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Altınok Akademi, kurumsal iş dünyası profesyonelleri ve kıdemli
akademisyenler öncülüğünde 2018 yılında kurulmuş bir oluşumdur.
 

Liderlik ve koçluk alanında globalleşmiş dünya şirketlerinin eğitim ve
sertifikalarına sahip kadrosuyla; Kurumsal ve Bireysel Eğitim Programları,
Liderlik Eğitimleri ve Koçluk, Değerlendirme Merkezleri gibi hizmetlerin
yanı sıra İnsan Kaynakları, Hukuk, Pazarlama ve Bilişim gibi Mesleki
Eğitim alanlarında danışmanlık faaliyetleri yürütmektedir.
 

Altınok Akademi, Akademik ve Uygulama tecrübesini bir araya getirerek
fark yaratan programlar düzenlemektedir.

A L T I N O K  A K A D E M İ

HAKKIMIZDA

İhtiyaçlarınızı anlar, size özel çözümler
öneririz
Hızlı hareket eder, ihtiyaç duyduğunuz
her anda yanınızda oluruz
Dünyadan ve Türkiye’den gerçek
örneklerle öğrenmeyi pekiştiririz
Öğrenmeyi, gelişmeyi eğlenceli hale
getirir, programlarımızda farklı
araçlarla heyecan yaratırız
Teori ve pratiği birleştiren kadromuzla,

yaşanmış tecrübeleri ve fırsatları
paylaşırız
Çalışanlarınızı sadece bugüne değil
geleceğe hazırlarız
Geniş eğitim ve gelişim program
yelpazemizle, farklı ihtiyaçlarınıza
kaliteli hizmetler sunarız.

 

HİZMET TAAHHÜDÜMÜZ

Amacımız, iş birliği yaptığımız firmalara değer yaratmak ve daha da güçlü
bir şirket olma yolculuklarında işlerini kolaylaştırmaktır.



Aydan Göç, Beyoğlu Anadolu Lisesi ve sonrasında İstanbul Üniversitesi
İngilizce İktisat Bölümünden mezun oldu. Profesyonel iş yaşamına 1999
yılında Turkcell İletişim Hizmetleri Eğitim ve Gelişim Departmanında
başladı. 1999-2006 yılları arasında Turkcell’de İnsan Kaynakları
alanında çok çeşitli ve artan görevler üstlendi. Turkcell’de çalıştığı yıllar
boyunca; Turkcell Akademi’nin kurulması, e-öğrenme sisteminin hayata
geçirilmesi, üniversitelerle liderlik gelişim programlarının hazırlanması
ve yönetimi, yetkinlik bazlı İK fonksiyonlarının kurulması, yetenek
yönetimi, performans ve İK strateji yönetimi gibi birçok farklı alanda
başarılı proje çalışmalarında bulundu.

 

A L T I N O K  A K A D E M İ

KURUCUMUZ

2006 yılının Ocak ayında Novartis İlaç ‘ta görev yapmaya başlayan Aydan Göç, yıllar
içerisinde İnsan Kaynakları alanında artan sorumluluklar üstlendi. Novartis İlaç’ta, İnsan
Kaynakları fonksiyonundaki süreç yapılandırmalarının liderliğini yaptı ve son olarak
İnsan Kaynakları ve İşe Alım Müdürü olarak görev üstlendi. Bu görev çerçevesinde; işe
alım, yetenek yönetimi, performans değerlendirme, çeşitlilik&dahil etme,

eğitim&gelişim ve çalışan ilişkileri yönetimi vb. birçok sorumluluklar yürüttü. Mevcut
rolünün yanısıra, şirket içinde ve dışında olmak üzere, yurtiçi ve yurtdışı koçluk, gelişim
merkezi uygulamaları, değişim yönetimi, liderlik ve beceri gelişim eğitimleri gibi farklı
alanlarda da aktif olarak çalışmalar yaptı. Novartis İlaç’ta çalıştığı süre boyunca 3 farklı
Novartis Global Ödülü almaya layık görüldü.

 

2013 yılında transfer olduğu Novartis’in Göz Sağlığı alanındaki firması Alcon’da İnsan
Kaynakları Direktörü görevini üstlenerek, yıllar içerisinde Türkiye ve Azerbaycan
ekiplerinin İnsan Kaynakları süreçlerinin kurulması ve yönetilmesine liderlik etti. Bu
görevi süresince de yine mevcut rolünün yanısıra , şirket içinde ve dışında olmak üzere
yurtiçi ve yurtdışı ekiplere koçluk, gelişim merkezi uygulamaları, değişim yönetimi,
liderlik ve beceri gelişim eğitimlerinin verilmesi gibi farklı alanlarda da görevler
üstlendi. Son olarak Alcon Türkiye İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü
rolünde; İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişimin yanısıra, İş Sağlığı ve Güvenliği, İdari
İşler ve Gayrimenkul Yönetimi ekiplerinin liderliğini üstlendi. Alcon’da çalıştığı süre
boyunca kendi alanında 2 farklı Alcon Global ve Bölgesel Ödülü almaya layık görüldü.

