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"Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunlarına Çözüm Üreterek Katkı Sağlamak”
amacıyla yola çıkan Kamu Yönetimi Araştırma Derneğinin Haziran 2017 döneminde seçilen
yeni yönetimi Önümüzdeki iki yıllık süreçte Derneğimizin amaclarının gerçekleştirilmesine
doğrudan veya dolaylı olarak katkı sağlayan faaliyetleri belirleyerek, önceki yönetimden
almış olduğu bayrağı daha ileri taşıma hevesi ve azmi ile bir strateji oluşturmuştur.
Yönetim Kurulu Stratejisi, Derneğimizin misyon ve vizyonu ile tutarlı olarak Yönetim
Kurulunun belirlemiş olduğu amaçlar çerçevesinde gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetleri
ve bunların dönemlerini kapsamaktadır.

VİZYONUMUZ

• Kamu yönetimi alanında uzmanlığına başvurulan lider bir
sivil toplum kuruluşu olmak.

MİSYONUMUZ

• Kamu yönetimi alanında araştırma ve eğitim faaliyetlerinde
bulunarak, mesleki gelişime ve nitelikli yöneticilerin
yetişmesi ile etkin ve verimli bir kamu yönetimi işlevine
katkıda bulunmak.

Yönetim Kurulunun Amacı;










Kamu sektörüne ve topluma yönelik kamu yararını esas alan araştırma ve inceleme
çalışmaları yapmak veya yaptırmak ve bunları kamuoyu ile paylaşmak
Bilginin paylaşılması ve yayılmasına hizmet eden, üyelerimiz başta olmak üzere
kişilerin gelişimini ve bilgilenmesini sağlayan konferans, seminer panel, brifing gibi
etkinlikleri düzenli olarak gerçekleştirmek
Aynı idealleri ve değerleri paylaştığımız sivil toplum örgütleriyle işbirliğini
geliştirmek, paylaşımlarımızı artırmak ve ortak projelere imza atmak
Ülkemizin ve kamu yönetiminin temel sorunları üzerine analizler yapacak çalışma
grupları organize etmek ve çalışma gruplarının çıktılarının raporlanması için gerekli
imkânı sağlamak
Mevcut üyelerimizin aidiyet, yardımlaşma ve dayanışma duygularının
geliştirilmesine yönelik etkinlikler gerçekleştirmek ve Derneğimizin ideal ve
değerlerini benimseyen yeni üyeleri Derneğimize kazandırmak
Derneğimizin kurumsal danışmanlık ve eğitim faaliyetlerine öncelik vermek ve bu
konuda kapasite oluşmasını sağlamak
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AMAÇLARA YÖNELİK FAALİYETLER/EYLEMLER

Kamu sektörüne ve topluma yönelik kamu yararını esas alan araştırma ve inceleme çalışmaları
yapmak veya yaptırmak ve bunları kamuoyu ile paylaşmak
Yapılacak Faaliyet/Eylem

Sorumlu
Kişiler

Planlanan
Tarih

Açıklama

Liyakat konulu araştırma Mücahit DEMİR
projesi hazırlanması
Vahit ÇALIŞIR
Derneğimiz sosyal medya Mücahit DEMİR
paylaşım
platformu
(Whatsapp grubu) üzerinden
Dernek üyelerinin fikri
alınarak konu başlıkları
belirlenmesi

Eylül 2018

Proje ön başvurusu tamamlandı.

Eylül 2017

Seçilen konulara yönelik Mücahit DEMİR
çalışma yapacak kişilerin
araştırılması

Ekim 2017

Eylül ayının üçüncü haftasında
büyük grup tartışması yapılarak
konu başlıkları netleştirilecek.
Alınan konuların hangisine
öncelik verileceğine yönelik bir
YK toplantısı düzenlenerek
konu
başlıkları
üyelerle
tartışılacak.
Konuların seçilmesiyle birlikte
bu konularda çalışabilecek
özverili, zamanı müsait ve
bilgisini aktarma yeteneği olan
kişiler tespit edilecek.

