
 

 

 

 

 

BASIN BÜLTENĠ                       06.10.2003 

 

 

 

 

NAVĠTAS ĠLE DEĞĠġĠM YÖNETĠMĠ 

 

 
 
NAVITAS, “Değişim Yönetimi- Kurumsal Değişimi Planlamak ve Harekete Geçirmek”- 

“Planning and Implementing Business Change” konulu seminer için Vector Group kurucusu 

J. Robert Carleton ve Vector Avrupa Direktörü Alan Stevens’ı Türkiye’ye getiriyor. 

  
Stratejik planlarını gerekli değişime adapte edebilmenin kanıtlanmış yöntemlerini paylaşmak 

için, Navitas’ın organizasyonu ile Türkiye’ye gelecek olan Carleton ve Stevens, 13 – 14 

Kasım 2003 tarihleri arasında Hilton Otel’de bir seminer verecek. Türkiye’de ilk kez 

tanıtılacak olan Vector’ın değişim metodolojisi, onbeş yıldır tüm dünyada başarıyla 

uygulanıyor. 

 

Seminerde, “DeğiĢimi yaratacak ve stratejilerimizi gerçekleĢtirmemizi sağlayacak pratik 

yöntemleri nasıl öğrenebiliriz ve uygulayabiliriz?”, “Önemli değişimleri şirketimizde en 

kısa zamanda nasıl hayata geçirebiliriz?”, “Kurum kültürümüzü hedeflerimize en verimli 

Ģekilde ulaĢmak için nasıl uyarlayabiliriz?”, “Geldiğim yeni görev doğrultusunda mevcut 

durumu tam olarak nasıl anlayabilirim?”, “En kısa zamanda istediğimiz hedeflere ne 

Ģekilde ulaĢabiliriz?”, “Değişime nasıl liderlik edebilirim? sorularına yanıt aranacak.  

 

Seminerin tamamlanmasının ardından katılımcılara, öğrenilen bilgileri hemen 

uygulayabilme, etkili değişim konusunda başkalarını yönlendirme, planlanan rehberle bir 

değiĢim programı tasarlayarak kuruluĢun ihtiyaçlarını giderme ve kurum kültürünün 

etkilerini daha iyi anlama gibi nitelikler kazandırılacak. 

 

Carleton ve Stevens ile birlikte, Navitas ortaklarından Demet Uyar’ın da program yöneticisi 

olarak katılacağı workshop, 18 kiĢilik üst düzey yöneticilerin katılacağı bir gruba verilecek 

ve seminer dili İngilizce olacak. İsteyen katılımcılara Türkçe eğitim notlarının sağlanacağı 

programın fiyatı 950 USD + KDV olarak belirlendi. Programa  son kayıt tarihi ise 6 Kasım 

2003. Ayrıntılı bilgiye www.navitas-tr.com adresinden ulaşılabilir. 

 

 



 

 

 

 

 

NAVĠTAS Hakkında : Navitas Eğitim ve Yönetim Danışmanlık, sürekli gelişimi 

hedefleyen kişi ve kuruluşlara yönelik kalıcı çözümler sunan, bir gelişim merkezi olarak 

faaliyet gösteriyor. 1997’de kurulan Navitas, koçluk, mentorluk, liderlik, performans 

yönetimi, NLP, kişisel gelişim ve girişimcilik alanlarında hizmet veriyor. Navitas, eğitimler 

sonrası hazırladığı özel “İzleme Sistemi” ile istenen değişimin hayata geçmesini sağlıyor. 

 

VECTOR Hakkında  : Vector, kuruluşların temel iş sorunlarını belirleme ve 

çözmelerine yardımcı olan uluslararası bir danışman şirketler topluluğudur. Verdiği 

hizmetlerle, müşterilerinin strateji, kültür ve iç yapılarının yön birliğinde olmasını sağlayarak 

hedeflere ulaşmalarına destek olmayı misyon edindi. 

Uzmanlık alanları, şirket evlilikleri ve kurum kültürü, değişim yönetimi, kurumsal tarama, 

marka değerlerinin korunması, liderlik geliştirme, performans yönetimi olan Vector, Biritish 

Airways, Prudential Retail, Honeywell/Bull Group,  General Motors, Groupe Schneider 

Hewlett-Packard gibi dünyaca ünlü kuruluşlara hizmet veriyor. 

 

 

 

 

 


