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SRL
Çalışan Deneyimi Süreçlerinin Analizi & Tasarım + 

Bağlılık Anketi Sonuçları Analizi ve Çözüm Süreci + 

Geri Bildirim Kültürü Oluşturma +  
Strateji & Vizyon & Misyon Oluşturma ve Yaygınlaştırma +  

Kurum Kültür Analizi ve Değerler Çalışmaları + 
Ekip Kültürü Yaratma : Ekip Atölyeleri +  

Mentorluk + 
İç Koçluk Programı + 

İç Eğitmen Yetiştirme + 
Yetkinlik Rehberi Oluşturma +  

Hedef Performans Süreç Tasarımı +  
Akademi Kurgusu +  

Oryantasyon Süreç Tasarımı + 

+ YöneTm Ekipleri Takım Koçluğu & YöneTm Atölyeleri
+ Orta Kademe Liderlik Gelişim Programı
+ Yetenek Grubu / İlk Kademe Liderlik Gelişim Programı
+ Uzman Gelişim Programı
+ Performans YöneTmi Gelişim Yolculuğu
+ Yetkinlik Bazlı Sınıf İçi EğiTmler
+ Freshbiz Worksop

+ Kurtul Kendinden! Bir Outdoor Kişisel Gelişim Eğitimi!
+ Yetkinlik Bazlı Sınıf İçi Eğitimler
+ Gelişim Planlama Görüşmeleri & Atölyeleri
+ Yönetici Koçluğu
+ Proje Ayasofya: Legolar ile Proje Yönetimi

+ Müşteri Deneyimi Süreçlerinin Analiz Edilmesi
+ Ölçme ve Değerlendirme ile Mevcut Durum Analizi
+ Süreçlerin Yeniden Yapılandırılması
+ Çalışanlara ve Yöneticilere Eğitim Verilmesi
+ Sürekli Yaşayan bir Kültür Yaratmak için Takip 
Süreçlerinin Oluşturulması

HİZMET VERDİĞİMİZ ALANLAR

Özgür Birey, Güçlü Takım, Akıllı Organizasyon



KİŞİSEL GELİŞİM



KİŞİSEL FARKINDALIK ATÖLYESİ

Özgür Birey
Güçlü Takım,
Akıllı Organizasyon

SÜRE
2 Gün

5

İÇERİK
+ Çevik kültüre uyumlu bireyin nitelikleri
+ Sekiz alanda bireysel güç değerlendirmesi
+ Anlamlandırma mekanizmasının işleyişi ve düşüncelere, duygulara, davranışlara etkisi 
+ Otomatik düşünce kalıpları ve bunların ilişkilere ve iş yapış şekline etkileri
+ Zorlu durumlar karşısındaki seçimlerde temel tutumlar, kurban döngüsü ve sorumluluk yaklaşımı
+ Duygular, duyguların şiddeti, ilişkilere ve seçimlere etkileri
+ Duyguların yönetimi için temel adımlar 
+ Değerlerin ortaya çıkarılması
+ Hayat hikayesinin yazılması ve güçlü yanların belirlenmesi 
+ Kişisel başarı tarifinin bulunması
+ Vizyon tarifinin yapılması 

AMAÇ
Katılımcıların kendileriyle ilgili farkındalıklarını arttırmak ve ulaşmak istedikleri 
hedefler doğrultusunda hayatlarını bilinçli bir şekilde yönetmelerine destek 
olmak. 

KİTLE
Tüm çalışanlar



GELİŞİM PLANLAMA ATÖLYESİ

Özgür Birey
Güçlü Takım,
Akıllı Organizasyon

SÜRE
2 Gün

6

İÇERİK
+ Neden gelişim planı yapmalıyız? 
+ Gelişim planı yapmanın ve uygulamanın önündeki zorluklar nelerdir?
+ Neyi geliştirmeliyiz? Gelişim alanının belirlenmesi
+ Hangi davranışa odaklanmalıyız? Yetkinliğin ve alt davranışın belirlenmesi
+ Ne yapmalıyız? Eylem planının ‘uygulanabilir’ şekilde oluşturulması
+ Gelişimi nasıl takip etmeliyiz? Gelişim takip döngüsünün belirlenmesi

AMAÇ
Katılımcıların kendi gelişimlerine yönelik sorumluluk yaklaşımı kazanmalarına 
destek olmak ve basit, uygulanabilir yöntem ve tutumlar öğrenerek gelişim 
planı yapmalarını sağlamak.

KİTLE
Tüm çalışanlar



İŞ VE ÖZEL HAYAT DENGESİ

Özgür Birey
Güçlü Takım,
Akıllı Organizasyon

SÜRE
2 Gün

7

İÇERİK
+ Yaşamsal faaliyet alanlarının tespiW ve haritalandırılması
+ İş / yaşam dengesinin tanımı
+ Kaliteli yaşam piramidi
+ Kişisel başarının ve iş-özel hayat dengesinin tarifi ve hedeflerin belirlenmesi
+ Hedeflere yönelik strateji gelişWrilmesi
+ Strateji uygulama adımlarının takip edilmesi
+ Doğru planlama ile hedeflerin gerçekleşWrilmesi
+ Planlamanın önündeki engeller, zaman tükeWcileri ve verimsiz alışkanlıklar
+ Uygulamada düşülen kişisel tuzaklar, bahaneler ve kurban döngüsü
+ Aksiyon listesinin hazırlanması

AMAÇ
Katılımcıların kendi yaşamsal faaliyetleri ile ilgili mevcut durumlarını analiz 
etmeleri ve yaşamlarından daha fazlasını elde etmek için gerekli anlayışı ve 
becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır. 

KİTLE
Tüm çalışanlar

** Eğitim, Uzman Psikolog tarafından verilmektedir.



STRES İLE BAŞA ÇIKMA

Özgür Birey
Güçlü Takım,
Akıllı Organizasyon

SÜRE
2 Gün

8

İÇERİK
+ Stres nedir, fizyolojik süreci nasıl işler?
+ Stresin işlevsel yönü nedir?
+ Çevresel faktörler ve stres yöneWmi
+ İş yerinde stres faktörleri
+ Yaşam tarzı ve strese etkisi
+ Stresle eş zamanlı oluşan duygular
+ Stres yöneWmi için alternaWf düşünce ve yorum üretme
+ AlternaWf düşünce ve yorumların verimliliğe etkisi
+ Eylem planı hazırlama ve aksiyon adımlarını netleşWrme
+ Eylem planının iş ve özel yaşam verimliliğini desteklemesi
+ Stres yöneWmi pakeW hazırlama

AMAÇ
Katılımcıların stres duygusunu tanımalarına ve anlamlandırmalarına yardımcı 
olmak ve stresten korunmak için bireysel stres yönetimi çözümleri 
oluşturmalarını sağlamak.

