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Beykoz Gelişim şirketlerin kârını artıracak
Beykoz Üniversitesi bünyesinde kurulan Yaşamboyu Öğrenme Merkezi
‘Beykoz Gelişim’, Türkiye’de bir ilke imza atarak, ‘Enneagram Metodoloji
Eğitimi’ ve sertifikası verecek. Eğitimle; kişilik özellikleri, yetkinlikleri ile
davranış örüntüsünü ölçümleme ve raporlama hakkında katılımcılar yetkinlik
kazanacak. Eğitimlerle, kurumların artık yepyeni bir insan kaynağı
uygulamasıyla tanışacağını vurgulayan CharacterIX firmasının, bilimsel
çalışmalarını yapan, Rehber ve Psikolojik Danışman Yrd. Doç. Dr. Olcay
Yılmaz, ‘İnsan gücünün planlaması, uygun seçim yapılması, doğru kariyer
yönlendirmesiyle şirketlerin kârlılıkları artacak’ dedi
Harvard ve Stanford gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinde zorunlu ders olarak okutulan
mizaç eğitimi ‘Enneagram Metodoloji Eğitimi’, Beykoz Üniversitesi Yaşamboyu Öğrenme
Merkezi Beykoz Gelişim ile Türkiye’ye geldi. Mizaç zemini üzerine oluşan ve gelişen kişilik
tipleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olunmasını sağlayan eğitim, 3 ayrı aşamada
verilecek. CharacterIX ve Beykoz Gelişim iş birliği ile temel, ileri ve eğitimcinin enneagram
eğitimi şeklinde gerçekleştirilecek programlar, Aralık, Ocak ve Şubat aylarında düzenlenecek.
Enneagram metodolojisi temel alınarak; kişilik özellikleri, yetkinlikleri ve davranış örüntüsünü
ölçümlemek ve raporlamak ile kişilik tipolojileri üzerine kurumlara ve kişilere eğitimler
verilecek. Eğitimlerin ardından Beykoz Üniversitesi, katılımcılara akademik olarak sertifika
vererek, bu konuda bir ilke imza atacak.
‘İnsan kaynakları departmanları etkinleşecek’
CharacterIX kurucu ortağı Aykut YILDIRIM, Enneagram metodolojisinin farklı dünyaları
aydınlatan bir fener olma görevi üstlendiğini belirterek, “Enneagram; farklılıkları, imkanları,
yetkinlikleri, kısıtlılıkları, kendimizi keşfetmeyi öğretirken; diğer yandan başkalarını
anlamanın yolunu da sunuyor” dedi. Ufuk Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Olcay Yılmaz, eğitimlerle, şirketlerin artık yepyeni
bir insan kaynağı uygulaması ile tanışacağını vurgulayarak, “Eğitim alanlar; insan gücünün
planlaması, uygun seçim yapılması, doğru motive ve kariyer yönlendirmesinde yetkinlik
sahibi olacak ve tam donanımlı hale gelecekler. Bu alandaki önemli bir eksikliğin
giderilmesine katkıda bulunacağız. Şirketlerin kârlılıkları artacak” şeklinde konuştu.

Alanında uzman eğitmenler
Eğitimler; ‘Çocuklar neden farklı’, ‘Kişiliğin DNA'sı’ gibi kitapların yazarı İsmail Acarkan, Orta
Doğu Teknik Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü mezunu Dilek Yücedağ
ve raporlama teknikleri ile firmaların bu konudaki ihtiyaçlarına dönük, akıllı algoritmalar
üzerine 25 yıldan fazla bir süredir çalışan Aykut Yıldırım tarafından verilecek.

Başarılı olanlara sertifika verilecek
Beykoz Üniversitesi Rektörlük yerleşkesinde düzenlenecek eğitimlerin sonunda sınav
gerçekleştirilecek. Sınavda yüzde 80 ve üzeri başarı gösteren tüm katılımcılara, Beykoz
Üniversitesi Rektörünün, Beykoz Gelişim Koordinatörünün ve CharacterIX yetkilisinin
imzaladığı sertifika verilecektir. Ayrıca sınav katılımcılarına, CharacterIX kişilik envanteri
uygulanacak ve detaylı bireysel rapor da sunulacak.

ENNEAGRAM EĞİTİMİ PROGRAM İÇERİĞİ
TEMEL ENNEAGRAM METODOLOJİ EĞİTİMİ (23-24 ARALIK):
•
İnsana Bütüncül Yaklaşım
•
Mizaç ve Kişilik
•
Enneagram Nedir?
•
Enneagram sisteminin dinamikleri
•
Enneagramda tipler
•
Tiplerin düşünce, duygu ve davranış tarzları
•
Kanat etkileri, stres ve rahat hatları
•
Sağlık seviyeleri
•
Enneagram Hangi Alanlarda Kullanılır?
İLERİ ENNEAGRAM METODOLOJİ EĞİTİMİ (12-13-14 OCAK):
•
Benlik, Kendilik ve Ego
•
Merkezler ve Bölümleri
•
Diğer Kişilik Kuramlarından Farkları
•
Enneagram Tiplerinin Ayrıntılı Analizi
•
İş, Özel İlişki ve Ebeveynlik Tutumları
•
Temel Arzu ve Korkular
•
Sağlık Seviyelerinin Analizi
•
Alt Tipler ve Yansımaları
•
Diğer Tiplerden Nasıl Ayrılır
•
Eğilimli Olduğu Mesleki Alanlar
•
Potansiyel Patolojiler ve Savunma Mekanizmaları
•
Farkındalık ve Uyum Önerileri
EĞİTİMCİNİN ENNEAGRAM EĞİTİMİ (2-3-4 ŞUBAT):
•
CharacteriX Kişilik Envanteri Okuma ve Yorumla Eğitimi
•
Enneagram Metodolojisi hakkında kısa sunum hazırlanması ve sunulması.( 20
dakikalık sürelerle)

•
Katılımcının belirlediği bir konu da ( işe alım süreci, Ebeveyn Çalışması, İletişim,
Mesleki Yönelim v.b)
•
Minumum 10 kişilik için 2 farklı kurumda CharacteriX kişilik Envanteri uygulaması,
•
Çıkan sonuçların yorumlanması sunumu.
Editöre Not: İstanbul Kavacık’ta 2016 yılında kurulan Beykoz Üniversitesi’nin temeli, 2008’de
Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu’nun kurulması ile atıldı. Rektör Prof. Dr. Mehmet
Durman’ın yönetimindeki Beykoz Üniversitesi’nde; ‘İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi’,
‘Sanat ve Tasarım Fakültesi’, ‘Sosyal Bilimler Fakültesi’, ‘Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’
olmak üzere dört fakülte, ‘Yabancı Diller Yüksekokulu’, ‘Sivil Havacılık Yüksekokulu’ olmak
üzere iki yüksekokul, ‘Meslek Yüksekokulu’, ‘Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu’ olmak üzere
iki meslek yüksekokulu ve yüksek lisans ve doktora programlarının sunulacağı bir ‘Lisansüstü
Programlar Enstitüsü’ yer almaktadır.

