
DÖNÜŞTÜREN GELİŞİM PROGRAMLARIMIZ

DEĞİŞİME AÇIK OL!

YETKİNLİKLERİNLE DÖNÜŞ !

SÜREKLİ GELİŞ !

ZAMANIN RUHUNU YAKALA !



Liderlerin belirsiz zamanlarda bile başarıyı getirecek yöntemleri uygulayarak 
kendileri ve ekipleri için fark yaratma becerileri geliştirmelerini amaçlamaktadır.

LİDERLİK SANATI NASIL GELİŞTİRİLİR?

Dünyanın birçok farklı ülkesinde üniversiteler, iş dünyasının devleri ve Ekonomik 
İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) gibi kuruluşlar 21. yüzyıl yetkinlikleri üzerine 
çalışmaktadır. Yetkinlik seti konusunda farklı kombinasyonlar olsa da üzerinde 
tartışılmayan 1 numaralı yetkinlik olarak “eleştirel düşünme” göze çarpmaktadır. 

21 .  YÜZYIL YETKİNLİKLERİ “PROBLEM ÇÖZME VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME” 

Şirket hedefleri, yönetici beklentileri ve çalışan performansları. Bu üçünü 
dengeli tutabilmek için analitik düşünme kabiliyeti vazgeçilmezdir. 
Yöneticilerin özellikle şirket hedefleri ve çalışanların performansı arasında 
denge sağlayabilmesi için Sonuç ve Süreç odaklılığını iyi oluşturabilmesi 
gerekmektedir..

STRATEJİ & EXECUTION

Etkin hedefler oluşturabilmek için öncelikleri belirlemek ve hedefe yönelik 
süreçte karşılaşılabilecek engelleri öngörmek ve çözüm yollarını ortaya 
koymak programın amaçlarındandır.

HEDEFLERLE YÖNETİM

LİDERLİK
PROGRAMLARIMIZ

LİDERLİK & YETKİNLİK GELİŞTİRME 



Liderlerin her türlü değişim sürecine ekibinin uyumlanmasını ve sürece 
geçişini yönetme becerisi sergileyerek daha iyi performansa ulaşmalarına 
yardımcı olmak

DEĞİŞİM YÖNETİMİ VE DEĞİŞİME UYUM

Organizasyon içerisinde olan ani değişimlere yöneticilerin ve çalışanların hızlı 
adapte olmasını sağlamak 

MIND THE GAP – DEĞİŞİM YÖNETİMİ

Birkaç yıl öncesine kadar Y Neslinin iş hayatına katılımını, Y Neslini yönetmeyi 
tartışıyorduk. Çalışma sürelerinin uzaması, 1-2 yıl içinde 5 kuşağın bir arada çalışacağı 
iş dünyasını hazırlıyor. Uzmanlık, tecrübe, tazelik, güncellik vb sesleri birlikte sunan bu 
durumdan bir orkestra uyumu yakalayan işletmeler rekabet ve sürdürülebilirlikte 
önemli bir avantaj yakalayacak. Çeşitliliği yönetemeyenler ise enerjisini ve
kaynaklarını karmaşa ile baş etmeye harcamak durumunda kalacak. 
Şimdiye kadar ele alındığı her alanda “farklılıkları” ile tanımlanan bu kuşakları bir 
arada, uyum içinde hareket etmeye yönlendirmek için ortak dille, yani “Değerlerle 
Yönetim” öne çıkıyor.

DEĞERLERLE YÖNETİM: FARKLI KUŞAKLARI BÜTÜNLEŞTİRMEK

•  İşgücü çeşitliliğinin getireceği özgün değer ve zorlukların bilincine varmak 
•  Ekibiniz içerisinde farklılıklardan kaynaklanan çatışmaları yönetmek
•  Çeşitlilik içeren bir çalışma ortamını teşvik etmek 
•  Çeşitliliğin sunduğu avantajlardan yararlanmak 
•  Farklı yeteneklere sahip kişileri istihdam ve muhafaza etmek 
•  Farklı kültürlerden gelen çalışanlar, ortaklar ve müşterilerle etkin iletişim kurmak

FARKLILIKLARI YÖNETMEK

Program içerisinde baz alınan Şirket Değerleri: 
Bütünlük – Integrity 
Kalite – Quality 
Karlılık – Profitability  
İş Birliği – Collaboration  
Girişimcilik – Entrepreneurship

GELECEK MÜHENDİSLİĞİ



Yeni yönetici olan veya potansiyel yönetici adaylarının ekip yönetim deneyimi 
kazanmadan önce, az sonra hayatlarına girecek konularda onları desteklemek 
ve geliştirmek

YENİ YÖNETİCİ ORYANTASYON PROGRAMI

Yöneticilere ve yönetici adaylarına iş hayatında etkili, farklı ve başarılı bir 
yönetici olmanın kurallarını öğretmenin yanında; kişiye hedef belirleme, 
inisiyatif alma ve liderlik/koçluk becerilerinin kazandırılması

YÖNETİM VE LİDERLİK BECERİLERİ GELİŞTİRME

Liderlerin belirsiz zamanlarda bile başarıyı getirecek yöntemleri uygulayarak 
kendileri ve ekipleri için fark yaratma becerileri geliştirmek

LİDERLİK BECERİLERİ GELİŞTİRME – İLERİ MODÜL

•  Duygusal ve sosyal açıdan güçlü yönlerinizin ve geliştirmeniz gereken 
yönlerinizin farkına varmak
•  Duygusal radarınızı yönetmek
•  Duygular işin içine dahil olduğunda problemleri nasıl çözeceğinize dair 
ipuçları edinmek

DUYGUSAL ZEKA

İletişimde güçlü olabilmek için beden dili ile birlikte davranış stillerini tanımak ve
şifrelerini çözmek oldukça önemlidir. Davranış kalıpları kişilerin dış dünyada 
hareket ederken kullandığı özel algılama süzgeçleridir. Dış dünyadan gelen her 
türlü uyarıcı ve bilgiyi, işleyip şekillendirerek kişinin bunlara bir anlam vermesini 
sağladığı gibi, söz ve davranışlarla dış dünyaya yansıyan her türlü bilgiye de 
şekil oluşturmaktadır. Programın amacı, katılımcıyı davranış stilleri yönü ile 
güçlendirerek daha etkili iletişim kurmasını güçlendirmektir.

DURUMSAL LİDERLİK VE DAVRANIŞ STİLLERİ



Stratejik yönetim uygulamaları için ihtiyaç duyduğunuz araç, teknik ve örnek 
vakaları içerecek şekilde planlanmış ve başarılı bir stratejik uygulama için 
hazırlanmıştır. Teori ve pratik deneyimi birleştiren ve strateji kurgulamak için 
ihtiyaç duyacağınız yetenekleri size kazandıracak, işiniz için stratejik bir 
programdır.

STRATEJİK YÖNETİM

İş hayatının dinamikleri içerisinde zaman zaman çatışma yaşanması kaçınılmazdır. 
Çatışmalı ortam oluştuktan sonra çözmek için aksiyon almak, hastalandıktan 
sonra doktora gitmeye benzer. Halbuki ilişkiler arası dinamikleri baştan iyi 
anlayarak hareket edersek, olaylar çatışmaya dönmeden müzakere etmek 
mümkün hale gelir. 

ÇATIŞMA YÖNETİMİNE FARKLI BAKIŞ

Karar verme teknikleri, günümüzde kişisel hayatımızda olduğu kadar çalışma 
hayatımızda da büyük öneme sahiptir. Bu eğitimde yöneticiler karar vermek için 
hangi teknikleri uygulayacaklarını öğrenerek mevcut belirsizliklerin ortadan nasıl 
kaldırılacağıyla ilgili farkındalık kazanırlar. 

ETKİLİ  DÜŞÜNME VE KARAR ALMA

Etkin karar alma ve problem çözme sonucunda farklı alternatifler yaratıl-
masını geliştirmek

ETKİN KARAR ALMA VE PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ

•  Çatışmayı meydana getiren nedenleri kavramak
•  Çatışmaya yönelik uyarıcı sinyalleri algılamak
•  Farklı çatışma türlerini ve bunlara yönelik çözüm alternatiflerini öğrenmek 
ve çatışma çıkmasını önleyebilecek birtakım ipuçları edinmek
•  Takım içinde çatışmaya sebep olan ortak nedenleri anlamak ve nasıl başa 
çıkabileceklerini kavramak
•  Çatışma çözümüne yönelik temel yaklaşımları öğrenmek

ÇATIŞMA YÖNETİMİ



Liderlerin kendilerine özgü liderlik tarzlarını oluşturmasına ve etkin
kullanmasına yardımcı olacak pozitif liderlik becerilerini geliştirmek.

POZİTİF YÖNETİN

Organizasyonların stratejik amaçlarını etkin ve verimli bir şekilde geliştirip 
uygulayabilmeleri adına, yetenek yönetimi sisteminin nasıl uygulanması 
gerektiğini, önemini ve yetenekli çalışanlardan oluşan bir yapının nasıl 
kurulacağını aktarmak.

YETENEĞİNİZİ YÖNETİN

Golden ile Kendini Tanı Eğitiminde katılımcılar, International Coach Federation 
(ICF) ve International Authority For Professional Coaching & Mentoring 
akredite koçları eşliğinde, kendi kişilik özelliklerine daha derinden bakma, 
diğer kişilerin farklılıklarını anlama ve değerlendirme fırsatı bulurlar. 

KENDİNİ BİL



Endüstri 4.0 iş dünyasının tüm boyutlarını dijitalleşmeye götürürken çalışma biçimlerini, insan kaynağından 
beklentileri ve liderlik yaklaşımlarını, yeni dünyanın ihtiyaçlarına uyarlamayı gerektirmektedir. Liderlik, 
kaynakları hedeflere yönelik olarak optimum denge ile yönetmek anlamına gelir. Kişinin kendinden başlar, 
iş sorumluluklarını kapsar, ekip yönetimi ile genişler, tüm organizasyona ya da kitlelere doğru ilerler. Bu 
anlayış ile liderler yetiştirmeyi veya liderlerini geliştirmeyi hedefleyen kurumlara yönelik program içeriğimiz 
aşağıda sunulmuştur

•  Organizasyona ve Kitlelere Liderlik
•  Ekibine Liderlik
•  İşine Liderlik
•  Kendine Liderlik

YENİ DÜNYADA LİDERLİK AKADEMİSİ

YENİ DÜNYA LİDERLERİ İÇİN BECERİ GELİŞTİRME

VUCA ( Volatile, Uncertain, Complex,Ambiguous ) 
İçinde bulunduğumuz pandemi döneminin yarattığı zor koşullarda, bilgilerin ve yaşanan-
ların çok hızla değiştiği, belirsizliğin yüksek seviyede olduğu karışık, kompleks ve muğlak 
bir ortamda liderlere daha fazla iş düşüyor. 
VUCA 2.0 ile (Vision, Understanding, Colloboration & Communication, Adaptability & 
Agility) mevcut koşullarda, mevcut bilgiler ışığında vizyonu daha net ortaya koymak, 
dönemin ruhuna uygun anlayış geliştirerek ekiplere doğru mesajlar vermek, iş birliği ve 
iletişimi çok boyutlu olarak sürdürerek, değişime çeviklik ile adaptasyon sağlamak 
konusunda liderlik yapmaktır.