KİTLE
Tüm çalışanlar

** Eğitim, Uzman Psikolog tarafından verilmektedir.



KENDİNİ İFADE ETME SANATI

Özgür Birey
Güçlü Takım,
Akıllı Organizasyon

SÜRE
2 Gün

9

İÇERİK
+ İleWşimde yıldızlaşma unsurları
+ İyi bir konuşmanın kriterleri, ses tonu, vurgular ve enerji yakalama
+ Konuşmayı hikayeleşWrme ve dinleyicide etki yaratma
+ Dinleme, güven ortamı yaratma ve empaW
+ Konuşma dili, beden dili ve kişisel imaj
+ Karşındakinin ihWyacını anlama
+ Sa_r aralarında fark yaratma
+ Konuşma ve ifadede bütünlük yakalama
+ İz bırakan kapanışlar

AMAÇ
Katılımcılara, kendilerini ifade etme ve iletişim yetkinliklerinde fark 
yaratmalarını sağlayacak bilgi, beceri ve farkındalığı kazandırmaktır. 

KİTLE
Tüm çalışanlar



SUNUM BECERİLERİ

Özgür Birey
Güçlü Takım,
Akıllı Organizasyon

SÜRE
2 Gün

10

İÇERİK
+ İşe yönelik kısa bir sunum hazırlama, sunma ve geri bildirim alma
+ İyi bir konuşmanın niteliklerini ortaya koyma, hazırlık konuları ve aşamalarını irdeleme ve hedef bağlamında 

planlama yapma
+ Katılımcı beklentisini anlama
+ İyi bir sunum için akış oluşturma
+ Konuşma dili, beden dili ve kişisel imaj analizi yapma
+ Görsel malzeme ve sunum içeriği hazırlama
+ İnteraktif sunum araçlarını tanıma ve soru sorma / hikaye anlatma

AMAÇ
Ka_lımcıların, sorumluluk alanlarındaki işleri daha profesyonel bir şekilde 
sunmalarını sağlamak için gerekli bilgi, beceri ve yetkinliklerini gelişWrmek.

KİTLE
Tüm çalışanlar



DEĞİŞİME ZİHİNSEL HAZIRLIK

Özgür Birey
Güçlü Takım,
Akıllı Organizasyon

SÜRE
1 Gün

11

İÇERİK
+ VUCA Dünyası, müşteriye ve iş yapış şeklimize etkisi
+ Çevik kültürün getirdiği değişimler
+ PESTEL ile mevcut durum analizi 
+ Belirsiz ortamlarda hedef belirleme 
+ Değişim aşamaları ve pozitif dönüşüm süreci 
+ Değişime direnci anlamak: Duyarsızlaşma, içe alma, yansıtma, kendine döndürme, saptırma, iç içe geçme, 

motivasyon
+ Değişimi yönetirken ihtiyaç duyulacak yetkinlikler: Yenilikçilik, esneklik, adaptasyon, çeşitlilik, değişime öncülük 

etmek, değişimi kucaklamak
+ Değişimden kazanımlar

AMAÇ
Katılımcıların değişim kavramını çeşitli yönlerden ele almaları ve değişim 
dönemlerinde kendilerinin ve başkalarının yaşayabilecekleri uyum, direnç, 
çatışma durumlarının farkına vararak yönetebilmeleri için ihtiyaç duydukları 
yaratıcı, esnek ve çevik beceri ve anlayışlar geliştirmelerine katkı sunmak.

KİTLE
Tüm çalışanlar



SAKİN EBEVEYNLİK

Özgür Birey
Güçlü Takım,
Akıllı Organizasyon

SÜRE
2 Gün

12

İÇERİK
+ Kimler ebeveynlik yapabilir?
+ ’Yeterince iyi’ ebeveyn
+ 10 temel iyi ebeveyn mesajı
+ Çocukların olmazsa olmaz ihtiyaçları: Sevgi & Saygı
+ İlk bağlanma türleri
+ Güvenli bağlanma ve yetişkinlikteki partner ilişkisine etkisi
+ Çocuğunuza sınır koyma / Kurallar nasıl öğretilir?
+ Çocukla nasıl oyun oynanır?
+ Çocuğunuzun hayal gücünü geliştirin
+ Ebeveynin kendi çocukluğuyla barışması
+ Mutlu ebeveyn & Mutlu çocuk
+ Duygu odaklı iletişimi geliştirme

AMAÇ
Çalışan anne-babalar ile, çocuklarıyla geçirdikleri vaktin azlığından yakınmaları 
yerine onlarla daha kaliteli vakit nasıl geçirebileceklerine dair yöntemler 
paylaşmak. Mükemmel ebeveynlik kavramından uzaklaşıp “yeterince iyi” 
anne-babalık kavramıyla tanışmalarını sağlamak ve temel iyi ebeveyn 
mesajlarını öğrenip uygulamaya dökmelerine katkı sunmak. KİTLE

Tüm çalışanlar



KİŞİLER ARASI BECERİLER



** Eğitim, Uzman Psikolog tarafından verilmektedir.

ÇALIŞMA HAYATINDA ŞEMA TERAPİ,
KENDİNLE VE DİĞERLERİ İLE SAĞLIKLI İLİŞKİ KURMA

Özgür Birey
Güçlü Takım,
Akıllı Organizasyon

SÜRE
2 Gün
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İÇERİK
+ Bireye özgü şema haritası çıkarma ve bireysel şemaları tespit etme
+ Şemaların iş yeri ve sosyal yaşamdaki avantajları / dezavantajları
+ Şemaların hangi durumlar karşısında harekete geçtiğini anlama
+ İş yerindeki ilişkilerde hangi şemaların hangi davranışsal tepkilere yol açtığını ortaya koyma
+ Şemalarla başetme: Kaçınma, telafi, teslim olma
+ Karşılanmayan duygusal ihtiyaçları keşfetme
+ Duyguya şefkatli yaklaşım: Tanıma, anlama, sahip çıkma
+ Sağlıklı yetişkin bakış açısı kazanma

AMAÇ
Katılımcıların, kendilerini değerlendirerek duygularını keşfetmelerini sağlamak 
ve bu duyguların şemalar ile ilintisini kurup duygusal ihtiyaçlarını 
keşfetmelerine ve bu yönde davranış geliştirme becerisi edinmelerine 
yardımcı olmak. İş yerindeki ilişkiler ve iş yönetimi esnasında hangi şemaların 
aktive olduğunu anlamalarını ve duygusal ihtiyaçlarını keşfedip bunu sağlıklı 
yollarla aktarabilmelerini sağlamak.

KİTLE
Tüm çalışanlar



DUYGUSAL ZEKA, EMPATİ VE İLİŞKİ YÖNETİMİ

Özgür Birey
Güçlü Takım,
Akıllı Organizasyon

SÜRE
2 Gün

15

İÇERİK
+ Duygusal zeka nedir ve neden önemlidir?
+ Olgu, düşünce, duygu ve davranış döngüsü
+ Otomatik düşünce kalıpları ve duygulara, ilişkilere, empatiye, önyargılara etkisi
+ Duyguları tanıma, adlandırma ve şiddetini fark etme
+ Duyguların yönetimi için temel adımlar 
+ Diğerini doğru anlamanın önemi ve iletişim çemberi
+ Empatinin ilişkilerimize etkisi
+ Etkili sorular sorma
+ Derin dinleme
+ Kişisel değerlerin ortaya çıkarılması
+ İkili ilişkilerde benimsenen tarzlar: Agresif, pasif, pasif agresif ve güvenli davranışlar
+ İlişkileri bozan davranışlar ve çözüm önerileri 

AMAÇ
Katılımcıların, duyguların önemini ve davranışlarına / ilişkilerine etkisini fark 
etmelerini sağlamak. Duygusal zekanın geliştirilmesine ve ilişki yönetimine 
yönelik temel bakış açısı ve beceri kazanmalarına katkı sunmak. 

