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DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü
bünyesindeki 30’a yakın
uzman psikoterapistle

DBE Çocuk ve Genç 
Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde

yaklaşık 40.000,

DBE Yetişkin ve Aile 
Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde

32.000 vak’a izledi.

DBE Kurumsal Gelişim Merkezi
yetkin danışmanlarla
Türkiye’nin en saygın 

500’ün üzerinde kurumuna hizmet 
verdi. 

DBE Kurumsal Gelişim Merkezi
1993’ten beri yaklaşık 650.000 kişiye

16PF Kişilik Envanteri uyguladı.
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DBE Davranış  Bilimleri  Enstitüsü’nde  gerçekleştirdiğimiz  eğitimler  üç  ana  başlıkta 
toplanmaktadır: 

DBE Kurumsal Gelişim Merkezi Bireysel ve Kurumsal Gelişim Programları;  insan 
kaynakları alanında faaliyet gösteren uzman ve yöneticilerin teknik becerilerini geliştir-
erek, kurumlarda performansı arttırmayı hedefleyen eğitimlerdir. 
DBE Kişisel Gelişim ve Çalışan Destek Programları, Çocuk ve Genç, Yetişkin ve Aile 
Merkezlerimizin bireye yönelik programları içerisinde yer almaktadır.

DBE Yetişkin ve Aile Psikolojik Danışmanlık Merkezi Gelişim Programları; Yetişkin ve 
Aile, Çocuk ve Genç Merkezlerimiz tarafından ruh sağlığı alanında çalışan uzmanlara 
ve öğrencilere mesleki gelişim açısından destek vermek amacı ile hazırlanmış eğitim, 
staj ve süpervizyon programlarının yanı sıra herkesin katılabileceği açık eğitimleri ve 
seminerleri içermektedir.

DBE Çocuk ve Genç Psikolojik Danışmanlık Merkezi Beceri Geliştirme ve Eğitim 
Programları; aile ve okul yaşamı çerçevesinde; terapi ve müdahale süreci sırasında ve 
önemli gelişimsel basamaklarda, problemli alanlarda yapılması gerekenleri kapsayan 
“Uzmanlara Yönelik Eğitimler”, çocuklarıyla ilgili yaşadıkları her türlü problemde 
ebeveynlere destek olmak amacıyla düzenlenen “Anne-Babalara Yönelik Eğitimler” 
ve eğitimcilerin öğrencileri ile daha sağlıklı ilişki kurabilme ilkelerini içeren
“Öğretmenlere Yönelik Eğitimler” başlıklarından oluşmaktadır.

Yukarıdaki her bir eğitim başlığına yönelik ayrı eğitim kataloglarımız mevcuttur.   

DBE Eğitim Kataloglarımızda  yer alan eğitimler hakkında ayrıntılı bilgi almak ya da bu 
eğitimlerin dışında ihtiyaç duyacağınız yeni hizmetler için, 0212 233 01 10 no’lu 
telefondan DBE Eğitim Bölümü ile iletişime geçebilirsiniz.
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Psikolojik Travma Merkezi

DBE Kurumsal Gelişim Merkezi

Ölçme ve Değerlendirme Hizmetleri

Yetenek Yönetimi

DBE-FORTON KOÇLUK OKULU

Kurumsal Araştırma ve Analiz Hizmetleri

Kişisel ve Kurumsal Gelişim

Kurumsal Eğitim Programları

Webinar (Online Eğitimler)

Psikolojik Ölçme Değerlendirme Merkezi
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DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü olarak
seminer, konferans, atölye çalışmaları, 

staj, süpervizyon programları, 
yayınlar ve web sitelerimiz aracılığıyla;

çocuk ve yetişkinlere, çiftlere, ebeveynlere, 
ailelere, kurumlara, okullara, öğretmenlere,
ruh sağlığı hizmeti veren profesyonellere 

psikoloji bilimine ihtiyaç duyulan her alanda 
hizmet vermekteyiz.