 

Halihazırda, kıdemli Akademisyenler ve sektör tecrübeli danışmanlardan oluşan iş
ortakları ile birlikte, Liderlik ve İnsan Kaynakları alanındaki deneyimini kurucusu
olduğu Altınok Akademi çatısında paylaşmaya devam ediyor.
İyi derecede İngilizce bilen Aydan Göç, Amerika’da SHRM Advanced HR Generalist
Sertifika programını ve yine İK alanında global geçerliliği olan birçok farklı sertifika
programını tamamlamıştır. Aydan Göç, ICF onaylı Adler International Koçluk Okulunu
da 2012 yılında tamamlamıştır.



A L T I N O K  A K A D E M İ

HİZMET
ALANLARIMIZ

DANIŞMANLIK
 

Kurum ve Kişiye Özel; 
Değişim & Kültürel Dönüşüm Danışmanlığı,        
İnsan Kaynakları Süreçleri Danışmanlığı,           
Hukuk Danışmanlığı, Pazarlama Danışmanlığı

EĞİTİM ve GELİŞİM
 

Liderlik, Kişisel Gelişim, İnsan Kaynakları ve
Hukuk Branşları Uzmanlık Eğitimleri ve
Sertifika Programları

KOÇLUK
 

Liderlik, Yetenek Havuzu, Doğum Sonrası
İş Hayatına Dönüş, Kadın Liderler

DEĞERLENDİRME MERKEZİ ve İŞE ALIM
 

Pozisyona Özel Yetenek ve Beceri
Değerlendirme Merkezleri, Yetenek Gelişim
Merkezleri, Seçme ve Yerleştirme Danışmanlığı



 
 
 

İŞ HAYATINDA PROFESYONEL DAVRANIŞ 
 
 
Eğitimin Amacı : 
 
Bu eğitim programının amacı; katılımcıların iş 
hayatında profesyonellik kavramının bileşenlerini 
anlamalarını sağlamak ve kişilerin profesyonel hayatta 
doğru davranışlar sergilemeleri için rehberlik 
etmektir. 
 
 
Eğitimin İçeriği : 
 
Profesyonel Yaşamda, 

• Profesyonellik Kavramı 
• ‘Başarı’ 
• Algı Bileşenleri 
• Kariyer Hedefini Belirlemek 
• Gerekli Yetkinlik Setleri ve Beceriler 
• İletişimin Dili ve Tonu 
• Duygu Yönetimi 
• Müzakere Becerilerinin Etkisi 
• Güven Yaratmak 
• İtibar Yönetimi ve Sosyal Beceriler 
• Etik Kavramı 
• ‘Agility’ lerimizle Değer Yaratmak 
• İmaj Yönetimi 
• Hayalimdeki Ben Çalışması 

 
 
 
 
  

Kimler Katılmalı 
 
İş hayatının dinamiklerini fark 
etmek isteyen tüm çalışanlar. 
 
 
Süre 
2 Gün 

Eğitim Yöntemi 
 
Teorik ve iş hayatından pratik bilgi 
paylaşımları, bireysel ve grup 
çalışmaları, koçluk metodolojisiyle 
kişiye özel çalışmalar.  
 



 
 

 
İŞ HAYATINDA MOTİVASYONUN KADAR BAŞARILISIN 

 
 
Eğitimin Amacı : 
 
Bu eğitim programının amacı; katılımcıların, güçlü 
yanlarını, hedeflerini, motivatörlerini ve kişisel iç 
güçlerini fark etmelerini ve bunu performansa çevirme 
yollarını bulmalarını sağlamaktır. 
 
 
Eğitimin İçeriği : 

• Duygusal Zeka  
• Motivasyon Kavramı 
• Kendinizi ne Kadar İyi Tanıyorsunuz? 
• ‘İkigai’nizi Keşfedin 
• Kişisel Değerleriniz Gücünüz Olsun 
• Duyguların Olumlu Yönetimi 
• İşe Değer Katmak, Gönülden Çalışmak 
• ‘Resilience’ – ‘Dayanıklılık’ Kavramı 
• Kişisel ‘Dayanıklılık’ Raporumuzu 

Keşfediyoruz 
• Bugün ve Gelecekteki Ben Çalışması 
• Geleceğinizin Liderliğini Elinize Alın ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kimler Katılmalı 
 
Kişisel motivasyonun önemini bilen 
ve bunu olumlu performansa 
yönlendirmek isteyen tüm 
çalışanlar. 
 
