulunduğu sektöre ilişkin bilgileri ve disiplinleri edinmelidir.  

b. Görev alanına özgü bilim dallarındaki gelişmeleri ve mesleki bilgileri izlemeli, 

öğrenmeli kuruma aktarabilmelidir. 

2. Her yönetici/yönetici adayının kurumunun hedefleri doğrultusunda iş yapmayı bilmesi 

a. Stratejik Yönetim yetkinliklerini kazanmalıdır. 

b. Kendini geliştirerek, çevresiyle ilişkilerini yönetecek tutum ve davranışlara sahip 

olmalıdır. 

Öte yandan katılımcıların birbirlerinden öğrenecekleri çok farklı bilgi, beceri ve deneyimleri 

vardır.  

Kurumun değişik birimlerinden ya da farklı kurumlardan gelenlerin birlikte olmaları; benzer 

sorunları her yöneticinin yaşadığını anlama ve sorunlara değişik açılardan bakabilmelerini 

sağladığı gibi işbirliği yetkinliklerini de geliştirmektedir. Eleştirel düşünme ve soru sorma 

alışkanlıkları paylaşım ortamlarında pekiştirilebilmektedir. Bu yüzden programlar eylemden ve 

birbirinden öğrenme faaliyetlerine göre yapılandırılmalıdır.  

Kurumlar gelişim planlarını uygulamadan önce destek alacakları kişi ve kurumların seçim 

kriterleri ile Gelişim Programı Ölçme / Değerlendirme Kriterlerine karar vermelidirler. 

Programların etkisinin ölçülmesi, beklenen faydanın temin edilip edilmediğinin görülmesi 

hedeflenmelidir.  

1. GELİŞİM PROGRAMLARINI ÖLÇME / DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

Kurumların temel sorunlarından biri insan kaynağı için yaptıkları yatırımın faydasını ölçmek; 

uygulamaya yansımasını değerlendirebilmektir. Bu konuda tepki, öğrenme, davranış değişikliği, 

kurumsal sonuçlar olmak üzere 4 aşamanın değerlendirilmesi söz konusudur. 

a. Tepkiler: Katılımcılar programın uygulama aşamasına ne tür tepkiler verdiler?  

Program sonunda katılımcıların programa nasıl tepkiler verdiklerini ölçme alışkanlığı 

kazanılmıştır. (Ek: 5) Programa verilen tepkiler gelecekle ilgili sinyallerdir. Eğitimi, öğrenme 

ortağını, işe uygulanabilirliğini, mekânı, araçları, organizasyonu değerlendiren formlar aracılığı 

ile alınan değerlendirmeler önemli ipuçları, önemli fırsatlardır. 

Eğer katılımcılar olumlu tepki vermiyorlarsa, öğrenme isteksizliği söz konusu olabilir. Olumlu 

tepki öğrenmeyi garanti etmese de olumsuz tepkiler öğrenmenin güçleştiğini gösterir. Alınan geri 
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bildirimler karşılığında yapılan değişikliklerin katılımcılarla paylaşılması çoğu zaman ihmal 

edilmektedir. Katılımcılar tarafında ve katılımcıların mensubu oldukları kurum tarafında “tepkiye 

karşı tepkisiz kalınmış” izlenimi doğmaktadır. 

b. Öğrenme: Ne öğrendiler? 

Öğrenmeyi değerlendirebilmek için özel hedefler belirlenmelidir. Hedefler doğrultusunda 

programdan sonra katılımcılarda meydana gelen tutum değişikliği, bilgi, becerinin olumlu yönde 

artışı öğrenmedir. Öğrenmenin gerçekleşmesi için bilgi düzeyi artmalı, beceriler gelişmelidir. 

c. Davranış değişiklikleri: Öğrendiklerini işlerinde uyguluyorlar mı? 

Program nedeniyle katılımcıların davranışlarında olagelecek değişimlerdir. Davranış değişiklikleri 

tepki ve öğrenme ile ilgili, fakat doğrudan bağlantılı değildir. Tepkiler çok olumlu olsa da 

davranışa dönüşmeyebilir. Davranış değişikliğini etkileyen, kişiye ve kuruma özel faktörleri göz 

ardı etmemek gerekir. Bu faktörlerin başında kişinin istemesi ve ne yapacağını bilmesi gelir. 

Kurum tarafında ise, çalışılan ortamın değişime uygunluğu, yöneticilerin desteği ve kişileri 

motive eden sistemlerin varlığıdır. Unutulmamalıdır ki; kullanılmayan bilgi ve beceriler hızla 

unutulur. 

d. Kurumsal sonuçlar: Hedeflenen kurumsal performans elde edilebiliyor mu? 

Program düzenlenirken beklenen sonuçlar tanımlanmalıdır. İşgücü dönüşüm oranının düşmesi, iş 

kazalarının azalması, maliyetlerin düşmesi, kalitenin geliştirilmesi, müşterilerden gelen olumlu 

görüşlerin artması, şikâyetlerin azalması, verimliliğin artması gibi ölçülebilir sonuçlar 

hedeflenebilir. Liderlik, iletişim, müzakere, değişim yönetimi vb gibi programlarda ölçmede 

güçlük çekilmektedir. Çalışan memnuniyeti anketleri ve mülâkatlar bu bağlamda yol gösterici 

olmaktadır.  

Programlar başlamadan her 4 aşamanın da nasıl ölçüleceği, izleneceği ve değerlendirileceği 

önceden tanımlanmış olmalıdır. 

Bunun için kurumla birlikte hazırlanılacak yeni bir aşamaya ihtiyaç vardır. Ön aşama olarak 

tanımlanan bu aşama, StratejisT için üretilmiştir. Ön aşama; sonraki 4 aşamada yer alacak 

faaliyetlerin yol haritasını içerecektir. 

Bu aşama eğitim sürecinin planlanması, programlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinin 

takip edileceği bir sistemi ifade etmektedir. Her öğrenme ortağının, kapsamlı metotlu bir 

düzenleme yapması, sonuç odaklılık açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle öğrenme 

ortaklarına, daha işe başlarken, akla gelen her önlemi almaları için Kontrol Listesi (KL) 
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tutmalarını gündeme getirilmiştir. Bu Kontrol Listesi (Ek: 3), program süresince karşılaşılacak 

sorunlara önceden hazırlıklı olmanın garantisi niteliğini taşımaktadır.  

Kurum ve öğrenme ortağı/ortakları yukarıda açıklanan aşamalarda mutabık kalarak süreci 

yönetilmelidirler.  Sürecin yönetimi STRAKOM tarafından takip edilmelidir. 

2. PROGRAMIN KURUM İHTİYAÇLARINI KARŞILAMASI 

Birçok kurum, personel sayısı ne olursa olsun, çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarının analiz edilmesi 

gerektiğinin farkındadır. Böylelikle kurumlar: 

• Sonuçların kalitesini garantiler, 

• Stratejik Plan’a katkıda bulunarak yenilik ve değişimde etkin bir rol oynayacak 

yöneticileri geliştirir, 

• Kurulan ve kurulacak sistemlerin sürekliliğini sağlar. 

Eğitim ihtiyaçları analizi, temelde, hangi eğitimin kim için, nasıl ve ne zaman yapılacağını 

tanımlamaya yardımcı olur. Burada söz konusu olan tanımlanmış hedef grubun veya grupların, 

belirli ihtiyaçlarına uygun ve kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu olan bir eğitim programıdır. 

Kurum değerlendirmenin ilk aşamasında öncelikle aşağıdaki 5 maddenin açıklamasını yapmalıdır. 

1. Öğrenme hedeflerine ulaşma  

2. Öğrenme içeriklerinin ihtiyaca uyumu 

3. Kullanılan yöntem, teknik ve araçların sağladığı fayda  

4. Hedef kitlenin katılımı ve memnuniyeti 

5. Öğrenme ortaklarının seçim kriterlerini sağlaması ve uygunluğu 

Gelişim faaliyetinin başarısı, tasarımcıların, program planlanırken aldıkları kararları uygulamaya 

aktarabilmeleri ve programın katılımcıların öğrenme ihtiyaçlarını karşılama derecesine bağlıdır. 

Yöntem ve teknikler çok önemli olup, yetişkin eğitimi ilkeleri konusundaki araştırmalar göz 

önünde bulundurulmalıdır. Son yıllarda, eğitici merkezli yaklaşımdan katılımcı merkezli 

yaklaşıma geçilmiştir. Katılımcı merkezli yaklaşımda; katılımcı kendi öğrenme deneyiminin ana 

aktörü haline gelmekte; öğrenme, ancak, önceki bilgi ve deneyimlere bağlanıp uygulanarak 

gerçekleşmektedir. ‘Öğretme zorlaması’ ise ‘kolaylaştırma’ kavramına kaymaktadır. Eğitmen ya 

da uzman, artık bir bilgi kaynağı değil, öğrenme sürecine destek veren bir yol göstericidir. Bu 

kişiler  “kolaylaştırıcı, rehber, koç, mentor” olarak isimlendirilmektedir. 
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Kolaylaştırıcılar, herkesin öğrenmesi için öğrenme ortamının hazırlanmasına da katkıda 

bulunurlar. Katılımcılar sürece ne kadar çok katılırlarsa program o kadar etkili olacaktır. 

Programın sürekliliği anlayışının benimsenebilmesi için izlemenin ölçülmesi bir strateji olarak 

kullanılmalıdır. İzleme iki ana konuyu ele almalıdır: 

1. Programdan hemen sonra: 

- Programın katılımcılar tarafından değerlendirilmesi (geri bildirimler) 

- Eğitim faaliyetlerinde öğrenme ortaklarının, uzman olarak yer alan kurum 

kolaylaştırıcılarının ve eğitmenlerinin değerlendirilmesi 

2. Programdan 6-9 ay sonra: 

- Katılımcıların işlerinin başına döndükten sonraki kendi kendilerini değerlendirmeleri 

- Katılımcıların işlerinin başına döndükten sonraki yöneticileri ve/veya birlikte çalıştığı 

kişiler tarafından değerlendirilmeleri 
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MODELİN SÜREKLİLİĞİ 

1. KURUM İÇİ EĞİTİMCİ YETİŞTİRME PROGRAMI  

Amaç: “StratejisT’in tema ve yetkinliklerini geliştirecek” seminerlerle kurum içi eğitmen 

yetiştirerek ‘Kamuda Eğitmen Havuzu’ yaratılmasıdır. 

Kamu kurumlarında eğitim vermek isteyen kamu çalışanlarının uzmanlaşabilmek için ihtiyaç 

duyabilecekleri tüm bilgi ve becerileri kapsayacak şekilde tasarlanması öngörülmektedir. Amaç, 

eğitmen adayının, eğitimden sonra bir kariyer haritası ve eylem planının olması, eğitmenlik ile 

ilgili gerekli bilgileri edinmiş ve bu işi hemen yapmaya başlayabilecek düzeyde eğitmenlik 

becerileri kazandırılmasıdır. 

İyi bir eğitici olmak için istemek gerekli fakat yeterli değildir. Etkili öğrenmeyi sağlamak ve iyi 

bir eğitici olmak isteyen kişilerin sahip olması gereken önemli bilgi ve beceriler belli program 

çerçevesinde kazandırılabilir. 

Söz konusu becerilerin kazandırılacağı adayların 3 temel özelliği sağlamaları gerekir:  

• Gönüllülük: Kurum içi öğrenme ortağı, yani eğitmen, mentor, kolaylaştırıcı, rehber, koç 

rolü oynayacak uzmanların gönüllüler arasından nitelik ve yetkinlikleri dikkate alınarak 

seçimi  

• Alanında uzmanlık eğitimi bulunması 

• Eğitmen eğitimi programlarına katılarak, demo derslerini vermeyi kabul etmeleri 

Eğitmen, mentor, kolaylaştırıcı, koç, rehber rolü oynayacak uzmanların seçimi: Kurum dışı 

öğrenme ortakları için verilen yetkinlikler ve nitelikler kurum içi eğitmenler için de aynen 

geçerlidir. Tüm bunlara ek olarak, kurum içi eğitmenler / kurum içi öğrenme ortakları, kamuda en 

az 10 yıl iş deneyimi olanlar arasından seçilmelidir. Seçimde gönüllülük esastır. Adayların 

İngilizce dilinde iletişim kurabiliyor olmaları da yenilikleri ve yayınları takip edebilme açısından 

önemlidir. 

STRAKOM Eğitmen Yetiştirme Sertifikasyon Programı içinde yer alan eğitim seminerleri ile 

geniş bir alan hedef alınmakta ve deneyimli, deneyimsiz eğitmen ve/veya eğitmen adaylarına 

aşağıdaki alanlarda bilgiyi ve beceriyi harmanlanan bir gelişim programı sunulmaktadır. Gelişim 

programını başarıyla tamamlayan uzmanlara STRAKOM tarafından sertifika verilir.  

STRAKOM Eğitmen Yetiştirme Sertifikasyon Programı oluşturulurken stratejik kapasiteyi 
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geliştirecek alanların belirlenmesi baz alınmıştır. Bunun için aşağıda ana hatları belirlenen alanları 

kapsayan kurum içi öğrenme ortağı geliştirme programı tasarlanmıştır: 

• Kurum hedefleri doğrultusunda bireysel ve kurumsal gelişim gereksinimlerinin 

belirlenmesi, programını tasarlamak için gerekli girdilerin kurum içinde bulunabilmesi 

• Eğitim verirken, genel bilgilendirme ve tanıtım 

•  Programları sırasındaki sunum ve eğitmenlik becerilerinin geliştirilmesi 

• Dinleyici ve izleyicilerin algılarına hitap eden programlar için gerekli becerilerin 

geliştirilmesi 

• Gerçekleştirilen eğitim programlarının etkinliğini değerlendirebilmek ve yatırımın geri 

dönüşünü ölçebilmek için gerekli bilgi, beceri ve tekniklerin kazandırılması 

• Öğrenme döngüsünü bilerek içerik ve akışı tasarlayabilmesi 

• Tasarım hedeflerine göre bir programı gerçekleştirebilmesi 

• Eğitim programını değerlendirebilmesi 

Kurum İçi Sertifikalı Öğrenme Ortağı Yetiştirmek üzere önerilen hazırlık, uzmanlık ve 

tazeleme programlarının başlıkları aşağıdadır: 

a) Hazırlık eğitimlerinin temaları: 

- Yetişkinlerin Öğrenme Süreci 

- Sunum Teknikleri ve Beden Dili 

- Etkin İletişim ve Zaman Yönetimi 

- Rehberlik/Koçluk/Mentorluk ve Kolaylaştırıcılık 

- Toplantı Yönetimi 

- İçerik ve Eğitim Materyali Hazırlama  

b) Alanında uzmanlık için yurt içi ve yurt dışı kurslara katılım 

Stratejk Düşünce ve Stratejik Yönetim, Yetkinlik Yönetimi, Performans 

Değerlendirme, Değişim Yönetimi, Stratejik Yönetim Araçları, Stratejik Planlama, 

Kaynak Yönetimi kurslarına katılmalıdır. Vaka yazma ve örnek olay hazırlama 

konularında eğitim almalıdır. 
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Yurt dışı eğitimlerin National School of Government’tan alınması önerilmektedir.   

c) Tazeleme eğitimleri: 

Alanında derinleşmek için yenilikleri ve gelişmeleri izleme amacıyla periyodik olarak yurt içi 

ve yurt dışı kurumlarda eğitim ve öğrenme faaliyetlerini kapsar. Farklı yöntem ve teknikleri 

programlara katmaya fayda sağlar. 

2.KURUM İÇİ EĞİTMEN YETİŞTİRME PROGRAMINDA ÖĞRENME YÖNTEMİ 

StratejisT Koordinasyon Merkezi Kurum İçi Eğitmen Yetiştirme Programı süresince katılımcılara 

hem isteklendirme desteği hem de uygulama cesareti verecek şekilde deneyimli uzmanlar/koçlar 

tarafından verilmelidir. Program  çerçevesinde; bilgi aktarımı + uygulama + koçluk/rehberlikten 

oluşan bir yöntem uygulanacak ve katılımcılara bire bir rehberlik yapılacaktır. 

Sunum Tekniği ve Rehberlik/Koçluk programları aynı anda iki uzman koç tarafından 

sürdürülecektir. Burada yaparak öğrenme temel alınacak ve her katılımcının en az üç sunum 

yapması programlanacaktır. Sunumlar kaydedilecek, çekimler yorumlanıp, geri bildirim 

verilecektir. Geri bildirimler hem tüm diğer katılımcılar ve hem de iki uzman koç tarafından 

gerçekleştirilecektir. Ek: 8’de ilgili değerlendirme listesi verilmiştir. 

Konuya özgü alanlarında uzmanlaşarak programın kurumlar arası yaygınlaşmasının yanı sıra 

kurumlar arası eşgüdümün sağlanmasına ve sorunlara ortak bakış açısı getirilmesine de yardımcı 

olacaktır. 

Koçluk, Mentorluk/Rehberlik/Kolaylaştırıcılık 

Yöneticilerin farkındalığını artırma, öğrendiklerini işe aktarabilme, gelişimlerini yönlendirme 

sürecine yardımcı olmak amaçlanmaktadır. Duygusal zekâ ve empatik etkileşim ile iş-yaşam 

dengesi içinde destek olabilme yolları gösterilir.  

Bu destek, yöneticilerin kendileri hakkında bildikleri ile başkalarının gözlemlediği süreçleri 

dengede tutabilme özelliklerini kazandırır. Problemlerini ve gelişmeye açık yönlerini görme, 

aldıkları geri bildirimlerle kendileri hakkında objektif bakabilme alışkanlıkları edinirler. 

Hedeflerini belirleyip eylem planını uygulamaya alırlar. Farklı düşüncelere açılarak 

yaratıcılıklarını geliştirirler. Beklentileri anlar, deneyimlerden öğrenmeyi yöntemlerine katarlar. 

Koçluk, mentorluk/rehberlik/kolaylaştırıcılıkla çoğu defa eşanlamlı kullanılmakla beraber bazı 

farklılıklar vardır. Koçluk, tanımlanmış görevler ve yetkinliklerde, iş performansında gelişimi 

hedeflerken mentorluk uzun vadeli ve geleceğe uzanan, meslek yaşamının bütününe, temel 

ilkelere ve değerlere, normlar ve davranış biçimlerine yöneliktir. 
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Koçluk, çağdaş yöneticinin önemli rollerinden biridir. Koçlukta birey ile yöneticisi arasında ast-

üst ilişkisi vardır. Koç gücünü iş sonuçları ve performans beklentilerinden alır. Oysa 

mentor/rehber/kolaylaştırıcı kişiyle doğrudan iş ilişkisi olmayan, hatta farklı bir kurumdan bile 

olabilir. Mentorla/rehberle/kolaylaştırıcı ile birey arasındaki ilişki güç ve zorunluluktan çok 

güvene ve saygıya dayanır. 

Koçluk çağdaş yönetici rollerini bütünleştiren bir etkinliktir. Yöneticinin tüm astlarını yetiştirip 

geliştirmesi görevini destekler. Mentorluk/rehberlik/kolaylaştırıcılık ise, genellikle deneyim 

aktarımıdır. 

Koç çalışanları ile birlikte onların gelişimi için yapılabilecekleri konuşur. Bu konuşmalarla 

çalışanlarla ilgili kararlar birlikte verilir. Mentor/rehber/kolaylaştırıcı deneyimlerin olumlu 

olumsuz yönlerini gösterip, yaşananlardan dersler çıkarttırarak yol gösterir. 

Yürütme-Kolaylaştırma/Rehberlik (fasilitasyon-fasilitatör)/mentorluk iş yaşamında takım içinde 

çalışan, proje ekibine liderlik eden, bir çalışma grubunu veya bölümü yöneten herkes için kritik 

bir beceridir. Kolaylaştırıcılar/metorlar, başkalarının kendi sorunlarını çözmeleri ve hedeflerine 

ulaşabilmeleri için yönlendirme yetkinliği olan kişilerdir. Burada en önemli konu, 

kolaylaştırıcının tavsiyelerde bulunmaması, çözüm önerileri getirmemesidir. Kolaylaştırıcı, 

bulunduğu ortamdaki süreci yöneterek grubun daha etkin çalışmasını ve sağlıklı kararlar 

vermesini sağlar.  
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YÖNETİCİ GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI 

Yöneticilerin etkinliğini artırmak ve yönetici adaylarının gelecekte üstlenecekleri rollere 

hazırlanmalarına katkıda bulunmak amacıyla; mevcut ve potansiyel yetkinliklerinin 

değerlendirilmesi ve bireylerin gelişimlerinin desteklenmesi aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır: 

1. Görevin gerektirdiği profilin/ niteliklerin tanımlanması 

2. Mevcut potansiyelin değerlendirilmesi 

3. Gelişim faaliyet ve araçlarının belirlenerek değerlendirilmesi, raporlama ve gelişim 

planlarının hazırlanması  

Yönetici değerlendirme ve geliştirme yaklaşımının adımları birbirini takip eden faaliyetlerdir. Bu 

faaliyetlerin özeti aşağıda verilmiştir. 

1. GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ PROFİLİN TANIMLANMASI  

- İş analizlerine dayanan görev tanımının yapılması  

- Görevin gerektirdiği yetkinlikler ve yetkinliklere bağlı davranış göstergelerinin 

hazırlanması (Ek: 13’te yetkinlik sorgulama örnekleri yer almaktadır. Bu davranış 

göstergeleri aynı zamanda performans yönetimine geçişin alt yapısını oluşturmaktadır.) 

- Görevin gerektirdiği niteliklerin belirlenmesi 

2. MEVCUT POTANSİYELİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

Kişinin mevcut ve potansiyel yetkinlikleri arasındaki farkın objektif olarak saptanması amacıyla 

birden fazla değerlendirme tekniği kullanılmaktadır: 

- Yüksek performans için gerekli olan yetkinlikleri belirleyip, yetkinliklere göre sorgulama 

(Örnek; Ek: 13)  

- Katılımcıları grup çalışmaları sırasında birden fazla değerlendirici tarafından sistematik 

bir şekilde gözlemleme  

- İş ortamında karşılaşılan sorunları simüle eden araçlar/çalışmalarla değerlendirme 

Kullanılan yöntemlerin katılımcılar tarafından adil ve tarafsız olarak algılanması modele güven 

sağlar. Değerlendirmeler katılımcıların kişisel gelişimini yönlendirecek geri bildirim verilmesi 

halinde anlam taşır.  
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3. GELİŞİM FAALİYET VE ARAÇLARI, DEĞERLENDİRİLMESİ VE 

RAPORLANMASI 

Yöneticilerin gelişimini değerlendirmek için farklı araçlardan yararlanılmaktadır. Bu bölümde 

değerlendirme için kullanılabilecek araçlar ve değerlendirmenin raporlanma şekli ele alınmıştır. 

3.1. Değerlendirme araçları  

Değerlendirme aracı olarak: örnek olay çalışması, rol oyunları, yetkinlik bazlı mülakatlar, lidersiz 

grup tartışmaları, yazışmalarda önceliklendirme, yazışmaları sonuçlandırma, uluslararası 

toplantılar, araştırma, yayınlar, simülasyonlardaki etkinlik, sanal sınıf, forum, açık hava eğitim 

(outdoor training) gibi faaliyetlerdeki katılımcı etkinlikleri ve kişilik testleri ile değerlendirilir. Bu 

etkinliklerle ilgili açıklamalar ve değerlendirme çıktıları aşağıda verilmiştir. 

i. Örnek Olay Çalışması 

Tanım: İş sırasında karşılaşılan bir problem verilerek katılımcıdan konuyla ilgili 

görüşleri, çözüm önerileri istenir. Problem üzerinde çalışması için belli bir süre tanınır. 

Katılımcı, örnek olay çalışması ile ilgili programını ve çalışma yöntemini ‘STRAKOM 

Çalışma Grubuna’ bildirerek başlar. Daha sonra görüş ve önerilerini rapor halinde veya 

bir sunum yaparak hazırlar. 

Değerlendirme Çıktısı:  Yapılan çalışmaların bütünü değerlendirlir. Çalışma takvimi, 

raporlar ve sunum ana çıktılardır. 

ii. Rol oyunları 

Katılımcının bir müşteri, çalışan, iş arkadaşı vb. rolünü üstlenmiş bir kişi ile ortaya çıkan 

bir problemi çözmesi istenir. 

Değerlendirme Çıktısı: Verilen probleme getirilen çözümün özgünlüğüdür. 

iii. Yetkinlik bazlı mülakat 

Tanım: Yetkinlikleri ölçmeye yönelik soruların sorulduğu ve standartlaştırılmış 

değerlendirme yöntemlerinin kullanıldığı görüşmelerdir. 

Değerlendirme Çıktısı: Bir üst yönetici tarafından verilen görüşme raporlarıdır. 
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iv. Lidersiz grup tartışmaları 

Tanım: Bir grup katılımcıya (4-6 kişi) belli bir süre içerisinde çözmeleri için bir problem 

verilir. Katılımcılardan problemi tartışmaları ve bir sonuca ulaşmaları istenir. Çalışmanın 

sonucu bir rapor ya da bir sunum ile hazırlanır.  

Değerlendirme Çıktısı: Gözlemci mentor çalışmaları izleyerek katılımcılar tarafından 

alınan rolleri analiz eder. Grubun sunumu ve raporu ile birlikte ilgili çalışma grubuna 

verir. 

v. Yazışmalarda önceliklendirme ve sonuçlandırma 

Tanım: Katılımcıdan gelen evraklarında/e-postasında birikmiş olan mesajları, yazıları, 

çağrıları, şikâyetleri, vb. kısıtlı bir süre içerisinde değerlendirmesi ve konularla ilgili 

gerekli kararları alması, cevaplandırması, işleri delege etmesi beklenir. 

Değerlendirme Çıktısı: Yanıtlanan ileti sayısı, yanıtların anlamlılığı, delege edlen işler 

değerlendirilir. 

vi. Uluslararası Toplantılar 

Tanım: Toplantıları organize edenlerin ve konuşmacı olarak katılacakların ülke bazında 

dengeli bir dağılımının olduğu, genel olarak aynı gruplarla ve her defasında farklı bir 

ülkede düzenlenen toplantılardır. 

Değerlendirme Çıktısı: Toplantılardan sonra getirilen öneriler ve farklı görüşlerin tespiti 

değerlendirilir. 

vii. Araştırma 

Tanım: Karşılaşılan bir güçlüğün giderilmesi için bilimsel teknik ve yöntemler 

uygulanarak planlı ve sistemli biçimde veri toplama, analiz, yorumlama, sonuçları 

raporlama ile problemlere güvenilir öneriler getirme faaliyetidir. 

Değerlendirme Çıktısı: Araştırma sonucunda varılan sonucun sunumu ve çıkarılan 

derslerdir. 

vii. Yayınlar 

Tanım: Konu ile ilgili araştırma sonuçlarını içeren, yazılmış ve basılmış raporlar, 

bildiriler, makaleler, dergiler, kitaplar, filmler gibi çalışmaları kapsar. 
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Değerlendirme Çıktısı: Yayınlanan yer ve yayın sayısıdır. STRAKOM ilgili çalışma 

grubu standartları belirler. Örneğin, Stratejik Yönetim konusunda, her yönetici yılda en az 

bir yayın yapmalıdır. 

ix. Açıkta Eğitim (outdoor training) faaliyetleri 

Tanım: Yaşayarak öğrenme felsefesi ile tasarlanan faaliyetlerde, katılımcıların iş 

ortamından farklı ortamlardaki davranış biçimleri gözlemlenebilmektedir. 

Bu faaliyetler ile özellikle ekip çalışması, iletişim, strateji geliştirme, planlama, karar 

alma/problem çözme, stresle baş edebilme gibi becerileri değerlendirebilmektedir. 

Değerlendirme Çıktısı: Koç/Mentor yorumlarıdır. Durumu analiz etme, zamanlama, 

gruba heyecan verme, motive etme, yönlendirme, planlama, karar verme, kontrol etme, 

genel yönetim yetkinlikleri değerlendirilir. 

x. İnceleme Gezileri 

Tanım: Kurum hizmetlerini yürüten personelin bilgi ve görgülerini artırmak ve diğer 

çalışma alanlarındaki uygulamaları yerinde incelemek, fikir alış verişinde bulunmak 

amacı ile inceleme gezileri düzenlenir. 

Değerlendirme Çıktısı: Özgün fikirlerin, kıyaslama önerilerinin getirilmesidir. 

xi. Simülasyon Uygulamaları 

Tanım: Genellikle bilgisayar ortamında simüle edilen yönetim alanlarına yönelik 

deneysel öğrenme araçlarıdır.  

• Yönetim ve Strateji alanında CAPSIM simülasyonlarından “Foundations”, 

“Capstone”, “CompXM” 

• Bunların dışında ihtiyaca yönelik olarak farklı simülasyonların uygulanması da söz 

konusu olabilir. 

Değerlendirme Çıktısı: Simülasyon sonunda katılımcıların başarı durumu diğer 

katılımcılar ile karşılaştırmalı bir genel puanlama veya finans, muhasebe, pazarlama, 

strateji ve taktiksel uygulamalar konularında verilecek yazılı bir rapor ile 

değerlendirilebilir. 
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xii. Çoklu medya Teknikleri ile öğrenme: e-dersler 

Tanım: Yöneticiler ve yönetici adaylarına yönelik olmak üzere kurumsal ve bireysel 

yetkinliklerin e-dersler yoluyla geliştirilmesidir. 

e-öğrenme sistemi katılımcıların internet üzerinde kendi kendine ders çalışmalarını ve 

değerlendirmelerini sağlamak amacıyla tasarlanmaktadır. (Gerek yurt dışı gerekse yurt içi 

çok sayıda üniversitenin yönetici gelişimine katkıda bulunacak e-uygulamaları 

bulunmaktadır. Burada Ek: 14’de örnek olarak Anadolu Üniversitesinin e-dersleri 

verilmiştir. Türkçe ve kolay erişilebilir olması önemli bir üstünlük sağlamaktadır.) 

Değerlendirme Çıktısı: Derse devam etme ve bitirme, ders içindeki soruları yanıtlama, 

varsa sınavı başarıyla tamamlamadır. 

Sınav öngörülüyorsa kapsamlı bir soru bankası oluşturularak online veya sınıf ortamında 

sınav yapılması sağlanmalıdır. Online sınavlar eş zamanlı veya farklı zamanlarda 

alınabilmelidir. Sınavların düzeyi soru bankası kullanılarak belirli kriterlere göre 

farklılaştırılabilmelidir. 

