Kılavuzunda öngörülen yapılanmanın bir benzeri
kurumumuz için de öngörülmüştür.
Strateji Geliştirme Kurulu; Genel Sekreterin Baş
kanlığında Genel Sekreter Yardımcılarından oluşan
bir kuruldur ve bu sürecin en üst organıdır. Bu kurul,
T B M M Genel Sekreterliği Stratejik Planının hazır
lanması ve uygulanmasından T B M M Başkanına karşı
sorumludur.
Stratejik Planlama Yönlendirme Komitesi; kuru
mun tüm yönetici kadrolarının katılımı ile oluştu
rulmuştur. Bu komite Stratejik Plan Ekibi tarafından
hazırlanacak planı ilk tartışacak birimdir.
Stratejik Planlama Ekibi; stratejik planı hazırlaya
cak temel organdır. Bildiğiniz gibi stratejik planlama
eğitimi çalışmalarımız Mayıs ayı itibariyle tamam
lanmıştır. Bu eğitim çalışmalarının sonucunda farklı
fikir ve birimlerin temsilini sağlamak üzere yirminin
üzerinde arkadaşımız gündemli haftalık toplantılarla
stratejik planın hazırlanmasında plan ekibine katkı
sağlayacaktır.
Bildiğiniz gibi, ben de Stratejik Planlama Başkanı
olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım. Ekip başkanı
olarak, ekibin oluşturulması, çalışmaların planlan
ması, ekip içi görevlendirmelerin yapılması, ekip
üyelerinin motivasyonu ile ekip ve yönetim arasında
eşgüdümün sağlanması görevlerini yerine getirmem
beklenmektedir.
Mali Hizmetler Müdürlüğü ise koordinatör birimdir.
Koordinatör birimin görevi stratejik planı hazırlamak
değil, plan çalışmalarını koordine etmektir. Bir stra
tejik planın başarısı ancak kuruluşun tüm çalışan
larının planı sahiplenmesi ile mümkündür. Stratejik
planlama kuruluş içinde belirli bir birimin ya da
grubun işi değildir. Plan yapmak ve kuruluşu bu plan
doğrultusunda yönetmek kuruluş yönetiminin ana
işlevlerindendir. Bu nedenle, üst yönetimin desteği
ve yönlendirmesi, stratejik planlamanın vazgeçilmez
koşuludur. Üst yönetim, stratejik plan yaklaşımını
benimsediğini kuruluş çalışanları ile paylaşmalı ve
kurumsal sahiplenmeyi sağlamalıdır. Ancak stratejik
planlama katılımcı bir planlama yaklaşımıdır. Kuruluş
içinde en üst yöneticiden başlayarak her kademede
çalışanların katılımını gerektirir. Dolayısıyla burada
hiyerarşik bir yapılanmadan değil, stratejik planın
başanlı bir şekilde hazırlanması ve kurum çalışanları
tarafından sahiplenilmesi sürecini doğru bir şekilde
örgütlemek amacıyla oluşturulmuş, iş odaklı bir görev
bölümünden bahsedilebilir.
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yeri ve yetkisi var mı?
Bir önceki sorunuzda da ifade ettiğim gibi Strateji
Geliştirme Kurulu, T B M M Genel Sekreterliği Stra

tejik Planının hazırlanması ve uygulanmasından
Başkana karşı sorumludur. Başkanlık Divanının
T B M M Genel Sekreterliğine ilişkin kimi konularda
karar organı olması nedeniyle Divana karşı da böyle
bir sorumluluğumuzun bulunduğunu söyleyebilirim.
Stratejik Plan hazırlandıktan sonra T B M M Başkanı
ve Başkanlık Divanının bilgisine sunulacak ve daha
sonra Devlet Planlama Teşkilatına gönderilecektir.
Ancak tekrar vurgulamam gerekirse; bu plan T B M M
Genel Sekreterliğinin Stratejik Planıdır. Bu plana
ilişkin nihai karar organı olarak gerek planın hazır
lanmasından gerekse uygulanmasından Strateji G e 
liştirme Kurulu sorumludur.

200 Personel Katıldı

Stratejik Planlama
Seminerleri Sona Erdi
'BMM Genel Sekreterliğinin ge
lecekteki hedeflerini belirlemek
ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla
başlatılan stratejik planlama seminerle
rinin sonuncusu Millî Saraylar Daire
Başkanlığında verildi.
M e c l i s Bülteni- TBMM Genel Sekreterliğinin
gelecekteki hedeflerini b e l i r l e m e k ve hizmet
kalitesini a r t ı r m a k amacıyla başlatılan stratejik
planlama s e m i n e r l e r i n i n 9'uncusu Millî Saray
lar Daire Başkanlığında yapıldı.
TBMM Genel Sekreterliği ile insan Kaynaklan
ve Kariyer Danışmanlığı Derneği'nin i ş b i r l i ğ i n 
de y ü r ü t ü l e n seminer, 7 Mayıs 2008 Çarşamba
günü sona erdi.
Ankara ve istanbul'da iki ay süren bugüne k a 
dar 200 personelin katıldığı Stratejik Planlama
Seminerlerinde, katılımcılara stratejik planla
manın ne olduğu, stratejik düşünmenin gerek
liliği anlatılırken, TBMM Genel Sekreterliği'nin
gelecekte odaklanması gereken hedefleri de
tartışıldı.
5 Mayıs 2008 Pazartesi günü başlayan 9. grup
seminerine, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı
Cengiz Koksal, Millî Saraylar Daire Başkanı
Yunus Aydın, idareciler, araştırmacılar ve Millî
Saraylarda görevli personel katıldı.