Süre 
2 Gün 

Eğitim Yöntemi 
 
Teorik ve iş hayatından pratik bilgi 
paylaşımları, bireysel ve grup 
çalışmaları, envanter uygulamaları 
ve geribildirim, koçluk 
metodolojisiyle kişiye özel 
çalışmalar, video paylaşımları.  
 



 
 

 
İŞ HAYATINDA PROAKTİF YAKLAŞIM 

 
 
Eğitimin Amacı : 
 
Bu eğitim programının amacı; katılımcıların, proaktif 
kavramının iş hayatındaki yerini anlamalarını ve 
proaktif olabilmek için gerekli becerileri 
geliştirmeleri için bilgi/yöntem/yetkinlikleri fark 
etmelerini sağlamaktır. 
 
 
Eğitimin İçeriği : 

• Dikkat,  Reaktif Yaklaşım ! 
• Proaktif Kavramı 
• Proaktif Profesyonellerin Karakteristik 

Özellikleri 
• Net Hedefler Koymak 
• Doğru Soru Sormanın Önemi 
• Aktif Dinleme Becerileri 
• Önceliklendirme  
• Zorluklarla Başa Çıkma 
• İçindeki Savaşçıyı Keşfet 
• İş Hayatında Değişim 
• VUCA Dünyasında Proaktif Olmak 
• Deneyimleri Değere Dönüştürmek 

 
 
 
 
 
 

 

  

Kimler Katılmalı 
 
Uzun vadeli düşünebilmek, 
öngörebilmek ve rekabette liderlik 
yapmak isteyen tüm çalışanlar. 
 
Süre 
2 Gün 

Eğitim Yöntemi 
 
Teorik ve iş hayatından pratik bilgi 
paylaşımları, grup çalışmaları,  
envanter uygulamaları, koçluk 
metodolojisiyle kişiye özel 
çalışmalar.  
 

 



 
 
 

ETKİLİ VE ETKİN İLETİŞİMİN GÜCÜ 
 
 
Eğitimin Amacı : 
 
Bu eğitimde, iletişim kavramının temelleri, 
profesyonel iletişim becerileri ve teknikleri üzerinde 
durulacaktır. Katılımcının, kendi iletişim tarzıyla ilgili 
farkındalık kazanması ve profesyonel hayatta 
etkileşimde olduğu çevrenin iletişim ihtiyaçlarına göre 
etkin iletişim becerilerini kullanabilmesi 
hedeflenmiştir; uygulamalı örnekler üzerinden pratik 
tecrübe edinimi planlanmıştır. 
 
Eğitimin İçeriği : 
 

• İletişim becerileri ile ilgili temeller 
• Bilinçsiz Önyargı 
• Sözlü, sözsüz ve yazılı iletişim 
• İş yaşamında empati ve duygusal zeka  
• Değişen dünya ve iletişim becerileri 
• Farklı jenerasyonların iletişim ihtiyaçları ve 

araçları 
• İletişimde imaj 
• Dinleme becerileri 
• Etkin iletişimin ABC’si 
• İletişim stilleri 
• Takım içi iletişim 

 
 

 
 
 

  

Kimler Katılmalı 
 
Etkin ve etkili iletişim becerilerine 
sahip olmak isteyen tüm çalışanlar. 
 
Süre 
2 Gün 

Eğitim Yöntemi 
 
Teorik ve iş hayatından pratik bilgi 
paylaşımları, bireysel ve grup 
çalışmaları, envanter uygulamaları 
ve geribildirim, koçluk 
metodolojisiyle kişiye özel 
çalışmalar, video paylaşımları.  
 



 
 

 
KARAR ALMA VE PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ 

 
 
 
Eğitimin Amacı : 
 
Bu eğitim programının amacı; katılımcıların, karar alma 
ve problem çözme kavramının esaslarını, hayata 
geçirilebilir tekniklerini ve gerekli becerileri 
edinmelerini sağlamaktır. 
 
 
Eğitimin İçeriği : 

• Karar Alma ve Problem Çözme Kavramları 
• Karar Verme’nin Aşamaları 
• Örgütsel Karar Türleri 
• Karar Verme Sürecinin Temelleri 
• ‘İyi’ Karar Ölçütleri 
• Kararsızlığımızı Nasıl Yönetiriz 
• Veri Toplama ve Doğru Soru Sorma 
• Problemi Analiz Etmek 
• Problem Çözmede Kullanılan Teknikler 
• Karar Verme ve Problem Çözme Toplantılarının 

Planlanması 
• Karar Alma ve Problem Çözmek için Gerekli 

Beceriler 
• Karar Alma ve Problem Çözmede Yaratıcılığımızı Engelleyen Faktörler 
• Kişisel Karar Verme Tercihlerimizi Keşfediyoruz 

 
 
 
 
  

Kimler Katılmalı 
 
Etkin Kararlar Almak isteyen ve  
Problem Çözme Tekniklerini 
becerilerine katmak isteyen tüm 
çalışanlar.  
 
