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Etkin liderlerin yolu Beykoz Gelişim’den geçiyor
Beykoz Gelişim, Türkiye’de bir ilke imza atarak, Enneagram Metodoloji Eğitimi
ve sertifikası veriyor. İlk eğitimi gerçekleştirdiklerini söyleyen CharacterIX
kurucu ortağı Aykut Yıldırım, programın kişilere sorunların tespiti ve
çözümleri konusunda yardımcı olduğunu belirtti. Yıldırım, enneagram
metodolojisi ile yöneticilerin liderlik becerilerinin geliştiğini kaydetti
Mizaç eğitimi ‘Enneagram Metodoloji Eğitimi’, Beykoz Üniversitesi Yaşamboyu Öğrenme
Merkezi Beykoz Gelişim ile Türkiye’ye geldi. Harvard ve Stanford gibi dünyanın önde gelen
üniversitelerinde zorunlu ders olarak okutulan eğitim, 3 ayrı aşamada veriliyor. CharacterIX ve
Beykoz Gelişim iş birliği ile temel, ileri ve eğitimcinin enneagram eğitimi şeklinde 3 aşamada
gerçekleştirilen programların ilki, geçtiğimiz günlerde yapıldı. İleri ve eğitimcinin enneagram
eğitimleri de 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.
Sorunların tespitini ve çözümünü kolaylaştırıyor
CharacterIX kurucu ortağı Aykut Yıldırım, enneagram metodolojisinin farklılıkları, imkanları,
yetkinlikleri, kısıtlılıkları, kendimizi keşfetmeyi öğretirken; diğer yandan başkalarını anlamanın
yolunu sunduğunu söyledi. Eğitimlerin insan kaynaklarına, ekip liderlerine, yöneticilere
sorunların tespiti ve çözümleri konusunda yardımcı olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Enneagram
modeli; yöneticilerin kendilerini ve birlikte çalıştıkları ekip arkadaşlarını anlama imkanı
sağlayarak, kişilere uygun esnek liderlik yapmaları konusunda çok etkili bir araçtır.
Yöneticilerin liderlik becerilerinin gelişmesini, uygun takım lideri ve takım oyuncuları seçme
konusunda öngörülerde bulunmalarına imkanı sağlar” diye konuştu.
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.

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.

