
 

 

 
 

Potansiyelinizi Görün! 
Sizin ve ekibinizin potansiyeli ile, geleceğinize 

yön vermek ister misiniz? 

 

Sektöre yönelik 
CEO fikirleri 

 

Global trendlerle 
şirketinizde çalışın 

Gelecek yakında. 
Kaçırmayın! 
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OuBireysel Farkındalık, işletmelerin karşı karşıya kaldıkları sorunlar üzerine, yöneticilerin, kendi deneyimleri 

üzerinde çalışarak birbirlerinden öğrenmelerine dayalı bir yönetim geliştirme yaklaşımıdır. Yöneticilerin 

oturumlarda temel aldıkları materyaller, D.Ulrich, M.Beer, M.Goldsmith ve H.Mintzberg gibi yönetim 

otoriteleri tarafından geliştirilmiştir.  

Bireysel Farkındalık toplantılarında, yöneticiler kendilerine verilen materyaller ışığında, tartıştıkça ve 

deneyimlerini paylaştıkça, birbirlerinden öğrenirler. Katılımcılar, oturuma dizüstü bilgisayarlarıyla değil, 
sadece bir kalem ve o haftaki konunun çıktısıyla gelirler. Oturum öncesi veya sonrası ekstra bir çalışma 
yapılmaz. 

Gruplar, verilen konuyu kendi deneyimleri ışığında tartışarak bunun işlerine, çalıştıkları bölüme ve organ-

izasyonun gelişmesine nasıl katkıda bulunacağı yönünde çıkarımlar yaparlar. Bireysel Farkındalık
sürecinde, yöneticiler bireysel olarak kendilerini geliştirirken, grup bir ekibe dönüşür ve bu ekip hep 
birlikte kurumlarının değişimi için kritik bir rol üstlenebilecek düzeye erişir. 

Bu süreçte; 

� Katılımcılar güncel deneyimlerini paylaşırken, CO konuları, tema ve kavramları verir 

� Yöneticiler kavramsal materyallerin ışığında kendi deneyimleri üzerinde çalışarak öğrenirler  

� Burada ortaya çıkan öğrenme, değişim amacıyla iş ortamına taşınır 

� Yeni deneyimlerden elde edilen içgörüler, takip eden oturumları besler 

Programın Temel Felsefesi

Bireysel Farkındalık yaklaşımı, H.Mintzber’in “MBA’ler değil, Yöneti-
ciler” (Not MBAs, but Managers” kitabındaki ifade ettiği “Kavramsal 
fikirler ışığında, yöneticinin kendi deneyimi üzerine detaylı düşünmesi, 
yönetimsel öğrenme için sahip olduğumuz en önemli araçtır.”  düşünces-
inden ilham almıştır.  

Bu yaklaşım, H.Mintzberg, J.Gosling ve arkadaşları tarafından 1990’lı yıllarda başlatılan 
“International Masters Program in Practising Management (IMPM)” programında uygulanmış ve halen 
de uygulanmaktadır. Programda,  yöneticilerin zamanın yarısını, iş arkadaşları ile sohbet etmeye ve 
böylece onların tavsiye ve içgörülerinden öğrenmeye verdiği 50– 50 kuralı geçerlidir.  

Yönetimsel beş zihin yapısı çerçevesinde tasarımlanan IMPM katılımcıların düşünme şeklini tekrar prog
ramlamaya yardım eder, böylece bir yönetici olarak karşılaştıkları problemler hakkında yeni içgörüler 
kazanırlar. 
Bireysel Farkındalık, doğrudan iş yerindeki orta ve üst düzey yöneticilere ulaştırmak üzere 
geliştirilmiş önemli bir araçtır.  