Süre 
2 Gün 

Eğitim Yöntemi 
 
Teorik ve iş hayatından pratik bilgi 
paylaşımları, bireysel ve grup 
çalışmaları, envanter uygulamaları 
ve geribildirim, koçluk 
metodolojisiyle kişiye özel 
çalışmalar, video paylaşımları. 
 



 
 

 
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İÇİN ‘ÖNCE MÜŞTERİ’ 

 
 
 
Eğitimin Amacı : 
 
Bu eğitim programının amacı; katılımcıların,iç ve dış 
müşteri kavramını benimsemelerini, kişilerin 
kendilerini ve müşterilerini tanımaları için 
yaklaşımları özümsemelerini, ‘Önce Müşteri’ 
diyebilmenin faydasını anlamalarını  ve müşteri 
bağlılığı için yapmaları gereken adımları fark 
etmelerini sağlamaktır. 
 
 
Eğitimin İçeriği : 

• Beceri ve Güçlü Yönlerimizi Keşfetmek 
• Jung Metodolojisini Öğrenmek 
• Müşterimizi Tanımak 
• Jenerasyonların Müşteri Tarzlarına Etkisi 
• İç ve Dış Müşteri Kavramı 
• İletişimi Yönetmek 
• Etkin Dinleme 
• Müşteriler için Doğru Sorular Sormak 
• Müşteri İhtiyaçlarını Öngörebilmek 
• Kişisel Müşteri Memnuniyeti Manifestomuzu 

Hazırlamak 
• Müşterilerimizle Kalıcı Olumlu İlişkiler Kurmak 

 
 
 
 
 
 
  

Kimler Katılmalı 
 
Yoğun olarak dış ve iç müşterilerle 
iletişim halinde olan tüm çalışanlar. 
 
Süre 
2 Gün 

 
Eğitim Yöntemi 
 
Teorik ve iş hayatından pratik bilgi 
paylaşımları, bireysel ve grup 
çalışmaları, envanter uygulamaları 
ve geribildirim, video paylaşımları.  
 



 
 

 
AGILITY VE YETKİNLİK BAZLI MÜLAKAT TEKNİKLERİ  

 
 
 
Eğitimin Amacı : 
 
Bu eğitim programının amacı; katılımcıların, temel 
mülakat teknikleri kavramlarını öğrenmeleri, yetkinlik 
bazlı mülakatın önemini fark etmeleri ve kuruma 
uygun adayları sistematik olarak seçebilmek üzere 
mülakatları yapabilmelerini sağlamaktır. 
 
 
Eğitimin İçeriği :  

• Mülakat Tekniklerine Genel Bakış 
• Genel Seçim Problemleri 
• Pozisyon Gerekliliklerinin Belirlenmesi 
• Yetkinlik Kavramı 
• Nedir bu Agility 
• Özgeçmiş İrdeleme 
• Mülakatın Planlanması 
• Not Tutmanın Önemi 
• Mülakatın Yönetimi 
• Soru Sorma Becerimizi Geliştiriyoruz 
• Toplanan Verilerin Yorumlanması 
• Referans Kontrolü 
• İşe Alım Kararını Destekleyici Araçlar 
• İşe Alım Kararı 

 
 
 
 
 
  

Kimler Katılmalı 
 
Sınırlı mülakat yapma tecrübesi 
olan veya mülakat yapan ancak 
eğitim almamış:    
- Yönetici Adayları 
- Yeni Yöneticiler 
- Deneyimli Yöneticiler 
- İnsan Kaynakları Profesyonelleri  
 
Süre 
2 Gün 

 
Eğitim Yöntemi 
 
Teorik ve iş hayatından pratik bilgi 
paylaşımları, bireysel ve grup 
çalışmaları,uygulamalar video 
paylaşımları.  
 

 



 
 
 

FARKLI JENERASYONLARLA ETKİN PERFORMANS VE 
GERİBİLDİRİM YÖNETİMİ 

 
 
Eğitimin Amacı : 
 
Bu eğitim programının amacı; katılımcıların, 
Performans Yönetim Sürecinde her jenerasyonun 
iletişim tarzına göre sonuca yönelik hedef 
belirlemelerini, performans değerlendirme görüşmesi 
yapmalarını, etkin geribildirim vermelerini 
sağlamaktır. 
 