KURUMSAL GELİŞİM MERKEZİ
BİREYSEL VE KURUMSAL
GELİŞİM PROGRAMLARI

İnsan Kaynakları Gelişim Programları

Yetkinlik Geliştirme Programları

Fark Yaratan DBE Programları
   DBE-Forton Koçluk Okulu
   Liderlik Gelişim Programı
   İK Uzmanlığı Gelişim Programı
   DBE Farkı ile Eğitimler

Liderlik Gelişim Programları

Kişisel Gelişim Programları

Çalışan Destek Programları (Seminerler)
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DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü olarak,
psikolojik ve kurumsal danışmanlık

alanındaki birikimimizle 
geliştirdiğimiz eğitimlerimizi 

uzman eğitmen kadromuz aracılığıyla  
bireylerin ve kurumların 

öğrenim ve gelişimlerine sunmaktayız. 

30  Yıl+



KURUMSAL GELİŞİM MERKEZİ
BİREYSEL VE KURUMSAL
GELİŞİM PROGRAMLARI
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İNSAN KAYNAKLARI GELİŞİM PROGRAMLARI

16PF Kişilik Envanteri Yorumlama Eğitimi

16PF Kişilik Envanteri, işe alım süreçlerinde ve mevcut personelin değerlendirilmesinde 

objektif ve doğru sonuçlara ulaşabilmek için kullanılmaktadır. Bu eğitimde, 16PF Kişilik 

Envanterini etkin kullanmak ve raporlarının doğru yorumlanmasını sağlamak amacıyla 

katılımcıların yeterli bilgiye sahip olmaları hedeflenmektedir.

Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri

Katılımcıların, işe alma, kariyer planlama, terfi veya benzer amaçlı olabilecek her türlü 

görüşmeyi, başından sonuna kadar yönlendirecek ve sonuca ulaştıracak bilgiye sahip 

olmalarını sağlamak hedeflenmektedir.

Değerlendirme ve Geliştirme Merkezi Uygulayıcı Eğitimi

Her şirketin daha verimli ve başarılı çalışmalarda bulunabilmesini sağlayabilmek amacı ile 

çalışanlarının güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerinin ön plana çıkarılması gerekmektedir. 

Bu eğitimde, bu yönlerin tespiti için kullanılan "Değerlendirme Merkezi" uygulamalarında rol 

alacak İnsan Kaynakları Uzman ve Yöneticileri'nin gözlem yapma, not tutma, soru sorma ve 

değerlendirme yapma becerilerini kazanmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

Performans Değerlendirme Sistemleri 

Çalışanların performanslarının takibi ve adil bir sistemle değerlendirilmesi, şirketlerin 

verimliliği için gereklidir. Bu eğitimde, kurum içinde birlikte oluşturulabilecek değerlendirme 

sistemleri ve uygulamalarına ilişkin dinamikler, yaşanmış örnek olaylarla anlatılmaktadır.

Çıkış Mülakatı

Çalışmakta olduğu kurumdan kendi isteği ile ayrılacak olan kişinin neden kurumdan 

ayrılmak istediğini ayrıntılı bir şekilde öğrenmektir. Bu verilerden yola çıkarak, kurumda 

halen çalışmakta olan kişilerin yaşadıkları problemleri tespit etmek ve önlemler alabilmek 

mümkündür. Bu eğitimde, çıkış mülakatı konusunda katılımcıların bilgilendirilmelerini 

sağlamak, çıkış mülakatı anketinin hazırlanması ve uygulamasına yönelik etkin bir harita 

sunmak ve teorik bilgileri rol egzersizleri ile pekiştirmek hedeflenmektedir.
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Aile (Patron) Şirketlerinde İK Yönetimi

İnsan Kaynakları yönetimi şirketlerin fark yaratabileceği en önemli alandır. Yapılan araştırmalar 

ülkemizdeki şirketlerin çok büyük bölümünün "Aile Yapısı"nı koruduğunu göstermektedir. 

