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YENİBİRLİDER
DERNEĞİ
Yen�b�rl�der Derneğ�, Türk�ye’n�n yen� nes�l l�derler�nden 
oluşan üyeler� ve ülkem�ze öneml� h�zmetlerde bulunmuş 
f�k�r önderler�n�n desteğ� �le hayatın her alanında etk�l� 
olab�lecek toplum l�derler�n� destekleme hedef�yle 
2012 yılında kurulmuştur. 

Yen�b�rl�der, Türk�ye’n�n fark yaratan b�reyler�n�n uluslararası rol modeller 
olmalarını sağlayacak, sıra dışı olanaklar sunan l�derl�k ekos�stem�n� 
oluşturmak ve yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kapas�te gel�şt�rme programlarıyla fark yaratan b�reyler�n l�derl�k yetk�nl�kler�n� 
gel�şt�rmeler� �ç�n alanlar yaratırken, mevcut l�derler arasında köprüler kurarak 
karşılıklı etk�leş�m� ve dönüşümü kolaylaştırmaktadır. Bütün çalışmalarını, 
sektörler arası �ş b�rl�ğ�n� etk�n hale get�rmek üzer�nden kurgulamaktadır.
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Yen�b�rl�der Gel�ş�m Programı’nın amacı, Türk�ye’n�n en önde gelen kurumlarında kar�yerler�n� devam ett�ren ve 
dah�l oldukları organ�zasyon ve topluluklarda fark yaratacak l�der adayı profesyoneller�ne b�lg�, anlayış ve becer� 
kazandırmaktır. Program mezunları stratej�k b�r amaç doğrultusunda b�lg�ye dayalı kararların ver�ld�ğ� 
organ�zasyonları yöneteb�len l�derler olacaklardır.

Yen�b�rl�der L�derl�k Ekos�stem�m�ze dah�l olan program tems�lc�ler�m�z ve ekos�stem �çer�s�nde yer alan 
kıymetl� mentorlarımız ve profesyonel koçlarımızla b�reb�r çalışma fırsatı yakalarlar.  Ekos�stem �çer�s�nde çeş�tl� 
gönüllülük projeler�nde yer alan program katılımcıları b�lg�ler�n� prat�ğe dökme fırsatı yakalarlar.

Mentorluk ve koçluk programlarının yanı sıra ekos�stem �le gerçekleşt�rd�ğ�m�z kültür sanat, �ş dünyası, spor ve 
d�j�tal buluşmalarımıza katılarak, akt�f rol oynarlar. Her sene mezunları �le güçlenmeye devam eden Yen�b�rl�der 
Gel�ş�m Programı, mezunların da yet�şen l�der adaylarına sosyal fayda sağlayab�ld�kler� b�r platform olup, kend�n� 
gel�şt�rmeye açık başarılı profesyoneller� bünyes�ne katmaktan gurur duymaktadır. Programdan mezun olmaya 
hak kazanan tems�lc�ler�m�z yaşam boyu öğren�m ve etk�leş�m alanı olan Yen�b�rl�der Alumn� ekos�stem�nde yer 
alarak k�ş�sel ve profesyonel gel�ş�m yolculuklarına devam ederler. 

Yen�b�rl�der Gel�ş�m Programı 2022-2023 eğ�t�m dönem�nde Boğaz�ç� Ün�vers�tes� Güney Kampüs ve çevr�m �ç� 
buluşmalarıyla h�br�t olarak gerçekleşecekt�r.
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2022-2023 17. Dönem Akadem�k Program 

Sürdürüleb�l�r İnsan Bağları Oluşturmak (Network�ng) Erdal Uzunoğlu

Sürdürüleb�l�rl�k Yönet�m� Dr. Tamer Atabarut & Bahar Özay

Yaratıcılık, İnovasyon ve G�r�ş�mc�l�k Dr. Öğr. Üy. Oğuzhan Aygören 

Yapay Zeka Çağında Büyük Ver� �le Yönet�m Dr. Öğr. Üy. Hayr� Tongarlak

K�ş�sel Marka Yönet�m� Prof. Dr. Ayşegül Toker

Öz Farkındalıklı L�derl�k Dr. Beh�ce Ertenu

H�kayen�n Gücü �le L�der�n Özgün İlet�ş�m� Şeyda Taluk

Organ�zasyonların Doğası ve Stratej� Yönet�m� Dr. Burç�n Doğru

Takım Ruhu ve Ek�p Yönet�m� Dr. Burç�n Doğru

Kr�zlerde ve D�rençlerde Değ�ş�m Yönet�m� Dr. Duygu Salman Öztürk

HEEYO: Hızlı,Esnek,Entegre,Yaratıcı Organ�zasyonların Yönet�m� Dr. Ecmel Ayral

Türk�ye ve Dünya Ekonom�s� Prof. Dr. Nesr�n Okay

Proje Döngüsü Yönet�m� Doç. Dr. Aslı Den�z Helvacıoğlu



Program Kazanımları
Program, tems�lc�ler�n l�derl�k vasıflarını 
güçlend�rmek ve gel�şt�rmek adına tasarlanmış 
olup katılımcılar düzey�nde aşağıdak� 
kazanımları hedeflemekted�r:

- İn�s�yat�f almak
- Zorluklarla başa çıkab�lmek 
- K�ş�sel gel�ş�mler�ne önem vermek
- Başkalarının gel�şmes�ne katkıda bulunmak
- Başkalarına �lham ver�p onları mot�ve etmek 
- İl�şk� kurmak 
- Değ�ş�mden yana taraf olmak 
- İşb�rl�ğ� ve takım çalışması 
- Dış dünya �le bağlantı kurmak 
- Sorunları çözmek ve meseleler� anal�z etmek 
- Stratej�k bakış açıcısı gel�şt�rmek 

Akadem�k Program & Atölyeler
Boğaz�ç� Ün�vers�tes� �ş b�rl�ğ� �le tasarlanan 
Gel�ş�m Programı 13 farklı konu başlığında 
alanında uzman eğ�tmenlerle gerçekleş�r.

Mentorluk Programı
İlham ver�c� profesyoneller�n mentorluğu 
eşl�ğ�nde k�ş�sel ve profesyonel gel�ş�m 
hedeflen�r. 

Koçluk Programı
Tems�lc�ler�n güçlü ve gel�ş�me açık yönler�n� 
fark etmeler�n� hedefler. 

Ayrıcalıklı Etk�nl�kler & Ekos�stem 
Çalışmaları
İş dünyası, kültür-sanat ve spor 
etk�nl�kler�nde tems�lc�ler Yen�b�rl�der 
davetl�s� olarak d�j�tal ve f�z�ksel buluşmalarda 
b�r araya gel�r. Program katılımcıları 
ekos�stem �çer�s�nde mentor, eğ�tmen g�b� 
gönüllü roller üstlenerek, ekos�stem 
�çer�s�nde becer�ler�n� paylaşab�lecekler� b�r 
alanda yer alırlar.



Mentorluk Programı

Yen�b�rl�der ekos�stem�nde yer alan b�r üst 
düzey yönet�c�, programa katılım hakkı kazanan 
profesyonellere mentorluk desteğ� ver�r.

Mentorluk yapacak yönet�c�ler, kurumlar arası 
etk�leş�m� artırmak �ç�n kend� kurumları dışında 
çalışan b�reylere mentorluk yaparlar.

Ekos�stem kapsamında yer alan profesyoneller 
�se ekos�steme katılım hakkı kazanan ün�vers�te 
öğrenc�ler�ne mentorluk yaparak, kar�yer 
planlamalarında onlara destek olurlar.

Mentorluk programına dah�l olmak �steyen 
tems�lc�ler�n ver�m alab�lmeler� �ç�n mentor ve 
tems�lc�s�n�n m�n�mum 4 görüşme 
gerçekleşt�rmeler� beklen�r.

Görüşmen�n �çer�ğ� ve detayları önces�nde 
Yen�b�rl�der ek�b� tarafından taraflara sunulur. 
Mentorluk programında hedef, başarmış olanları 
başarmak �steyenler �le b�r araya get�rerek 
kar�yer basamaklarında en doğru adımları 
atmalarına yardımcı olmaktır.

Yen�b�rl�der Mentorluk Programı’nda tüm 
sektörlerden alanlarında çok deney�ml� mentorların 
varlığı nasıl tems�lc�lerler�m�z �ç�n b�r fırsatsa aynı 

şek�lde genç jenerasyonla b�r arada yürütülen 
programın mentorlara de yen� bakış açıları 

kazanmaları adına katkı sağladığını bel�rtmek �ster�m.

Altuğ Merhap
Den�zbank Telefonda Satış-Tahs�lat ve 

Müşter� Yen�den Kazandırma Grup Müdürü
Program Mentoru

Deney�mler�n aktarılması ve sonrasında da o 
deney�mler�n başkalarında vücut bulduğunu ve 

gel�şerek b�r dalga hal�nde yayıldığını görmek ben�m 
en büyük keyf�m. Mentorluk programı da b�z�m 

deneyerek yaptığımız, deney yaparak elde ett�ğ�m�z 
tüm b�r�k�mler�n bunları gel�şt�recek olan gençlere 

aktarılmasına fırsat veren b�r program. Yeter k� b�zden 
sonra gelenler�n de deney�m elde edeb�lmeler� �ç�n 

deney yapmalarına, denemeler�ne fırsat verel�m. 