KİTLE
Tüm çalışanlar



İLİŞKİ YÖNETİMİ ve İLETİŞİM BECERİLERİ

Özgür Birey
Güçlü Takım,
Akıllı Organizasyon

SÜRE
2 Gün

16

İÇERİK
+ Çevik takımlarda ilişki yönetimi ve radikal şeffaflık
+ İletişim çemberi ve iletişimde kodlama ve anlamlandırma sürecinin işleyişi
+ Olgu, gözlem ve yorum döngüsünün varsayımlara ve ön yargılara etkisi
+ İlişki sistemlerini üçüncü bir varlık olarak anlama ve somutlaştırma
+ İlişkilerde benimsediğimiz temel tutum ve yaklaşımlar, kurban döngüsü ve sorumluluk yaklaşımı
+ Çözüm üretmek için sorumluluk yaklaşımını benimseme
+ Davranış kalıplarını şekillendiren kişisel eğilimler ve bunların ilişkilere ve iletişime etkisi
+ Diğerini anlamak için gerekli temel beceriler: Etkili soru sorma ve derin dinleme
+ İlişkileri bozan dört alışkanlık: Suçlama, savunmaya geçme, duvar örme, alay etme
+ Transaksiyonel Analiz ile ilişkilerdeki dinamiklerin tespiti ve empatik yetişkin ilişkisine geçiş
+ İkili ilişkilerde agresif / pasif / pasif agresif ve güvenli davranışlar ile bu davranışların sonuçları
+ Güvenli davranış için gerekli tutum ve duygu durumu

AMAÇ
Katılımcıların kişisel farklılıkları anlamalarına, güvene dayalı verimli ilişkiler 
kurmalarına, iletişim ve ilişki kalitelerini ve dolayısıyla kişisel etkinliklerini 
arttırmalarına yardımcı olmak.

KİTLE
Tüm çalışanlar



HİZMET ODAKLI İLİŞKİ YÖNETİMİ

Özgür Birey
Güçlü Takım,
Akıllı Organizasyon

SÜRE
2 Gün
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İÇERİK
+ Çevik yapılarda değer üreten hizmet yaklaşımı
+ Kurumun değer / hizmet süreçlerinin incelenmesi ve farklı aşamalarda yaşanan zorlukların ele alınması
+ İşe sağlanan katma değerin belirlenmesi, amacın ve misyonun netleştirilmesi
+ İlişkiyi üçüncü bir varlık gibi görebilme: Zekası, rotası, coğrafyası ile değerlendirme ve ilişkilerde sorumluluk alma
+ Olgu – Gözlem – Yorum döngüsü ve yorumlama sırasında oluşabilecek olası problemler
+ Güven yaratmanın bileşenleri ve kredibilite
+ Zorlayıcı durumlarda sorumluluk alma ve yapabileceğine odaklanma
+ Derin dinleme ve etkili sorular yardımıyla diğer tarafı anlama
+ Çatışmanın doğası ve kaynakları, pozisyon ve ihtiyaç farkından doğan sonuçlar
+ İhtiyaçları anlamak için etkili sorular sorma ve derin dinleme
+ Çatışma çözümünde iknanın yeri ve temel unsurları
+ Çatışmayı ortak amaç doğrultusunda çözümleme
+ Etkili geri bildirimin nitelikleri

AMAÇ
Katılımcıların servis / hizmet verme kavramının farklı yönlerini anlamalarını, işe 
sağladıkları katkının farkına varmalarını ve iş süreçlerinde iç müşteriler ile etkili 
ilişki ve iletişim kurmalarını sağlamak.

KİTLE
Tüm çalışanlar



ETKİLEME, İKNA VE ETKİ YARATMA

Özgür Birey
Güçlü Takım,
Akıllı Organizasyon

SÜRE
2 Gün

18

İÇERİK
+ İknanın organizasyondaki yeri ve kariyer basamaklarındaki önemi
+ İkna unsurlarını anlama: Kredibilite, karşındakini anlama, somut kanıtlar sunma ve etkili iletişim
+ Kişisel farklılıkları anlama ve kişinin nasıl algılandığı konusunda farkındalık geliştirmesi
+ Kredibilite sağlama ve güven ilişkisi kurma 
+ Kendi ikna halini keşfetme 
+ Etki yaratma ve güvenli duruş sergileme
+ Temel beceriler: Aktif dinleme, etkili sorular ve argüman geliştirme
+ İkna olabilir olma, kendi fikrine mesafe geliştirme
+ İkna prensipleri: Karşılıkta bulunma, zıtlık ilkesi, otorite, toplumsal kanıt, tutarlılık, azlık ve beğenme ilkesi 

AMAÇ
Katılımcıların, ikna süreçlerinde yarattıkları etkiyi fark etmelerini, iknanın
unsurlarını anlamalarını ve etkili iletişim temellerine dayalı ikna becerilerini 
geliştirmelerini sağlamak.

KİTLE
Tüm çalışanlar



ÇATIŞMA YÖNETİMİ

Özgür Birey
Güçlü Takım,
Akıllı Organizasyon

SÜRE
2 Gün
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İÇERİK
+ Çatışma nedir? Çatışmanın yararları, etkileri ve sonuçları
+ Çatışmanın doğası ve kaynakları, pozisyon ve ihtiyaç farkından doğan sonuçlar 
+ Çatışma nedenleri ve tipleri
+ Çevik takımlarda doğan çatışmalar ve bunun doğasının anlaşılması
+ Thomas- Killman Çatışma Envanteri ile çatışma tarzlarının belirlenmesi
+ Çatışma tarzının bir başkasında ve ilişkilerde yarattığı etki, kazandırdıkları ve kaybettirdikleri
+ Pozisyonun ardındaki ihtiyacı anlamak için gerekli temel beceriler: Etkili soru sorma ve derin dinleme
+ Çatışma durumlarında kişisel eğilime alternatif yaklaşımlar üretme
+ İhtiyaca yönelik argümanlar geliştirme ve çözüm doğrultusunda diyalog sergileme

AMAÇ
Katılımcıların, yaşadıkları çatışmalar içindeki rollerini fark etmelerini sağlayarak, 
çatışmalar karşısında getirecekleri çözümleri geliştirmelerine ve daha etkin 
yaklaşımlar sergilemelerine katkı sunmak.