Kurucu ya şirketin başındadır veya halen hayattadır. Bu tür şirketlerde aile üyeleri hem 

otoriteyi keybetmeme hem de değişime ayak uydurma çabası içindedirler. Bu noktada 

dayanacakları birimlerin başında İK ve yöneticileri gelir. Bu eğitimde akıllıca yönetilecek İK 

politikalarının firmalara nasıl katma değer sağlayacağı ve İK yöneticisinin bu aşamada 

neler yapması gerektiği ele alınmaktadır.

Eğitimcinin Eğitimi

Bu eğitim, öğrenme ve eğitim arasındaki ilişkiden, bir eğitimin tasarımı, hazırlık süreci, 

egzersiz ve değerlendirme yöntemlerine kadar olan aşamaları kapsar. Eğitimde zor 

katılımcılarla nasıl başa çıkılacağı üzerinde durularak, örnekler ve uygulamalara yer verilir.

Yeteneği Bulma ve Yönetme

Geleneksel yetenek yönetimi programları, en yetenekli olanların organizasyona alınması, 

pek çok eğitim verilerek ve belli bir kariyer yolu çizilerek, elde tutulmalarını sağlamaya 

yöneliktir. Yeni nesil yetenek yönetimi programları ise, bireysel yeteneklerin keşfini ve bu 

yetenekler doğrultusunda verilecek eğitimlerle potansiyelin performansa dönüştürülme-

sini amaçlar. Bu eğitim, geleneksel modelle yeni nesil modeli karşılaştırarak, özellikle Y 

jenerasyonunun     beklentisi olan bireysel yaklaşımlar ile yeteneklerin ve potansiyelin en 

üst seviyede   performansa dönüştürülmesini sağlayan bir yol haritası sunmaktadır.

Öneri Sistemleri 

Firmaların öne geçme yarışında kullanabilecekleri kaynakların başında, çalışanlarının                

performanslarını gönüllülükle ortaya koyacakları sistemleri oluşturmak gelir. Doğru 

uygulanan "Öneri Değerlendirme Sistemi" bu kaynakların en önemlisidir.  Dikkat edilmesi 

gereken şey ise bu sistemin doğru yapılandırılmasıdır. Özensiz yapılandırılmış sistemler 

ise hem motivasyonu azaltır hem de inanırlılığı bitirir. Öneri sistemi eğitimimiz bu amaçla 

oluşturulmuştur.

KURUMSAL GELİŞİM MERKEZİ
BİREYSEL VE KURUMSAL
GELİŞİM PROGRAMLARI

İNSAN KAYNAKLARI GELİŞİM PROGRAMLARI
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KURUMSAL GELİŞİM MERKEZİ
BİREYSEL VE KURUMSAL
GELİŞİM PROGRAMLARI

İNSAN KAYNAKLARI GELİŞİM PROGRAMLARI

İnsan Kaynakları Risk Yönetimi

İnsan kaynakları uygulamalarında risk faktörünü tanımlayarak, ölçebiliyor ve sonuçlarına 

göre yeni eylem planları oluşturabiliyor muyuz? Bu eğitim, insana yatırım yapan, insan 

kaynakları uygulamalarında mükemmeli arayanlar için riski tanımlamayı ve insan kaynakları 

uygulamalarında risk yönetimine dair bilgiler vermeyi amaçlamaktadır. Katılımcılar, genel olarak 

risk yönetimi ile ilgili değerlendirme ve yorum yapma bilgisine kavuşacaklardır.  

Pozitif Psikoloji ile İnsan Kaynağını Koruma Yöntemleri 

Kurum psikolojisini değerlendirip iyileştirmekle görevli insan kaynakları hangi yöntemlerle 

bunu gerçekleştirmelidir? İnsan kaynaklarının sorumlulukları, yapabilecekleri ve yetkinliğinin 

sorgulandığı bu eğitimde,  organizasyonel iklimi iyileştirmeyi,  çalışmalarının verimli 

sonuçlarını paylaşmayı hedefleyen insan kaynaklarının işlerinin kolaylaştırılması           

hedeflenmektedir. 

