
Daha önce hiç sahip olmadığın bir şeye sahip olmak istiyorsan

daha önce hiç yapmadığın bir şey yapmalısın.

N. Peseschkian

‘B İRE-B İR  KOÇLUK SEANSLARI  DESTEKLİ   ATÖLYE ÇAL ISMALARI ’

YÖNETİC İ  OLMA HALLERİ
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Uluslararası düzeyde yapılan ‘bağlılık’ araştırma-

larından çıkan ortak sonuç şu ki ‘çalışanlar aslında 

şirketlerini değil yöneticilerini terk ediyor’ İster bir 

kişi ister bin kişilik bir ekip yönetin, iş sonuçla- 

rınızın verimli olması ekip üyelerinizle kurmuş 

olduğunuz ilişki ve iletişim kalitesine bağlı olduğu 

günümüz iş dünyasının en temel gerçeği…

İstediğimiz iş sonuçlarına ulaşabilmemiz için 

‘Yönetim Becerileri’ adı altında geçen tüm yetkin-

likleri bilinç düzeyinde uygulamak yetmiyor.  

Daha önce hiç sahip olmadığın 

bir şeye sahip olmak istiyorsan

daha önce hiç yapmadığın 

bir şey yapmalısın.

N. Peseschkian

İş hayatında, ‘Yönetme’ rolünü hayatımıza aldığımız ilk andan itibaren farkı-

na varmamız gereken en temel nokta ‘hayatın her alanında sahip olduğu-

muz bakış açılarının aslında ekip üyelerine karşı davranışlarımızın temeli 

olduğu’ konusu. Hayata ne şekilde bakıyorsak ‘Yönetme’ konusuna da bu 

şekilde bakarız aslında. 

Gerçek ve sürdürülebilir etkiyi yaratmak , tüm bu becerilerin içselleştirilerek, 

benimsenmesine bağlı. Özetle ‘Yapma’ halinden çıkıp, ‘Olma’ haline geçen 

bir zihin yapısı günümüz yöneticilerinde aranan en temel nitelikler.

5 kişilik kontenjanla sınırlı olan YÖNETİCİ OLMA HALLERİ 

Koçluk&Atölye çalışmalarının ilk serisi yönetici olarak  öncelikle kendimizde 

dönüşüm yaratarak ardında da ekibimize yansıtarak hayat sonuçlarımızı ne 

şekilde değiştirebileceğimizi  birlikte deneyimleyeceğimiz ve sonuçlandıra-

cağımız bir sürecin  ilk adımı . 

Bekleriz…. 

http://www.pdropenplatform.com
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/  meltemsakarcan

YÖNETİCİ OLMA HALLERİ Koçluk&Atelye çalışmaları serisinin grup 

lideri olan Meltem Şakarcan,  finans ve kurumsal eğitim sektöründe satış, ope- 

rasyon yönetimi, kalite ve organizasyonel gelişim alanlarında 25 yıldan fazla 

yönetim tecrübesine sahiptir.

Meltem Şakarcan, 2009’dan bu yana yürüttüğü İcra Kurulu Başkanlığı görevin-

de, PDR Group şirketlerinin ve markalarının büyümesinden sorumlu oldu. İcra 

Kurulu Başkanı olmadan önceki görevi olan Telephone Doctor Genel 

Müdürlüğü sırasında 3 sene içinde şirketin 3 kattan fazla büyümesini sağlayan 

Meltem Şakarcan, PDR Group İcra Kurulu Başkanlığı’nın yanı sıra grup 

şirketlerinin yönetim kurullarında da görev alıyor.

Meltem Şakarcan; liderlik sorumluluklarının yanında aynı zamanda koç ve 

danışman olarak da çalışmakta olup, öz sermayeyi büyütmek, daha iyi yönet-

mek ve liderlik etmek konularında danışmanlık veriyor. Uluslararası Koçluk 

Federasyonu (ICF) üyesi olup, Kasım 2016 itibarı ile ACC unvanı ile akredite 

olmuştur.  Aynı zamanda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ‘nın danışman 

havuzunda yer almaktadır. 

Meltem aynı zamanda SHIFT! Kitabının ortak yazarlarından biridir.

https://www.linkedin.com/in/meltemsakarcan
http://www.pdropenplatform.com


01‘Degerlerimle 
      Yönetiyorum’ 02 ‘İleri 

     Besleme’

Tecrübe düzeyi ve yılı ne olursa olsun bir yöneti-

cinin en önemli rolü ekip arkadaşlarının özdeğer- 

lerinin gelişmesini sürekli olarak teşvik etmektir. 

