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EĞİTİM İÇERİK KAPSAMI 

Tüm işletmeler günümüz dünyasında hızla değişen çevre koşullarına ayak uydurmak 

zorundadırlar. İnsanoğlunun genel alışkanlıklarına bağlılığı ve konfor alanı içerisinde hareket 

etme tercihi yönünde verdiği kararlar değişime karşı ani bir direnç göstermesine sebep 

olmaktadır. Bu çerçevede değerlendirildiğinde değişim başladığı anda değişen şartlara karşı 

otomatik bir direnç mekanizması harekete geçer. Bu sebepledir ki değişim kararlarını 

uygulanabilir kılmak ve istikrarı korumak oldukça zordur.  

Aile işletmelerinde kurumsallaşmaya ilişkin mekanizmalara uyum sağlama çabası değişimi 

içinde barındırmaktadır. İş yapış şekillerinden, kurumun yönetim süreçlerine kadar hemen her 

birimi etkileyen bu sürecin değişime karşı oluşacak otomatik dirençler nedeniyle çok dikkatli 

yönetilmesi gereklidir. Nesiller boyu sürecek, altyapısı kuvvetli yapılandırılmış bir sistem, 

sistemin her unsurunun değişime ayak uydurması ile mümkündür.  

İnsan doğası gereği dünya üzerindeki tüm işletmelerde değişim sürecinde birtakım zorluklarla 

karşılaşılır. Bununla birlikte aile işletmelerinin kendine has yapıları nedeniyle değişim süreci 

onlar için daha dikkatli yönetilmesi gereken hassas bir durum arz etmektedir. Aile içi ilişkilerde 

dengelerin oturtulmasından, devir planlarının uygulanmasına, profesyonel yöneticilere 

atanacak rollerden, kurum içerisindeki yetki devirlerine kadar değişim yaratacak birçok konuyu 

yönetmek son derece önemlidir. 

Modül 1:  Değişim Niçin Gerekli  

Paradigma Değişiklikleri ve Etkileri; 

A. Paradigmaları kimler değiştiriyor 

B. Paradigma değiştirmenin kuralları 

C. Değişen paradigmalara uyum - Reactive Learning 

D. Değişimi gerçekleştiremeyenler 

 Değişim Yönetimi Simülasyonu; uçak imalatı 

Modül 2: Transformasyonel Değişim Zinciri 

1. Değişim için baskı 

2. Paylaşılan vizyon 

3. Gerekli kapasite 

4. İlk adımlar 

 

 



Modül 3: Tepkiye Karşı Koyma 

A. Konfor alanı dışına çıkma (öğrenme) 

B. Değişime verilen tepki 

Gelenekselciler, Pragmatikler, Dinamikler 

C. Değişimde liderlik / etkileri 

Otokratik, Katılımcı, Destekleyen, Umursamaz 

Modül 4:  Değişim Prensipleri 

 Değişimi Hızlandırma Süreci 

  İnsan 

  Süreç 

  Teknoloji 

 Değişim Liderliği 

 Paylaşılan Gereklilikler 

 Vizyon Yaratma 

 Taahhüt Sağlama 

 Değişimin Sürekliliği 

 Gelişimin İzlenmesi 

Modül 5:  Değerlendirme: Soru / Cevaplar 

 

 

 

 

 

 

 



EĞİTİM UYGULAMA METODLARI 

Temel eğitim programı içerisindeki tüm eğitimlerin zaman planı 1 tam gün olarak 

planlanmıştır. TAİDER Akademisi bünyesinde verilen eğitimler diğer eğitimlerden farklı 

olarak teorik bilginin yanında TAİDER üyesi aile işletmelerinin deneyim paylaşımı ile 

somut ve gerçek örneklendirmelerle 

pekiştirilir.  1 günlük eğitim programı zaman 

planı;  

09.30 – 16.30 Eğitim  

Eğitim içeriğine ilişkin teorik bilgilerin 

egzersizler, uygulamalar ve konu anlatımları 

ile katılımcılarla interaktif paylaşım 

yapılması şeklinde gerçekleştirilecektir.   

17.00 – 18.30 Aile Deneyim Paylaşımı  

TAİDER üyesi aile işletmelerinin işletmede 

çalışan farklı nesil üyelerinin katılımcılara 

bir araya gelerek bir moderatör eşliğinde 

eğitim konusu teorik bilginin daha önce bir 

aile işetmesi tarafından nasıl hayata 

geçirildiği ve ne tip sonuçlar alındığına ilişkin gerçek hayattan örneklemeler yapılarak 

katılımcıların önemli ipuçları edinmesinin sağlandığı bir bölüm olarak uygulanacaktır.  
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