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“Experience The Power Of Dialogue” 

 

 

KURUMLARDA KATILIMCI YÖNETİM SİSTEMLERİ  

VE DEĞİŞEN DİYALOGLAR 

 

� Dünyamızdaki değişim hızı arttıkça organizasyonlar bu hıza ayak uydurmakta zorlanmaya 

başladılar.  

� Geleneksel otoriter yapıların çöküşü, rekabet, teknolojik gelişmeler ve sürekli değişimin yarattığı 

belirsizlik ortamı yüzünden, organizasyonların yönetiminde artık alışıldık yöntemlerle bugün 

yaşanan sorunları çözmeye çalışmak başarılı sonuçlar vermiyor.   

 

Değişim girişimlerinin %70’i başarısız  
İşbirliklerinin %60’ı sonuç vermiyor 
Birleşmelerin %80’i fiyasko ile bitiyor 

 

� Şirket yöneticileri artık eskisinden daha hızlı ve doğru karar verme baskısı altında yaşıyorlar. 

Çalışanlarda bu ortamın  yaratığı gerginlik ve korku nedeniyle motivasyon kaybı yaşanıyor.  Bu 

durumda çalışanları ve diğer sistemleri senkronize edecek şekilde aynı bir orkestrada olduğu gibi 

farklı sesleri tek bir ses haline getirecek yöntem ve araçlara ihtiyaç var.  

� Günümüz organizasyonlarının yaşayan karmaşık sistemler olduklarının farkına varıyoruz. Karar 

alıcılar geleneksel yaklaşımların dışında, ekiplerin ve organizasyonun gelişimine yönelik, içinde 

yaşadığımız organizyonunun  nasıl oluştuğunu anlamamıza yardımcı olacak, organizasyona can 

veren değerleri ve davranışları anlamamızı sağlayacak, nelerden motive olduğumuzu ve kendimizi 

nasıl geliştireceğimizi gösteren  ve “tüm sistemi “ dikkate alan katılımcı yaklaşımlara, 

metodolojilere ihtiyaç duyuyorlar. 
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1 Günlük Program 
 

SEMİNERİN AMACI  
 
Danışmanlara, eğitimcilere ve kolaylaştırıcılara, ekiplerinin, bölümlerinin ve organizasyonlarının 

gelişimini kolaylaştıracak model ve tekniklerin tanıtılması, beceri kazandırılması.

 

 

 

 

Kimler Katılmalı? 

• Yöneticiler 

• Proje Yöneticileri 

• İK çalışanları 

• Eğitimci ve Danışmanlar 

• Üniversite öğrencileri 

 

 

 

 

 

İçerik 

• Günümüz organizasyonlarının  

sorun ve ihtiyaçları 

• Organizasyonlara sistem yaklaşımı 

• Kolaylaştırıcı Liderlik 

• Tüm sistem yaklaşımı ve prensipleri 

• Değişim yönetiminde tüm sistem 

yaklaşımının önemi 

• Geniş Katılımlı Toplantılar ve 

uygulama örnekleri 

o Olumlu Sorgulama (AI) 
o Açık Alan Teknolojisi (OST) 
o Dünya Kahvesi(World Café) 

 

Bu Programa Katılmakla Ne 
Kazanacaksınız? 

• Organizasyonel sorunlara sistem 
yaklaşımı ile bakabilme 

• Kolaylaştırıcı liderlik hakkında 
temel beceriler 

• Tüm sistem yaklaşımı ve 
uygulamalarını tanıma 

• Geniş katılımlı toplantı yönetimi 
temel becerileri  

• Olumlu sorgulama teknikleri 
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Program Yöneticileri 

 

Serdar Yurdakul –Ikeda Consulting 
Ekonomi ve işletme eğitimi aldıktan sonra iş hayatına bankacılık sektöründe yönetici 

olarak devam etti. Proje yöneticisi ve danışmanı olarak çeşitli sektörlerde projeler 

yürüttükten sonra, 2005 senesinde Ikeda Consulting’i kurdu ve değişim yönetimi alanında 

yurt dışında eğitimler aldı. Değişim yönetimi danışmanı ve kolaylaştırıcısı olarak 

çalışmalarına devam etmekte ve aynı zamanda Change Facilitation Associates Türkiye 

temsilciliğini yürütmektedir. 

 

 

Funda Oral-AAT Organizasyon 
İngilizce İşletme eğitimi aldıktan sonra  İstanbul’da, Lille’de, Milano’da dış ticaret ve 

finans konularında çalıştı. 2000 yılından itibaren  çalışmalarına kurumsal gelişime 

yönelik projeler ve uygulamaları konusunda devam etti. Pusula adlı bir eğitim programı 

geliştirdi ve uyguladı. 2003’ten beri  Açık Alan Teknolojisi yöntemi konusunda 

kolaylaştırıcılık  ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. 

 

 

 

Dilek Gençalp-Ikeda Consulting 
Bilkent Üniversitesi Turizm Otelcilik bölümünü bitirdi.  Conrad Istanbul’da Group Coordinator 

olarak çalıştıktan sonra İstanbul dışındaki oteller için satın alma yapan şirketini kurdu. 2001’den 
2007’ye kadar Management Centre Türkiye (MCT)’de önce Erasmus University Rotterdam 

Management School (RSM)’in Executive MBA Program Yöneticisi,  ardından İK, Pazarlama, 
Stratejist  Konferanslarında ve Avrupa Liderler Forumu’nda içerik yöneticisi oldu. 2007’de 

International Coaching Federation onaylı Co-Active Coaching eğitimini tamamladı. 2005’den beri 
World Café yöntemi konusunda çalışmalar yapmaktadır. 

 

EĞİTİM YER VE ÜCRETİ 
 5 ARALIK 2009      9.00-17.30 

 CENTRUM HALİÇ    Ulaşım planı için; http://www.cth.gen.tr 

 

Kurum adına katılım: 200 TL+KDV 

Bireysel katılım:  100 TL+KDV 

Üniversite öğrencisi: 50 TL+KDV  

 

Gün boyu ikramlar ve öğle yemeği bu ücretlere dahildir. 

 

KAYIT BİLGİLERİ 
Seminer katılım ücretlerini Türkiye İş Bankası Zincirlikuyu Şubesi (1154) 520921 no.lu hesaba 

yatırabilirsiniz. Katılımınızı lütfen ayrıca ikeda@ikedaconsulting.com adresine teyit ediniz. 

 Sorularınız için; Serdar Yurdakul   0-212-275 4749  Funda Oral  0-532-569 2269 

 


