İNGİLTERE SAYIŞTAYI MESLEKİ GELİŞİM PAKETİ*
MALİ DENETİM
TEMEL KRİTERLER







YÖNLENDĠRME
ĠġĠN YÜRÜTÜLMESĠ (ĠCRAAT)
KURUM DIġI ĠLĠġKĠLER
YÖNETĠM
PERSONELĠN ETKĠNLĠĞĠ
TEKNĠK BECERĠLER

YETERLİLİK DÜZEYİ
(PERSONEL NE YAPMALI)
1. YÖNLENDİRME
Bütün çalıĢanlar, Ġngiltere SayıĢtayının çıkarlarını, faaliyet kapasitesini koruma ve artırma
stratejilerinin uygulanmasına ve geliĢtirilmesine katkıda bulunmalıdır. Bu, ileri görüĢlülüğü,
esnek yaklaĢımı, risk ve fırsatları öngörebilme vizyonunu gerektirir.
Bu nedenle,




Ġngiltere SayıĢtayı uygulamalarının ve politikalarının geliĢmesi için gerçekçi fikirler
önerme arzusunda olmak
Kurumsal ve teknik alanda, yenilik fırsatları karĢısında uyanık olmak
Kurum politikaları ve çalıĢma yöntemlerindeki değiĢikliklere olumlu tepki vermek

bütün çalıĢanlar bakımından baĢlıca yeterliliklerdir.
2. İŞİN YÜRÜTÜLMESİ
Kurumun baĢarısı için, iĢlerin zaman, bütçe ve kalite standartlarına uygun yürütülmesi
yaĢamsal önemdedir. Bu, özenli planlamanın yanında, etkili proje yönetimi becerilerini de
gerektirir.
Bu nedenle,





Standart formüllerin değiĢtirilmesine ihtiyaç göstermeyen gerçekçi planlar hazırlamak
Bütün grup üyeleri, kendilerinden neler beklenildiğini bildiklerinden emin olmak
GeliĢmeleri, düzenli olarak gözden geçirmek ve potansiyel sorunları önceden
saptamak
Sorunları, görev ve projelerini zamanında, bütçe sınırları içinde ve Ġngiltere SayıĢtayı
standartlarına uygun Ģekilde gerçekleĢtirerek çözmek

bütün personel bakımından baĢlıca yeterliliklerdir.

3. KURUM DIŞI İLİŞKİLER
Ġngiltere SayıĢtayı açısından çeĢitli türde denetlenen kurumlar, sunduğu hizmetlerin alıcıları
ve ilgilileri söz konusudur. Bunlarla yapıcı iliĢkiler kurmak, güvenin temelidir. Bu temel
güvenli değiĢim için, çalıĢmalarımızın olumlu etkilerini artırır ve nihaî olarak kurumun
geleceğini korur.
Bu nedenle,




DıĢ kurumlarla yapılan bütün iĢlerde haktanır ve nesnel olmak
MüĢterilerin örgütlerine ve faaliyetlerine iliĢkin etkili bir anlayıĢ geliĢtirmek
Hükümet fonksiyonlarının ve rollerinin, kilit görevlilerce kendi sorumluluk alanları
içinde nasıl yerine getirildiğini anlamak

bütün çalıĢanlar bakımından baĢlıca yeterliliklerdir.
4. YÖNETİM
ĠĢlerin yürütülmesine odaklanmak yeterli değildir. Ġngiltere SayıĢtayı, olumlu bir çalıĢma
ortamı yaratabilen, çalıĢanlarını ve ekiplerini, tüm potansiyellerini gerçekleĢtirmeye teĢvik
eden yöneticilere ihtiyaç duyar.
Bu nedenle,





ÇalıĢanlarıyla baĢlangıçta ve açık Ģekilde, iĢ ve kiĢisel hedefleri üzerinde anlaĢmak
Elemanların görüĢlerini dinlemek ve karĢılık vermek
BaĢarıyla yapılan iĢleri takdir etmek ve övmek
Performans (baĢarı) ölçümlerinde doğru, açık, dürüst ve destekleyici davranmak

bütün yöneticiler bakımından baĢlıca yeterliliklerdir.
5. PERSONELİN ETKİNLİĞİ
Kurum mensupları, çalıĢmalarında daha etkili olmalarına yardım edecek kiĢisel nitelikler
açısından geliĢtirilmelidir.
Bu nedenle,