Stratejik Gelişim ve Vizyon

Bu eğitim, özellikle IK Departmanı çalışanlarının karşılaştıkları sorunlara farklı, yeni bakış 

açısı ve çözüm yolları geliştirerek, pozitif kurum kültürü oluşturmaya ve çalışan mutluluğunu, 

bağlılığını arttırmaya yönelik teknikler ve ipuçları içeren, uygulamalara dayalı bir eğitimdir. 

Ödül Yönetimi ile Çalışan Bağlılığını Artırmak

İnsan duygusal bir varlıktır. Yaşadığı her an birisinin ilgisini çekmek, değerli olduğunu hissetmek 

ve somut göstergelerle ortaya konulmasını bekler. Fark edilmek, takdir edilmek ve sahnede 

olmak, hepimiz için çok önemlidir. İş hayatında çalışan kişiye, fark edildiğini ve önemli  olduğunu 

hissettirecek uygulamaların başında ücret ve ödül yönetimi sistemi gelir. Doğru yapılandırıl-

mamış ödül sistemi fayda sağlamayacağı gibi iyi verimli çalışanların kaybedilmesine bile sebep 

olabilir. Performans sisteminde 100 tam puan üzerinden 99 alan bir kişi, hiç hak etmeyen bir 

başka kişinin de 98 puan aldığını görünce sisteme inanç yerle bir olma haline dönüşür. Çünkü 

bu notlar ve değerlendirmeler, kişide bireysel olduğundan daha çok bir statü anlamı oluşturur.

Bu eğitimde doğru yapılandırılmış ücret ve ödül sistemlerinin detayları verilmektedir. Temel 

amaç çalışanlarda bağlılığı artırmaktır. Bunun için çalışanda heyecan yaratmak, saygı                   

uyandırmak şirketlerin temel amacıdır.
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Bireylerin 
daha mutlu, daha verimli 

yaşamaları,  
performanslarını etkileyen engelleri 

aşmaları ile mümkündür. 
DBE Kişisel Gelişim Programları

çalışanların, güçlü ve 
gelişime açık yetilerine odaklanarak

yaratıcı potansiyellerini 
açığa çıkarabilmelerini

sağlamayı amaçlar.
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YETKİNLİK GELİŞTİRME PROGRAMLARI

Temel Yönetim Becerileri Eğitimi 

İyi bir yönetici olabilmek için, bilginin yanı sıra temel yönetim becerilerinin kazanılması çok 

önemlidir. Bu eğitimde, bir yöneticinin iş, insan, para ve zaman yönetimi gibi farklı alanlardaki 

sorumluluklarını yerine getirmesini sağlayacak yöntem ve becerileri, uygulamalarla öğrenmesi 

amaçlanmaktadır. 

Etkin Geribildirim Verme ve Performansı Arttırma Eğitimi 

Sözlerin, davranışların hatta bir bakışın bile etkisi çok büyük; hem kendi üzerimizde hem de 

diğerlerinin. Amaç, bu etkiyi, etkileşimi anlamak, hayatın akışı içinde kullanmaktır. Bu eğitim, 

etkin geribildirim verme yollarını öğrenerek değişim sağlayacak, gelişimi sürekli kılacak ve 

motivasyonu yüksek, potansiyelini ortaya koyabilen çalışanlardan oluşan uyumlu bir iş ortamı 

yaratmaya yönelik ipuçları sunmayı amaçlamaktadır.

İlişki Yönetimi Eğitimi 

Kariyerinde yükselen veya inişe geçen yöneticileri birbirinden ayıran temel başarı kriteri, hem 

çalışanlar hem de farklı seviyelerdeki diğer yöneticilerle olan ilişkileridir. Bu eğitimde, 

katılımcıların ilişkilerdeki kişisel davranış tarzlarının ve diğer kişiler üzerindeki etkilerinin farkına 

varmalarını, farklı profillerdeki kişiler ile tatminkar ilişkiler kurabilmelerini sağlayacak etkin 

yöntemleri uygulamalar ile aktarmak hedeflenmektedir.