Sınav sonuçları kesinlikle analiz edilmeli ve gerekiyorsa program yapılarında hızla 

iyileştirme yapılmalıdır. Ön hazırlıklarda ön ve son test uygulamalarını dikkate almak 

yararlı olmaktadır. 

xiii.  Kişilik Testleri 

Tanım: Değerlendirilecek yetkinliklere uygun ölçeklere sahip, güvenilir, geçerli ve 

standardize edilmiş, Türk iş yaşamına uyarlanmış testler, değerlendirmenin bir parçası 

olarak kullanılabilir.  

Ülkemizde İK alanında özellikle de personel seçimi, performans yönetimi, 

yönetici/yönetim değerlendirmesi konularında çok sayıda test kullanılmaktadır. Ölçüm 

araçlarının, a) kimin, b) neyin ve c) niçin ölçülmek istendiğine; yani temel ölçüm 

amacının ne olduğuna göre değişmesi gerektiğine dikkat edilmelidir.  

En çok kullanılan testler: Beş Faktör Kişilik Modeli, Cattell 16PF Kişilik Envanteri, 

Hogan Kişilik Ölçümü (HPI), Mesleki Kişilik Envanteri (OPQ), Myers-Briggs Kişilik 

Envanteri (MBTI) dir. (8) 

Değerlendirme Çıktısı: Testlerin çıktılarının profesyonel yorumlarıdır. 

                                                 
8 Solmuş T., “İş Yaşamında Kullanılan Kişilik Ölçüm Araçları: Hangisi “Doğru”, Hangisi “Kötü” ?” 
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3.2. Raporlama ve gelişim planlarının hazırlanması  

Yöneticilerin gelişim planlarının hazırlanması için tüm faaliyetlerdeki tutumlarının ve 

davranışlarının hem kendileri hem de üst yöneticisi ve ilgili birim tarafından izlenmesi 

gerekmektedir. Tüm gelişim araçlarının çıktılarının değerlendilip geri bildirime dönüştürülmesi 

sonuçta sadece birey için değil aynı zamanda kurum için de yararlı olmaktadır. 

i. 180° veya 360° değerlendirme  

Tanım: 180° değerlendirme: Kişinin üst yöneticisinin ve kendisinin kendisini beklenen 

yetkinliklere göre değerlendirmesidir. 

360° değerlendirme: Kişinin, kendisinden beklenen yetkinliklerdeki performansını 

ölçmek için kullanılan ve kişiyi farklı açılardan gözlemleyebilen tarafların -üst yönetici, 

astlar, iş arkadaşları, iç ve dış müşteriler ve kendisi- değerlendirmelerini içeren bir 

süreçtir.  

Değerlendirme Çıktısı: Çeşitli yetkinliklerin ve davranışların 180° veya 360° 

değerlendirme raporudur. 

ii. Gelişim izleme yöntemi ve planı 

Tanım: Yöneticiler kendi gelişimlerini yorumlarlar, bir üst yöneticileri ile birlikte 

değerlendirirler.  Yapılandırılmış 180° veya 360° değerlendirme doğrultusunda yılda bir 

veya 2 kez form doldurarak (manuel) ya da yazılım üzerinden gerçekleştirilir. 

Değerlendirilecek yetkinliklerin; Stratejik Yönetim, Operasyonel Yönetim, İlişki 

Yönetimi, Çalışan Yönetimi olarak ele alınması önerilmektedir. Bu yetkinliklerin 

kapsadıkları alt yetkinlikler aşağıda sıralanmıştır: 

Stratejik Yönetim: İş Geliştirme, Yön Birliği Sağlama, Değişim Yönetimi 

Operasyonel Yönetim: Analitik Düşüce ve Karar Alma, Planlama ve Organizasyon, 

Süreç Yönetimi 

İlişki Yönetimi: İletişim, Temsil ve Etki Yaratma, Takım Oluşturma 

Çalışan Yönetimi: Performans Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi 
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iii. Geri Bildirim Verme 

Tanım: Raporlama ve gelişim planlarının oluşturulmasında; görüşmelerin geri bildirim 

raporları düzenlemesi gerekmektedir. Ek: 15’te bir geri bildirim raporu örneği verilmiştir.  
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PAZARLAMA İLETİŞİMİ: YAYGINLAŞTIRMA/TUTUNDURMA 

1. YAYGINLAŞTIRMA/TUTUNDURMA VE TANITIMIN ÖNEMİ 

Kapasite Geliştirme Modeli-StratejisT in pazarlama iletişimi uygulamaları içerisinde en yaygın ve 

en geniş boyuttaki çalışmalarını Tutundurma ve Tanıtım (TT) oluşturmaktadır. TT hedef kitle ile 

ikna edici yönde iletişim kurmayı sağlayan bir pazarlama aracı, tutum ve davranışları etkilemek 

için yapılan bütünleşik iletişimdir. 

“StratejisT” kamu sektöründe “Etkin Strateji Uygulamayı” hedeflemekte ve kamuda strateji 

performansı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, modelin özel ve genel amaçlarını 

geliştirmek, amaçlarına ulaşmayı sağlayacak stratejileri uygulayabilmek için ilgili tüm hedef 

gruplar (tepe yönetim - orta yönetim ve alt kademe yönetim) ile yapılan iletişim çalışmalarının 

yönetim tarafından uygulanması ve bu doğrultuda entegrasyonun sağlanması süreci şeklinde 

nitelenebilecek olan marka iletişiminin kurulmasında da TT faaliyetlerinin ayrı bir yeri vardır. 

TT çalışmalarında amaç Kapasite Geliştirme Modeli-StratejisT hakkında somut bilgiler, nitelikleri 

ve faydaları aktarılarak hedef kitleye kararlarını daha rahat verebilme olanağını sunmaktır. 

Kapasite Geliştirme Modeli-StratejisT için tutundurma çalışmalarından bazıları doğrudan satışı 

kolaylaştırmaya yönelik olmasına karşın, bazıları tutum ve davranışlarda bir biçimlendirme veya 

değişiklik yapmaya yöneliktir. 

Bu yapı, piyasaya yeni çıkacak bir ürüne/hizmete yönelik tutundurma stratejisi ve faaliyetleri ile 

paralellik gösterir.  Kamu kesiminde Stratejik Yönetimin gerektirdiği Kapasite Geliştirme 

Modeli-StratejisT için, yeni bir ürün ve hizmetin zaman içersinde geçirdiği; tanıtım (sunum), 

büyüme ve olgunluk şeklindeki gelişim dönemleri dikkate alınarak uygulanacak farklı tutundurma 

çalışmaları yapılması gerekmektedir.  

Yukarıda sözü edilen dönemlere göre tutundurma çalışmalarının farklı türlerinden ve farklı 

araçlarından söz edebiliriz. Her dönemde amaç bu türlerin birarada uygulanmasıyla en yüksek 

pozitif sinerjinin yaratılmasıdır. Bu durum tutundurmanın ikna edici özelliği ile yakından ilgilidir. 

Projenin niteliği ve süreci açısından, gerek konunun imaj oluşturma boyutu, gerekse hedef kitle 

ile etkin iletişim ve temas sürekliliğinin sağlanması zorunludur. Bu bakımdan “StratejisT”in TT 

faaliyetleri iki koldan hareket etmelidir. Birincisi bu projeyi hazırlayan Devlet Planlama Teşkilatı 

ve Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi “EDU”nun ortaklaşa yapacağı tanıtıma 
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yönelik çalışmalar içerisinde yer alarak, ikincisi de tamamiyle Bakanlıkların kendisinin yapacağı 

kurum içi bilgilendirici malzemelerle gerçekleştirilebilir.  

Birinci kol bağlamında pazarlama karmasının diğer elemanları ile uyum içinde düzenlenen ve 

kendi içinde de farklı özellikler taşıyan ve TT karması olarak adlandırılan elemanlardan oluşan bir 

yapı ile “Marka” iletişimi güçlendirilir. Aşağıdaki “Kapasite Geliştirme Modeli-StratejisT 

Tutundurma Karması” (Şekil 10) bu yapıyı tanımlar. 

Şekil 10: Tutundurma Karması 

 
 

Bu model kapsamında izlenecek yol haritası 4 aşamalıdır. Bu rapor; iki aşamayı değerlendirir. 

Birinci aşama hedef kitlenin kabul sürecine kadar yapılan çalışmaları, ikincisi de kabul süreci ile 

hedef kitle ve çevresine yönelik faaliyetleri tanımlar. Bu olgu Tablo 3’de açıklanmıştır. 

 
 

Kapasite 
Geliştirme 

Modeli‐ Stratejist
Tutundurma 
Karması 

Reklam Karması 
- Gazete, 
- Dergi 
- Doğrudan posta 
- Mesaj 
- İnternet 

Kişisel Satış 
Karması 

- Kişisel İletişim 
- Görüşmeci 

seçimi, eğitimi, 
il, ilçe taşra 
gibi bölgelerin 
saptanması 

Halkla İlişkiler 
Duyurum Karması
- Basınla İlişkiler 
- Haber 
- Kurumsal kimlik 
- Duyurum 
- Konuşmalar 
- Lobi 

Satış Tutundurma 
Karması 

- Demo dersler 
- Proje yarışmaları 
- Sergiler 
- Toplantılar 
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Tablo 3: Tutundurma Eylemleri 

1. Aşama Tanıtma: 
Hedef kitleye 
ulaşmak 

2. Aşama Hedef: 
Kitlenin Kabul 
Süreci 

3. Aşama:  

Geri Bildirim 

4. Aşama Uygulama: 
Programın 
Başlaması 

Eylem 1  

Doğrudan posta  

1 hafta bekle 

Lobi faaliyetleri Hedef kitle yanıtı 

Evet 

 

Eylem 2  

Kişisel İletişim 

 Hayır Beklenti, ihtiyaç ve 
önerileri yeniden 
tanımla, değerlendir 

Eylem 3  

Mesaj, İnternet 

 

Eylem 4  

Promosyon 
malzemeleri 

 

 

Üç ay yoğun kampanya döneminden sonra Hazine, Maliye, Devlet Planlama Teşkilatı 

Müsteşarlığı, Başbakanlık gibi ya da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığı gibi altı 

kurumun yöneticileri ile başlanarak, dalga dalga yürütülmesi önerilmektedir. (Ek: 20) Hedeflenen 

altı ana kurumda; Müsteşarlar ve Müsteşar Yardımcıları da dahil olmak üzere birinci, ikinci, 

üçüncü kademe yönetici sayısı toplam 440 kişi olarak düşünülmektedir. Dalgaların kademelere 

göre yayılım  örneği verilmiştir. 

1. Aşama Tanıtma 

Hedef kitleye ulaşmak için yapılacak TT çalışmaları;  programın varlığından, niteliklerinden ve 

yararlarından tepe yöneticileri (Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları ve Genel Müdürleri: 1.Kademe 

Yöneticiler) haberdar etmeye yöneliktir. Bu süreç,  tepe yönetiminin kabul sürecine kadar 

yapılacak eylemleri kapsar.   

Eylemlerin öncelikli iletişim hedefi: “StratejisT” eğitim programları hakkında bilinci 

oluşturmaktır. “StratejisT” marka bilgisinin yaratılması için hedef kitlenin dikkati çekerek projeyi 

tanıması ve (bizi) dinlemeye hazır hale gelmesi amaçlanır. Böylece tercih nedeni (ihtiyaç-yarar 

ilişkisi) ve projenin kabul edilebilirliği için zemin oluşturulur. 
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Verilecek mesajların odak noktası Stratejik Yönetim için kapasite geliştirme programının kattığı 

“değer” ve “yararların” aktarılmasıdır. Bu noktada TT faaliyetleri ile diğer pazarlama iletişim 

unsurlarının birlikte düşünülmesinin ve uygulamasının zorunlu olduğunu burada bir kez daha 

hatırlamakta yarar vardır. Çünkü “StratejisT”in bu kapsamda akademik boyutunda programın 

sunduğu yararlardan biri olarak bireysel yetkinlik eğitimlerinin kişiye ve kuruma özel mesajların 

oluşturulması bir gerekliliktir. 

 Kapasite Geliştirme Modeli-StratejisT hakkında somut bilgiler, nitelikleri ve faydaları aktarılarak 

hedef kitleye kararlarını daha rahat verebilme olanağı sunulmalıdır. 

Bu nedenle, tüm kamu kurumlarını hedefleyen Kapasite Geliştirme Modeli-StratejisT için 

öncelikli hedef kitle olan aşağıdaki birim yetkililerine programlarının tanıtımına, merak 

uyandırmak ve ilgiyi artırmak için reklam karmasından doğrudan posta uygulaması ile başlamak 

uygun olacaktır.   

Eylem 1: Doğrudan Postalama 

Doğrudan postalama uygulaması, klasik postalama yöntemine farklı bir yaklaşımla, 

mesajın dikkat çekmesini sağlayacaktır. Mektupla birlikte hediye paketi görünümünde 

hazırlanan üzerinde StratejisT’in logosu bulunan bantlarla çerçevelenmiş program 

katalogu gönderilecektir.  

Hedef kitlenin kamu yöneticileri olması nedeniyle mektuplar ve içindeki katalog klasik en büyük 

boy sarı zarflar içinde sunulacaktır. Mektubun üzerindeki alıcı isminin mavi renkli kalemle 

yazılması dikkat çekici bir unsur olacaktır. Pul gerçek bir pul olup damga yerine StratejisT için 

hazırlanmış özel bir damga önermekteyiz. Program detaylarını görüşmek, ve onların görüşünü 

almak için isteneceğinden, randevuya dikkat çekmek üzere de zarfın üzerine ‘günlüdür’ yazısı 

yazılacaktır. Bu uygulamanın mesajın sıra dışı sunumuyla hatırlanmasına önemli ölçüde yardımcı 

olabilecektir. 

Kişiye özelleştirilmiş mektup 2.aşamada kullanılacak lobi faaliyetlerinde kullanılacak mektuptan 

daha uzun 3 sayfa olacaktır. Mektuplar StratejisT antetli ve altında stratejik ortakların logosu ve 

programın web sayfası bilgilerinin bulunduğu özel hazırlanmış materyallere yazılacaktır. Bu 

bağlamda internetteki web sayfası çoklu medya uygulamaları için destek sağlayacaktır. 

Eylem 2: Kişisel İletişim 

Mektubun alınıp alınmadığının denetlenmesinin ardından, 1 hafta sonra birinci elden 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı StratejisT Koordinasyon Merkezinin (veya ilk 

uygulamalar için: Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi - EDU nun 
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temsilcilerinin) ilgili kurumlarla yapacağı  kişisel temaslar ile tanıtımın sürdürülmesinde 

yarar görülmektedir.  

Örneğin: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,  Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân 

Bakanlığı,  

Ulaştırma Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlıklarındaki 1.Kademe ve 2. Kademe Yönetici 

sayıları  

Tablo 4’de verilmiştir. Bu altı Bakanlıklığın örnek olarak seçilme nedeni; stratejilerinin ve hizmet 

çıktılarının birbirini doğrudan etkilemesidir. Kurumlar arası çalışmalarda ortak alanlar 

belirlenerek daha sıkı işbirliğine gitmenin mümkün olacağı öngörülmektedir. 

Tablo 4 Yönetici Sayıları 

BAKANLIKLAR MÜST. 
MÜST. 
YARD. 

GNL 
 MD. 

GNL.MD. 
YARD. 

KUR. 
BAŞK. 

HUK. 
MÜŞ. 

DAİ. 
BŞK. TOPLAM 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı  1 5 4 15 3 3 64 95 
Ulaştırma Bakanlığı  1 5 3 8 2 1 39 69 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı  1 4 8 33 2 1 49 98 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı  1 5 2 6 1 1 22 38 
Kültür ve Turizm Bakanlığı  1 4 9 23 2 3 47 89 
Çevre ve Orman Bakanlığı 1 4 5 15 2 1 30 58 
TOPLAM 6 27 31 100 12 10 251 437 

• Öncelikli hedef kitleyi oluşturan 6 kurumda yaklaşık 440 kişiye yönelik kişisel ve 

kurumsal, bağlantıların kurulabilmesi için 1 hafta-10 gün gibi süre planlanmalıdır.  

• Bakanlar ve üst düzey yöneticilere brifingler verilmelidir. 

• Özel toplantılar ve etkinlikler düzenlenmelidir. 

Eylem 3: Destekleyici Faaliyetler 

Doğrudan posta ve kişisel iletişim ile yürütülen bilgi verme sürecine paralel sürdürülecek 

etkinlikleri tanımlar. Burada reklam ve tanıtım karmasının araçları kullanılarak hedef kitlenin 

kararını hızlandırmasına yardımcı olmak hedeflenir. Bu araçlar projenin tüm süreçlerinde de 

etkin olarak kullanılabilecektir. 

i. İnternet 

Doğrudan posta ve yüz yüze görüşmelerde, poster ve diğer malzemelerde verilen web sayfasının 

hazır olması ilk anda verilecek bilgilerin hedef kitle tarafından teyit edilmesine, kendi kendine 

projeyi araştırıp tanımasına, bilgi edinmesine yardımcı olacaktır. (Ek: 1’de örenği verilen web 

sitesi bu amaçla hazırlanmıştır.) 
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Web ortamını resimler, metinler, sesler ve hareketli görüntülerin aktarımı özgün kılacaktır. Ses, 

görüntü ve yazı sınırsız yollarla etkileşimli bir şekilde birleştirilecektir. Hazırlanan web sayfası 

aracılığı ile farkındalık yaratılıp, dikkat çekmek ve program hakkında kapsamlı bilgileri hızlı bir 

şekilde sunma imkânı olacaktır. Bu uygulama eş zamanlı olarak markanın tanınırlığını yaratmada, 

marka imajını geliştirmede ve marka değerini oluşturmada tasarruf sağlayıcı, güvenilir bir yöntem 

olacaktır. 

İnternet ayrıca TT’nin ikinci kolu tarafından yapılan faaliyetlere de destek sağlayacak bir araçtır. 

Sadece ilgili bakanlık için düzenlenmekte olan, düzenlenecek ve düzenlenmiş dersler ile ilgili 

olarak bilgilerin verilmesini sağlar. Proje ile ilgili yapılmış seminer ve konferansların “media 

player” ile web ortamında verilmesi gerçekleştirilebilir. Daha önce yapılmış olan çalışmaların bir 

arşiv şeklinde yer almasına ve erişilebilmesine olanak tanır. 

Web sitesi üzerinden yayın yapmakta olan internet radyosu ise, düzenlenmekte olan dersler 

hakkında canlı olarak güncel bilgileri aktarmakta kullanılabilir. 

 Örnek derslerin yer aldığı video kayıt bölümleri, animasyonlar, özel efektler, başlık ve 

fragmanlar görsel iletişim stratejinin bir parçası olarak düşünülebilir. Bu noktada Kapasite 

Geliştirme Modeli-StratejisT için demo ve filmlerde yer alacak, oyuncu ve modellerin hedef 

kitleyi yansıtacak özellikleri olması mesajlar kadar görseller içinde de hedef kitleye güven ve 

itibar sunacaktır. 

Eğitmen yönetici kimliği görsellerle de verilmelidir. Hedef kitlenin sürekli öğrenim ortamı ile 

hiyerarşik bürokratik yapı içindeki bilgi ve yetkinlik eksikliğinin yarattığı sıkıntılar ortak 

duyguları burada da verilmelidir.  

ii. İletiler ve e-posta 

Mektupların ayrıca e-posta ile gönderilmesi ve onlardan geri bildirim almak üzerine bir GSM 

numarası vermekte etkili olacaktır. Örneğin “bu mektubu cevapla” ya da “0606’ya STRATEJİST 

yazıp gönder” gibi… 

0606'ya mesaj geldiğinde de web sayfası adresi verilerek iş ortakları (SratejisT'in Koordinasyon 

Merkezine) yönlendirme yapılabilir. Böylece ana sayfaya girmesi ve bilgi alması sağlanabilir. 

Hedef kitlenin yaş ortalamasını dikkate aldığımızda aynı mesajının MMS (multimedia message 

service) yanı sıra SMS (short message service) e-posta'nın ulaşamadıklarına da erişme olanağı 

sağlayacaktır. İleride hazırlanacak kısa filmler de istenildiği takdirde MMS ile de gönderilebilir. 
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Detaylı bilgi için Çağrı Merkezi oluşturularak “Çağrı Merkezi: 444 1 DPT/ 444 1 378’e 

başvurulması”nın istenmesi de yararlı bir katkı olacaktır. Tüm bu iletişim sistemleri ve modelin 

sosyal medya boyutu STRAKOM İletişim ve Sistem Komitesince ÖYS üzerinden yönetilecektir.  

Eylem 4: Satış Tutundurma Karması 

Kişisel temaslar ve yapılacak görüşmeler sonrası hatırlanmayı sağlayıcı satış tutundurma 

malzemelerinin (poster, föy, StratejisT logolu mouse pad, USB, kalem, notluk vb. 

verilmesi yararlı olmaktadır.  

2. Aşama Hedef Kitlenin Kabul Süreci  

Bu süreç hedef kitlenin araştırma, sorgulama, hiyerarşik yapıdaki temaslarına bağlı olarak 

göstereceği tepkilere göre başlayacak bir aşamayı da ifade eder. Bu nedenle pazarlama 

kampanyalarında kullanılan lobicilik-lobi faaliyetleri ön planda olacaktır. Lobi faaliyetleri hedef 

kitle ile birlikte onun kurum içi ve kurumlar arası referans gruplarını da etkilemeyi amaçlar. Yüz 

yüze iletişim yöntemleri arasında sayabileceğimiz bazı lobicilik taktikleri vardır ki bunlar 

arasında karar alıcı ile makam odasında görüşmek, bir toplantıda karşılaşmak, konferans, seminer 

vb. etkinliklerde ayaküstü konuşmak sayılabilir.  

Hedef kitleye anında aracı kullanmadan ulaşma açısından kısa, öz, ama etkili ve yoğun cep 

telefonu aracılığıyla mesajlar gönderilebilir. Hedef kitlenin hatırlamasını ve programı kabulünü 

sağlamak üzere aşağıdaki faaliyetlerin anlamlı bir program içersinde organize edilmesi 

önerilmektedir: 

• Bakanlıkların özel yayınlarında Stratejik Yönetimle ilgili yazılar yayınlamak ya da, 

makale satın almak 

• Yemekler  (yer, zaman, davetiye, program oluşturmak ve organizasyonu) 

• Referans olabilecek konusunda uzman ünlü kişilerin kullanımı 

• El ilânı gibi çeşitli özendirici (promosyon) materyallerin tasarımı, üretimi ve dağıtımı 

• Broşür, katalog - kitapçık 

• Yapıştırılan semboller (sticker) 

• Rozet, bayrak  

• 3D hazırlanmış CD’ler 
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3. Aşama Geri Bildirim 

Hedef kitlenin programın uygunluğunu beyan ettiği ya da görüş ve önerilerini bildirdiği ya da 

programın uygulama süresi veya pilot çalışması için fikir beyan ettiği bir süreci tanımlar.  

Üzerinde görüş birliği sağlanan koşulların yaratıldığı, konuşulduğu, uzlaşıldığı bir aşamadır. Bu 

aşama eyleme geçmek için önemli bir süreçtir. “Evet” yanıtı alındığında program için tüm 

koşulların hazır olması gerekmektedir. Örneğin, Kapasite Gelişim Program Takvimi’nin 

saptanması, Kapasite Gelişim Program Takvimi onayı, programının tasarımı, içeriği vb.  

4. Aşama Uygulama  

Bu aşamada Kapasite Gelişim Programları için uygulanın başlanması hedeflenir. Kurumun en 

tepe yöneticisi, açılışını yapar. Katılımcıları motive eder, programı sahiplendiğini duyurur. 

Katılımcıların araştırma sonuçlarından haberdar edilmesi, ihtiyaçların saptanmasında kendi 

katkılarının vurgulanması sahiplenmeyi güçlendirecektir. Bu nedenle katılımcılarla aşağıdaki 

(benzer) bilgilerin paylaşılması önerilmektedir:   

- Kamu kurumlarında; yapılan faaliyetlerin sonuçlarının kurumun misyon, amaç ve 
hedeflerine ne kadar yaklaşıldığını ortaya koyan, sonuç odaklı çalışmalar olduğu 

- Stratejik Plan performans programı ve faaliyet raporlama sürecinde hesap verme 
mekanizması işletilerek yararlanıcılar nezdinde kurumun değerinin artacağı 

- Stratejik Planlama, performans esaslı bütçeleme, iç denetim, iç kontrol gibi konuların 
kamu kurumlarınca benimsendiğini 

- Kurumlar arası yetki ve hangi işi kimin yapacağı yasalarla belirlenmesine karşın 
uygulamada iş süreçleri ve işin geleceğe dönük planlanmasında, geliştirilmesinde 
yeni bilgilere ihtiyaç olduğu 

- Kurumlar arasında ve kurumların birimleri arasında iletişim kopukluğunun 
giderilmesi için yöntemlerin kullanılacağını 

- Kurumların yeni fikir ve geleceğe dönük hız ve kalite arttırıcı yöntemleri 
geliştirebileceğini 

- Tüm çalışanlara kendini geliştirme ve yenileme fırsatları tanınacağı 

- Tüm yöneticilerin gerekli teknik ve mesleki gelişimin iş süreçlerine ve kurum 
içindeki rollerine yansıtılabilmesi açısından önem taşıyacağı 

- Kamu kurumlarının toplum gözündeki itibarını yükseltip, yararlanıcı gözünde değer 
yaratacağını 
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- Türkiye’nin AB’ye girişi önünde engel olabilecek unsurların ortadan 
kaldırılabileceğini vurgulamakta yarar görülmektedir. 

2. ÖĞRENMEDE SÜREKLİLİK KAMPANYASI ÖNERİSİ 

Kapasite Gelişim Modeli-StratejisT programının tutundurulması ve sürekliliğinin sağlanabilmesi 

için planlı bir kampanya yapılması önerilmektedir. Önerilen kampanya ile ilgili tanıtım aşağıda 

verilmiştir. 

2.1. Kampanyanın Amacı 

Öğrenmede süreklilik kampanyası Kapasite Gelişim Modeli-StratejisT’i yaşatma ve 

tutundurmanın en temel boyutudur. Kampanyanın amaçları aşağıda belirtilmiştir: 

- Kurumların en tepe yöneticilerinin, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Kurum Başkanları ve 
Genel Müdürlerin kurumlarına ilişkin gelişim projelerini sahiplenmeleri 

- Kurum içi bütünsel bakışın oluşturulması ve çalışanın sürekli öğrenme planı içinde 
gelişiminin sağlanması 

- Yetki ve sorumluluk alanlarına yönelik bilgi ve becerinin kazandırılması 

- Kurum faaliyet alanı içerisinde paydaş, örgüt, proje ve yararlanıcı odaklı faaliyetlerde iletişim 
becerilerinin güçlendirilmesi 

- Çalışanın yaparak öğrenmesini ve gelişiminin desteklemesi 

- Sürekli öğrenme anlayışı ile her birimin yurt içi merkez ve taşra teşkilatları ve yurt dışı 
temsilciliklerindeki çalışanların kurum kültürünün ve kurum kimliğinin gerektirdiği 
yetkinliklerle donatılması 

- Çalışanın kazandığı bilgi ve becerilerinin etkinliklerinin değerlendirilmesi 

- Güçlü, hızlı, güvenilir öğrenen yöneticiler yaratılması 

2.2. Önerilen Kampanyanın Hedefi 

Kampanyanın hedefi, kamu kültüründe; Ortak Akıl, Ortak Öğrenme, Ortak Güç, Ortak Eylem ile 

Biz Kimliğini yaratmaktır.  

Yöntem: Ürün ya da hizmet pazarlama yöntemlerinde başvurulan merak uyandırma unsurunun 

kullanılmasının katılımcıların dikkatini çekme açısından yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu 

konuda kurumların çıkardığı dergilerde bir sayfalık bilgilendirme yapılması önerilmektedir. 

Modelin programlarının sürekliliği için 4 ayda bir, yılda 3 kere çıkarılacak bir eğitim ajandası 

tasarımı hazırlanmıştır. Örneği Ek: 16’da verilen Ajanda ile planlanan kurumlar arası etkinliklerin 

zamanlaması bildirilecek ve etkinlikler hakkında katılımcılar bilgilendirilecektir. 
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ÖRNEK BİR UYGULAMANIN PLANLAMA VE PROGRAMLAMASI  

5Y süreklilik gösteren bir yapıda tasarlanmıştır. Kurum ya da kurumlar 5Y sürecinin hangi 

aşamasında iseler, o aşamaya karşılık gelen programı uygulayabilirler. Kurumlar, sürecin hangi 

noktasında bulunduklarını StratejisT Koordinasyon Merkezi (STRAKOM) ile görüşerek 

belirleyebileceklerdir.  

1. Altyapı ve Hazırlık 

Seçilen bir kuruma ait yöneticilerin Stratejik Yönetim kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla 

yürütülecek programın tanımlanma ve planlama aşamasıdır. Her planlama çalışmasında olduğu 

gibi olabildiğince bilgiye ve veriye dayalı öngörülerle biçimlendirilir. Bütün hazırlıklar yapılmış 

olsa da uygulamada çok yüksek olasılıkla hazırlanan planın değişikliklere uğrayacağı bilindiği 

için, hızlı ve etkin bir çalışma olması beklenir.  

i. Programın Tanımlanması 

İlk adım programın hedeflerini ve sınırlarını tanımlamaktır. Programın performansını ve 

gelişiminin izleyebilmek için öğrenme hedeflerinin, öğrenme ortaklarından beklentilerin 

tanımlanması, planlamanın ve değerlendirmenin en önemli girdisidir. 

En temel konu, her kurumun bir programı olduğunun bilincine tüm tarafların sahip olmasıdır. 

Programda doğal olarak birtakım ortaklar ve tedarikçiler de yer alacaktır. Bu ortaklar ve 

tedarikçiler bağlayıcı sözleşmelerle sorumluluk altına gireceklerdir. Ancak önemli olan programın 

başarısıdır ve bu başarı ya da başarısızlık tamamen kuruma aittir. Bu nedenle tüm program 

boyunca kurumun ilgili birimleri çalışmalar içinde kararlı biçimde yer almalıdır. (Tablo 5)  

Tablo 5: Faaliyetler ve Süreleri 

Faaliyet Sorumlu  Süre Tarih 
Programı tanımlayan konularda kararların alınması 
• Programın sahibinin, koordinatörünün ve proje 

ekibinin belirlenmesi  
• Kapsama alınacak birimler ve süreçlerin tanımlanması 
• Bütçenin belirlenmesi 
• Ana aşamaların tarihinin belirlenmesi (9) 
• Hedefler, göstergeler ve ölçüm yönteminin tarif 

edilmesi 

 
EÇG 
 
 
UÇG 
 
TÇG 

2 hafta Zaman aralığı 
belirtilmelidir.

