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KURULUŞUNDAN BU YANA

YENİBİRLİDER
DERNEĞİ

SAYILARLA YENİBİRLİDER

Yenibirlider Derneği, Türkiye’nin yeni nesil liderlerinden
oluşan üyeleri ve ülkemize önemli hizmetlerde
bulunmuş fikir önderlerinin desteği ile hayatın her
alanında etkili olabilecek toplum liderlerini
destekleme hedefiyle 2012 yılında kurulmuştur.

Yenibirlider Derneği, Türkiye’nin fark
yaratan bireylerinin uluslararası rol
modeller olmalarını sağlayacak, sıra dışı
olanaklar sunan liderlik ekosistemini
oluşturmak ve yaygınlaştırmak amacıyla
çalışmalarını sürdürmektedir.
Yenibirlider, kapasite geliştirme
programlarıyla fark yaratan bireylerin
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liderlik yetkinliklerini geliştirmeleri
için alanlar yaratırken, mevcut
liderler arasında köprüler kurarak
karşılıklı etkileşimi ve dönüşümü
kolaylaştırmaktadır. Bütün çalışmalarını
özel sektör, sivil toplum, kamu,
akademi işbirliğini etkin hale getirerek
kurgulamaktadır.
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YÖNETİM KURULU
Asil Üyeler
Cem Garih
Kerem Sabancı Kamışlı
Özgür Burak Akkol
Prof. Dr. Özgür Demirtaş
Tal Garih
Tanya Hazal Kaysoydu

Yedek Üyeler
Cesy Cenudioğlu
Emir Ali Kapukaya
İlke Tuatay
Mark Başoğlu
Mert Özlenir
Sinan Kıroğlu

DENETİM KURULU
Asil Üyeler
Eray Erdoğan
Mert Pur
Okan Demirkan
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Yedek Üyeler
Ahmet Kökçam
Berk Yılmaz
Uğur Gürer
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ÜYELER
Ahmet Kökçam
Ahmet Okay
Barlas Karahocaoğlu
Berk Yılmaz
Bülent Bodur
Can Sarıpınarlı
Cem Garih
Cem Topal
Cesy Şeritçioğlu
David Nahmiyas
David Teksan Aksun
Emin Tuksal
Emir Ali Kapukaya
Emir Arkan
Enis Karavil
Eray Erdoğan
Erdem Girgin
Erdoğan Özbudak
Erman Hakan Şener
Fethi Kamışlı
Hakan Sabancı
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Hasan Can Külahçıoğlu
Hayrettin Barbarosoğlu
İlke Tuatay
Kerem Kamışlı
Mark Başoğlu
Mert Özlenir
Mert Pur
Okan Demirkan
Ozan Anılan
Ozan Bengi
Özgür Burak Akkol
Prof. Dr. Özgür Demirtaş
Rıza Dedehayır
Sinan Göçmen
Sinan Kıroğlu
Tal Garih
Tanya Hazal Kaysoydu
Turgut Özal
Uğur Gürer
Yahya Ülker

Ece Ozan
Programlar Yöneticisi
Erşen İkibudak
Programlar Yöneticisi
Gonca Akpınar
İletişim Yöneticisi

EKİBİMİZ

Jülide Erdoğan
Genel Müdür
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EŞ KURUCULARIN MESAJI
Türkiye’nin yeni nesil liderlik ekolünü oluşturma misyonuyla
çıktığımız yolda, 2019 yılında Yenibirlider Derneği’nin
7. yaşını doldurduk.

12

2019 yılı, kurumsal değişim ve yeni
programlar geliştirme heyecanıyla
geçti. Türkiye İş Bankası’nın desteğiyle
hayata geçirdiğimiz YBL21 Liderlik
Gelişim Programı ve İŞ’te YBL Programı
ile Türkiye’nin en parlak gençlerini
geleceğin etkin liderleri olmaları yolunda
destekledik ve güçlendirdik. Boğaziçi
Üniversitesi ortaklığı ve TÜPRAŞ’ın

desteğiyle tasarladığımız Türkiye’nin
en önde gelen kurumlarında çalışan
profesyonellere yönelik yürüttüğümüz
YBL Profesyonel Liderlik Gelişim Programı
34 kurumdan 152 temsilcinin katılımıyla
Liderlik Ekosistemi’ni zenginleştirdi. Bugüne
kadar tüm programlarımızdan 632 kişi
faydalandı.

2019 yılında dernek faaliyetlerimizi daha
da sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak
için başlattığımız kurumsallaşma
çalışmalarımızın ilk ve en önemli ayağı
olarak organizasyon yapımızı yeniden
düzenledik. Türkiye Eğitim Gönüllüleri
Vakfı (TEGV) ve Toplum Gönüllüleri Vakfı
(TOG) başta olmak üzere sivil toplum
sektöründe 16 yılı aşan önemli yönetim
tecrübesi bulunan Jülide Erdoğan
derneğimizin yeni genel müdürü olarak
Mart 2019’da görevine başladı.
Yeni organizasyon yapımızla beraber
2019’da kurumsal ve finansal
sürdürülebilirliğimizi pekiştirmek için
önemli adımlar attık. Kurulduğumuz
2012’den bugüne Yönetim Kurulu
Başkanlığı görevini başarıyla yürüten
Tanya Hazal Kaysoydu bu görevi Aralık
2019 itibariyle bizlere devretti. Kendisi
Yenibirlider Yönetim Kurulu Üyesi
olarak katkı sunmaya devam ediyor.
Ayrıca, Türkiye’nin en önde gelen
akademisyenlerinden Prof. Dr. Özgür
Demirtaş, Yönetim Kurulu Üyesi olarak
aramıza katıldı.