 
Eğitimin İçeriği : 

• Performans Yönetim Sistemine Genel Bakış 
• Neden Performans Yönetimi 
• 360 Derece Çok Yönlü Geribildirim Sistemi 

Nedir? 
• Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme 

Nedir? 
• Jenerasyon kavramı ve Performans Sistemine 

Etkisi 
• Sonuca Yönelik Hedef Belirleme 
• Performans Görüşmesine Hazırlık 
• Performans Görüşmesi Yönetimi 
• Yapıcı Geribildirim 
• Performans Değerlendirmesini Gelişim 

Fırsatına Dönüştürme 
• Uygulamalar 

 

 
  

Kimler Katılmalı 
 
Performans yönetimi konusunda 
aşama kaydetmek isteyen; 
- Deneyimli Yöneticiler  
- Yeni Yöneticiler 
- Yönetici Adayları 
- Proje Yöneticileri 
- İnsan Kaynakları Profesyonelleri 
 
Süre 
2 Gün 

 
Eğitim Yöntemi 
 
Teorik ve iş hayatından pratik bilgi 
paylaşımları, bireysel ve grup 
çalışmaları,  koçluk metodolojisiyle 
kişiye özel çalışmalar, video 
paylaşımları. Programda 
geribildirim verme uygulamaları  
düzenlenecektir. 
 



 
 
 

DEĞİŞİMİ YÖNETMEK 
 
 
 
Eğitimin Amacı : 
 
Bu eğitim programının amacı; katılımcıların, dünyada 
ve ülkemizde gerek teknolojik gerekse de bilişsel boyutta 
yaşanan birçok değişimin farkına varmasını sağlamak ve 
liderliği ele alarak bu değişime yön vermesi için gerekli 
bilgilerle donatmaktır.   
 
 
Eğitimin İçeriği : 

• Yine mi Değişiyoruz! 
• Nedir Bu Değişim Kavramı 
• Dünyada ve Türkiye’de İş Gücündeki ve İş 

Modellerindeki Değişim 
• Değişimde Kurum ve Çalışanların Rolleri 
• Değişimi Planlamak ve Yönetmek  
• Değişim Yönetimini Destekleyen Araçları 

Tanımak 
• Değişime Liderlik Etmek 
• Değişim Sürecinde Motivasyon ve Duygu 

Yönetimi 
• Değişim Sürecinde Güven ve Doğru İletişim 

Kurmak 
• Değişim Zorluklarının Yönetilmesi 
• Kişisel Değişim Hikayenizi Oluşturmak  

 

 

 

  

Kimler Katılmalı 
 
Değişimde kaybolan değil parlayan 
liderler olmak isteyen iş 
hayatındaki tüm profesyoneller ; 
 
Süre 
2 Gün 

Eğitim Yöntemi 
 

Teorik ve iş hayatından pratik bilgi 
paylaşımları, bireysel ve grup 
çalışmaları, koçluk metodolojisiyle 
kişiye özel çalışmalar, video 
paylaşımları. 



 
 
 

ÇATIŞMA YÖNETİMİ 
 
 
Eğitimin Amacı : 
 
Bu eğitim programının amacı; ortak hedefe koşmak, 
mutlu ve verimli bir çalışma ortamı yaratmak için 
akılcı çatışma yönetimi sürecini özümsemek ve 
kişisel farkındalığımızı arttırmaktır. 
 
 
Eğitimin İçeriği : 

• Değişen Çalışma Ortamları ve Beklentiler 
• Çatışma Kavramı 
• Hedefe Yönelik Çatışma 
• Kişisel Farkındalık- Çatışma Stiliniz 
• Çatışma Tipleri 
• Çatışmada Taraf Olmak 
• Etkin Çatışma Yönetimi 
• Aynı Hedefe Koşmak 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

Kimler Katılmalı 
 
Akılcı Çatışma Yönetimi yapmak 
isteyen tüm çalışanlar. 
 
Süre 
1 Gün 

Eğitim Yöntemi 
 

Teorik ve iş hayatından pratik bilgi 
paylaşımları, envanter uygulamaları 
ve geribildirim bireysel ve grup 
çalışmaları, koçluk metodolojisiyle 
kişiye özel çalışmalar, video 
paylaşımları. 

 



 
 
 

ETKİN GERİ BİLDİRİM VERME SANATI 
 
 
Eğitimin Amacı : 

Bu eğitim programının amacı; katılımcılara, 
çalışanlarına sonuca yönelik ve net yönlendirmeler 
içeren, kazan-kazan ilişkisine dayalı geribildirim 
verme tekniklerini öğretmektir. 