Çatışma Yönetimi Eğitimi 

İşletmelerde verimlilik çalışmalarının temel noktalarından birisi, "sinerji yaratmak" kısacası 

birlikte çalışmaktır. Bir arada çalışan insanların beklentileri ile kişilik yapılarının çatışmaları 

doğurması kaçınılmazdır. Esas olan bir arada çalışırken oluşan çatışmaların nasıl pozitif bir 

noktaya yönlendirilebileceğidir. Bu eğitim, çatışmanın yararlı bir hale dönüştürülmesinin 

yollarını ve çözümünü göstermektedir.

Stratejik İletişim Eğitimi 

Bu eğitimde, organizasyonlardaki iletişim engelleri konusunda elemanların farkındalık ve 

beceri sahibi olmaları için, iş yerinde iletişimi engelleyen hataların, uygulama örnekleri ile 

katılımcılara aktarılması hedeflenmektedir.

KURUMSAL GELİŞİM MERKEZİ
BİREYSEL VE KURUMSAL
GELİŞİM PROGRAMLARI
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Uzlaşarak Anlaşalım Eğitimi 

İş yaşamında başarıya ulaşabilmek için, karşılaşılan sorunların üstesinden gelebilmek, 

hedef odaklı ve kazan-kazan ilkesine bağlı verimli tartışma ortamları yaratabilmek önem-

lidir. Bu eğitimde, müzakere konusunda katılımcılara gerekli becerilerin kazandırılması ve

uzlaşma yöntemleri konusundaki yetkinliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Problemler Çözmek İçindir  

Problemler hem iş yaşamının hem de özel yaşamın bir parçasıdır. Problemlerle nasıl başa 

çıktığımız ve kullandığımız kaynaklarımız bizim yolumuzu belirler. Global bir pazar haline 

gelen dünya ticaretinde başarılı olabilmek, problemlerin süratle ve doğru olarak çözülme-

sini gerekli kılmaktadır. Bu eğitimde, problem çözme becerilerinin geliştirilmesi, kaynak 

kullanımı ve geliştirilmesi için yapılabilecek uygulamaların ele alınması amaçlanmaktadır. 

Doğru karara en kısa zamanda nasıl ulaşabileceklerinin yolları katılımcılara eğitimin her 

aşaması örneklemelerle gösterilmektedir.

Biz Bir Takımız Eğitimi 

Uzun zamandır yönetim esasları içinde en etkili sistemin “İletişim” olduğu bilinmesine 

rağmen yapılan hataların temelinde, birincil sorun olarak halen “iletişim” yer almaktadır ve 

bu, takım çalışması için de kritik bir konudur. Ortak hedefler, çıkarlar ve sistemler doğrul-

tusunda yapılandırılmayan ve takım ruhunu ön planda tutmayan bir iletişim tarzı, takım 

sinerjisi yaratmayı engellemektedir. Bu eğitim, iyi bir takıma ilişkin ipuçlarını örnek hikayel-

erle renklendirerek sunmakta, tartışmakta ve çözümleme yollarını belirlemektedir.

Kurum Kültürü Eğitimi 

Kurumun kültürü oluşurken, hedefler ve bu hedeflere ulaşım yolları net bir şekilde 

belirtilmemişse kurum kültürünün nasıl oluşacağı da belli olmaz. Bu eğitimde, nasıl bir 

kurum istenildiği ve bunun nasıl gerçekleştirebileceğinin temelleri yaşanmış örneklerle 

desteklenerek katılımcılara aktarılmaktadır.

KURUMSAL GELİŞİM MERKEZİ
BİREYSEL VE KURUMSAL
GELİŞİM PROGRAMLARI

YETKİNLİK GELİŞTİRME PROGRAMLARI
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Sunum Becerileri Eğitimi 

Kurumların tanınmaları ve fark yaratabilmelerinde, akılda kalıcı, ikna edici nitelikte etkili 

sunumlar yapabilen çalışanlarının rolü büyüktür. Bu çalışmada, katılımcıların farklı hedef 

kitlelerine yönelik etkin sunumlar yapabilme becerilerini geliştirmek ve sunumlarda sıkça

karşılaşılan performans kaygılarını aşmalarına destek olmak amaçlanmaktadır.