KİTLE
Tüm çalışanlar



ZOR KARAKTERLER İLE BAŞ ETME

Özgür Birey
Güçlü Takım,
Akıllı Organizasyon

SÜRE
1 Gün

20

İÇERİK
+ Zor karakter kime denir?
+ Zor karakter Wplerini anlama ve hangi ihWyaçları nedeni ile zor yönde davrandıklarını fark etme
+ Kendi kişisel tuzaklarını tespit etme
+ İleWşim tuzaklarına düşmeme
+ Uygun ileWşim yöntemini seçme, yüzleşme ve empaWk yaklaşım
+ Yeni başetme becerileri gelişWrme
+ Kendi gücünün farkına varma
+ Kazançları test etme

AMAÇ
Çalışanların şirket içi ya da dışında zor karakterli kişilerle anlaşabilme 
becerilerini geliştirmek. Hangi tip kişilerin zor karakterli olduğunu anlamalarına 
ve özelliklerini öğrenmelerine yardımcı olmak. Öfke ya da kaçınma yerine doğru 
davranış kalıbı geliştirerek etkin şekilde zor karakterli kimselerle başetmelerine
ve çalışma ortamını daha sağlıklı hale getirebilmelerine katkı sunmak. KİTLE

Tüm çalışanlar

** Eğitim, Uzman Psikolog tarafından verilmektedir.



ETKİLİ TAKIM OYUNCUSU OLMAK

Özgür Birey
Güçlü Takım,
Akıllı Organizasyon

SÜRE
2 Gün
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İÇERİK
+ Çevik kültürlerde takım oyunculuğu
+ Kendini yöneten takım oyuncusu olmanın gereklilikleri
+ Rekabet ortamında değer yaratmak ve karmaşıklığı karşılayabilmek için takım olmak
+ Sistem kavramı, bireysel dinamikler, ikili ve çoklu sistemler 
+ Ekiplerin oluşum aşamaları (oryantasyon, ça_şma, uyum) ve bu aşamalara sağlanacak katkının tespiW
+ Yaşadığımız durumlar karşısında temel tutumlar (kurban ve sorumlu), sorumluluk yaklaşımı ile bütüne katkı 

sağlamayı seçme
+ Ekip içerisinde edinilen roller, iç ve dış rollerde karşılaşılan sorunlar ve perspekWfler
+ Duygusal alanı fark etme ve bilinçli etkide bulunma
+ Kişisel değerler ve ekibe katkı sağlama
+ İyi ekip oyuncusunun davranış ve nitelikleri
+ Etkili ileWşim kurma, varsayımdan kesinliği arama, derin dinleme ve etkili sorular sorma
+ Güvenli davranış ile kendini uygun şekilde ifade etme  
+ Geri bildirim çeşitleri, nitelikleri ve forma_

AMAÇ
Katılımcıların ekip çalışmasının dinamiklerini ve bireysel etkilerinin önemini 
anlamalarını sağlamak ve iş birliği yaratarak ekip çalışmasına bilinçli katkı 
sunmalarını desteklemek.

KİTLE
Tüm çalışanlar



Özgür Birey, Güçlü Takım, Akıllı Organizasyon

YÖNETİM BECERİLERİ



YÖNETİCİLER İÇİN PSİKOLOJİ 101

Özgür Birey
Güçlü Takım,
Akıllı Organizasyon

SÜRE
1 Gün
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İÇERİK
+ Beynimiz nasıl çalışır? 
+ Bilişsel sürecin işleyişi
+ Duyguların oluşumu, seçimlere ve performansa etkisi
+ Öğrenme nedir? Kısa süreli / uzun süreli bellek 
+ Öğrenme süreçlerinin çalışan verimliliğine etkisi 
+ İş yerinde konforlu uyuşukluktan kurtulma, risk değerlendirme ve harekete geçme 
+ Duygu ve düşünce odaklı ileWşim becerisini gelişWrme 
+ Etkin liderlik ve olumlu çalışma iklimi yaratabilmenin yolları 

AMAÇ
Güçlü, cesur, vizyon sahibi ve değerleri benimseyen bir liderlik 
gerçekleştirebilmenin öncelikli koşulu olan insan zihninin bilişsel yapısının 
anlaşılmasına ve öğrenme / kavrama yetisinin nasıl işlediğinin öğrenilmesine 
katkı sunmak. Geleceğe dair planlar oluşturma ve hedeflere ulaşmada zihinsel 
süreçlerin öneminin ve etkisinin kavranmasına yardımcı olmak. KİTLE

Yöneticiler

** Eğitim, Uzman Psikolog tarafından verilmektedir.



KOÇLUK YAKLAŞIMI İLE LİDERLİK

Özgür Birey
Güçlü Takım,
Akıllı Organizasyon

SÜRE
2 Gün

24

İÇERİK
+ Koçluk yaklaşımlarının ve becerilerinin deneyimlenmesi 
+ YöneWmde koçluğun kullanım alanlarının netleşWrilmesi, yetkinlik gelişimi, ayaküstü koçluk, deneyim inceleme
+ Çevik ekipleri yöneWrken koçluk gereksinimi ve mecburiyeW
+ Koçluk modelinin gözlemlenmesi 
+ Koçluk becerilerinin ve prensiplerinin çalışılması, derin dinleme, etkili sorular sorma, netleşWrme, anladığını 

özetleme, kişiye odaklı kalma ve potansiyele duyulan inanç 
+ Çalışanın açık ve gizli değerlerinin netleşWrilmesi ile kendini tanımasına destek olma
+ ’İdeal ben’ uygulaması ile çalışanın olgun, olumlu ve güçlü taraflarını keşfetmesini sağlama
+ İçimdeki sabotajcı: Çalışanın kendini nasıl engellediğini anlamasını sağlama
+ Koç olarak güçlü yanların belirlenmesi 
+ Model entegrasyonu ve koçluk uygulama planının oluşturulması 

AMAÇ
Katılımcıların koçluk yapmaya verdikleri değeri güçlendirmek, koçluk 
becerilerini geliştirmek ve koçluğu günlük yönetim pratikleri içerisinde 
deneyimlemelerine destek olmak.

KİTLE
Yöneticiler



ÇALIŞAN GELİŞİMİNİ DESTEKLEMEK

Özgür Birey
Güçlü Takım,
Akıllı Organizasyon

SÜRE
2 Gün
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İÇERİK
+ Performans kültürü: Gelişim odaklı bir yaklaşımla çalışanla temas noktalarını netleşWrme
+ Performans kültürü yaratmanın önemini anlama
+ Bir yıl içinde çalışanla geri bildirimler üzerinden sürekli temas kurulmasını sağlama ve temas yöntemlerini netleşWrme
+ Durumsal liderlik, baskın liderlik tarzının farkına varma ve uygun liderlik yaklaşımını belirleme
+ Delegasyon aşamaları, öncesi ve sonrasında yapılması gerekenler
+ YöneWmde koçluğu kullanım alanları: Gelişim koçluğu, vaka bazlı koçluk, ayak üstü koçluk
+ Koçluk yaklaşımı ve beceriler: Kişiye odaklı kalma, potansiyele inanç, derin dinleme, etkili soru sorma, anladığını 

özetleme, netleşWrme 
+ Gelişim alanının tespit edilmesi, yetkinlik ve davranış bağlan_sı 
+ GROW modeli ile gelişim planlama 
+ Ayak üstü ve vaka bazlı koçluk, koçluk yaklaşımı ile gelişimi desteklemek
+ Geri bildirim formülü ve nitelikleri 
+ Gelişim planlama görüşmesi akışı 
+ Gelişimin takip sürecinin kurgulanması ve temas noktası bağlan_sı
+ Kazanılan beceri ve yaklaşımların uygulama planının oluşturulması

AMAÇ
Ka_lımcıların performans yöneWm sürecinde çalışan gelişimini 
önceliklendirmelerini, geri bildirim, takdir ve koçluk becerilerini kullanarak 
çalışanların gelişim alanlarını planlamalarını ve takip etmelerini sağlamak.

