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ESYO GESYO Göönnüüllllüü MerkeziMerkezi

�� ESYO iESYO iççin hazin hazıırlanmrlanmışış bu gbu göönnüüllllüü
programprogramıınnıın ismi, n ismi, ESYO GESYO Göönnüüllllüü
MerkeziMerkezi’’dir.dir.

�� Enerji ve atEnerji ve atııllıım ifade eden, daha m ifade eden, daha propro--aktif aktif 
bir isim de belirlenebilir. (Sivil bir isim de belirlenebilir. (Sivil ööncncüüler, sivil ler, sivil 
kahramanlar vb)kahramanlar vb)



GGöönnüüllllüü YYöönetiminetimi
Planlama

İşe alma

Oryantasyon 
ve eğitim

İzleme ve değerlendirme

Ödüllendirme



GGöönnüüllllüü Ne Ne İİster?ster?

1.1. BaBaşşlanglangııccıı ve sonu ve sonu 
belli olan belli olan 
yyöönetilebilir netilebilir öözgzgüün n 
bir gbir göörev,rev,

2.2. İİlgi alanlarlgi alanlarıı ve ve 
ggöönnüüllllüü olma olma 
nedenleri ile ilgili bir nedenleri ile ilgili bir 
ggöörev,rev,

3.3. GGöörevi yapmak irevi yapmak iççin in 
iyi bir neden,iyi bir neden,

4.4. YazYazııllıı talimatlar,talimatlar,
5.5. GGöörevi tamamlamak revi tamamlamak 

iiççin makul bir son in makul bir son 
tarih,tarih,

6.6. GGöönnüüllllüü iiççin uygun in uygun 
zaman ve mekanda zaman ve mekanda 
ggöörevi tamamlama revi tamamlama 
öözgzgüürlrlüüğğüü,,



GGöönnüüllllüü Ne Ne İİster?ster?

7.7. GGöörevi kesintisiz revi kesintisiz 
bibiççimde yapabilmek imde yapabilmek 
iiççin in herherşşeyey,,

8.8. Uygun eUygun eğğitim,itim,

9.9. GGüüvenli, rahat ve venli, rahat ve 
arkadaarkadaşşçça a ççalalışışma ma 
ortamortamıı,,

10.10. GGöörevin revin 
tamamlandtamamlandığıığınnıın n 
izlenmesi,izlenmesi,

11.11. GGöörev rev 
tamamlandtamamlandığıığında nda 
geri besleme almak,geri besleme almak,

12.12. GGöönnüüllllüüllüük amack amacıına na 
uygun takdir, uygun takdir, 
ööddüüllendirme.llendirme.



GGöönnüüllllüü YYöönetiminetimi

�� GGöönnüüllllüü yyöönetimi, bir netimi, bir ççevrim halinde evrim halinde şşu u 
adadıımlardan olumlardan oluşşur:ur:

1.1. Planlama,Planlama,

2.2. İşİşe alma,e alma,

3.3. Oryantasyon ve eOryantasyon ve eğğitim,itim,

4.4. İİzleme ve dezleme ve değğerlendirme,erlendirme,

5.5. ÖÖddüüllendirme.llendirme.



PlanlamaPlanlama

�� Bu planlama adBu planlama adıımlarmlarıınnıın gerekleri yerine n gerekleri yerine 
getirildigetirildiğğinde; ginde; göönnüüllllüü programprogramıınnıı
destekleyecek sadestekleyecek sağğlam bir temel atlam bir temel atıılmlmışış
demektir.demektir.

�� PlansPlansıız biz biççimde iimde işşe bae başşlamak, daha balamak, daha başştan tan 
kaybetmek anlamkaybetmek anlamıına gelir.na gelir.



PlanlamaPlanlama

�� Herhangi bir gHerhangi bir göönnüüllllüü programprogramıınnıın en n en 
temel unsuru planlamadtemel unsuru planlamadıır.r.

�� Planlama Planlama şşu adu adıımlarmlarıı iiççerir:erir:
1.1. Gerekli altyapGerekli altyapıınnıın hazn hazıırlanmasrlanmasıı, g, göönnüüllllüü

kaynaklarkaynaklarıınnıın tespiti,n tespiti,

2.2. GGöönnüüllllüü pozisyonlarpozisyonlarıınnıın tasarlanmasn tasarlanmasıı,,

3.3. BaBaşşvuru formlarvuru formlarıınnıın hazn hazıırlanmasrlanmasıı,,

4.4. Uygulanabilir politika ve prosedUygulanabilir politika ve prosedüürlerin gelirlerin gelişştirilmesi,tirilmesi,

5.5. GGöönnüüllllüülerle ilgili kilerle ilgili kişşilerin eilerin eğğitilmesi.itilmesi.



GGöönnüüllllüü Tedariki ve SeTedariki ve Seççmeme

�� Kim, neden, nerede, ne zaman ve nasKim, neden, nerede, ne zaman ve nasııl l 
sorularsorularıına yaratna yaratııccıı cevaplar verecek beyin cevaplar verecek beyin 
ffıırtrtıınasnasıı yapyapıılmallmalıı..

�� AAşşaağığıdaki sorulara sadaki sorulara sağğlam cevaplar lam cevaplar 
verilebilmeli:verilebilmeli:

1.1. İİdeal gdeal göönnüüllllüünnüüz kimdir, kim olmalz kimdir, kim olmalııddıır?r?