Cem Garih

2020 yılında, Avrupa Birliği fonları ve
Amerikan Büyükelçiliği fonları gibi
uluslararası kurumlarla ortak projeler
geliştirerek paydaş çeşitliliğimizi ve
kurumsal kapasitemizi daha da arttırmayı
hedefliyoruz. Fark yaratan bireylerin
uluslararası başarı hikayeleri yaratabilmeleri
adına bu ortaklıkların çok önemli olduğuna
inanıyoruz. Bununla birlikte, 2020 yılında
yeni bir faaliyet alanı olarak; Türkiye’nin önde
gelen kurumlarına ihtiyaçlarına özel liderlik
gelişim programları tasarlamaya ve hayata
geçirmeye başlıyoruz. Türkiye’nin yeni nesil
iş dünyası liderlerini yetiştiren bir kurum
olarak 2012 yılından beri elde ettiğimiz
tecrübelerin bizi bu alanda da tercih
edilen bir paydaş kılması bizler için gurur
kaynağıdır. Bugün itibariyle Yenibirlider
Derneği, programlarından mezun 632
fark yaratan bireyi bir araya getiren bir
çatı olmanın mutluluğunu yaşamaktadır.
Amacımız çalışmalarımızın daha çok sayıda
fark yaratan kişiye ulaşması ve bu kişilerin
uluslararası başarı hikayeleri yaratmalarına
destek olmaktır.
Saygılarımızla,
Kerem Sabancı Kamışlı
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Türkiye İş Bankası iş birliği ile
sürdürdüğümüz YBL21 Liderlik Gelişim
Programı ve İŞ’te YBL Programı’nı bu
yıl temsilcilerimiz ile birlikte yeniden
tasarlayarak, farklı ve etkili güçlendirme
bileşenleri ekledik. Türkiye’nin her
yerinden aldığımız binlerce başvuru ile
farklı deneyimlere sahip gençlere ulaşma
şansımız oldu. 2019 yılı sonu itibariyle
programımızdan 104 genç mezun oldu.
YBL Profesyonel Liderlik Gelişim
Programız ile Türkiye’nin en önde gelen
kurumlarında kariyerlerini devam ettiren
temsilcilerimizin stratejik bir amaç
doğrultusunda bilgiye dayalı kararların

GENEL MÜDÜRÜN MESAJI
Yenibirlider Derneği, 7.yılını geride bırakırken yenilikçi ve
yaratıcı ruhu ve ilgili tüm paydaşların katılımı ile projelerini
hayata geçirmeye devam ediyor.
Programlarımız aracılığıyla 18-35
yaş aralığındaki kişilerin hikâyelerini
şekillendirmede, onları güçlendirmeyi,
onlara fırsatlar/ olanaklar yaratmayı ve
ilham olmayı hedefliyoruz. Kapasite
geliştirme programlarıyla fark yaratan
bireylerin liderlik yetkinliklerini
geliştirmeleri için alanlar yaratırken,
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mevcut liderler arasında köprüler
kurarak karşılıklı etkileşimi ve dönüşümü
kolaylaştırmak 2019 yılında da öncelikli
hedefimiz oldu. Bütün çalışmalarımızı -özel
sektör, sivil toplum sektör, kamu sektör,
akademi iş birliğini etkin hale getirmek
üzerine kurguluyoruz.

verildiği organizasyonları yönetebilen
iş liderleri olmaları çalışmalarımızla
sürdürüyoruz. 2019 yılı sonu itibariyle bu
programımızdan da 530 kişi mezun oldu.
2019 bizim için yenilendiğimiz, iş
birliklerimizi geliştirdiğimiz ve içerik
üretmeye devam ettiğimiz verimli bir yıl
oldu. 2020 yılının da paydaşlarımızla
birlikte programlarımızı derinleştirmeyi
ve çeşitlendirmeyi hedefliyoruz.
Markamıza yatırımlar yaparak, stratejimizi
ekosistemimize odaklayacağımız, ilham
veren hikayelerden güç alarak liderlik
ekosistemini daha da büyüteceğimiz bir
2020 bizi bekliyor.

Sevgilerimle,
Jülide Erdoğan
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YBL21
NEDİR?
Her yıl 21 üniversite lisans öğrencisi
genç programa temsilci olarak dahil
olmaktadır.

YBL21
DAY

YBL21 Liderlik Gelişim Programı, her
yıl 5 etaplı bir seçme-değerlendirme
sürecini başarı ile tamamlayan Türkiye
genelinden seçilmiş 21 üniversiteli lisans
öğrencisi gencin temsilci olarak dahil
olduğu liderlik programıdır.
Bu programda YBL21 Temsilcileri
mezuniyet öncesi kendilerini daha iyi
tanımalarını sağlayacak, iş hayatına başarılı
bir şekilde girişlerine imkan tanıyacak
içeriklerle desteklenir. Programın sonunda
YBL21 Temsilcileri’nin 21. yüzyılın liderlik
yetkinliklerine sahip, alanlarında fark
yaratan bireylere dönüşmesi amaçlanır.
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Liderlik Kampı
YBL21 temsilcileri, 3 günlük bir
liderlik kampına katılırlar. Bu kampta,
akademisyenler ve iş dünyasından
yöneticiler ile 21. yüzyıl liderlik vizyonu
çerçevesinde ufuk açıcı seanslar düzenlenir.

YBL21 Day, temsilcilerin liderlik yolculuklarına değer katmayı
hedefleyen etkinliklerden oluşur. YBL21 Day aşağıdaki şekilde
kurgulanmıştır:

YBL21 Vizyon Konuşmaları

YBL21 Yuvarlak Masa

İş, sanat, spor veya akademi
dünyasından bir liderin katıldığı
yuvarlak masa etkinliğidir. Konuşmacı
liderin hayata ve kariyer yoluna bakış
açısının YBL21 Temsilcileri’ne yol
göstermesi hedeflenir.

Yenibirlider Derneği’nin Liderlik
Ekosistemi’nde yer alan farklı meslek
gruplarından kişilerin yer aldığı network
etkinliğidir.

YBL21 Liderlik Atölyeleri
Liderlik gelişim alanlarında konunun
önde gelen kişi tarafından YBL21
Temsilcileri’ne verilecek eğitimleri
kapsar.