KİTLE
Yöneticiler



İNSAN ODAKLI LİDERLİK ve ÇALIŞAN BAĞLILIĞI

Özgür Birey
Güçlü Takım,
Akıllı Organizasyon

SÜRE
2 Gün

26

İÇERİK
+ Çalışan bağlılığı ile ilgili veriler ve araştırma sonuçları
+ Sadakat, memnuniyet ve adanmışlık kavramlarının farkı
+ ‘Engagement’ ve duygusal sözleşme ile bağlılık kavramının anlaşılması ve liderlerin sorumlulukları
+ Çevik kültürde ve kendini yöneten ekiplerde bağlılığın kaynakları ve engelleri
+ Kurum bağlılık anketi başlıkları üzerinden yöneticilerin etkileyebileceği bağlılık boyutlarının değerlendirilmesi: Tanıma 

ve takdir, geri bildirim, kariyer gelişim teşviki, kararlara dahil etme ve yetkilendirme, çalışana alan tanıma ve sorumlu 
tutma 

+ Altı farklı liderlik stili ve bağlılığa etkileri: Direktif veren, tempo belirleyen, demokratik, vizyoner, ilişkisel, koçluk yapan
+ Mevcut durumun değerlendirilmesi, durum ve kişiye göre esneklik göstermenin önemi ve liderlik tarzlarının avantaj / 

dezavantajları
+ Ekiplerin oluşum aşamalarında liderin rolü 
+ Geliştiren diyalog prensipleri ve becerileri, derin dinleme, etkili sorular sorma, kişiye odaklı kalma, kendini yönetme
+ Geri bildirim yöntemleri ve takdirin önemi
+ Ekiplerin değerlendirilmesi, ihtiyaçların ve çalışan bağlılığı ile ilgili adımların belirlenmesi

AMAÇ
Ka_lımcıların, çalışan bağlılığını ve bağlılığa etki eden faktörleri derinlemesine 
anlamalarını ve çalışanlarının beklenWlerinin farkında olarak insan odaklı 
liderliğe uygun aksiyonlar planlamalarını ve uygulamalarını sağlamak.

KİTLE
YöneWciler



PERFORMANS YÖNETİMİ ve GERİ BİLDİRİM

Özgür Birey
Güçlü Takım,
Akıllı Organizasyon

SÜRE
1 veya 2 Gün
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İÇERİK
+ Performans kültürünü yaşatmanın önemi
+ Performans yönetim sürecinde çalışan temas noktalarının belirlenmesi
+ Çevik şirketlerde performans yönetim farkları
+ Çevik/kendini yöneten ekiplerde performans yönetimi
+ GROW modeli ile gelişim planı oluşturma
+ Geri bildirim formatı ve performans yönetim sürecinde geri bildirim fırsatları
+ Etkili performans ve gelişim planı görüşmesi: Öncesinde / sırasında / sonrasında yapılması gerekenler 
+ Kurum yetkinlikleri üzerinden vaka uygulaması 

AMAÇ
Katılımcıların performans değerlendirme sürecini yönetirken geri bildirim, 
takdir ve astlarını geliştirme yönünde gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarına 
destek olmak.

KİTLE
Tüm çalışanlar



PERFORMANSI GELİŞTİREN DİYALOGLAR

Özgür Birey
Güçlü Takım,
Akıllı Organizasyon

SÜRE
2 Gün
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İÇERİK
+ Performans kültürünü yaşatmanın önemi
+ Performans ile bağlantılı kavramlar: SMART hedef yaklaşımı, performans yönetimi ve değerlendirme arasındaki farklar
+ Performans yönetim sürecinde çalışan temas noktalarının belirlenmesi 
+ Geliştiren diyalogların yapısı, nitelikleri ve temel prensipleri, kişiye odaklı kalma, potansiyele inanç, etkili soru sorma, 

derin dinleme, anladığını özetleme, gelişime yönlendirme
+ Çalışan temas noktalarında geliştiren diyalogların kullanım alanları 
+ Ekibin güçlenmesini sağlayan ifade tarzı, güvenli davranış
+ GROW modeli ile gelişim planı oluşturma
+ Drama üçgeni farkındalığı ile kurtaran / zorba değil; iyiye / gelişime odaklayan olma 
+ Geri bildirim formatı ve gelişim odaklı geri bildirim fırsatları
+ Etkili performans ve gelişim planı görüşmesi: öncesinde / sırasında / sonrasında yapılması gerekenler 

AMAÇ
Yöneticilerin diyalog kalitesini artırarak ekibin doğal gelişimini hızlandırmalarını 
ve birbirine bağlı daha güçlü ilişkiler oluşturmalarını sağlamak.

KİTLE
Yöneticiler



YÜKSEK MOTİVASYONLU EKİPLER YARATMAK

Özgür Birey
Güçlü Takım,
Akıllı Organizasyon

SÜRE
2 Gün
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İÇERİK
+ Kendini yöneten ekip kavramı
+ Çevik dönüşüm geçirmiş ya da sürecinde olan ekipler
+ İşteki motivasyon ve mutluluk kavramları
+ Düşünce ve davranışlarımız arasındaki farklar
+ Çalışan motivasyonun işteki performansına etkisi
+ Motivasyonu etkileyen içsel ve dışsal faktörler
+ Ekip motivasyon döngüsü ve değerlendirme çarkı 
+ Bireysel ve ekip motivasyon unsurları
+ Yöneticinin motivasyondaki önemli rolü 
+ Yöneticinin ekiplerinde uygulayabileceği taktikler
+ Yönetici için aksiyon planı 

AMAÇ
Katılımcıların, ekip motivasyonunu yükseltmeye yönelik bilgi, beceri ve 
farkındalık seviyelerini artırmak ve onlarla iş başında uygulayabilecekleri 
taktikler paylaşmak. 

KİTLE
Yöneticiler



ETKİN EKİP YÖNETİMİ

Özgür Birey
Güçlü Takım,
Akıllı Organizasyon

SÜRE
2 Gün

30

İÇERİK
+ Sistem kavramının ve sistemlerin birbirine etkisinin anlaşılması: Birey olarak sistem, ikili sistemler, çoklu sistemler 
+ Çevik kültürlerde ekip yönetimi ve temel farklar
+ Kendini yöneten ekiplere liderlik etmek
+ Liderliğin ekip kültürü yaratmadaki önemi
+ Kültür, motivasyon, performans ilişkisi
+ Ekiplerin oluşum aşamaları (Oryantasyon, çatışma, uyum), her aşamada öne çıkan konular ve liderlerin görevleri 
+ Ekiplerin temel aksaklıkları, beş temel aksaklık ve müdahale yöntemleri
+ Ekip içerisinde güven ve iş birliği yaratma 
+ Liderin ekiple ilgili ana sorumluluk noktaları: Amaç belirleme, yöndeşlik sağlama, adanmışlık oluşturma, sorumluk 

verme
+ Eldeki işi anlayıp öncelikler belirleme ve bunu anlatabilir hale getirme. 
+ Ekip anlaşması oluşturma ve iş birliği yaratma
+ Etkili delegasyon ve dikkat edilmesi gerekenler
+ Aksiyon planı belirleme

AMAÇ
Ka_lımcıların ekip yöneWminde ortaya çıkabilecek konuları daha doğru şekilde 
ele almalarını sağlamak ve liderlik etkilerini ar_rmak için onları gerekli beceri ve 
anlayışla donatmak. 