VUCA DÜNYADA ANTİ-VUCA (VUCA 2.0) İLE AYAKTA KALMA VE 
FARKLI PROFİLLERE LİDERLİK

Modern dünyada psikoloji, uzmanlarca üstlenilmiş klinik uygulamaların çok ötesinde, 
hayatın her alanında insanı, onun kapasitesini, özgün yönlerini, kişiler arası etkileşimleri 
anlamaya odaklanmıştır. Bu şekilde edinilen bilgilere uygun ekipler kurmak, eğitim 
programları, işe alım süreçleri, gelişim programları tasarlamak, iş hedefleri belirlemek, 
performans değerlendirmesi yapmak, kariyer planları oluşturmak, işletmelerin 
kaynaklarını etkin kullanmasını, deneme-yanılma yöntemi yerine bilimsel bilgiler 
ışığında etkin adımlar atmasını ve bu şekilde verimlilik artışını sağlamaktadır.

İŞ DÜNYASININ PROFESYONELLERİ İÇİN TEMEL PSİKOLOJİ

Fikirlerini aktaran ve sonuca ulaşmak doğru iletişim tekniklerini ile mümkün. 
Bu; konuya eğilmek hiç şüphesiz zamanı etkin kullanmak, olumlu ilişkiler 
oluşturmak ve sonuçlara hızlı ulaşarak ekip ruhu destekleniyor. 

Her kurum yöneticisinin marka değerine katkı sağlamaktaki önemini
vurguluyor ve yöneticileri bu hedefte etkin rol oynamaya yönlendiriyor.

UZAKTAN ÇALIŞMADA MOTİVE EDİCİ LİDERLİK 

Son yıllarda giderek artan kalite bilinci, bu gelişmeyi, "kaliteli ürünler, ancak 
çalışanların mutlu olduğu sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarında üretilebilir" 
yaklaşımıyla desteklenmektedir. Bu nedenle, şirketler, toplumun duyarlılık ve 
değerleriyle örtüşecek kural ve ilkeleri benimsemeye başlamışlardır. İtibar 
programının amacı bu değişim sürecinde; kurumsal itibarı yaratmak, artırmak ve 
korumak adına yapılması ve yapılmaması gerekenler hakkında bilgi vermektir.

İTİBAR YÖNETİMİ



Yeni normda yakın zamandır gündemde olan amaç odaklı şirketler 
anlayışının gerekliliği çok daha net olarak ortaya çıktı. Birbirine olan güveni 
artırmak, ilişkilere derinlik katmak, sürdürülebilir ekonomik başarı sağlamak 
için, yaptığımız her şeyin amacını aktarmaya ve etkisini göstermeye 
ihtiyacımız var.

ANLAM KATAN LİDERLER

Anlam odaklı bu şirketlerde, Motive eden, geliştiren, mentorluk eden, geri  
bildirim veren liderlik rolleri hiçbir dönemde olmadığı kadar zorlanıyor. 
Liderlerin fizik zorluklar, kısıtlı kaynaklarla zorlanan bu ilişkiler arasında 
bağlayıcı olmak en önemli rolleri haline geldi. Bu da liderlerin yeni bir bakış 
açısıyla kurumuna, takımına, işlere bakması demek. Ortak değerler ve amaç 
odaklı yaklaşımla kurulan iletişim her ekip yöneticisi için çok güçlü bir iletişim 
aracına dönüşüyor.

AMAÇ ODAKLI YAKLAŞIM İLE MOTİVE EDİCİ LİDERLIK 

Artık çok iyi biliyoruz ki; lider doğulmuyor, lider olunuyor. Bunun için de hızla 
değişen dünyanın gündemini kavramak ve temel yöneticilik esaslarını 
içselleştirerek bir yaşam stili haline geitrmek gerekiyor. Bu program, liderlerin 
temel yöneticilik becerilerini öğrenmeleri, hatırlamaları ve uygulamalar ile 
içsellştirmeleri amacıyla hazırlanmıştır.

BUGÜNÜN LİDERLERİ

Dünyamız bir daha hiç bugünkü kadar yavaş değişmeyecek. Çevremizdeki bu baş 
döndürücü değişimin gerçeklerini kavrayarak, değişen iş yapış biçimlerine en etkin 
nasıl liderlik edebileceğimizi ve oluşabilecek olası bir direnci nasıl yönetebileceğimi-
zi tartışmak ve bu yöndeki liderlik becerilerinin gelişimine katkıda bulunmak 
amacıyla tasarlanmıştır.

DÜNYA DEĞİŞİRKEN LİDERLİK

Yenilikçilik İkliminde Liderlik yapmak kendimizin ve ekibimizin potansiyelini maksimu-
ma çıkarmak için yaratıcılığa alan açmak demektir. 
Bu iklimi yaratan liderler beynin sınırsız potansiyelini anlar, kendi yaratıcılık güçlerini fark 
eder ve kutu dışı düşünme teknikleri ile sınırlarını zorlarlar. 
Program liderlerin tüm bunları ofis ortamlarına taşıyabilmelerini desteklemek amacıyla 
tasarlanmıştır.

YENİLİKÇİLİK İKLİMİNDE LİDERLİK



Bölümler arası çalışmaların ve işbirliğinin çok olduğu günümüz iş dünyasında; 
koltuklar, unvanlar, otorite değil; ikna becerisi yüksek olanlar etkili olmaktadır. 
İkna gücüne sahip çalışanlar, fikirlerini daha çabuk kabul ettirmekte, anlaşmalarda 
başarılı olmakta, daha iyi satışlar yapmaktadır. 
Programda, ikna gücünü arttırmak, etki alanını genişletmek için uygulanabilecek 
psikolojik prensiplerin aktarılması, çatışma yönetiminin esasları ve güvenli davranış 
yaklaşımının içselleştirilmesi amaçlanmaktadır.

İKNA EDEN LİDERLİK

Güç odaklı liderlik yerini ilham veren liderlik bakış açısına bırakırken, koçluk yaklaşımını 
yönetim tarzına entegre eden yeni çağın liderleri, çalışanları ile çok daha etkin bir 
iletişim kurabilmektedir. Koçluk becerileri bugünün liderlerinin olmazsa olmazıdır. İyi 
dinleyen ve güçlü sorular soran liderler, bu beceri sayesinde ekiplerine kendi aksiyon 
planlarını oluşturmalarında yön verici olurlar, işin gerektirdikleri doğrultusunda, 
çalışanlarının güçlü yanlarını ortaya çıkarmalarını sağlar ve
gelişimlerini desteklerler.  
Bu program yöneticilere, çalışanlarının potansiyellerini maksimuma çıkarmak, işteki 
verimliliklerini artırmak, motivasyonlarını desteklemek amacıyla koçluk becerileri ile 
liderliklerini destekleyebilmeleri için tasarlanmıştır.

KOÇLUKLA GÜÇLENEN LİDERLİK

Liderlerin çalışanlarının mevcut performansını gözden geçirmek ve daha yüksek
performansla sonuçlanacak öğrenme sürecini desteklemek üzere neler yapılması 
gerektiğini aktarmak amacıyla hazırlanmıştır. 
Geri bildirim yönteminin temel işlevi, yüksek performans gösterilen noktalarda çalışanları 
desteklemek ve takdir etmek, düşük performans gösterilen ve geliştirilmesi gereken 
alanlarda farkındalık yaratarak performansın iyileştirilmesi konusunda çalışanları motive 
etmektir.

PERFORMANSI YÖNETEN LİDERLİK

Stratejik düşünme, bugüne geleceğin bakış açısıyla yaklaşmak olarak tanımlanır. 
Başka bir deyişle, eylemlerimizin uzun vadeli etkilerini öngörmeyi amaçlayan bir 
düşünme şeklidir. 
Program liderlerin nereye gittiklerini bilmesi ve planlaması, bunu yaparken takip 
edecekleri yolu belirlemeleri, doğru bakış açılarını kendi başlarına
değerlendirebilmelerini desteklemek amacıyla hazırlanmıştır. 

STRATEJİK DÜŞÜNEN LİDERLER

Beklenti ve hedeflerde NETLİK ile doğru şekilde YETKİLENDİREREK çalışan 
bağlılığını artırmak ve GÜVEN ortamı oluşturmak

PSİKOLOJİK GÜVEN ALGISI  -  KÜLTÜREL BORÇLANMA



Mükemmel müşteri hizmetleri, inovasyon, operasyonel mükemmellik, şefkat 
ve sahiplenme ancak güçlü bir Takdir Kültürü’nün varlığı ile mümkündür.
Pozitif bir kültür yaratmada Takdir’in nasıl kullanılacağının aktarılması 
amaçlanmaktadır.

EN İYİ  YÖNETİCİLER GÜVEN KÜLTÜRÜNÜ NASIL YARATIR?

Zor bir dönemden geçerken, her değişimin başka bir gelişmeyi tetiklediğini de biliyoruz. 
İş yapışlarımız ekonomideki gelişmelerden etkilenirken, sadece kar değil iş yaşamında 
anlam ve faydanın öne çıktığı bir dönemdeyiz. Ekiplerin, yaptıkları işin toplumsal etkisi 
ve anlamına odaklandıkları çalışmalar, kurum çalışanlarına bir arada olma ve birlikte 
dönüşümü yönetme başarısı yaratıyor. Amaca odaklanan yeni yönetim yaklaşımlarını 
oluşturuyor.  

EKİPLERDE AMAÇ ODAKLI KÜLTÜR YARATARAK DÖNÜŞÜMÜ YÖNETMEK

Kişisel farkındalığı artırmak, iletişim şeklini farketmek, hayata bakış açılarını gözden 
geçirmek. Duygu, motivasyon, zaman yönetimi beceri kullanımını arttırmak. İnançlar ve 
değerleri iş yaşamında dengeli biçimde kullanma becerilerini kazandırmak. 

İŞ ’TE BAŞARI

•  Kendinizi Anlamak
•  Kişisel Değerler
•  Bireysel Strateji Planlama
•  Dijital ve Etkin Biçimde Çalışmak
•  Efor Yönetimi
•  Dijital Okur-Yazarlık

KİŞİSEL ZİRVEYİ BULMAK

Sorumluluk alarak kurumsal kültür anlamında hangi değerleri temsil ettiklerini ve 
kişisel tutumlarının diğer çalışanları nasıl etkileyebileceğini göstermek

BİZ BİLİNCİ 



Bu program, özellikle "Kendini Yöneten" kariyer aşamasındaki uzaktan çalışanların, 
işe geri döndüklerinde yapmak istediklerini aksiyona geçirebilmeleri için tasarlandı. 
İşyerinizde başarılı bir kariyere sahip olmanız ve şirketlerde işlerin nasıl yürüdüğü 
konusunda farkındalığınızı artırmanıza yönelik ihtiyaç duyduğunuz kişisel becerileri 
ve iş becerilerini geliştirmeye odaklanılmaktadır.

