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YENİBİRLİDER
DERNEĞİ
Yenbrlder Derneğ, Türkye’nn yen nesl lderlernden
oluşan üyeler ve ülkemze öneml hzmetlerde bulunmuş
fkr önderlernn desteğ le hayatın her alanında etkl
olablecek toplum lderlern destekleme hedefyle
2012 yılında kurulmuştur.
Yenbrlder, Türkye’nn fark yaratan breylernn uluslararası rol modeller
olmalarını sağlayacak, sıra dışı olanaklar sunan lderlk ekosstemn
oluşturmak ve yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Kapaste gelştrme programlarıyla fark yaratan breylern lderlk yetknlklern
gelştrmeler çn alanlar yaratırken, mevcut lderler arasında köprüler kurarak
karşılıklı etkleşm ve dönüşümü kolaylaştırmaktadır. Bütün çalışmalarını,
sektörler arası ş brlğn etkn hale getrmek üzernden kurgulamaktadır.
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Yenbrlder Gelşm Programı’nın amacı, Türkye’nn en önde gelen kurumlarında karyerlern devam ettren ve
dahl oldukları organzasyon ve topluluklarda fark yaratacak lder adayı profesyonellerne blg, anlayış ve becer
kazandırmaktır. Program mezunları stratejk br amaç doğrultusunda blgye dayalı kararların verldğ
organzasyonları yöneteblen lderler olacaklardır.
Yenbrlder Lderlk Ekosstemmze dahl olan program temslclermz ve ekosstem çersnde yer alan
kıymetl mentorlarımız ve profesyonel koçlarımızla brebr çalışma fırsatı yakalarlar. Ekosstem çersnde çeştl
gönüllülük projelernde yer alan program katılımcıları blglern pratğe dökme fırsatı yakalarlar.
Mentorluk ve koçluk programlarının yanı sıra ekosstem le gerçekleştrdğmz kültür sanat, ş dünyası, spor ve
djtal buluşmalarımıza katılarak, aktf rol oynarlar. Her sene mezunları le güçlenmeye devam eden Yenbrlder
Gelşm Programı, mezunların da yetşen lder adaylarına sosyal fayda sağlayabldkler br platform olup, kendn
gelştrmeye açık başarılı profesyoneller bünyesne katmaktan gurur duymaktadır. Programdan mezun olmaya
hak kazanan temslclermz yaşam boyu öğrenm ve etkleşm alanı olan Yenbrlder Alumn ekosstemnde yer
alarak kşsel ve profesyonel gelşm yolculuklarına devam ederler.
Yenbrlder Gelşm Programı 2022-2023 eğtm dönemnde Boğazç Ünverstes Güney Kampüs ve çevrm ç
buluşmalarıyla hbrt olarak gerçekleşecektr.
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2022-2023 17. Dönem Akademk Program
Sürdürüleblr İnsan Bağları Oluşturmak (Networkng) Erdal Uzunoğlu
Sürdürüleblrlk Yönetm Dr. Tamer Atabarut & Bahar Özay
Yaratıcılık, İnovasyon ve Grşmclk Dr. Öğr. Üy. Oğuzhan Aygören
Yapay Zeka Çağında Büyük Ver le Yönetm Dr. Öğr. Üy. Hayr Tongarlak
Kşsel Marka Yönetm Prof. Dr. Ayşegül Toker
Öz Farkındalıklı Lderlk Dr. Behce Ertenu
Hkayenn Gücü le Ldern Özgün İletşm Şeyda Taluk
Organzasyonların Doğası ve Stratej Yönetm Dr. Burçn Doğru
Takım Ruhu ve Ekp Yönetm Dr. Burçn Doğru
Krzlerde ve Drençlerde Değşm Yönetm Dr. Duygu Salman Öztürk
HEEYO: Hızlı,Esnek,Entegre,Yaratıcı Organzasyonların Yönetm Dr. Ecmel Ayral
Türkye ve Dünya Ekonoms Prof. Dr. Nesrn Okay
Proje Döngüsü Yönetm Doç. Dr. Aslı Denz Helvacıoğlu

Program Kazanımları
Program, temslclern lderlk vasıflarını
güçlendrmek ve gelştrmek adına tasarlanmış
olup katılımcılar düzeynde aşağıdak
kazanımları hedeflemektedr:
- İnsyatf almak
- Zorluklarla başa çıkablmek
- Kşsel gelşmlerne önem vermek
- Başkalarının gelşmesne katkıda bulunmak
- Başkalarına lham verp onları motve etmek
- İlşk kurmak
- Değşmden yana taraf olmak
- İşbrlğ ve takım çalışması
- Dış dünya le bağlantı kurmak
- Sorunları çözmek ve meseleler analz etmek
- Stratejk bakış açıcısı gelştrmek

Akademk Program & Atölyeler
Boğazç Ünverstes ş brlğ le tasarlanan
Gelşm Programı 13 farklı konu başlığında
alanında uzman eğtmenlerle gerçekleşr.
Mentorluk Programı
İlham verc profesyonellern mentorluğu
eşlğnde kşsel ve profesyonel gelşm
hedeflenr.
Koçluk Programı
Temslclern güçlü ve gelşme açık yönlern
fark etmelern hedefler.
Ayrıcalıklı Etknlkler & Ekosstem
Çalışmaları
İş dünyası, kültür-sanat ve spor
etknlklernde temslcler Yenbrlder
davetls olarak djtal ve fzksel buluşmalarda
br araya gelr. Program katılımcıları
ekosstem çersnde mentor, eğtmen gb
gönüllü roller üstlenerek, ekosstem
çersnde becerlern paylaşablecekler br
alanda yer alırlar.