2.2. GGöönnüüllllüü programprogramıınnııza neden ilgi duyacaklar?za neden ilgi duyacaklar?



GGöönnüüllllüü Tedariki ve SeTedariki ve Seççmeme

3.3. Bu insanlara nerede ve nasBu insanlara nerede ve nasııl eril erişşeceksiniz?eceksiniz?

4.4. GGöönnüüllllüü programprogramıınnııza katza katıılmak lmak üüzere zere 
cesaretlenmeleri icesaretlenmeleri iççin adaylara verecein adaylara vereceğğiniz iniz 
ççaağğrrıı / / ‘‘gelgel--katkatııll’’ mesajmesajıı nedir?nedir?



Oryantasyon ve EOryantasyon ve Eğğitimitim

�� GGöönnüüllllüü programprogramıınnıın bu an bu aşşamasamasıı, g, göönnüüllllüü
adaylaradaylarıına na ESYOESYO’’nunnun tantanııttıılmaslmasıı ve ve 
ggöönnüüllllüünnüün pozisyonun an pozisyonun aççııklanmasklanmasıı
amacamacıına yna yööneliktir.neliktir.

�� Bu aBu aşşamada yapamada yapıılan bir lan bir öön den değğerlendirme erlendirme 
sonucu, adaylara ysonucu, adaylara yöönelik enelik eğğitim programitim programıı
belirlenir ve uygulanbelirlenir ve uygulanıır.r.



DestekDestek

�� GGöönnüüllllüü programprogramıınnıın destek kn destek kıısmsmıı, , üçüç
farklfarklıı unsurdan oluunsurdan oluşşur:ur:

1.1. Oryantasyon ve eOryantasyon ve eğğitim,itim,

2.2. İİzleme ve dezleme ve değğerlendirme,erlendirme,

3.3. ÖÖddüüllendirme.llendirme.



İİzleme ve Dezleme ve Değğerlendirmeerlendirme

�� Bu adBu adıım, hem ESYO hem de ESYO im, hem ESYO hem de ESYO iççin in 
aynaynıı derecede derecede öönemlidir.nemlidir.

�� BBööylece ESYO, gylece ESYO, göönnüüllllüünnüün ona verilen roln ona verilen rolüü
tam anlamtam anlamııyla yerine getirdiyla yerine getirdiğğinden emin inden emin 
olacaktolacaktıır.r.

�� AyrAyrııca gca göönnüüllllüü de yaptde yaptığıığı iişşlerin olumlanlerin olumlanııp p 
onaylandonaylandığıığınnıı ggöörecektir.recektir.



Oryantasyon ve EOryantasyon ve Eğğitimitim

�� Oryantasyon ve eOryantasyon ve eğğitim, gitim, göönnüüllllüü
adaylaradaylarıınnıın kendilerini hazn kendilerini hazıır ve gr ve güüvende vende 
hissetmelerini sahissetmelerini sağğlar.lar.

�� GGöönnüüllllüülerden beklenilenlerin anlatlerden beklenilenlerin anlatıılmaslmasıı
ile ile iilerideiileride dodoğğabilecek sorunlara karabilecek sorunlara karşışı
öönceden tedbir alnceden tedbir alıınmnmışış olur.olur.



İİzleme ve Dezleme ve Değğerlendirmeerlendirme

�� DDüüzenli yapzenli yapıılan izleme ve delan izleme ve değğerlendirme, erlendirme, 
programprogramıın san sağğllııklklıı ilerleyiilerleyişşi ai aççııssıından ndan 
öönemlidir.nemlidir.

�� Bu sayede programda yapBu sayede programda yapıılabilecek labilecek 
iyileiyileşştirmeler ve gelitirmeler ve gelişşme imkanlarme imkanlarıı daha daha 
kolay gkolay göörrüülebilecektir.lebilecektir.



ÖÖddüüllendirmellendirme

�� ÖÖddüüllendirme, en basit anlamda yapllendirme, en basit anlamda yapıılan lan 
hizmet karhizmet karşışıllığıığında tenda teşşekkekküür etmektir.r etmektir.

�� ResmResmîî olarak golarak göönnüüllllüülerin, kutlamalar ve lerin, kutlamalar ve 
onlaronlarıın onuruna yapn onuruna yapıılmlmışış faaliyetler ile faaliyetler ile 
ööddüüllendirilmesi uygun olur.llendirilmesi uygun olur.

�� Bu konuda Bu konuda ESYO GESYO Göönnüüllllüü Hizmet Hizmet ÖÖddüüllüü ya ya 
da da ESYO GESYO Göönnüüllllüü ÜÜststüün Hizmet n Hizmet ÖÖddüüllüü
ihdas edilmesi dihdas edilmesi düüşşüünnüülebilir.lebilir.



ÖÖddüüllendirmellendirme

�� GGöönnüüllllüüye uygun olan teye uygun olan teşşekkekküür bir biççiminin iminin 
seseççilmesi ilmesi öönemlidir.nemlidir.

�� SonuSonuççta gta göönnüüllllüü; kendini me; kendini meşşru, mutlu, ru, mutlu, 
babaşşararııllıı ve ailenin bir parve ailenin bir parççasasıı
hissedebilmelidir.hissedebilmelidir.



SSüürdrdüürrüülebilirliklebilirlik

�� GGöönnüüllllüü programprogramıı ssüürdrdüürrüülebilir olmallebilir olmalııddıır.r.

�� GGöönnüüllllüü yyöönetimi netimi ççevrimi, evrimi, 
tamamlandtamamlandığıığında yeniden banda yeniden başşlatlatıılmallmalııddıır.r.

�� SSüürecin yeniden barecin yeniden başşlatlatıılmaslmasıı iiççin tin tüüm m 
ççevrimin bitmesi beklenmeyebilir.evrimin bitmesi beklenmeyebilir.

�� ÖÖrnerneğğin her adin her adıımdan sonra gemdan sonra geççilmiilmişş olan olan 
adadıım yeniden bam yeniden başşlatlatıılabilir.labilir.


