
MUTSO AKADEMİ 
I.İK YÖNETİCİLERİ ÇALIŞTAYI 

 

ANA TEMA: MUĞLA İLİ DENEYİM AKTARIMI  

Tarih : 23 KASIM 2017 

Günümüz yönetim anlayışında olması gereken gelişme ve değişmelerin proaktif bir tutumla 

bugünden yönetilmesini, işletmeleri gelecekte güçlü bir şekilde ayakta tutabilecek yapı ve 

politikaların bugünden oluşturulmasını amaçlamaktadır. Çağdaş yönetim anlayışında esas 

kaynağını insan olarak gören bireye ve bireysel farklılıklara değer veren ve tüm bunlardan 

işletmenin sürdürülebilir rekabet gücü kazanması için insan kaynaklarının etkin yönetimi 

gereklidir.  

Bu amaç ve bilinçle MUTSO Akademi olarak kentimizdeki insan kaynakları yöneticilerinin 

deneyimlerini birbirlerine aktarma fırsatının oluşturulacağı ve sorunlar bireysel değil bütüncül 

bakış açılarının geliştirileceği bir toplantılar serisini başlatmış bulunuyoruz. I.İK YÖNETİCİLERİ 

ÇALIŞTAYI adını verdiğimiz ve teması deneyim aktarımı olan bu ilk buluşmamızda sizleri de 

aramızda görmekten mutluluk duyacağız.  

MUTSO Akademi Koordinatörlüğü 

 

Kapsam: Deneyim Aktarımı 

Çalıştay sırasında öncelikle, katılımcı firma ve kurum temsilcilerinden sektöre ilişkin geçmiş üç 

yılda gerçekleşen ve gelecek üç yıl için beklenen gelişmelere yönelik görüşleri alınacaktır. 

Ardından belirlenecek konu başlıkları çerçevesinde katılımcıların deneyimlerini aktardığı bir 

ortamda odak grup çalışması yöntemi ile bu soru ve sorunlara çözüm önerileri geliştirilmesi 

hedeflenmektedir.  

 

Katılım Ücreti: 

Kişi Başı 50,00 TL KDV Dahil (%18). 



2 

 

Ödeme Bilgilerimiz: MUTSO Akademi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. 

 TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MUĞLA ŞB.    

 IBAN NO: TR13 0006 4000 0013 6001 5214 03 

Ödeme yapılırken dekont açıklama alanına ‘’Ad-Soyad/Firma Adı/Başvuru Yapılan Çalıştay Adı” 
yazılması rica olunur.  

 

Nasıl Kayıt Olunur? 

Başvuru formunu doldurup birsenturkoglu@mutso.org.tr adresine e-posta ile iletebilirsiniz. 

Başvuru formunuz değerlendirildikten sonra kesin kayıt ile ilgili tarafınıza bilgi verilecektir. Eğer 

sizler de bu platformda yer almak isterseniz yukarıdaki tabloyu en geç 20 Kasım 

2017 (Pazartesi) tarihine kadar tarafımıza ulaştırmanızı rica ederiz.  

 

Katılımcılara resmi bir katılım sertifikası verilecektir. 

 

Program Detayı: 

12:30 Kayıt ve Karşılama  

13:00: Açılış ve Çalıştay Programı 

17.00-18.00 Soru-Cevap 

 

Yer:     

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası-Meclis Toplantı Salonu 

Muslihittin Mahallesi, Şehit Yarbay Alim Yılmaz Cad. No:3 

48000 Menteşe/Muğla. 
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