 
                                                 
9 Ana aşamalar: Temalar, katılımcılar, içerik, akış, muhtemel tedarikçiler, yer, zaman, organizasyon taslağı  
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Programın kurum tarafındaki yönetimi ve koordinasyonu için belirlenecek ekip STRAKOM 

çalışma gruplarının üyeleridir. Tasarım, IT, İletişim, Eğitim, Uygulama ve Ödül çalışma 

gruplarında kurumun birer yöneticisi rol alarak StratejisT modelinin uygulanmasına katkıda 

bulunacaklardır. 

Modelin uygulanması sırasında İnsan Kaynakları veya Strateji Geliştirme Biriminden olmak üzere 

bir tam zamanlı (ya da iki yarı zamanlı) uzman yardımcısı programı başından sonuna kadar 

izleyerek raporlayacaklardır. Katılımcıların karşılaştığı sorunlar, aksaklıklar, devam durumu 

raporlarda yer alacaktır. Katılımcıların dolduracakları değerlendirme formlarının 

dağıtılıp/toplanması da uzman yardımcılarının sorumluluğunda olacaktır.  

Uzman yardımcıları program boyunca kurumla ve STRAKOM ile programın koordinasyonunu 

sağlayacaklardır. 

ii. Uygulamanın Planlanması  

Planlama aşamasında alınacak kararlar; programın kaynak kullanımı, süresi, yeri ve sonuçları için 

belirleyici olacaktır. Bu kararlara paralel olarak program boyunca uygulamanın ne şekilde 

gerçekleşeceği tarif edilmelidir. (Tablo 6) 

Programın uygulama kısmı, öğrenmenin en can alıcı tarafıdır. Belirlenecek kapsama göre 

uygulamalara yöneticilerin yanı sıra çalışanlar da katılacaktır. Çünkü amaç program 

kapsamındaki yöneticilerle birlikte kuruma da somut katkı sağlamaktır. Bu şekilde programın 

faydası anlaşılacak direnç yerine destek artacaktır. 

Uygulamaların, kurumun Stratejik Planında yer alan amaç ve hedeflere hizmet etmesi, daha da 

önemlisi, Stratejik Plan kapsamında yer alan faaliyetlerden seçilmesi, değişim yönetimi açısından 

çok değerlidir.  

Tablo 6: Planlama ve Altyapı Çalışmaları 

Faaliyet Sorumlu  Süre Tarih 
Programın planlanması ve altyapı çalışmaları 

o Proje takviminin hazırlanması 

o Uygulama konularının ve projelerin seçilmesi 

o Performans değerlendirme, ödüllendirme, sertifikasyon 
gibi standartların tanımlanması 

o Uygulamaların, projelerin ve finansal getirilerin takibi ve 
raporlanması için uygun araçların ve süreçlerin 
belirlenmesi 

o Gelişim programlarının netleştirilmesi ve tedarikçilerin/ 
öğrenme ortaklarının belirlenmesi 

SGB 

İK / Personel 

 

ÖÇG 

3 
hafta 

Zaman aralığı 
belirtilmelidir. 
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Faaliyet Sorumlu  Süre Tarih 
o İletişim ve tutundurma programının hazırlanması 

iii. Hazırlık Çalışmaları 

Gelişim programının başlatılmasından önce planlamaya uygun olarak birtakım hazırlıklar 

yapılması gerekecektir. Bu hazırlıklardan en önemlisi, gelişim programlarına katılımın 

planlanmasıdır. Kurumun mevcut faaliyetlerini ve yöneticilerin yoğunluğunu dikkate alarak 

yapılacak planlama, katılımın aksamasına engel olacaktır (Tablo 7). 
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 Pilot programda da bu konu ile ilgili yapılan öneri, eğitimlerin Ankara dışında ve hafta sonunda 

yapılması sayesinde katılımı ve devamı sağlama güçlüğünün aşılabileceği olmuştur. 

Uygulama takviminin belirlenmesinde şu konular dikkate alınmalıdır: 

• Başvuruların alınması (Ek: 18 Bireysel Başvuru Formu ve Ek: 19 Kurumsal Başvuru 

Formu) 

• Kamudaki önemli tarihlerin dikkate alınması (Ek: 17 Yıllık Bütçe Takvimi) 

• Kademelere göre programın kesinleştirilmesi (örnek program akışı Ek: 21, Ek: 22, Ek: 

23, Ek: 24) 

• Katılımcıların organizasyonu 

• Uygulamaların gün ve yer planlaması 

• Geliş-gidiş ve kalacak yer planlaması 

• Eğitim dışı etkinlikler için planlama ve organizasyon 

Programların belirlenmesinde ise şu konular dikkate alınmalıdır: 

• Eğitim içeriklerinin hazırlanması, uyarlanması (Ek: 3 Öğrenme Ortağının Kontrol Listesi 

“KL”) 

• Öğrenme ortaklarının belirlenmesi 

• Eğitim dokümanlarının hazırlanması 

• Eğitim materyallerin hazırlanması, tedarik edilmesi 

• Destek materyallerinin hazırlanması (formlar, kimlik, kağıtlı yazı tahtaları, bilgisayarlar 

vb.) 
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Tablo 7: Hazırlık Çalışmaları 

Faaliyet Sorumluluk  Süre Tarih  
Hazırlık çalışmaları 

o Gelişim programlarının içeriklerinin tasarımı 
ve uyarlanması 

o StratejisT portalının güncellenmesi ve gelişim 
programlarının IT altyapısının hazırlanması 

o Gelişim programlarının uygulama takviminin 
belirlenmesi ve duyurulması 

o Eğitim, uygulama ve iletişime destek olacak 
materyallerin tedarik edilmesi ve kurulması 

o Eğitim dokümanlarının çoğaltılması 

STRAKOM 

TÇG 

SÇG 

EÇG 

ITÇG 

 

UÇG 

UÇG 

2-3 Hafta 
 

Zaman aralığı 
belirtilmelidir. 

2. Başlatma 

Öğrenme ve gelişim aşamasının etkin ve verimli geçmesi için dikkate alınması gereken diğer 

aşama da başlatmadır. Bu aşama, 1. ve 2. Kademe yöneticilerin bilgilendirilmesini hem de 

programın soru işaretlerini giderecek temel bilgilerin verilmesini, farkındalık yaratılmasını sağlar. 

Değişim yönetiminin en önemli unsurlarından biridir. 

i. Üst Yönetimin Bilgilendirilmesi 

Programın resmi olarak başlatılmasından önce, program içinde kritik rolü bulunan 1. Kademe 

yöneticilerin bir araya getirilip yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirilmesidir. (Tablo 8)  

Programın gelişimini ve performansını izleyebilecekleri ortamların tanıtımı yapılarak, üst düzeyde 

sahiplenme sağlanır. 

Tablo 8: Üst Yönetimi Bilgilendirme 

Faaliyet Sorumluluk Süre 
Üst yönetim bilgilendirme toplantısının içeriği 

o Projenin özeti 

o Programın amacı ve hedefleri 

o Programın uygulama planı 

o Programın izleme ve raporlaması  

o Üst yönetimden beklenenler 

STRAKOM  
EÇG 
İÇG 

2 saat 

ii. Yöneticilerin Bilgilendirilmesi 

Programın ruhu, metodolojisi, planı ve hedefleri ile ilgili detaylı bilgi tüm 2. Kademe yöneticilerle 

paylaşılır. Kritik başarı faktörleri ve program sonrası uygulamaya yönelik önemli noktalar 
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vurgulanır. Kendilerinden beklentiler aktarılır, gelebilecek sorulara hızlı yanıt verebilmeleri için 

yardımcı ve destekleyici bilgi ve materyaller paylaşılır. (Tablo  9) 

 5Y’nin hangi aşaması  ile ilgili olduğu, hangi eğitimlerin ve uygulamaların nasıl yapılacağı

 hakkında bilgi verilir. Yöneticilerden beklenenler açıklanır. 

Tablo 9: Toplantı İçeriği 

Faaliyet Sorumlusu Süre 

Yöneticiler bilgilendirme toplantısının içeriği 

o Projenin özeti, “eğitim” ve “uygulama” yöntemlerinin 
anlatılması 

o Programın amacı ve hedefleri 

o Programın uygulama planı 

o İzleme ve raporlama bilgilerinin paylaşımı 

o Yöneticilerden beklentiler 

STRAKOM  

TÇG 

İÇG 

UÇG 

2 saat 

3. Eğitim, Destek Faaliyetler ve Uygulama 

Bireysel kapasitenin geliştirilmesinden amaç, performansı artırmak için gereken bilgi ve becerinin 

edinilmesi ve iş yapış şekline dönüştürülmesidir. Diğer bir bakış açısıyla kapasite geliştirmenin 

amacına ulaşabilmesi için, bireyin, önce bilgi ve beceriye sahip olması, ardından bunu işini 

yaparken sürekli kullanabilir hale gelmesi, en sonunda da, bütün bunların kurumun performansını 

artırmaya katkı yapması gerekmektedir. Bilgi ve beceri kazanmanın en tipik yolu eğitimdir. Bu 

bilgi ve beceriyi iş yapış şekli haline dönüştürmenin tek yolu ise sürekli uygulamaktır. Performans 

ise tüm bu çabalar doğru biçimde gerçekleştiğinde artar. 

Bireylerin kapasite gelişimi ile kurumun amaç ve hedefleri örtüştüğünde ise kurumsal kapasite de 

gelişir. 

Somut bir örnek üzerinden gidersek; yöneticilerin yarısının liderlik eğitimi aldığı diğer yarısının 

da iletişim eğitimi aldığını düşünelim. Tüm yöneticiler eğitim aldıkları konuda önemli bir 

farkındalık yaşar. Eğer öğrendiklerini iş ortamında uygulayabilirlerse ciddi bir kapasite gelişimi 

de gösterirler. Ancak bu gelişimin kurumun amaç ve hedeflerine yapacağı katkı, tesadüfen doğru 

ve yüksek ya da beklenenden olacaktır.  

Bireysel kapasitenin, kurumun amaç ve hedeflerine uygun kurumsal kapasiteye azami oranda ve 

doğru katkı yapmasını güvence altına almak amacıyla StratejisT Modeli; yetkinlikleri ayrıntılı 

olarak belirlemiş ve bu yetkinlikleri rollerle eşleştirmiştir. Eğitimler bu eşleştirmenin sonucu 

olarak ortaya çıkmaktadır. 
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Eğitimler: Eğitimlerin öncelikli amacı, yetkinliklerin gelişimi için uygulamada gerekli olacak 

yöntem ve araçların aktarılması/öğretilmesidir. 

İşin ve projelerin gerektirdiğinden farklı içerikteki eğitimler kuruma maliyet konusunda fazladan 

bir yük getirmenin dışında, eğitime katılanların hiç kullanmama ihtimalleri çok yüksek olan 

araçları öğrenmek için vakit kaybetmelerine, sıkılmalarına, motivasyonlarını kaybetmelerine ve 

gerçek ihtiyaçları olan araçlara odaklanmakta zorlanmalarına sebep olmaktadır. Uygulamada 

ihtiyaç duyulacak araçların öğretilmesi, zaman içinde diğer araçların da ihtiyacı olan çalışanlara 

öğretilmesi hedeflenmektedir. 

Eğitim içeriğinin ve örneklerin kuruma özel olarak uyarlanmış olması, anlamayı ve öğrenmeyi 

kolaylaştıracaktır.  

Gelişim programı kapsamında farklı türde eğitimler yer almaktadır: 

• Zorunlu eğitimler 

• Rollere özel seçmeli eğitimler 

• Gelişime katkı sağlayan destek faaliyetler (yönetim eyleminden öğrenme, vizyoner 

sohbetler, vb ) 

Belirlenecek programa göre; katılımcılar eğitimlerden sonra veya eğitimlerin arasındaki sürelerde 

öğrendiklerini kendi iş ortamlarında uygulama olanağı bulacaklardır.  

Tablo 10’da StratejisT Modelinin içeriği verilmiştir. Tabloda, eğitimler (mavi), uygulamalar 

(kırmızı) ve destek süreçler (yeşil), kurumun ihtiyacına göre tasarlanacak opsiyonel eğitimler (gri) 

yer almaktadır. 

Tablo 10: Kapasite Geliştirme Modülleri-Eğitim ve Uygulamalar 

FAALİYETLER Süre 

I. AÇILIŞ VE ORYANTASYON (1 gün) 

  H
az
ırl
ık

 
To

pl
an

tı.
 

1. U101 STRATEJİ SÜRECİ BAŞLATMA KONFERANSI 
2. E101 "KAMUDA STRATEJİK KAPASİTE" 

PROGRAMINA GİRİŞ 

1/2 gün 
 
1/2 gün 

II. ZORUNLU HAZIRLIK MODÜLÜ (3 gün + 4 saat) 

  
G

öz
de

n 
G

eç
irm

e 
To

pl
an

tıl
ar
ı 

3. E105 SOSYAL, POLİTİK, EKONOMİK UFUK TURU  
4. E110 KAMUDA STRATEJİK YÖNETİM ve DÜŞÜNCE 
D100 KONUK KONUŞMACI İLE YÖNETİM 
EYLEMİNDEN ÖĞRENME 
5. E115 KAMUDA DEĞER ODAKLI YÖNETİM  
D105 VİZYONER OTURUMLAR 1: BİLGİ YÖNETİMİ ve 
ÖĞRENEN ORGANİZASYON ÜZERİNE 
6. E120 DURUMSAL LİDERLİK ve KOÇLUK 

1/2 gün 
1/2 gün  
 
2 saat 
1 gün 
 
2 saat 
1 gün 

III. OPSİYONEL: HAZIRLIK MODULÜ (1 Gün) 

U 1 1 0  S  7. E125 ÖĞRENEN ORGANİZASYON 1 gün 
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FAALİYETLER Süre 

IV. OPSİYONEL: HAZIRLIK & DURUM ANALİZİ MODÜLÜ (3 Gün) 

8. E201 VERİYE DAYALI KARAR VERME 
G200 GRUP ÇALIŞMASI: KARAR & RİSK 
ÜZERİNE 

9. E205 TAHMİNLEME 
G200 GRUP ÇALIŞMASI: KARAR & RİSK 
ÜZERİNE 

10. E210 KARAR VERME & RİSK YÖNETİMİ 

1 gün 
2 saat 
 
1 gün 
2 saat 
 
1 gün 

U
23

0 
Ö

ng
ör

ü 
Ç
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m
al

ar
ı (

K
ri

tik
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eğ
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ke
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 V. OPSİYONEL: YER-DURUM ANALİZİ MODULÜ 

11. E215 BİLGİ YÖNETİMİ 
D210 KONUK KONUŞMACI İLE BİLGİ 
YÖNETİMİ ÜZERİNE 

12. E210 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 
D215 GRUP ÇALIŞMASI: ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 
ÜZERİNE 
13. E220 KIYASLAMA 
U205 Kıyaslama Çalışması 
U201 İyi Uygulamalar Paylaşım Oturumları 

1 gün 
2 saat 
 
1 gün 
 
2 saat 
1 gün 
 

 U210 KURUMSAL STRATEJİNİN TARİHİ GELİŞİMİ 
ÇALIŞTAYI 

1/2 gün 

ZORUNLU YER-DURUM ANALİZİ MODULÜ 

U230 Öngörü Çalışmaları (Kritik Değişkenlerin Belirlenmesi) 
14. E225 PAYDAŞ ANALİZİ  
15. U215 PAYDAŞ ANALİZİ ÇALIŞMASI 
16. U220 PAYDAŞLARLA DİYALOG ÇALIŞTAYI 

1 gün 
 
1/2 gün 
1 ½ gün 

17. U230 ÖNGÖRÜ ÇALIŞMASI 
18. U235 DURUM ANALİZİ ÇALIŞTAYI 

1 gün 
1 ½ gün 

ZORUNLU YÖN-GELECEĞE BAKIŞ MODULÜ 

U
41

0 
St

ra
te

ji 
H

ar
ita

la
nd
ır

m
a 

T
op

la
nt
ıla

rı
 

19. E301 STRATEJİ DÜZLEMLERİ 
20. E305 ULUSLARARASI REKABET AVANTAJI 
D300 KONUK KONUŞMACI İLE STRATEJİ 
EYLEMİNDEN ÖĞRENME 
21. E310 GELECEK BAKIŞ AÇISI ve STRATEJİK 

SENARYO 
U301 Sektörel Uzmanlarla Diyalog 
22. U305 SENARYO GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI 
23. E315 KAMUDA KURUMSAL PERFORMANS 

YÖNETİMİ 
D300 VİZYONER OTURUMLAR 2: KAMU ETİĞİ 
ÜZERİNE 
24. E320 KRİZ YÖNETİMİ 
D310 KONUK KONUŞMACI İLE KRİZ YÖNETİMİ 
ÜZERİNE 
25. E325 STRATEJİ YENİLİĞİ  

1/2 gün 
1/2 gün 
2 saat 
1 gün 
 
2 gün 
2 gün 
2 saat 
1 gün 
2 saat 
1 gün 

26. U310 YÖN ÇALIŞTAYI 
27. U315 KURUMLAR ARASI YÖN ÇALIŞTAYI 
28. U320 UYUM ANALİZİ ÇALIŞTAYI 

1 gün 
1 gün 
1 gün 

U
42

5 

ZORUNLU YOL STRATEJİLER MODULÜ 

29. E401 AĞ ve ETKİN İŞBİRLİKLERİ GELİŞTİRME 
D400 UYGULAMALI OYUN TEORİSİ 
30. U401 STRATEJİK SEÇENEKLER ÇALIŞTAYI 

1 gün 
2 saat 
1 gün 
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FAALİYETLER Süre 

U
60

5 
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ji 
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31. U415 STRATEJİK YOL HARİTASI ÇALIŞTAYI 
32. E410 DEĞİŞİM YÖNETİMİ 
D410 KONUK KONUŞMACI İLE DEĞİŞİM YÖNETİMİ 
ÜZERİNE 
33. E415 PAYDAŞ YÖNETİMİ 

1 gün 
1 gün 
2 saat 
1 gün 

ZORUNLU YOKLAMA-İZLEME, DEĞERLENDİRME MODULÜ 

34. E420 KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ- 
STRATEJİK KARNE 

G4OO GRUP ÇALIŞMASI STRATEJİK KARNE ÜZERİNE 
D410 VİZYONER OTURUMLAR 3: ÇEVRE 
SORUMLULUĞU ÜZERİNE 
35. E530 ÇATIŞMA VE UZLAŞMA YÖNETİMİ 

Süreçten Çıkarılan Dersler Üzerine Toplantılar 
Öğrenilen Derslerin Yansıtılması Toplantıları 

2 gün 
 
2 saat 
 
2 saat 
 
1 gün 

36. U600 ULUSAL STRATEJİ PLATFORMU 2 gün 

4. Uygulama Örneği 

Kurumun amaç ve hedeflerine katkı sağlayacak projelerinde çok farklı türde konulara ihtiyaç 

duyulabilir; problem çözme, sistem/süreç devreye alma, iyileştirme, fizibilite, vb gibi. Projelerin 

yanı sıra birtakım kısa süreli ve dar kapsamlı faaliyetler de söz konusu olacaktır. Model bu 

faaliyetlerin tamamının Stratejik Yönetim anlayışı ile gerçekleştirilmesini sağlayacak yapıda 

tasarlanmıştır.  

Teorik eğitimler sonrasında anlatılan konuların önemli bir kısmı çok kısa bir süre içinde 

unutulmaktadır. Daha da önemlisi; bilmekle yapabilmek arasındaki fark, eğitimlerde 

öğretilenlerin uygulamaya dönüştürülmesinde engel oluşturmaktadır. Öğrenmeyi sürekli kılmak 

ve öğrenilenleri iş hayatına aktarmak için, eğitim ile uygulamanın iç içe yürütülmesi ve bu süreçte 

yöneticilere ve ekiplerine destek verilmesi en çok fayda sağlayacak yöntemlerdendir. Bu destek 

danışmanlık ya da koçluk olarak önerilmektedir. StratejisT Kapasite Geliştirme Modeli 

‘danışmanlık ve/veya koçluk’ desteğinin kurumun kendi uzmanlarınca yerine getirilmesine 

dayanmaktadır.    

 4.1. Koçluk 

Eğitimlerin kurumsal kapasiteyi geliştirici uygulamalara dönüştürülmesinin garanti altına alınması 

için, uygulama ve eğitim iç içe yürütülecek, çalışmalar düzenli koçlukla sonuca ulaşılıncaya kadar 

desteklenecektir. Böylece yöneticiler bir yandan eğitim alırken, bir yandan öğrendiklerini kendi iş 

ortamlarında uygulayacak, eğitimleriyle birlikte kuruma fayda sağlayacak bir çalışmayı da 

tamamlamış olacaklardır. 

Verilecek ilk eğitimden itibaren katılımcılara düzenli aralıklarla koçluk verilecektir. Koçluk 

seanslarında o ana kadar yapılan çalışmalar değerlendirilecek, sonrasında yapılması gerekenler 
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gözden geçirilecektir. İstisnalar dışında koçluk desteği kurum dışı/kurum içi öğrenme ortakları 

tarafından verilecektir. Birtakım kritik önemdeki faaliyetler için koçların yöneticilere çalışma 

boyunca refakat etmesi de zaman zaman söz konusu olabilecektir. 

Koçluk için farklı yöntemler bir arada kullanılabilecektir: 

- Kurumda yüz yüze 

- Telefon ya da telekonferansla 

- E-posta aracılığıyla 

- E-öğretim araçlarıyla 

Canlı koçluk seansları 1-2 saat civarında olacaktır; e-posta ve sanal sınıf ise her an 

kullanılabilecektir. 

4.2. Programın Değerlendirilmesi 

Yürütülen çalışmalar, programın tanımlanması aşamasında belirlenen hedeflere göre 

değerlendirilecektir. 

Değerlendirme program koordinatörünün sorumluluğunda proje ekibi tarafından 

gerçekleştirilecektir. Değerlendirmeler hem rapor olarak yayınlanacak, hem de kısa bir sunum ile 

üst yönetime sunulacaktır. Performans hedefleri ve göstergelerinin durumu gibi objektif 

kriterlerin yanı sıra, eğitmenlerin ve yöneticilerin görüşlerini içeren sübjektif yorumlar da bu 

değerlendirmede yer alabilir. Değerlendirme eğitim sonunda, eğitim ve uygulama aşamasının 

ortasında ve sonunda olmak üzere 3 kez yapılacaktır. Özellikle proje sahibi olan yöneticilerin 

kendi çalışmaları için beşer dakikalık ayrı sunumlar yapmaları, öğrenme yönünden faydalı, 

değişim yönetimi açısından etkili olacaktır. 

4.3. Gelişimin Sürekliliği 

Gelişimin sürdürülebilirliği, öncelikle tarif edilen modelin inançlı biçimde ve tüm taraflarca 

uygulanması, ardından da, ortaya çıkan aksaklıklar giderilerek modelin sürekli geliştirilmesi ile 

mümkün olacaktır. 

Modelin inançlı biçimde uygulanmasının kendiliğinden sağlanamayacağı, ancak etkin bir değişim 

yönetimi ile istek ve motivasyon yaratılarak gerçekleştirilebileceği göz ardı edilmemelidir. 

i. Dalgalar Halinde Eğitim ve Uygulama 

Hem sistemin sürekliliğini sağlamak hem de öğrenmeyi pekiştirmek amacıyla, eğitim 

almış ve eğitime paralel olarak proje ya da faaliyet gerçekleştirmiş olan yöneticiler, ilk 
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dalganın ardından ikinci dalga uygulamalarını da koçluk desteğiyle yürütecektir. Bu 

dönemde tüm yöneticilerin en az bir projede aktif olarak yer almaları kuvvetle tavsiye 

edilmektedir. 

ii. Uzman Katalizör 

Sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak diğer önemli unsur ise, kurumun StratejisT modelinin 

uygulamasını kendi kaynakları ile yapabilir duruma gelmesidir. Bunun pratik hali, yeterli sayıda 

eğitim ve koçluk desteği sunabilecek uzmana sahip olmaktır. 

Uzman adaylarının, eğitim ve uygulama süreçlerinden geçmiş yöneticiler arasından seçilmesi 

tercih edilmelidir. Tüm bu çalışmalara gereken zamanı ayırabilmeleri, istekli olmaları, güçlü 

iletişim yetkinliğine sahip olmaları, ileri yöntem ve araç bilgisine sahip olmaları gibi kriterleri 

karşılamaları beklenecektir. 

iii. Katılımcılara Verilecek Sertifikalar 

StratejisT modelinde yer alan rollere sahip her yönetici, aşağıdaki şartları sağladığında sertifikaya 

hak kazanacaktır. Sertifika verilmesi ve kamu kurumlarınca sertifikalrın önemsenmesi katılımı 

güçlendirecek unsurlardandır. Sertifika alabilmek için katılımcı aşağıdaki faaliyetleri 

gerçekleştirmelidir: 

1. Zorunlu eğitimleri tamamlamak 

2. Eğitimlerin sonundaki ölçme ve değerlendirme aşamasından başarıyla geçmek 

3. Tamamlanan en az bir projede rolüne uygun biçimde aktif olarak yer almak 

4. Modelde tanımlanan uygulama süreçlerine katılmak ve desteklemek  
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ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ (ÖYS) 

Öğrenme Yönetim Sistemleri-ÖYS (Learning Management Systems-LMS): Katılımcı ve öğrenme 

ortağını ya da katılımcı ve eğitim materyallerini bir araya getiren, etkinliklerin izlenmesini 

sağlayan, tüm paydaşların kendileri ile ilgili ve ortak alanda oluşturulan bilgileri hızla 

görebilecekleri web tabanlı platformlardır. Katılımcılarla online iletişim kurmayı kolaylaştırır. 

Modelin işletim sisteminde önerilen altyapının yazılımı olup aynı zamanda şartname 

niteliğindedir. 

ÖYS’ler, katılımcı ile eğitim materyalleri ve katılımcı ile öğrenme ortağı arasındaki etkileşimi 

izleyen, kaydeden, yöneten ve çeşitli raporlama olanakları veren yazılımlardır. ÖYS’ler, kimlerin 

hangi sürede hangi dersleri aldığının, hangi etkinliklere katıldığının kaydını tutar, test/sınav 

sonuçlarını raporlar, genel performanslarını değerlendirmek üzere ölçme-değerlendirme imkânı 

verir. 

Öğrenme nesnelerinin hazırlanması ve eğitim materyali şeklinde sunulması öğrenme içeriklerinin 

geliştirmesinde kullanılan araçları da bulunan ÖYS’den beklenenler aşağıda detaylandırılmıştır. 

Bu detaylar ihtiyaçlara ve gelişen teknolojilere göre yeniden gözden geçirilerek şartneme olarak 

kullanılabilecek şekilde hazırlanmıştır. 

1. ÖYS Genel Bakış 

2. Öğrenme Yönetimi 

3. Eğitim ve Öğrenme Etkinlikleri 

4. İletişim Araçları 

5. Not Defteri 

6. Sosyalleşme Araçları 

7. İçerik Yönetimi ve Tasarım (e-ders üretimi) 

8. Raporlama 

9. Teknik Gereksinimler 

10. Güvenlik 

11. Destek  

12. Katılımcı İşleri 

13. Entegrasyon 

14. Sanal Sınıf Yazılımı 
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1. ÖYS’ye Genel Bakış 

1.1 ÖYS kamu kurumlarına ve bunların iştiraki olan bağlı kuruluşlara yönelik olarak 
hazırlanmış olmalıdır. Hizmet için gerekli olan tüm gelişim programları ile sertifika 
programlarını bir arada desteklemelidir.  

1.2 ÖYS; farklı birim, iştiraklerin veya kampusların aynı anda yararlanmasını sağlamalıdır; 
ancak bu birimlerin ve bireylerin, duyuruları ve portalları birbirinden farklı olmalıdır. Her 
birim kendi program etkinliklerini yönetebilmelidir. 

1.3 ÖYS her birim için farklı takvim tanımı yapabilmeli; takvim üzerinde eğitim zamanları 
tarihler halinde tanımlanabilmelidir.  

1.4 ÖYS ile birlikte şifreli ve şifresiz olarak erişilebilen ön yüz portalları yapılabilmelidir 
farklı tasarımlarla farklı adreslerde yayınlanabilmelidir. 

1.5 ÖYS, sanal sınıf (i-class) ile entegre edilmeli, ders/seminer/etkinlik planlaması ÖYS 
üzerinden yapılmalı ve ÖYS’den sanal sınıfa geçerken tekrar şifre girilmemelidir. Ayrıca 
sanal sınıf tekrar yayınları da yine ÖYS üzerinden erişilebilir olmalıdır. 

1.6 ÖYS dersleri hem dönem/hafta hiyerarşisinde sunabilmeli hem de sertifika programları 
için dönemden bağımsız tarihli ders atamalarına izin vermelidir. 

1.7 ÖYS ile entegre çalışan web tabanlı bir ders hazırlama aracı olmalıdır. 

1.8 ÖYS, AICC ve SCORM 1.2 standartlarının hepsine destek vermelidir. 

1.9 ÖYS ile birlikte sosyalleşme için blog, wiki, profil, arkadaş olma gibi web 2.0 araçları ile 
sosyal kulüp oluşturabilme desteği olmalıdır. 

1.10 ÖYS, dağıtık mimariyi desteklemeli ve ölçeklenebilir olmalıdır. 

1.11 ÖYS, farklı dillere dil dosyası tercümesi ile çevrilebilir olmalıdır.  

1.12 Teklif edilen sistem, üretici firmanın en son teknoloji ürünü olmalıdır. Teklif edilen 
versiyonun daha önce denenmiş, en az 1 referansı göstermelidir. 

1.13 ÖYS internet ve/veya intranet üzerinden sınırsız kullanıcılı, sınırsız sayıda sınırlı ve 
sınırsız süreli kullanım hakkı sunacak şekilde asenkron ve senkron iletişim kurulmasına 
olanak sağlamalıdır.  

1.14 ÖYS ve ÖYS’ye bağlı portallarda, kurumun kurumsal kimliğine uygun arayüz değişikleri 
yapılabilmelidir. 

1.15 ÖYS, kullanıcı adı/şifre doğrulaması kurum tarafından sağlanacak/desteklenecek veri 
tabanından yapılabilmelidir ve LDAP ile entegre çalışabilmelidir.  