SONUÇLARA ULAŞAN İNSANLARIN DAVRANIŞLARI

21. Yüzyıl becerileri içerisinde de yer alan ‘kişisel farkındalık’ ve ‘öz yönetim’ 
‘güçlü iletişim’ ve ‘empati’, ‘başkalarıyla uyum’ ve ‘işbirliği’ içerisinde hareket 
edebilme, kendini, organizasyonu ve çalışanları iyi tanımanın her zamankinden 
daha da kritik.
Game Plan – Oyun Planı işte tam da bu davranışları ve daha fazlasını iş hayatında 
uygulanabilecek taktiksel aksiyonlara çevirmek üzerine kurgulanmış bir kişisel 
marka ve kariyer mentorluğu programıdır.

GAME PLAN – İŞ HAYATINDAKİ OYUN PLANIN

Dijitalleşme çağında çevrimiçi oturumlar fasilite etmek günlük hayatımızın büyük 
bir bölümünü kapsamaya başladı. Sanal ortamlarda bireyleri, ekipleri doğru 
şekilde bir araya getirebilen ve oturumlardan en yüksek seviye verim alabilen 
profesyoneller ve bu profesyonellerin çalıştıkları organizasyonlar, önümüzdeki 
dönemde bir adım önde olacak gibi gözüküyor. Zira, gerçek ortamda 
kullandığımız lider iletişim becerilerinden farklı gözükmese de, sanal ortamda 
etkin olabilmek daha hazır olmayı ve dijital etki bıraklmayı gerektiriyor. 

ONLINE TOPLANTILARDA İZ BIRAKMA TEKNİKLERİ :



KOÇLUK - MENTORLUK - GERİ BİLDİRİM

İyi öğretmen nereye bakacağınızı işaret eder, ama ne göreceğinizi söylemez. 
Koçluk, bireyi hedeflerine ulaştıran, kişiye özel, güçlü bir öğrenim ve gelişim ilişkisidir. Bu 
ilişkide koç, danışanın (koçluk alan) değişim ve gelişim yolculuğuna eşlik eder. Danışanın 
hayallerini hedeflere dönüştürmesini sağlar, sınırlarını zorlamasını ve genişletmesini teşvik 
eder, harekete geçmesi için onu cesaretlendirir, potansiyelini ortaya çıkarmasına yardımcı 
olur. Koç, danışanın güçlü ve gelişime açık yönlerini fark etmesi için ona ayna tutar ve 
yolculuk boyunca her eylemden bir öğrenme fırsatı sunar. 
Daha ileri gidip uluslararası akreditasyonunu tamamlamak isteyen katılımcılara uluslararası 
akredite koçlarımız mentorluk vermekte ve sürecin tamamında desteklemektedirler.

PROFESYONEL KOÇLUK BECERİLERİ SERTİFİKASYON PROGRAMI

Profesyonel koçların seanslarda sergilediği becerileri, koçluk mesleğine özgü 
beceriler diye düşünürüz.
Oysa bu beceriler, ister sadece işi yönetsin ister bir ekibi, iyi bir yöneticinin sahip 
olması gereken özelliklerle aynıdır. Bu eğitimde 9 temel koçluk becerisi hakkında 
bilgi verilmekte ve yaşayarak öğrenmeye dayalı uygulamalarla teorik bilgiler 
pekiştirilmektedir.

KOÇLUK BECERİLERİ

Etkili liderlikte geri bildirim ve koçlukla yeni liderler yaratma becerisini geliştirmek

KOÇLUK VE ETKİN GERİ BİLDİRİM

Geri bildirim sürecini doğru yöneterek, iş süreçlerini daha verimli hale getirme, 
performansı arttırma ve pozitif ilişkiler geliştirme bakış açısını kazandırmak

AÇIK İLETİŞİM VE ETKİLİ  GERİ BİLDİRİM

Bu programda katılımcıların, profesyonel hayatta geri bildirim verme, geri bildirim 
alma, geri bildirim süreçlerini yönetme ve etkileşimi kolaylaştıma alanlarında 
gereken bilgi ve yetkinlikleri edinmelerini sağlamak

GERİ BİLDİRİM ALMA, VERME, VERMEME



Katılımcıların yönettikleri ekiplerle Performans görüşmesi yaparken ya da çeşitli 
konularda geliştirici geri bildirim verirken kendilerini yeterli ve rahat hissetmelerini 
sağlayacak bilgilerin paylaşımı amacıyla oluşturulmuştur.  

PERFORMANS YÖNETİMİ VE GERİ BİLDİRİM GÖRÜŞMELERİ

Yöneticiler takım arkadaşlarına geri bildirim verirken onların ruh hali ve duygu 
durumlarını anlamak kendi duygularını onlara ifade etmeyi tecrübe eder ve geri 
bildirim tuzaklarını fark ederek takım arkadaşları ile daha akışkan bir duygu dili 
oluşturmak konusunda kendilerini geliştirirler.

FEEL BACK

En etkin öğrenme kurum içinde iş esnasında yapılan öğrenmedir. Bunu sağlamanın en 
etkili yolu ise tecrübeli çalışanların yeni nesillere bilgi ve deneyimlerini mentorluk 
yaklaşımıyla aktarabilmesidir. Program her kurumda mentorların gerekli donanım ile 
mentorluk programlarına ve projelerine hazırlanabilmeleri amacıyla hazırlanmıştır.

DENEYİMİN GÜCÜ – MENTORLUĞUN ANAHTARLARI

Bugünün gençlerini anlamak için en güçlü araçlardan biri Tersine Mentorluktur.
Tersine Mentorluk şu ana kadar bildiğimiz mentorluk şeklini tersine çevirir. Daha
deneyimli olan çalışanın genç çalışanlara akıl hocalığı yapmasındansa, genç ve
deneyimsiz çalışanların kendi “içgörülerini” firmadaki deneyimli çalışanlarla paylaştığı 
görüşmeler olarak tanımlanabilir. Program, kurum içinde Tersine Mentorluk
uygulamalarının yapılabilmesini desteklemek amacıyla tasarlanmıştır.

TERSİNE MENTORLUĞUN TERSİ DÜZÜ



HUKUK- SÖZLEŞMELER - FİNANS

•  Hukuka ilişkin temel kavramların anlaşılması 
•  Şirketlerin günlük faaliyetlerinde ve işlerinde ihtiyaç duyulan hukuk kavramlarının 
anlaşılması
•  Şirketlerin faaliyetleri kapsamında ortaya çıkan hukuki risklerin anlaşılması ve 
tespiti

YÖNETİCİLER İÇİN HUKUK

•  Hukuka ilişkin temel kavramların anlaşılması 
•  Girişim şirketlerinin faaliyetleri için ihtiyaç duyulan hukuki kurumların anlaşılması 
•  Girişim şirketlerinin finansman yöntemlerinin anlaşılması.

GİRİŞİMCİLER İÇİN HUKUK

•  Bilişim ve Teknoloji Hukukunun çerçevesinin ve temel kavramlarının anlaşılması 
•  Bilişim ve Teknoloji Hukukunun Türk Hukuku ve uluslararası hukuk bakımından 
incelenmesi

BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ HUKUKU

•  İhracat kontrol ve uluslararası yaptırımların temel çerçevesinin anlaşılması
•  İhracat kontrol ve uluslararası yaptırımlar bakımından önemli konuların incelenmesi

İHRACAT KONTROL VE ULUSLARARASI YAPTIRIMLAR

•  Sözleşme hazırlama ve müzakere süreçlerinde etkin ve doğru risk analizinin 
yapılması 
•  Sözleşme hazırlama süreçlerinde yapılan yaygın hataların anlaşılması ve 
düzeltilmesi 
•  Sade ve anlaşılır sözleşmelerin hazırlanması
•  Sözleşme müzakere sürecinin etkin yürütülmesi 

SÖZLEŞME HAZIRLAMA TEKNİKLERİ VE SÖZLEŞME YÖNETİMİ



Finansal konular ile doğrudan ilgili olmayan yöneticilere temel finansal kavramlarını 
açıklamak, geleceğe yönelik kararlarda bu bilgilerden nasıl yararlanılabileceği ile ilgili 
ipuçlarını vermek ve kuruluşların temel amaçlarına yönelik bir altyapı
oluşturmak

FİNANS DIŞI  YÖNETİCİLER İÇİN FİNANS

Bütçeleme; işletmelerin hedeflerine ulaşabilmek ve başarılı olabilmek için
yapmaları gerekenleri planlama ve kontrol etme konusunda kullanabilecekleri 
önemli bir araçtır. Programda bütçelemenin önemli kavramları, bütçelerinin 
hazırlanması, başarılı bir bütçe yönetimi için yapılması gerekenlerle; kontrol ve 
performans aracı olarak kullanılması konusundaki bilgiler ve yönetim raporlaması 
çerçevesinde örnekler üzerinden katılımcıların bu konudaki becerileri
geliştirilecektir.

BÜTÇE PLANLAMA

Aile bütçesi nedir ve nasıl planlanır? konusunun aktarılması ve finansal 
okuryazarlık hayatımıza nasıl katkı sağlar konularına dair bilgileri kapsamaktadır.

AİLE BÜTÇESİ VE FİNANSAL OKURYAZARLIK

Raporlarınızı okuyucularınızın ihtiyaçlarına göre hazırlamak, raporlarınızı yazarken 
etkili stratejiler kullanmak ve raporunuzun etkinliğini arttırmak için tasarım ve metin 
düzenleme prensiplerini kullanmak

ETKİN RAPORLAMA TEKNİKLERİ



Küreselleşme dünyayı küçültürken Endüstri 4.0 iş dünyasının tüm boyutlarını 
dijitalleşmeye götürüyor. İnsan sermayesinden beklentiler, dolayısıyla çalışanlarda 
aranan yetkinlikler yeniden belirleniyor. 
Stratejik insan kaynakları yönetiminin yeni odağı; İK uygulamalarını dijitalleştirmek, 
21. yüzyıl yetkinlikleri çerçevesinde güncellemek ve veri biliminden etkin biçimde 
yararlanmak şeklinde karşımıza çıkıyor.

DİJİTAL DÜNYADA ANALOG KALMAMAK İÇİN İK DÖNÜŞÜMÜ

İK PROFESYONELLERİ İÇİN

Katılımcıların gerçek iş tecrübeleri ve somut örneklerle yapılacak “Yetkinlik Bazlı 
Mülakat Teknikleri”ni öğrenmeleri ve bu teknikleri şirketlerinde doğru kişilerin işe 
alınması ve başarıya odaklı ekiplerin kurulması yolunda kullanabilir olmalarını
sağlamaktır.

İŞE ALIM VE MÜLAKAT TEKNİKLERİ

•  Mülakat tekniklerini doğru uygulayarak yanlış işe alımların önüne geçme becerisi 
kazanmak
•  Psikoteknik Yaklaşımın Önemi ve Mülakat Çeşitleri 

YETENEK ODAKLI MÜLAKAT TEKNİKLERİ



Bilgi çağında işletmeler dijital birer organizasyon olarak, müşterilerinin davranışları, ilgi 
alanları ve satın alma alışkanlıkları hakkında benzeri görülmemiş miktarda bilgiye
erişebilmektedir. Bu bilgi, çeşitli kanallardan toplanan verilerden ortaya çıkarılmaktadır. 
Günümüzde bu verileri analiz edebilmek, bir organizasyonun her seviyesindeki karar vericiler 
için kritik bir zorunluluk haline gelmiştir.  Bu eğitimde, toplanan verinin arkasındaki anlamın, 
değerin ve kurum hedeflerine ilerleme katkısının nasıl ortaya çıkarıldığı ele alınacaktır. VUCA 
dünyanın belirsizliği içinde rekabet eden işletmeler için önlerindeki sisli yolu berraklaştırmak 
üzere; kritik alanları belirlemek, olasılıkları değerlendirmek, karar alma sürecinde birden 
fazla seçeneği karşılaştırmak için gerekli analitik araçlar incelenecektir.