3 gruba ayrılmış 21 temsilcinin Circles
etabını, her masada 30 dakikalık
periyotlarla konuşmacıların hepsiyle
temasta bulunmuş; bakış açılarını ve
önerilerinden bir çıkarım yapmış şekilde
değerlendirmeleri hedeflenir.
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Lider Mentor-Temsilci
Görüşmeleri
YBL21 Temsilcileri’nin Türkiye’nin önde gelen ve
başarılı kurumlarının liderlerinden birebir mentorluk
alarak, hayata bir liderin bakış açısıyla bakmaları
ve güçlü bir network edinmeleri hedeflenir.

Startup Lider
Mentor-Temsilci
Görüşmeleri
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YBL21 Temsilcilerinin Türkiye’nin önde
gelen 21 startup kurucusundan
birebir mentorluk alarak girişimci
bakış açısına konunun önde gelen
kişilerinden ulaşmaları amaçlanır.

YBL21 Temsilcileri’nin, Birleşmiş
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları doğrultusunda ürettikleri
sosyal girişimcilik fikirlerinin bir
iş planı dahilinde geliştirilmesine
dayanan 3 aylık bir maratondur.

YBL21 Sosyal
Girişimcilik
Etabı

Online Liderlik
Eğitimleri
Turkcell Akademi iş birliğinde; programa
kabul edilen YBL21 Temsilcileri liderliğin
gerektirdiği temel iletişim ve işletme
bilgilerini kapsayan 2 aylık bir online
eğitim sürecine katılırlar.
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Ayrıcalıklı Etkinlik
Uygulamaları

Mezuniyet

Ayrıcalıklı iş dünyası aktiviteleri,
kültür-sanat buluşmaları ve network
etkinliklerinden oluşan aylık
programlara katılım sağlanır.

YBL21 Liderlik Gelişim Programı’nı
başarı ile tamamlayan katılımcılara
mezuniyet töreni ile sertifikaları ve
referans mektupları takdim edilir.
YBL 21 Temsilcileri böylelikle YBL21+
Alumni sistemine katılmış olur.
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YBL21 Programı öncelikli olarak
Türkiye’nin birçok farklı noktasından
bir araya gelen insanla tanışmamı ve
yeni dostlar kazanmamı sağladı. Bu
insanlar bana hem yeni bir bakış açıları
kazandırdı hem de süreç boyunca
birlikte çok keyifli zaman geçirdik.
YBL21 Programı kapsamında mentorum
İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali ile
görüştüm ve Adnan Bey’in tecrübeleri
kariyer yolculuğumda bana yepyeni
vizyonlar kattı. Ayrıca Impact Hub’ın
kurucusu Semih Boyacı ile tanışma ve
startup ekosistemini takından tanıma
fırsatı yakaladım. Bu ayrıcalıklı ailenin bir
parçası olduğum için çok mutluyum.

Adil Murat Çetinkaya

Yenibirlider Derneği özel bir insan
grubunu topluyor ve sizi bu ağın bir
parçası haline getiriyor. Ben bu grubun
parçası olmaktan dolayı hem mutluyum
hem de birlikte üreten, eğlenen bir
arkadaş grubu edindiğim için çok
şanslıyım. YBL21 Programı’nda seçkin
bir lider grubuyla bir araya gelmek
kişisel gelişimime çok büyük katkı
sundu. Hala programdaki mentorlarımla
görüşüyorum ve gelişim sürecime katkı
sunmaya devam ediyorlar.

Cevdet Burak Balkaş

YBL21 Programı hem lider adaylarını
yolun başındayken kendilerini
keşfetmesine olanak sağlıyor hem de
profesyonel gelişimine büyük katkıda
bulunuyor. Bir sene boyunca katıldığım
mentorluk görüşmelerimin, programda
edindiğim dostlukların hayatımın
ilerleyen zamanlarında önemli bir
yer edineceğini düşünüyorum. İyi ki
genç yaştayken bize yol gösterebilen
YBL21 Programı’nın bir parçasıyım.
Sürdürülebilir bir sistem oluşturabilmek
için de gelecek dönemlerde edindiğim
bilgileri, yetileri ve tecrübeleri
paylaşmaktan her zaman mutluluk
duyacağım.

Dinçer Can Demirkılınç
24

Yenibirlider Derneği ailesinin bir
parçası olmak istediğim zamanları
hala hatırlıyorum. Başvurumu kendime
yeni ve farklı bir şeyler katabilmenin
heyecanı ve hevesi ile yapmıştım. O
günden bu yana hayatımda pek çok
şeyin değiştiğini söyleyebilirim. Gerek
mentorluk programı sayesinde gerekse
kurduğum dostluklar sayesinde kendimi
geliştirdiğim, vizyonumu genişlettiğim,
ilham aldığım ve ilham olduğum bir yıl
oldu. Şimdi dönüp baktığımda hayatımın
bir parçası haline gelen bu ailenin
bir üyesi olmaktan gurur ve mutluluk
duyuyorum. İyi ki Yenibirlider!

YBL21 içinde bulundurduğu her parça,
bize sunduğu her imkânla beraber
gönlümüzü ve zihnimizi zenginleştiren
olağanüstü bir program! Yenibirlider
Derneği ekibini, mentorlarımızı ve
programda benim haricimdeki 20 genci
tanıdığımda, gerçekten doğru yerde
olduğumu bir kez daha anladım.
Böyle bir aileye dâhil olduğum için
Yenibirlider Derneği’ne minnettarım.
Çok teşekkürler Yenibirlider Derneği,
hep beraber dünyayı daha iyi bir yer
yapacağımız yıllara!

Melike Gül Aydın

Elçin Hazalcan Geçgel
Yenibirlider Derneği, son bir yıl içinde
hayatıma giren en güzel şeylerden
biriydi. Bünyesinde bulundurduğu
harika mentorlarının yanı sıra, temsilci
olan arkadaşlarımdan aldığım vizyon da
benim gibi İstanbul dışında üniversite
okuyan bir öğrenci için gerçekten çok
etkileyiciydi. YBL21 Programı sayesinde;
hayalini dahi kuramayacağım insanlarla,
belki de bir daha hiç gidemeyeceğim
ortamlarda bulunma şansını elde ettim.
Bunun da kişisel gelişimime çok katkısı
olduğunu düşünüyorum. Her şey için
çok teşekkür ederim Yenibirlider!”