1.16 Çevrimiçi olan kullanıcılar listelenebilmeli ve onlara mesaj atılabilmelidir.  
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2. Öğrenme Yönetimi 

2.1 Derslerin Bileşenleri: Dersler faaliyetlerden oluşmalıdır. Faaliyetler; e-ders, sanal sınıf, 
modül (birden fazla faaliyeti bir arada gösterme), sınav, ödev, forum, sözlük, wiki, 
kaynak ve diğer olarak sınıflandırılmalıdır.  

2.2 Kullanıcı Ana Sayfası: Her kullanıcı sisteme girince kendisine özelleştirilmiş ana 
sayfasını görmelidir. Katılımcı ana sayfasında aldığı dersler, yeni gelen mesajlar ve 
duyurular görüntülenmelidir. Aynı zamanda o gün olan sanal gelişim programı, online 
diğer katılımcılar ve takvim görebilmelidir.  

2.3 Program Ana Sayfası: Katılımcı program ana sayfasına girince o derse ait tüm faaliyetleri 
hafta hafta veya faaliyet tipi bazında görebilmelidir. Derslerdeki ilerleme yüzdesi, 
forumlardaki yeni mesaj sayısı, sınavlardaki durum bu sayfada katılımcıya 
gösterilmelidir.  

2.4 Ders Planlama: Her dersin bir veya daha fazla sorumlusu (e-derslerini ve içeriğini 
hazırlayan eğitmen) ve asistanları olmalıdır. Aynı dersi çok fazla kişi aldığı zaman, dersin 
şubeleri oluşturulabilmeli ve her şube için eğitmen ve asistan tanımlanabilmelidir. Bu 
eğitmenler, kendi şubeleri için faaliyet tanımlayabilmeli ve değerlendirme yapabilmelidir. 
Ders sorumlusu, tüm şubelere faaliyet tanımlayabilmeli ve değerlendirme yapabilmelidir.  

2.5 Faaliyet Planlama: Faaliyetler hiyerarşik olarak planlanabilmeli ve öncelik tanımlamaları 
yapılabilmelidir (x faaliyeti tamamlanmadan y faaliyeti alınamaz gibi).  

2.6 Faaliyet Atama: Faaliyetler; bir dersi alan tüm katılımcılara, bir dersin bir şubesindeki 
tüm katılımcılara veya bir dersin bir şubesindeki belirli bir grup katılımcıya 
atanabilmelidir.  

2.7 Grup Çalışması: Eğitmenler faaliyetleri belirli bir grup katılımcıya atayarak grup 
çalışması yapılmasını sağlayabilmelidir.  

2.8 Derslerin Atanması: Belirli dönemlerde derslerin katılımcılara toplu atanması, birim 
yöneticileri tarafından yapılabilmelidir. Atamaların toplu olarak yapılması için araçlar 
sunulmalıdır. Ayrıca talep edilmesi halinde, personel otomasyonu ile entegre edilmelidir. 

3. Eğitim ve Öğrenme etkinlikleri 

3.1. E-ders 

3.1.1. ÖYS, kendi sağladığı içerik geliştirme aracı dışında AICC ve SCORM 1.2 derslerini 
çalıştırabilmelidir. E-derslerin tamamlama yüzdesi, içerik paketi tarafından 
standartlarda belirtilen skor üzerinden hesaplanmalı, tamamlanma bilgisi ise yine 
standartlarda belirlenen tamamlanma durumuna göre gösterilmelidir. 

3.1.2. E-ders Gösterim Arayüzü: Yazılımı hazırlayacak olan firma, farklı içeriklerin sisteme 
kurulmasından kaynaklanan e-ders sunum ekranındaki doğabilecek ekran boyutu 
ayarlarını yapabilmelidir.  

3.2. Sınav Sistemi 
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3.2.1. Soru Bankası: Her ders altında soru bankaları oluşturulabilmelidir. 

3.2.2. Soru tipi olarak; boşluk doldurma, açık uçlu, eşleştirme, şıklı tek cevap, şıklı çok 
cevap, doğru/yanlış, etkileşimli flash soru,  sıralama tipi soru kullanılabilmelidir. 

3.2.3. En az 3 seviye zorluk tanımlanabilmelidir ve her sorunun zorluk seviyesi 
belirlenebilmelidir. 

3.2.4. Soruların şıklarında görsel kullanılabilmelidir.  

3.2.5. Doğru/yanlış soruları için tek bir doğru cevap belirlenecektir. 

3.2.6. Şıklı tek cevap sorular için şıklar eklenebilecek ve bir tanesinin doğru olduğu 
seçilecektir. 

3.2.7. Şıklı çok cevap sorular için şıklar eklenebilecek ve en az iki tanesi doğru olarak 
işaretlenecektir.  

3.2.8. Eşleştirmeli sorular için iki grup verilecek ve bu gruplardaki şıklar birbirleri ile 
eşleştirilecektir. 

3.2.9. Boşluk doldurmalı sorular için soru bilgilerinden sonra içerisinde boşluk olacak 
önermenin tamamı yazılacaktır. Daha sonra boşluk olacak yerler ayrı bir alana 
yazılacaktır.  

3.2.10. Sıralama sorularında, tek tek eklenecek ve soruda gösterilecek sıra ile doğru sıra 
soru girerken belirlenebilecektir.   

3.2.11. Flash tipi soruda, sınava yüklenecek bir flash dosyası üzerinden sınav sistemine 
cevabın ne olduğu geçirilebilecektir. Yazılımı yapacak firma flash soru 
hazırlamak için gerekli iletişim protokolü dokümantasyonun sağlamalıdır. 

3.2.12. Hazırlanan soru bankası kullanılarak sınavlar oluşturulabilmelidir. Sınavlar bir 
dersle ilişkili olabileceği gibi dersle ilişkili olmayacak şekilde 
hazırlanabilmelidir. 

3.2.13. Sınavın kaç defa alınabileceği girilebilmeli ve notlandırma olarak en yüksek, 
ortalama, ilk not veya son not diye hangi notun kullanılacağı seçilebilmelidir. 

3.2.14. Sınav bitiminde notun gösterilip gösterilmeyeceği seçilebilmelidir. 

3.2.15. Sınav sorularının cevaplarının ne zaman gösterileceği seçilebilmelidir. 

3.2.16. Sınav tanımlanırken, soru bankasından sorular seçilecektir. Ayrıca sınavın kaç 
soru olacağı belirlenecektir. Zorluk seviyelerine göre soru adedi seçilebilecek ve 
her zorluk seviyesi ayrı puanlandırılabilecektir.  

3.2.17. Sınav için bir giriş yazısı girilebilecek; kişi bu yazıyı okuyup onayladıktan sonra 
sınava girebilecektir. 

3.2.18. Sınav sonrasından katılımcıya bir bitirme mesajı verilecek ve bu mesaj sınavlar 
için değiştirilebilir olacaktır.  
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3.2.19. Katılımcı, sınavın tarihi ve saati gelince eğitim ders sayfasında sınavını görecek 
ve tıklayarak sınava girecektir. 

3.2.20. Sınav süresince katılımcı, sorular arasından ileri geri gidebilecektir.  

3.2.21. Sınav ekranında katılımcının cevap vermediği sorular ayrı bir renkle gösterilecek 
ve cevaplama yüzdesi sürekli görünür olacaktır.  

3.2.22. Sınav bitmeden çıkan katılımcılar sınav ayarlarına göre tekrar sınavı alabilmeli; 
ancak alma yetkileri yoksa yönetim tarafından uygun görüldüğü takdirde tekrar 
sınava alınabilmelilerdir. 

3.2.23. Sınavın ayarlarına göre sınav sonunda veya belirlenen sürenin sonunda katılımcı 
notunu ve doğru cevapları görebilmelidir. 

3.2.24. Sınav tanımlanırken sınav süresi, soru başına veya tüm sınav için belirlenebilmelidir. 

3.2.25. Sınav süresinde katılımcı kalan süreyi sınav ekranında görebilmelidir. 

3.3. Ödev 

3.3.1. Eğitmenler yazı ve doküman ile ödev verebileceklerdir. 

3.3.2. Ödevin kaç defa yüklenebileceğini ödev verirken belirleyebilecektir. 

3.3.3. En fazla dosya boyutu ödev verirken belirlenebilecektir. 

3.3.4. Ödeve ait son teslim tarihi faaliyet ataması sırasında yapılabilecektir. 

3.3.5. Eğitmen yüklenen ödevleri görüntüleyebilecek, notlandırma yapabilecek, 
katılımcının notunu girebilecek ve geri bildirimde bulunabilecektir.  

3.3.6. Katılımcı, ödevde belirlenen yükleme sayısı kadar belirlenen sürede ödev 
yüklemesi yapabilecektir.  

3.4. Forum 

3.4.1. ÖYS üzerinden her programa özel, her derse özel veya gruplara özel forumlar 
oluşturulabilmelidir. 

3.4.2. Kullanıcılar kendilerine açılmış tüm forumları tek bir yerden görebilmelidir. 

3.4.3. Forum içerisinden tartışmaları eğitmenler başlatabilmelidir. Tüm forum 
tartışmalarının açıklamaları girilebilmelidir. 

3.4.4. Forum sayfasında tüm tartışmalar ve son gelen mesaj tarihleri gösterilmelidir.  

3.4.5. Tartışmalar eğitmenler tarafından kapatılabilmeli, mesajlar silinebilmeli ve 
tartışmaya kapatılabilmelidir.  

3.4.6. Tartışmalar kilitlenebilmeli veya taşınabilmelidir.  

3.4.7. Önemli olarak belirlenen konular diğerlerinin üzerinden gösterilmelidir.  
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3.4.8. Tartışma yaratılırken mesajların direkt mi yayınlanacağı yoksa moderasyon 
sonucunda mı yayınlanacağı seçilebilmelidir.  

3.4.9. Sadece bir sınıf içerisindeki belirli kişilerin katılabileceği forumlar 
oluşturulabilmelidir.  

3.4.10. Forumda açılan konular seçilebilen sayıda sayfalama şeklinde 
görüntülenebilmelidir.  

3.4.11. Aynı başlık altındaki forumlar yazdırılabilmelidir. 

3.4.12. Yeni konu açıldığında ya da bir konuya yanıt verildiğinde diğer katılımcılara 
sistem e-posta gönderebilmelidir. 

3.4.13. Forumla ilgili hareketler e-posta kutusundan takip edilebilmelidir. 

3.4.14. Forum kullanım kuralları, forum sayfasında gösterilmelidir. 

3.5. Wiki 

3.5.1. Wiki, bir faaliyet olarak ders, şube ya da faaliyet grubuna atanabilmelidir.  

3.5.2. Katılımcılar ve öğrenme ortakları bu modülü kullanarak ortaklaşa 
dokümantasyon oluşturabilmelidir.  

3.5.3. Önceki versiyonlar tutulabilmelidir. Öğrenme ortağı hangi katılımcının ne kadar 
ve nasıl katkı yapabildiğini görüntüleyebilmelidir. 

3.6. Kaynak  

3.6.1. Eğitmenler katılımcılarla kaynak dokümanları paylaşabilmelidir. 

3.6.2. Bu dokümanlar belirli tarihler arası erişilebilir olabilmelidir. 

3.6.3. Paylaşılan video dosyaları, internet tarayıcı içinde oynatılabilmelidir. 

3.6.4. Paylaşılan mp3 dosyaları internet tarayıcı içinden oynatıcı ile oynatılabilmelidir. 

3.7. Sanal Sınıf 

3.7.1. Sanal sınıf ile ilgili tüm faaliyetler, diğer faaliyetlerle aynı ekrandan 
planlanabilmelidir. 

3.7.2. Sanal sınıfta kullanılacak dosyalar, faaliyet oluşturulurken yüklenebilmelidir.  

3.7.3. Sanal sınıfa girerken tekrar şifre girilmemelidir. 

3.7.4. Sanal sınıfta yapılan faaliyetleri katılımcı yine aynı yerden tekrar 
seyredebilmelidir.  

3.7.5. Sanal sınıfta, sanal yoklama alınabilmeli, katılan ve katılmayanlar 
raporlanabilmelidir. 
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3.7.6. Sanal sınıf ile ilgili diğer detaylar ayrıca sanal sınıf maddesinde belirtilmiştir. 
ÖYS bu olanakları sağlamalıdır. 

3.8. Anket 

4. İletişim Araçları 

4.1. Mesajlaşma 

4.1.1. Katılımcılar sistem içerisinde eğitmenlere ve arkadaşlarına tek tek veya toplu 

mesaj gönderebilmelidir.  

4.1.2. Öğrenme ortakları tüm katılımcılarına, program yöneticileri ise tüm program 

katılımcılarına toplu mesaj gönderebilmelidir. 

4.1.3. Herhangi bir sınıfa veya oluşturulan faaliyet grubuna toplu mesaj 

gönderilebilmelidir.  

4.1.4. Mesaj “rich text” özellikli olmalıdır. 

4.1.5. Mesajdan direkt profile gidebilme olanağı bulunmalıdır. 

4.1.6. Gelen kutusu ve giden kutusu bulunmalı, eski mesajlar burada arşivlenmelidir. 

4.1.7. Mesajlaşmanın tek sayfada konuşma gibi gösterilmesi sağlanmalıdır. 

4.1.8. Mesajın okundu/okunmadı bilgisi tutulmalı ve mesaj listesinde gösterilmelidir. 

4.1.9. Mesajlar silinebilmelidir ve silinen mesajlar yönetim için arşivlenmelidir. 

4.1.10. Ana sayfa kaç mesaj olduğunu görüntülemelidir. 

4.2. Duyuru 

3.8.1. Genel, programa özel, derse özel, gruba özel ve sınıfa özel duyuru yapılabilmelidir. 

3.8.2. Duyuruların önem derecesi ve duyuru kategorisi belirlenebilmelidir. 

3.8.3. Önem derecesine göre duyurular farklı renkte gösterilebilmelidir. 

3.8.4. Spot gösterim ile direkt sisteme, kullanıcının önüne, duyuru çıkartılabilmelidir. 

3.8.5. Okunması zorunlu duyurusu tanımlanabilmeli, okuyanlar raporlanabilmelidir. 

3.8.6. Duyurunun hatırlatma tarihi olmalı, takvime entegre edilmesi sağlanmalıdır. 

3.8.7. Ders yöneticileri ve öğrenme ortakları, dersi alan katılımcılara yönelik duyuru 
oluşturabilmelidirler. 
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4.3. Takvim 

4.3.1. Tüm faaliyetlere bağlı tarihlerin gösterilmesi sağlanmalıdır. 

4.3.2. Kişinin kendi takvimine giriş yapabilmesi sağlanmalıdır. Kişi girdiği öğeleri 
düzeltebilmeli ve silebilmelidir. 

4.3.3. Günlük, haftalık ve aylık takvim görünümü olmalıdır. 

4.3.4. Ana sayfada takvimin gösterilmesi sağlanmalıdır. 

4.3.5. Program yöneticilerinin, programa özel takvim öğesi ekleyebilmelidir. 

4.4. Destek Fişi Sistemi 

4.4.1. Sistemdeki tüm kullanıcılar, destek fişi sistemini kullanabilmelidir. 

4.4.2. Destek fişi oluşturulduğunda, sistemde tanımlanmış e-posta adreslerine otomatik 
e-posta uyarısı gönderilmelidir. 

4.4.3. Destek fişi; sorun başlığı, sorun ile ilgili detaylı açıklama, bir dosya (ekran 
görüntüsü gibi), tipi (istek, şikayet, öneri vb.) gibi bilgileri içermelidir. 

4.4.4. Destek fişi tipleri yönetilebilir olmalıdır. 

4.4.5. Kullanıcı, oluşturduğu destek fişlerini ve (yeni, atanmış, çözülmüş ve kapanmış) 
durumlarını görebilmelidir. 

4.4.6. Destek fişi oluşturulduğunda otomatik olarak bir destek kullanıcısına 
atanabileceği gibi destek fişinin sorumlusu değiştirilebilir olmalıdır. 

4.4.7. Destek fişi ile ilgili mesajlaşmalar (destek personeli ile kullanıcı arasında) tek bir 
sayfada gösterilebilir olmalıdır. 

4.4.8. Destek fişleri, yönetim tarafında detaylı şekilde aranabilir olmalıdır. 

4.4.9. Destek fişleri listelenebilmeli, silinebilmeli ve düzenlenebilir olmalıdır. 

4.4.10. Destek personeli tarafından verilen cevap ile ilgili bir uyarı mesajı, destek fişini 
oluşturan kişiye e-posta olarak gönderilmelidir. 

5. Not Defteri Modülü 

3.1. Katılımcılar derslerle ilgili veya genel olarak not alabilmelidirler. 

3.2. Ders oynatıcı üzerinden direkt not alma ile ilgili bir bağlantı bulunmalıdır. 

3.3. Alınan notlar ders bazında gösterilebilmelidir. 

3.4. Notlar yazdırılabilmelidir. 

3.5. Alınan notlar içerisinden kelime bazlı arama yapılabilmelidir. 
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3.6. Notlara hatırlatma eklenebilmeli ve bu hatırlatmalar takvimde gösterilebilmelidir. 

3.7. Notlar arkadaşlar ile paylaşılabilmelidir. 

6. Sosyalleşme Araçları 

6.1.  Katılımcılar, beraber ders aldıkları kullanıcılara arkadaş olma isteği gönderebilmeli, 
gelen istekler görüntülenebilmelidir. İstekler kabul veya reddedilebilmelidir. 

6.2. Kullanıcılar profil bilgilerini oluşturabilmeli; resim ve iletişim bilgileri gibi alanları 
girebilmelidir. 

6.3. Kullanıcılar arkadaşlarının profil bilgilerini görüntüleyebilmelidir. 

6.4. Profil bilgisi altında paylaşılan notlara erişim bulunmalıdır. 

6.5. Tüm kullanıcılar kişisel blog oluşturabilmeli ve bloglara yazı yazabilmelidir. 

6.6.  Programlar altında sosyal kulüpler oluşturulabilmeli, kullanıcılar bu kulüplere üye 
olabilmelidir. Her kulüp için resim arşivi ve forum bulunmalıdır. 

6.7. Çevrimiçi arkadaşlar listelenebilmelidir. 

6.8. Kullanıcılar statüleri ile ilgili bir mesajı girebilmelidir. Bu mesaj arkadaş listesinde 
gösterilmelidir.  

7. İçerik Yönetimi ve Tasarım (e-ders üretimi)  

7.1.  Listeleme ekranlarında, sayfalama yapılıyorsa hangi numaralı kayıtların gösterildiği ve 
hangi sayfada olunduğu 1/100, 2/100 şeklinde gösterilmelidir. 

7.2. Programlara bağlı veya bağımsız siteler oluşturulabilmeli ve her site için içerik yönetimi 
aracı otomatik olarak devreye girmelidir. İçerik yönetim aracı ve şablonlar aracılığı ile 
zengin metin editörü kullanılarak site yönetilebilmelidir. Site haritası oluşturulabilmeli, 
içerik sayfaları dışında menüye dış URL’ler de eklenebilmelidir.  

7.3. İçerik yönetimi sistemi içine uygulamalar eklenebilmelidir. Widget mantığı ile 
geliştirilecek bu uygulamaların eklenmesi ile ilgili yazılımı yapan firma, gerekli 
dokümantasyonu sağlamalıdır.  

7.4. Menüler, otomatik olarak sayfalar eklendikçe güncellenmelidir.  

7.5. Aynı anda birden fazla site yönetilebilmelidir.  

7.6. Oluşturulan sayfalar arama motoru dostu bir şekilde isimlendirilmelidir.  

7.7. Aynı site üzerinden birden fazla fakülte veya program çalışabilmelidir.  

7.8. Her site için farklı yöneticiler tanımlanabilir olmalıdır. Her yönetici sadece kendi sitesini 
yönetebilmelidir.  
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8. Raporlama 

8.1.  Sistem üzerinden tanımlanmış eğitim raporları bulunmalıdır. 

8.2. Dinamik raporlama yapılması için gerekli dokümantasyon ve destek kuruma 
sağlanacaktır. Kurum kendi istediği raporları veri tabanı üzerinden geliştirebilecektir. 

8.3. Dinamik SQL Sorguları işletilebilen bir web arabiriminde yer almalıdır. 

8.4. Kurum tarafından talep edilen ekstra raporlamalar geliştirilmelidir.  

9. Teknik Gereksinimler 

9.1. ÖYS üzerine kurulacağı sunucular ile 10000 kişiyi ve aynı anda en az 500 kişiyi 
desteklemelidir.  

9.2. Veri tabanı, sanal sınıf ve uygulama sunucuları birbirinden ayrılabilir olmalıdır. Ayrıca 
birden fazla uygulama sunucusu aynı anda çalışabilmelidir.  

9.3. ÖYS gelişime açık olmalı, istendiği takdirde yeni fonksiyonlar eklenebilir olmalıdır. 

9.4. ÖYS, Oracle ve MS SQL veri tabanlarına destek vermelidir. 

9.5. Sistem için gerekli tanım bilgileri web tabanlı yönetim arayüzü aracılığı ile 
güncellenebilir olmalıdır. 

9.6. Canlı kullanıcı listeleme: Sistemde on-line olan kullanıcıları listelenebilmeli, IP 
adresleri gösterilebilmeli ve direkt mesaj atılabilmelidir. 

9.7. Tarayıcı Uyumluluğu: Kullanıcılar sisteme erişmek için aşağıdaki tarayıcı 
programlardan birini kullanabiliyor olmalıdır: 

- Internet Explorer 7 ve üstü 

- Firefox 3 ve üstü 

- Safari 1 ve üstü 

- Google Chrome 1.0 ve üstü 

9.8. Kullanıcılarda Adobe Flash Player 9+ yüklü olması yeterli olmalıdır. 

10. Güvenlik 

10.1.  Kullanıcı şifreleri gizli tutulmalıdır. 

10.2.  Sistemde tüm giriş denemelerinin kaydı tutulmalı ve atak olan IP adresleri 
bloklanabilmelidir. 

10.3.  Şifresini unutan kullanıcıların e-posta adreslerine şifre otomatik olarak 
gönderilebilmelidir. 
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10.4.  Şifre politikası belirlenebilmelidir (en az karakter sayısı, alfanümerik ve nümerik 
karakter girişi zorunluluğu gibi). 

10.5.  Kullanıcılara girişte şifre değiştirme zorunluluğu tanımlanabilmelidir. 

11. Destek 

11.1.  Sanal sınıf ve ÖYS yazılımı için Türkiye’de yazılımın tamamına müdahale edebilecek 
en az dokuz yazılımcıdan oluşan bir yazılım ekibi bulunmalıdır. 

11.2.  Firma, kurumun ihtiyacı olan geliştirmeleri yapabileceğini taahhüt etmelidir, yabancı 
yazılımların kodlarına da müdahale edilebilir olmalıdır.  

11.3.  Sanal sınıf ve ÖYS için sürekli erişilebilecek nöbetçi belirlemeli ve acil durumlarda bu 
kişiye ulaşılabilir olmalıdır.  

12. Entegrasyon 

12.1.  ÖYS, sanal sınıf ile tam entegre olmalıdır. Sanal sınıf, faaliyet planlama sayfasından 
planlanmalı, yine faaliyetler sayfasından direkt erişilebilir olmalıdır. Sanal sınıfa 
girerken tekrar kullanıcı adı ve şifre girilmemelidir. Sanal sınıf tekrarları, tek tuşla 
faaliyet planlama sayfasından yayına açılabilmelidir.  

12.2.  Sistem, içerik geliştirme yazılımı ile entegre edilmelidir. İçerik geliştirme yazılımında 
geliştirilen içerikler tek tuşla kullanıma açılabilmelidir. Ayrıca içerik versiyonlama da 
yine ÖYS ile entegre çalışmalıdır. 

12.3.  ÖYS, personel işleri otomasyonu ile entegre olabilmelidir. Yazılımı sağlayacak firma, 
kurumun talep edeceği entegrasyonu gerçekleştirmeyi taahhüt etmelidir ve bu 
entegrasyonu 30 gün içerisinde gerçekleştirmelidir.  

13. Katılımcı İşleri 

13.1.  Katılımcılar sisteme yöneticiler tarafından bir arayüz aracılığı ile eklenebileceği gibi, 
MSExcel ile toplu tanımlama da yapılabilecektir.  

13.2.  Katılımcı işleri, katılımcıların talep ettiği belgelerin takibi için bir arayüz sağlamalıdır. 
Bu arayüz ile belge talepleri görüntülenebilmeli, gönderilince gönderildi olarak 
işaretlenebilmelidir.  

13.3.  Sertifika/Katılım Belgesi/Başarı Belgesi koşulları tamamlandığında sistemden 
üretilebilmeli, belgeler arşivlenebilmelidir. 

14. Sanal Sınıf Yazılımı 

14.1. Yazılımda eş zamanlı sanal sınıf sınırı bulunmamalıdır. 

14.2. Sanal sınıf oluşturulmasında sayı sınırı bulunmamalıdır. 

14.3. Açılacak olan sanal sınıflara en az 100 kişi giriş yapabilmelidir. 
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14.4. Sanal sınıf içinde mouse ile çizim yapılarak katılımcıların bu çizimleri görmesini 
sağlayacak ortam bulunmalıdır. 

14.5. Sanal sınıfta katılımcılar PDF, MSPower Point, MSWord gibi belgelerden direkt 
sunum yapılabilmelidir. 

14.6. Sanal sınıfta yapılacak derslerin kaydı yapabilmelidir. 

14.7. Sunumu yapacak kişi veya kişilerin kamera görüntülerini tüm katılımcılara 
sunabilmelidir. 

14.8. Sunumu yapacak kişi veya kişilerin seslerini tüm katılımcılara sunabilmelidir. 

14.9. Sunumu yapan kişi, tüm katılımcıların görüntüleri aynı anda akıcı olmasa bile 
görebilmelidir. Kimin bilgisayarının başında olup kimin olmadığını görebilmelidir. 

14.10. Sunumlarda video veya ses için gecikme payı, donanım ve internet altyapı 
etkenlerinden hariç en fazla 1 sn. olmalıdır. 

14.11. Dış sistemlerle entegrasyon için gerekli arabirimleri bulunmalıdır. 

14.12. Eğitmen/sunucu kaydı için sayı sınırı bulunmamalıdır. 

14.13. Katılımcı/kullanıcı kaydı için sayı sınırı bulunmamalıdır.  

14.14. Tüm açılmış oturumlar için katılımcıların katılım raporunu toplu veya oturum 
bazında alınmasına olanak sağlayacak raporlama arayüzleri olmalıdır. 

14.15. Oturumlar esnasında anket yapılmasına olanak sağlayacak özelliği olmalıdır. 

14.16. Oturumlar esnasında eğitmenler ve katılımcılar arasında yazışmayı sağlayacak 
özelliği olmalıdır. 

14.17. Yazılım üzerinde gerekli görüldüğü takdirde değişiklik yapılabilir ve üzerine 
fonksiyon eklenebilir olmalıdır. Yüklenici bunun yapılabileceğine dair garanti 
vermelidir.  

14.18. Kullanıcıların ders ortamına girişlerini ve yapılan oturum seslerini işitme, video 
görüntülerini alma, sunumları seyretme ve yazı yazmaları için internet tarayıcılarına 
veya bilgisayarlarına Flash Player dışında bir yama yükleme zorunlulukları 
olmamalıdır. 

14.19. Yazılım yaygın olarak kullanılan internet tarayıcılardan İnternet Explorer ve Firefox 
uygulamaları ile tam uyumlu şekilde çalışmalıdır. 

14.20. Yazılım idarenin belirleyeceği sunucu bilgisayarlara yüklenecektir. 

14.21. Yazılım için en az 2 yıl güncelleme ve bakım garantisi beraberinde verilmelidir. 

14.22. Yazılımı yapan firma internet tarayıcılarının yeni sürümleri için gerekirse 
güncellemeleri yapmalıdır. 
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14.23. Yazılım, geliştirme dokümantasyonu ve kullanıcı dokümantasyonu tamamen Türkçe 
olmalıdır. 

14.24. Web konferans yazılımının %100’ünün Türkiye’de ve yerli yazılım ekibi tarafından 
geliştirilmiş olması tercih edilmelidir. Bu sayede ihtiyaçlara göre yazılımda değişiklik 
yapılabilir olmalıdır. 

14.25. Web konferans yazılımı, aynı anda tüm katılımcıların görüntülerini saniyede bir kare 
olacak şekilde gösterebilmeli ve eğitmen kimlerin sınıfta olduğunu görebilmelidir.  

14.26. Kullanıcılar doküman yüklemek için veya sınıfa erişmek için hiçbir yazılım kurmak 
zorunda olmamalıdır. Ekran paylaşmak için kullanılacak yazılım, Windows XP ve 
Vista platformlarından çalışmalıdır. 
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EKLER 

EK: 1 WEB SİTESİ WWW.STRATEJİST.GOV.TR 
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EK: 2 İÇERİK GELİŞTİRME BİLGİ DOSYASI 

Bu form Eğitmen / Öğrenme Ortağı tarafından doldurulur.  

* İşaretli bölümler kurumun eğitim sorumlusu tarafından doldurulur. 

1. TEMEL BİLGİLER  

Öğrenme Ortağı Kurumun Adı:  
 

 

Modülün / Programın Adı:  

Programın Amacı:    

Aktarım Yöntemleri (Açıklayınız): Sınıf Eğitimi                  

Çalıştay                                                   

Yardımcı Videolar / Filmler                     

Birbirinden öğrenme                                                            

Pratikten Öğrenme                                                    

İş Başı Eğitimi 

Diğer 

Süre: 
Programın Süresi:  

Program Akışı: 

Beklenen Yetkinlikler: *  

Hedef Katılımcı Profili:*  

Katılımcı Sayısı:*  

Katılımcı Nitelikleri ve Ön Koşullar:   
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3. KAYNAKLAR  

* Eklenecektir. 

Modülün / Programın Dokümanı:  

Diğer Malzemeler:  

Eğitmen/Eğitmenler ve Nitelikleri-CV  
İsim Soyadı: 
Nitelikler: 

4. EĞİTİMİN İÇERİĞİ 

 

5. EĞİTİMDEN ELDE EDİLECEK KAZANIMLAR 

 

6. DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ 

Ölçüm yöntemleri ve programı detaylı olarak verilecektir. 