DİJİTAL YÜZYILDA VERİNİN GÜCÜ VE İŞ ANALİTİĞİ

Yapay zekâ dost mu, düşman mı? Onunla iş arkadaşı olmaya hazır mıyız? 
Bilgisayarlara öğrenme kabiliyeti kazandıran yapay zekâ; üretim, pazarlama, satış, 
siyaset, sosyal etkileşim gibi her alanda karşımıza çıkıyor. Web sitelerinde ve sosyal 
medya platformlarında yapay zekânın kullanıldığı uygulamalar fark edilse de edilmese 
de seçimlerimizi, kararlarımızı, görüşlerimizi yönlendiriyor.

YAPAY ZEKA OKURYAZARLIĞI

Yeni nesil teknolojileri işimize uyarlamak... 
Sanal Gerçeklik, diğer adıyla “Virtual Reality – VR” bilgisayar ortamında tasarlanmış 
sanal bir evrenin sanki içindeymişiz gibi hissetmemizi sağlayan teknolojidir. Artırılmış 
Gerçeklik, diğer adıyla “Augmented Reality – AR” ise gerçek hayattaki görüntü, 
düzlem, lokasyon veya objelerin üzerine bilgisayar ortamında tasarlanmış sanal 
içeriklerin eklenmesini sağlayan teknolojidir. 

AR-VR TEKNOLOJİLERİ

DİJİTAL OKURYAZARLIK



SATIŞ-PAZARLAMA
PROGRAMLARIMIZ

SATIŞ - PAZARLAMA - MARKA DEĞERİ

•  Müşteri psikolojisini anlamak  Müşteride ihtiyaç farkındalığı oluşturmak 
•  Müşteride satın alma isteği uyandırmak Satış sürecinin yönetimi için gereken 
duygusal, sözel ve davranışsal becerileri kazandırmak

SATIŞ YÖNETİMİ VE İŞ GELİŞTİRME

•  Yeni dünya düzenine ve tüketici profiline uygun satış ve pazarlama 
yaklaşımlarını keşfetmek 
•  Satış sürecinde kullanabileceğiniz enstrümanları belirlemek 
•  Başarılı bir satış yöneticisi olmak için gereken becerileri kavramak 
•  Kurum kültürünüze, hedeflerinize ve kişisel becerilerinize bağlı olarak satış 
stratejinizi oluşturmak 
•  Satış yönetiminde satış sonrası sürecin önemini kavramak

YENİ ANLAYIŞLA SATIŞ YÖNETİMİ

•  Satış yönetim yapısını oluşturmak
•  Takım kimliğini geliştirmek
•  Açık iletişimi teşvik etmek 
•  Takımın ilerlemesini engelleyen ortak problemleri teşhis etmek
•  Problemlerin çözümü ve performans arttırımı için gereken iyileştirici tedbirleri almak 
•  Takım içindeki çatışmaları gidermek
•  Takım içindeki dayanışmayı geliştirmek 
•  Takım liderliği becerinizi geliştirmek

SATIŞ EKİPLERİ VE BÖLGE YÖNETİMİ

•  Müşteri ile bağ kurmak, gerçekten neye ihtiyacı olduğunun farkındalığını geliştirmek.  
•  Satış sürecinin yönetimi için gereken becerileri kazandırmak. 
•  Bu program sonunda katılımcıların satış sürecini etkin biçimde yönetmesi ve satış 
performanslarını arttırmaları amaçlanmaktadır.

SATIŞ YOLU İLE MÜŞTERİ DENEYİMİ



Satış sürecini etkin bir şekilde sürdürme, müşteri ihtiyaçlarını saptayarak 
şirketin ürün ve hizmetlerini bu ihtiyaçlara cevap verecek şekilde sunmak. 
Müşteri talep ve itirazlarını cevaplama, fayda ve çözümü öne çıkartma 
becerilerinin kazanımı.

SAT-A-BİLMEK

Satış yapmak başlı başına bir iletişim sanatıdır; satış yapmadan önce ilişki kurmak ve 
ağlarımızı keşfetmek için daha derinlere bırakmak gerekir. Satış yapılan ürün hangi 
probleme çözüm olacaksa; önemli olan o problemi içselleştirerek hissetmektir.
Böylelikle en doğru çözümü sunma şansı yakalayan satışçı, süreci en etkin müzakere 
teknikleri kullanarak başarılı olarak sonlandırabilir. 
Satış dünyasının çok hızlı akan ve uzun vadeli ilişki kurmayı düşündürmeyen temposu 
nedeniyle, çoğu satışçı ilişki ve bağ kurmayı atlar. Bu nedenle de istediği sonuçlara 
ulaşmakta zorlanır.

BAĞ KURAN SATIŞ

Satış kadar önemli bir konu da satışın sürdürülebilir olması için, ürüne bağlı olarak 
devamlılığını sağlayarak karşımıza çıkabilecek zorlukları ve öngöremediklerimizi 
öğrenmek

SATIŞTA RİSK YÖNETİMİ NASIL YAPILIR?

"Satış kararlarımızın % 80'i mantık dışıdır" Dan Ariely
Çoğunlukla duygularla satın alma kararı veren müşterilerimizin duygusal ihtiyaçlarını 
nasıl anlarız? ve basit bir hikayeleştirme modeli ile onları nasıl ikna edebiliriz?

SİMYACI – DUYGU TEMELLİ SATIŞ

Müşteriyi tanıyıp, doğru yaklaşımların ne olduğunu göstererek, problemleri 
çözme aşamasında müşteri kaybı yaşanmaması ve müşteri memnuniyeti, 
müşteri sadakati, çalışan kapasitesi ve şirket karlılığı arasındaki karşılıklı 
etkileşimleri kavramak

CHURN & ŞİKAYET YÖNETİMİ



Telefonla iletişimde kurum imajını destekleyen bir etki yaratılmasını sağlamak
•  İletişimin önemi
•  Telefonda iletişimin unsurları
•  Telefonda Sözlü iletişim
 •  Kelimelerin etkisi
 •  Ses tonu 
 •  Telefonda iletişimde beden dilinin etkisi 
•  Yazılı iletişim
 •  Mail ve mesaj platformları
 •  Sosyal medya kullanımı

TELEFONDA ETKİN İLETİŞİM

Müşteri odaklı bir kültür, üretilen ürünlerin ya da sunulan hizmetlerin, üretim ve servis 
sonrası yürütülen aktivasyonların, tanıtım amacıyla verilen reklamların, kullanılan 
üretim teknolojilerinin, çalışma koşullarının, çalışanlara sunulan kariyer yollarının, 
toplum değerlerine verilen önemin, müşteri istek ve ihtiyaçları perspektifinden ele 
alınması

MÜŞTERİ ODAKLILIK

Modern dağıtım faaliyetlerini yapılandırmak ve yönetmek için gereken
mekanizmaların, süreçlerin, araçların ve yeniliklerin kavranmasına yönelik 
olarak perakende firmalarının zorlu rekabet koşullarına paralel olarak artan 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek farklı becerileri ve güncel bakış açılarını 
edinmelerini sağlamak programın amaçlarındandır.

MERCHANDISING

•  Etkili telefon görüşme tekniklerini kullanarak müşteri memnuniyetini, bağlılığını 
ve satışları arttırmak
•  Mantıksal nedenler ve malzemeler ile olumlu ve olumsuz manevi uyarımlardan 
çıkarak kişiyi ikna etme yetkinliği kazandırmak

TELEFONDA İLETİŞİM VE PROBLEM ÇÖZME

Değişen tüketici ihtiyaçlarına göre markalaşma stratejisi oluşturarak, 
markalaşma için temel faaliyet alanını belirlemek ve markayı doğru şekilde 
konumlandırmak

ETKİN MARKA POZİSYONLAMA VE FİYATLANDIRMA



Şirketlerin varolabilmesi ve kar etmesi için doğru müşteri segmentasyonu ile, 
doğru kanalı seçerek, hedef kitlenin alışkanlıklarına yönelik, etkin bir pazarlama 
planıyla birlikte devamlı gelişen teknolojiyi de yanına alarak departmanlar arası 
iletişimi de önemini vurgulayan Pazarlama Eğitimi, A dan Z’ye tüm unsurları 
içermektedir. 

NEDEN PAZARLAMA?

MARKA SİZSİNİZ, SİZ MARKASINIZ; 
Fiona Gilmore tarafından iş dünyasına kazandırılan ‘Marka Savaşçısı’ 
kavramını iç ve dış müşteriye kurum değerlerini yansıtacak ve kurum 
sadakatini artıracak şekilde aktarmayı hedefliyor. Her bir çalışanımızı 
kurumumuzun birer temsilcisi olarak değerlendirirken, çalışanlarımızın da 
değerlerinin farkındalığına vararak bu temsilden keyif almalarını amaçlıyor.

MARKA DEĞERİNİ ANLAMAK VE BİRLİKTE YÖNETMEK

Kurumların, hedeflenen pazarda marka ve ürüne yönelik bir talep yaratmak 
amacıyla; farklı kanallarda yapılan pazarlama çalışmalarının belirlenmesi
Pazarlama çalışmalarında hitap edilecek hedef kitleyi, stratejiyi, dili ve 
ürünlere nasıl ilgi yaratılacağıyla ilgili ön çalışmaların planlanması ve tüm bu 
çalışmaların geri dönüşü ile marka sadakatine dönüşmesi için gerekli 
adımların belirlenmesi

PAZARLAMA İLETİŞİMİ STRATEJİLERİ

•  Global pazarda lider bankalar tarafından kullanılan pazarlama yaklaşımlarını 
öğrenmek, kurumun pazarlama stratejisini anlamak ve stratejinin işaret ettiği hedefe 
yönelik aksiyon planları oluşturmak
•  Müşteri beklenti ve taleplerine cevap veren finansal ürün ve hizmetler tasarlamak ve 
geliştirmek

TEMEL BANKACILIK PAZARLAMA YÖNETİMİ



İKNA-ETKİLEME-MÜZAKERE

İnsanların gözlerinin içine bakarak daha kolay ikna edilebileceğinizi biliyor musunuz?
Ya da konuşma hızınızın ikna üzerinde etkisi var mıdır?
İletişimin özel alanlarının dikkatli kullanımıyla ikna ve müzakerede bir adım öne 
geçmek mümkündür. 
Programın amacı katılımcıların ikna ve müzakere anlarında avantaj sağlamalarını 
kolaylaştıracak araçları paylaşmaktır. 

