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Teknoloji ve inovasyon büyük bir hızla ekonomilerin 
lokomotifi haline geliyor  dolayısı ile de teknoloji 
firmalarının ekonomideki payı hızla büyüyor. 

Çalışan sayısı arttıkça karmaşıklaşan yönetsel 
zorluklarla başa çıkmak, sağlıklı büyümek isteyen  
mühendislik merkezli teknoloji firmalarının teknik 
yetkinkler yanı sıra yönetsel yetkinliklere de 
odaklanmasını gerektirmeye başladı  

Genelleme yapacak olursak teknoloji 
şirketlerinin ticari başarıları iki temel 
alandaki yetkinlikleri ve performansları 
ile mümkün olmaktadır

A ) Tüketicilerinin problemlerini fark 
etmek ve çözüm üretmek (Etkin 
Mühendislik Performansı)

B ) Bulunan çözümü ticari bir ürün 
ya da servis haline getirmek ve karlı 
bir şekilde pazara sürmek. (Etkin 
Yönetim Performansı)

Sürdürülebilir ticari başarı ve sağlıklı 
büyüme, ekiplerle iş gören tüm 
organizasyonlarda olduğu gibi teknoloji 
firmalarında da teknik yetkinlikler yanı 
sıra yüksek performanslı insan yönetimi 
ile mümkün olmaktadır.

Royal Academy Of Engineering 
“Thinking like an engineer” Mühendislik 
Düşüncesi raporunda en etkili 
mühendislerin karakteristik özelliklerini 
aşağıdaki gibi sıralıyor;

• Sistem Düşüncesi 
• Problem Bulma/Fark Etme 
• Problemleri ve Çözümleri Zihin 

Gözünde Canlandırma 
• İyileştirme 
• Yaratıcı Problem Çözümü 
• Adapte Olabilme 

Teknoloji şirketleri için kurguladığımız 
Yönetim MasterClass oturumlarında 
saygın liderlik gelişimi kuruluşu Center 
For Creative Leadership in Liderlik 
gelişim algoritmasını kullanacağız

Center For Creative Leadership e göre 
etkili yöneticlerin, ilham verici iş dünyası 
liderlerinin  karakteristik yetkinlikleri 
aşağıdaki gibi dir ;

• Farklı Karakterleri Yönetmek (Kültürel Zeka, Duygusal Zeka)
• Çatışma Yönetimi
• İletişim
• Mentorluk ve Koçluk Yöntemi ile Çalışanları Geliştirmek
• Performans Yönetiminde Etkinlik
• Bireyleri Motive Etmek
• Yönetsel ve Kişisel Etkinliği Arttırmak 
• İnsan Yönetiminde Ustalaşmak / Otoriter Dengeyi Sağlamak
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Oturumların Amacı
Büyüme hızını sürdürülebilir şekilde arttırabilmek için kritik olan yönetsel yetkinlikleri 
ve iş yerinde “LİDERLİK ETKİSİNİ”  yaratan ilham verme, ikna etme, vizyon 
oluşturma becerilerinin kabul görmüş yapı taşlarını, “role play”ler, simulasyonlar, 
ödevler, video lar, grup çalışmaları, proje çalışmaları ile aktarmak ve bireysel gelişim 
için farkındalık ve motivasyon yaratmak.

ODAKLANILAN YÖNETSEL  YETKİNLİKLER

İnsan Yönetiminde Ustalaşmak / Otoriter Dengeyi Sağlamak

Bir dönem birlikte çalıştığımız bireyleri yönetmeye başlamak zorlayıcı bir geçiş evresi 
tecrübe etmemize sebep olabilir, bu noktada birey yeni pozisyonunun sağladığı 
Fonksiyonel Otorite ile iş yaptırmaya çalıştığında potansiyeli olan pozitif etkiyi 
yaratmakta güçlük çekebilir. 

Bu aşamada, bireylerin doğru donanımlara sahip olması, hem bireyin kişisel yaşam 
kalitesine olumlu etki yaratır  hem de organizasyonun bu yöneticiye teslim ettiği 
KAYNAKLARI optimum kullanmasını destekler.