Tepki: 

Öğrenme: 

Davranış değişikliği: 

Kurumsal sonuçlar: 

 

2. İÇERİK GELİŞTİRME SÜRECİ 

Geliştirme süreci programı: Görüşmeler: 

Toplantılar: 

Saha Ziyaretleri: 

Tasarım: 
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EK: 3 ÖĞRENME ORTAĞININ KONTROL LİSTESİ “KL”  

 

I. Başlangıç hazırlıkları  Tarih Gerçekleşme 

1. Kurum hakkında bilgi edinilmesi: Ana faaliyet alanı, 
vizyon/misyon/amaç/hedef ve stratejileri, kaynakları yönetim biçimi, 
kurum kültürü, eğitim politikası vb 

2. Katılımcı profilinin belirlenmesi:  

a) Yaş, cinsiyet, eğitim durumu, mesleki deneyimleri, iletişim 
bilgileri 

b) Örnek gruplarla eğitimden beklentilerin tespiti ve eğitime bakış 
açılarının anlaşılması, konu hakkındaki bilgilerinin yoklanması  

c) Katılımcıların sorabilecekleri soruların tahmin edilmesi 

3. Beklentilerin netleştirilmesi, amaç ve hedefin gözden geçirilmesi 

  

4. Konu ile ilgili bilgilerin ve kaynakların güncellenmesi, temel 
kavramların dökümü 

5. Amaçların belirlenmesi: Eğitimin sonunda katılımcılar neler 
yapabilecekler?  

6. Uygulanacak metodoloji (grup çalışmaları, beyin fırtınası, okuma 
materyali, ödev, proje vb) 

7. Sektörel örneklerin ve konu ile ilgili sektör dışından örneklerin 
hazırlanması, ilişkilerin kurulması  

8. İçeriğin kuruma özel hale getirilmesi, örnek olay çalışmalarının 
oluşturulması  

9. Program akışının düzenlenmesi ve zamana dağılımının yapılması  

a) Her bölümde ana fikri destekleyecek mesajların oluşturulması 

b) Ana fikre değişik bakış açılarının düşünülmesi 

c) Mesajların en yeni tekniklerle iletilmesi ve sıralaması (görsel, 
işitsel, yazılı, sözlü vb) 

  

II. İletişim Tarih Gerçekleşme 

a. Programın katılımcılara bildirim şekli, davet   
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b. Teyitlerin alınması 

c. Varsa; anket, ön test vb gönderilmesi 

III. Sunum düzeni Tarih Gerçekleşme 

1. Ön hazırlıklar: 

a) Sunumun yeri, oturma düzeni, aydınlatma, ısıtma, havalandırma, 
prizlerin yerleri ve sorun çıktığında destek alınacak kişilerin iletişim 
bilgileri, adres, kroki  

b) Kullanılacak araçların listesi (ekipman ve destek malzemeleri: 
projeksiyon, laptop, flipchart, printer, yazı kalemi, işaret kalemi, 
uzatma kablosu, seloteyp, zımba, zımba teli, kağıt, isimlikler, 
mikrofon, masa vb) 

c) Sunumun CD’de, USB’de kopyasının alınması  

d) Eğitim dokümanları, akış, değerlendirme formları 

e) Aralar ve aralardan sonra katılımcıların tekrar toplanma yöntemi 

  

IV. Gerçekleşme Tarih Gerçekleşme 

a) Sunumun neye göre düzenleneceği; kronolojik, konu sırası, sorun 
çözme, grup çalışmaları 

b) Görsel kullanılacak bölümler ve mesajların ifade şekli 

c) İlgi uyandıracak bölümleri 

d) Katılımcı sorularının alınma zamanları 

e) Sonuç ve başlangıcın bağlantısının kurulması 

f) Herhangi bir nedenle planlanandan hızlı gidilmesi halinde yedek 
konu hazırlanmış olması 

  

 

V. Programın raporlanması Tarih Gerçekleşme 

a) Öğrenme ortağının kendini değerlendirmesi 

i) Amaçlar anlaşıldı mı? 

ii) Materyaller uygun muydu? 

iii) Güncel miydi? 

iv) Beklentileri karşıladı mı? 

b)  Öğrenme ortağının katılımcıları değerlendirmesi 
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V. Programın raporlanması Tarih Gerçekleşme 

i) Program gelişiminin özeti 

ii) Katılımcılar program hakkında nasıl bilgilendirilmişlerdi?  

iii) İstekli mi gelmişlerdi?  

iv) Katılımcıların beklentileri nelerdi? İçerikle örtüşüyor muydu? 

v) İlgi düzeyleri nasıldı? 

vi) Birbirleriyle ilişkileri nasıldı? 

vii) Katılımcı mıydılar? Soru sordular mı? 

viii) Önceden verildiyse okuma materyali, ödev, sunum vb gibi 
hazırlıkları yapmışlar mıydı? 

c) Sonraki program için geri bildirim 

i) İyileştirilmesi gereken bölümler 

ii) Devam edecek bölümler 

iii) Çıkarılacak bölümler 
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EK: 4 PROGRAM İÇERİĞİ AKIŞ FORMU 

* Kurum Dışından Gelecek Tedarikçi Öğrenme Ortakları için hazırlanmıştır. 

Programın Adı 

 

Programı Sunan Eğitmen/Eğitmenler: 

Diğer Görevliler: 

Programın Amacı 

 

Hedef Kitle 

 

Program Akışı 

 

Programın hedefleri 

 

 

Programın Süresi Başlangıç ve Bitiş Saatleri  

 

 Uygulamalar 

 

Katılım Ön Şartları 

Başvuru İçin İletişim Adresleri: 
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EK: 5 DEĞERLENDİRME FORMU 

KATILIMCI ADI SOYADI :  

PROGRAMIN ADI :  

PROGRAMIN TARİHİ :  

PROGRAMIN YERİ :  

GENEL DEĞERLENDİRME 

A. Program 
Başarısız 

(1) 

Geliştirilmeli

(2) 

Yeterli 

(3) 

Başarılı 

(4) 

Çok 
Başarılı 

(5) 

1. Eğitimde işime katkıda 
bulunacak bilgiler edindim.      

2. Eğitimin içeriği, eğitimin 
amacını karşılıyordu.      

3. Konu ile ilgili verilen mesajlar 
açıktı.      

4. Eğitimde uygulamaya yönelik 
örnekler tatmin ediciydi.      

5. Eğitimin süresi yeterliydi.      

ÖĞRENME ETKİNLİĞİ 

B. Öğrenme Ortağı Başarısız 

(1) 
Geliştirilmeli 
(2) 

Yeterli 

 (3) 

Başarılı 

(4) 

Çok 
Başarılı 

(5) Adı-Soyadı: 

1. Verdiği konuda uzmandı.      

2. Konu ile ilgili tecrübesini 
eğitime yansıtabiliyordu.      

3. 
Katılımcıları, öğrendiklerini iş 
hayatına aktarma konusunda 
yönlendirebiliyordu. 

     

4. 
Sorulara olumlu yaklaşıyor ve 
cevaplamak için zaman 
ayırıyordu. 
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5. Katılımı teşvik ediyordu.      

6. Dikkati konuya 
toplayabiliyordu.      

7. Etkili sunum ve yönlendirme 
becerilerine sahipti.      

8. Zamanı etkin kullandı.      

E. PROGRAMIN ETKİSİ 
Başarısız 

(1) 

Geliştirilmeli 

(2) 

Yeterli 

(3) 

Başarılı 

(4) 

Çok 
Başarılı 

(5) 

1. Öğrendiklerimi işimde 
uygulayabilirim.      

2. 
Öğrendiklerim işimi yapmama 
katkı sağlayabilir.     

 

 

3. Öğrendiklerimi ekibime 
aktarabilirim.      

4. Bu eğitimi önerebilirim.      
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F. GÖRÜŞ ve ÖNERİLER 

Eğitim kalitesinin sürekli artırabilmesi amacıyla gelişim ve iyileştirme fırsatlarına yönelik görüş 
ve önerileriniz nelerdir? (Lütfen boş bırakmayınız.) 

   

İlgi ve desteğiniz için teşekkür ederiz… 

D
. PROGRAMIN KATMA DEĞERİ 

1. 

Eğitimde öğrendiklerinizin hangi uygulamalarınızda size destek olacağını düşünüyorsunuz? 
(Lütfen boş bırakmayınız.) 

_____________________________________________________________________
______ 

_____________________________________________________________________
______ 

_____________________________________________________________________
______ 

_____________________________________________________________________
______ 

_____________________________________________________________________
___________ 

2. 

Eğitimde öğrendiklerinizin hangi uygulamalarınızda sizin için yeterli olmayacağını 
düşünüyorsunuz? (Lütfen boş bırakmayınız.) 

_____________________________________________________________________
______ 

_____________________________________________________________________
______ 

_____________________________________________________________________
___________ 
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EK: 6 SINAV SONUÇ RAPORU 

Programda sınav söz konusu ise aşağıdaki form doldurulur. 

Eğitimin Adı  

Eğitmenin Adı 

 

Başlangıç ve Bitiş 
Tarihi  

 

Yeri  
   

 

Sicil 
No 

Adı - 
Soyadı 

Unvanı Kurumu Düşünceler 

     

     

So
ru

m
lu

 E
ği

tm
en

le
r 

Sorumlu Eğitmen  
Adı Soyadı: 

 

Teslim Alan:            İsim Soyadı-İmza:  
Tarih :  

                  
Sorumlu Eğitmen  
Adı Soyadı: 
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EK: 7 PROGRAM SONUÇ RAPORU  

Kurum ve Eğitmen / Öğrenme Ortağı tarafından doldurulur. 

TEMEL BİLGİLER 

Eğitimin Adı   

Eğitimin Tarihi:  

Planlanan:                     

 

Gerçekleşen: 

Eğitim Bütçesi:  

Planlanan:  

Gerçekleşen:  

Konaklama: 

Ulaşım: 

Eğitim:  

Salon:  

Diğer: 

Öğrenme Metodu:  

Planlanan: 

Gerçekleşen:  

Sınıf Eğitimi:         

Çalıştay: 

Yardımcı Araçlar: Video/Film/CD/DVD :  

Reflection:                                                                  

Pratikten Öğrenme:                                                    

İş Başı Eğitimi:   

Süre:  
Programın Süresi:  

Etkinliğin Süresi: 

Katılımcı Sayısı:  

Planlanan:  

 

Gerçekleşen: 
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1. PROGRAMIN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 

Katılımcılarla ilgili değerlendirme 

Başarı oranı: 

Sınav 

Devam 

Proje 

Ödev 

Makale okuma 

EĞİTMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Katılımcıların eğitmeni değerlendirmesi) 

Eğitmen  İsim Soyadı: 

Değerlendirme: 

EĞİTİMENİN / EĞİTMENLERİN RAPORU ve YORUMLAR (eğitmenin programı 

değerlendirmesi) 

Adı Soyadı:                                                            Tarih:                                        İmza: 
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EK: 8 EĞİTMEN DEĞERLENDİRME FORMU 

Deneme dersinde kurum içi eğitmen / öğrenme ortağının değerlendirilmesinde aşağıdaki 

kriterlerin dikkate alınması önerilmektedir. 

1. BÖLÜM - DERSE GİRİŞ 

1.1. DİKKAT ÇEKME 

a) Yapmadı. 

b) Yaptı, fakat hiç tepki yaratmadı. Çok renksiz. 

c) Yaptı. Çok yaygın bilinen bir fıkra veya olay. 

d) Oldukça ilginç. İyi. 

e) Çok renkli. İstenilen tepkiyi yarattı. Çok çarpıcı. 

1.2. İSTEKLİ KILMA 

a) Yapmadı. 

b) Yaptı, ama dinleyicilerin sağlayacakları yarar açık seçik iletilmedi. 

c) Yaptı, fakat çok mekanik oldu. Konudan, konuşmanın akışından kopuktu. 

d) Konu ve konuşmanın akışı içinde oldukça doğal biçimde yaptı, amacı ve sağlanacak 
yararı belirtti. 

e) Çok doğal, açık seçik amaç ve sağlayacak yararı belirtti. 

1.3. GÖZDEN GEÇİRME 

a) Yapmadı. 

b) Yaptı, fakat görsel bir sunum kullanmadı. 

c) Yaptı, görsel sunum kullandı. Fakat konuşmada izlenen sıraya uygun değildi. 

d) Görsel olarak sundu ve konuşmada izlenen sırayı kursiyerlerin fark etmelerini sağladı. 

e) Çok iyi biçimde vurguladı. Konuşmasının akışını aynen yansıttı. 

1.4. GİRİŞTEN GELİŞTİRME BÖLÜMÜNE GEÇİŞ 

a) Yapmadı. 

b) Çok kısa olarak bundan sonra tartışılacak konuyu belirtti. 

c) Çok kısa bu ana kadar olan noktaları anlattı. 

d) Hem anlatılan noktaları, hem de bundan sonra tartışılacak noktaları belirtti. 

e) Anlatılanları ve bundan sonra tartışılacak noktayı açık seçik ortaya koydu. 

2. BÖLÜM – GELİŞTİRME 

2.1. AYRINTILAR, KARŞILAŞTIRMALAR, İSTATİSTİKLER, ÖRNEKLER 

a) Kullanmadı. 

b) Ayrıntılar can sıkıcı derecede uzun, karşılaştırmalar, örnekler mantıksal değil, istatistikler 
hiç açık değil anlaşılmıyor. 

c)   
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d) Ayrıntılar, karşılaştırmalar, örnekler istatistiklere uygun, fakat kaynak gösterilmedi. 

e) Ayrıntılar, karşılaştırmalar, örnekler, istatistikler konuyu yeterince açıklıyor. Kaynak 
gösterilmedi. 

2.2. ARA ÖZETLER 

a) Yapılmadı. 

b) Ara özetlerde önemli ana noktaları, kavramları açıklama yerine, bu noktaların, 
kavramların adını söyleyip geçti. 

c) Ana noktaları açık seçik belirlediği halde, ara özeti çok uzatarak dinleyicilerin dikkatini 
dağıttı. 

d)   

e) Ana noktalar gereğinden fazla uzun ve karmaşıkken verdiği bilgileri öz olarak tekrarladı. 

2.3. KONULAR ARASI GEÇİŞLER 

a) Yapmadı. 

b) Çok kısa olarak bundan sonra tartışılacak konuyu belirtti. 

c) Çok kısa olarak bu ana kadar anlatılan noktaları belirtti. 

d) Hem anlatılan noktaları, hem de bundan sonra tartışılacak noktayı belirtti. Fakat pek 
belirgin değildi.  

e) Anlatılan noktaları ve bundan sonra tartışılacak noktayı açık seçik ortaya koydu ve 
bunların amaçla ilgisini gösterdi. 

2.4. EĞİTİM YARDIMCILARINI KULLANMA 

a) Hiç kullanmadı. 

b) Anlatımı engelliyor. Çok karmaşık, konu ile ilişkisi çok az. 

c) Anlatımı oldukça iyi destekliyor.  

d)   

e) Konunun anlaşılmasını sağlayacak kadar kapsamlı, çok renkli ve ilgi çekici. 

2.5. DERS AKIŞINI KULLANMA 

a) Konuşmayı tamamen plana bakarak yaptı. 

b) Çok aşırı kullandı, dinlemeyi engelledi. 

c) Kabul edilebilir derecede notlarına baktı. 

d)   

e) Konuşmayla çok iyi bir uyum sağlayacak şekilde plana başvurdu. 

3. BÖLÜM – SONUÇ 

3.1. ÖZET 

a) Yapmadı. 

b) Sunum boyunca anlattığı başlıkları ve kavramların sadece başlıklarını söyledi. 

c)   

d) Bütün sunum boyunca işlenen ana noktaların ve kavramların bazılarını atlayarak öz 
biçimde tekrarladı. 
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e) Bütün sunum boyunca işlenen ana noktaların ve kavramların hepsine öz biçimde değindi. 
Dayanakları kullanarak tekrarladı. Ana fikirleri tam belirtti. 

3.2. TEKRAR İSTEKLİ KILMA (Katılımcılara sağlayacakları yararı açıklama) 

a) Başaramadı. 

b) Katılımcıların sağlayacakları yararları açık seçik iletemedi. 

c) Yaptı fakat çok mekânik oldu, konudan konuşmanın akışından kopuktu. 

d) Konu ve konuşmanın akışı içinde oldukça doğal biçimde yaptı. 

e) Çok doğal, açık seçik katılımcıların sağlayacakları yararları belirtti. 

3.3. KAPANIŞ 

a) Yapmadı. 

b)   

c) Yaptı. Uygun değil. Çok mekânikti. 

d)   

e) Konuşmanın ana fikrini destekleyecek biçimde alıntı hikaye ya da fıkradan yararlandı. 
Etkileyici ve hatırda kalıcıydı. 

4. BÖLÜM: İLETİŞİM 

4.1. GÖZ TEMASI 

a) Devamlı ders notlarına, eğitim yardımcılarına baktı. Tavana, yere veya dışarı baktı. 

b) Sadece belli bir dinleyici grubuyla temas kurdu. 

c) Çok sistematik belli bir sıra takip etti. 

d) Bütün grupla göz teması kurdu. Fakat eşit dağılım yoktu. 

e) Bütün grupla eşit dağılım göstererek direk göz teması kurdu. 

4.2. VÜCUT HAREKETLERİ 

a) Hiç hareket etmedi. 

b) Çok sinirli dinlemeyi engelliyor, sadece sağa sola sallanıyor. 

c) Hareketleri rahatsız etmiyor. 

d)   

e) Çok doğal, söylenenlerle hareketler arasında zamanlama açısından da uyum var. 

4.3. JESTLER 

a) Hiç yapmadı. 

b) Çok sınırlı, zamanlama yok, devamlı aynı şeyi tekrarlıyor, dinlemeyi engelliyor 

c) Oldukça açıklayıcı ve genellikle uygun 

d)    

e) Çok doğal. Jestlerle söylenenler arasında zamanlama açısından uyum var, anlam 
pekiştiriyor 

4.4. KONUŞMA HIZI 

a) Çok hızlı ya da çok yavaş. Cümleler sonunda hemen hiç durmuyor.  

b) Oldukça uygun hızda…  
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c) Çok uygun hızda vurguyu gösterecek biçimde duraklıyor. Çok iyi zamanlama var. 

5. SES 

a) Monoton. Çok alçak, çok yüksek tonda konuştu. 

b)   

c) Bazen monotonluktan kurtuluyor, genellikle uygun. 

d)   

e) Hiçbir zaman monoton olmuyor, vurgular çok iyi. 

5. BÖLÜM – GENEL 

5.1. AMAÇLAR 

a) Yazılmamış. 

b) İfade yeterli değil, uygun terimler kullanılmamış. 

c) Oldukça yeterli. Fakat bütün özelliklere sahip değil. Tam belirgin değil. 

d) Uygun terimler kullanılmış, özelliklere yer verilmiş, fakat tam net değil. 

e) Tam olarak ifade edilmiş. Bütün özellikler mevcut. Terimler uygun. Belirgin. 

5.2. EĞİTİM PLANI 

a) Uygun değil. 

b) Sadece ana başlıklar yapılmış. 

c) Ana başlıklar uygun. Fakat alt bölümler hatalı. Örnekler tam desteklemiyor. 

d) Ana başlıklar uygun. Detaylar daha iyi sıralanabilirdi. Örnekler destekliyor. 

e) Ana başlıklar ve alt bölümler iyi düzenlenmiş. Örnekler çok iyi destekliyor. 

5.3. ZAMAN UYUMU 

a) Hiç dikkat etmedi. 

b)   

c) Genelde iyi kullandı fakat zaman zaman uzattı. 

d)   

e) Katılımcılara belirtilen ve planlanan şekilde zamana hassas bir şekilde uydu.  

 

DEĞERLENDİRME: 

a: 1                     b:2             c:3            d:4         e:5 
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EK: 9 GELİŞİM ORTAĞI / TEDARİKÇİLER DOSYASI İÇERİK OLUŞTURMA 

FORMU 

Bu form eğitimden önce doldurulur. 

AMAÇ:      Gelişim / Öğrenme Ortağı Dosyası oluşturmak  

YÖNERGE: Tedarikçiler hakkında bilgi toplanır ve teklif edeceği eğitimlerle ilgili bilgilerle 

birlikte değerlendirilir. Öğrenme Ortağı tarafından doldurulacaktır. 

Kurum / Gelişim Ortağı hakkında bilgiler 

 

Program bilgileri / öneriler  

 

Referanslar 

  

  

Öğrenme Ortağı  -CV/CV’ler  

Lütfen aşağıdaki formata uygun olarak ekleyiniz. 
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Programın Amacı 

Hedef Yetkinlikler 

Programın Faydaları 

Hangi Aşamada Ölçümleme Yapıldığı 

Ölçümleme Yöntemi 

Raporlama Yöntemi 

İzleme Yöntemi 

 

Katılım İçin Önkoşullar 

Katılımcı Sayısı 

Süre 

Materyal ve araçlar 

Programı Sunacak Öğrenme Ortaklarının İsimleri 
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EK: 10 ÖRNEK FORM-ECZACIBAŞI TOPLULUĞU 
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EK: 11 YÖNETİCİ YILLIK ÖZDEĞERLENDİRME 

AMAÇ: Bu anketin amacı; Gelişim ihtiyacının tespit edilmesi, planlaması ve etkinliğinin 
izlenmesidir. 

Bölüm yöneticileri ve Gelişim planlaması yapan personel tarafından her yıl Ekim ayında 
doldurulacaktır. 

NO KRİTERLER 5 4 3 2 1 

1 Gelişim ihtiyacını, personelin nitelik, görev ve oluşabilecek 
fonksiyon değişikliklerine uygun olarak belirliyorum.      

2 Gelişim ihtiyacını belirlerken, personelin görüş ve isteklerini 
dikkate alıyorum.      

3 Yıllık Gelişim ihtiyacını, zamanında tespit ediyorum.      

4 Bir sonraki yılın Gelişim isteklerini, Ekim ayı içinde StratejiT 
Koordinasyon Merkezi’ne iletiyorum.      

5 Gelişim Planını hazırlarken, personelin çalışma/vardiya/izin 
programlarını dikkate alıyorum.      

6 
Gelişim Planında oluşan tüm değişiklikleri Gelişim Programı 
başlama tarihinden önce StratejiT Koordinasyon Merkezi’ne 
bildiriyorum. 

     

7 Personelin Gelişim Programlarından kazandıklarını işine ve 
ilişkilerine yansıtmasını takip ediyorum.      

8 Programların personel üzerindeki etkisi hakkında gözlemlerimi 
StratejisT Koordinasyon Merkezi’ne bildiriyorum.      

9 Programların, personelin genel başarısına katkı sağladığına 
inanıyorum.      

10  
Eklemek istedikleriniz: 

 

Adı Soyadı: 

Tarih: 

İmza: 
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EK: 12 ÖĞRENME ORTAĞI TEKLİF BİLGİ DOSYASI 

 

AMAÇ:      Öğrenme Ortağı Teklif Dosyası oluşturmak  

Öğrenme ortakları hakkında bilgi toplanır ve teklif edeceği eğitimlerle ilgili bilgilerle birlikte 
değerlendirilir. Öğrenme ortakları tarafından doldurulacaktır. 

Eğitimin Adı Eğitimin Hedefledikleri 

  

  

  

  

  

  

Eğitmen Bilgileri 

Eğitmen-CV’leri eklenecektir.  
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EK: 13 DAVRANIŞ GÖSTERGELERİ VE SORGULAMA KRİTERLERİ 

Yetkinlik açınımları Marmara Üniversitesi öğretim görevlilerinden Dr. Tuğrul Savaş, 

yetkinliklerle ilgili sorgulamalar Payzın Danışmanlık firması danışmanlarından Dr. Esin Payzın 

tarafından hazırlanmıştır. 

1. Gelecek Oluşturma Modülü 

1.1. Kavramsal Düşünme Yetkinliği 

Gelecek tasarımı için uzun vadeli bakış açısı içinde faklılıkları bulmak, farklılıklardan ilham 

alabilmek ve bütünsellik sağlamak, bulduğu farklılıklardan sorunun niteliğini tanımlayabilmek ve 

çıkarsamalarda bulunmak 

• Sorunları ve fırsatları teşhis eder -  farklılıkların niteliklerini saptarken,  elindeki bilgileri 

formüle edebilmek için sınıflandırır, ayrıştırır ve ilişkilendirir.  

• Bilgi sağlama - gerekli olan bilgilere ulaşmak için, dosyalama sistemleri geliştirir. 

• Bilgileri değerlendirme - elde ettiği bilgileri değişen durumları, problemleri ve fırsatları 

tanımlamak için sürekli olarak takip eder.  

Sorgulama 

1.Ortaya çıkan farklılıkları nasıl teşhis ediyor? 

2.Eldeki bilgileri değerlendirebilmek için nasıl sınıflandırma, ayrıştırma ve ilişkilendirme 

yapıyor? 

3.Gerekli olan bilgilere ulaşmak için ne tür dosyalama sistemi geliştiriyor? 

4.Değişen durumları, problemleri ve fırsatları tanımlamak için bilgilerini devamlı 

geliştiriyor mu? 

1.2. Vizyonerlik Yetkinliği 

Gelecek için değişim öncülüğü yapmak, büyüme odaklı olmak,  hedeflerle düşünmek ve 

düşündürmek, yeni iş fikirlere ve alternatiflere açık olmak ve vizyon oluşturulmasında etkin 

olmak 

• Vizyon yaratır - uzak görüşlülükle fırsatları değerlendirerek değişim için gerekli olan 

eylemleri saptar, büyüme stratejilerine göre hedefleri yeniden belirler. 

• Vizyonun belirlenmesini sağlar -  uygulama içinde bulunanlara, durumun ne olduğunu, 

kafalarda soru işareti kalmayacak şekilde açıklama yaparak geleceğe doğru yol alınmasında 

teşvik eder. 

• Vizyonun hayata geçirilmesini sağlar - iş ortaklarını ve ekibini vizyonun önemini ve 

kurumu geleceğe taşıyacağı konusunda cesaretlendirir.     
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• Vizyon için önderlik eder - vizyon değerleri için diğer ekip üyelerinin sistem ve süreçler 

içinde proaktif olarak yer almalarına öncülük eder. 

Sorgulama 

1. İşini etkileyen iç ve dış unsur ve gelişmeleri sürekli takip edip olaylara farklı bakış 

açıları getirir mi? 

2. Davranışları ile hedeflerini etkilediğini anlayınca bu farklılığını göz önünde tutar mı? 

3. Yeni fikirler sunulduğunda görüşlerini değiştirip değişim inisiyatifini destekler mi?  

1.3.  İleriye Bakış Yetkinliği 

Yenilikleri takip ederek fırsatları görür, tahmin ederek kestirim tekniklerini kullanır, senaryolar 

geliştirir 

• Bakış açısını geliştirir - kendi işini etkileyen iç ve dış unsur ve gelişmeleri ( ekonomik, 

sosyal, teknolojik, politik) sürekli takip eder, bu bilgilerin ışığında olaylara farklı açıdan 

bakar. 

• Farkındalık yaratır - yaptığı işte göstermiş olduğu davranışla,  kendi hedeflerine olan 

etkisini anlar, işini yaparken bu farklılığını göz önüne alır. 

• Yeni fikirleri kabul etme - yeni fikirler sunulduğunda görüşlerini uygun bir şekilde 

değiştirir, değişim inisiyatiflerini destekler. 

Sorgulama 

1. İşini etkileyen iç ve dış unsur ve gelişmeleri sürekli takip edip olaylara farklı bakış 

açıları getirir mi? 

2. Davranışları ile hedeflerini etkilediğini anlayınca bu farklılığını göz önünde tutar mı? 

3. Yeni fikirler sunulduğunda görüşlerini değiştirip değişim inisiyatifini destekler mi?  

1.4.  Bütünsel Düşünme Yetkinliği 

Olayları veya durumları bütünde görür, dengeleri kurar ve kendi eylemlerinin büyük resim 

içersindeki yerini görür ve bunlar doğrultusunda harekete geçer. 

• Genellemeleri algılayabilir -  olay ve olgular arasında ilişki kurar, olaylara kuşbakışı 

bakabilir. 

• Farklı düşüncelere değer verir- farklı kültür, beceri ve bakış açılarından en iyi şekilde 

yararlanır, esnektir.  

Sorgulama 

1- Yaptığı işin bütününü algılıyor mu? 

2- Olay ve olgular arasında ilişki kurarak olaylara kuşbakışı bakabilir mi? 

3- Farklı kültür, beceri ve bakış açılarından en iyi şekilde yararlanır mı?  
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4- Farklı düşünceler karşısında esnek davranır mı? 

1.5.  Planlama Yetkinliği 

Geniş bakış açısı ve öngörü yeteneği ile uzun vadeli düşünür, öncelikleri çok iyi belirleyerek 

kaynakları etkili ve verimli kullanır (zaman, insan, malzeme, araç, para vb), takip eder, sorunları 

öngörür ve sapmaları en aza indirir 

• Öncelikleri saptar - faaliyetlerinin önem ve aciliyetlerini tespit eder ve uygun öncelik 

sıralaması yapar. 

• İşleri ve kaynakları belirler -  yapılacak iş veya projelerin adımlarını detaylı olarak tanımlar 

buna göre gerekli donanım, materyali ve insan kaynağını belirler. 

• İş planı yapar - işin tamamlanması için kendisi ve diğerleri için zamanı etkin bir şekilde 

planlar, çakışmalardan kaçınır. 

• Kaynakları verimli kullanır - işi etkili bir şekilde sonuçlandırmak için elindeki mevcut 

kaynakları (kişiler, süreçler, departmanlar ve araçlar) kullanır, kullandırır ve koordinasyonu 

sağlar. 

• Çalışmalarının odağını korur -  işin yapılması sırasında ilgisiz işlerin ve dikkat dağıtan 

unsurların olmasına izin vermez, işlerin gecikmesine engel olur. 

Sorgulama 

1. Faaliyetlerinin önem ve aciliyetlerini tespit ederek öncelik sıralamaları yapar mı? 

2. Yapılacak iş veya projelerin adımlarını ayrıntılı tanımlayarak gerekli donanım, 

materyal ve insan kaynağını belirler mi?  

3. İşin tamamlanması için kendisi ve diğerleri için zamanı etkin bir şekilde planlar mı? 

Çakışmalardan kaçınır mı? 

4. İşi etkili bir şekilde sonuçlandırmak için elindeki mevcut kaynakları kullanır, 

kullandırır ve koordinasyonu sağlar mı? 

5. İşin yapılması sırasında ilgisiz işlerin ve dikkat dağıtan unsurların olmasına mani 

olarak işlerin gecikmesine engel olur mu? 

1.6.  Karar Verme Yetkinliği 

Konuları, sorunları ve fırsatları belirlemek için, verilere dayalı olarak, zamanında sonuçlarını 

görmek, karşılaştırmalar yapmak, yorumlamak ve çıkarımlarda bulunmak ve bir hareket tarzı 

seçmek veya uygun çözüm geliştirmek, hızlı karar vermek, alınan kararlarda sorumluluk almak 

• Konuları, sorunları ve fırsatları tespit eder - sorun ve fırsat teşkil edecek konu ve 

durumların farkına varır ve bir eylemin gerekip gerekmediğini belirler. 