Yaratıcılık Eğitimi 

Şirketin başarılı olması için, yaratıcılığın şirket genelinde desteklenmesi ve iş yerlerinde 

bunun uygulanabilmesine yönelik tekniklerin de basit bir yapı içinde sunabilmesi gerek-

lidir. Bu eğitimde, problem çözme ve fikir üretmeyi hem kullanışlı hem de akılda tutulması 

kolay bir çerçeve içine oturtabilme ve yaratıcılıkta hesaplı risk alarak yüksek getiri elde 

edebilmenin yolları anlatılmaktadır.

Temel İletişim Becerileri Eğitimi 

Bu eğitim, katılımcıların iletişim becerilerinin gelişmesine yönelik uygulamalara dayalı bir 

eğitimdir. Bireyin “kendini doğru ifade etmesi”, “kendi ve başkalarının iletişim tarzları 

konusunda farkındalık”, “ilişki yönetimi” gibi konuları derinlemesine irdeleyerek, bu         

becerilerini davranışa dönüştürebilmesi amaçlanmaktadır. Katılımcılar; ilişkilerinde 

iletişim yaklaşımlarının farkına varmayı, kazan-kazan modeli yaratabilmenin metotlarını, 

olumsuz duygulara karşı, yapıcı ve yaratıcı bakış açısı geliştirmeyi uygulamalarla yaşayarak 

öğrenme şansı bulacaklardır. 

Yöneticinizi Yönetin Eğitimi 

Sistemlerin bütünü ile hakim olduğu kurumlarda bile beşeri ilişkiler önemini sürekli 

korumuştur. Amir ile aynı doğrultuda koşmanın yollarını ve yöneticilerin işgörenlerden 

beklentilerini içeren eğitimin her aşaması yaşanmış örnek olaylarla anlatılmaktadır.

Durumsal Liderlik Eğitimi 

Katılımcılara “Durumsal Liderlik” metodu ile çalışanların yönlendirilmesi, hangi durumda 

kime nasıl liderlik yapılacağının belirlenmesi, çalışanların geliştirilmesi ve motive edilmesi 

anlatılacak ve uygulamalar ile pekiştirilecektir.

KURUMSAL GELİŞİM MERKEZİ
BİREYSEL VE KURUMSAL
GELİŞİM PROGRAMLARI

YETKİNLİK GELİŞTİRME PROGRAMLARI
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Liderlik Becerileri Eğitimi 

Liderliğin çok konuşulduğu ve sorgulandığı bugünde, bireylerin kendilerini tanımaları ve 

kişilik özellikleri doğrultusunda liderlik becerilerini geliştirebilmeleri önem kazanmıştır. Bu 

eğitimde “Liderlik Yetkinlik Modeli” üzerinde durularak, kişilik ve liderlik özellikleri ile 

iletişim, gelişim ve sonuç odaklı liderlik irdelenecektir. Tüm bu süreç uygulamalarla 

desteklenecektir.

Y Kuşağını Anlamak, Y Kuşağını Yönetmek

Y jenerasyonunun yönetiminde özellikle Y ile X'in birbirini daha hızlı anlaması ve verimli 

iletişim için, yöneticilere rehberlik eden, anahtar olan bir eğitimdir. Bol örnekli, aktif 

soru-cevap yönteminin kullanıldığı, iletişim ve yönetimde farkındalığı artırmaya yöneliktir. 

Eğitim öncesinde, katılımcılardan ihtiyaçlarına yönelik mini bir anketle veri toplanır ve 

eğitim içeriği buna göre oluşturulur.

Takım Olma ve İletişim Eğitimi 

Bu eğitimin amacı, yönetim kadrosunda çalışan kişilerin daha verimli çalışabilmeleri için 

iletişim ve takım ile ilgili etkinliklerinin artırılmasıdır. Bunu yapabilmek için, katılımcıların 

hem kendilerini, hem de birbirlerini daha iyi tanımaları, iletişimde yaşadıkları sıkıntıların 

farkına vararak kendi çözümlerini üretmeleri sağlanacaktır. Eğitmenin anlatıp, katılımcının 

dinlediği bir eğitimden ziyade, katılımcının birebir kendi çözümlerini üretmesi sağlanacaktır.

