
Strateji hedeflerinize ulaşmak için sahip olduğunuz kaynak-
ları en iyi kullanma sanatı ve becerisidir. O eski günlerde, 
strateji çevremizdeki dünyayı öngörüp denetlemekten 
ibaretti. Bugün kargaşa ve belirsizlik olağan hale gelmişken, 
iyi strateji esasen sezmek ve yanıt vermekle ilgili. Yine de, 
pusulanızı keskinleştirmek ve sıradaki stratejik fırsat için 
hazır olmak üzere birlikte atabileceğiniz birkaç adım var.

Kimler katılmalı?

En azından liderler (yönetim ekibi ve kurul üyeleri) bu 
Patika’ya katılım göstermeli, ama mümkünse ekibin tüm 
üyeleri dâhil olsun. Bazı durumlarda stratejiyle ilgili uyarıcı 
eleştirel değerlendirmeler ve yeni bakış açıları için dış bir 
göz (“eleştirel dostlar” ya da yakın ortaklar) getirmek   
verimli olabilir. 

HAKİKÎ KUZEY PATİKASI

Renkli tahta kalemleri (kırmızı, yeşil gibi)
Yazı tahtası 
Moderasyon kartları
Yapıştırıcı bant

Nasıl bir hazırlık yapılmalı?

Malzeme

Araçlar

Bu Patika için tüm stratejik belgeleriniz ve güncel 
bir Rehberlik İçin Vizyon Açıklaması (20) elinizin 
altında olmalı.  

Yöntem Kartları: 
Karar Verme Kalıplarını Anlama (08)

Karşılıklı Anlayış İçin Ortak Zemin (42)

Rehberlik İçin Vizyon Açıklaması (20) 

Yeni Strateji için Sorun ve Çözüm Ağacı (21)

İz Bırakan Etkiye Giden Patikayı Bulmak İçin Değişim Teorisi (23)

Belirsizlik Durumunda Planlama Yapmak İçin Fırsat Güdümlü 

Yaklaşım (22)

Arkaplan Belgesi:
Fırsat Güdümlü Model (13)

VUCA (14)

Değişim Teorisi (15)

U Prosedürü (29)

Zayıf Sinyal (02)

Değer Listesi (30)

Çalışma Sayfası:
Etkinlik Modeli (01)

Eylem Planı (02)

Değerler Matrisi (23)

Sorun Ağacı (10)Bu oturum sonunda edinmiş olacaklarınız:

Neden bir stratejiye ihtiyacınız olduğu ve onu nasıl kulla-
nacağınıza dair ortak bir anlayış.

Stratejinize etki edebilecek iç ve dış dinamiklere genel bir 
bakış.

Stratejik niyetiniz yönünde çalışmak üzere bir dizi somut 
eylem.

Takipler:
Stratejik planı yıllık eylem planlarına bölün     
(bütçeler/projeler/personel) ve saptanan “zayıf 
sinyal”leri izlemeye devam edin “Zayıf sinyal” 
hakkında daha fazla şey öğrenmek için Zayıf 
Sinyal (02)         belgesine göz atın. 



Ev Sahibi/Hazırlık Grubu: Patika’yı ve günün programını  tanıtın.

Yön Bulma 90DK.

Strateji Süreci için 3 amaç ya da hedef: bir strateji kurmaktan muradınız nedir? Patika Tuvaline Girdi:

İlk Tur ve Tartışma: Stratejiye neden gereksinim duyar/strateji sahibi olmak isteriz? Stratejik planı nasıl kullanacağız? Yön 
ve açıklık sağlama, eylem öncelikleri belirleme, örgüt profilini yükseltme ya da kalıcı iz bırakacak eylem potansiyelini 
güçlendirme gibi potansiyel hedeflerle ilgili fikirlerinizi paylaşın. 

