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Sunuş

D

oktorlar hastalıklarımıza çıplak
gözle ve bize şikayetlerimizi
sorarak koyabileceklerinden çok
daha etkili teşhisleri, röntgen cihazları,
kan tahlilleri, EKG ler gibi en GÜNCEL
teknolojileri kullanarak koyarlar.
Pilotlar yüzlerce yolcuyu güvenle bir
şehirden başka bir şehire ulaştırmak için
yine onlarca göstergenin, radarların, en
güncel iletişim teknolojilerinin sunduğu
datayı kullanırlar
Düşünecek olursak , Yöneticilik
de, aynı pilotluk ve hekimlikte
olduğu gibi, etki alanı içerisindeki
insanların yaşamlarnı derinden
etkileyebilen, bir fonksiyondur,
karar alırken deneme yanılma metodu
ile hareket edilirse geri dönüşü olmayan
zararlara yol açabilir.
“Yeniliklere hızla adapte olma ve sürekli
öğrenme” olguları kar odaklı düşünmek
zorunda olan organizasyonların birincil
önceliği olamayabilir.
3
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Günümüzde
yöneticilerin
yüzleştiği
problemler her ne kadar hızla değişiyor
olsa da, çözüm ve yönetim metotları aynı
hızla GÜNCELLENMİYOR dememiz yanlış
olmayacaktır.
Yönetim MasterClass oturumlarında
odaklarımızdan birini, YÖNETSEL
GÜNCELLENME olarak ifade edilebilir.
Düşünecek olursak, iş dünyasında haftanın 5
günü yapılıp, bitirilmesi gereken olmazsa olmaz
görevlerimize odaklanır, izinli olduğumuz
zamanlarda da dinlenmeye vakit ayırırız.
Bu çalışma rejimi, bizi yıllar içerisinde işimizde,
teknik olarak iyice güçlendirip uzmanlaşmamızı
sağlayabilir, ancak aynı çalışma rejimi, şayet
dikkat etmezsek, İletişim, Network, Liderlik
gibi üst düzey yöneticiliğin olmazsa olmaz
yetkinliklerinde gelişmemizi yavaşlatabilir.
İkinci odağımız da, Multi Disipliner İş
Dünyası Liderlerinin uyguladığı sürekli
gelişim rejimine doğru etkili bir adım
atmak olacak.
Selim Geçit
Haziran 2017

Programa
Genel Bakış

S

tandart sınıf ortamının ötesine
geçen kapsamlı, interaktif ve
gerçek hayata uygulanabilir
derslerden oluşan bu program ile
ilk dersten itibaren öğrenmeye
başladığınızı göreceksiniz.
Sürecin sonunda hayatınız ve
kurumunuz üzerinde anında
uygulamaya geçirebileceğiniz
elle tutulur, somut bilgilerle
programdan ayrılacaksınız.
Koçluk ve grup geribildirimi
gibi uygulamalar sayesinde
liderlik becerilerinizi test
edecek ve geliştireceksiniz. Bu
yoğunlaştırılmış öğrenim ve gelişim
tecrübesi aynı zamanda size kişisel
hedeflerinizi gerçekleştirmenize
yardımcı olacak zaman ve çerçeveyi
de sunacak. Bunun yanında strateji
geliştirme ve uygulama, müşteri
için değer yaratma, kompleks
ekipleri, değişim süreçlerini ve
kendi zindeliğinizi yönlendirme gibi
Yönetici Gelişim Program’nın temel
bileşenlerini oluşturan noktalara da

eğileceksiniz.
Böylece belirsizliğin hakim olduğu
zamanlarda bile şirketinizin,
ekibinizin idaresini yürütmenize
yardımcı olacak, uzun vadeli
kişisel ve kurumsal ilişkiler
kurmanızı destekleyecek bilgiler
edineceksiniz.

Program Kimlere
Yönelik?
Yöneticilik tecrübesi olan orta ve
üst seviyede yöneticiler yanı sıra;
Proje Liderleri, Takım Liderleri de
programa katılabilir.
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PROGRAMIN ODAĞI

B

ugünün yöneticilerini, iş
dünyası liderliğine giden
yolda destekleyerek
geleceğin liderleri olmaya
hazırlıyoruz. Bizimle birlikte, iş
dünyasına ilişkin bilgi birikiminizi
genişletecek ve kariyerinizi
bir sonraki aşamaya taşımaya
yardımcı olacak başlıca işlevsel
disiplinlere yönelik yeteneklerinizi
geliştireceksiniz.

Size ne gibi faydalar
sağlayacak?
Etkili bir yönetici olmak için gerekli
temel yetilere yönelik bir dizi
gelişmiş beceri edineceksiniz.
Ekip yönetme performansını daha
etkili hale getireceksiniz.
Daha çok farkındalık sahibi olacak,
etrafınızdaki insanlar üzerindeki
etkinizi arttıracaksınız.
Değişimi önce kendinizde sonra
ekibinizde yaratmak için gerekli
becerileri geliştireceksiniz.
Daha kapsamlı ve entegre edilebilir
bilgi ve beceriler sayesinde
kurumunuzdaki etki ağınızı
büyüteceksiniz.
Şirketinizin değer yaratan
5
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etkenlerini fark edip yöneterek,
sonuca olan katkınızı artıracaksınız.
Karşılaşılabilecek zorluklarla
daha etkili bir şekilde baş
edebileceksiniz.
Kurumunuzu ilgilendiren acil
sorunlara karşı kişiselleştirilmiş
çözümler geliştireceksiniz.