ÇeliĢen önceliklerin ve baskıların üstesinden gelinebilecek Ģekilde zamanını iyi
kullanmak
Sağlam kanıtlara dayalı, doğru ve adil yargılara ulaĢmaya özen göstermek
Yönetime iliĢkin meslekî ve kurumsal standartları kavramak ve bunlara kendilerini
hasretmek
Yüksek standartta kiĢisel dürüstlük ve haktanırlık sergilemek

bütün çalıĢanlar bakımından baĢlıca yeterliliklerdir.

6. TEKNİK BECERİLER
Ġngiltere SayıĢtayı ürünlerinin kalitesini yükseltmek ve kurumun meslekî saygınlığını
güçlendirmek için sağlam teknik beceriler kazanılması zorunludur.
Bu nedenle,






Mantıklı, anlaĢılır, ikna edici konuĢarak ve yazarak etkili iletiĢim kurabilmek
ElveriĢli profesyonel nitelikleri taĢımak veya bunların eğitimini görmek ya da
uzmanlık deneyimine sahip olmak
Ġngiltere SayıĢtayının standartlarına uygun, özünde değiĢiklik yapılmasına ihtiyaç
göstermeyen rapor taslakları hazırlayabilmek
BiliĢim Teknolojisi uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak ve bunlardan
yararlanma arzusu duymak
Sayısal verileri yorumlayıp analiz edebilmek

bütün çalıĢanlar bakımından baĢlıca yeterliliklerdir.

BİLGİ VE BECERİLER
(PERSONEL NELERİ BİLMELİ)
BİLGİ VE BECERİLER: BÜTÜN ÇALIŞANLAR İÇİN
BİLGİ

DESTEKLENECEK BECERİLER

1. YÖNLENDİRME



Ġngiltere
SayıĢtayı
uygulamaları
Meslekî ve teknik
fırsatlar

politikaları

ve



yeniliklerle ilgili



Standart planlama teknikleri
Ekip elemanlarının ihtiyaçları
Proje yönetim teknikleri
Projenin kritik noktaları, maliyeti ve
Ġngiltere SayıĢtayı kalite standartları



Yenilikçi düĢünme ve zihinsel
muhakeme
DeğiĢime olumlu yanıt verme

2. İŞİN YÜRÜTÜLMESİ









Planları
değerlendirme
ve
uygulama
Hedefleri ekibe iletme
Projeleri
yönetme-geliĢmeleri
gözden geçirme
Problemleri çözme

3. KURUM DIŞI İLİŞKİLER



Dürüst ve nesnel olma teknikleri
Denetlenen kurumun organizasyonu ve
faaliyetleri




Etkili/iyi insan iliĢkileri kurma
becerisini gösterme
Dinleme

Hükümetin
görevliler



iĢlevi,

kilit

konumdaki




Yazılı ve sözlü iletiĢim becerileri
Yönetsel feraset

Hedef oluĢturma
Yüksek kaliteli iĢin unsurları nelerdir
Açık, dürüst ve destekleyici baĢarı ölçüm
teknikleri







Hedefler oluĢturma ve izleme
ÇalıĢanları değerlendirme
Standartları iletme
ÇalıĢanları övme
Dinleme









Zaman yönetimi
ĠĢi önceliklendirme
Kanıt değerlendirme
Stres yönetimi
Adil olma
Kurallara uyum yeteneği
Etkileme



Meslekî beceriler, muhasebe veya
diğer uzmanlıklar
Taslak hazırlama
BiliĢim teknolojisi uygulamaları
Matematiksel beceriler

4. YÖNETİM




5. PERSONELİN ETKİNLİĞİ
Etkili zaman yönetiminin araçları ve
teknikleri
Yönetimin
meslekî
ve
kurumsal
standartları




6. TEKNİK BECERİLER
Etkili yazım ve sunum teknikleri
Sayısal verilerin yorumu ve analizi
BiliĢim teknolojisinin iĢte uygulanması