•  Bilgi toplar ve yorumlar - sorun ve fırsatları daha iyi anlamak için değişik kaynaklardan 

bilgi toplar, bütünleştirir, eğilimleri, ilişkileri, neden-sonuç ilişkilerini araştırır ve tespit eder. 
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• Seçenekler üretir - sorunlar ve fırsatlarla uğraşırken çoklu ölçüt, fizibilite, maliyet fayda 

analizleri sonrasında farklı projelerde kullanılmasını sağlar. 

• Uygun hareket planını seçer - mümkün olan tüm alternatifler ve bilgiler arasından etki ve 

sonuçları üzerinde düşünerek en rasyonel olan seçeneği tercih eder. 

• Harekete geçer - sorumluluk aldığı kararı uygun zamanda uygular.   

• Diğer kişileri dahil eder - etkin bilgi edinmeyi, etkin kararların alınması ve sonuçlarının 

kabul görmesi ve anlaşılmasının sağlanması için başkalarını da karar verme sürecine dahil 

eder. 

Sorgulama 

1. Sorun ve fırsat teşkil edecek konu ve durumları fark eder mi? Fark ettiği takdirde bir 

eylem belirler mi? 

2. Sorun ve fırsatları daha iyi anlamak için değişik kaynaklardan bilgi toplar, bütünleştirir, 

eğilimleri, ilişkileri, neden-sonuç ilişkilerini araştırır ve tespit eder mi? 

3. Tüm alternatifler ve bilgiler arasından en rasyonel olan seçeneği tercih eder mi? 

4. Sorumluluk aldığı kararı uygun zamanda uygular mı? 

 

2. Yaratıcılık ve İnovasyon Modülü 

2.1.  Yenilikçi Düşünce Yetkinliği 

Süreçte, hizmette, üründe, iş modelinde kalıplar dışında düşünür, farklılık yaratır, yeni 

yaklaşımlara ve fikirlere açıktır, yaratıcı fikirleri değere dönüştürür, kurum içi girişimciliği teşvik 

eder 

• Yenilikçi düşünmelerine destek olur - işlerin yapılmasında çalışma arkadaşlarının yeni 

fikirler, yaklaşımlar ve bakış açılarını sunmalarına fırsat verir. 

• Yeni düşünceleri uygulama fırsatı verir - gelen her türlü yeni fikirlerin ele alınmasına 

yardımcı olur, yeni fikir üretmeleri için teşvik eder. 

• Yenilikleri takip eder - çalışanların yeni fikirlere olan katkılarına yönelik net ve açık geri 

bildirimde bulunur.  Onları yeni fikirler üretmeleri için cesaretlendirir. 

Sorgulama 

3. İşlerin yapılmasında çalışma arkadaşlarının yeni fikirler, yaklaşımlar ve bakış açılarını 

sunmalarına fırsat verir mi? Yeni fikir üretmeleri için cesaretlendirir mi? 

2. Her türlü yeni fikrin ele alınmasına yardımcı olur mu?  

3. Çalışanların yeni fikirlere olan katkılarına yönelik net ve açık geri bildirimde bulunur mu?   

 

 



STRATEJİST MODELİ STRATEJİSİ VE İŞLETİM SİSTEMİ 

KAMUDA STRATEJİK YÖNETİM KAPASİTESİ GELİŞTİRME PROJESİ                             153 /199 

3.1.  Değer Odaklı Yaklaşım Yetkinliği 

Tüm paydaşlar için değer yaratma perspektifine sahip olmak, engeller ve belirsizlikler karşısında 

kararlılık göstererek performans hedeflerine dönüştürebilme bakış açısı 

• Diğerlerinin katkısını tanır - diğerlerinin katkısını resmi olan ve olmayan tanıma ve 

ödüllendirme yollarıyla kabul eder. 

• Diğerlerine danışır - diğerlerinin karar verme sürecine girdi sağladıklarını hissetmelerini 

sağlar. 

• Kurumsal topluluk bilincini geliştirir - olumlu kurum bilincinin oluşmasında vizyon, 

misyon ve değerleri benimsetir.  

Sorgulama 

1. Diğerlerinin katkısını resmi olan ve olmayan tanıma ve ödüllendirme yollarıyla kabul 

eder mi? 

2. Diğerlerinin karar verme sürecine girdi sağladıklarını hissetmelerini sağlar mı? 

3. Olumlu kurum bilincinin oluşmasında vizyon, misyon ve değerleri benimsetir mi?  

3.2.  Analitik Düşünme Yetkinliği 

Neden-sonuç ilişkisi kurarak sorunu, ortamı ve fırsatları anlamak, sinyalleri okumak,  formüle 

etmek ve adım adım sürece dönüştürmek  

• Sorunları ve ortamı teşhis eder – neden/sonuç ilişkisi ve diğer ilişkileri inceler, durumların 

farkına varır eylem gerektirip gerektirmediğini belirler. 

• Bilgi toplar - öncelikle bilgiye ulaşmak için derin araştırmaları gerçekleştirir, takip eder, 

sorular sorar. 

• Bilgiyi değerlendirir - karar verebilmek için tüm ilgili verileri araştırır; ilişkileri, eğilimleri 

değerlendirir ve gerekli olanları adım adım sürece katar. 

Sorgulama 

1. Neden - sonuç ilişkisi ve diğer ilişkileri inceler, sonuçlara göre eylem gerektirip 

gerektirmediğini belirler mi? 

2. Bilgiye ulaşmak için, derin araştırmaları gerçekleştirir mi? 

3. Karar verebilmek için tüm ilgili verileri araştırır, ilişkileri, eğilimleri değerlendirir ve 

gerekli olanları adım adım sürece katar mı? 

3.3.  Girişimcilik Yetkinliği 

Kalıpların dışında düşünerek farklılık yaratmak, durum ve fırsatları değerlendirmek, fırsatları 

görmek, alternatif sonuçları değerlendirmek, yaratıcı fikirler üreterek hayata geçirmek üzere 

hareket etmek. 
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• Girişimcidir - mal ve hizmet üretmek ya da pazarlamak için üretim faktörlerini (doğal 

kaynaklar, işgücü ve sermayeyi) bir araya getirir, faydalı olma amacını güder ve risk 

olasılığını göze alır. 

• Kendine güvenir - kendisine inanır ve başarılı olabileceğine güvenir. 

• Yaratıcıdır -  zorlukların üstesinden gelmek için kurumun her alanında yeni ve yaratıcı 

fikirler üretir. 

• Yüksek enerjisi vardır - işte harcanacak bol zamana ve sıkı çalışmaya ayırabilecek enerjisi 

vardır. 

• İçsel kontrol odağı bulunur - kendi yetenek ve becerileriyle kendi geleceğini 

yaratabileceğine inanır ve bunun getirdiği sorumlulukları alır. 

Sorgulama 

1. Mal ve hizmet üretmek ya da pazarlamak için üretim faktörlerini (doğal kaynaklar, 

işgücü ve sermayeyi) bir araya getirir, faydalı olma amacını güder ve risk olasılığını göze 

alır mı? 

2. Kendisine inanır ve başarılı olabileceğine güvenir mi? 

3. Zorlukların üstesinden gelmek için kurumun her alanında yeni ve yaratıcı fikirler üretir 

mi? 

4. İşte sıkı çalışmaya ayırabilecek enerjisi var mıdır? 

5. Kendi yetenek ve becerileriyle kendi geleceğini yaratabileceğine inanır ve bunun 

getirdiği sorumlulukları alır mı? 

 

4. Öğrenmeyi Öğrenme Modülü 

4.1.  Öğrenme Odaklılık Yetkinliği 

Araştırma, geliştirme, aktarabilme, bakıp-değerlendirip görüş bildirmek (reflection), günceli 

izleme, eleştirel düşünce bakış açısına sahip olmak, geri bildirimleri değerlendirmek 

• Çabuk öğrenir - öğrenmeye heveslidir; yeni teknikleri çabuk kavrar ve öğrenir. 

• Bilgiyi paylaşır -  elde ettiği bilgileri paylaşır ve çevresini geliştirir. 

• Bilgiyi hemen değerlendirir -  hataları öğrenme fırsatı olarak görür. 

Sorgulama 

1. Öğrenmeye hevesli midir; yeni teknikleri çabuk kavrar ve öğrenir mi? 

2. Elde ettiği bilgileri paylaşır ve çevresini geliştirir mi? 

3. Hataları öğrenme fırsatı olarak görür mü? 
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4.2.  Kurumsal Geçmişi Okuma Yeteneği Geliştirme 

Kurum kültürünü anlamak için kurumsal yapı, politikalar ve hedefler konusunda bilinç 

geliştirmek ve sürdürmek. Araştırmacı, veri madenciliği konularına hakim olmak, kayıtları takip 

etmek 

• Kurum içi öğrenmeyi desteklemek ve cesaretlendirir -  kurum içinde çalışanların 

doğrulardan ve hatalardan öğrenmelerini destekler. 

• Geri bildirim alır - durum, sorun, problem ve fırsatlarla ilgili kurumun performansı hakkında 

geri bildirim alır. 

• Sürekli gelişim için bilgi toplar - sürekli gelişim kültürünü kendisine prensip edinmiştir. 

Veriler içindeki boşlukları görerek daha kapsamlı araştırma yapar. 

Sorgulama 

1. Kurum içinde çalışanların doğrulardan ve hatalardan öğrenmelerini destekler mi? 

2. Durum, sorun, problem ve fırsatlarla ilgili kurumun performansı hakkında geri 

bildirim alır mı? 

3. Sürekli gelişim kültürünü kendisine prensip edinir mi?  

4. Veriler içindeki boşlukları görerek daha kapsamlı araştırma yapar mı? 

4.3.  Diğerlerinden Öğrenme Yetkinliği 

Kişiler/gruplar arası uzun vadeli etkin ilişkiler kurmak, kıyaslamalar ve iyi uygulamaları 

karşılaştırmak, analitik düşünmek, organize olabilmek, gözlem yapabilmek, dinlemek, okumak, 

aktarmak, öğrendiklerini test etmek için işbirliği içinde olmak 

• Fikir birliği elde eder - diğerleri ile fikir birliği içinde olmak için, açıklık sağlamak ve 

gerçeği ortaya çıkartmak için çabalar. 

• Çeşitlilikten yararlanır -  kişilerin farklı geçmişleri, yetenekleri ve bilgilerini fark eder ve 

onları değerlendirir. 

• Fikirleri destekler - kişilerin, grupların ve kurumun fikirlerini anlar ve destekler. 

Sorgulama 

1. Diğerleri ile fikir birliğinde olmak için, açıklık sağlamak ve gerçeği ortaya çıkartmak 

için çabalar mı? 

2. Kişilerin farklı geçmişleri, yetenekleri ve bilgilerini belirler ve onları değerlendirir mi? 

3. Kişilerin, grupların ve kurumun fikirlerini anlar ve destekler mi? 

 

5. Bilgi Yönetimi Modülü 

5.1.  Bilgi Toplama Yetkinliği 
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Karar verebilmek için tüm veri çeşitleri ve kaynakları araştırmak, teknoloji ve yenilikleri takip 

etmek, verilerin içindeki boşlukları görerek daha kapsamlı araştırmalar yapmak, araştırma 

metotlarını kullanmak, okuryazar olmak 

• Teknolojik kaynakları kullanır - hedeflere ulaşmak için kişisel bilgilerden çok,  teknoloji ve 

bilgi sistemlerini kullanır. 

• Sistematik bir şekilde çalışır - kendi aktivitelerini planlar, sistematik bir şekilde çalışır. 

Sorgulama 

1. Hedeflere ulaşmak için kişisel bilgilerden çok,  teknoloji ve bilgi sistemlerini kullanır 

mı? 

2. Kendi aktivitelerini planlar, sistematik bir şekilde çalışır mı? 

6. Stratejik Analiz Modülü 

6.1.  Analiz Yetkinliği 

Değişik kaynaklardan gelen bilgiler arasındaki ilişkileri bulmak ve kullanmak, araştırma 

sorularını belirlemek, birbiriyle bağlantılı olan bilgileri ortaya çıkartmak ve analiz etmek 

• Araştırır - olay ve olgular hakkında derinlemesine bilgi toplar. 

• Analiz edebilir - neden sonuç ilişkilerini inceler. 

• Doğru soru sorar -  araştıracağı konularda zaman kaybını engellemek için doğru sorular 

sorar. 

Sorgulama 

1. Olay ve olgular hakkında derinlemesine bilgi toplar mı? 

2. Neden sonuç ilişkilerini inceler mi? 

3. Araştıracağı konularda zaman kaybını engellemek için doğru sorular sorar mı? 

6.2.  Analitik Düşünme Yetkinliği 

Konuların büyüklüğüne ve önemine bakmadan bütün yönleriyle ilişkilendirmek, sistematik bir 

şekilde çalışmak, ölçülebilir kriterler oluşturmak, analiz etmek ve yorumlamak 

• Çözüm üretir - sorular, problemler ve fırsatlar için geniş bir çözüm alanı üretir. 

• Analiz edebilir -  Nümerik veri ve diğer bilgi kaynaklarını derinlemesine inceler  

• Yorumlar - bilgiyi işleme konusunda kendi katkısını ortaya koyar ve çıkarımlarda bulunur. 

Sorgulama 

1. Sorular, problemler ve fırsatlar için geniş bir çözüm alanı üretir mi? 

2. Nümerik veri ve diğer bilgi kaynaklarını derinlemesine inceler mi? 

3. Bilgiyi işleme konusunda katkısını ortaya koyar ve çıkarımlarda bulunur mu? 
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7. Liderlik Modülü 

7.1.  Kişileri İş İçin Etkileme Yetkinliği 

Hedefleri enerjik biçimde takip etmek, işleri sonuca ulaştırmak, sıkı çalışmak, heveslendirmek, 

girişim ve kararlılık göstermek 

• Etkin İletişim kurar - kişiler arası iletişim yaratır.  Farklı anlama seviyeleri için içeriğini 

açıklar. 

• Güçlü etki yapar - diğerleri üzerinde hızlı ve etkili bir izlenim bırakır. Özendirir. 

Güvenilirdir. 

• Yönlendirir - otoriter konuşur, tecrübe ve kişisel özelliklere dikkat eder. Nedenleri araştırır, 

sorular sorarak yapılması gerekenleri çalışanların kendilerinin düşünmelerini sağlar. 

Sorgulama 

1. Kişiler arası iletişim yaratır mı?  İletişim kurarken farklı anlama seviyesindeki kişilere 

göre konuyu açıklar mı? 

2. Diğerleri üzerinde etkili bir izlenim bırakır mı?  

3. Otoriter konuşur, tecrübe ve kişisel özelliklere dikkat eder mi? Nedenleri araştırır, 

sorular sorarak yapılması gerekenleri çalışanlara bırakır mı? 

7.2.  Sorumluluk Paylaşma Yetkinliği 

Hedefleri gerçekleştirmek için hızlı ve proaktif olarak harekete geçmek. Kendi uzmanlığını 

diğerleriyle paylaşmak, görevlerin yerine getirilmesinde bir işin nasıl yapılması gerektiğini 

göstermek, tavsiyelerde bulunmak 

• Sorumluluk alır -  iş ile ilgili sonuçların (olumlu ya da olumsuz) sorumluluğunu üstlenir. 

• Yönlendirmelerde bulunur - yeni düşüncelerde veya uygulamalarda kendisinin potansiyel 

çözüm önerilerini paylaşır ve başkalarını da bu yönde harekete geçmeleri için çaba gösterir. 

Sorgulama 

1. İş ile ilgili sonuçların -olumlu ya da olumsuz- sorumluluğunu üstlenir mi? 

2. Yeni düşüncelerde veya uygulamalarda kendisinin potansiyel çözüm önerilerini 

paylaşır ve başkalarını da bu yönde harekete geçmeleri için çaba gösterir mi? 

7.3.  Takımlara Liderlik Yapabilme Yetkinliği 

Uyum, işbirliği ve iletişimi güçlendirerek takım ruhu oluşturmak, kendi davranışlarıyla takımın 

başarılı olmasına öncülük etmek, sorunların ele alınmasında örnek olmak  

• Takım oluşturur - takımın uyum ve işbirliği içinde çalışabilmesi için rol ve sorumluluklarını 

belirler, takımın başarılı olması için gerekli araç ve yöntemleri araştırır ve oluşturur. 

• Takımın başarısı için yön verir - takımın amacını ve bu amacın benimsenmesine çalışır; 

açık, net ve ölçülebilir hedefler konmasına yardımcı olur. 
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• Takıma bağlılık konusunda örnek olur - takımın beklentilerine ve kurallarına bağlı kalır, 

takım içersinde kendisine düşen sorumlulukları yerine getirir, takıma bağlılığını gösterir. 

Sorgulama 

1. Takımın uyum ve işbirliği içinde çalışabilmesi için rol ve sorumluluklarını belirler, 

takımın başarılı olması için gerekli araç ve yöntemleri araştırır ve oluşturur mu? 

2. Takımın amacının ve bu amacın benimsenmesine çalışır, açık, net ve ölçülebilir 

hedefler konmasına yardımcı olur mu? 

3. Takımın beklentilerine ve kurallarına bağlı kalır, takım içersinde kendisine düşen 

sorumlulukları yerine getirir, takıma bağlılığını gösterir mi? 

7.4.  Başarı ve Sonuç Odaklılık Yetkinliği 

Diğerlerini desteklemek, işlerini kolaylaştırmak, onları savunmak, zorlu iş süreçlerinde 

diğerlerine yardım etmek, çalışanların görevlerine odaklanmalarını sağlamak 

• Başarıyı hedefler - başarıya ulaşmak için yüksek seviyede kaliteli iş ve hizmet hedefleri 

koyar. 

• Kalite için yüksek standartlar koyar - hem performans hem de yüksek verim için gerekli 

olan zaman ve enerjiyi ayırır, işleri ve görevleri zamanında ve kaliteli bir şekilde 

tamamlamalarını sağlar. 

• Zorluklara rağmen çaba göstermeye devam eder - zorluklara ve engellere rağmen 

hedeflere ulaşmak için azimle çalışır, işle ilgili hatalarını gözden geçirir, engelleri aşmak için 

farklı yollar ve yaklaşımlar dener, aktif olarak çalışır. 

• Diğerlerine destek olur - kurumun başarısı için kendi sorumluluk alanı dışında da başarıyı 

hedefler, diğer kişi ve birimlere destek olur, onların sorumluluk almaları için teşvik eder. 

Sorgulama 

1. Başarıya ulaşmak için yüksek seviyede kaliteli iş ve hizmet hedefleri koyar mı? 

2. Hem performans hem de yüksek verim için gerekli olan zaman ve enerjiyi ayırır, işleri 

ve görevleri zamanında ve kaliteli bir şekilde tamamlanmasını sağlar mı? 

3. Zorluklara ve engellere rağmen hedeflere ulaşmak için azimle çalışır, işle ilgili 

hatalarını gözden geçirir, engelleri aşmak için farklı yollar ve yaklaşımlar dener, aktif 

olarak çalışır mı? 

4. Kurumun başarısı için kendi sorumluluk alanı dışında da başarıyı hedefler, diğer kişi 

ve birimlere destek olur, onları sorumluluk almaları için teşvik eder mi? 
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8. Değişim Yönetimi Modülü 

8.1.  Sürekli Gelişim Yetkinliği 

Mevcut şartları, süreçleri ve kişisel yetenekleri geliştirebilmek için harekete geçer, uygun metotlar 

kullanarak fırsatları belirler çözümleri uygular ve sonucu ölçer 

• İyileştirme ve geliştirme fırsatlarını tanımlar - mevcut işleyen sistemleri, süreçleri ve kendi 

performansını gözden geçirerek öğrenme ve gelişim alanlarını belirler. 

• İyileştirme ve geliştirme fırsatlarını etkileyen unsurları araştırır - eksikleri ve 

uyuşmazlıklara neden olan durumları belirler, aralarındaki etkileri araştırır ve temel sebepleri 

belirler. 

Sorgulama 

1. Mevcut işleyen sistemleri, süreçleri ve kendi performansını gözden geçirerek öğrenme 

ve gelişim alanlarını belirler mi? 

2. Eksikleri ve uyuşmazlıklara neden olan durumları belirler, aralarındaki etkileri 

araştırır ve temel sebepleri belirler mi? 

8.2.  Değişimi Planlama Yetkinliği 

İş performansını arttıracak yeni metotları tanıtmak, zayıf sinyalleri almak, uygun davranışları için 

yeni tanımlar geliştirmek, işbirliğini sağlamak, planlı ve sabırlı davranmak 

• Yeni fikirleri ve yaklaşımları destekler - diğer kişiler tarafından önerilen fikirlere sürekli 

açıktır,  sorunları veya problemleri çözmek için iyi fikirleri destekler ve kullanır. 

• Değişime karşı direnci aşmaya yardımcı olur - bireyleri değişime karşı olan dirençlerini 

aşmalarında yardımcı olur, değişime uyum sağlamakta güçlük çekenlere empati yoluyla 

yaklaşır. 

• Değişimi ödüllendirir - kurum içinde yararlı değişiklikler yapan iş arkadaşlarını takdir eder 

ve ödüllendirir. 

Sorgulama 

1. Diğer kişiler tarafından önerilen fikirlere sürekli açıktır,  sorunları veya problemleri 

çözmek için iyi fikirleri destekler ve kullanır mı? 

2. Bireyleri değişime karşı olan dirençlerini aşmalarında yardımcı olur, değişime uyum 

sağlamakta güçlük çekenlere empati yoluyla yaklaşır mı? 

3. Kurum içinde yararlı değişiklikler yapan iş arkadaşlarını takdir eder ve ödüllendirir 

mi? 

8.3.  Çatışma ve Uzlaşma Yönetimi Yetkinliği 
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Başka insanlarla iyi ilişkiler kurmak, çalışma arkadaşları arasında doğabilecek çatışmaları en aza 

indirerek uyum sağlamak, hedeflere ulaşabilmek için görevlerini yapabilmeleri için zaman 

ayırmak 

• Çatışmaları uzlaştırır - çatışmaların çözümünü kolaylaştırır yararlanıcılar ve çalışanların 

aralarındaki öfke ve kızgınlığı azaltmaya çalışır. 

• Taraf tutmaz - baskı altında kalmadan objektif kriterlere dayanarak yaklaşır. 

• Empati gösterir - diğerlerin tutum ve görüşlerini anlamak için ilgi gösterir. 

• Dürüst davranır - her bireye adil davranarak güven aşılar, yaptığı anlaşmalara uyar. 

Diğerlerini yanıltmamak için niyetini açıkça beyan eder. 

Sorgulama 

1. Çatışmaların çözümünü kolaylaştırır yararlanıcılar ve çalışanların aralarındaki öfke 

ve kızgınlığı azaltmaya çalışır mı? 

2. Baskı altında kalmadan objektif kriterlere dayanarak yaklaşır mı? 

3. Diğerlerin tutum ve görüşlerini anlamak için ilgi gösterir mi? 

4. Her bireye adil davranarak güven aşılar,  yaptığı anlaşmalara uyar mı? Diğerlerini 

yanıltmamak için niyetini açıkça beyan eder mi? 

8.4.  Uyum Sağlama Yetkinliği 

İş ortamında önemli değişiklikler gerçekleştirilirken etkinliği koruyabilmek, yeni iş yapısı ve 

süreçlerin gereklilik ve kültürlerine etkin bir şekle uyum sağlayabilmek 

• Değişiklikleri anlamaya çalışır - yapılan işlerde, durumlarda ve ortamda meydana gelen 

değişimlerle birlikte değişimin mantığını ve temelini anlamaya çalışır. Yeni iş durumları için 

bilgiler elde etmeye çalışır. 

• Değişime ve yeniliklere olumlu bir şekilde yaklaşır - değişiklikleri ve yeni durumları 

öğrenme ve gelişim olanakları olarak görür, değişimin yararlı yönleri üzerinde durur ve 

söylemlerini olumlu bir şekilde dile getirir. 

• Davranışlarını uyarlar - çalışma ortamında meydana gelen değişikliklere bağlı olarak 

davranışlarını hızla değiştirir, bu yeni davranışları hızla dener, etkili olmayan davranışlar 

üzerinde ısrar etmez. 

Sorgulama 

1. Yapılan işlerde, durumlarda ve ortamda meydana gelen değişimlerle birlikte değişimin 

mantığını ve temelini anlamaya çalışır mı? Yeni iş durumları için bilgiler elde etmeye 

çalışır mı? 

2. Değişiklikleri ve yeni durumları öğrenme ve gelişim olanakları olarak görür, değişimin 

yararlı yönleri üzerinde durur ve söylemlerini olumlu bir şekilde dile getirir mi?  
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3. Çalışma ortamında meydana gelen değişikliklere bağlı olarak davranışlarını hızla 

değiştirir, bu yeni davranışları hızla dener, etkili olmayan davranışları görmezden gelir 

mi? 

8.5.  Strateji İletişimi Yetkinliği 

Düşünce ve fikirlerini açıklıkla anlatmak, konunun mantığını açıklamak, güven telkin etmek, 

sürekli stratejik gelişmeler hakkındaki bilgileri yerinde ve zamanında vermek 

• Görüşmeleri etkili bir şekilde başlatır - beklentileri, amaçları, dilekleri veya olası 

durumları, ilgi uyandırıcı ve net bir şekilde açıklar. 

• Anlaşmaya varılmasına yardımcı olur -  değişim konusunda anlaşmaya varmayı sağlamak 

için uygun etkileme yöntemlerini kullanarak değişimin yararlarını ve sonuçlara olan etkilerini 

anlatır. 

• Görüşmeler sırasında yapıcı bir ilişki kurar- iletişim içinde bulunan kişiler ile iyi ilişkiler 

kurarak onlara değer verildiğini, takdir gördüklerini ve tartışmalara dahil edildiklerini 

hissetmelerini sağlar. 

Sorgulama 

1. Beklentileri, amaçları, dilekleri veya olası durumları, ilgi uyandırıcı ve net bir şekilde 

açıklar mı? 

2. Değişim konusunda anlaşmaya varmayı sağlamak için uygun etkileme yöntemlerini 

kullanarak değişimin yararlarını ve sonuçlara olan etkilerini anlatır mı? 

3. İletişim içinde bulunan kişiler ile iyi ilişkiler kurarak onlara değer verildiğini, takdir 

gördüklerini ve tartışmalara dahil edildiklerini hissetmelerini sağlar mı? 

8.6.  Politika Açınımı Yetkinliği 

Fikir birliği elde etmek, açıklık sağlamak, gerçeği ortaya çıkartmak için çabalamak, kişilerin veya 

grupların fikirlerini desteklemek, diğerlerini etkileyebilmek için iç politikaları kullanarak güven 

yaratmak 

• Değişik fikirlere açıktır - diğerlerini dinler, kendi görüşüne uymasa bile, fikir ve görüşlerini 

tarafsız bir şekilde ele alır. 

• Diğer kişileri destekler - insanlara değer verir, saygı gösterir ve adil davranır, insanların 

hakkını verir, direnç ve zorluk söz konusu olsa bile haklı olan kişileri ve fikirlerini savunur. 

• Kendi yaklaşımını açıkça ortaya koyar - bireysel yaklaşımının anlaşılması için duygu, 

düşünce ve bakış açısını diğerleriyle açıkça paylaşır.  

Sorgulama 

1. Diğerlerini dinler, kendi görüşüne uymasa bile, fikir ve görüşlerini tarafsız bir şekilde 

ele alır mı? 
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2. İnsanlara değer verir, saygı gösterir ve adil davranır, insanların hakkını verir, direnç 

ve zorluk söz konusu olsa bile haklı olan kişileri ve fikirlerini savunur mu? 

3. Bireysel yaklaşımının anlaşılması için duygu, düşünce ve bakış açısını diğerleriyle 

açıkça paylaşır mı? 

  

9. Katılım Modülü 

9.1. Katılım ve Demokratik Yönetim Yetkinliği 

Herkese eşit fırsat vererek herkesin katkıda bulunmasını sağlamak, kurumun sosyal ve etik olarak 

sorumlu olmasına çalışmak, çevre konularına dikkat etmek, kurumu çevre konusunda duyarlı hale 

getirmek 

• Katılım için gereksinimleri belirler - kendi çalışma alanlarına ilişkin hedeflerin 

gerçekleştirilmesini destekleyecek stratejik ilişkileri tespit etmek için kurumunu ve kendi 

görevini analiz eder. 

• Katılım fırsatlarını netleştirir - tüm tarafların ihtiyaçlarını karşılayacak bir işbirliği 

oluşması için olası sorunlar ve işbirliğinin yararlarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunur, 

katılımın kapsamını ve beklentilerini birlikte çalışarak belirler. 

Sorgulama 

1. Kendi çalışma alanlarına ilişkin hedeflerin gerçekleştirilmesini destekleyecek stratejik 

ilişkileri tespit etmek için kurumunu ve kendi görevini analiz eder mi? 

2. Tüm tarafların ihtiyaçlarını karşılayacak bir işbirliği oluşması için olası sorunlar ve 

işbirliğinin yararlarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunur, katılımın kapsamını ve 

beklentilerini birlikte çalışarak belirler mi? 

9.2.  Paydaş Yönetimi Yetkinliği 

Diğerleri ve kendisi arasında fikir birliği sağlar, diğerlerinin düşüncelerini ve davranışlarını ortaya 

çıkarmak için cabalar 

• Hareket planları oluşturur - karşılıklı olarak hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak 

birlikte kararlaştır, tarafların sorumlulukları ve gerekli desteği konusunda anlaşmaya 

varılmasını kolaylaştırır. 

• Ortak amaca odaklanır - kurumunun hedeflerine öncelik tanır, bu durumda “kazan- kazan” 

ilişkisini desteleyecek şekilde yaklaşım sergiler. 

Sorgulama 

1. Karşılıklı olarak hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak hareket planları birlikte 

kararlaştır, tarafların sorumlulukları ve gerekli desteği konusunda anlaşmaya varılması 

kolaylaştır mı? 
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2. Ortak amaca odaklanarak, kurumunun hedeflerine öncelik tanır, bu durumda “kazan- 

kazan” ilişkisini desteleyecek şekilde yaklaşım sergiler mi? 