İKNANIN SİHİRLİ GÜCÜ

İknanın anlamını kavramak, güvenilirlik ve inandırıcılık kazanmak, hedef 
kitlenizin algı kapasitesini ve karar alma tarzını belirlemek

ETKİLEME – İKNA – İLİŞKİ YÖNETİMİ

İşlerinin önemli bölümlerinde satış, müzakere ve ikna süreçleri yaşayan 
çalışanların hayatlarını kolaylaştıracak ipuçlarını verilmesi

İKNA VE SATIŞ BECERİLERİ

Zor insan tanımı herkes için farklılık gösterebilir. Katılımcılar kendileri için hangi 
tip insanların ilişki kurulur kişiler olduğunu anladıktan sonra, kendilerini ve bu 
kişilerle olan ilşkilerini nasıl yöneteceklerini öğreneceklerdir.

ZOR İNSANLA BAŞA ÇIKMAK

Etkilemede kullanılacak güçlerin ayırımını yapabilmek ve iyi bir müzakereci 
olabilmek için uygun müzakere tarzını benimseyerek duygusal zeka becerilerini 
geliştirmek

MÜZAKERE BECERİLERİ



Müşteriye doğrudan temas eden çalışanların, deneyimi iyileştirerek ‘tercih edilen’ 
olmalarını sağlamak
•  Müşteri kimdir
•  Müşteri beklentileri
•  Değişen trendlerde müşteri deneyiminin önemi
•  Satış / Hizmet adımlarına göre müşteri deneyimi
•  Kalıcı ilişki yaratmak için kişiye özel dokunuşlar
•  Tercih edilmek için fark yaratmak
•  Uygulama ve geri bildirimler

MÜŞTERİ DENEYİMİNDE FARK YARAT

•  Müzakere dinamiklerinin anlaşılması 
•  Müzakerede başarı faktörlerinin öğrenilmesi
•  Müzakere yöntem ve stratejisinin belirlenmesi

MÜZAKERE TEKNİKLERİ VE İKNA



KİŞİSEL GELİŞİM
PROGRAMLARIMIZ

İLETİŞİM

Etkili bir ilişki yönetimi için kaliteli iletişim becerisi geliştirmek
•  İletişimin önemi  •  İletişimin unsurları
•  Sözlü iletişim
 •  Kelimelerin etkisi •  Ses tonu 
•  Sözsüz iletişim
 •  Beden dili
•  Yazılı iletişim
 •  Mail, resmi evrak, mesaj platformları
•  Uzaktan (online) iletişim
 •  Görüntülü platformlar •  Sosyal medya kullanımı

İLETİŞİM SANATI

İlişki yönetiminde katılımcıların psikoloji temeline dayanan 4 temel kişilik profilinin 
aktarılması ve günlük hayatında nasıl kullanılabileceğinin ipuçlarının aktarılması

İNSAN SARRAFI

Kurum çalışanlarının, iç/dış müşteri duyarlılığı sorumluluğu ile gerekli yetkinliklere dair 
yaratıcılığı ve girişimciliği artırmak için tasarlanmıştır.

1. durak: Sosyal Zeka ile İlişki Yönetimi
2. durak: Otorite olmadan ikna edebilme
3. durak: İşimin Yöneticisi olmak

İÇİMDEKİ “EN İYİ"

İkili ilişkilerinde Hayır demekte zorlanmanın ve çatışmadan kaçınmanın sebep-sonuç 
ilişkisini derinlemesine araştırıp, bu gibi durumlarda uygulanabilecek pratik çözümler 
önermek

İLETİŞİMDE SAĞLIKLI YÜZLEŞME



Gün içerisinde onlarca konuya yanıt vermek, pek çok toplantıya katılmak ve 
bunlardan sonuç almamız, hem de bunları en kısa sürede yapmamız gerekiyor. 
Çünkü her birini yaptığımızda daha sırada uzun bir liste var. Daha etkili sonuç 
almak ve iş gününü yönetmek ise mesajları kısa ve net olarak vererek mümkün. 
‘Sadede Gel’ programı kurum içi iletişimde sadedin önemini anlatıyor.

SADEDE GEL/KISA VE ETKİLİ  KONUŞMA

Fonetik bilgisi seslerin nasıl çıkarıldığını inceler. Diksiyon ise buna ek biçimde daha 
geniş bir kapsamda ses organlarının doğru sesleri çıkarabilecek biçimde eğitilmeleri 
üstünde çalışır. Bu yönüyle diksiyon önemli ölçüde fonetiğe dayanır. 
Eğitimimizin amacı, insanların düşünce ve duygularını dil kurallarına uygun, doğru ve 
etkili bir biçimde anlatma yeteneği kazandırmaktır. 

FONETİK VE DİKSİYON

Katılımcıların kendi değer kavramlarının hayatlarında nereye oturduğunu fark 
etmeleri ve kendi değerlerini bulmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

KARARLARIMIZIN KİLİT TAŞI DEĞERLERİMİZ

Bir konuşmacanın en dikkat etmesi gereken özelliği hitabet gücü ve bedeninin 
karşıya neler anlattığıdır. Bir kişinin yada bir topluluğun aklına işlenecek bir konuşma, 
ancak iyi bir hitap gücü ve doğru şeyler anlatan bir bedenle mümkündür. Bu eğitim, 
konuşmacıya hece ve sözcük vurgusuna dikkat etmesini, sesleri doğru boğulmayar-
ak jest ve mimiklerine hakim olmasını, yerinde ve doğru tonlama yaparak konuşma 
ritmi oluşturmayı ve doğru bir beden dilinin sırlarını öğretmeyi amaçlamaktadır. 

ETKİLİ  KONUŞMA - HİTABET VE BEDEN DİLİ

Anlatmak ; İnsanoğlunun varoluşundan beri süregelen en temel ihtiyacımız. Kelimelerle, 
hayata düzen ve biçim verme uğraşı içinde olmuş insanlık hep. Bizim amacımız da, 
kendi anlatım gücümüzü keşfetmek olacak. Bu yüzden en temel yerden başlayıp anlatı 
malzememizin (konuşmak) teknik çalışmalarıyla bu sürece başlayacağız. Bu çalışmalar 
sesimizin keşfi, Türkçenin doğru konuşulması ve anadilimize yeniden bakmamızla 
olacak. Kendi anlatı gücümüze yeniden bakacağız. Sesimizi , vurgularımızı, anlatmak 
istediklerimizi ne kadar kontrol ediyoruz dönüp bakacağız kendimize. Yapacağımız 
temrinlerle, ısınmalarla, egzersizlerle, konuşmak bizim için bir maharete dönüşecek. 

SES - NEFES – DİKSİYON



Çalışanın müşteri odaklı dönüşümü, kurum aidiyeti ve çözüm odaklı karar alabilme 
becerilerinin kazanımının sağlanması

1. durak: Müşteri Merkezlilikten Deneyime uzanan yol
2. durak: Zorlu durumlar ile baş edebilme
3. durak: İç müşteri olarak “Ben”

DENEYİM BÜKÜCÜ



VERİMLİLİK

Takım çalışması demek; daha fazla iletişim, daha fazla etkileşim ve ortaya çıkan 
sinerjidir. Bu program, birlikte çalışan ekiplerin takım olma dinamiklerini anlayarak 
hem olumlu, hem de verimli takımlar olma yolunda ilerlemelerini desteklemek 
amacıyla tasarlanmıştır.

OLUMLU ORTAMLARDA ÇALIŞAN VERİMLİ TAKIMLAR

Zaman baskısı altında çalışanların iş ve sosyal hayatlarında denge sağlamaları ve 
yıpranmadan motivasyonlarını yüksek tutarak daha verimli çalışmalarını sağlamak

ZAMAN YÖNETİMİ VE ÖNCELİKLENDİRME

Bugünün iş hayatı toplantı gerçeği üzerine yapılanıyor. Verimli ve üretken 
yönetilemeyen toplantılar ise iş hayatındaki en can sıkıcı halkayı oluşturuyor. 
Bu program yapısal olarak verimliliği destekleyen, netlik çerçevesinden bakan 
ve ürektenliği tetikleyen toplantıların nasıl yönetilmesi gerektiğini paylaşmak 
amacını taşımaktadır.

ÜRETKEN TOPLANTILARIN FORMÜLLERİ

•  Hedef belirleme 
•  İşlerin önceliklendirilmesi ve planlama
•  Kesinti ve uyaranlarla başa çıkma ve stresi yönetmek

ÖNCELİKLENDİRME VE PLANLAMA

•  Sunumda Hikayeleştirme
•  Yeni Nesil Sunum İletişimi
•  Sunum Sahibi ile iletişimi Yönetmek
•  Sunum İknasının Bilimi
•  Sunum Sihirbazlığı

SUNUM MİMARLIĞI



Farklı departmanlardan çalışanların, kurum içinde; iş geliştirme, süreç iyileştirme, 
satış geliştirme gibi konularda inovatif proje fikirlerinin bulunması ile başlar. 
Devamında fikrin geliştirilmesi, proje yönetimi metodolojisi ile çalışılması, katılımcılar 
tarafından yönetim onayına sunulacak hale getirilmesine kadar tüm aşamaların 
teori ve uygulamalı olarak deneyimlenmesini kapsar.

FİKİRDEN UYGULAMAYA İNOVASYON & PROJE YÖNETİMİ 

PROJE YÖNETİMİ

PMI Proje Yönetimi yaklaşımıyla katılımcıların tanışması

Yeni iş kuracak kişilere, işini geliştirmek için inovatif bakış açısına ihtiyaç duyan iş 
insanlarına ve hayatın her safhasında inovatif düşünmek isteyen kişilere sistematik 
bir şekilde bunu yapabilmeyi hedeflemektedir.

TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME VE İNOVASYON

Bu programda, katılımcıların iş yaşamında hikâyenin gücünü fark etmeleri, 
metafor oluşturmanın tekniklerini öğrenmeyi ve ikna etmenin en etkili 
yöntemlerini keşfetmeleri amaçlanmaktadır

DATA HİKAYE ANLATICILIĞI

Beyin fırtınaları şirketler için yeni fikir üretmekte tek yol gibi görülür. Bu sistemlerde 
kişiler fikir geliştirirken sözleri havaya karışır ve belki de en iyi fikirler hiç doğmadan 
ölürler. 
Bu tutumları, grup normlarını ve fiziksel ortamı inovatif ürünlerin yaratımını
destekleyecek şekilde yeniden biçimlendiren analitik düşünce sistemleri ile günün 
sonunda gerçek fikirler elinizde çıkacaksınız. 

İNOVATİF FİKİR GELİŞTİRME TEKNİKLERİ



Tüm bu karmaşık ve zor koşulları içinde barındıran uzaktan çalışmalı iş yaşamında, 
sadelik ve basit çalışma düzeniyle verimlilik kazanılmasını hedeflemektedir.

UZAKTAN ÇALIŞMANIN YENİSİNİ ÖĞRENMEK – VCC



İÇ EĞİTMEN GELİŞİMİ

Yetişkin gelişiminde güncel yaklaşımları benimsemeleri, yeni düşünce yapısı, bilgiler, 
beceriler ve araçlar ile kendi dijital içeriklerini oluşturmaları amaçlanmaktadır.