Elif Erim

YBL21 süreci benim için oldukça verimli
oldu, sürece katılan diğer lider arkadaşlarım
kendi girişimimin yönetim ekibine katıldılar.
Çekirdek ekibimiz YBL21 aracılığı ile tanıştı
ve oluştu. Mentorum Serpil Timuray’dan
iş ve özel hayat dengesi, kariyer planları
konusunda oldukça değerli tavsiyeler
aldım. Startup mentorum Barbaros
Özbuğutu’dan ise kurum içi girişimcilik,
girişim bazlı kalkınma gibi hem ilgi alanlarım
hem de kendi projem üzerine spesifik
yönlendirmeler aldım ve almaya devam
ediyorum.

Kadir Can Kırkoyun
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DÖNEM TEMSİLCİLERİ
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Adil Murat Çetinkaya
Koç Üniversitesi

Alp Uçar
İstanbul Teknik
Üniversitesi

Ataberk Özcan
İzmir Ekonomi
Üniversitesi

Cem Karabay
Yıldız Teknik
Üniversitesi

Cevdet Burak Balkaş
Yıldız Teknik
Üniversitesi

Dinçer Can Demirkılınç
Orta Doğu Teknik
Üniversitesi

Elif Aleyna Duman
Bahçeşehir Üniversitesi

Elif Erim
Akdeniz Üniversitesi

Elif Nur Avcı
Marmara
Üniversitesi

Berat Şeyma Çelik
Marmara
Üniversitesi

Elçin Hazalcan Geçgel
Yıldız Teknik
Üniversitesi

Ezgi Dereli
Manisa Celal Bayar
Üniversitesi

Fatih Furkan Özkan
Gaziantep
Üniversitesi

Hazal Yaprak Arı
Boğaziçi
Üniversitesi

Kadir Can Kırkoyun
Bahçeşehir
Üniversitesi

Özyeğin Üniversitesi

Kerem Çekirdek
Sabancı
Üniversitesi

Melike Gül Aydın
İstanbul Bilgi
Üniversitesi

Mert Cicigün
Bahçeşehir
Üniversitesi

Murat Taha Sönmez
Bahçeşehir
Üniversitesi

Kaya Vatansever

Orçun Doğmazer
Koç Üniversitesi
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DÖNEM MENTORLARI
Lider Mentorlar

Adnan Bali

Agah Uğur

Türkiye İş Bankası
Genel Müdürü

Borusan Holding
Yönetim Kurulu Üyesi

Burak Aydın

Bülent Eczacıbaşı

Canan Özsoy

Sabancı Dx Genel Müdürü

Eczacıbaşı Holding
Yönetim Kurulu Başkanı

GE Türkiye Başkanı & CEO

Fuat Tosyalı

Hakan Ateş
Denizbank
Genel Müdür

Hamdi Akın
Akfen Holding
Yönetim Kurulu Başkanı

Tosyalı Holding Yönetim
Kurulu Başkanı
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Ali Sabancı
Pegasus Havayolları
Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Ülker
Yıldız Holding Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı

Demet Sabancı Çetindoğan
DemSA Grup Yönetim
Kurulu Başkanı

Paul Doany

Korhan Kurdoğlu

Murat Çavuşoğlu

Ata Holding Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı & CEO

Actera Group
Kurucu Ortağı

ebay Türkiye
Genel Müdürü

Türk Telekom
Genel Müdürü

Tansu Yeğen

Ümit Nuri Yıldız

Zeynep Bodur Okyay

Uipath Türkiye Müdürü Ve
Avrupa Başkan Yardımcısı

Alarko Holding
Genel Müdürü

Kale Grubu Yönetim
Kurulu Başkanı & CEO

Serpil Timuray
Vodafone Group Ticari
Operasyonlar Ve Strateji
Dünya Başkanı

Öget Kantarcı

Hanzade Doğan

Doğan Online ve
Hepsiburada
Yönetim Kurulu Başkanı
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DÖNEM MENTORLARI
Startup Mentorlar

Ahmet Berkman
Urban Riders

30

Ahmet Onur

Kolektif House

Başak Süer

Başak Taşpınar Değim

Givin

Armut

Arda Eren
Fazla Gıda

Deniz Dündar
Voscreen

Efe Kethüda

Emir Tumen

Eray Erdoğan

Flank

Dekopasaj

Reflect

Barbaros Özbuğutu
İyzico

Doğan Turan
Glocalzone

Erdem Lafçı
Apps

Hasan Zafer Elcik

Koray Gültekin Bahar

Otsimo

Foriba

Orhan Bayram

Semih Boyacı

Angel Effect

Impact Hub

Irmak Dönmez Büyümez

Onur Yurtsever

Reztoran

Akıllı BES

Tarkan Anlar

Tayga Baltacıoğlu

Scotty

Mutlubiev

Umutcan Duman
Evreka
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Program İçeriği

Tanışma ve
Oryantasyon

Liderlik
Eğitimi

Mentorluk
Programı

Proje
Uygulaması

Ayrıcalıklı
Aktivite ve
Uygulamalar

Mezuniyet

Tanışma ve Oryantasyon

Genç Liderler, Geleceğin Dijital
Dünyasını Tasarlıyor!
İŞ’te YBL Programı’nda üniversite öğrencilerine,
Türkiye İş Bankası ile birlikte geleceğin dijital
odaklı liderliğinin bir parçası olma fırsatını
sunuyoruz.
Bu program ile 10 üniversite öğrencisini özel bir yolculuğa
çıkarıyoruz. Başarılı üniversite öğrencilerinin, kendilerini
keşfetme ve kariyerlerini inşa etme noktalarında dijitalleşme
bakış açısıyla inovasyon ve girişim kültürünü yakından
tanımalarını sağlamayı hedefliyoruz.
32

İŞ’te YBL Programına katılmaya
hak kazanan 10 katılımcı tanışma
toplantısında Türkiye İş Bankası Genel
Müdürlüğü’nde bir araya gelir. Bu özel
buluşmada Türkiye İş Bankası’ndan ve
Yenibirlider Derneği’nden üst düzey
yetkililer yer alır.

