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Yönetim Geliştirme ArGe, Eğitim ve Danışmanlık
Aksiyon’un Ötesi
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Hakkımızda
SürAkSiYon (Sürdürülebilir Akılcı Sistematik Yönetim) markası ile TÜBİTAK
Marmara Teknoloji Geliştirme Bölgesi (MARTEK) bünyesinde Ar-Ge ve
uygulama projeleri yürütmekteyiz.
Kamu ve özel sektörde edindiğimiz deneyimlerimiz sonrasında Stratejik
Yönetim, Süreç Yönetimi, İç Kontrol ve Performans Yönetimi başta olmak
üzere

kurumsal

yönetim

süreçlerinin

tasarımı

ve

hayata

geçirilmesinde Bütünleşik Yönetim Modeli ile kurumların yanında olmaya
devam ediyoruz.
Bize göre SÜRdürülebilir, AKılcılık ve Sİstematiklik; yetkin bir YÖNetim
Sisteminin temel nitelikleri

olmalıdır. Bu kavramlar doğrultusunda

oluşturduğumuz markamız, sadece aksiyonları değil, aksiyonların da
ötesinde yönetim sistemleri ile aksiyonların etkileşimini vurgulamaktadır.
Biz buna Sür AkSiYon (yani aksiyonun ötesi) diyoruz.

Hizmetlerimiz
Model tasarımı, danışmanlık, çalıştay yönetimi,
eğitim ve diğer araç/yöntemlerin birlikte
kullanıldığı
kurumsal gelişim projeleri

Yönetim Geliştirme

Yetişkin eğitimi yaklaşımları ile içeriğin
içselleştirilmesine yönelik olarak
tasarlanan, kurumlara özel ya da genel katılıma
açık eğitim programları

Eğitim

Çalıştay Yönetimi

Sektörel Hizmetler

Ortak Aklın oluşturulması amacı ile katılımcı ve
üretken teknikler kullanılan toplantı ve
çalıştayların tasarımı ve moderasyonu

İhtiyaçlar doğrultusunda kurum/süreç/sektör
performansının geliştirilmesine yönelik Ar-Ge
projeleri

SürAkSiYon Bütünleşik Yönetim Modeli
Kendi içlerinde zıtlık olan bilgide derinlik ve entegrasyon çağını yaşıyoruz.
Derinlik artıkça entegrasyon zorlaşmaktadır. Yönetim bilimlerinde de her
bir unsur, uzmanlığını geliştirip detaylandırmaktadır. Dolayısı ile bir
yönetim yaklaşımının olmaması kadar, uyumsuzluğu sorunu da önem arz
etmektedir. Modelimiz; Kurumsal Yönetim’in ihtiyaç duyduğu tüm kritik
yönetim unsurlarının (stratejik yönetim, süreç yönetimi, iç kontrol,
performans yönetimi, proje yönetimi, insan kaynakları yönetimi) ortak bir
model içinde tasarlanmasını ve yönetilmesini içermektedir.
Organizasyonun varlığı açısından kritik olan tüm yönetim sistemleri; ortak
kavram

ve

değerleri

kullanır.

Bunların

bütünleşik

ve

ilişkilerin

etkinleştirildiği bir modelde birleştirilmez ise; aksiyon mükerrerliğine,
birimler arası rekabete ve veri kayıplarına sebep olabilir. Verimsizlik, israf
ve hedeflere etkin ulaşılmaması en temel ihtiyaçlardır.

Bütünleşik Yönetim Modelimiz; bilgiye dayalı stratejik kurgunun proje ve
süreçleri beslemesini, en iyinin yaygınlaştırılması ve standardizasyonuna
odaklı süreç yönetiminin uygulanmasını ve insan kaynağı yapısının
güçlendirilmesini hedefleyen katılımcı bir modeldir.
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ArGe Yönetimi
ArGe Merkezleri’nin etkinliğinin desteklenmesi başta
olmak üzere ArGe’nin ülkemizin gelişiminde tetikleyici
gücü olabilmesi için eğitim ve danışmanlık hizmetlerini
kapsamaktadır. Bu doğrultuda; üst yönetim, proje
yöneticileri,

birim/ekip

yöneticileri

ve

ArGe

mühendislerine “ArGe Yönetimi” kapsamındaki güncel ve
tecrübeye dayalı bilgilerin uygulamalı ve interaktif şekilde
sunulmasıdır.
Bu kapsamda; ArGe Merkezi Süreçleri, ArGe’nin Kurumsal Kültür Haline Getirilmesi,
Ülkemizdeki ArGe EkoSistemi ve Teşvikler, ArGe içine Giren ve Girmeyen
Faaliyetler, ArGe ve İnovasyon İlişkisi, Teknoloji/Ürün Geliştirme Stratejileri, ArGe
Projeleri Özelinde Portföy/Program ve Proje Yönetimi, İzleme ve Değerlendirme,
ArGe Sonuçlarının Kalıcı Faydaya Dönüşmesi Süreçleri (Telif Hakkı ve Patent,
Ticarileşme ve Üretim, Uyumlaştırma ve Dokümantasyon, Teknoloji Transferi)
konularında çalışmalar yürütülmektedir.