9.3.  Katılımı Kolaylaştırma Yetkinliği 

Ahlaki değerlere uygun biçimde davranır, kurumun değerleriyle, çalışanların değerlerinin 

örtüşmesini sağlar, her birisine adil davranarak güven aşılar, eşit fırsat vererek herkesin katkıda 

bulunmasını sağlar, katılım için motive eder, takdir eder 

• Dinler - diğerlerini, görüş, düşünce ve duygularını paylaşmaları yönünde cesaretlendirir, 

onları duymak ve dikkate almak için zaman ayırır. 

• Uzmanlığı paylaşır - kendi uzmanlığını diğerleriyle paylaşır, çalışanlara işi nasıl 

yapacaklarını gösterir. 

• Diğerlerini motive eder - çalışanları amaçlarına ulaşması için cesaretlendirir. 

Sorgulama 

1. Diğerlerini, görüş, düşünce ve duygularını paylaşma yönünde cesaretlendirip, onları 

duymak ve dikkate almak için zaman ayırıyor mu? 

2. Kendi uzmanlığını diğerleriyle paylaşarak çalışanlara işi nasıl yapacaklarını 

gösteriyor mu? 

3. Çalışanları motive ederek amaçlarına ulaşmaları için cesaretlendiriyor mu? 

9.4.  İşbirliği Yönetimi Yetkinliği 

Kişilerin sınırları olduğunu kabul eder ve ihtiyaçları olduğunda onlara destek olur, diğerlerinin iyi 

olmasıyla ilgilenir, çatışmaların çözümünü kolaylaştırır, kendi uzmanlığını başkalarıyla paylaşır 

• Yapıcı iş ilişkileri kurar - diğer kişilerle çalışırken iyi ilişkiler kurarak onlara kendilerine 

değer verildiğini, takdir gördüklerini hissettirir. 

• İşbirliği sürecini takip eder - işbirliği ve ortak hedeflerin gerçekleştirilmesi sürecini sistemli 

bir şekilde takip eder ve değerlendirir. 

• Kişisel amaçlarını ikinci planda tutar - kendi amaçlarından çok, işbirliği içinde bulunduğu 

ekibin, kurumun amaçlarına öncelik tanır. 

Sorgulama 

1. Diğer kişilerle çalışırken iyi ilişkiler kurarak onlara kendilerine değer verildiğini, 

takdir gördüklerini hissettirir mi? 

2. İşbirliği ve ortak hedeflerin gerçekleştirilmesi sürecini sistemli bir şekilde takip eder ve 

değerlendirir mi? 

3. Kendi amaçlarından çok işbirliği içinde bulunduğu ekibin, kurumun amaçlarına 

öncelik tanır mı? 

9.5.  Yararlanıcı (Müşteri) Odaklılık Yetkinliği 
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İç ve dış yararlanıcıların mevcut ve gelecekteki beklentilerini anlar, sunduğu hizmetlerde sürekli 

yararlanıcı memnuniyeti yaratır, yararlanıcı ve çalışma arkadaşlarının profesyonel ve kişisel 

kapasiteleri ile ilgili beklentilerini karşılar 

• Yararlanıcıları ve çalışanları anlamaya çalışır -  aktif olarak yararlanıcıların ortamı, 

problemleri, beklentileri ve ihtiyaçları ile ilgili bilgileri araştırır. 

• Yararlanıcılarla işbirliğine dayalı ilişkiler kurar - Yararlanıcılarla samimi, içten ve 

işbirliğine dayalı ilişkiler kurar.  

• Yararlanıcı beklenti ve problemlerini karşılamak üzere harekete geçer - yaptığı planları 

ve eylemleri yararlanıcıyı ne şekilde etkileyeceğini düşünür, ihtiyacını karşılamak için 

problemlerini çözme yoluna gider, yerine getiremeyeceği sözler vermekten kaçınır. 

• Yararlanıcı memnuniyetini sağlar - yararlanıcılarının beklentilerini, düşüncelerini ve 

memnuniyetlerine dair bilgileri izlemenin önemini bilir. Bunları öğrenmek ve değerlendirmek 

için takip eder. 

Sorgulama 

1. Aktif olarak yararlanıcıların ortamı, problemleri, beklentileri ve ihtiyaçları ile ilgili 

bilgileri araştırır mı?  

2. Yararlanıcılarla samimi, içten ve işbirliğine dayalı ilişkiler kurar mı? 

3. Yaptığı planları ve eylemleri yararlanıcıyı ne şekilde etkileyeceğini düşünür, ihtiyacını 

karşılamak için problemlerini çözme yoluna gider, yerine getiremeyeceği sözler 

vermekten kaçınır mı? 

4. Yararlanıcılarının beklentilerini, düşüncelerini ve memnuniyetlerine dair bilgileri 

izlemenin önemini bilir mi? Bunları öğrenmek ve değerlendirmek için takip eder mi? 

 

10. İnsan Kaynağı Yönetim Modülü 

10.1.  Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Yetkinliği 

Yenilikçi olma, değişimi arama ve başlatma konularına hâkimdir, sürekli gelişim için çalışanları 

yetkilendirir, çalışanların yeteneklerini tanır ve işe alır, çatışmaları uzlaştırıra, kurumun sosyal 

sorumluluğunu sağlar, organizasyonel öğrenmeyi destekler ve cesaretlendirir, stratejik çalışabilir, 

çapraz kültürler bilinci gösterir 

• Organizasyonel öğrenmeyi destekler ve cesaretlendirir - sürekli gelişim kültürünü 

kendisine prensip edinmiştir. 

• Stratejik çalışabilir - organizasyonun uzun dönem hedeflerini gerçekleştirmek için çalışır 

• İleriyi görür - kurum vizyonunu yayar. 

Sorgulama 
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1. Sürekli gelişim kültürnü kendisine prensip edinmiş midir? 

2. Organizasyonun uzun dönem hedeflerini gerçekleştirmek, için çalışır mı? 

3. Kurum vizyonunu yayar mı? 

10.2.  İK Yönetimi Yetkinliği 

Organizasyon içindeki konularından haberdar olmak, kişisel gelişimi desteklemek, yasal 

zorunluluklara uymak, kalite için yüksek standartlar koymak, prosedürleri izlemek, güvenlik 

konularında bilinçli olmak, çalışanların performanslarını takip etmek ve ödüllendirmek, yasal 

zorunluluklara uymak 

• Kurumun toplumsal sorumluluğunu sağlar -  çevre konularına dikkat eder, kurumu çevre 

konusunda duyarlı hale getirir. 

• Çeşitlilikten yararlanır - kişilerin farklı geçmişleri, yetenekleri ve bilgilerini belirler, eşit 

fırsat vererek herkesin katkıda bulunmasını sağlar. 

• Gelişimi denetler- kurum çalışanlarının aktivitelerini takip eder ve kilit hedeflerin 

karşılanmasını garantiye alır. 

Sorgulama 

1. Çevre konularına dikkat edip kurumu çevre konusunda duyarlı hale getirir mi? 

2. Kişilerin farklı geçmişlerine, yeteneklerine ve bilgilerine dikkat çeker, herkese eşit 

fırsat vererek katkıda bulunmalarını sağlar mı? 

3. Kurum çalışanlarının aktivitelerini takip eder ve kilit hedeflerin karşılanmasını 

garantiye alır mı? 

10.3.  Sosyal ve Entelektüel Sermaye Yönetimi Yetkinliği 

Çalışanların katkılarını ortaya koyma çabasında olma, çalışanları yetkilendirme, delege etme, 

çalışanları geliştirme, koçluk yapma, yetenekleri tanıma, uzmanlığı paylaşma, proaktif biçimde 

iletişim kurma, çeşitlilikten yararlanma 

• Ahlak ve değerlere bağlı kalır - kurumun değerlerinin çalışanlarınkiyle örtüşmesini sağlar. 

• Diğerleriyle ilgilenir - yararlanıcıların ya da çalışanların profesyonel ya da kişisel 

kapasiteleriyle ilgili bir ihtiyaçları olduğunda bunları karşılar, çalışanlara koçluk ve rehberlik 

yapar. 

• Diğerlerinin katkısını tanır - diğerlerinin fikirlerine düşüncelerine katkılarına saygı gösterir. 

• Çalışanları yetkilendirir - gücü, sorumluluğu ve otoriteyi uygun astlara dağıtır, özerklik ve 

yetkilendirmeyi kurumda astlarına yayar 

Sorgulama 

1. Kurum değerlerinin çalışanlarınkiyle örtüşmesini sağlar mı? 

2. Diğerleriyle ilgilenir, yararlanıcıların ya da çalışanların profesyonel ya da kişisel 
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kapasiteleriyle ilgili bir ihtiyaçları olduğunda bunları karşılar, çalışanlara koçluk ve 

rehberlik yapar mı? 

3. Diğerlerinin katkısını tanır, onların fikirlerine, düşüncelerine, katkılarına saygı 

gösterir mi? 

4. Çalışanları yetkilendirir,- gücü, sorumluluğu ve otoriteyi uygun astlara dağıtır, 

özerklik ve yetkilendirmeyi kurumda aşağıya yayar mı? 

10.4.  Performans Yönetimi 

Çalışanların gösterdiği iş performanslarının takibi ve gözlenmesi, başarılarının seviyeleri arasında 

ilişki kurma, kariyer yönetimi, gelişim için eğitim planları yapma, prosedürleri izleme ve 

performansı başarıya yönlendirme 

• İş hedeflerini belirler -  anlamlı performans hedefleri koymak için direkt kendine bağlı 

elemanlarla çalışır, iş hedeflerini belirler, başarının değerlendirilmesi amacıyla ölçüm 

kriterleri geliştirir. 

• Yetkinlikleri saptar - iş hedeflerine ulaşabilmek için kendisine bağlı çalışanlarla birlikte 

gerekli bilgi, beceri ve davranışları belirler. 

• Gelişim ortamı yaratır - gerektiğinde gelişim çabalarını desteklemek için, ihtiyaç duyulan 

kaynakların sağlanmasına yardım eder, gelişim olanakları sağlar, gelişimi engelleyen 

unsurların üstesinden gelmeleri için kişilere yardım eder. 

• İşbirliği halinde çalışarak gelişim planları hazırlar -  önemli hedeflerin gerçekleştirilmesi 

için bireylere yardımcı olacak eğitim, çalışma grubu faaliyetleri, seminer vb. olanakları 

işbirliği içinde belirler. 

• Performansı izlere - iş ve yetkinlik hedefleri ile gerçekleşen performansı periyodik olarak 

takip eder. 

Sorgulama 

1. Anlamlı performans hedefleri koymak için direkt kendine bağlı elemanlarla çalışır, iş 

hedeflerini belirler, başarının değerlendirilmesi amacıyla ölçüm kriterleri geliştirir mi? 

2. İş hedeflerine ulaşabilmek için kendisine bağlı çalışanlarla birlikte gerekli bilgi, beceri 

ve davranışları belirler mi? 

3. Gerektiğinde gelişim çabalarını desteklemek için, ihtiyaç duyulan kaynakların 

sağlanmasına yardım eder, gelişim olanakları sağlar, gelişimi engelleyen unsurların 

üstesinden gelmeleri için kişilere yardım eder mi? 

4. Önemli hedeflerin gerçekleştirilmesi için bireylere yardımcı olacak, eğitim, çalışma 

grubu faaliyetleri, seminer vb. olanakları işbirliği içinde belirler mi? 

10.5.  Ekip Yönetimi Yetkinliği 
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İş ve özel yaşamını dengeleme, uyum sağlama, bağlılık gösterme, zamanı iyi kullanma, hırs 

gösterme, hedefleri gerçekleştirme,  kalite için yüksek standartlar koyma, çözüm üretme, fikir 

birliği elde etme, ikna edebilme, takım ruhu oluşturma, uzmanlığı paylaşma 

• Ekibe yön verir - ekibin amacını ve öneminin anlaşılmasını sağlar, açık, net ve ölçülebilir 

ekip hedeflerinin konmasına yardımcı olur ve yön verir. 

• Ekibinin yapısını ve çalışma düzenini oluşturur - ekip üyelerinin rol ve sorumluluklarını 

belirler, ekibin sağlıklı işleyişi için gerekli prosedür ve süreçleri tanımlar. 

• Ekip üyelerinin katılımcılığını sağlar - ekip üyelerini dinler, üyelerin ekip kararlarına ve 

eylem planlarına tam olarak dahil olmalarını sağlar, bireysel farklılıklara ve kabiliyetlere 

değer verir ve kullanır. 

• Ekibi bilgilendirir - önemli ve gerekli bilgileri ekibi ile zamanında paylaşır. 

• Hedeflerin gerçekleştirilmesini kolaylaştırır - ekip amaçlarının gerçekleştirilmesinde 

prosedürlere veya süreçlere ilişkin önerilerde bulunur, çıkabilecek engelleri ortadan 

kaldırarak yardımcı olur. 

Sorgulama 

1.Ekibin amacını ve öneminin anlaşılmasını sağlar, açık, net ve ölçülebilir ekip 

hedeflerinin konmasına yardımcı olur ve yön verir mi? 

2. Ekip üyelerinin rol ve sorumluluklarını belirler, ekibin sağlıklı işleyişi için gerekli 

prosedür ve süreçleri tanımlar mı? 

3. Ekip üyelerini dinler, üyelerin ekip kararlarına ve eylem planlarına tam olarak dahil 

olmalarını sağlar, bireysel farklılıklara ve kabiliyetlere değer verip kullanır mı? 

4. Önemli ve gerekli bilgileri ekibi ile zamanında paylaşır mı? 

5. Ekip amaçlarının gerçekleştirilmesinde prosedürlere veya süreçlere ilişkin önerilerde 

bulunur, çıkabilecek engelleri ortadan kaldırarak yardımcı olur mu? 

 

11. Süreç ve Proje Yönetimi Modül 

11.1. Proje Yönetimi Yetkinliği 

Sorumluluk almak, harekete geçmek, zaman yönetimi, kendine güven duymak, çalışanları 

yetkilendirmek, diğerlerinin katkısını tanımak, diğerlerine danışmak, teknolojik ve fiziksel 

kaynakları kullanmak, analiz edebilmek, çözüm üretmek, projeleri sonuçlandırmak 

• Projelerde sorumluluk alır ve inisiyatif kullanır - hedefleri gerçekleştirmek için hızlı ve 

proaktif olarak harekete geçer, görevleri tanımlar ve sonuçlara ulaşmak için tüm sorumluluğu 

alarak işe sahiplenir. 
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• Hızlı eyleme geçer - projelerin zaman kısıtının olduğunu bilir,  derhal gerekli iş süreçlerini 

değerlendirir. 

• Sorumluluk alır - proje ile ilgili verilen her türlü görevin yerine getirilmesinde sorumluluk 

alır, yapılması gereken her türlü iyileştirme ve düzeltme konusunda beklemez. 

Sorgulama 

1. Hedefleri gerçekleştirmek için hızlı ve proaktif olarak harekete geçer, görevleri 

tanımlamak ve sonuçlara ulaşmak için tüm sorumluluğu alarak işi sahiplenir mi? 

2. Projelerin zaman kısıtının olduğunu bilir,  derhal gerekli iş süreçlerini değerlendirir 

mi? 

3. Proje ile ilgili verilen her türlü görevin yerine getirilmesinde sorumluluk alır 

mı?Yapılması gereken her türlü iyileştirme ve düzeltmeleri yapar mı?  

10.2.  Operasyon Planlama Yetkinliği 

Bilgi için araştırma, bilgiyi derleme, hedefler belirleme, fiziksel kaynakları yönetme, gelişimi 

denetleme, kalite için yüksek standart koyma, kaliteyi denetleme ve yürütme, disiplin sağlama, 

rapor oluşturma. 

• Araştırma yapar, hedefleri belirler – beklenenin ötesine geçerek araştırma yapar, araştırma 

sonuçları hakkında bigi verir. Hedef belirlerken kurum içi ve kurum dışı araştırma sonuçlarını 

dikkate alır. 

• Yüksek standartlar koyar ve takip eder – kalite elde etmek için yüksek standartlar belirler, 

belirlediği standartların takipçisi olur ve vazgeçmez. 

• Disiplinlidir, düzenli rapor yazar – kendisi disiplinlidir.  

Sorgulama 

1. Sistematik bir şekilde çalışıp kendi aktivitelerini denetler mi?  

2. Üstlerin yazılı ve sözlü talimatlarını izler mi? 

3. Kendi aktivitelerini takip eder, anahtar hedeflerin karşılandığını garanti eder mi?  

10.3.  Süreç Yönetimi ve Süreç Yetkinliği 

Organizasyon konularından haberdar olma, iş süreçlerini belirleme, finansal bilinç gösterme, 

giderleri kontrol etme, yeni fikirleri kabul etme, sistematik bir şekilde çalışma, prosedürleri 

izleme, zamanı iyi kullanma  

• Hedefleri gerçekleştirir - hedeflerin enerjik şekilde takip eder. 

• Baskıyla başa çıkar - işteki durumlar karşısında soğukkanlılığını koruyarak iyi performans 

çıkarır. 

• Prosedürleri izler - politika ve prosedürlere saygı gösterir ve onları takip eder. 

Sorgulama 
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1. Hedefleri enerjik şekilde takip eder mi? 

2. İşteki durumlar karşısında soğukkanlılığını koruyarak, iyi performans çıkarır mı? 

3. Politika ve prosedürlere saygı gösterir ve onları takip eder mi? 

10.4.  Stratejik Yönetim Sürecini Yönetme Yetkinliği 

Stratejik çalışabilme, strateji, oluşturabilme ve yerleştirme, hedefler belirleme, planlama, zamanı 

yönetme, karar verme, diğerleri ile işbirliği içinde olma, müzakere etme, yeni fikirleri kabul etme, 

uyum sağlama, bağlılık 

• Yönlendirir - otoriter konuşur. 

• Teknolojik kaynakları kullanır - hedeflere ulaşmak için, kişisel bilgilerden fazlasını 

kullanır, teknoloji ve bilgi sistemlerini öğrenir, işine aktarır. 

• Çözüm üretir - durumun ihtiyaçlarını karşılayan uygulanabilir çözümler üretir. 

• Kalite için yüksek standart koyar - hem performans, hem verim amacıyla kendi ve diğerleri 

için yüksek kalite standartları koyar. 

Sorgulama 

1. Otoriter konuşur mu? 

2. Hedeflere ulaşmak için, kişisel bilgilerden fazlasını kullanır mı? Teknoloji ve bilgi 

sistemlerinin kullanır mı? 

3. Durumun ihtiyaçlarını karşılayan uygulanabilir çözümler üretir mi? 

4. Hem performans, hem verim amacıyla kendi ve diğerleri için yüksek kalite standartları 

koyar mı? 

10.5.  Kontrol ve Denetim Yetkinliği 

Giderleri kontrol etme, belirsizliğe tolerans gösterme, güvenlik konularında bilinçli olma, kaliteyi 

denetleme ve yönetme; talimatları, prosedürleri izleme, gelişimi denetleme, seviyeler arası 

ilişkileri kontrol etme 

• Analiz eder - nümerik data veya diğer bilgi kaynaklarını analiz eder.  

• Rapor oluşturur - kurum için gerekli olan raporları, çok hızlı hazırlar.  

• Güçlü etki yapar - diğerleri üzerinde hızlı ve etkili bir izlenim yaratır. 

Sorgulama 

1. Nümerik data veya diğer bilgi kaynaklarını analiz eder mi?  

2. Kurum için gerekli olan raporları, çok hızlı hazırlar mı?  

3. Diğerleri üzerinde hızlı ve etkili bir izlenim yaratır mı? 

 

11. Dış Çevre Yönetim Modülü 
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12. 1 Kurumsal Ortaklıklar ve İşbirlikleri Geliştirme Yetkinliği 

Diğerlerinin katkısını tanıma, diğerlerine danışma, diğerlerini destekleme, çatışmaları uzlaştırma, 

proaktif biçimde iletişim kurma, empatik davranma, stratejik çalışabilme, ileriyi görebilme 

• Öz bilgi ve bakış açısı geliştirir -  belirlenmiş rolü için farkındalığını geliştirir. 

• Değişimi arar ve başlatır - iş performansını artıracak yeni metotları tanımlar. 

• Kurumun sosyal sorumluluğunu sağlar - kurumun sosyal ve etik olarak sorumlu 

olmasına çalışır. 

• Karar verir - gerektiğinde hızlı ve zor karar alır. 

Sorgulama 

1. Belirlenmiş rolü için farkındalık geliştirir mi? 

2. İş performansını artıracak yeni metotları tanımlar mı? 

3. Kurumun sosyal ve etik olarak sorumlu olmasına çalışır mı? 

4. Gerektiğinde hızlı ve zor karar alır mı? 

11.2.  Müzakere ve Pazarlık Yetkinliği 

Müzakere etme, ikna edebilme, dürüst davranma, analiz edebilme, kendine güven duyma, güçlü 

etki yapma, kendi inisiyatifi ile hareket etme, çözüm üretme, karar verme 

• Pazar ve rakiplerinden haberdar olur - kurumun içinde bulunduğu alanlar konusunda 

bilgisini sürekli olarak geliştirir.  

• Etkin ilişkiler kurar -  mevcut ve potansiyel alanlardaki gelişmeleri takip etmek için 

kurum içi ve dışı kişilerle sıkı ilişkiler kurar. 

• Empatik davranır -  diğerlerinin tutum ve düşüncelerini anlamak için ilgi gösterir. 

Sorgulama 

1. Kurumun içinde bulunduğu alanlar konusunda bilgisini sürekli olarak geliştirir mi? 

2. Mevcut ve potansiyel alanlardaki gelişmeleri takip etmek için kurum içi ve dışı kişilerle 

sıkı ilişkiler kurar mı? 

3. Diğerlerinin tutum ve düşüncelerini anlamak için ilgi gösterir mi? 

11.3.  Kurumsal Ağların Yönetimi Yetkinliği 

Teknolojik kaynakları kullanma, analiz edebilme, rapor oluşturma, uzmanlığı paylaşma, empatik 

davranma 

• Güvenlik konularında bilinçlidir -  potansiyel riskleri en düşük düzeyde tutarak iş 

ortamındaki güvenliği sağlama alır. 

• Bilgiyi derler – kurum içindeki tüm veri kaynaklarını araştırır, derlenmesi için çaba 

harcar. 
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• Proaktif bir biçimde iletişim kurar- kurum içinde bir iletişim şekli geliştirir. 

Sorgulama 

1. Potansiyel riskleri en düşük düzeyde tutarak iş ortamındaki güvenliği sağlama alır mı? 

2. Kurum içindeki tüm veri kaynaklarını araştırır, derlenmesi için çaba harcıyor mu? 

3. Kurum içinde iletişim şekli geliştiriyor mu? 

11.4.  Dış İletişimin Yönetimi Yetkinliği 

İletişim kurabilme, ahlaki değerlere bağlı kalma, yararlanıcı ihtiyaçlarına odaklanma, politik 

farkındalık, güçlü etki yapma, bilgi için araştırma, akıcı konuşma, sunum ve topluluğa konuşma, 

doğru yazabilme, rapor oluşturabilme, yönetime karşı güven sağlama, stratejileri anlatma, 

yararlanıcı memnuniyetini değerlendirme, doğru ölçü ve değerlendirmeleri kullanma, geri 

bildirim verme; kurum stratejisini, kuruluşun nereye gitmek istediğini anlatma konusundaki 

beceri 

• Stratejik çalışabilir - kurumun uzun dönem hedeflerini gerçekleştirmek için çalışır. 

• Organizasyon konularından haberdar olur - organizasyonel yapı, politikalar ve hedefler 

konusunda bir bilinç geliştirir ve sürdürür. 

• İyimserlik gösterir - zorlukları göz önünde bulundurur. 

Sorgulama 

1. Kurumun uzun dönem hedeflerini gerçekleştirmek için çalışır mı? 

2. Organizasyonel yapı, politikalar ve hedefler konusunda bir bilinç geliştirir ve sürdürür 

mü? 

3. Zorlukları göz önünde bulundurur mu? 

11.5. Problem Çözme Yetkinliği 

Yaratıcı problem çözme teknikleri, sorunu tanımlama, alternatif çözüm üretme, inisiyatif alma, 

analiz edebilme, teknik uzmanlık gösterebilme, teknolojik kaynakları kullanabilme, çabuk 

öğrenme, karar verme 

• Bilgi toplar - problem veya sorunu daha iyi anlamak için sorunun kaynağına inerek her 

yerden detaylı bilgi teminine gider. 

• Bilgileri analiz eder - belli başlı eğilimleri, sorunları ve nedenleri tanımlamak için 

verileri karşılaştırır ve değerlendirir. 

• Seçenekler üretir - problem veya sorunlarla ilgili istenen farklı çözümleri bularak farklı 

seçenekler sunar. 

• Uygun olan hareket planını seçer - somut karar verme kriterleri oluşturur, alacağı 

kararın olası etki ve sonuçları üzerinde düşünerek seçenekleri değerlendirir. 

• Harekete geçer - aldığı kararı uygular. 
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Sorgulama 

1. Problem veya sorunu daha iyi anlamak için sorunun kaynağına inerek her yerden 

detaylı bilgi teminine gider mi? 

2. Belli başlı eğilimleri, sorunları ve nedenleri tanımlamak için verileri karşılaştırır ve 

değerlendirir mi? 

3. Problem veya sorunlarla ilgili istenen farklı çözümleri bularak farklı seçenekler sunar 

mı? 

4.Somut karar verme kriterleri oluşturur, alacağı kararın olası etki ve sonuçları üzerinde 

düşünerek seçenekleri değerlendirir mi? 

5. Aldığı kararı uygular mı? 

 

12. Kaynak Yönetimi Modülü 

12.1. Mali Yönetim 

Bilgiyi derleme, çözüm ürütme, giderleri kontrol etme, finansal bilinç gösterme, organizasyon 

konularından haberdar olma, yasal zorunluluklara uyma, stratejik çalışabilme, çözüm üretme, 

rapor oluşturma 

• İleriyi görür - geniş alternatifler arasından gerçekleşme ihtimali en yüksek olanı görür. 

• Planlar - değişen durumlara ve muhtemel zorluklara dikkat eder. 

• Zamanı yönetir - kontrol noktaları ve dönüm noktaları belirler ve projeleri kontrol eder. 

Sorgulama 

1. Geniş alternatifler arasından gerçekleşme ihtimali en yüksek olanı görür mü? 

2. Değişen durumlara ve muhtemel zorluklara dikkat eder mi? 

3. Kontrol noktaları ve dönüm noktaları belirler ve projeleri kontrol eder mi? 

12.2.  Fizibilite Yapma Yetkinliği 

Stratejik çalışabilme, planlama, yenilikçi olma, kişisel girişim gösterme,  zamanı yönetme, bilgi 

için araştırma ve derleme, teknik uzmanlık gösterebilme, analiz etme, pazarlar ve rakiplerden 

haberdar olma, eleştirilerle başa çıkma, hedefleri gerçekleştirme, rapor oluşturma  

• Hesaplanmış riskleri alır - uygun bilgi ve analizleri temel alır. 

• Sorumluluk alır - kendi işi ya da tüm projelerde sorumluluk alır. 

• Müzakere eder - değişik yaklaşımlarla organizasyon içi ve dışı kişilerle müzakere eder. 

Sorgulama 

1. Uygun bilgi ve analizleri temel alır mı? 

2. Kendi işinde ya da tüm projelerde sorumluluk alır mı? 

3. Değişik yaklaşımlarla organizasyon içi ve dışı kişilerle müzakere eder mi? 
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12.3.  Risk Yönetimi Yetkinliği 

Hesaplanmış riskleri alma, finansal bilinç gösterme, zamanı iyi kullanma, sistematik bir şekilde 

çalışma, bilgi için araştırma ve bilgiyi derleme, çatışmaları uzlaştırma, yenilikçi olma, çözüm 

üretme, hedef belirleme, ileriyi görme, stratejik çalışabilme 

• Proaktif biçimde iletişim kurar - diğerlerini, kendilerine gerekli olabilecek bilgiler 

konusunda uyanık tutar. 

• Kendisini tanır - kendi güçlü ve zayıf yönlerinin farkındadır. 

• Analiz edebilir - neden sonuç ilişkilerini ve diğer ilişkileri inceler. 

Sorgulama 

1. Diğerlerini, kendilerine gerekli olabilecek bilgiler konusunda uyanık tutar mı? 

2. Kendi güçlü ve zayıf yönlerinin farkında mıdır? 

3. Neden sonuç ilişkilerini ve diğer ilişkileri inceler mi? 

 

13. Kurumsal Retorik Modülü 

13.1.  Üst Politika Belgelerine Hâkimiyet 

Kendinden haberdar olma, öz bilgi ve bakış açısını geliştirme, empatik davranma, dürüst 

davranma, kurumun sosyal sorumluluğunu sağlama, ahlaki değerlere bağlı kalma, ikna edebilme, 

güçlü etki yapma, bağlılık gösterme, finansal bilinç gösterme 

• Finansal bilinç gösterir - kurumu etkileyen finansal konularda hassasiyet göstererek,  

kendi işi ve kurumunun kâr/zarar ve ek değer konusunda çaba harcar. 

• Gizlilik ilkesine bağlıdır - kuruma ait bilgilerin kurum dışındaki kişilere verilmemesi 

için azami gayreti gösterir. 

• Prosedürleri izler - kuruma ait politika ve prosedürlere saygı gösterir, onları takip eder 

ve onlara sahip çıkar. 

Sorgulama 

1. Kurumu etkileyen finansal konularda hassasiyet göstererek,  kurumunun kâr/zarar ve 

ek değer konusunda çaba harcar mı? 

2. Kuruma ait bilgilerin kurum dışındaki kişilere verilmemesi için azami gayreti gösterir 

mi? 

3. Kuruma ait politika ve prosedürlere saygı gösterir onları takip eder ve sahip çıkar mı? 

13.2.  Mevzuat İzleme ve Okuma Yetkinliği 

Politika ve talimatları izleme, yasal zorunluluklara uyma, kurum konularından haberdar olma, 

giderleri kontrol etme, kaynakların ekonomik kollanılmasına özen gösterme 
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• Kurum konularından haberdar olur - Kurumun yapısı, politikalar ve hedefler 

konusunda bilinç geliştirir ve sürdürür, yapıdaki değişiklikler konusunda uyanık olur. 

• Giderleri kontrol eder - kendi iş ve görevi içinde giderleri azaltmak için fırsatlar 

belirler,  en hesaplı metotları kullanır, gereksiz israftan kaçınır. 

• Özen gösterir - kendi iş ve görevi içinde malzemeleri, kaynakları ekonomik bir şekilde 

kullanmaya özen gösterir. 

Sorgulama 

1. Kurumun yapısı, politikalar ve hedefler konusunda bilinç geliştirir ve sürdürür, 

yapıdaki değişiklikler konusunda uyanık olur mu? 