Açılış ve tanışma
Program etaplarının tanıtılması
Proje uygulamasının tanıtılması ve
konu başlıklarının atanması
Mentorluk Programı mentorları ile
tanışma

Liderlik Eğitimi
Katılımcılara liderlik yetkinlik ve
deneyimleri kazandırmak üzere
çevrimiçi eğitim programı ve finans
sektörüne derin bir bakış açısı
kazandıracak eğitimler düzenlenir.

Çevrimiçi liderlik eğitimi
Çevrimiçi eğitim uygulama çalışmaları
Yüz yüze eğitimler
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Mentorluk Programı

Yenibirlider Derneği Liderlik Ekosistemi’nde yer alan YBL Profesyonel mezunları
ile İŞ’te YBL katılımcıları mentor – temsilci olarak eşleştirilir. Program süresince
İŞ’te YBL katılımcıları, mentorları ile kariyer görüşmeleri yapar, birlikte iş dünyası
aktivitelerine ve sosyal etkinliklere katılır, proje çalışmalarında onlardan destek alır.

Ayrıcalıklı Aktivite
ve Uygulamalar
Geleceğin Dijital Dünyasını Tasarla’ teması ile planlanan İŞ’te YBL Programı
katılımcılarına dijitalleşme odaklı bir inovasyon ve girişimcilik kültürü kazandırır. Bu
bakış açısı ile ayrıcalıklı iş dünyası aktiviteleri, kültür-sanat buluşmaları, üst düzey
yöneticiler ile yemek organizasyonları ve network etkinliklerinden oluşan aylık
programlara katılım sağlanır.

Proje Uygulaması
Katılımcılar, iki takım halinde belirlenen dijital odaklı proje planı çerçevesinde,
Türkiye İş Bankası Djital Bankacılık ve İnovasyon Birimi ile dirsek temasında proje
tasarlar. Tamamlanan proje sunumları Türkiye İş Bankası ve Yenibirlider Derneği’nin
jüri üyeleri tarafından değerlendirilir.
İki takıma dijital odaklı projelerin atanması
Dijital Bankacılık ve İnovasyon Birimi ile 16 haftalık proje uygulama
planına göre çalışma

Mezuniyet
Programı başarı ile tamamlayan
katılımcılara mezuniyet töreni ile
katılım sertifikaları takdim edilir.

Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi
Raporlama ve proje raporlarının teslim edilmesi
Proje sunumları
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İŞ’te YBL programı hem Yenibirlider
Derneği’nin hem de Türkiye İş
Bankası’nın ortak emeği üzerine
kurulmuş oldukça geliştirici ve akademik
hayat sonrasında ihtiyacımız olacak
becerileri elde etmemizi sağlayan bir
program. 12 genç yetenek olarak iki grup
halinde yürüttüğümüz iki farklı proje
bize yeni arkadaşlıklar, grup çalışması
deneyimi ve bu süreçte karşılaşacağımız
herhangi bir duruma karşı nasıl
reaksiyon vermemiz gerektiğine dair
fikirler kazandırdı. Bir dönemlik sürecek
bir proje olmasına rağmen hepimize
ömür boyu bağımızın kopmayacağı ve
varlığının her anlamda olumlu etkisini
göreceğimiz bir ekosistemin parçası
olduğumuzu fark ettirdi. Programı
destekleyen ve süreçte emeği geçen
herkese teşekkürler!

Özgem Elif Acar
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Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği
son sınıf öğrencisiyim. Yenibirlider
Derneği’nin İŞ’te YBL Programı’na katılmak
önceden ilgi duyduğum girişimcilik
ekosisteminde birinci elden tecrübe
kazanmamı sağladı. Farklı bölümlerden,
farklı konularda uzmanlaşmış arkadaşlarla
birlikte ortaya bir ürün koymak güzel
bir takım çalışması örneği oldu. Güzel
tecrübeler ve güzel arkadaşlar kazandığım
bu programa katıldığım için çok mutluyum.

Yağmur Karalar
İŞ’te YBL Programı bana uzun soluklu
bir proje süreci içerisinde, ekip olarak
Design Thinking prensibinin nasıl işlediği
konusunda büyük katkılar sağladı ve
sağlamaya devam ediyor. İnsanların
sorunlarını anlamaya ve bu sorunlar
üzerine çözüm üretmeye değer katan bir
proje yürütme serüvenini baştan sona
yaşatıyor. Türkiye İş Bankası tarafından
atanan mentorların desteğiyle birlikte bu
süreç daha profesyonel geçiyor. Yenibirlider
tarafından atanan mentorlar tarafından
bize profesyonel hayat, kariyer ve fırsatlar
hakkında tecrübe paylaşımı yapılıyor.
Mentor destekleri gelecek hayatlarımızı
şekillendirmemize yardımcı oluyor.
Yenibirlider ve Türkiye İş Bankası’na böyle
bir fırsat yaratarak bize destek oldukları için
teşekkür ediyorum.

Anıl Demir

Boğaziçi Üniversitesi’nde 3. sınıf Makine
Mühendisliği öğrencisiyim. İş’te YBL
programı benim için benzersiz bir
deneyim oldu. Program mühendislik
derslerinden edindiğim analitik
yaklaşımı, ekipçe belirlediğimiz bir
soruna dijital bir çözüm bulmamız için
kullanmamı sağladı. Süreç kendimi
tanımam ve gelecekteki kariyerimde
nasıl bir yol izlemek istediğimi anlamam
konusunda çok faydalı oldu. Türkiye İş
Bankası’nın sağladığı mentorlar ve farklı
disiplinlerden gelen takım arkadaşlarım
sayesinde problemlere yaklaşırken
farklı bakış açıları kazandım. Yenibirlider
Derneği’ni ilk defa hazırlık senemde
Boğaziçi Üniversitesi’nde katıldığım bir
etkinlikte tanımıştım ve ondan 3 yıl sonra
Yenibirlider’in bir parçası olabildiğim için
çok mutluyum.