BİLGİ VE BECERİLER:
FAALİYETLERİ YÖNLENDİREN PERSONEL İÇİN

BİLGİ

DESTEKLENECEK BECERİLER

1. YÖNLENDİRME



Ġngiltere SayıĢtayının karĢılaĢtığı fırsatlar
ve tehditler
Mali kontrolu ve raporlamayı geliĢtirme





Liderlik becerileri
DeğiĢim yönetimi
Ekip oluĢturma




yöntemleri
Plan ve projeleri birleĢtirme
Yeni yöntemleri uygulama teknikleri ve
araçları










Cesaretlendirme,
imkân
sağlama, yenilenme
Sorumluluk alma
Siyaseten uyanık olma
Politika seçeneklerini belirleme
ve çözüm önerme
Stratejik düĢünme
Mali kontrol ve raporlamaları
geliĢtirme ve bunlara iliĢkin
vizyon sahibi olma
Risk üstlenme

2. İŞİN YÜRÜTÜLMESİ







Kaynak yönetimin araçları ve teknikleri
Mali denetimin planlama, uygulama,
kontrol etme ve değerlendirme teknikleri
ve araçları
BaĢarılı mali denetim ürünleri için bir
çerçeve belirleme
Üst yönetimin ihtiyaçları
Karar alma teknikleri ve araçları









Planlama
Proje yönetimi
Kriz yönetimi
Kalite yönetimi
Politikaların uygulanması
Karar alma
BaĢarılı mali denetim ürünleri
için bir çerçeve sağlama



MüĢteri ihtiyaçlarını anlama ve
karĢılama
DıĢ kurumlara danıĢma ve
onlardan yararlanma
DıĢ kurumlarla görüĢme
SunuĢ yapma
ġikayetleri ele alma (ilgilenme)
Ġnsan iliĢkilerini yönetme
Taslak hazırlama becerileri
Kamu Hesapları Komitesinin
sorularını hızlı ve doğru Ģekilde
yanıtlama

3. KURUM DIŞI İLİŞKİLER





Ġngiliz Hükümetinin ortamı
Üst düzey yetkililerin ve faaliyetlerinin
ihtiyaçları/sınırlılıkları
Kamu Hesapları Komitesi ve diğer
müĢterilerin tepkileri
Milletvekillerinin, baskı gruplarının, basın
ve medyanın ilgisi ve beklentileri









4. YÖNETİM



Ġnsan kaynaklarını yönetimin araçları ve
teknikleri
Politika konuları (insan kaynaklarına
iliĢkin) ve üst yönetimin ihtiyaçları





Yönetim
becerilerini
uygulama, güvenilir olma, yol
gösterme
(danıĢmanlık),
geleceğe hazırlama, dinleme,
uyuĢmazlıkları çözme
Performans yönetimi



- ĠyileĢmeleri gözleme




- Görevlendirme
- Özendirme




- Liderlik



ÇalıĢanları geliĢtirme
Geri beslemeyi değerlendirme
ve destekleme
Kurum içi iletiĢimi yönetme
Saygınlık
kazanma
ve
ulaĢılabilir olma
DanıĢmanları yönetme

- Farklı çıkarları birleĢtirme araçları
ve teknikleri



ÇalıĢanların raporlama sistemi ve hedef
oluĢturma
Ġngiliz SayıĢtayı Personel Stratejisi

5. PERSONELİN ETKİNLİĞİ


- Stres yönetimi



- Zaman yönetimi



- Kendi kendini geliĢtirme







- ĠliĢki ağı oluĢturma
- Etkili iletiĢim
araçları ve teknikleri


becerilerinin

Kendini değerlendirme ve
geliĢtirme
Meslekî
becerilerini
güncelleĢtirme
Öncelikleri yönetme
Zaman yönetimi
Stres yönetimi
Karar alma
ĠletiĢim becerileri