YÖNETİCİ OLMA HALLERİ serisinin bu ilk 

atölye çalışmasında, katılımcılarımız öncelikle kişi- 

sel ve yönetsel olarak güçlü yönlerini ve değerlerini 

keşfedecekler. Bu değerlerle yönetsel bakış 

açılarını birleştirdiklerinde ne şekilde fark yarata-

caklarını görebilecekler. Başkalarını iyi yönetmek 

ve olumlu iş sonuçları elde etmenin hayata bakış 

açılarının oluşturduğunu ortaya koyarak, kendi 

özdeğerleriyle birlikte ekiplerinin özdeğer farkın-

dalıklarını arttıracak iletişim araçları hakkında bilgi 

sahibi olacaklardır. 

Geri bildirim süreci uzun yıllardır temel bir yöne-

tim becerisi olarak kabul edilmekle birlikte ekip 

motivasyonunu oluşturan en temel unsur olarak 

da önümüze çıkmaktadır. Kişisel ve iş sonuçlarını 

geliştirmek için verilen geri bildirim ancak iyi kabul 

gördüğünde ve kişi tarafından uygulandığından 

işe yarar ve sonuç getirir. YÖNETİCİ OLMA 

HALLERİ serisinin ikinci atölye çalışmasında, 

katılımcılarımız öncelikle ‘yönetici’ olarak kendi zihin 

yapımızı inceleyerek bu süreci güven oluşturmak 

için kullanmanın temelini oluşturacaklar. Böylelikle, 

geçmişe odaklanmak yerine gelecekte olabilecek 

fırsatlara yönelik ileri besleme yapmanın yaratacağı 

zihinsel motivasyonun farkına varacaklardır.

Y Ö N E T I C I H A L L E R I

Motivasyonun Temeli 

Geri Bildirim  Değil!

İleri Besleme!

17 Mayıs 2017

Kişisel ve Yönetsel 

Farkındalık. 

Değerlerimle Yönetiyorum!

19 Nisan 2017

http://www.pdropenplatform.com


03 ‘Delegasyon’ 04 Atölye & 
   Koçluk süreçleri

Delegasyon bir yönetici için çalışanlarının bilgi- 

lendirilmesi ve eğitimi için harcanan büyük bir 

zaman yatırımıdır. Kısa vadede kendini belli 

etmese de zaman içinde bu yatırımın yönetici için 

büyük bir kazanca dönüşmektedir. YÖNETİCİ 

OLMA HALLERİ serisinin bu son atölye 

çalışmasında katılımcılarımız, bu uzun vadeli 

süreçte yönetsel farkındalıkları ortaya çıkararak 

etkili sonuçlar alabilmek için delegasyon süreç- 

lerinde yönetici farkındalıklarını ortaya koyarak, 

etkin delegasyon için iş hayatında gerçekler dün-

yası ve duygular dünyasına ait araç ve yöntemleri 

uygulama sürecine geçeceklerdir. Böylelikle 

‘Yönetici Olarak’ ortaya koyabilecekleri farklı stratejiler, 

planlamalar üzerinde düşünmek için daha fazla vakit 

bularak sonuçlarını olumlu yönde etkileyebilecekler, 

bununla birlikte iş - özel hayat dengesini kurmak 

için de kendileri için farklı yollar keşfedeceklerdir.

Y Ö N E T I C I H A L L E R I

İlk seri programı 19 Nisan 2017 tarihinde başla-
yarak 15 Haziran 2017 ‘de sona erecektir.

3 tam gün yapılacak olan atölye çalışmalarının 
dışında her bir katılımcı için 3 seans olmak 
üzere süreç başında bire bir belirlenen             
hedeflere yönelik olarak koçluk seansları 
gerçekleştirilecektir.

Programların arasında verilecek olan bireysel 
ve grup ödevleri ile grup lideri ve tüm katılım-
cılar 3 ay  süre boyunca birlikte etkileşim 
halinde olacaklardır.

Atölye çalışmaları ve koçluk seansları Stylus 
Altunizade Trend Toplantı Salonlarında 
gerçekleştirilecektir. 

Katılımcılar koçluk seanslarını grup lideri ile 
ortak zaman dilimleri içinde birlikte belirleye-
bileceklerdir.

3 tam gün atölye çalışması ve 3 koçluk 
görüşmesi için toplam ücret katılımcı başına 
3.200.-TL +KDV’dir. Kayıt sırasında peşin 
olarak alınacaktır.

Koçluk Destekli Yönetici Gelişim Programı 
PDR Group İcra Kurulu Başkanı Meltem 
Şakarcan tarafından yürütülmektedir.

Katılımcı sayısı 5 kişi ile sınırlıdır.  

Delegasyon!

(Ekip Üyelerine Güvenmek 

ve Geliştirmek)

15 Haziran 2017

http://www.pdropenplatform.com