Bilginin paylaşılması ve yayılmasına hizmet eden, üyelerimiz başta olmak üzere kişilerin gelişimini
ve bilgilenmesini sağlayan konferans, seminer panel, brifing gibi etkinlikleri düzenli olarak
gerçekleştirmek
Yapılacak Faaliyet/Eylem

Sorumlu
Kişiler
Kamu yönetimi haftasında geniş Ahmet DİNÇER
katılımlı
bir
konferans Mücahit DEMİR
düzenlenmesi
Üyelerimize ve ilgili kişilere yönelik Ahmet DİNÇER
aylık seminerler düzenlenmesi
Mücahit DEMİR

Planlanan Açıklama
Tarih
2018 Ekim Konu ve konuk seçimi ile
ilgili çalışmalar Nisan 2018
itibarıyla başlatılacak.
Ayın İlk Alanında uzman kişilerce
haftası
güncel
konuların
Salı günü tartışılmasına yönelik olarak
seminerler
düzenlenerek
üyelerimizin güncel konuları
uzmanından
dinleyerek
anlaması sağlanacak.
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Aynı idealleri ve değerleri paylaştığımız sivil toplum örgütleriyle işbirliğini geliştirmek,
paylaşımlarımızı artırmak ve ortak projelere imza atmak
Yapılacak Faaliyet/Eylem

Sorumlu
Kişiler
Elife DİLMAÇ

Planlanan
Tarih
Kasım 2017

STK Elife DİLMAÇ

Kasım 2017

Paydaş analizi yapılması

İşbirliği yapılacak
listesi çıkarılması

Belirlenen
STK’lar
iletişime geçilmesi

ile Yönetim
Kurulu

STK’lar ile görüşme ve Yönetim
ortak
toplantılar Kurulu
düzenlenmesi

Ocak 2018

Ocak-Temmuz
2018

Açıklama
STK’lar başta olmak üzere
paydaşlarımızın ayrıntılı bir
analizi
yapılarak
işbirliği
yapılacak kuruluşlar listesi
oluşturulacak.
Belli kriterler ölçüsünde hangi
STK’lar
ile
işbirliği
yapabileceğimiz
değerlendirilerek
bir
liste
oluşturulacak.
Oluşturulan STK listesindeki
kurumlarla öncelik sırasına göre
iletişime geçilecek.
Gerekli görüşmelerin ardından
uygun bir durum oluşması
halinde ortak toplantılar tertip
edilecek.

Ülkemizin ve kamu yönetiminin temel sorunları üzerine analizler yapacak çalışma grupları organize
etmek ve çalışma gruplarının çıktılarının raporlanması için gerekli imkanı sağlamak
Yapılacak Faaliyet/Eylem

Sorumlu
Kişiler
Seçilen konu başlıklarından uygun Ömer ÖĞÜT
olanların çalışma gruplarında ele
alınması

Planlanan
Tarih
Kasım 2017

Uygun olan çalışmaların ve Ömer ÖĞÜT
raporların kamuoyuyla paylaşılması

Eylül 2018

Açıklama
Seçilen konu başlıklarından
uygun
olanlar
çalışma
gruplarında
ele
alınmaya
başlanacak.
Çalışma gruplarının çıktıları
değerlendirilerek kamuoyuyla
paylaşılması sağlanacak.
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Mevcut üyelerimizin aidiyet, yardımlaşma ve dayanışma duygularının geliştirilmesine yönelik
etkinlikler gerçekleştirmek ve Derneğimizin ideal ve değerlerini benimseyen yeni üyeleri
Derneğimize kazandırmak
Yapılacak Faaliyet/Eylem

Sorumlu
Kişiler
Üyelerimize yönelik geniş katılımlı Yaşar AYDIN
etkinlikler düzenlenmesi (piknik
şehir dışı gezi, trekking vb.)

Yardıma
muhtaç
üniversite Özgür ŞAHİN
öğrencilerine
yönelik
burs
kampanyası düzenlenmesi

Derneğimize
kazandırılması

yeni

üyeler Tüm üyeler

Planlanan Açıklama
Tarih
Eylül 2017 Ne
tür
etkinliklerin
üyelerimizin kaynaşması ve
yardımlaşması
için
uygun
olacağı kararının verilmesi
ardından gerekli organizasyon
yapılacak.
Aralık
Üyelerimizden gelen bir talep
2017
olan bu husus üzerinde bir
çalışma
yapıldıktan
sonra
konunun ayrıntıları üyelerimiz
ile paylaşılacak.
Aralık
Her Yönetim Kurulu üyesi
2017
mevcut
üyelerin
referans
verdiği
kişilerle
iletişime
geçerek derneğimize davet
edecek.

Derneğimizin kurumsal danışmanlık ve eğitim faaliyetlerine öncelik vermek ve bu konuda kapasite
oluşmasını sağlamak
Yapılacak Faaliyet/Eylem

Sorumlu
Kişiler
Faaliyetlerde görev alacak eğitici ve Vahit
danışman havuzu oluşturulması
ÇALIŞIR

Planlanan
Tarih
Aralık
2017

Açıklama
Derneğimizin
eğitici
ve
danışmanlık
hizmetlerinde
görev
alabilecek
kişilerin
oluşturulması
için
gerekli
çalışmalar yapılacak.
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