 
 
Eğitimin İçeriği : 

• Neden Geribildirim 
• Geribildirim Nedir? 
• Geribildirim Sürecindeki İnsan Psikolojisi 
• Geribildirime Hazırlık 
• Geribildirim Çeşitleri 
• Geribildirim Sürecinin Yönetimi 
• Uygulama 
• Geribildirim Sonrası Takip 
• Geribildirimde süreklilik 

 

 

 

 

 

 

  

Kimler Katılmalı 
 
İşi gereği verimli takımlar 
oluşturması ve kişilere geribildirim 
vermesi gereken ; 
- Yeni Yöneticiler 
- Deneyimli Yöneticiler 
- Proje Yöneticileri 
- İnsan Kaynakları Profesyonelleri 
 
Süre 
1 Gün 

Eğitim Yöntemi 
 
Teorik ve iş hayatından pratik bilgi 
paylaşımları, bireysel ve grup 
çalışmaları,  koçluk metodolojisiyle 
kişiye özel çalışmalar, video 
paylaşımları. Programda 
geribildirim verme uygulamaları 
düzenlenecektir. 
 



 
 
 

BAŞARMAK İÇİN DELEGASYON 
 
 
Eğitimin Amacı : 

Bu eğitim programının amacı; katılımcılara, 
delegasyon kavramını bir süreç olarak ele alma 
becerisi kazandırmaktır.  Bu eğitimin sonrasında 
kişilerin delegasyon kavramını, verimli delegasyon 
ve delegasyon sonrası takip ve yönlendirme 
tekniklerini kullanmalarını sağlamak 
hedeflenmektedir. 

 
 
Eğitimin İçeriği : 

• Delegasyon Nedir? 
• Delegasyona İhtiyacım Var mı 
• Delegasyon Bariyerleri 
• Delegasyon Türleri 
• Neleri Delege Edebilirim 
• Kime delege etmeliyim 
• Delegasyon Görüşmesi 
• Uygulama 
• Delegasyon Esnasında Takip ve Verimlilik 

 

 

 

  

Kimler Katılmalı 
 
İşi gereği verimli takımlar 
oluşturması ve delege etmesi 
gereken ; 
- Yeni Yöneticiler 
- Deneyimli Yöneticiler 
- Karma Ekiplere Sahip Yöneticiler 
- Proje Yöneticileri 
- Matrix çalışan, bağlı çalışanı 
olmayan kişiler 
 
Süre 
1 Gün 

Eğitim Yöntemi 
 
Teorik ve iş hayatından pratik bilgi 
paylaşımları, bireysel ve grup 
çalışmaları,  koçluk metodolojisiyle 
kişiye özel çalışmalar, video 
paylaşımları.  
 



 
 
 

LİDERLİKTE YENİLENEN KODLAR 
 
 
Eğitimin Amacı : 

Bu program katılımcılarda, değişen çevresel 
koşullarla ilgili farkındalık yaratmak ve onları 
geleceğin liderlik modellerine hazırlamak 
hedeflenmektedir. 

 
 
Eğitimin İçeriği : 

• Liderlik Kavramına Giriş 
• Eyvah, Farklı Jenerasyonlar! 
• Keşfeden Lider 
• Teknolojik Devrimde Liderliğin Rolü 
• Yeni Çağın Liderlik Modelleri 
• Kazan Kazan İlişkisi Kurmak ve Geliştirmek 
• Geliştiren Liderler Olmak 
• Kendi Liderlik Hikayemizi Hazırlıyoruz 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

Kimler Katılmalı 
 
Liderlik rolü taşıyan, geleceğe hazır 
ve farklı jenerasyonlarla güvene 
dayalı ve geliştirici liderlik 
becerilerini yönetim modelinin 
temeli yapmak isteyen ;  
- Yeni Yöneticiler 
- Deneyimli Yöneticiler 
- Karma Ekiplere Sahip Yöneticiler 
- Proje Yöneticileri 
- Matrix çalışan, bağlı çalışanı 
olmayan kişiler 
 
Süre 
2 Gün 

Eğitim Yöntemi 
 
Teorik ve iş hayatından pratik bilgi 
paylaşımları, bireysel ve grup 
çalışmaları,  koçluk metodolojisiyle 
kişiye özel çalışmalar, video 
paylaşımları.  
 



 
 
 

YENİ YÖNETİCİNİN GELİŞİM YOLCULUĞU 

 
 

Eğitimin Amacı : 

Bu eğitim programının amacı; katılımcılara, 
üstlendikleri ekip yönetimi görevinde hız 
kazandırmak, onları gerekli farkındalık ve beceri ile 
donatmak, ekip yönetirken ihtiyaç duyacakları 
bilgi, beceri ve süreç bilgilendirmelerini yapmaktır.   