Şirketinize ne gibi faydalar sağlayacak?
Yöneticilerinizin etkili bir şekilde liderlik rolüne
geçmeleri için gelişimlerini sağlayacaksınız.
Şirketinizin sahip olduğu yetenekli yöneticileri
elinizde tutabilecek ve gelişimlerine katkıda
bulunacaksınız.
Optimum şirket yönetimi performansı elde etmek
için gerekli bilgi birikimi ve davranışları şirketinize entegre etmesini bilen
yöneticilerle çalışacaksınız.
Değişmekte olan, daha kompleks bir iş dünyası için hazır yöneticilere
sahip olacaksınız.

Nasıl Öğreneceksiniz
Kişiselleştirilmiş Aksiyon Planı
Hazırlama

1:1 Koçluk (opsiyonel)

Deneyimsel Öğrenme
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Misafir Konuşmacı

Grup Koçluğu (opsiyonel)

360

360 Derece Değerlendire Testi
(opsiyonel)
İnteraktif Zihin Atlası

(Eğitim Çıktısı)

Zihin
Atlası

Neler Öğreneceksiniz
Farkındalığınızı
Geliştirin
Programa başlamadan önce 360-derece anketini dolduracak
ve liderlik tarzınıza ilişkin geri dönüş alacaksınız. Self Signature
Strengths Assessment testimizi yaparak hayatınızdaki insanların en iyi
versiyonunuzun hangisi olduğunu düşündüğünü göreceksiniz. Elde
edilen sonuçlar kişiliğinize ve liderlik özelliklerinize dair eşsiz bilgiler
içerir ve o hafta öğrendiklerinizi destekler niteliklerdedir.
7
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360

İş Dünyasına Dair
Gerçek Bilgiler
Tüm araştırmalar ve elde edilen sonuçlar, teoriye can katan gerçek
hayat durumlarından faydalanır. Program, çalışanların güçlü yönlerinden
yola çıkarak yarattığı değerle şirketlerin nasıl değişebileceğine ışık
tutuyor. Eğitmenler liderlik bağlamında bireysel kişilikleri inceleyerek,
networkünüzün size getireceği faydaları maksimize etmenize yardımcı
oluyor.

İş Dünyasına Dair Gerçek
Bilgiler
Deneyimsel bir outdoor günü (opsiyonel) sayesinde liderlik stilinizin
yeni zorluklara nasıl tepki verdiğini ve bu eğitimi iş ortamına nasıl
aktaracağınızı keşfedeceksiniz.

Kişiselleştirilmiş Bir
Deneyim
Program boyunca öğrendilerinizi sizi veya şirketinizi bekleyen
zorluklara uyarlayarak pratiğe dökeceksiniz. İşinize, anında etki
yaratmanızı sağlayacak pratik beceriler edinmiş olarak dönceksiniz. Program sonrasında, sınıf arkadaşlarınız, program yönlendirilerileriniz ile “check-in” yaparak işe dair gerçek etkilerin takibini
yapacaksınız.
Selim Geçit - Yönetim MasterClass Oturumları
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Kişisel Yolculuğunuz
Kişiselleştirilmiş aksiyon planları, işinize dönmenizin hemen
ardından değişiklikler yapabilmenize destek olur. Buna ek olarak
program sonrası yapılan izleme seansı ile rotanızda kalmanızı
sağlar.

Gerçek Hayattan
Dersler
Yönetme kapasitenizi dönüştürecek ve gerçek dünyadan case
study’lerini analiz ederken yeni bakış açıları getireceksiniz. Farklı
kuruluşlar ve eylemleri hakkında bilgi sahibi olacak, onların durumunun sizinle nasıl bağlantılı olabileceğini öğreneceksiniz.
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PROGRAM

IB Business School - Executive Education
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PROGRAM
MODUL1:KENDİNİ YÖNETME
Bireysel farkındalık
Etki Yaratma

MODÜL 2: DİĞERLERİNİ YÖNETME
Liderlik
Takım Yönetimi
Sonuç Alma

MODÜL 3: FONKSİYONU ve
ORGANİZASYONU YÖNETME
Strateji
Liderlik
Değişim

T

ürkiye’deki büyük
organizasyonların da
karşı karşıya olduğu,
“yönetici yetiştirmek ve
elde tutmak” problemi çok
(karmaşıkmış gibi gözüksede),
çözüm için atılması akılcı ve
pratik görünen ilk adımlardan
biri, yeni nesil çalışanların
motivasyon kaynaklarını doğru
tespit etmek ve bu motivasyon
doğrultusunda Öğrenme ve
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Gelişme (L&D) aksiyonları
almak olarak özetlenebilir.
Bu programla, etkinliği evrensel
olarak kabul görmüş, dünyanın
en saygın yönetim okullarında
okutulan, devrim niteliğindeki
yönetim fikirlerini TÜRKİYE
kültüründe uygulanabilir
formatla aktarmaya
odaklanıyoruz.
Görüşmek Üzere

Selim Geçit
selim.gecit@ozyegin.edu.tr
0530 290 12 44