Mentorluk Programı
Yenbrlder ekosstemnde yer alan br üst
düzey yönetc, programa katılım hakkı kazanan
profesyonellere mentorluk desteğ verr.
Mentorluk yapacak yönetcler, kurumlar arası
etkleşm artırmak çn kend kurumları dışında
çalışan breylere mentorluk yaparlar.
Ekosstem kapsamında yer alan profesyoneller
se ekossteme katılım hakkı kazanan ünverste
öğrenclerne mentorluk yaparak, karyer
planlamalarında onlara destek olurlar.
Mentorluk programına dahl olmak steyen
temslclern verm alablmeler çn mentor ve
temslcsnn mnmum 4 görüşme
gerçekleştrmeler beklenr.
Görüşmenn çerğ ve detayları öncesnde
Yenbrlder ekb tarafından taraflara sunulur.
Mentorluk programında hedef, başarmış olanları
başarmak steyenler le br araya getrerek
karyer basamaklarında en doğru adımları
atmalarına yardımcı olmaktır.

Yenbrlder Mentorluk Programı’nda tüm
sektörlerden alanlarında çok deneyml mentorların
varlığı nasıl temslclerlermz çn br fırsatsa aynı
şeklde genç jenerasyonla br arada yürütülen
programın mentorlara de yen bakış açıları
kazanmaları adına katkı sağladığını belrtmek sterm.
Altuğ Merhap
Denzbank Telefonda Satış-Tahslat ve
Müşter Yenden Kazandırma Grup Müdürü
Program Mentoru
Deneymlern aktarılması ve sonrasında da o
deneymlern başkalarında vücut bulduğunu ve
gelşerek br dalga halnde yayıldığını görmek benm
en büyük keyfm. Mentorluk programı da bzm
deneyerek yaptığımız, deney yaparak elde ettğmz
tüm brkmlern bunları gelştrecek olan gençlere
aktarılmasına fırsat veren br program. Yeter k bzden
sonra gelenlern de deneym elde edeblmeler çn
deney yapmalarına, denemelerne fırsat verelm.
Pınar Yamaner
Alarko Holdng İnsan Kaynakları ve
Organzasyon Metot Drektörü
Program Mentoru

Koçluk Programı
Koçluk, breylern çnde bulundukları durumun
farkına varmalarını ve karşılarına çıkan fırsatlarda
daha etkn seçmler yapmalarını sağlayarak,
gelşmlerndek vmey artırır.
Koçlar; breylern potansyellern keşfederek
hedeflern ve kendlern gerçekleştrmelerne,
büyüme ve çsel bütünleşme sağlamlarına,
kısacası yasam kaltelern yükseltmelerne
destek verr.
Yenbrlder ekosstemnde yer alan değerl
koçlarımız le koçluk desteğ almak steyen
profesyonel temslclermz Yenbrlder ekb
tarafından tanıştırılarak süreçler başlatılır.
Programa katılmak steyen profesyonel
temslclern, programdan verm alablmeler
adına koçları le en az 6 seans gerçekleştrmeler
beklenr.

Yenbrlder Gelşm Programı sayesnde çok
becerkl, vzyon sahb ve kendlernn farkında
genç profesyoneller le tanıştım. Programın kend
kşsel ve kurumsal gelşmlerne büyük katkıları
olduğunu görmek ve bu sürecn br parçası olmak
ben çok mutlu edyor.
Meryem Yılmaz Kılıç
ÇEL-MER Çelk End. A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı
Program Koçu

Kurumsal hayat yolculuğunda htyaç duyan
arkadaşlara yol arkadaşlığı yapablmek,
potansyellernn, hayatta k olasılıkların ne kadar
çok olduğunu keşfetmeler sürecnde onların
muczelerne vesle olablmek benm çn
oldukça kıymetl br deneym.
Gözde Avcoglu Avdel
Bosch IT Yönetcs ve IT Proje Yönetcs
Program Koçu

Ayrıcalıklı Etknlkler & Ekosstem Çalışmaları
Ayrıcalıklı Etknlklerde Yenbrlder Gelşm Programı temslcler br araya getrlr ve onlara ayrıcalıklı ş dünyası,
kültür sanat ve spor faalyetler sunulur. Buluşmalar fzksel mekanlarda veya djtal platformlarda gerçekleşr.
Etknlklern amacı kşler br araya getrrken, vzyon gelştrecek ve katılımı teşvk edecek özel aktvteler
gerçekleştrmek, temslclere farkındalık yar atacak ve onları motve edecek fırsatlar sağlamaktır. Program
katılımcıları ekosstem çersnde çeştl projelerde aktf rol alarak, kazandıkları blgler pratğe dökme şansı ednrler.

İletşm yöntemnn gücünü anlamak, farkındalık le
yapılan şlerde artan değer, farklı yetknlklern
brlkte kullanılmasının faydaları, beklenmeyen
durumlar karşısındak tutumun olumlu ve olumsuz
etkler, olaylara yaklaşımın önemn kazandım
program boyunca. Yenbrlder ekbne ve
hocalarımıza tekrardan teşekkürler.
Begüm Avcı
Tüpraş Başmühends
2021-2022 Program Temslcs

Öncelkle çok değerl ve blgl nsanlarla tanışmamıza
ve devamında da onlardan faydalanmamıza vesle
olduğunuz çn teşekkür ederm. Türkye’nn en y
devlet ünverstes olan Boğazç Ünverstesnn çok
değerl hocalarını tanımak da ekstra gurur. Her br
ders ayrı öneme sahpt ve her brnden edndğm
blgler ufkumu genşlett. Programın ve ekosstemn
br parçası olduğum çn çok şanslı hssedyorum.
Esra Eyceoğlu
Enerjsa Avukat
2021-2022 Program Temslcs
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