 
Eğitimin İçeriği : 
(Eğitim Modüller Halinde Verilmektedir.) 

Modül 1 :  

• Kendimi Tanıyorum 
• Yeni Yönetici El Kitabı 
• Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri 

Modül 2 : 

• Ekibimi Tanıyorum 
• Değerli Çalışanları Elde Tutma 
• Etkin Takım Oluşturma 
• Delegasyon 

Modül 3 :  

• Yönetici olarak öğrenimlerimiz 
• Etkin Geribildirim Verme ve Alma 

Teknikleri 
• Performans Yönetimi 
• Gelişim Görüşmeleri Yapmak 

 
  

Kimler Katılmalı 
 
- Yeni Yöneticiler 
- Potansiyel Yöneticiler 
- Proje Yöneticileri 
- Matrix çalışan, bağlı çalışanı olmayan 
kişiler 
 
Süre 
Modül 1:     25 Saat 

Modül 2:     21 Saat 

Modül 3:     25 Saat 

Katılımcı Sayısı 
Min.10 kişi, Mak. 22 kişi 

  

 



 
 
 

PROJE DANIŞMANLIĞI – DEĞİŞİM YÖNETİMİ PROGRAMI 
 
Programın Amacı : 

Günümüzde dünyada ve ülkemizde gerek 
teknolojik gerekse de bilişsel boyutta birçok 
değişim ardı ardına yaşanıyor. Gerek rekabete yön 
vermek gerek rekabette güçlü olmak için bu 
değişime her zaman hazır olmak ve yönetmek 
gerekir. Şirkete özel yapılan proje çalışmasıyla; 
şirket stratejileri, vizyon ve misyonu doğrultusunda 
önceliklerin belirlenmesi, şirkete özel değişim 
haritası çıkarılması, çalıştay ve eğitimlerle 
desteklenen değişim yönetimi programının 
hazırlanmasını kapsar.  

 

 

PROJE DANIŞMANLIĞI – YETENEK YÖNETİMİ VE 
YEDEKLEME PROGRAMI 

 
Programın Amacı : 

Şirketlerde sadece kısa vadeli değil, orta ve uzun 
vadeli başarı için doğru insan kaynağı yetenek 
planlaması yapmak ve yetenek sürekliliğini 
sağlamak en önemli parametrelerden. Bu amaçla 
şirkete özel yapılan proje çalışmasıyla; mevcut 
organizasyonun resmini çekmek, çalışan 
potansiyel değerleme matrixini kurmak ve hayata 
geçirmek, yedekleme haritalarını hazırlamak ve 
birebir görüşmeler, çalıştay ve eğitimlerle 
desteklenen yetenek yönetimi sisteminin 
hazırlanmasını kapsar.  

 
  

Kimler Katılmalı 
İnsan Kaynakları ekibinin liderliği ve 
katılımında, üst yönetim ekibi, tüm 
yöneticiler, örneklem çalışan grupları 
Süre 
Şirkete ve ihtiyaçlara özel süre 
projelendirmesi yapılacaktır. 
 

Kimler Katılmalı 
 
İnsan Kaynakları ekibinin liderliği 
ve katılımında, üst yönetim ekibi, 
tüm yöneticiler, örneklem çalışan 
grupları 
 
Süre 
Şirkete ve ihtiyaçlara özel süre 
projelendirmesi yapılacaktır. 
 

Kimler Katılmalı 
 
İnsan Kaynakları ekibinin liderliği 
ve katılımında, üst yönetim ekibi, 
tüm yöneticiler, örneklem çalışan 
grupları 
 
Süre 
Şirkete ve ihtiyaçlara özel süre 
projelendirmesi yapılacaktır. 
 



 
 
 

PROJE DANIŞMANLIĞI – PERFORMANS SİSTEMİ 
KURGULANMASI 

 
Programın Amacı : 

Yönünü bilmeyen bir şirket ve hedefini bilmeyen bir 
çalışan başarıya ulaşamaz. Odaklı ve şirketinin 
hedeflerini bilip bunu benimsemeyen çalışanların 
olduğu bir şirketin başarıya ulaşması söz konusu 
olamaz. Bunu yaparken de sistematik ve adil bir 
performans yönetimine sahip olmak ise esastır. 
Şirkete özel yapılan proje çalışmasıyla; şirket 
stratejileri, vizyon ve misyonu doğrultusunda 
hedeflerin belirlenmesi, balanced scorecard 
hazırlanması, performans sistemi döngüsü 
kurulması, performans yönetiminde hedefleme ve 
geribildirim, performansın takibi ve 
dokümantasyonu, yöneticilerin eğitimi 
parametrelerini içeren sistemin çalıştay ve 
eğitimlerle destekleyerek hazırlanmasını kapsar.  