Risk değerlendirmesi

6. TEKNİK BECERİLER







Meslekî standartlar ve uygulamalar
Kamu ve özel sektör finansal raporlaması
alanındaki geliĢmeler
Uzmanlığın (bilirkiĢiliğin) dıĢ kaynağı
Politikalar, faaliyetleri, çalıĢanları ve
müĢterileri nasıl etkiler?
Ġngiltere SayıĢtay ürünlerinin dıĢardan
algılanıĢı
Ana saymanlık bilgisi ve teknik konularla
birleĢtirilmesi










DıĢ kurumlara danıĢma
Tüm
alanlardan-akademik,
politik- ilgili alıcılar ile iliĢki
ağı kurma
Uyarlanabilirlik
Akıl yürütme
Ġkna edici iletiĢim
Meslekî geliĢmelere katkı
Becerileri güçlendirme

PERFORMANS DENETİMİ
TEMEL KRİTERLER







YÖNLENDĠRME
ĠġĠN YÜRÜTÜLMESĠ (ĠCRAAT)
KURUM DIġI ĠLĠġKĠLER
YÖNETĠM
PERSONELĠN ETKĠNLĠĞĠ
TEKNĠK BECERĠLER

YETERLİLİK DÜZEYİ
(PERSONEL NE YAPMALI)
1. YÖNLENDİRME
Bütün çalıĢanlar Ġngiltere SayıĢtayının çıkarlarını ve faaliyet kapasitesini koruma, artırma
stratejilerinin uygulanmasına ve geliĢtirilmesine katkıda bulunmalıdır. Bu, ileri görüĢlülüğü,
esnek yaklaĢımı, risk ve fırsatları öngörebilme vizyonunu gerektirir.
Bu nedenle,




Ġngiltere SayıĢtayı uygulamalarının ve politikalarının geliĢmesi için gerçekçi fikirler
önerme arzusunda olmak
Kurumsal ve teknik alanda, yenilik fırsatları karĢısında uyanık olmak
Kurum politikaları ve çalıĢma yöntemlerindeki değiĢikliklere olumlu tepki vermek

bütün çalıĢanlar bakımından baĢlıca yeterliliklerdir.
2. İŞİN YÜRÜTÜLMESİ
Kurumun baĢarısı için, iĢlerin zaman, bütçe ve kalite standartlarına uygun yürütülmesi
yaĢamsal önemdedir. Bu, özenli planlamanın yanında, etkili proje yönetimi becerilerini de
gerektirir.
Bu nedenle,





Standart formüllerin değiĢtirilmesine ihtiyaç göstermeyen gerçekçi planlar hazırlamak
Bütün grup üyeleri, kendilerinden neler beklenildiğini bildiklerinden emin olmak
GeliĢmeleri, düzenli olarak gözden geçirmek ve potansiyel sorunları önceden
saptamak
Sorunları, görev ve projelerini zamanında, bütçe sınırları içinde ve Ġngiltere SayıĢtayı
standartlarına uygun Ģekilde gerçekleĢtirerek çözmek

bütün personel bakımından baĢlıca yeterliliklerdir.

3. KURUM DIŞI İLİŞKİLER
Ġngiltere SayıĢtayı açısından çeĢitli türde denetlenen kurumlar, sunduğu hizmetlerin alıcıları
ve ilgilileri söz konusudur. Bunlarla yapıcı iliĢkiler kurmak, güvenin temelidir. Bu temel
güvenli değiĢim için, çalıĢmalarımızın olumlu etkilerini artırır ve nihaî olarak kurumun
geleceğini korur.
Bu nedenle,




DıĢ kurumlarla yapılan bütün iĢlerde haktanır ve nesnel olmak
MüĢterilerin örgütlerine ve faaliyetlerine iliĢkin etkili bir anlayıĢ geliĢtirmek
Hükümet fonksiyonlarının ve rollerinin, kilit görevlilerce kendi sorumluluk alanları
içinde nasıl yerine getirildiğini anlamak

bütün çalıĢanlar bakımından baĢlıca yeterliliklerdir.
4. YÖNETİM
ĠĢlerin yürütülmesine odaklanmak yeterli değildir. Ġngiltere SayıĢtayı, olumlu bir çalıĢma
ortamı yaratabilen, çalıĢanlarını ve ekiplerini, tüm potansiyellerini gerçekleĢtirmeye teĢvik
eden yöneticilere ihtiyaç duyar.
Bu nedenle,