DİJİTAL DÜNYADA EĞİTMENİN YENİ YOL HARİTASI

Her gün gelişen dijital dünyanın güncel standartları kapsamında mevcut iç 
eğitmenlerin, eğitim içeriklerini canlı sınıf ve video eğitimlere dönüştürmeleri 
amaçlanmaktadır.

DİJİTAL İÇERİK ATÖLYESI

Mevcut iç eğitmenlerin, iç eğitmen adaylarının, eğitim birimi uzmanlarının ve 
yöneticilerin yetişkin gelişiminde 
(androgojik formasyon ile) güncel yaklaşımları benimsemeleri, yeni düşünce 
yapısı, bilgiler, beceriler ve araçlar ile kendi eğitim içeriklerini oluşturmaları ve 
kurumun eğitim ihtiyaçlarını karşılamaları amaçlanmaktadır.   

YETİŞKİN EĞİTİMİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

İhtiyacınız, bir konuda aktarıcı ya da konuşmacı olmanın ötesinde tam donanımlı 
eğitimciler ise...

Kurum içi eğitimlerde, hem iş tarafını hem de insan kaynağını iyi tanıyan, alanında 
uzmanlaşmış çalışanlarından seçilen iç eğitimciler giderek daha fazla rol almaktadırlar.
Kurum içi eğitim sisteminin başarısında; iç eğitimcilerin doğru seçilmesi ve tam donanımlı 
olarak yetiştirilmesi belirleyicidir.

İÇ EĞİTİMCI YETİŞTİRME PROGRAMI 



SOSYAL İLİŞKİLER

Bir fikri/projesi olan, girişimcilik yeteneği yüksek çalışanların, kendi projelerini 
geliştirmelerine kontrollü ve güvenilir bir oluşum içinde olanak sağlayan bakış 
açısı ile bir kurum kültürü oluşturmayı ifade etmektedir.
Bu gelişim kurum içerisinden gelip desteklenirse sahiplenmek ve aidiyet 
yükseliyor, kurumun sürekliliği artıyor. Programın amacı, kurum içerisinde daha 
kaliteli çıktıları sağlayacak başarılı bir kurumsal girişim ortamını sağlamak için 
gerekli şartları paylaşmak, konu ile ilgili iyi örnek uygulamalarını paylaşarak, 
farkındalık sağlamaktır.

KURUM İÇİ  GİRİŞİMCİLİK

UYGULAMALI SOSYAL MEDYA UZMANLIĞI

Djiital ve sosyal medya alanında kariyer sahibi olmayı hedefleyenler, çalışanlar ve 
yöneticiler için, sosyal medyayı nasıl kullanacakları hakkında bilinçlendirmek, 
farkındalık oluşturmak ve atölye çalışmalarıyla sosyal medya yönetim araçlarının 
kullanımını ve yönetimini öğrenmek

İş hayatında başarılı olmak ve hayal edilen hedeflere ulaşmak için sadece 
çalışmak yeterli değildir. Sizin yaptığınız işin çıktılarını kariyeriniz ile ilgili söz sahibi 
olan paydaşlarında biliyor ve takdir ediyor olması gerekmektedir.
Programda katılımcıların yaptıkları işi daha iyi anlatmanın ve diğer kişilerin 
üzerinde yarattığı etkiyi görmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

KİŞİSEL BİLİNİRLİĞİ ARTIRMAK – SELF MARKETING

Stratejik ilişki ağınızı ihtiyacınız olduğunda kurmaya çalışırsanız çok geç kalmışsınız 
demektir. Katılımcılar bu program ile emek ve samimiyetle stratejik ilişki ağını nasıl 
kuracaklarını öğreneceklerdir.

İŞ HAYATINDA STRATEJİK İLİŞKİ AĞI KURMA – NETWORKING

Networking kişilerin kendilerine ve çevrelerine fayda sağlamak, az çabayla daha 
çok verim elde etmek ve iş başarabilmek için gerektiğinde yardım alınabilecek 
veya verilebilecek kişiler ile bağlantı kurabilme, bu ilişkileri canlı tutabilme becerisi 
olarak tanımlanmıştır. 
Program, networking yönetimini etkili kullanmanızı sağlayacak yollar ve teknikler 
önerilerek üstesinden nasıl gelebileceğiniz ve etkili çevre oluşturma, insanlarla iyi 
iletişim kurma hakkında ipuçları vermeyi amaçlıyor. 

ETKİLİ  NETWORKING STRATEJİLERİ



Dünyanın üçüncü büyük korkusu; kamera. Hayatlarımızın bir parçası oldu webcam. 
Artık sunumlarımız, toplantılarımız, arkadaşlarımızla görüşmelerimiz, instagram için 
çektiğimiz videolara kadar, kamera bir parçamız oldu. Bu eğitim, kamera karşısında 
kendini rahat ifade edebilmeyi, ışık ve ses kullanımını, mercek bilgisini, kamera açısını 
kullanabilmeyi ve kamerada beden dili tekniğini öğretmeyi amaçlar. Ayrıca kamera 
karşısında özgür olabilmek, korkuyu yenebilmek gibi özel çalışmalar içerir. 

KAMERA ÖNÜ TEKNİKLERİ

Hayatımız boyunca ister evde ister işte olsun, arkadaşlarımız yada ailemize karşı 
olsun sürekli oyunlar oynuyor ve farklı kimliklere bürüyoruz. Oyunculuk eğitimini 
prensip alan drama eğitimimizde, alışılagelmiş kursların yanı sıra bir oyuncu gibi 
karakterinizi yönetmeyi öğreneceksiniz. Kurgulanmış senaryolarımızla doğaçlamalar 
yapıp, her koşula hazırlıklı olacağınız gibi, ekip çalışması etkinlikleriyle de takım olma 
bilincini öğrenmiş olacağız. Tüm bu süreçte en büyük amacımız kendimizin farkına 
varmak ve bunu yaparken de eğlenmek. Sahnede ki bir oyuncunun karakterini 
çözmesi gibi siz de kendinizin ve karşınızdakinin karakterini çözebileceksiniz. 

TİYATRO TEMELLİ DRAMA TEKNİKLERİ



MINDFULLNESS-RESILIENCE-STRES YÖNETİMİ

Bu program katılımcıların zamanlarını ve streslerini yönetebilmeleri için gerekli 
teorik bilgileri paylaşmak ve kendilerine günlük hayatta uygulayabilecekleri 
taktikler geliştirmelerini desteklemek amacıyla hazırlanmıştır

KENDİNİ YÖNET ZAMANINI VE STRESİNİ KONTROL ET

Kişinin kendi ve öz değerleri ile tanışarak iş ve özel hayatını daha keyifli ve daha 
sağlıklı yaşama becerisini kullanabilmesini sağlamak. Stres çıktılarını yönetebilmek 
ve birlikte yaşanılan, çalışılan ortamda etkinliği arttırmak.
Günün getirdikleri ile başa çıkabilmek için kendine özel “Gevşeme ve Serbest 
Bırakma” yöntemleriyle “Yeniden Çerçeveleme” yi öğrenmek.

TAM DA “ŞU AN”

Programın amacı aşırı baskının kendileri ve başkaları üzerindeki etkisini tanımaları ve 
iş yerinde ya da evde stresten arındırılmış bir yaşam sürmelerine ve faaliyetlerinde 
daha fazla keyif almalarını sağlamaktır.

STRESİ YÖNETEBİLMEK VE AVANTAJA ÇEVİRMEK

Katılımcıların geçmiş ya da geleceği sürekli düşünmek, üzülmek ya da endişelenmek 
yerine, yaşadıkları ana odaklanarak, andan ve yaptıkları işin farkında olmayı ve keyif 
almayı öğrenmeleridir.

MINDFULLNESS – BİLİNÇLİ FARKINDALIK

Katılımcıların duygusal dayanıklılıklarını artırarak, hayatın her alanında 
karşılaştıkları zorluklar, olumsuz deneyimler karşısında daha hızlı, daha kolay ve 
daha etkili olarak ayağa kalkıp yeniden ilerlemeye başlayacak bireyler haline 
gelmelerini sağlamaktır.

RESILIENCE – DUYGUSAL DAYANIKLILIK



Yaşam içerisinde karşılaştığımız zorluklar, geri çekilmeler karşısında, direnç ve esnekliğimizi 
artırıp bu durumlardan güçlenerek çıkma yönünde bilinç ve yetkinlik kazanmak.
* Mücadele ruhu (Resilience) nedir?
* Neden bazı insanlar daha mücadelecidir?
* Hayatta karşı sadece rasyonel değil aynı zamanda iyimser olmamız neden gerekir?
* Mücadele ruhunu ve iyimserliği artıracak ilkler ve faktörler nelerdir?
* Ben ne kadar mücadele ruhuna sahip ve iyimserim?
* Yaşamın her alanında mücadele ruhumu ve iyimserliğimi geliştirme ve sürdürebilme 
alışkanlığını nasıl oluşturacağım?

MÜCADELE RUHUM “RESILIENCE”

MINDFULLNESS TEMELLİ STRES YÖNETİMİ

Bu çalışmada Mindfullness’ı öğrenecek, ve stres yönetimi için pratik yöntemleri
deneyimleyeceksiniz. Meditasyon ve farkındalığı hayatınızın bir parçası haline 
getirmenin önemini farkedeceksiniz. Zihinsel esneklik ve dayanıklılık için 
Mindfullness’ın inceliklerini keşfedeceksiniz.

Uyarlanabilir Esneklik, bir bireyin, ekibin ve kuruluşun, değişen koşullara yanıt 
olarak yıkıcı ya da zorlayıcı durumlarla başa çıkmaya çalışırken; bütünlükle uyum 
sağlaması üretken, becerikli, yaratıcı ve temel amaçlarına sadık olma kapasitesini 
geliştirir.

ADAPTIVE RESILIENCE :  BÜTÜNSEL ESNEK DAYANIKLILIK İLE 
YAŞAMLA UYUMLANMA

Psikolojik sermayenin bileşenleri şunlardır; 
 H – Hope - Umut
        E – Efficacy - Yeterlilik
        R – Resilience – Yılmazlık
        O – Optimism – İyimserlik
Bu kavramlar üzerine odaklanılacak, uygulamalar ile desteklenecektir.

İÇİMDEKİ KAHRAMAN - PSİKOLOJİK SERMAYEYİ GÜÇLENDİRMEK 

Doğru ve yeterli nefes alınmaya başlandığı andan itibaren yaşamda değişim ve 
dönüşüm başlar.
Doğru nefes; zorluklar karşısında dingin ve olgun olmamızı, tepki yerine yanıt 
vermemizi sağlar. Aynı tepkileri verip, farklı sonuçlar umduğumuz bir döngüden 
kurtulup; çözüm bulan bir zihne kavuşmak gerçek mucizedir.

NEFES EĞİTİMİ



Hayat yolculuğunuzda sizi engelleyen kaygı, korku, nefret gibi duygulardan 
özgürleşirken, kendinizin farkına varıp daha değerli hissedeceksiniz

EFT İLE DUYGUSAL DETOKS

Aynı takımda yer alan üyelerin birbirlerini daha iyi tanıyıp anlayarak
takımdaşlık ruhunun geliştirilmesidir.