KİTLE
Tüm çalışanlar



DEĞİŞİM YÖNETİMİ

Özgür Birey
Güçlü Takım,
Akıllı Organizasyon

SÜRE
2 Gün

31

İÇERİK
+ VUCA Dünyası ve Pestel analizi
+ Ne değişmiyor? 
+ Ne zaman her şey daha hızlı değişmeye başladı?
+ Değişimde 4 güçlü trend: Globalizasyon, lokalizasyon, dijitalizasyon, fragmantasyon
+ Değişim dinamikleri: İç ve dış dinamikler, değişim eğrisi, değişim algoritması 
+ Değişim sürecinde duygular ve kendini yönetme 
+ Değişime karşı tutumlarımızın seçim olduğunu anlama
+ Değişimi karşılamak ve değişime tepki aşamaları 
+ Değişimde grup davranışları 
+ Değişim sürecinde liderlik: Güven oluşturma, sahiplenme ve birlik hissi yaratma

AMAÇ
Katılımcıların değişim kavramını çeşitli yönlerden ele alarak, değişim 
dönemlerinde kendilerinin veya başkalarının yaşayabilecekleri uyum, direnç, 
çatışma durumlarının farkına varmalarını ve bu süreci yönetebilmeleri için 
gerek duydukları beceri ve anlayışı kazanmalarını sağlamaktır.

KİTLE
YöneWciler



İŞİN YÖNETİMİ



MÜKEMMEL MÜŞTERİ DENEYİMİ STRATEJİSİ

Özgür Birey
Güçlü Takım,
Akıllı Organizasyon

SÜRE
2 Gün

33

İÇERİK
+ Müşteri deneyiminin dünü, bugünü ve yarını
+ Uçtan uça bir müşteri deneyimi hikayesi 
+ Müşterinin beklentileri ve aldığı hizmet arasında yaşananlar
+ Nöro araştırmalar ile deneyiminin ölçümlenmesi
+ Müşteri deneyiminin başarılı şirketler tarafından nasıl ele alındığı
+ Stratejinin deneyime olan etkisi
+ Süreçler, ürünler ve çalışanların müşteri deneyimine etkisi
+ İyi bir müşteri deneyimi yaratmak için 7 adım
+ Müşterinin kalbi ve beyni arasında yol Nöro marketing
+ Müşterinin geleceğini tasarlamanın başarıya etkisi
+ 360 derece müşteri deneyimi yönetimi
+ Şirket içerisinde eylem planı hazırlama

AMAÇ
Katılımcıların değişen dünyada müşteriye beklentilerini ve buna uygun sunulan 
ürünlerin ve hizmetlerin nasıl olması gerektiğini fark etmelerini sağlayacaktır. 
Kurum içerisinde pozisyonu ile ilişkili olarak nasıl bir değer yaratacağına dair 
bilgi ve beceri kazandırmak amaçlanır.

KİTLE
Tüm çalışanlar ve yöneWciler



STRATEJİK DÜŞÜNME ve BÜTÜNSEL BAKIŞ

Özgür Birey
Güçlü Takım,
Akıllı Organizasyon

SÜRE
2 Gün

34

İÇERİK
+ Strateji ve stratejik düşünme nedir?
+ Kendi temel alan stratejilerinin belirlenmesi: Açılış, tanışma ve program tanı_mı
+ DAHSAK metodu ve kendi iş alan stratejilerine uyarlanması
+ Alan stratejilerinin tar_şılması ve derinleşWrilmesi
+ Kendi strateji ve risk haritasının oluşturulması
+ Stratejik kontrol: Geriye yönelik, ileriye yönelik ve eş zamanlı
+ Karar sistemi ile stratejik düşünme bağlan_sı
+ Zafiyet analizi ve tedbir
+ Stratejinin bildirilmesi ve paydaşlara benimseWlmesi
+ Stratejik düşünür ve liderin özellikleri

AMAÇ
Katılımcıların, stratejik düşünme becerisinde derinleşmelerini sağlamak ve 
kendi işlerini yaparken stratejik yaklaşımlar geliştirmelerine destek olmak.

KİTLE
Tüm çalışanlar



PROBLEM ÇÖZME ve KARAR VERME

Özgür Birey
Güçlü Takım,
Akıllı Organizasyon

SÜRE
2 Gün
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İÇERİK
+ Karar tanımı ve kararın ana bileşenleri
+ Karar vermede yedi basamak yaklaşımı: Tanımlama, durum tespiW, seçeneklerin belirlenmesi, analiz, seçeneklerin 

önceliklendirilmesi, kararın gözden geçirilmesi ve aksiyon alma 
+ Zor kararlar, doğru yaklaşım ve genel hatalar
+ Karar destek araçları
+ Karar vermenin psikolojisi 
+ Kararın bildirimi ve etkili karar verme ipuçları
+ Operasyondan inovasyona dönüşümün gerekliliği
+ Düşünme biçimlerinin gözden geçirilmesi, risk ve kapasitenin yöneWmi
+ Problem çözmede rol ve sorumluluklar
+ Tutumlar ve şirket iklimi
+ Problem çözmede dokuz basamak: Görev analizi, sıçrama tahtası, metafor ve analoji kullanma, seçme, yol ve araçlar, 

belirgin fikirler, ayrın_lı dönütler, muhtemel çözüm ve SMART modelinde eylem planı

AMAÇ
Amaç ve ihWyaçlar arasında riskleri minimize ederek, bilinçli ve analize dayalı 
karar verme ve problem çözme yaklaşımının öneminin anlaşılmasını sağlamak.

KİTLE
Tüm çalışanlar



PLANLAMA ve ZAMAN YÖNETİMİ

Özgür Birey
Güçlü Takım,
Akıllı Organizasyon

SÜRE
2 Gün

36

İÇERİK
+ Zamanı yönetmek ve kendini yönetme döngüsü
+ Zaman yönetimi modeli ve prensipleri
+ Çevik ekipler içinde zaman yönetimi ve planlamanın önemi, bireysel performans bağı
+ İşi yönetmek: Doğru gerekçe, doğru zamanda, doğru yöntem 
+ Stresin nedenleri, tipleri ve emarelerini tanıma ve onunla baş etme
+ Kişinin “Prime-time” zamanının tespiti ve kullanımı
+ Öncelik belirleme, uygulama kolaylığı ve etki matris
+ Engeller ve zamanı çalan unsurlarla başa çıkma: Kararlılık tutumu, düzen alışkanlığı, erteleme alışkanlığı, etkili toplantı 

yönetimi
+ “Başarı” tanımlı ve hareket noktalı, hedef odaklı planlama döngüsü
+ Planlama, risk değerlendirmesi, adanmışlık, hedef belirleme, harekete geçme, geri bildirim alma, öğrenimi plana dahil 

etme, ısrarlı olma
+ Planlama metodolojisi: Amaç hedefler, stratejiler, aksiyonlar, takip ve kontrol 
+ Başarı ve planlama avadanlıkları

AMAÇ
Ka_lımcıların, planlama ve zaman yöneWmi konularında yetkinliklerini 
gelişWrerek, iş yöneWminde etkinlik ve verimlilik ar_şı sağlanmalarına destek 
olmak. 

