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TÜRK YÖNETİM TASARIMI ENSTİTÜSÜ
BİZ KİMİZ?

AMACIMIZ

Türk Yönetim Tasarımı Enstitüsü (Turkish Design
Management Institute-TDMI), toplumun refahının
artırılmasına katkı sağlamak amacıyla ülkelerin yönetim, turizm, tarım, teknoloji ve ulaşım alanlarında
gelişmesi ile ekonomik ve sosyal yönden kalkınması
konularında faaliyetler yürütür. Bu çerçevede araştırmalar yapar, panel ve konferanslar düzenler, kamu
kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve yerel yönetimlere danışmanlık hizmeti verir.

• Kuruluşların sektörel problemlerinin çözümünü
proje bazında üstlenmek

Enstitü üyelerimizin özel çalışma alanları arasında
verimli kamu ve işletme yönetimi, yatırım yönetimi,
ülke, bölge ve kent ölçeğinde turizm, sanayi ve ulaşım planlaması, tarım bölgelerinde yatırım geliştirme,
kriz yönetimi, tanıtım ve pazarlama, kamu kaynaklarında verimlilik denetimi politikaları, mesleki ve sivil
kuruluşların yönetimi, sosyal sorumluluk projeleri,
ulusal ve uluslararası yönetim danışmanlığı ve akademik araştırmalar bulunmaktadır.
TDMI; ülke, bölge, kent, sektör ve kuruluşların güçlü
ve zayıf yönlerini, potansiyellerini, problem ve tehditlerini değerlendirir, politika ve çevre arasında ahenkli
entegrasyon sağlanmasını amaçlar. Özel işletmeler
ve kamu yönetimlerinin yetki, sorumluluk ve imkanlarıyla toplum ihtiyaçları arasında zaman-maliyetkalite dengesi kurarak daha iyi ürün, daha iyi hizmet,
daha iyi yönetim ve daha mutlu toplum için tasarım
ve yönetim modelleri geliştirir. Özgün hedeflere yönelik olarak farklı disiplinler ve farklı roller için ahenkli
yönetim modelleri tasarlar.

• Kuruluşları hedefe ulaştıracak konumlandırmayı
yapmak
• Tasarım ve planlama prensipleriyle verimliliği
artırmak

DAHA IYI YÖNETIM,
DAHA IYI ÜRÜN, DAHA IYI
HIZMET VE DAHA MUTLU
TOPLUM IÇIN TASARIM VE
YÖNETIM MODELLERI
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HİZMETLERİMİZ
• Stratejik yönetim tasarımı hazırlama
• Endüstri bölgesi ve ticaret bölgesi geliştirme
• Yönetim geliştirme
• Tarım ve gıda teknoloji bölgesi geliştirme
• Ülkelerde turizm geliştirme
• Şehirlerde turizm geliştirme
• Lojistik ve ulaşım geliştirme
• Personel gelişimi ve bireysel gelişim planı hazırlama
• Turizm bölgeleri ve turizm koridorları tasarlama

YÖNETIM

• Turizm temaları ve turizm senaryoları geliştirme
• Şehir tanıtma stratejisi geliştirme

TDMI, yönetim bilimi ışığında yatırım yönetimi, üretim yönetimi, kamu yönetimi, turizm yönetimi, stratejik tasarım ve planlama, finans, pazarlama, denetim ve işletme politikaları uygulamalarında uygun
yönetim-denetim yaklaşımları ile etkili çözümler
bulunmasına aracılık eder.

• Şehir markalaşma stratejisi geliştirme
• Meslek odaları ve meslek derneklerini geliştirme
• Yatırım ve bütçe geliştirme
• Fuar şehirleri, fuar organizasyonları ve
fuar merkezleri geliştirme

DIZAYN

TURİZM, TEKNOLOJİ,
GIDA ENDÜSTRİSİ VE ULAŞIM

TDMI, hayatın ve ekonominin tüm alanlarında olduğu gibi turizm, tanıtım, tarım, teknoloji ve ulaşım
yatırımlarında, ayrıca yerel ve genel yönetim ile toplumun diğer aktörleri arasındaki ilişkilerde uyumlu
bir verimlilik sağlanması ve insan mutluluğunun
artırılması için “tasarım ve planlama prensiplerini”
dikkate alır.

Kent dışı ve kent içi ticari ve sivil ulaşım ile lojistik
yönetimini ekonomide verimlilik açısından üzerinde
özellikle çalışılması gereken bir konu olarak gören
TDMI, karayolu, havayolu ve demiryolunda ticari ve
sivil ulaşımın yatırım ve işletme süreçlerinde kaynak
maliyeti (mekan, zaman, para, insan, konfor) gözetilerek değerlendirilmesine vurgu yapar.
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