AĞ DEĞİL BAĞ KURUN (TAKIMDAŞLIK) POINT OF YOU
UYGULAMASI İLE

İNANÇ KALIPLARINA YÖN VER – ANAHTAR İNANÇLARIM VE
İÇIMDEKİ SABOTAJCI

•  İnançları oluşturan ilk kaynaklar nelerdir?
•  Anahtar inançlarımız neler?
•  İçindeki sabotajcıyı fark et
•  İnançlarımız hayatımızı nasıl yönlendiriyor ve nasıl karar alıyoruz?
•  Değişim için neler gerekli?
•  Koçluk uygulamaları

Özel ve iş hayatımızda ilişki ve iletişim kurarken karşılaştığımız zorlukları ve yanlış 
anlamaları önlemek amacı ile hem kendimizin hem de karşımızdakinin benlik 
durumunu ve iletişim stilini tanımaktır.

İÇIMİZDEKİ ÇOCUK VE EGO BENLİK DURUMLARI

•  Empati ve sempati nedir? Arasındaki farklar nedir?
•  Şiddetsiz iletişim için empatinin önemi
•  Empatinin aşamaları
•  Empatik iletişimin ipuçları
•  İyi bir dinleyici olmak nasıl mümkün?

EMPATİ Mİ SEMPATİ Mİ?



Duyguları tanımayı, deneyimlemeyi, ortaya çıkmalarına izin vermeyi ve onları 
özgürce ifade etmeyi amaçlar. Duygularımızla bağlantıda olarak kendimizi ve ilişkide 
olduğumuz insanları daha yakından tanımayı ve duygusal özgürleşmeyi hedefler.

DUYGULARLA ARKADAŞ OLMAK

Yaşamda amaç ve anlam yaratmak için kendimizle bağ kurmak, hayatın 
karmaşıklığı  içinde duraklama anları yaratarak, kendi içimize dönmek için fırsatları 
yakalamayı öğrenmektir.

YAŞAMIN KAPISI  İÇE AÇILIR

Programda zayıflama ve kilo verme konusunda söylediğiniz, kilo vermenizi engelleyen 
zihinsel kodları farkedip, değiştirmeyi öğreneceksiniz. 
Zihin değişince ona bağlı olarak davranış değişecek ve davranış değiştiğinde beden 
değişecektir.

ZAYIFLAMA ZİHİNDE BAŞLAR



MOTİVASYON

•  Bağlılık
•  İlişkiler
•  Hizalanma
•  Kariyer Gelişimi 
•  Konularında beceri geliştirmelerini desteklenmesi

EKİPLER İÇİN BENİ NE MOTİVE EDER?

Çalışanlarınızı ve sizi daha önemli başarılara ulaşmanız konusunda güçlendirecek 
bilgilerin kazanılması

LİDERLER İÇİN BENİ NE MOTİVE EDER?

Eğlenceli ve deneyimsel olan Beni Ne Motive Eder® Çalışanlar için Workshop’ı, 
kariyerinizi keşfetme, şekillendirme ve güçlendirme konusundaki bilgi ve 
becerinizi geliştirmeyi amaçlıyor.

ÇALIŞANLAR İÇİN BENİ NE MOTİVE EDER?

Her katılımcının, insanları motive etme becerisini geliştirme konusunda bilinçli 
bir doğallık ve yalınlık kazanıp aşama kaydetmesini sağlamaktır.

MOTİVASYON SİHİRBAZLIĞI

Katılımcılar, kendilerini motive eden içsel etkenleri bulup takip ederek hedefledikleri 
başarıya nasıl ulaşabileceklerini öğreneceklerdir.

KİŞİSEL MOTİVASYONU YÜKSEK TUTMAK



KİŞİSEL VE KURUMSAL İMAJ

Renklerin enerjilerinden yararlanarak iyi hissetmeyi ve iyi görünmeyi sağlamak
•  Enerjilerine göre renkler
•  Kişisel analiz
•  Mevsimsel renk analizine uygun renk paletleri
•  Renk tonlarını nasıl kullanalım
•  Renk kombinleri

ENERJİNİ YÜKSELT, RENKLERİNLE BULUŞ

İş alanına göre renk kullanımı ve stil oluşturarak, hem kurumsal temsili sağlamak 
hem de kişisel olarak iyi bir algı ve etkileme gücü yaratmak

PROFESYONEL HAYATTA RENK VE STİL

Evimizde, iş yerimizde, kıyafetlerimizde, makyajımızda renklerin enerjilerinden 
yararlanmak üzere her birini yakından tanımak, etkilerinden olumlu yararlanmayı 
sağlamak
•  Renk ve renk tonları
•  Her rengin tek tek enerji özellikleri
•  Hangi rengi giydiğimizde hangi mesajı veriyoruz?
•  Dekorasyonda renklerin önemi
•  Renk kombinleri yaparken dikkat edilecekler
•  Kişisel ipuçları

RENKLERLE HAYATINA ENERJİ KAT

Hazır giyim ve kozmetik sektöründe müşterileri tanıyarak ‘kişiye özel’ çözümlerle 
kalıcı memnuniyet yaratmak.
•  Müşteri deneyiminde özel hissettirmek
•  Mevsimsel renk analizi yöntemi 
•  Davranış özelliklerine göre renk grubunu belirlemek
•  Renk grubuna özel öneriler
•  Birebir uygulama & geri bildirim

MÜŞTERİ DENEYİMİNE RENK KAT

Kişiliğimizi yansıtan stili keşfederek, yarattığımız algının hayatımıza olumlu etkisini 
sağlamak.
•  Kişisel imajın önemi
•  Kişisel imajın unsurları
•  Sözlü – Sözsüz iletişimin imaja etkileri
•  Renklerin yarattığı algı ve etkileri
•  Doğru renkleri keşfetmek
•  Beden yapısına uygun stil
•  Ortama uygun stil

KİŞİSEL İMAJ



WEBINAR

VUCA ortamında başarılı bir çalışan olmak için gerekli 3 temel özelliğI; çeviklik 
(agility), dayanıklılık (resilience) ve kararlı (determination) bir Ironman 
yarışının hikayesi üzerinden anlattığımız programda katılımcılar, kendilerini yarışın
içindeymişçesine hissediyor ve kendi hayatları için paha biçilmez tüyoları elde 
ediyor.

VUCA ÇALIŞANI

İş hayatındaki her şey, ‘bir fikri satmak’ ile ilgili 21. yy’da, bilgi kirliliği içinde 
iyi anlatılamayan fikirler içeriği iyi olsa da kabul görmüyor.
Yeni dünyanın ‘okur yazarlığı’ artık hikayeleştirmeden geçiyor.

STORY TELLING

•  Kendini tanımak ve yönetebilmek
•  Dış faktörlere karşı dayanıklı olmayı bilmek
•  Yeni yollar keşfetmenin önemi
•  Geri bildirimin önemi

ÖZ MOTİVASYON

En iyiden öğren, vazgeçmeyi bil ama hedefinden şaşma

KAZANMAK İÇİN OYNA



Kurumlara; şirket içerisindeki girişimci kültürü nasıl canlı tutacaklarını 
anlatırken, girişimcilik hayalleri olan bireylere de kurumsal şirketler içerisinde 
bu yeteneklerini başarılı projelerle taçlandırabileceklerini, yaşanmış gerçek 
hikayeler üzerinden akıcı bir üslup ve sağlam bir metodoloji ile anlatılıyor.

GİRİŞİMCİLİK MÜPTELASI

‘Netlik, anlamlı bir iş ve yetkilendirme, geri bildirim kültürü ve eşit değil, adil 
davranış’ modelini Türkiye ve dünyadan en iyi örnekleri ile tanıyacak, içselleştire-
cek ve şirketinizde herkes tarafından uygulanabilir bir model haline getireceksiniz.

PSİKOLOJİK SERMAYE

Yaratıcılık, süreç inovasyonu, yıkıcı inovasyon Anadolu’da geleneksel yöntemlerle 
devam eden bir iş modelini baştan aşağı yeniden tasarlayarak, dünyanın en rekabetçi 
pazarlarından biri olan A.B.D ile tanıştırmanın hikayesi anlatılıyor.

ÇARIKLI İNOVASYON 

Herkesin üzerinde fikir yürüttüğü Yapay Zeka kavramına paradigma gözlüklerini 
çıkartarak farklı bir alandan bakarak öğrenip, anlamaya başlamak

YAPAY ZEKA DENEYİMİ

Dönüşen dünyada müşterilerini memnun etmek isteyenlerin bilmesi ve yapması 
gerekenlere digital bakış açısı sağlamak

MÜŞTERİ DAVRANIŞINI HACKLEMEK



Son dönemin teknolojik devriminin sosyal hayata etkisini anlamak/adapte 
olmak

TOPLUM 5.0

En temel şekli ile blockchain terimini/gereğini kavramak

BLOCKCHAIN: GÜVEN ANLAYIŞINDA DEVRİM

Dijital dönüşmenin gerçek anlamı ve kavramın temellerini anlamak

DÖNÜŞÜMÜN ALGORİTMASI

•  Güncel düşünce yapısı işe yarayanlar, işe yaramayanlar 
•  Öğrenmenin önündeki engeller 
•  Eğitmenin yeni becerileri 
•  Yol haritası / 7 adım  

E-ÖĞRENMENİN ESASLARI

•  Online eğitim içeriği oluşturmak
•  E-öğrenme stilleri
•  Güncel modeller 
•  E -öğrenme döngüleri   

ONLINE EĞİTİM İÇERİK VE GÖRSEL TASARIM



•  Webinar dinamikleri 
•  Sanal sınıf uygulamaları 
•  İçerik ve kurgu 
•  Etkileşim araçları / teknoloji 
•  Enerji yönetimi  

WEBINAR YÖNETİMİ

İletişim teknolojileri her geçen gün değişirken; buna uyum sağlamak ve adapte 
olmak her yaş grubu için önem taşıyor. İnternet dünyası katkı sağladığı kadar; 
olumsuz ve zararlı birçok bilgiye ulaşımı da sağladığından dijital medya 
okuryazarlığı çok önem kazanıyor.
62 milyon internet kullanıcısı ve 54 milyon sosyal medya kullanıcısının yer aldığı 
ülkemizde; insanların dijital medya dinamiklerini tanıyarak doğru ve etkili 
kullanımını amaçlamaktadır.

DİJİTAL MEDYA OKURYAZARLIĞI

Üst düzey yöneticiler şirketleri için; bir fikir lideri ve şirket elçisi olarak konumlandığından; 
bu program sosyal medyada da lider konumlandırmasını doğru yapmayı ve kişinin 
doğru temsiliyetini sağlamayı amaçlamaktadır.

SOSYAL MEDYADA LİDER İLETİŞİMİ

•  Günümüzün kabul gören lider yöneticilik kavramlarının örneklerle aktarılması
•  Motivasyon 
•  Yönlendirme 
•  Geri bildirim 
•  Takım Ruhu

LİDER YÖNETICI

Pozitif Kültür’e sahip şirketler zayıf kültüre sahip şirketlere oranla 4 kat yüksek gelir 
elde edebiliyor. 
Takdir Kültürü’nün olmadığI şirketlerde ya işgücü devir oranı artıyor ya da çalışanlar 
ellerinden gelenin fazlasını yapmama eğilimi gösteriyor.