KİTLE
Tüm çalışanlar



İNOVASYON ve YARATICI DÜŞÜNME

Özgür Birey
Güçlü Takım,
Akıllı Organizasyon

SÜRE
2 Gün
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İÇERİK
+ Kavramların netleştirilmesi: İnovasyon, hayal kurma, kurgu – fantezi, yaratıcılık
+ İnovasyon alanları: Organizasyonel inovasyon, strateji inovasyonu, teknoloji inovasyonu, süreç inovasyonu, ürün 

inovasyonu, pazarlama inovasyonu
+ İnovasyonun şirket içi yayılımı ve etkileyen faktörler
+ İnovasyon tipleri ve özellikleri: Rutin inovasyonlar, gelişim bazlı inovasyonlar, radikal inovasyonlar
+ İnovasyon süreci: Fikir oluşturma, konsept belirleme, uygulama aşaması, pazarlama, müşteri ile temas
+ Yaratıcılığın 4 temel prensibi: Hiçbir fikri eleştirmemek, tüm fikirleri dinlemek, serbest atış imkanı tanımak, maksimum 

sayıda fikir için cesaretlendirmek
+ Fikrim geldi proje çalışması: Fikir gelir; projeye dönüşür; sunumları yapılır.

AMAÇ
Katılımcıların sorumlu oldukları alanlarda işlerini daha etkin yönetebilecek, 
rekabette fark yaratacak alanları belirleyebilecekleri yenilikçi ve yaratıcı fikir 
gelişimlerinin yollarını deneyimlemek. 

KİTLE
Tüm çalışanlar



VERİ VADİSİNDEN ÇIKIŞ, İŞ HAYATINDA VERİ ANALİZİ 
VE YORUMLAMA

Özgür Birey
Güçlü Takım,
Akıllı Organizasyon

SÜRE
1 Gün

38

İÇERİK
+ Veri nedir? 
+ Veriyi etkileyen unsurlar nelerdir? 
+ Neden veri analiz etmeye ihtiyaç duyarız? 
+ Veri analiz süreci adımları: Veri toplama, veri temizleme, veri zenginleştirme, veri düzeltme, veri aktarımı, veri 

görselleştirme
+ Veri analizi kullanım alanlarının belirlenmesi 

AMAÇ
Katılımcıların sorumlu oldukları alanlarda işlerini daha etkin yönetebilecek, 
rekabette fark yaratacak alanları belirleyebilecekleri yenilikçi ve yaratıcı fikir 
gelişimlerinin yollarını deneyimlemek. 

KİTLE
Tüm çalışanlar



MÜKEMMELLİĞE YOLCULUK

Özgür Birey
Güçlü Takım,
Akıllı Organizasyon

SÜRE
2 Gün
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İÇERİK
+ Belirsizlik ortamında güçlenmek ve büyümek 
+ VUCA dünyasını tanımak ve yönetmek
+ Pestel analizi ile belirsiz ortamlarda stratejiler belirleyebilmek
+ Sürekli büyüyen şirketlerin sırlarını keşfetmek
+ 10x liderliği, fanaWk disiplin, faydalı paranoya, yara_cılık, 5. düzey hırs
+ ÖST Başarı Reçetesi hazırlama: Özgün, sistemaWk, tutarlı 
+ Şans geWrisi ile şans arasındaki ince çizgi
+ Mükemmellik yolunda takip edilecek rota

AMAÇ
Katılımcıların özellikle iş yaşamında üzerlerine aldıkları sorumlulukları yerine 
getirirken, uzun dönemde mükemmel sonuçlar doğuracak alışkanlıkları 
kazanmalarını sağlamak.

KİTLE
Tüm çalışanlar



SİSTEMATİK DÜŞÜNME

Özgür Birey
Güçlü Takım,
Akıllı Organizasyon

SÜRE
2 Gün
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İÇERİK
+ Problemlerin – durumun analizi

+ 6 temel soruda problemi tanımlamak
+ Problem çözme tekniğini belirlemek
+ Balık kılçığı tekniği ile yaklaşım
+ Ishikawa tekniği ile yaklaşım
+ Sebep & etki tekniği ile yaklaşım

+ Yaratıcı teknikler kullanmak
+ Brainstorming (beyin fırtınası) nasıl yapılır?
+ SCAMPER tekniği ile var olandan farklı bir fikir 

türetmek
+ Mindmapping tekniği
+ De Bono’nun 6 şapka tekniği

AMAÇ
Ka_lımcıların hem iş hem de özel yaşamlarında karşılaş_kları bir durumu 
değerlendirip, hedefe uygun en uygun çözümü bulmalarına ve çözüm için 
aksiyona geçebilmelerine destek olmak.

KİTLE
Tüm çalışanlar

+ Değerlendirme ve çözüm için bir yol / teknik belirlemek
+ Avantajlar, dezavantajlar
+ Force fields analizi
+ Karar matriksi
+ Maliyet / fayda analizi
+ Feasibility/capability (uygulanabilirlik) analizi

+ Çözümün uygulanması ve aksiyon planının oluşturulması
+ Aksiyon planı oluşturmak
+ Çözümü aksiyon adımlarına bölerek ilerlemek
+ Adımları önceliklendirmek ve rolleri tanımlamak
+ Kontrol ve geri bildirimlerle güncel adımlar atmak

+ Mükemmellik yolunda takip edilecek rota



PROAKTİF OLMA ve ÇÖZÜM ÜRETME

Özgür Birey
Güçlü Takım,
Akıllı Organizasyon

SÜRE
2 Gün
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İÇERİK
+ Varlık sebebi
+ Enerjiyi doğru yönetme

+ Etki alanı / İlgi alanı
+ Kurban / Sorumlu döngüsü
+ Çözüm odaklılık
+ Zaman yönetimi

+ Proaktif-Reaktif davranışlar
+ Proaktif ve reaktif kavramları
+ Proaktif davranış özellikleri ve örnekleri
+ Müşteri hizmet piramidi
+ Vaka analizi

AMAÇ
Ka_lımcıların sınırsız potansiyelini açığa çıkartmaları, yap_kları işe ve yaşadıkları 
hayata yüreklerini koymaları, değişim konusunda cesaretlendirilmeleri ve 
proakWf davranış özellikleri kazanmaları için gerekli olan bilimsel prensipleri 
belli bir sistemaWk içinde paylaşmak ve uygulatarak öğrenmelerini sağlamak. 

KİTLE
Tüm çalışanlar

+ Karar verme
+ Risk kavramı
+ Sınırları belirlemek
+ İnisiyatif engelleri çarkı
+ Sonuç alma sanatı

+ Vaka analizi
+ Gözlemci olmak mı harekete geçmek mi?



DİJİTAL DÖNÜŞÜM



DİJİTAL DÖNÜŞÜME AYAK UYDURMAK

Özgür Birey
Güçlü Takım,
Akıllı Organizasyon

SÜRE
1 veya 2 Gün

43

İÇERİK
+ Dijital Dönüşüm nedir ve ne değildir? 
+ Dijital dönüşümün önemi nedir? 
+ Dijital dönüşüme kimler ihWyaç duyar? 
+ Dijital kültür nasıl oluşur ve unsurları nelerdir? 
+ Dijital liderlerin ve çalışanların rol ve sorumlulukları
+ Kendi iş alanına dijital dönüşümün uygulanması 

AMAÇ
Katılımcıların şirketler üzerinde etkisi hızla artan dijitalleşme, veri üretimi, 
otomasyon, yapay zekâ, bulut, e-öğrenme ve daha pek çok kavramla gelen 
yenilikçi teknolojilere uyumunu ve bu teknolojilerin günlük hayatta kullanılması 
yönünde bilgilendirilmelerini sağlamak. 