Çalıştay Yönetimi: DEHA (Değer Havuzu) Çalıştayları
Belirlenen konu başlıklarında her kesimin görüşünü almak
ve ortak aklı ortaya çıkarmak için genel içeriğin
tasarlanması, sorulacak soruların belirlenmesi, katılımcılığı
ve üretkenliği artıracak yöntemlerin kararlaştırılması ve
çalıştay sırasında moderatörlük yapılması ve raporlama
hizmetlerini içermektedir.
150 kişilik gruplara kadar olan katılımcının DEĞER olarak
görüldüğü fikirlerin ve tecrübelerin ortak HAVUZA aktarıldığı etkin fikir üretme ve
odaklanma çalışmalarıdır. Stratejik planlama, süreç tasarımı ve görüş alma amaçları
kapsamında işletilir. Bizi bu alanda özgün kılan; tecrübemiz ve yöntemlerimizdir.
4

Stratejik Yönetim
Teknoloji

sayesinde

hızlı

değişen

ve

gelişen

dünya

dinamiklerine uyum sağlayacak sürdürülebilir bir kurumsal
yapı oluşturabilmek için, uzun vadeli bakış açısı ve hedeflerle
yönetim ilkeleri ile geleceğin planlanmasıdır. Mevcut durum
analizleri (SWOT analizi, PESTE analizi vb.), gelecek hayallerinin
belirlenmesi, stratejik modelin geliştirilmesi, izleme ve
değerlendirme sistemlerinin geliştirilmesi adımlarından oluşur.

SürAkSiYon olarak, stratejik yönetiminin tüm adımlarını kapsayacak şekilde eğitim
ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Tüm çalışmalar kurumunuzun ilgili olduğu
kılavuzlar doğrultusunda yürütülmektedir.

Süreç Yönetimi
Süreç; organizasyonun girdilerden çıktı üretmeye yönelik
kullandığı faaliyetler, bilgiler ve yöntemler bütünüdür.
Süreç Yönetimi ise; süreçlerin etkin tasarlanması, yetki ve
sorumlulukların

tanımlanması,

etkinlik/verimliliğin

ölçülmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda süreç iyileştirme
çalışmalarının yapılmasıdır.
Süreç

İyileştirme;

süreçlerin

izlenmesi

sonrasında

performansı değerlendirilen ve iyileştirilme ihtiyacı tespit
edilen süreçlerin, sistematik yöntem ve yaklaşımlar ile geliştirilmesidir.
Süreç yönetimi; iş yapış tarzının ve kullanılan/üretilen bilginin kurumsallaşmasının
temel anahtarıdır.
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Proje Yönetimi
Proje; bir defaya mahsus, özgün bir sonuç (daha önce
yapılanlardan farklılaşan) için yürütülen aksiyonlar
dizilimidir. Proje yönetimi ise; belirlenen sürede,
tanımlanan bütçede, istenilen hedefleri ve çıktıları elde
etmek üzere, tüm kaynakları (işgücü, para, zaman, araç)
planlamak, organize etmek, izlemek ve olumsuzlukta
önlemleri alabilmektir.

Ulusal ve uluslararası boyutta gerçekleştirilen projelerin başarı oranları çok
düşüktür. Bu başarısızlığın tedavisi, sadece organizasyon ihtiyaçlarına ve
yapısına uygun bir proje yönetim modeli ile mümkün olur.

İç Kontrol / Risk Yönetimi
İç Kontrol; organizasyonun, hem yönetimi hem personeli
tarafından yerine getirilen, riskleri ele almak ve makul
bir güvence sağlamak için dizayn edilen bir bütünleşik
süreçtir

(INTOSAI). 5018

Sayılı

Kanun ile

kamuda

yönetimin geliştirilmesinde büyük katkı sağlayan İç
Kontrol ve Risk Yönetimi çalışmaları mali olan ve
olmayan tüm süreçleri kapsayan kritik bir yönetim
unsurudur.

ISO 31000 ve 5018 Sayılı Kanunun gereklerini etkin şekilde sağlayacak eğitim ve
danışmanlık

hizmetlerinin

verilmesinde

rehber

yol

üstlenmeyi

hedeflemekteyiz.
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Eğitim Yönetimi
Eğitim; kurumsal ve bireysel gelişim için en
önemli araçtır. Eğitim Yönetimi'nden amaç;
kurumun stratejik planı doğrultusunda ihtiyaç
duyulan tüm yeni veya eksik yetkinlikleri
kurumsal ve bireysel seviyede geliştirmektir. Bu
amacı yerine getirebilmek için eğitim yönetim
süreci unsurlarının çok iyi tasarlanmış olması
gerekmektedir. Eğitim ihtiyacının yetkinlik bazlı tespitinden doğru yetişkin eğitimi
tasarımlarına kadar tüm adımlar iyi planlanmalı ve uygulanmalıdır. Esas amacı
yönetim yetkinliğini geliştirmek olan SürAkSiYon bu amaca yönelik yetişkin eğitimi
tasarım ve uygulamalarında uzmandır.
Eğiticiyi merkeze alan değil, katılımcı gelişim gereklerini merkeze alan bir yaklaşım
ile yapılan eğitimler hedeflenmektedir. Eğitim alan uzmanları ile yönetim alan
uzmanlarının işbirliği ile tasarlanan eğitimler, ortak çalışma ile uygulamaya
dönüştürülmekte, sürekli iyileştirilmeye çalışılmaktadır.

İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY); organizasyona
çeşitli üstünlükler sağlamak amacıyla; gerekli insan
kaynağının

sağlanması,

elde

tutulması

ve

geliştirilmesi ile ilgili politika oluşturma, planlama,
örgütleme, yönlendirme denetleme faaliyetlerini
içeren bir disiplindir. Toplumsal, organizasyonel,
işlevsel ve kişisel amaçlar hiyerarşisinde; tüm
boyutları önemseyerek kişiden topluma tüm
amaçların yerine getirilmesine katkı sağlayacak modelin kurulması amaçlanır.
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www.suraksiyon.com

info@suraksiyon.com

0(850) 532 76 52

/suraksiyon

0(532) 784 72 89
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