POZİTİF BIR KURUM KÜLTÜRÜ YARATMAK – TAKDİRİN GÜCÜ ADINA 



•  İletişimde Çatışma Noktalarımız’ webinarında, 3 farklı kuramdan yola çıkarak elde 
edilen ‘düşünce üçgeni’ anlatılacak ve iletişim kurarken çatışma yaşamamak için 
neye dikkat edilmesi gerektiği örneklerle anlatılacaktır

İLETİŞİMDE ÇATIŞMA NOKTALARIMIZ

•  Neler insanların kendilerini işlerine bağlı hissetmesine yardım eder?
•  Neler insanların bir işten ayrılmak istemesine neden olur? 
•  Hangi faktörler motivasyon seviyelerini yükseltir veya düşürür? 

Bu soruların yanıtları ile birlikte 5 kimlik ve 23 motivatör hakkında bilgi 
alabileceğiniz interaktif, eğlenceli ve esinlendirici bir oturum sizi bekliyor.

BENİ NE MOTİVE EDER ?

Nefes ile psikoloji birlikte hareket eder. Duygularımızı kontrol etmek her zaman 
mümkün olmayabilir ancak nefesimizi kontrol ederek duygularımıza etki edebiliriz.
Nefes, yaşam kalitenizi, duygularınızı hangi ölçüde kontrol edebildiğinizi belirler. Bu 
çalışma nefesimizi fark etmek, günlük hayatın koşturmacası içinde unuttuğumuz 
doğru nefes alışını hatırlamak ve yine günlük hayatımızı kolaylaştırmak adına bazı 
teknikler öğrenmek amaçlıdır.

NEFES İLE STRES YÖNETİMİ 

•  Düşünce-Duygu-Davranış döngüsü
•  Bilinçli Farkındalık uygulaması 
•  Zor zamanlarda düşünce ve duygularının farkında olmak
•  Zor duygularla baş edebilme 
•  Kendine iyi bakma ipuçları

KENDİNE İYİ  BAK

•  Hayatın akışı içinde yada öngörülemeyen kriz zamanlarında stres, kaygı ve 
endişe gibi deneyimler ile baş edebilme, 
•  *Psikolojik, fizyolojik, duygusal ve sosyal olarak bütünlükle esnek 
dayanıklılığı sağlamak üzerine odaklanma, uygulamalarla destekleme

KRİZ ANLARINDA DUYGUSAL DAYANIKLILIK-RESILIENCE



Duygusal açlık, psikolojik olarak yaşanılan veya hissedilen eksikliklerin yerini yemek 
ile doldurma isteğidir. 
Beslenme alışkanlıklarımız ve dürtülerimiz ile duygularımız arasında direkt ilişki 
vardır. Dolayısı ile duygularımız nasıl, ne zaman ve ne yiyerek besleneceğimizi 
baskın olarak belirler.
Hepimiz sağlıklı ve fit bir görünüm için bugüne kadar farklı beslenme akımlarını 
denemiş ve başa dönmüş olabiliriz.
Peki bugüne kadar hiç neden kalıcı bir etki yaratamadığınızı düşündünüz mü?

AÇ OLAN BEDENİNİZ Mİ? DUYGULARINIZ MI? –
DUYGUSAL AÇLIĞINI YE!

Evimizin kahramanları annelerimizin, hamilelik sürecinden itibaren, en önem 
verdiği şey çocukları için sağlıklı ve yararlı besinleri hazırlamak ve sağlamaktır. 
Bu webinar ile çocuklara yönelik sağlıklı bir mutfakta neler olmalı ile hızlı tüketim 
ve endüstriyelleşme ile birlikte kolay erişilebilen rafine şeker içerikli paketli 
gıdalar yerine doğal ve el yapımı pratik neler yapılabilire değinilecektir. 

ANNE BEN ACIKTIM - SAĞLIKLI MUTFAK REHBERİ

•  Hızlı yaşam ve hızlı tüketim nedir?
•  Temiz yaşam nedir?
•  Endüstriyel üretimin ardındaki gerçekler
•  Organik olmak, güvenli ürün seçmek
•  Kullanılmaması gereken malzemele
•  Kimyasalların neden olduğu gerçekler
•  Hangi ürünleri geri döndürebiliriz?

MUTLULUK REÇETESİ :  TEMİZ YAŞAM



ATÖLYELER

DAVRANIŞSAL VE KİŞİSEL GELİŞİM ATÖLYELERİ

•  Profesyonel Yaşamda Kişisel İmaj 
•  Özgüvenli Duruş ve Kendini Sunabilme 
•  Beden Dili ve Etkili Konuşma 
•  İletişim Stilleri
•  Empati mi Sempati mi? 
•  Etkin Dinleme ve Empati 
•  Duygusal Zeka
•  İnanç Kalıplarına Yön Ver 

DAVRANIŞSAL VE KİŞİSEL GELİŞİM ATÖLYELERİ

•  Takım Ruhu (Takımınızın En Zayıf Halkası Kadar   
   Güçlüsünüz) 
•  Hedefe Odaklanma, Yöneticini Yönetme 
•  Sunumların Efendisi
•  Mülakata Hazırlık ve Etkili Özgeçmiş Hazırlama 
•  Yazı Dilim Nasıl Olmalı? 
•  Ağ Değil Bağ Kurun 

BÜTÜNSEL SAĞLIK VE BESLENME ATÖLYELERİ

•  Duygusal Açlığını Ye!
•  Bütünsel Sağlığın 4 İlkesi
•  Mutluluk Reçetesi: Temiz Yaşam
•  Temiz Kozmetik ve Doğal Yaşam Mümkün Mü? 
•  Sağlık 101
•  Sağlık Kampüste
•  21 Günlük Bütünsel Dönüşüm Programı 
•  Bütünsel Sağlık Kurumsal Grup Koçluğu 



KURUMSAL SAĞLIK KOÇLUĞU VE BÜTÜNSEL YAŞAM

İYİ VE DENGEDE OLMA HALİ

1- Fiziksel                          5- Mesleki
2- Çevresel                       6- Ruhsal
3- Duygusal                      7- Finansal
4- Zihinsel                         8- Sosyal                       

Ne İşe Yarar? 
•  Çalışanların bilgi düzeyini artırır.
•  Dengeli yaşam ve iyi olma halini destekler.
•  İşyerinde sık karşılaşılan kronik hastalıklara    
   olumlu etki eder. 
•  Kilo kaybını sağlar.
•  Fiziksel aktivite ile enerjiyi yükseltir.
•  Farkındalığı artırır.
•  Beslenmeyi düzene sokar.
•  Stres yönetimini sağlar.
•  Sağlık risklerini azaltır. 



MAKER ATÖLYE PROGRAMLARI-1

MAKER TASARIM
WEB 2.0 & DİJİTAL DÖNÜŞÜM
ALGORİTMİK DÜŞÜNME & KODLAMA

MAKER ATÖLYE PROGRAMLARI -2

ROBOTİK KODLAMA
MAKER 3D BASKI (3D PRINT )
SOSYAL MAKER - KAOSTA ÖĞRENME

MAKER ATÖLYE PROGRAMLARI -3

OYUNLAŞTIRMA 1.0  
EĞİTİMDE OYUNLAŞTIRMA
IOT (NESNELERİNİN İNTERNETİ) - ARDUINO ile
ELEKTRONİK
GİRİŞİMCİ MAKER

TAKIM OYUNLARI ( INDOOR-OUTDOOR)
1- YAŞAYARAK ÖĞRENME
2- MOTİVASYONEL
3- YARATICI PROJE
4- ATÖLYELER
5- ŞEHİR MACERALARI
6- TOPLANTI ARASI
7- YELKEN PROGRAMLARI
8- SOSYAL SORUMLULUK
9- GENÇLİK PROGRAMLARI
10- SEMİNERLER
11- LANSMAN & ROADSHOW
12- HOBİ KULÜPLERİ



DANIŞMANLIK

MARKA VE İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI

•  Yaratıcı Fikir Çalışması / Görsel Tasarım
•  İçerik Yönetimi
•  Lansman Yönetimi
•  KOL Yönetimi
•  Dijital İletişim Projeleri
•  Etkinlik Yönetimi
•  Sosyal Sorumluluk Projeler

FİNANSAL DANIŞMANLIK

•  Bilanço/Finansal Durum Analizi 
•  Banka İlişkileri Yönetimi 
•  Yatırım Danışmanlığı
•  Proje Finansmanı 
•  Yönetim Danışmanlığı 

İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI

•  İnsan Kaynakları Süreç ve Strateji Danışmanlığı
•  İnsan Kaynakları Proje Yönetimi ve Fasilitörlük
    İK Yazılımı ve Entegrasyonu
•  KVKK – İK Uyum Süreci
    İK Dokümantasyonu



KOBİ DANIŞMANLIĞI

•  İş Güvenliği
•  İş Organizasyonu, Müşteri İlişkileri ve Hizmet   
   Öncesi Hazırlık
•  KOBİ Değerlendirme ve Hizmet Süreçleri
 o  İşletme Yönetimi
 o  Finans
 o  İnsan Kaynakları
 o  Üretim
 o  Pazarlama ve Satış

DEĞERLENDİRME ARAÇLARIMIZ

•  Raven’ın İlerleyen MatrisleriTM
•  Watson-GlaserTM Eleştirel Düşünme Ölçeği
•  Golden Kişilik ProfiliTM 
•  Game Changer IndexTM
•  Orfeus İş Kişiliği EnvanteriTM
•  Çalışan Memnuniyeti & Bağlılığı Anketi    



SOSYAL
SORUMLULUK

YAKINA BAK

Project Yakına Bak, devlet üniversitelerinde okuyan 3. ve 
4. sınıf öğrencilerinin, 21. yüzyıl becerileriyle profesyonel 
iş hayatına davranışsal olarak hazırlanabilmeleri için 
geliştirilmiş dijital bir eğitim programıdır. Programın 
amacı devlet üniversitelerinde okuyan öğrencileri 
mezun olduklarında davranış ve beceri anlamında 
günümüz büyük şirketlerinin işe alabilecekleri yetkinlik 
ve özgüven seviyesine getirebilmektir.Proje kurumsal 
şirketlere “yakına bak” diyerek, öncelikle kendi çalışan-
larının devlet üniversitesine okuyan çocuklarına el 
verebilmelerine olanak sağlamaktadır.

YARATICI EBEVEYN

Bilimsel, sade, teknolojik, yaratıcı, pratik, sürdürülebilir 
yaklaşımlarla hazırlanan YARATICI EBEVEYN eğitim 
programları farklı uygulama alanları ile sizlerle…

Kısa ve geniş standart içerikler yanında, kurumlara özel 
tasarım yapma fırsatı da sunan bu programlar
kendinize, çalışanlarınıza ve topluma katkı için idealdir. 
Kurumların kendi çalışanları için yapabilecekleri
eğitimler dışında, sosyal sorumluluk projelerinde de yer 
verebileceği toplumsal değer yaratma adına önemli 
konulardır!

0532 472 08 20info@e-varan.com emel@e-varan.com