Pınar Yamaner
Alarko Hold�ng İnsan Kaynakları ve 

Organ�zasyon Metot D�rektörü
Program Mentoru



Koçluk Programı

Koçluk, b�reyler�n �ç�nde bulundukları durumun 
farkına varmalarını ve karşılarına çıkan fırsatlarda 
daha etk�n seç�mler yapmalarını sağlayarak, 
gel�ş�mler�ndek� �vmey� artırır.

Koçlar; b�reyler�n potans�yeller�n� keşfederek 
hedefler�n� ve kend�ler�n� gerçekleşt�rmeler�ne, 
büyüme ve �çsel bütünleşme sağlamlarına, 
kısacası yasam kal�teler�n� yükseltmeler�ne 
destek ver�r.

Yen�b�rl�der ekos�stem�nde yer alan değerl� 
koçlarımız �le koçluk desteğ� almak �steyen 
profesyonel tems�lc�ler�m�z Yen�b�rl�der ek�b� 
tarafından tanıştırılarak süreçler� başlatılır.

Programa katılmak �steyen profesyonel 
tems�lc�ler�n, programdan ver�m alab�lmeler� 
adına koçları �le en az 6 seans gerçekleşt�rmeler�  
beklen�r.

Yen�b�rl�der Gel�ş�m Programı sayes�nde çok 
becer�kl�, v�zyon sah�b� ve kend�ler�n�n farkında 

genç profesyoneller �le tanıştım. Programın kend� 
k�ş�sel ve kurumsal gel�ş�mler�ne büyük katkıları 

olduğunu görmek ve bu sürec�n b�r parçası olmak 
ben� çok mutlu ed�yor.

Meryem Yılmaz Kılıç 
ÇEL-MER Çel�k End. A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı

Program Koçu

Kurumsal hayat yolculuğunda �ht�yaç duyan 
arkadaşlara yol arkadaşlığı yapab�lmek, 

potans�yeller�n�n, hayatta k� olasılıkların ne kadar 
çok olduğunu keşfetmeler� sürec�nde onların 

muc�zeler�ne ves�le olab�lmek ben�m �ç�n 
oldukça kıymetl� b�r deney�m.

Gözde Avc�oglu Avdel
Bosch  IT Yönet�c�s� ve  IT Proje Yönet�c�s�

Program Koçu



Ayrıcalıklı Etk�nl�kler & Ekos�stem Çalışmaları

Ayrıcalıklı Etk�nl�klerde Yen�b�rl�der Gel�ş�m Programı tems�lc�ler� b�r araya get�r�l�r ve onlara ayrıcalıklı �ş dünyası, 
kültür sanat ve spor faal�yetler� sunulur. Buluşmalar f�z�ksel mekanlarda veya d�j�tal platformlarda gerçekleş�r.
Etk�nl�kler�n amacı k�ş�ler� b�r araya get�r�rken, v�zyon gel�şt�recek ve katılımı teşv�k edecek özel akt�v�teler 
gerçekleşt�rmek, tems�lc�lere farkındalık yar atacak ve onları mot�ve edecek fırsatlar sağlamaktır. Program 
katılımcıları ekos�stem �çer�s�nde çeş�tl� projelerde akt�f rol alarak, kazandıkları b�lg�ler� prat�ğe dökme şansı ed�n�rler.

İlet�ş�m yöntem�n�n gücünü anlamak, farkındalık �le 
yapılan �şlerde artan değer, farklı yetk�nl�kler�n 
b�rl�kte kullanılmasının faydaları, beklenmeyen 

durumlar karşısındak� tutumun olumlu ve olumsuz 
etk�ler�, olaylara yaklaşımın önem�n� kazandım 

program boyunca. Yen�b�rl�der ek�b�ne ve 
hocalarımıza tekrardan teşekkürler. 

Öncel�kle çok değerl� ve b�lg�l� �nsanlarla tanışmamıza 
ve devamında da onlardan faydalanmamıza ves�le 
olduğunuz �ç�n teşekkür eder�m. Türk�ye’n�n en �y� 

devlet ün�vers�tes� olan Boğaz�ç� Ün�vers�tes�n�n çok 
değerl� hocalarını tanımak da ekstra gurur. Her b�r 
ders ayrı öneme sah�pt� ve her b�r�nden ed�nd�ğ�m 

b�lg�ler ufkumu gen�şlett�. Programın ve ekos�stem�n 
b�r parçası olduğum �ç�n çok şanslı h�ssed�yorum. 

Begüm Avcı
Tüpraş Başmühend�s� 

2021-2022 Program Tems�lc�s�

Esra Eyceoğlu
Enerj�sa Avukat

2021-2022 Program Tems�lc�s�
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