   

Programın Faydaları
llBirçok organizasyonun, Bireysel Farkındalık’ı orta düzey yöneticiler için bir yönetim ve liderlik programı

olarak kullanmasına ek olarak, yaklaşım ve sürecin duruma uyarlanmasıyla, Bireysel Farkındalık birçok 

durum için faydalı bir araçtır: 

� Orta düzey yöneticilerin belirli iş problemlerini çözme veya değişim aktivitelerini başlatma ve 

yönetmelerinde 

� Üst düzey yönetici takımları için yeni fikirler ve bakış açıları üretmede 

� Yönetimsel gelişimin faydalarının, organizasyonun tüm seviyelerinde yayılmasını sağlamada �

Yönetim dışı alanlarda etkileşimli ve katılıma teşvik edici bir atölye çalışması yapılmasında 

Bireysel Farkındalık’da hazır çözümler, doğru ya da yanlış tanımı yoktur. Bunun yerine katılımcılar, pratik 

uygulamalar hakkındaki tartışma ve münazaralar yoluyla yönetim düşünürlerinin fikir ve teorilerinden içgörü 

kazanır, yeni sorular sorma ve cevaplar verme şansıyla yeni bakış açıları ve kendi gelişim ve sonuçları için 

sahiplik ve sorumluluk geliştirirler.    

Katılımcılara Faydaları

� Mevcut meselelerin çözümü yönünde yeni yaklaşım ve bakış açıları kazandırır 

� Öğrenilenlerin günlük yaşama adaptasyonu konusunda destek olur 

� Kendi organizasyonlarını daha derinlemesine anlamalarını sağlar 

� Değişim ve yeni girişimlerde, daha çok etkiye sahip olmalarını sağlar  

� Güvenilir bir iş arkadaşları grubu oluşmasını sağlar 



   

Kuruma Faydaları    

� Yöneticilerin kapasitesini artırır  

� Yöneticilerin sorunları çözmek için kullandıkları araçları, deneyimleri paylaşım yoluyla arttırır  �

Öğrenme kültürünü teşvik eder  

� Sürekli gelişen ve destek olan, değişim yanlısı yöneticiler ortaya çıkar  

� İş tatmini ve bağlılık düzeyi yüksek çalışanlar oluşturur 

Ayrıca, Bireysel Farkındalık organizasyonun yönetimsel kapasitesini çok uygun bir maliyet karşılığında
artırır; yönetim gelişimi programlarının sağladığı öğrenmeyi günlük uygulamalara taşır; yönetim gelişi-
mi programlarını daha ilgi çekici yapar; yüksek potansiyelli yeteneklerin gelişimini hızlandırır; değişimi 
kolaylaştırır ve organizasyon kültürünü bütünleştirir. Organizasyonlar, Bireysel Farkındalık’ı bunları yapmak 

dışında daha birçok İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim sorunlarını çözmekte kullanılırlar. 

Bireysel Farkındalık programları, değişimi yönetmede s tratejik bir konuma s ahip olan yöneticiler 
topluluğunu teşvik eder. Bu yukarıdan aşağı veya aşağıdan yukarı şekilde değildir.  Profesör Nonaka’nın 

makalesinin başlığını alıntı yapacak olursak bu bir orta kademe merkezli yukarı ve aşağı yaklaşımıdır.  

Tüm bunlarla birlikte, Bireysel Farkındalık programları yoğun bir iş gününde eğlenceli bir ara olarak 

ta-sarlanmıştır.  

UUyygguullaammaa   

Süreç, amaçları netleştirmenin ardından, konulara karar vererek programı netleştirme ve grupları ayar-

lamayla başlar. Organizasyonlar, tipik olarak her bir grup için 6 aylık bir sürede tamamlanacak olan ve 10 
konudan oluşan bir programla başlarlar. Katılımcılar, 2 haftada bir 90 dakika için oluşturulan program 

kapsamındaki ilgili konu üzerinde bir araya gelirler. Konulara ilişkin dokümanlar oturum öncesinde katı-

lımcılara ulaştırılmaktadır. Ayrıca süreci takip etmek, sonuçları değerlendirmek ve sonraki adımlara karar 

vermek için programın ortasında ve sonunda olmak üzere 2 değerlendirme yapılır.  