Metin Sehim
İŞ’te YBL Programı’nda eğitimler,
konferanslar ve bize tanınan fırsatlarla
kendimizi geliştiriyoruz. Hem Türkiye İş
Bankası hem Yenibirlider Derneği bizimle
oldukça ilgili. Bilgilendirici paylaşımlarda
bulunuyor ve üzerimize titriyorlar. İyi
bir ekip olduk. Bu güzel çalışma ortamı
ve ekip çalışmasının meyvesini elde
edeceğimize inanıyorum.

Furkan Yıldız

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk
Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Seçim
aşamasından, proje aşamasına kadar
birçok deneyimi gösteren Yenibirlider
Derneği ile içimdeki girişimci ruh açığa
çıktı. 21. yüzyıl gençleri olarak neleri
başarabiliriz sorusu yanıt buldu. Türkiye
İş Bankası’nın kurumsal kimliğinin ve
Yenibirlider Derneği’nin dinamik ruhunun
birleşmesi ile biz gençlere multidisipliner
bir çalışma alanı oluşturuldu. Farklı
üniversitelerden farklı bölümlerden
yaşıtlarımla ekip olarak çalışmak bana
birçok alanda tecrübe kattı. Çalışma
alanımızın girişimcilik ekosistemini
barındıran Kolektif House olması
girişimcilik yolculuğunda mentorlar
edinmemize büyük katkı sağladı.
Program başlangıcında eşleşme sonucu
tanıştığımız mentorlarımızın iş ve hayat
tecrübelerini bizlere sunması, rutin
buluşmalarımızın faydası bir öğrenci için
paha biçilemez. Her hafta ekip olarak
buluşmamız, bir projeye dahil olmamız iş
hayatından önce bizleri disipline etti. İyi
ki varsın Yenibirlider!

Ebru Bayram
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İŞ’te YBL Temsilcileri
mentorluk sürecinde!
Yenibirlider Derneği olarak Liderlik Ekosistemi yaratma amacımız
doğrultusunda, YBL Profesyonel Liderlik Gelişim Programı’ndan mezun olan
temsilcilerimiz ile İŞ’te YBL temsilcilerimizi Mentorluk Programı kapsamında
bir araya getiriyoruz.
YBL Profesyonel Liderlik Gelişim Programı temsilcilerimiz mentorluk yaptığı
İŞ’te YBL temsilcilerine hem kariyer hem de kişisel gelişimleri konusunda
destek olurken her iki taraf içinde birbirini besleyen bir kültür ve değer
yaratmayı amaçlıyoruz.
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DÖNEM TEMSİLCİLERİ
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DÖNEM MENTORLARI

Anıl Demir
Yıldız Teknik
Üniversitesi

Aslı Merdan
İstanbul Teknik
Üniversitesi

Cankat Saraç
Bahçeşehir
Üniversitesi

Ebru Bayram
Bahçeşehir
Üniversitesi

Furkan Yıldız
MEF Üniversitesi

Halil İbrahim Cengiz

Özgem Elif Acar
Koç Üniversitesi

Sena Kahraman
Galatasaray
Üniversitesi

Deniz Kemahlıoğlu
İstanbul Teknik
Üniversitesi

Ahmet Can Midilli
BSH

Ayşe Berna Bedirhan
Integra

Bahar Ulucaklı
Akçansa

Begüm Kepez

Elif Aşıcı
Bilim İlaç

Emine Ceren Aybek
Türkiye İş Bankası

Yıldız Teknik
Üniversitesi

Metin Sehim
Boğaziçi
Üniversitesi

Cansu Şenol Başpınar
Pegasus

Ece Salihoğlu
Baymak

Uğur Cem Derdimet
Beykent Üniversitesi

Yağmur Karalar
Boğaziçi Üniversitesi

Ercan Yasin Süsler
Thea Pharmacy

Gökçe Sürmen
eBay

Saimcan Özkan
Borusan Otomotiv

PWC

Serdar Ayun
Türkiye İş Bankası
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Program Süreci

Akademik Program
Boğaziçi Üniversitesi iş birliği
ile 12 başlıklı Liderlik Eğitimi,
akademik dönemle eş zamanlı
olarak işlenir.

72
SAAT

Ayrıcalıklı Etkinlikler

PROFESYONEL

LİDERLİK

GELİŞİM

PROGRAMI

Yenibirlider Profesyonel Liderlik Gelişim Programı,
Türkiye’nin en önde gelen kurumlarında kariyerlerini
devam ettiren 25 – 35 yaş arası lider adayı
profesyonelleri tespit etmeyi, birbirleriyle tanıştırmayı
ve kurumları içerisinde daha hızlı yükselmelerine
destek olmayı amaçlar.

Bu sebeple, Türkiye’nin en önde gelen özel kuruluşları, kamu kuruluşları, üniversiteleri,
sivil toplum örgütleri ve iş dünyası liderleri Yenibirlider Liderlik Ekosistemi çatısı
altında bir araya gelir. Bir sene süren program, akademik liderlik eğitimlerinin
yanı sıra mentorluk programı, koçluk programı ve ayrıcalıklı etkinlikler ile lider
adayı profesyonellerin yetkinliklerini geliştirirken, katılımcıları Liderlik Ekosistemi
içerisindeki diğer liderler ile bir araya getirir. Yenibirlider Derneği’nin güçlü Liderlik
Ekosistemi’nden faydalanan temsilciler, alanında uzman kişilerin deneyimlerinden ve
bilgi birikimlerinden yararlanarak fark yaratan liderler olma yolunda ilerler.
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YBL Profesyonel katılımcılarının
farklı sektör ve trendleri takip
etmesini sağlamayı, onları iş dünyası
duayenleri ile bir araya getirmeyi
ve farklı kültür sanat aktivitelerini
deneyimlemelerini sağlar.

Koçluk Programı
YBL Profesyonel katılımcılarının
güçlü ve gelişime açık yönlerini
fark etmelerini sağlamayı
hedefler.

