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BÜTÜNSEL LİDERLİK
PROGRAMI  

Liderlik, dünyada üzerinde en çok konuşulan ve yazılan konulardan biri olmakla beraber hala gizemini 
koruyor.  

İş dünyası olarak kuşatıcı, kapsamlı ve anlamlı bir model arayışımız sürüyor. 

Hepimiz biliyoruz ki, dünyamızla birlikte iş dünyasının kuralları artık değişti ve bu yeni rekabetçi iklim, 
işimizin gerçek ihtiyacı olan içimizdeki liderlik potansiyelini sergilememizi de gittikçe zorlaştırıyor. 

Öyleyse artık yeni bir bakış açısına ihtiyacımız var.  

İşte tam bu yüzden, yöneticilere yönelik özel olarak geliştirdiğimiz, benzersiz bir liderlik programını sizlerle 
paylaşıyoruz.  

İş Dünyasında En Büyük İhtiyaç ‘’Kurumsallaşma’’ da

“Bütünsel Liderlik Modeli” 

‘Şirket Yöneticileri’ ve ‘Çalışanlar’ arasında ‘Kurumsallaşma’ çalışmalarında temel göze çarpa konu 
‘Vizyonu Çalışanlara Taşıyamama’ etkisidir. Yöneticilerin şirketlerini taşımak istedikleri noktada, kitleleri
harekete geçirememe en büyük etkendir.  

Yine tespitler arasında, ‘Yöneticilerin’ ‘Çalışanları’ tarafından sevilmemesi, anlaşılır olmaması önem ifade 
etmez iken kitleleri taşıma en büyük sorun olarak göze çarpmaktadır. Şirketinizin olmak istediği nokta için 
‘Çalışanlarınız’, sizden ‘Liderlik’ beklemektedir. 

İş Dünyasında Yöneticilerin İkilemleri ve 

“Bütünsel Liderlik Modeli” 

Yöneticiler, her gün zor ikilemlerle karşı karşıya...  

Bir taraftan hedeflere ulaşmak, diğer taraftan eldeki kaynakları en verimli şekilde kullanmak, görevlerin 
yerine getirilmesini sağlamak, bunu yaparken onu yerine getiren insanı ihmal etmemek, bugünün işleri
için koştururken bir yandan da geleceği hayal etmek, öngörmek, kurgulamak…  

Liste uzun, dengeler hassas… 
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Bu ikilemleri dengelemenin ve oyunun kurallarının her gün yeniden yazıldığı bir iş dünyasında yola emin
adımlarla devam edebilmenin tek bir yolu var:  

İçimizde var olan potansiyelin farkına varmak, ihtiyaca uygun “liderlik” tarzını benimsemek ve onu hayata
taşımak.  

Peki, bunu sağlayacak bir model nasıl olmalı?  

Kapsamlı, evrensel, klasik, güncel ve bir o kadar da pratik… 

Tüm bu özellikleri bünyesinde barındıran bir liderlik modeli ve onu hayata taşımanızı sağlamak üzere
yöneticilere özel olarak tasarlanmış bir liderlik programı olan “Bütünsel Liderlik” Programını sizlere
sunuyoruz. 
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5N1K ile Bütünsel Liderlik Programı 

NE? 

Nedir?  
Bütünsel Liderlik Programı, yöneticilerin, liderlik potansiyellerini keşfederek hayata taşımalarını
amaçlayan, özel olarak geliştirilmiş, farkındalık temelli, uzun soluklu bir liderlik gelişim programıdır. 

Ne Değildir?  

 Klasik eğitim (eğiten - eğitilen) yaklaşımına dayalı bir program değildir. 

 Teori paylaşımı odaklı bir program değildir. 

NEDEN? 

Neden Geliştirildi?  

 Yöneticilere özel, onların içinde bulundukları duruma ve ihtiyaçlarına odaklanarak kurgulanmış 
bir liderlik gelişim programına olan gereksinim 

 Kısa süreli liderlik eğitimlerinin, belirli bir konuya vurgu yaparak, kuşatıcı olamaması ve geride 
çalışılmayan alanlar bırakması 

 Mevcut eğitimlerin bilgi aktarmaya önem vererek, yetkinlik geliştirmeyi ve davranış değişikliğini 
ikinci plana itmesi 

 Liderlik geliştirme için farklı kişi ve kurumlardan alınan farklı eğitimlerin, eklektik yapısı ve bu 
yöntemin doğal sonucu olarak ortaya çıkan tutarsızlıklar 

Neden Katılmalıyız?  

 Bütünsel, kuşatıcı ve entegredir 

 Deneyimlemeye dayalıdır, anlatarak değil yaşatarak öğretir

 Yetkinlik odaklıdır, bilgi, beceri ve deneyim kazandırır 

 Gerçekçi ve somuttur 

 Doğrudan işe ve iş dünyasına yöneliktir 

 İşe ve hayata taşınabilir pratik araçlar sunar 

 Güçlü bir teorik zemin üzerine inşa edilmiştir 

 Akademisyen ve profesyonellerden oluşan güçlü bir ekip tarafından sunulur 
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NASIL? 

Nasıl Geliştirildi?  
Liderlik ve yönetim alanında deneyimli, akademisyen, eğitmen, danışman, koç ve üst düzey yöneticilerden
oluşan bir ekibin bugüne dek edindikleri birikimleri, araştırma ve çalışmaları neticesinde ortaya konuldu
ve ortaya konulduğu ilk günden bu yana gelişim süreci devam etmektedir. 

Nasıl Uygulanır?  

 Program Fundamentals modülü ve dört zihin yapısının her biri için bir modül olmak üzere 
toplam 5 modülden oluşur 

NEREDE? 
Nerede Uygulandı?  
Program bugüne dek, Bankacılık, Havacılık, İnşaat, Enerji, Turizm, Lojistik, Tekstil, Gıda, Perakende, Demir-
Çelik ve Eğitim sektörleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarında uygulandı, şu ana dek programı 1000’ye
yakın yönetici tamamladı. 

Nerede Yapılır?  
Bütünsel Liderlik Programının, doğa ile temasın sağlanabileceği, kişinin ve katılımcı ekibin kendisi ile
kalmasına imkân tanıyan, gürültüden uzak, sınıf içi ve dışı çalışmalara imkân veren alanlarda yapılmasını
öneririz. 

NE ZAMAN? - Ne Zaman Geliştirildi?  

İlk uygulaması 2009 yılında yapıla program, sürekli geliştirilerek ve güncellenerek uygulanmaktadır. 

KİM? - Kim Geliştirdi?  

Kurum çatısı altında, akademisyen, eğitmen, danışman, koç ve üst düzey yöneticilerden oluşan bir ekip
tarafından geliştirildi ve geliştirilmeye devam ediyor. 
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Yolculuğun Prensipleri, 

 Bilginin herkeste var olduğuna inanırız.  

 Önemli olan, sahip olunan potansiyeli fark etmek ve açığa çıkartmaktır. 

 Katılımcıların ve program liderlerinin bilgi, beceri ve deneyimleri bir bütün halinde anlamlı ve
değerlidir. 

 Yetişkin öğrenmesinin en temel prensiplerinden ikisi olan “ihtiyaca dayalı öğrenme” ve
“paylaşıma dayalı öğrenme” temel öğrenme yöntemleridir. 

 Bir bilenin (eğitmenin) bilmeyene (öğrenciye) bilgi aktardığı, klasik eğitim yaklaşımını
kullanmayız. 

 Program liderleri modülleri koç şapkası ile sürdürür. 

 Konuları aktivite/oyun/örnek olay/simülasyon/drama çalışmaları üzerinden ele alırız. 

  “Deneyimle, Düşün, Fark Et, Hayata Taşı” döngüsü sürekli işletilir. 

Yolculuk Öncesinde... 

Bütünsel Liderlik Eğilim Envanteri  

Bütünsel Liderlik Eğilimi, yöneticilerin kendi mevcut liderlik tarzları ile ilgili olarak farkındalık
kazanmalarını amaçlayan bir envanter çalışmasıdır.  

Bütünsel Liderlik Eğilim Envanteri, her biri liderlik programımızın bir modülünün konusu olan 5 yönetsel
zihin yapısına ilişkin kişiye özel bir değerlendirme sunmaktadır. 

- Analitik Zihin Yapısı 
- Vizyoner Zihin Yapısı 
- Bütünleştirici Zihin Yapısı 
- Eyleme Dönük Zihin Yapısı 
- Düşünenin Zihin Yapısı 

Yöneticilerin yukarıda belirtilen yönetsel zihin yapılarına ilişkin baskın ve çekinik olma durumlarını ortaya
koyan envanterin genel bir liderlik profili sunmasının yanı sıra, yöneticinin yarattığı etkinin bilincinde
olmasına imkân tanınmış olacaktır.  
Program sürecinde hem envanterin yorumlanması hem de Bütünsel Liderlik Modelinin paylaşımı ile
yöneticilere kendileri ve liderlik kavramı hakkında güçlü bir farkındalık ve bilinç kazandırılmış 
olacaktır. 
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FUNDAMENTALS 
Liderlik Dinamikleri ve Bireysel Potansiyeli Keşif 

Temel Modül 

Bu modülde, öncelikle modern liderlik-yönetim teorilerinden ve yöneticilerin pratikte yaşadığı
sorunlardan hareketle, iş dünyasının ihtiyacı olan lider profili ve liderlik yaklaşımı ele alınacaktır.
Sonrasında “Kendini Bil” sözü gereğince, “Bütünsel Liderlik Envanteri” yoluyla katılımcıların baskın liderlik
tarzlarını ve “liderlik manifestoları”nı keşfetmeleri yolculuğuna çıkılacaktır.  

Modülün Ana Çalışma Konuları: 

• Liderlik – Yöneticilik Kavramları 

• Modern Liderlik Yaklaşımları 

• İş Dünyasında Liderin İkilemleri 

• Bütünsel Liderlik Modeli 

• Yönetsel Zihin Yapıları 

• Zihin Yapılarının Önemi ve Etkileri 

• Liderlikte Amaç ve Değerler 

• İlke Merkezli Liderlik 

• Otantik Liderlik  

Modülün Uygulama Süresi: 2 Gün 

Katılımcı Grup Büyüklüğü: 16 Kişi 

Coaching Ourselves tarafından, Türkiye’de yetkilendirilmiş tek programdır. 
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Katılımcılarımızın Görüşlerinden... 

“Her zaman denir ki; ‘bir film izledim, bir kitap okudum hayatım değişti’ Benim için bu cümleler hiç
gerçekleşmedi. Ta ki, bu liderlik eğitimine katılana kadar. Evet, ‘bir eğitime katıldım, hayatım değişti.”  

Erhan Çetinbağ 

“... Her bir modülün farklı rengi, kokusu, havası vardı. Bütününe baktığımızda her kokuyu aldığımızı, her
renge boyandığımızı ve bütün havayı soluduğumuzu fark ediyorum. Bilginizle, deneyiminizle,
samimiyetinizle, derinliğinizle bizlere pusula oldunuz...”  

Nazlı Aydın 

“Her zaman davranış, kişisel gelişim vs eğitimleri bana yavan ve ütopya olarak gelmişti. Her eğitim
sonunda dünyayı kurtaran adam rolüyle sahaya inmek, bir İpek Ongun olmak beni her defasında
eğitimlerden soğutmuştur.  

Ancak eğitimin ilk gününden itibaren beynimdeki tabuların yıkılacağı ve her zamanki beklenti içerisinde 'bu
defa farklı' olacağı belli oldu. Ayaklarımı sürüyerek gideceğim bir eğitim düşünürken her fazında ve her
gününde heyecanla, merakla gittiğim bir eğitim oldu. Eğitimin bu hale gelmesindeki en büyük pay sevgili
eğitmenlerimizde ve tabii ki asker arkadaşlarımızdaydı.  

Sadece iş yaşantımızda değil beşeri tüm ilişkilerimizde bize faydası olacak katma değerler katan siz değerli
eğitmenlerimize bu vesile ile teşekkür eder, herkese çalışma ve sosyal hayatlarında sonsuz mutluluklar
dilerim.” 

Turan Yardımcı 

“Programın duyurusu yapıldığında klasik eğitmen ve eğitilenlerin bir ortamda bilgi aktarımı yapılmak
suretiyle tamamlanacak bir eğitim beklentisiyle başladım. Fakat bu program bugüne kadar almış olduğum
tüm eğitimlerden çok farklı, “proaktif”, çok doyurucu ve yaşamımızın yönünü değiştirebilecek bir süreç…” 

Asıl Sayılır 

“Şimdiye kadar aldığım en faydalı eğitim oldu benim için. Daha erken yaşlarda karşılaşmayı isterdim.
Sadece iş hayatı değil, tüm yaşantımda etkili oldu. Okullarda ders olarak okutulması gerektiğini bile
düşündüm.” 

Filiz Erdem 

“Bu kadar nitelikli bir program ancak bu kadar eğlenceli geçebilirdi. Hayatım boyunca unutamayacağım
günlerdi.” 

Önder Erdem
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“İş hayatım boyunca birçok eğitime katıldım. Her biri mutlaka kariyerime ve özel hayatıma katkıda 
bulundu. Ancak bu program, farklı formatı ile hiçbir zaman unutamayacağım kalıcı etkisi olacağına 
inandığım bir program oldu.” 

Mesut Takıcı 

“Alışıla gelmişin çok dışında; alıcılarınız açıksa faydalı olan, bilinenleri yüzeye çıkaran, sıcak ve sürükleyen 
bir süreç… Kendini iyi hissettiriyor, keşfettiriyor.” 

Berna Ulusoy  

“Önyargılarımızı varsayımlarımızı bırakmadan yanımızda getirdik! Etki oluşturup, oluşturduğumuz etkinin 
sorumluluğunu alacağımızı, bilinçli ve niyete dayalı olup her zorun üstesinden gelebilecek gücümüzün 
olduğunun farkında olacağımızı, zehirleri atıp ferah bir nefes alacağımızı, parçada bütünü görüp, şimdide 
geleceği görebileceğimizi, yeri geldiğinde en iyi şairi bile kıskandırabileceğimizi bilemezdik ki :)” 

“Üşenmeyin, ertelemeyin ve asla vazgeçmeyin.” 

"Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen, 
Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen" 

Mehmet Murat Gürçay 

“O kadar değişmeye başladım ki program içinde iken çevremdeki insanlar bunu fark ettiler. Aldığım tepkiler 
olumlu idi. Bu benim için çok önemli. Gerçekten öğrendiklerimi uyguladığımda mutlu oluyorum.”  

Nurgül Çokokur  

“Kendime dair bildiklerim vardı. Ama programın sonunda birincisi; bunları tanımladım, ikincisi yeni beni, 
olmak istediğim beni tarif etmemi sağladığınız, üçüncüsü ve en önemlisi bunu nasıl başaracağımı 
gösterdiniz.” 

Hüseyin Doğan 