2. Kendi iş ve görevi içinde giderleri azaltmak için fırsatlar belirler,  en hesaplı metotları 

kullanır, gereksiz israftan kaçınır mı? 

3. Kendi iş ve görevi içinde malzemeleri, kaynakları ekonomik bir şekilde kullanmaya 

özen gösterir mi? 

13.3.  Etik Davranma ve Doğruluk Yetkinliği 

Duygusal öz denetim gösterme, öz - gelişim için çabalama, iyimserlik gösterme, bağlılık 

gösterme, dürüst davranma, kurumun toplumsal sorumluluğunu sağlama, ahlak ve değerlere bağlı 

kalma 

• Politik farkındalık taşır - diğerlerini etkileyebilmek için kurumun iç politikalarını 

kullanır. 

• Fikir birliği elde eder - açıklığı sağlamak ve gerçeği ortaya çıkarmak için çabalar. 

• Dürüst davranır - gizliliği korur, diğerlerini yanıltmamak için niyetini açıkça beyan 

eder. 

Sorgulama 

1. Diğerlerini etkileyebilmek için, kurumun iç politikalarını kullanır mı? 

2. Açıklığı sağlamak ve gerçeği ortaya çıkarmak için çabalar mı? 

3. Gizliliği korumak, diğerlerini yanıltmamak için niyetini açıkça beyan eder mi? 

 

14. Kişiler Arası Etkileşim Modülü 

14.1.  Takım Oyunu Yetkinliği 

Takıma uyma, takım ruhu oluşturma, uzmanlığı paylaşma, proaktif biçimde iletişim kurma, 

empatik davranma, dürüst davranma, fikir birliği elde etme, projeleri sonuçlandırma, bağlılık 

gösterme 

• Kişiler arası ilişkileri yürütür - farklı durumlar için kişilerarası en uygun iletişimi kurar. 

• Stratejik çalışabilir - gelecek odaklı çalışır. 
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• Güçlü etki yapar - diğerlerinin etkin sunumuna destek olur. 

• Takıma uyar - kendi kişisel amaçlarını, takımın amaçlarıyla dengeler. 

Sorgulama 

1. Farklı durumlarda kişilerarası en uygun iletişimi kurar mı? 

2. Gelecek odaklı çalışır mı? 

3. Diğerlerinin etkin sunumuna destek olur mu? 

4. Kendi kişisel amaçlarını, takımın amaçlarıyla dengeler mi? 

14.2.  İnsanı / Birlikte Çalıştıklarını Geliştirme Yetkinliği 

Organizasyonel öğrenmeyi destekleme ve cesaretlendirme, yenilikçi olma, güvenlik konularında 

bilinçli olma, mevcut veya gelecekteki işlerini/rollerini daha etkin bir şekilde yerine 

getirebilmeleri için bilgi, beceri ve davranışlarının geliştirilmesine destek verme 

• Gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesinde yardımcı olur - Çalışma arkadaşlarının 

geliştirmeye ihtiyaç duydukları konuları  (işler, süreçler, davranışlar, beceriler vs) tespit 

etmelerine yardımcı olur.  

• Gelişim faaliyetlerinde destek olur - Çalışma arkadaşlarının öğrenme gereği duydukları 

konuları öğrenmeleri için destek verir; gelişim aktivitelerini gerektiğinde birlikte belirler, 

gelişimi destekleyecek kaynakları sağlar. 

• Gelişimi takip eder - Öğrenme sürecinde olan iş arkadaşlarının gösterdiği performansa 

yönelik net ve açık geri bildirimlerde bulunur; gelişimi sağlamak için gerektiğinde yeni 

gelişim faaliyetleri önerir. 

Sorgulama 

1. Çalışma arkadaşlarının geliştirmeye ihtiyaç duydukları konuları  (işler, süreçler, 

davranışlar, beceriler vs) tespit etmelerine yardımcı olur mu?  

2. Çalışma arkadaşlarının öğrenme gereği duydukları konuları öğrenmeleri için destek 

verir; gelişim aktivitelerini gerektiğinde birlikte belirler, gelişimi destekleyecek 

kaynakları sağlar mı? 

3. Öğrenme sürecinde olan iş arkadaşlarının gösterdiği performansa yönelik net ve açık 

geri bildirimlerde bulunur; gelişimi sağlamak için gerektiğinde yeni gelişim faaliyetleri 

önerir mi? 

14.3.  Bireysel İlişkileri Geliştirme - Güven Yaratma Yetkinliği  

 Kendisinin ve organizasyonun niyetlerine güven duyulmasını sağlayacak şekilde çalışma ve 

kişiler ile etkileşim içinde olma 

• Tutarlı bir şekilde çalışır - Tutarlı davranışlar sergiler, taahhütlerini yerine getirir. 
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• Kendi yaklaşımını açıkça ortaya koyar - Bireysel yaklaşımının anlaşılması için duygu,  

düşünce ve bakış açısını diğerleriyle açıkça paylaşır.   

• Fikirlere karşı açık - Diğerlerini dinler, kendi görüşlerine uymasa da, onların fikir ve 

görüşlerini tarafsız bir şekilde ele alır.   

• Diğer kişileri destekler - İnsanlara değer verir, saygı gösterir ve adil davranır; insanların 

hakkını verir, direnç ve zorluk söz konusu olduğunda bile haklı olan kişileri ve fikirlerini 

savunur.   

Sorgulama 

1. Tutarlı davranışlar sergileyip, verdiği sözleri yerine getiriyor mu? 

2. Bireysel yaklaşımlarını açıkça ortaya koyabiliyor mu? 

3. Kendisine uymayan fikirleri de dinleyebiliyor mu? 

4. İnsanlara adil davranıyor; zorluk söz konusu olsa da haklı kişileri savunuyor 

mu? 

14.4.  İletişim Yetkinliği 

Güçlü etki yapma, akıcı konuşma, fikir ve bilgisini açıklayabilme, sunum ve topluluğa konuşma, 

dinleyicilere cevap verme, akıcı ve doğru yazabilme 

• Mesajını planlayarak aktarır - Amacı ve önemi açıklığa kavuşturur; önemli noktaları 

vurgular; mantıklı bir akış izler.  

• Dinleyicinin dikkatini korur - İletişim esnasında çeşitli benzetmeler, görseller, beden 

dili ve ses tonu gibi teknikler kullanarak dinleyicinin ilgisini korur. 

• Mesajı dinleyiciye göre ayarlar - Mesajları dinleyicinin tecrübesi, geçmişi ve 

beklentileri doğrultusunda şekillendirir; dinleyiciye anlam ifade eden örnekler ve 

benzetmeler kullanır.  

• Mesajının anlaşıldığından emin olur - Dinleyicilerin katılımını sağlar; dinleyiciler 

tarafından anlaşılıp anlaşılmadığını kontrol eder; anlayışı arttırabilmek için mesajı değişik 

şekillerde sunar. 

• Doğru dilbilgisi kuralları çerçevesinde kendisini ifade eder - Kullandığı iletişim 

aracına uygun olan cümleler, hız, ses ve doğru dilbilgisi kullanır. 

• Diğer kişilerin verdiği mesajları anlar - Diğer kişilerin mesajlarına dikkat eder; 

mesajları doğru yorumlar ve anladığını gösteren ifadeler kullanır ve yanıtlar verir. 

Sorgulama 

1. Amacı ve önemi açıklığa kavuşturur; önemli noktaları vurgular; mantıklı bir akış izler 

mi? 

2. İletişim esnasında çeşitli benzetmeler, görseller, beden dili ve ses tonu gibi teknikler 
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kullanarak dinleyicinin ilgisini korur mu? 

3. Mesajları dinleyicinin tecrübesi, geçmişi ve beklentileri doğrultusunda şekillendirir; 

dinleyiciye anlam ifade eden örnekler ve benzetmeler kullanır mı? 

4.  Dinleyicilerin katılımını sağlar; dinleyiciler tarafından anlaşılıp anlaşılmadığını 

kontrol eder; anlayışı arttırabilmek için mesajı değişik şekillerde sunar mı? 

5. Kullandığı iletişim aracına uygun olan cümleler, hız, ses ve doğru dilbilgisi kullanır 

mı? 

6. Diğer kişilerin mesajlarına dikkat eder; mesajları doğru yorumlar ve anladığını 

gösteren ifadeler kullanır ve yanıtlar verir mi? 

14.5.  Çok Kültürlülük (Farklılıkları Anlama) Yetkinliği 

Çapraz kültürler bilinci göstermek, belirsizliğe tolerans göstermek, iyimserlik göstermek, 

eleştiriyle başa çıkmak, kendisini karşısındakinin yerine koyarak irdelemek 

• Belirsizliğe tolerans gösterir - kendi bilgisinin yetersiz olduğu ve talimatlarının 

bulunmadığı ya da belirsiz olduğu durumlarda anlayışlı olmak 

• Eleştiriyle başa çıkar - yapılan eleştiriler karşısında kendini savunmadan eleştiriyi kabul 

eder, daha sonra yapıcı bir şekilde iletişimine devam eder. 

• Seviyeler arası ilişkiler - değişik organizasyonel seviyelerle iyi ilişkiler oluşturur. 

Sorgulama 

1. Kendi bilgi ve talimatlarının yetersiz ya da belirsiz olduğu durumlarda anlayışlı olur 

mu?  

2. Yapılan eleştiriler karşısında kendini savunmadan eleştiriyi kabul eder, daha sonra 

yapıcı bir şekilde iletişimine devam eder mi? 

3. Değişik organizasyonel seviyelerle iyi ilişkiler oluşturur mu? 

14.6.  Kişiler Arası Anlayış - Etkili Olma ve Anlayış  

Önerilen fikirlerin ve eylemlerin diğer kişiler tarafından kabul görmesini sağlamak için kişiler 

arası etkin iletişim teknik ve metotlarının kullanma; bireyin davranışlarını ilgili kişilere, 

durumlara ve görevlere uygun hale dönüştürme, öz gelişim için çabalama, iş ve özel yaşamı 

dengeleme, baskıyla başa çıkma, uyum sağlama, dürüst davranma, ahlaki değerlere bağlı kalma 

• Görüşmeleri etkili bir biçimde başlatır - Beklentileri, amaçları, dilekleri veya olası 

durumları, açıklayıcı ve ilgi uyandırıcı bir biçimde anlatır.  

• Mevcut durumu açıklığa kavuşturur - Bilgi toplar, paylaşır ve özetler; mevcut 

durumun/konunun açıkça anlaşılmasını sağlar.   

• Başkalarına ve kendisine ait fikirleri geliştirir - Kendi fikirlerini sunar; başkalarının 

önerilerini tartışır ve geliştirir; önerilerde bulunur.   
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• Anlaşmaya varılmasına yardımcı olur - anlaşmaya varmayı sağlamak için uygun etkileme 

yöntemlerinden (yararlarını göstermek, sonuçlara olan etkisini anlatmak, vb.) yararlanır; 

fikrin/eylemin kabul görmesi için gerektiğinde alternatif yöntemleri ısrarla uygular. 

• Görüşmeleri açık ve net özetler ve kapatır - görüşmenin sonuçlarını özetler ve gerekiyorsa 

bir sonraki adımı belirler.   

• Görüşme sırasında yapıcı bir ilişki kurar - ikna etmeye çalıştığı kişiler ile iyi ilişkiler 

kurarak onlara kendilerine değer verildiğini, takdir gördüklerini ve tartışmalara dahil 

edildiklerini hissetmelerini sağlar.  

Sorgulama 

1. Beklentileri, amaçları, dilekleri veya olası durumları, açıklayıcı ve ilgi uyandırıcı bir 

biçimde anlatır mı? 

2. Bilgi toplar, paylaşır ve özetler mi?; Mevcut durumun/konunun açıkça anlaşılmasını 

sağlar mı?  

3. Kendi fikirlerini sunar mı? başkalarının önerilerini tartışır ve geliştirir mi Önerilerde 

bulunur mu? 

4. Anlaşmaya varmayı sağlamak için uygun etkileme yöntemlerinden yararlanır mı? 

Fikrin/eylemin kabul görmesi için gerektiğinde alternatif yöntemleri ısrarla uygular mı? 

5. Görüşmenin sonuçlarını özetler ve gerekiyorsa bir sonraki adımı belirler mi?  

6. İkna etmeye çalıştığı kişiler ile iyi ilişkiler kurarak onlara kendilerine değer verildiğini, 

takdir gördüklerini ve tartışmalara dahil edildiklerini hissetmelerini sağlar.  

15. Kişisel Verimlilik Modülü 

15.1.  Zamanı Yönetebilme Yetkinliği 

Hedef belirlemek, planlama, çözüm üretme, sistematik bir şekilde çalışma, prosedürleri izleme, 

zamanı iyi kullanma, uyum sağlama 

• Hedefleri net koyar -  çalıştığı iş veya görevde hedeflerin net ve açık olmasına çalışır. 

• Çalışma düzenini ayarlar - kendisi ve çalışma arkadaşları ile olan ilişkileri düzenler. 

• İş süreçlerini takip eder - kendisinin iş süreçleri içindeki rolünü ve sorumluluklarını açık 

olarak belirler ve bunu herkese duyurur. 

• Uyum sağlar -  iş ve görevlerde işbirliği içinde bulunanlarla etkinliği sağlamak için harekete 

geçer. 

Sorgulama 

1. Çalıştığı iş veya görevde hedeflerin net ve açık olmasına çalışır mı? 

2. Kendisi ve çalışma arkadaşları ile olan ilişkileri düzenler mi? 

3. Kendisinin iş süreçleri içindeki rolünü ve sorumluluklarını açık olarak belirler ve bunu 
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herkese duyurur mu? 

4. İş ve görevlerde işbirliği içinde bulunanlarla etkinliği sağlamak için harekete geçer 

mi? 

15.2.  Duyarlılık ve Farkındalık Yetkinliği 

Organizasyon konularından haberdar olma,  finansal bilinç gösterme, giderleri kontrol etme, yeni 

fikirleri kabul etme, sorumluluk alma, bağlılı, yasal zorunluluklara uyma, çevrede ve ortamda 

olan bitene duyarlı olma 

• Bağlılık gösterir - kurumunun hedefleri doğrultusunda çalışır, kendi bireysel ihtiyaçlarını bir 

yana koyar. 

• Yeni fikirleri kabul eder - yeni fikirler sunulduğunda görüşlerini uygun bir şekilde değiştirir. 

• Farklı kültürler bilinci gösterir - konuları başka kültürlerin bakış açısından 

değerlendirebilir.  

Sorgulama 

1.Kurumunun hedefleri doğrultusunda çalışır, kendi bireysel ihtiyaçlarını bir yana koyar 

mı? 

2. Yeni fikirler sunulduğunda görüşlerini uygun bir şekilde değiştirir mi? 

3. Konuları başka kültürlerin bakış açısından değerlendirebilir mi?  

15.3.  Stres Yönetimi Yetkinliği 

amanı iyi kullanma, yeni fikirleri kabul etme, iletişim kurma, eleştiriyle başa çıkma, baskıyla başa 

çıkma, duygusal öz denetim gösterme 

• Sistematik bir şekilde çalışır - kendi aktivitelerini planlar. 

• İş ve özel yaşamını dengeler - kendi özel yaşamı ile işinin gerekleri arasında bir denge kurar. 

• Uyum sağlar - pozitif yönde değişmek için kendini ayarlar. 

• Belirsizliğe tolerans gösterir - kesin bilgi ve talimatların olmadığı ya da belirsiz olduğu 

ortamlarda rahatça çalışır. 

Sorgulama 

1. Kendi aktivitelerini planlar mı? 

2. Kendi özel yaşamı ile işinin gerekleri arasında bir denge kurar mı? 

3. Pozitif yönde değişmek için kendini ayarlar mı? 

4. Kesin bilgi ve talimatların olmadığı ya da belirsiz olduğu ortamlarda rahatça çalışır 

mı? 

15.4.  Güven Oluşturma Yetkinliği 

Kişisel girişim gösterme, hedefleri gerçekleştirme, iş ve özel yaşamını dengeleme, dürüst 

davranma, ahlak ve değerlere bağlı kalmk, takıma uyma, proaktif biçimde iletişim kurma 
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• Hedefleri gerçekleştirir - hedeflerin azimle üstesinden gelir. 

• Kişisel girişim gösterir - gerektiği zaman normalden daha fazla çalışır. 

• Talimatları ve prosedürleri izler - yönetilmeye açıktır ve memnuniyetle işbirliği yapar. 

Sorgulama 

1. Hedeflerin azimle üstesinden gelir mi? 

2. Gerektiği zaman normalden daha fazla çalışır mı? 

3. Yönetilmeye açıktır ve memnuniyetle işbirliği yapar mı? 

15.5.  Yüzleşme Yeteneği Yetkinliği 

Dürüst davranma, ikna edebilme, müzakere etmek, fikir birliği elde etme, iyimserlik gösterme, 

mizah duygusu, çözüm üretmek, bağlılık yeteneği, uyum sağlamak. 

• İyimserlik gösterir -  geçmiş başarısızlıklardan ders alarak, iyileştirmek için çabalar. 

• Duygusal öz denetim gösterir - negatif duyguların işini engellemesine izin vermez. 

• Baskıyla başa çıkar - işteki zorlukları göz önünde bulundurarak, soğukkanlılığını korur. 

• Eleştiriyle başa çıkar - eleştiriler karşısında sakindir ve yapıcı şekilde devam eder. 

• Uyum sağlar - kendi hareketlerini değişen durumlara göre uyarlar. 

Sorgulama 

1. Geçmiş başarısızlıklardan ders alarak, iyileştirmek için çabalar mı? 

2. Negatif duyguların işini engellemesine mani olur mu? 

3. İşteki zorlukları göz önünde bulundurarak, soğukkanlılığını korur mu? 

4. Eleştiriler karşısında sakin ve yapıcı şekilde devam eder mi? 

5. Kendi hareketlerini değişen durumlara göre uyarlar mı? 

15.6.  Dünyaya Açıklık - Geniş Bakış Açısı Yetkinliği 

eni fikirleri kabul etme, organizasyon konularından haberdar olma, yenilikçi olma, değişimi 

arama ve başlatma, farklı kaynaklardan elde ettiği ve değerlendirdiği bilgileri göz önünde 

bulundurma, durumlara farklı perspektiflerden bakma,  kendi eylemlerinin büyük resim 

içerisindeki yerini görmek ve bunlar doğrultusunda harekete geçme 

 Bakış açısını geliştirir  - sektörünü, şirketini ve kendi işini etkileyen farklı iç ve dış unsur ve 

gelişmeleri (ekonomik, sosyal, teknolojik, politik) takip eder; bu bilgiler ışığında olaylara 

farklı perspektiflerden bakar.  

 Farkındalık yeteneği - kendi davranışlarının ve yaptığı işin diğer departmanlara ve şirket 

hedeflerine olan etkisini anlar; işini yaparken bu unsurları göz önüne alır.  

Sorgulama 
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1. Sektörünü, şirketini ve kendi işini etkileyen farklı iç ve dış unsur ve gelişmeleri takip 

eder; bu bilgiler ışığında olaylara farklı perspektiflerden bakar mı? 

2. Kendi davranışlarının ve yaptığı işin diğer departmanlara ve şirket hedeflerine olan 

etkisini anlar mı? İşini yaparken bu unsurları göz önüne alır mı? 

16. Kişisel Etkinlik Modülü 

16.1.  Öz Kontrol Yetkinliği 

Kendine güven duyma, dürüst davranma, güçlü etki yapma. 

• Güçlü etki yapar -  kendisinin sorun ve problemler karşısında sakinliğini korur, baskı altında 

panik yapmaz, panik olanlara moral verir. 

• Kurum değerlerine bağlı kalır - kurumun değerleriyle kendi değerleriyle örtüşmesine özen 

gösterir. 

• Örnek olur - kendisinin yüksek standartlarda davranarak diğerlerine örnek olur. 

Sorgulama 

1. Sorun ve problemler karşısında sakinliğini korur mu? Baskı altında panik yapmaz, 

panik olanlara moral verir mi? 

2. Kurumun değerleriyle kendi değerlerinin örtüşmesine özen gösterir mi? 

3. Yüksek standartlarda davranarak diğerlerine örnek olur mu? 

16.2.  Öz Güdüleme  

Yenilikçi olma, ileriyi görme, hedef belirleme, karar vermek, iyimserlik gösterme, hırs gösterme, 

organizasyon konularından haberdar olma, sorunlarla başa çıkma, yüksek moralli olma  

• Kendi kendini motive eder - karşılaşılan her türlü sorun, problem ve kararları bir fırsat 

olarak görür. 

• Sorumlukların üstesinden gelir -  yerine getirilmesinde zorluklarla karşılaşılması 

durumunda bile moralini yüksek tutmasını bilir. 

• Başkalarına örnek olur - karşılaşılan bir sorun, problem veya bir durum karşısında çaresiz 

durumuna düşmeden, çözüm üretme gayreti içinde olur.  

Sorgulama 

1. Karşılaşılan her türlü sorun, problem ve karararı bir fırsat olarak görür mü? 

2. Yerine getirilmesinde zorluklarla karşılaşması durumunda bile moralini yüksek 

tutmasını bilir mi? 

3. Karşılaşılan bir sorun, problem veya bir durum karşısında çaresiz durumuna 

düşmeden, çözüm üretme gayreti içinde olur mu? 

16.3.  Öz Güven 
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Eleştiriyle başa çıkma, planlama, zaman yönetimi, karar verme, baskıyla başa çıkma, hedefleri 

gerçekleştirme, kişisel girişim gösterme, dürüst davranma 

• Adil davranır -  herkese adil davranarak güven sağlar. 

• Sorumluluk alır - kendisine verilecek her türlü iş ve görevi almaya isteklidir.  

• Yapıcı iş ilişkileri kurar - diğer kişilerle çalışırken iyi ilişkiler kurarak onlara değer 

vererek,  onları dinleyerek, tartışmalarında sorun çözücü rolü üstlenir.   

Sorgulama 

2. Herkese adil davranarak güven sağlıyor mu? 

3. Kendisine verilecek her türlü iş ve görevi almaya istekli midir?  

4. Diğer kişilerle çalışırken iyi ilişkiler kurarak onlara değer vererek,  onları 

dinleyerek, tartışmalarında sorun çözücü rolü üstlenir mi? 
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EK: 14 ANADOLU ÜNİVERSİTESİNİN MEVCUT E-DERSLER 
 

1. Araştırma Yöntemleri 

2. Benchmarking 

3. Belirsizlik Altında Karar Verme 

4. Bütçeleme ve Mali Yönetim 

5. Çatışma ve Uzlaşma Yönetimi 

6. Ekip Yönetimi 

7. Etkin Performans Yönetimi 

8. Mali Kontrol ve Denetim 

9. Kurumsal Performans Yönetimi 

10. Problem Çözme 

11. Proje Yönetimi 

12. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi 

13. Stratejik Planlama 

14. Sunum teknikleri 

15. Yöneticiler için Finans 

16. Zaman Yönetimi 

17. İyi Uygulamalar Paylaşım Seansları (*) 

18. Katılımlı Yönetim Yaklaşımı (*) 

(*) Çoklu medya teknikleri –sanal sınıf, tv, web2, forum, anket- kullanılacaktır. 
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Kapasite Geliştirme Programı çerçevesinde e-öğrenme yöntemi ile uygulamaya geçildiğinde 3-4 

derslik modüler yapı içinde karma yöntemle sürdürülmesi önerilmektedir. Karma yöntem; 3-4 e-

ders internet üzerinden tamamlandıktan sonra katılımcıların yüz yüze ortamlarda bir araya 

getirilerek çalıştaylarla konuların pekiştirilmesini ifade etmektedir. 

 

 



STRATEJİST MODELİ STRATEJİSİ VE İŞLETİM SİSTEMİ 

KAMUDA STRATEJİK YÖNETİM KAPASİTESİ GELİŞTİRME PROJESİ                             185 /199 

 

 

 

EK: 15 GERİBİLDİRİM RAPORU ÖRNEĞİ  

Bu geri bildirim raporu, “12.12.2012” tarihinde yapmış olduğumuz görüşmede sizin ile ilgili yapılan 

değerlendirmelerin sonucunu yansıtmaktadır. Geri bildirim raporunun amacı, yapılan 

değerlendirmeler sonucunda belirlenen “MÜDÜR” pozisyonundan beklenen yetkinliklerle ilgili güçlü 

ve gelişmeye açık yönlerinizin size iletilmesi ve bu doğrultuda gelişiminizin nasıl destekleneceği 

konusunda size yön vermektir. 

Görüşmelerimiz ve kendi değerlendirmeleriniz sonucunda güçlü ve iyileştirilmesi öngörülen 

yönleriniz aşağıdaki gibidir: 

1- Güçlü Yönleriniz: Yenilikçilik yetkinliğiniz 

İşlerin yapılmasında çalışma arkadaşlarınızın yeni fikirler, yaklaşımlar ve bakış açılarını sunmalarına 

fırsat verdiğiniz, onları yeni fikir üretmeleri için cesaretlendirdiğiniz gözlemlenmiştir. Ayrıca taşra 

teşkilatından gelen önerileri dikkate alarak, yazışma sürecinin de kısalmasını sağlamış olmanız önemli 

bir husustur.   

Astlarınızın fikirlerine yönelik net ve açık geri bildirimde bulunmanız “WXYR” şartnamesinin 

hazırlanmasında önemli katkı sağlamıştır.  

2- İyileştirilmesi gereken yönleriniz 

a. Toplantı yönetimi: 

Biriminiz içinde yapılan toplantılar uzun zaman almakta ancak sonuç alınmamaktadır. Toplantıların, 

sayısını azaltma, zaman temrinlerine ve gündemine uyma konusunda daha dikkatli olmalısınız. 

b. İşbirliği yönetimi yetkinliği 

Birimler arası düzenlenen toplantılara kendiniz katılmalısınız. Kurum dışında katıldığınız 

toplantılardan sonra çalışma ekibinize bilgi verme konusuna özen göstermelisiniz. 

c. Önerilen Bireysel Gelişim Faaliyetleri 

i. Güncel Haberler ve İş Dünyası Kaynaklarına Erişim 

Bölgesel gelişmeleri izlemek için yerel gazete, dergi, radyo ve televizyon yayınlarını 

düzenli olarak takip etmek 

Ekonomist: http://www.ekonomist.com.tr/AnaSayfa/Default.aspx  

Globus: http://www.dunyagazetesi.com.tr,  Capital: www.capital.com.tr , 

www.turkeyfinancial.com gibi kaynakları takip etmelisiniz. 

ii.  Bireysel Gelişim Faaliyetleri 

Okumanız önerilen kitaplar: 

- “Toplantı Yönetimi” Kenan K., Remzi Kitapevi, 1997 
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- “Innovations in Public Leadership Development” Edited by  Ricardo S. Morse,   

Terry F. Buss., National Academy of Public Administration 2008, First Edition Pages 

296-317 by Robert Kramer”  

- “Kıyaslama (Benchmarking) Yoluyla Performans Nasıl Artırılır” Fisher J.G., Rota 

Yayınları, 1998 

d.  İş Başında Öğrenme Önerileri 

i. Yararlanıcı görüşlerini düzenli olarak toplamak için planlı görüşmeler 

yapmak ve edinilen bilgileri rapor haline getirmek 

ii. Yapılacak görüşmelerin içeriğini belirlemek için diğer çalışanlardan destek 

almak 

iii. Kurum yayınlarında bölümle ilgili gelişmeleri paylaşmak 

e. Katılmanızda yarar olan eğitimler 

i. Toplantı Yönetimi 

ii. Kamuda Yenilikçilik 

iii. Benchmarking  

iv. Yerel ve Bölgesel Araştırma  
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EK: 16 EĞİTİM AJANDASI ÖRNEĞİ 
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EK: 17 YILLIK BÜTÇE TAKVİMİ 

 

 

  

Tarih Aşama 

Mayıs sonu Orta Vadeli Program

15 Haziran Orta Vadeli Mali Plan

Haziran sonu Bütçe çağrısı ve bütçe hazırlama rehberi

Haziran sonu Yatırım çağrısı ve yatırım programı hazırlama rehberi 

Haziran sonu Genel Faaliyet Raporu

1–31 Temmuz Harcayıcı kurumun bütçe hazırlığı

1 Ağustos Harcayıcı kurumun talep sunumu

1 Ağustos–30 Eylül Bütçe Görüşmeleri

17 Ekim YPK ve Bakanlar Kurulu onayı sonrasında bütçenin TBMM’ne sunumu

31 Aralık Bütçenin TBMM tarafından onaylanması
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EK: 18 BİREYSEL BAŞVURU FORMU ÖRNEĞİ 

 
 
AMAÇ:   Eğitim ve uygulamalara katılımcıların taleplerini ve kişisel bilgilerini almak    
(Program açılmadan önce talepler web ÖYS sistemi üzerinden alınır.)
KATILIMCI BİLGİLERİ  

Kurumun Adı  

Kurumun Adresi  

Katılımcının Adı Soyadı  

Görevi / Unvanı  

Doğum Tarihi  
Kadın:                                Erkek:  

Telefon iş: GSM: 

e-posta:     @ 

Eğitim Durumu  

Yabancı Dil Bilgisi  
Düzeyi 

 

Başlangıç-Orta-İleri 

İkametgâh Adresi   
 
Talep Edilen Eğitimler: (Lütfen eğitim kataloğundan seçiniz)
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EK: 19 KURUMSAL BAŞVURU FORMU ÖRNEĞİ 

 
AMAÇ:   Eğitim ve uygulamalara kurumların taleplerini ve kurumsal bilgilerini almak    
Program açılmadan önce talepler web ÖYS sistemi üzerinden alınır.  
KATILIMCI BİLGİLERİ  

Kurumun Adı  
Kurumun Adresi  
Sorumlu Kişi/kişilerin 
Adı ve Soyadı 
Unvanı 
Telefon 
GSM 
e-posta Adresi 

 

Katılımcı Sayısı:  
 

 
Katılımcı Listesi: Her bir katılımcı için ayrı ayrı doldurulacaktır. 
 

KATILIMCI BİLGİLERİ  

Kurumun Adı  

Kurumun Adresi  
Katılımcının Adı 
Soyadı  

Görevi / Unvanı  

Mesleği   

Doğum Tarihi . 
Kadın:                           
Erkek:   

Telefon iş: GSM: 

e-posta:     @ 

Eğitim Durumu  

Yabancı Dil Bilgisi  
Düzeyi 

 

Başlangıç-Orta-İleri 

İkametgâh Adresi   

 

Talep Edilen Eğitimler: (Lütfen eğitim kataloğundan seçiniz)
 
 