Belirsizlik Durumunda Planlama Yapmak İçin Fırsat Güdümlü Yaklaşım (22)         belgesini kullanarak bugünün belirsiz-
lik dolu çevresinde nasıl plan yapılabileceği konusunda ilk izleniminizi edinin.

İhtiyacınıza göre aşağıdaki araçlardan birini seçmek için biraz zaman ayırın. 

Zemin Hazırlığı 100DK.

Strateji modeliyle ilgili öğrenilen 3 ders: örgütünüzle ilgili strateji geliştirmek ya da olanı 
inceltmenize yarayacak ne öğrendiniz? 

Patika Tuvaline Girdi:

Artık gelecek planınızın taslağı elinde olduğuna göre Belirsizlik Durumunda Planlama Yapmak İçin Fırsat Güdümlü Yaklaşım 
(22)         belgesine geri dönüp stratejik niyetinizi formüle edin.

Görünüm 60DK.

Kapanış 30DK.

Son Tur / Vedalaşma

HAKİKÎ KUZEY PATİKASI

Patika Tuvaline Girdi:

Bir sürü iyi plan yapmış da neden hiç hayata geçmediklerini anlamakta zorlanır gibi mi hissediyorsunuz? O 
zaman örgütünüzün karar verme kültürünün geleceği planlama sürecinizi nasıl etkileyebileceğini araştırmak 
için  Karar Verme Kalıplarını Anlama (08)          belgesini seçin.
Stratejik kararlarla ilgili birçok tartışmanızın tam tersi daha temelden, değere dayalı farklılıklara yol açtığı 
izleniminiz mi var? O zaman örgütünüzün değerlerinin gelecek planlarınıza nasıl içkin hale getirilebileceğini 
araştırmak için  Karşılıklı Anlayış İçin Ortak Zemin (42)         belgesini seçin.

Zirve 120-160DK.

Eylem Planı 60DK.

Azaltılacak/sonlandırılacak 3, güçlendirilecek/başlatılacak 3 
etkinlik/program, eliştirilecek 3 kapasite alanı: kendi 
etkinlikleriniz ve kapasiteniz hakkında neler öğrendiniz ve bu 
dersleri nasıl uygulamaya geçireceksiniz?

Patika Tuvaline Girdi:

Vizyon açıklamanıza geri dönün. Herkes kendi adına okusun ve hala geçerli mi tartışın. Sonra 
devam ederek, ihtiyacınıza göre, aşağıdaki araçlardan birini seçin. 

“Müdahale (ya da Etki) Patikası”nın bir tanımı: hangi Müdahale 
(ya da Etki) Patikası’nı seçtiniz? 

Patika Tuvaline Girdi:

1. Henüz bir stratejiniz yoksa ya da sıfırdan yeni bir tane üretmek istiyorsanız, o zaman Yeni Strateji İçin 
Sorun ve Çözüm Ağacı (21)        belgesini tamamlayın. 
2. Zaten bir stratejiniz var ve onda değişiklik yapmak istiyorsanız, potansiyel uyarlamalarla ilgili  İz Bırakan 
Etkiye Giden Patikayı Bulmak İçin Değişim Teorisi (23)        belgesini inceleyin.   

Etkinlik Modeli (01)         belgesiyle çalışın. Etkinlik/programları model matrisine yerleşti-
rin. Sonuçları tartışın. Neyin güçlendirilmesi gerekiyor? Neyin durdurulması gerekiyor? Şu 
anda yapmakta olduğunuz etkinlikler stratejik niyetinizi destekliyor mu?
Fırsatlar ortaya çıktığında hızlı hareket edebilmek için hangi kapasitelerin
geliştirilmesi gerektiğini tartışın. Bkz. Fırsat Güdümlü Model (13)
Eylem Planı (02)        belgesini kullanarak harekete geçin.

“Stratejik niyet”in bir tanımı: stratejik niyet nedir ve kendinizinkini 3 cümlede formüle edebilir misiniz?
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Paralel çalışma gruplarında ya da art arda oturumlarda:


