YENİ NESİLLERLE
SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI

Nesilden Nesile
Yönetim Akademisi
Aile şirketlerine yönelik olarak tasarlanan Akademi programları, aile şirketlerini
sürdürülebilir kılacak, sağlıklı bir ortamda gelecek nesillere taşıyacak ve kurumsallaşma
süreçlerinde önemli rol alacak yönetici adaylarını yetiştirmeyi hedefliyor. İşletme
eğitimi altyapısı olmayanlar için “Aile Şirketleri İçin Yönetici Geliştirme” ve işletme
eğitimi altyapısı olanlar için “Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma” olarak iki program
tasarlandı.
Akademinin temelinde “Aktif ve öğrenen birey” olma ve kapasitesini kendi ve kurum
yararına kullanma anlayışı var. Programlar katılımcının önce kendine, sonra dahil
olduğu aileye ve kuruma karşı sorumluluk alması, yaratıcı yaklaşım sergilemesi
amacıyla tasarlandı.
Siz de üniversite mezunu ve aile şirketinin bir üyesiyseniz, Nesilden Nesile Yönetim
Akademisi’ne bekleriz.

Aile Şirketleri İçin Yönetici Geliştirme Programı
(İşletme Eğitimi Altyapısı Olmayanlar İçin – 96 Saat)
25 EKİM 2018 – 31 OCAK 2019
- Yönetim ve Organizasyon: Yönetimin Temel Fonksiyonları,
Organizasyon Yapıları ve Tasarımları, Örgüt Kültürü ve Örgütsel Davranış
- Muhasebe ve Finans: Paranın Zaman Değeri, Muhasebenin
Temel Taşları, Mali Tablo Örnekleri: Bilanço, Gelir Tablosu ve Fon Kaynak ve
Kullanım Tablosu, Mali Tablo Analizi, Defter Değeri, Piyasa Değeri, Net Aktif Değeri
- Pazarlama: Stratejik Pazarlama Yönetimi,
Pazarlama Bölümlendirme – Hedef Pazar Belirleme – Konumlandırma,
Tüketici Davranışları, Müşteri İlişkileri Yönetimi, E-Pazarlama
- Proje ve Süreç Yönetimi: Proje Yönetimi, Süreç Yönetimi,
Bilgi Sistemleri Yönetimi, Dijital Dönüşüm

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Programı
(1. Döneme Katılanlar ve İşletme Eğitimi Altyapısı Olanlar İçin - 72 Saat)
21 ŞUBAT – 16 MAYIS 2019
- Aile Şirketlerinin Yapısı: Dünyada ve Türkiye’de Aile Şirketlerinin Tanımı ve Önemi,
Aile Şirketlerinde Bireylerin Rolü, Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma,
Aile Şirketleri Gelişim Süreçleri, Aile Anayasası ve Yönetim Yapısı, Kurumsal İnovasyon,
Girişimcilik, Sürdürülebilir Büyüme, İş Yelpazesinin Genişletilmesi
- Aile Şirketlerinde Yönetim: Vizyon/Strateji Oluşturma ve Yönetme,
Stratejik Pazarlama ve Finans Yönetimi, Risk ve Değişim Yönetimi, İşbirliği Odaklı Yönetim,
Kendini ve Ekibini Yönetmek, Liderlik ve Yöneticilik, Şirketlerde Mentorluk Programları,
Çatışma ve İlişki Yönetimi
- Saha Ziyaretleri, Konuk Konuşmacı, Panel/Çalıştay ve Vaka Çalışmaları: Aile şirketlerindeki yönetim
konularında başarı hikâyeleri ve uygulamaya yönelik konular, davetli konuşmacılar tarafından
seminerlerde ele alınacak. Önceki aşamalarda kazanılmış olan beceriler ve yetkinliklerin pekiştirilmesi
ve içselleştirilmesi için vaka çalışması yapılacak. Konu ve yöntem seçimi danışman eğitmen
eşliğinde yapılacak ve bu alanda katılımcıya destek sağlanacak.

Değerli hocalar, ihtişamlı bir bilgi yuvası, keyifli sohbetler…
Çalışma hayatında edindiğim deneyimleri bir bağlama oturtmamı
sağlayan bu programın bütün paydaşlarına en içten teşekkürlerimi sunarım.
Nuri Cem Erbak

Çalışanı olduğum aile şirketimizin sürdürülebilirliğini sağlamak ve iş yerimize
kurumsal bir anlam katabilmek adına eğitim aldığım ING Bank ve Boğaziçi
Üniversitesi'nin, seçkin, güler yüzlü ve konusunda uzman eğitim kadrosuyla
iş yaşantıma katkıda bulundukları için teşekkür ederim. Herkese tavsiye ederim.
Simay Aydın

Nesilden Nesile programı sayesinde aile şirketlerinin sürdürülebilir
olması için farklı konularda deneyimli kadrodan ders aldık.
Programda ayrıca konuk konuşmacıların gelip hikâyelerini
anlatması güzeldi.
Pınar Sarıtaş

Farklı deneyimlere sahip, farklı sektörlerden insanlarla aynı programda bizleri
buluşturan ING Bank’a bu faydalı programı için teşekkur ederim.
Hande Özyer

ING Bank ve Boğaziçi ortak eğitim programı olan “Nesilden Nesile Yönetim
Akademisi” şirketimizin kurumsallaşması ve sürdürülebilirliği adına gerek temel
dersler, gerekse konuk konuşmacılar ve saha ziyaretleri ile bizlere önemli bir yol
gösterici olmuştur. Program üzerinde emeği olan herkese teşekkür ederim.
Şükran Topaloğlu

Aile şirketlerinin kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik çalışmalarına katkı sağlamayı hedefleyen
Nesilden Nesile Yönetim Akademisi'nde; aile şirketlerimizin yeni kuşakları olan bizler için
sağlanan yönetim ve organizasyon çalışmalarının profesyonel konuşmacılarla desteklenmesinin
yanında liderlik, yöneticilik, karar verme, vizyonerlik gibi temel konular ile birlikte nesiller arası
iletişim, çatışma ve ilişki yönetimi, aile anayasası ve yönetim yapısı, kurumsal inovasyon ve
girişimcilik gibi aile şirketleri için önemli konularda profesyonel isimlerle çalışma imkânı bulduk.
Hem ING Bank’a, hem Boğaziçi Üniversitesi’nin değerli öğretmenlerine kendi adıma teşekkür
ederim.
Fatma Topaloğlu

Her ne kadar katılımcılar olarak her birimiz farklı eğitim ve iş tecrübesine
sahip olsak da, şu anda köklü aile şirketlerinde 2. veya 3. nesil çalışanlar olarak
hepimiz aynı zorlukları ve sorunları yaşayan bir gruptuk. Böyle bir grupla bir araya
gelince eğitimler kesinlikle dersten daha çok terapi gibi geçiyordu :)
Sizinle ortak sorunları olan, aynı süreçlerden geçmiş veya geçmekte olan
insanlarla konuşup bir araya gelmek, bir anlamda dertleşmek için bile bu programa
katılmanın yeterli olduğunu düşünüyorum.
Fatma Turan

GÜN ve SAATLER:

Perşembe-Cuma / 09.30 - 16.30

ÜCRET:

1. ve 2. Program 10.500 TL + KDV
2. Program 6.000 TL + KDV

EĞİTİM YERİ:

Boğaziçi Üniversitesi’nin uygun olan
salonlarında organize edilecek.
Seminerlerin bazıları ve işyeri ziyaretleri
kampüs dışında gerçekleştirilecek.

EĞİTMEN KADROSU:

Aile Şirketleri İçin Yönetici Geliştirme ve
Kurumsallaşma programlarında görev alacak
eğitmenler Boğaziçi Üniversitesi öğretim
üyeleri ile ilgili konu uzmanları
BÜYEM eğitmenlerinden oluşacak.
Seminerler için aile şirketleri üzerine çalışan
veya alanında başarılı yöneticiler yer alacak.
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