Atılgan Takım İletişimi Eğitimi 

Bu eğitim, tanımlardan yola çıkarak, kendini ve başkalarını tanımayı, ekip ruhunu ve 

davranışların yorumlanmasında sıkça yapılan hatalar ile davranışlarımızı tanımayı        

hedeflemektedir.  Atılganlık dönüşüm modelinin anlatılacağı eğitim pek çok uygulamayla 

desteklenecektir.

Potansiyeli Performansa Taşıyan Yönetici 
Eğitimde, yöneticilerin ekipleri hakkındaki deneyimi ile araştırma sonuçlarına dayalı etkisi 

kanıtlanmış yöntemler birleştirilerek gerçekçi öneriler sunulması, eğitimde edinilen 

bilgilerin hızla pratiğe aktarılması amaçlanır. Eğitimden önce katılımcılar, eğitmen tarafın-

dan iletilen formu doldurarak çalışanları hakkında ayrıntılı bilgi ile eğitime katılırlar. 

Bu da, onların çalışanlarını aslında ne kadar tanıdığına ilişkin bir farkındalık yaratır.

KURUMSAL GELİŞİM MERKEZİ
BİREYSEL VE KURUMSAL
GELİŞİM PROGRAMLARI

YETKİNLİK GELİŞTİRME PROGRAMLARI
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Değişim: Şimdi Skor Zamanı

Yöneticilerin çoğu, çalışanlarının yetkinliklerini artırmak için eğitimler, rotasyonlar, 

davranış yönetim modelleri uygulamak konusunda, gayret sarf ederler. Bu yapılanlar 

şüphesiz doğrudur. Kısa süreli ömre sahip bu uygulamalar, skora dönüştürülemezse 

firmalar elemanlarından kaynaklanan kısır döngüyü kolaylıkla kıramazlar. Testiyi su 

akarken mümkün olduğu kadar çok doldurmak ve bunu sürekli hale getirebilmek, bazen 

çok kısa süreler içinde yapılması gereken uygulamalardır. Bu eğitim çalışanların bireysel 

davranışlarına genel bir bakış açısı sunarken onlardan maksimum verimi nasıl 

alabileceğimiz ile dış ve iç etkenlerin hangi süreçlerde nasıl değerlendirilmesi gerektiğini 

ortaya koymaktadır. Bu iki tespite göre yapılacak olan stratejik planlamaların hızlı işlemesi-

ni sağlayabilmek diğer amacımızdır.  

Performans Geliştiren Geribildirim Eğitimi 

Bu eğitimde amaç, yöneticilerin, kendi çalışanlarına özel, etkin geribildirim teknikleri ile çalışan 

performansını geliştirmeleri için metodlar sunmaktır. Hem yönetici deneyimlerinden hem de 

araştırma sonuçlarından faydalanılarak gerçekçi ve pratiğe yönelik bir içeriğe sahiptir. Özellikle 

etkinliği kanıtlanmış yönetsel davranışların çalışanlar üzerindeki etkilerine değinilmekte ve 

sunulan metotlar içerisinden, yöneticiye kendisine en yakın bulduğu tarzı seçme şansı        

sunulmaktadır.

Zor Müşterilerle Başa Çıkma Eğitimi 

Bu eğitimde zor müşteriler,  farkındalık, karşılama, dönüşüm ve süreklilik başlıkları altında 

incelenecek ve çözüm yolları öğretilecektir.

Hedef Odaklılık ve İç Motivasyon Eğitimi 

Bu eğitimde, hedef/başarı odaklılık hakkında bilgi verilecek, karşılaşılabilecek engeller 

ve daha azimli olabilmek için yapılması gerekenler egzersizler ile öğretilecektir.