 

PROJE DANIŞMANLIĞI – ŞİRKET İÇİ MENTORLUK PROGRAMI 
TASARIMI 

 
Programın Amacı : 

Günümüzde şirket kaynaklarının en etkin ve verimli 
bir şekilde kullanılması giderek önem kazanmakta. 
Bu da şirketteki en değerli kaynağımız olan 
çalışanların kendi kendine ve birbirinden öğrenmesi, 
deneyimlerini geliştirmesi ve paylaşması, farklı bakış 
açıları kazanması ile mümkün olabilir. Bunun için 
bilgi ve deneyim devrini destekleyecek mentorluk 
programının şirketin ihtiyaç ve dinamiklerine özel 
kurgulanarak geliştirilmesi önem taşır.  Şirkete özel 
yapılan proje çalışmasıyla; birebir toplantılar, 
çalıştay ve eğitimlerle desteklenen mentorluk 
programının hazırlanmasını kapsar.  

  

Kimler Katılmalı 
 
İnsan Kaynakları ekibinin liderliği 
ve katılımında, üst yönetim ekibi, 
tüm yöneticiler, örneklem çalışan 
grupları 
 
Süre 
Şirkete ve ihtiyaçlara özel süre 
projelendirmesi yapılacaktır. 
 

Kimler Katılmalı 
 
İnsan Kaynakları ekibinin liderliği 
ve katılımında, üst yönetim ekibi, 
tüm yöneticiler, örneklem çalışan 
grupları 
 
Süre 
Şirkete ve ihtiyaçlara özel süre 
projelendirmesi yapılacaktır. 
 



 
 
 

PROJE DANIŞMANLIĞI – ŞİRKET VE POZİSYONA ÖZEL DEĞER 
ve DAVRANIŞLAR TANIMLAMASI 

 

 
Programın Amacı : 

Artık günümüzde sürdürülebilir başarı sadece 
hedeflerini gerçekleştiren değil şirketin değer ve 
davranışlarına da uygun hareket eden çalışanların 
varlığı ile mümkün. Bunu öngörüp ölçümleyebilmek 
için bizim de şirket olarak kültürümüzün ve 
davranış modelimizin temelini oluşturan değerleri 
belirlemeye olan ihtiyacımız kaçınılmaz. Bu amaçla 
gerek şirket değer ve davranışları, gerekse de liderlik 
veya pozisyona özel tanımlamalar 
gerçekleştirebiliyoruz. Şirkete özel yapılan proje 
çalışmasıyla; şirket stratejileri, vizyon ve misyonu, 
beklentileri doğrultusunda ilgili değer ve 
davranışların birebir mülakatlar ve çalıştaylar 
aracılığıyla belirlenmesi. (Bu programda şirket 
değer ve davranışlarının belirlenmesi durumunda 
mini değişim yönetimi programı ile desteklenmesi 
de önerilir.) 

PROJE DANIŞMANLIĞI – ORYANTASYON PROGRAMI 
TASARIMI 

 
Programın Amacı : 

Artık en önemli kaynaklarımızdan birisi de zaman! 
Zamanı, en doğru, en verimli, en hızlı şekilde 
kullanan kişi ve organizasyonlar bir adım ileri 
geçiyor. Yeni işe başlayan bir çalışanımızın şirketin 
ve işinin temellerini öğrenmekle vakit kaybetmesi 
yerine bu adaptasyonu en hızlı ve doğru şekilde 
geçirmesini sağlayarak be önemli kaynağımızı doğru 
yönetebiliriz. Yeni ekip arkadaşımızı doğru şekilde 
karşılamak hem şirket marka değerimizi hem de 
verimliliğimize yapılan önemli bir yatırım.  Şirkete 
özel yapılan proje çalışmasıyla; işe yeni başlayanın 
el kitabı, ilk gün karşılaması, yapılması gereken ön 
hazırlıklar ve oryantasyon programı içeriğinin 
hazırlanmasını kapsar.  

Kimler Katılmalı 
 
İnsan Kaynakları ekibinin liderliği 
ve katılımında, üst yönetim ekibi, 
tüm yöneticiler, örneklem çalışan 
grupları 
 
Süre 
Şirkete ve ihtiyaçlara özel süre 
projelendirmesi yapılacaktır. 
 

Kimler Katılmalı 
İnsan Kaynakları ekibinin liderliği 
ve katılımında, üst yönetim ekibi, 
tüm yöneticiler, örneklem çalışan 
grupları 
 
Süre 
Şirkete ve ihtiyaçlara özel süre 
projelendirmesi yapılacaktır. 
 