Yönetsel ve Kişisel Etkinliği Arttırmak 

Yöneticilerin hiyerarşinin en üstüne çıkabilmeleri için, orta kademe yöneticilik 
yaptıkları dönemde bir yandan organizasyona “Yaptıkları  İŞ” ile katkı sağlamaları 
öte yandan da yöneticilik yaparak katkı sağlamaları gerekmektedir, bu aşamada, 
Zaman Yönetimi, Stres Yönetimi, Kritik Düşünme, Stratejik Düşünme, kişisel 
ilişkilerinde Diplomatik olabilmek gibi beceriler, efektiflikleri için büyük önem 
taşır.

Bireyleri Motive Etmek

Yöneticilerin, hem kendi ekiplerini motive edebilmeleri hem de organizasyon 
içerisinde ilham verici bir etki yaratabilmeleri için motivasyonun doğasını çok iyi 
irdelemeleri kritik bir unsurdur. 

Performans Yönetiminde Etkinlik

Doğru zamanda etkili geri bildirim verebilmek, alabilmek, zayıf performans ile 
ilgili pozitif etki yaratan “sohbetler” kurgulayabilmek ve bu süreçleri iyi yönetmek 
organizasyonel performans için gerken en kritik becerilerden biridir. 

Mentorluk ve Koçluk Yöntemi ile Çalışanları Geliştirmek
 
Ekip üyelerinin gelişimi için Koçluk ve Mentorluk metodlarını etkili kullanabilmek, 
çalışanların işlerini daha iyi yapabilmelerini sağlayacak becerileri etkili bir şekilde 
aktarabilmek, etkili yöneticilerin imza becerilerindendir.

İletişim

Etkili İletişimciler organizasyonun tüm kademelerindeki bireylerle, müşterilerle, 
tedarikçilerle etkin iletişim kurabilmeleri sayesinde, çalışma ortamını 
iyileştirmelerinin yanı sıra, etkili dinleme becerileri sayesinde de organizasyonda açık 
iletişim kanalları yaratırlar ve çalışanların yaratıcı katkılarını arttırırlar.
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Çatışma Yönetimi

Çatışmaları etkin yönetebilmek, sadece çatışma yaşandığında “ortalığı kolayca 
sakinleştirmek”le sınırlı değildir. Hatta bu tanım “çatışma yönetimi becerisini 
küçümsemek” olarak görülmelidir. Etkili yöneticiler, çatışmayı bir gösterge, bir 
fırsat olarak görebildiklerinde çatışmanın kök sebebine odaklanarak organizasyon 
içerisindeki kaynak eksikliklerini tesbit edebilir ve gerekli süreç değişikliklerini 
sağlayabilirler.

Farklı Karakterleri Yönetmek (Kültürel Zeka, Duygusal Zeka)

Türkiye, birçok farklı kültürün bir arada oluşturduğu bir toplum yapısına sahiptir. 
Farklı kültürlerden gelen bireylerin dünyaya bakışlarındaki farklılıkları bilen 
yöneticiler, hem daha az eforla daha fazla performans alabilirler, hem de farklı 
kültürlerden gelen bireylerin birbirlerini yanlış anlamamasını sağlayarak, çalışanların 
organizasyona katkılarını maksimize edebilirler.

4 Gün boyunca üzerinde durulan tüm kavramlar
 • Grup egzersizleri
• “Role Play” ler
• Simulasyon çalışmaları 
• Oyunlar, Egzersizler
• Videolar

İle aktarılacaktır

• Eğitim öncesi, 2 saatlik motivasyon ve farkındalık etkinliği. (opsiyonel)

• 4 gün eğitim.

• Oturumlar öncesi/sonrası çalışmalar için video ve makale gönderimi.

• Eğitim sonrası interaktif ZihinAtlası (tüm kaynak dökümanların “gömülü” 

videoların “linkli” olduğu PDF döküman) hazırlanması ve sunulması.

• Oturumların tamamlanmasından  3 ay sonra yarım günlük tekrar oturumu. 

• 6 ay boyunca açık olacak micro web sitesi üzerinden tüm içeriğin 

paylaşılması

Saygılarımla
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