KİTLE
Tüm çalışanlar



DİJİTALLEŞEN DÜNYADA LİDERLİK ve YÖNETİM

Özgür Birey
Güçlü Takım,
Akıllı Organizasyon

44

İÇERİK
+ Dijital dönüşüm nedir ve ne değildir? 
+ Dijital dönüşümün önemi nedir? 
+ Dijital dönüşüme kimler ihtiyaç duyar? 
+ Dijital strateji nedir ve nasıl kullanılır? 
+ Dijital dönüşüm kurum stratejisini nasıl destekler? 
+ Dijital liderlik nedir? 
+ Kimler dijital lider olabilir?
+ Dijital liderlik uygulamaları ve örnekleri
+ Dijital kültür nasıl oluşur ve etmenleri nelerdir? 
+ Dijital dönüşümün uygulanması

AMAÇ
Liderlerin şirketler üzerinde etkisi hızla artan dijitalleşme, veri üretimi, 
otomasyon, yapay zekâ, bulut, e-öğrenme ve daha pek çok kavramla gelen 
yenilikçi teknolojilere uyumunu ve bu teknolojilerin günlük hayatta kullanılması 
yönünde bilgilendirilmelerini sağlamak. 

KİTLE
YöneWciler

SÜRE
1 veya 2 Gün



ENDUSTRİ 4.0

Özgür Birey
Güçlü Takım,
Akıllı Organizasyon

SÜRE
1 Gün
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İÇERİK
+ Dünyanın geleceğini şekillendiren akımlar: Meta, bölgesel, teknolojik, ekonomik
+ Endüstri devrimlerinin aşamaları
+ Endüstri 4.0 ve geleneksel üretim modellerinin değişimi
+ Endüstri 4.0’ı tetikleyen dokuz teknolojik unsur: Akıllı robotlar, simülasyon, yatay / dikey yazılım entegrasyonu, 

zenginleştirilmiş gerçeklik, büyük veri ve analizi, eklemeli üretim (Örn. 3d baskı), bulut, nesnelerin interneti 
(Donanıma entegre sensörler ağı), Siber güvenlik

+ 2020 teknoloji trendleri ve endüstri 4.0 tetikleyicileri
+ Endüstri 4.0’ı tetikleyen teknolojik unsurların kurumlardaki iş süreçlerine uyarlanışı
+ Endüstri 4.0’ın temel unsurları ve paydaşları
+ Endüstri 4.0’ın verimlilik artışı gösterdiği sektörler
+ Küresel rekabet gücünü artıran etmenler
+ Endüstri 4.0 ve kurumsal strateji geliştirilmesi
+ Kurumlarda endüstri 4.0 yol haritası

AMAÇ
Endüstri 4.0’ın temel dinamiklerini, kurumları nasıl değiştirdiğini anlamak, 
ortaya çıkardığı yeni meslekleri öğrenmek ve kişi / kurum olarak Endüstri 4.0 
yol haritasını oluşturmak.

KİTLE
Tüm çalışanlar



SATIŞ VE MÜŞTERİ DENEYİMİ



SATIŞ PERFORMANSINI ARTTIRMANIN YOLLARI 

Özgür Birey
Güçlü Takım,
Akıllı Organizasyon

SÜRE
2 Gün

47

İÇERİK
+ Satış Sürecinin Dinamiklari
+ Satın alma kararını etkileyen faktörler
+ Pazarlama Karması
+ Ürün bilgisi
+ Arz-talep durumunun satın almaya etkisi
+ Talebin sahibinin satın almaya etkisi
+ Önceki deneyimlerin satın almaya etkisi
+ Piyasa ve rekabet durumunun satın almaya etkisi
+ Marka Stratejisi
+ Satış Süreci
+ Deneyim Prensiplerinin Farkındalığı
+ Ortamın etkisi
+ Müşteri tiplerine göre davranış tarzları
+ Empatik yaklaşım
+ İlham verici örnekler

AMAÇ
Katılımcıların satışın mekanizmasını anlamalarını, satış becerilerini 
geliştirebilmelerini ve böylelikle satış performanslarını artırabilmelerini 
sağlamak

KİTLE
Tüm çalışanlar



MÜŞTERİ ODAKLILIK

Özgür Birey
Güçlü Takım,
Akıllı Organizasyon

SÜRE
2 Gün

48

İÇERİK
+ Müşteri memnuniyeWnin tanımı
+ Müşteriyi Anlamak; müşteri beklenWsini tespit edebilmek
+ Süreç tasarımında «uçtan uca yolculuk» kavramı
+ Değer odaklı yaklaşım
+ Müşterinin sesini dinleme mekanizmaları
+ Deneyim Prensiplerinin Farkındalığı
+ EmpaWk Yaklaşım
+ Çözüm Odaklı Olma
+ Güven yaratmanın bileşenleri ve kredibilite
+ İkna yöntemleri
+ Zorlu müşteri Wpleri ile ileWşim
+ Sürekli Gelişim Yaklaşımı
+ Hedef Bilinci
+ İnisiyaWf alma, süreçlerle ilgili geri besleme
+ İlham verici örnekler

AMAÇ
Katılımcıların müşteri odaklılık kavramını anlamalarını, içselleştirebilmelerini ve 
hayatlarına adapte edebilmelerini sağlamak.

KİTLE
Tüm çalışanlar



MÜKEMMEL MÜŞTERİ DENEYİMİ

Özgür Birey
Güçlü Takım,
Akıllı Organizasyon

SÜRE
2 Gün
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İÇERİK
+ «Müşteri Deneyimi İç Görüsü» neleri kapsar?
+ İşin Hayat Döngüsü’nün Müşteri Deneyimi’ne etkisi
+ «Müşteri Deneyimi Olgunluk Seviyesi» nedir? Niçin önemlidir?
+ «Müşteri Deneyimi Stratejisi» nedir? Nasıl oluşturulur? Şirket için Mükemmel Müşteri Deneyimi’nin tanımı
+ «Müşteri Deneyimi YöneWm Sistemi» nedir? Nasıl oluşturulur?
+ Mevcut süreçlerin haritalandırılması
+ Müşterinin Sesini dinleme mekanizmaları
+ Müşteri Sesi AnaliWği: Müşterinin ihWyaçlarından anlamlı sonuçlar üretebilme
+ Müşterinin sesinin tasarıma entegre edilmesi
+ Acı noktaları: Hızlı aksiyon noktalarının belirlenmesi
+ Müşteri Deneyiminde «Uçtan Uca Yolculuk» kavramı
+ Yolculukların kurgulanması, süreçlerin tasarımı
+ Teknolojik Dönüşüm: Sistem Altyapısının kurgulanması
+ Kültürel Dönüşüm
+ İlham verici örnekler

AMAÇ
Ka_lımcıların mükemmel müşteri deneyiminin ne olduğunu, nasıl 
tasarlanacağını ve hayata geçirilebileceğini anlamalarını sağlamak.

KİTLE
Tüm çalışanlar



www.srldanismanlik.com