ÇalıĢanlarıyla baĢlangıçta ve açık Ģekilde, iĢ ve kiĢisel hedefleri üzerinde anlaĢmak
Elemanların görüĢlerini dinlemek ve karĢılık vermek
BaĢarıyla yapılan iĢleri takdir etmek ve övmek
Performans (baĢarı) ölçümlerinde doğru, açık, dürüst ve destekleyici davranmak

bütün yöneticiler bakımından baĢlıca yeterliliklerdir.
5. PERSONELİN ETKİNLİĞİ
Kurum mensupları, çalıĢmalarında daha etkili olmalarına yardım edecek kiĢisel nitelikler
açısından geliĢtirilmelidir.
Bu nedenle,





ÇeliĢen önceliklerin ve baskıların üstesinden gelinebilecek Ģekilde zamanını iyi
kullanmak
Sağlam kanıtlara dayalı, doğru ve adil yargılara ulaĢmaya özen göstermek
Yönetime iliĢkin meslekî ve kurumsal standartları kavramak ve bunlara kendilerini
hasretmek
Yüksek standartta kiĢisel dürüstlük ve haktanırlık sergilemek

bütün çalıĢanlar bakımından baĢlıca yeterliliklerdir.

6. TEKNİK BECERİLER
Ġngiltere SayıĢtayı ürünlerinin kalitesini yükseltmek ve kurumun meslekî saygınlığını
güçlendirmek için sağlam teknik beceriler kazanılması zorunludur.
Bu nedenle,
Mantıklı, anlaĢılır, ikna edici konuĢarak ve yazarak etkili iletiĢim kurabilmek
ElveriĢli profesyonel nitelikleri taĢımak veya bunların eğitimini görmek ya da
uzmanlık deneyimine sahip olmak
Ġngiltere SayıĢtayının standartlarına uygun, özünde değiĢiklik yapılmasına ihtiyaç
göstermeyen rapor taslakları hazırlayabilmek
BiliĢim Teknolojisi uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak ve bunlardan
yararlanma arzusu duymak
Sayısal verileri yorumlayıp analiz edebilmek







bütün çalıĢanlar bakımından baĢlıca yeterliliklerdir.

BİLGİ VE BECERİLER
(PERSONEL NELERİ BİLMELİ)
BİLGİ VE BECERİLER: BÜTÜN ÇALIŞANLAR İÇİN
BİLGİ

DESTEKLENECEK BECERİLER

1. YÖNLENDİRME



Ġngiltere
SayıĢtayı
uygulamaları
Meslekî ve teknik
fırsatlar

politikaları

ve



yeniliklerle ilgili



Standart planlama teknikleri
Ekip elemanlarının ihtiyaçları
Proje yönetim teknikleri
Projenin kritik noktaları, maliyeti ve
Ġngiltere SayıĢtayı kalite standartları



Yenilikçi düĢünme ve zihinsel
muhakeme
DeğiĢime olumlu yanıt verme

2. İŞİN YÜRÜTÜLMESİ









Planları değerlendirme ve
uygulama
Hedefleri ekibe iletme
Projeleri yönetme-geliĢmeleri
gözden geçirme
Problemleri çözme

3. KURUM DIŞI İLİŞKİLER



Dürüst ve nesnel olma teknikleri
Denetlenen kurumun organizasyonu ve
faaliyetleri




Etkili/iyi insan iliĢkileri kurma
becerisini gösterme
Dinleme

Hükümetin
görevliler



iĢlevi,

kilit

konumdaki



Yazılı ve sözlü
becerileri
Yönetsel feraset







Hedefler oluĢturma ve izleme
ÇalıĢanları değerlendirme
Standartları iletme
ÇalıĢanları övme
Dinleme









Zaman yönetimi
ĠĢi önceliklendirme
Kanıt değerlendirme
Stres yönetimi
Adil olma
Kurallara uyum yeteneği
Etkileme



