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Bir Gün CEO Programı nedir?

• Dünyada sadece Odgers Berndtson Global tarafından

gerçekleştirilen Bir Gün CEO (CEO 1 x Day) programının dünyada

12. Yılı ve Türkiye’deki 2. Yılı kapsamında ülkemizin gelecek

vadeden genç liderleri, üniversitelerin 3., 4. sınıf lisans ve yüksek

lisans öğrencileri arasından seçilerek, Türkiye’nin önde gelen

CEO’ları ile bir araya gelecekler.

• Şu anda dünyada on üç ayrı ülkede büyük başarı ile uygulanan Bir

Gün CEO programı, Odgers Berndtson Türkiye önderliğinde ve

Türkiye’nin önde gelen kurumlarının katılımıyla 2018/2019 

döneminde ikinci kez yapılacak. 



Rakamlarla ‘Bir Gün CEO’

Türkiye dahil, 13 ülkeyi kapsayan program 12. yılına başlıyor.

Türkiye’deki ilk döneminde 15 kurum katıldı.

Taahhütname veren 104 adaya ilişkin bilgiler katılımcı 

kurumlarla paylaşıldı.

1000+ aday nominasyon süreciyle programa dahil oldu.

Sn. Güler Sabancı, Sn. Hüsnü Özyeğin, Sn. Zeynep Bodur Okyay, Sn. Arzuhan Doğan Yalçındağ ve Sn. 

Virginia Bottomley ile birlikte oluşturulan danışma kurulu ile anahatları belirlenen Bir Gün CEO programı; 

Türkiye’nin “rol modeli” konumunda olan deneyimli ve yüksek itibar sahibi CEO’larını Türkiye’nin en yüksek 

potansiyelli CEO adayı üniversite öğrencileriyle bir tam çalışma günü süresince bir araya getirdi.

Bir Gün CEO Danışma Kurulu



Program Elçi Ağı Nedir?

‘Elçi Ağı’ aracılığıyla, Odgers Berndtson, Bir Gün CEO 

Programında elçi olarak seçilen öğrencilere kritik deneyim 

kazandırmayı ve nesiller arası buluşma ile programın ikinci 

yılında yarını şekillendirme fırsatını sunuyor.



Kimler elçi olabilir?

• Kültür alışverişinde ve uluslararası işbirliğinde başarı duygusu 

geliştirmek isteyen, gerçek bir işe alım deneyimi yaşamak 

isteyen ve diğer öğrencilerine destek olma arzusunda olan ve 

'Bir Gün CEO' programının tanıtımında yer almak isteyen 

öğrenciler elçi olabilir.



Elçinin Rolü ve Sorumlulukları

• Adaylara veya aday olacak kişilerle gerçekleşecek nesiller 

arası etkileşimin Odgers Berndtson danışmanlarıyla ve eğitim 

kurumlarıyla çalışarak aktarılması

• Odgers Berndtson’ın uluslararası imkanlarının, profesyonel iş 

ağının ve ‘Bir Gün CEO’ programının üniversitelerde 

duyurulması

• ‘Bir Gün CEO’ programının etkinlikleri için sosyal kanalların 

yönetimi ve dijital platforma ‘Bir Gün CEO’ programına ait 

adayların girilerek süreç takibinin yapılması



Elçinin Rolü ve Sorumlulukları

•Ekip çalışmasına yatkın ve iletişim kabiliyeti yüksek

•Liderlik vasfına sahip olmak ve sorumluluk alıp hızlı aksiyona geçmek

•Bir Gün CEO programı boyunca aday öğrencilere yönlendirici, 

bilgilendirici mentorluk sağlamak

•Program eleme süreçlerinde aday öğrencilerle iletişimde kalıp onlara 

sorularıyla ilgili yardımcı olmak

•Bir Gün CEO programı süresince tüm etkinliklerde Odgers Berndtson’ı

profesyonel şekilde temsil etmek



Örnek Sorumluluklar

• Yetenek tanıma ve keşif sürecine dahil olmak 

• Yetenek seçme ve değerlendirme süreçlerindeki operasyonlarda aktif 

rol almak 

• CEO, HR Yöneticileri, öğrencilerin ve aday öğrencilerin katılacağı 

etkinliklerde aktif rol almak 

• Program sırasında düzenlenecek lansman, gala gibi katılımcı oranı 

yüksek olan etkinliklerde röportaj yapmak, içerik üretmek, medya 

kuruluşlarıyla etkileşim içinde olmak

• Programın ilk aşamasında düzenlenecek CEO ve yöneticilerin 

bulunduğu toplantıda aktif katılımcı olarak yer almak 

• Dijital mecralarda görünürlük çalışmaları (Sosyal medya, web sitesi) 

yapmak, dijital içerik oluşturmak (Video, animasyon, sunum, fotoğraf)

• Katılımcı kurumlar, öğrenciler ve çözüm ortakları ile dijital ortamlarda 

etkileşim gerçekleştirmek



Elçinin Yaşayacağı Faydalar

•Elçi programının en kıymetli faydası elçilerin kişisel yetkinliklerinin 

arttırılması ve kariyer gelişimine katkıda bulunacak kritik deneyim 

kazanmaları olacaktır.

•Yeteneği tanıma ve değerlendirme konusunda tüm işe alım 

süreçlerinde tecrübe edinecek.

•Gerçek bir takım çalışmasının parçası olacak ve sahici bir süreç 

yaşayacak.

•Katılan elçi kişisel analizi çalışması yapacak ve uzman danışman 

tarafından birebir geri bildirimini alarak, güçlü yönlerini ve gelişim 

alanlarını tanıyacak.

• Liderlik yetkinliklerinin gelişimi için Odgers Berndtson 

danışmanlarından program boyunca sürekli mentorluk alacak.



Elçinin Yaşayacağı Faydalar

•İş hayatının önde gelen isimleriyle ve üniversitelerdeki değerli 
akademisyenlerle tanışmak suretiyle profesyonel ağ kurmak

•Odgers Berndtson danışmanları ve diğer elçilerle birlikte takım 
çalışmasında aktif rol almak

•Odgers Berndtson Türkiye Kurucu Ortak imzalı referans yazısı almak
•Bir Gün CEO program elçisi olarak Linkedin profiline Odgers
Berndtson referansı almak

•Birgunceo.com websitesinde gelecekte insanlara ilham olabilmek için 
program hakkında ve programdan edinilen deneyimlerle ilgili blog ve 
muhtelif özgün yazıları paylaşabilmek

•Bir Gün CEO programı boyunca yabancı uzman ve profesyonellerin 
yönetiminde gerçekleşecek etkinliklere katılabilmek

‘Bir Gün CEO’ Ambassador programı hakkında daha fazla bilgi için 
E-mail : senem.arikan@odgersberndtson.com.tr

mailto:senem.arikan@odgersberndtson.com.tr
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