Mentorluk Programı

25
SAAT

NETWORK

9

SAAT

KOÇLUK

6

SAAT

MENTORLUK

Farklı sektörlerde bulunan
ilham verici profesyoneller,
YBL Profesyonel katılımcılarına
kariyer danışmanlığı yapar.
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YBL Profesyonel
Akademik Programı
12 hafta sonu eğitimi olacak
şekilde tasarlanan akademik
eğitimler Boğaziçi Üniversitesi
iş birliği ile yürütülmektedir.
Yenibirlider Derneği,
ekosistemdeki kurumlara
ve katılım hakkı kazanan
tüm temsilcilere Boğaziçi
Üniversitesi’nin akredite ettiği bir
katılım sertifikası takdim eder.

Koçluk, bireylerin içinde bulundukları
durumun farkına varmalarını ve karşılarına
çıkan fırsatlarda daha etkin seçimler
yapmalarını sağlayarak, gelişimlerindeki
ivmeyi arttırır.

Koçlar, bireylerin potansiyellerini
keşfederek hedeflerini ve kendilerini
gerçekleştirmelerine, büyüme ve içsel
bütünleşme sağlamalarına, kısacası yaşam
kalitelerini yükseltmelerine destek verir.

Mentorluk Programı

Ayrıcalıklı Etkinlikler

Yenibirlider Liderlik Ekosistemi’nde yer alan kurumlardan
birer üst düzey yönetici, programa katılım hakkı kazanan
temsilcilerimize mentorluk desteği verir.

YBL Profesyonel programının en önemli odaklarından biri, geleceğin liderlerini bir araya
getirerek onlara iş dünyası ile ayrıcalıklı temas ve kişisel gelişim fırsatları sunmaktır.
Programda sunulan fırsatlar 3 ana konuya odaklanır:

Mentorluk yapacak yöneticiler, kurumlar arası etkileşimi artırmak için kendi kurumları
dışında çalışan bireylere mentorluk yaparlar. Mentor ve temsilcisi minimum 4 kez
mentorluk görüşmesi yapar. Görüşmenin içeriği ve detayları öncesinde Yenibirlider
Derneği ekibi tarafından taraflara sunulur. Mentorluk programında hedef, başarmış
olanları başarmak isteyenler ile bir araya getirerek temsilcilerin kariyer basamaklarında
en doğru adımları atmalarına yardımcı olmaktır. Programdan mezun olan temsilciler ise
ekosisteme katılım hakkı kazanan üniversite öğrencilerine gönüllü mentorluk yaparak,
kariyer planlarına destek olur.
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Bu süreç, günümüzün yoğun koşuşturmalı temposunda bireylerin karşılaştıkları
zorlukları aşmalarına ve ulaşmak istedikleri hedeflerine doğru yol almalarına yönelik
bir çalışmadır. Koçluk sürecinde bireyler, yaşamlarında yeni olasılıkları değerlendirerek
hedeflerine ulaşmak için gerekli farkındalığa, becerilere ve aksiyonlara odaklanır.

Ayrıcalıklı iş dünyası etkinlikleri
Kültür ve sanat alanında vizyon geliştirecek ve katılımı teşvik edecek özel aktiviteler
Sağlıklı yaşam alanında farkındalık arttıracak ve motive edecek fırsatlar
Etkinlik Türleri: Teknik Geziler, Müze ve Sergi Ziyaretleri, Lider Koleksiyonlarının Ziyareti,
CEO Club Buluşmaları, Liderlik Zirveleri, Trend Konferans ve Seminerler, Spor Aktiviteleri,
Sağlıklı Yaşam Seminerleri, Atölye Çalışmaları
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YBL Profesyonel Programı’na 2019 yılı
Şubat ayında başladım ve Aralık ayı
itibarıyla programı tamamladım. Bu süreçte
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki derslerin yanı
sıra mentorluk ve koçluk programlarını da
tamamladım. Ayrıca seçmeli olan bir konu
olan Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedefleri ile
ilgili hazırladığım “Fit Ofis” isimli projemi de
başarıyla tamamladım ve yeterlilik sertifikası
almaya hak kazandım.
2016 yılından beri üyesi olduğum,
Aygaz ailesinin desteğiyle 2019 yılı
içerisinde katıldığım YBL Profesyonel
Programı’nı deneyimlemiş olmaktan
dolayı çok mutluyum. 5 yıl önce İşletme
Bölümü’nden mezunu olarak ayrıldığım
Boğaziçi Üniversitesi’nde zamanında
ders aldığım veya alma imkanı olmayıp
tanımak istediğim birbirinden değerli
hocamız ile birçok farklı konuda
kaliteli zaman geçirmek çok keyifliydi.
Yenibirlider Derneği vizyonu ve stratejisi
ışığında network gelişimi, yeni ve farklı
bakış açıları kazanımı, bütünsel yönetim
yetkinliklerinin hem teorik hem de
uygulama ayağında gelişmesi açısından
çok etkili bir süreç geçirdim. Tekrardan
teşekkür ediyorum.

Can Altın
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Programa başladığımda Baymak’ta yeni
yönetici olmuştum. YBL Profesyonel Programı
sayesinde, taze bir yönetici olarak bu süreçte
nelere önem vermem gerektiğini anladım ve
iyi bir lider nasıl olunur sorusunun cevaplarını
konu uzmanlarından farklı perspektiflerden
dinleme şansı yakaladım. Çeşitli sosyal
aktiviteler ve konferanslar sayesinde hem farklı
kişilerle tanıştım hem de kendi alanım olan
marka ve pazarlamadaki en güncel gelişmeleri
birinci ağızlardan dinledim. YBL Profesyonel
Programı “yeni bir lider” olduğum bu dönemde
bana büyük rehberlik etti. Programın geniş
kapsamlı içeriği ile birlikte paralelde yürüyen
mentorluk sürecini çok faydalı buldum. İş
hayatında benimle benzer yollardan daha
önceden geçmiş birinin tecrübelerinden
faydalanmak ve fikir alışverişinde bulunmak
benim için yol gösterici oldu. Öncelikle beni
bu programa dahil eden Baymak’a sonra da
Yenibirlider Derneği’ne bu kapsamlı program
için çok teşekkür ederim.