Meslekî beceriler, muhasebe
veya diğer uzmanlıklar
Taslak hazırlama
BiliĢim
teknolojisi
uygulamaları
Matematiksel beceriler



iletiĢim

4. YÖNETİM
Hedef oluĢturma
Yüksek kaliteli iĢin unsurları nelerdir
Açık, dürüst ve destekleyici baĢarı ölçüm
teknikleri





5. PERSONELİN ETKİNLİĞİ
Etkili zaman yönetiminin araçları ve
teknikleri
Yönetimin
meslekî
ve
kurumsal
standartları




6. TEKNİK BECERİLER
Etkili yazım ve sunum teknikleri
Sayısal verilerin yorumu ve analizi
BiliĢim teknolojisinin iĢte uygulanması









BİLGİ VE BECERİLER:
DENETİM FAALİYETLERİ SÜRDÜREN PERSONEL İÇİN
BİLGİ

DESTEKLENECEK BECERİLER

1. YÖNLENDİRME




Birim Stratejik Planı
Denetim
alanındaki
geliĢmeler
Kamu Hesapları Komitesinin





Yenilikçi ve yaratıcı düĢünme
Karar alma ve problem
tartıĢmalarına katkıda bulunma
Esneklik ve uyarlanabilirlik

çözme

rolü



Etkili grup üyesi olma







Denetim
faaliyetlerinin
standartlarına uygun sürdürülmesi
Bilgiyi toplama ve kullanma
Karar alımında yararlanmak
bilgileri değerlendirme
Mantıklı düĢünme
WP becerileri
Brifing verme becerileri









MüĢterileri memnun etme becerileri
MüĢteri ihtiyaçlarını anlama ve karĢılama
Sözel iletiĢim
Yazılı iletiĢim
Sunum teknikleri
Dinleme becerileri
Soru sorma teknikleri



Kendini ve alt düzey çalıĢanlarını
geliĢtirme faaliyetlerinin belirlenmesi,
gözden geçirilmesi ve iyileĢtirilmesi
Karar oluĢturma ve problem çözme
toplantılarına ve grup tartıĢmalarına
katkıda bulunma, liderlik etme
Özendirme
Temsil etme
Ġzleme, gözleme
Geri besleme

2. İŞİN YÜRÜTÜLMESİ




Birim denetim planları ve
planlama sistemleri
Performans
denetim
teknikleri ve araçları
BiliĢim teknolojisi iĢletim
uygulamaları




kalite
üzere

3. KURUM DIŞI İLİŞKİLER




MüĢteriler
(denetlenen
kurumlar) hangileridir ve
nasıl çalıĢırlar?
Sunum teknikleri ve araçları

4. YÖNETİM



Personel raporlama sistemi
(Hedef oluĢturma dahil)
Personel politikaları



- Fırsat eĢitliği
- Sağlık ve güvenlik
- Disiplin








Proje yönetim teknikleri
Ekip çalıĢması teknikleri ve
araçları

5. PERSONELİN ETKİNLİĞİ




Zaman yönetimi teknikleri ve
araçları
Stres yönetimi teknikleri ve
araçları
Kendi kendini geliĢtirme






Hedefleri baĢarmak için, çalıĢma
yöntemlerini
kararlaĢtırma
ve
faaliyetlerini planlama
ÇalıĢma (görev) içinde kendini geliĢtirme
Ġnsan iliĢkileri-Bütün iliĢkileri güven ve

teknikleri ve araçları

dürüstlük temelinde oluĢturma

6. TEKNİK BECERİLER








Risk değerlendirme ilkeleri
Politik ortam
ÇalıĢmaları
düzenleme,
planlama ve veri toplama
araçları, teknikleri
Ġstatistiksel
araçlar
ve
teknikler
Niteliksel analiz teknikleri
Rapor
yazımının
teknik
yönleri









Kendi sınırlarını aĢmaya karĢı olumlu
tutum alma
Ġnisiyatif kullanma
Performans denetim araçlarına ve
tekniklerine baĢvurma
BiliĢim teknolojisi becerileri
AraĢtırma becerileri
Taslak hazırlama
Denetim kanıtlarını değerlendirme