Ece Salihoğlu

YBL Profesyonel Programı tüm detayları
en ince ayrıntılarına kadar titizlikle
kurgulanmış, içeriği, paydaşları ve
organizasyonu bakımından Türkiye’de
benzeri bulunmayan bir program.
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eğitimler
sayesinde Türkiye’nin önemli
akademisyenlerinden girişimcilikten
sosyolojiye, dijital dönüşümden Türkiye
ve dünya ekonomisine birçok konuda
ders aldık. Bu eğitimlerin üniversite
mezuniyeti sonrası iş hayatı içerisinde
zamanla körelen akademik refleksi,
okumayı araştırmayı, merakı ve en
önemlisi soru sorma alışkanlıklarını
tekrar tetiklemesi bakımından benim
için çok faydalı olduğunu özellikle
belirtmek isterim. Yenibirlider ekibinin
geçmiş tecrübeleri ve algoritmalarıyla
yaptığı eşleşme sayesinde bana çok
değerli katkılar sunan mentorum Tuna
Canatar ile tanıştım. Görüşmelerimizin
hemen hepsi planladığımızdan daha
uzun sürdü, konuşmaya, anlatmaya,
paylaşmaya doyamadık. Görüşmelerimiz
sonucu aldığım bazı aksiyonların hem
kişisel gelişimim hem de iş hayatım
için çok olumlu sonuçlar doğurduğunu
söyleyebilirim. Sonuç olarak YBL
Profesyonel Programı’na katılmaktan ve
bu ekosisteminin bir parçası olmaktan
dolayı çok mutluyum.

YBL Profesyonel Programı katılımcısı
olarak öncelikle çoğunlukla Boğaziçi
Üniversitesi’nde gerçekleşen ve
günümüz koşullarında tüm lider
adaylarının bilmesi gereken konular
üzerine aldığımız eğitimlerin içeriği
ve kalitesinden oldukça memnun
kaldım. Amacı geleceğin yöneticilerine/
liderlerine ışık tutmak olan Yenibirlider
Derneği’nin Boğaziçi Üniversitesi
ve değerli hocalarımızla yaptığı
bu iş birliğinin son derece isabetli
düşünüyorum.
YBL Profesyonel Programı’nda en çok
yararlandığım, kendimi objektif olarak
değerlendirdiğim ve farkındalığımı
daha da arttırdığım kısım mentor ve
koçluk görüşmeleri oldu. Bu görüşmeler
sayesinde hem iş hayatında hem de
günlük hayatta potansiyelimizi nasıl
gerçekleştirebileceğimiz üzerine çok
sayıda ipucuna sahip oldum. En büyük
hedefim olan potansiyel beni bulma ve
sınırlarımı zorlayarak gelişmeye devam
etme tutkusunun anahtarını bulmuş
oldum. Süreçte emeği geçen herkese
teşekkür ederim.

Aytuğ Sönmez

Engin Karabacak
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7. YAŞIMIZI KUTLADIK!
Türkiye’nin liderlik ekosistemini oluşturmak için çıktığımız
yolda 7 yılı geride bıraktık.
7. yaşımızda düzenlediğimiz panelde ekosistemizde uzun yıllardır yer alan, GittigidiyoreBay / İnsan Kaynakları Direktörü & Gelişmekte Olan Avrupa Ülkeleri Çalışan Deneyimi
Müdürü Murat Yüksel, Bilim İlaç İnsan Kaynakları Yöneticisi Elif Aşıcı, ItsMee App
Kurucusu Özgür Olgun programlarımızın yolculuklarındaki etkisini bizlere aktardılar. Bu
özel kutlamaya değerli mentorlarımız, koçlarımız, kurumsal destekçilerimiz ve program
temsilcilerimizin katılımı doğum günümüzü daha da kıymetli kıldı.
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5 Aralık 13:30 - 15:30

Dijital Dönüşüm ve İnsan Kaynakları
Yönetimi Seminerleri

Dijital Dünyada Değişmeyen Değerler
Banu Sürek
Index Genel Müdürü

Barış Müstecapoğlu
Divan İnsan Kaynakları
Kıdemli Müdürü

Hayallere Ulaşma Rehberi

Bahçeşehir Üniversitesi COOP ile birlikte Aralık ayında 3 hafta süren
“Dijital Dönüşüm ve İnsan Kaynakları Yönetimi” seminer serisi
organize ettik.
Yenibirlider Gelişim Programı mentor ekosistemimizden belirlediğimiz konuşmacılar
ile üniversite öğrencilerine yönelik 6 tane seminer başarıyla gerçekleşti.
Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsünde gerçekleşen seminerlere
ekosistemimize dahil olmak isteyen özellikle üniversite programlarımıza başvuran
öğrencilere duyurularak Yenibirlider Derneği ile etkileşimleri sağlandı.
YBL Profesyonel Liderlik Gelişim Programı’nın 6 değerli mentoru ile etkin iletişim
sağlanarak, mentorlarımızı ilk kez üniversite iş birliklerimize aktif olarak dahil ettik.

12 Aralık 13:30 - 15:30
Kurumsal Kariyer & Startup Dünyası
Serdar Uçar

Netaş Danışma
Kurulu Üyesi

Murat Yüksel
GittiGidiyor Çalışan
Deneyimi Direktörü

Bu seminer serisi ile ekosistemimizde yer alan mentorlarla iş birliğinde bulunma,
öğrencilere vizyon, kariyer paylaşımlarında bulunma ve derneğin bilinirliğini artırma
konularında hedeflediğimiz etkiyi yüksek katılım ile gerçekleştirdik.

19 Aralık 13:30 - 15:30
Derya İren

Siemens
Pazarlama Müdürü
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HR Management

Sezin Ninic

Adecco İnsan
Kaynakları Direktörü

Dijital Dönüşüm
İşte İlk 90 gün
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KATILIMCI
KURUMLAR

PROGRAMLAR SPONSORU

YBL21 Programı – İŞ’te YBL Programı

YBL Profesyonel Liderlik Gelişim Programı

YBL PROFESYONEL LİDERLİK GELİŞİM
PROGRAMI KATILIMCI KURUMLAR
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Hukuki Destek Sponsoru

İletişim Sponsoru

Ulaşım Sponsoru

İşbirlikçilerimiz
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