KURUMSAL GELİŞİM MERKEZİ
BİREYSEL VE KURUMSAL
GELİŞİM PROGRAMLARI
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Yöneticiler İçin Liderlik-Koçluk Eğitimi 

DBE-Forton Profesyonel Koçluk Eğitimi, en başta koçluk becerilerini güçlü bir iletişim aracı 

olarak kullanma ve liderlik yeteneklerini geliştirme amacıyla, performansı artırmak üzere 

tasarlanmıştır. Hem daha çok koçluk becerisine sahip bir lider olmak isteyenlere hem de 

kurumlardaki liderlere uluslararası çapta akredite eğitim programlarıyla destek vermek 

isteyen dahili koçlara, İK ve Organizasyonel Gelişim uzmanlarına birçok fayda sağlar. Hem 

çalışan bağlılığı ve hem de duygusal zekâya sahip liderlik için nörobilimde yapılan çalışma-

lar, başarılı kurumlar oluşturabilme ve çalışanlardan en yüksek verimi almada, koçluk 

yaklaşımını sergileyen liderlerin değerlerini ortaya koyuyor. Yaklaşımımız, insanların 

yapabileceklerinin en iyisini yapabilmelerini ve güçlü takımlar kurmayı, kültürel değişimi ve 

çalışan bağlılığını geliştiren duygusal zeka liderliğini destekliyor. Dönüşüm, Gelişim ve 

Ustalık olmak üzere üç modülden oluşan eğitimde;

MODÜL 1 DÖNÜŞÜM: Bir yöneticinin liderlik ve koçluk becerileri konusunda farkındalık 

kazanmasını amaçlar. 

MODÜL 2 GELİŞİM: Yöneticinin bir koç olarak lidere dönüşme sürecinden sonra, liderlik 

ve koçluk becerilerinin kapsamlı olarak geliştirilmesini amaçlar.

MODÜL 3 USTALIK: Liderlik ve koçluk becerilerine sahip yöneticilerin birer ustaya 

dönüşmesini amaçlar.  

Temel Yönetim Becerileri Eğitimi 

İyi bir yönetici olabilmek için, bilginin yanı sıra temel yönetim becerilerinin kazanılması çok 

önemlidir. Bu eğitimde, bir yöneticinin iş, insan, para ve zaman yönetimi gibi farklı               

alanlardaki sorumluluklarını yerine getirmesini sağlayacak yöntem ve becerileri, 

uygulamalarla öğrenmesi amaçlanmaktadır. 

Etkin Geribildirim Verme ve Performansı Arttırma Eğitimi 

Sözlerin, davranışların hatta bir bakışın bile etkisi çok büyük; hem kendi üzerimizde hem 

de diğerlerinin. Amaç, bu etkiyi, etkileşimi anlamak, hayatın akışı içinde kullanmaktır. Bu 

eğitim, etkin geribildirim verme yollarını öğrenerek değişim sağlayacak, gelişimi sürekli 

kılacak ve motivasyonu yüksek, potansiyelini ortaya koyabilen çalışanlardan oluşan

uyumlu bir iş ortamı yaratmaya yönelik ipuçları sunmayı amaçlamaktadır.

LİDERLİK GELİŞİM PROGRAMLARI
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Durumsal Liderlik Eğitimi 

Katılımcılara “Durumsal Liderlik” metodu ile çalışanların yönlendirilmesi, hangi durumda 

kime nasıl liderlik yapılacağının belirlenmesi, çalışanların geliştirilmesi ve motive edilmesi 

anlatılacak ve uygulamalar ile pekiştirilecektir.

Liderlik Becerileri 

Liderliğin çok konuşulduğu ve sorgulandığı bugünde, bireylerin kendilerini tanımaları ve 

kişilik özellikleri doğrultusunda liderlik becerilerini geliştirebilmeleri önem kazanmıştır. Bu 

eğitimde “Liderlik Yetkinlik Modeli” üzerinde durularak, kişilik ve liderlik özellikleri ile 

iletişim, gelişim ve sonuç odaklı liderlik irdelenecektir. Tüm bu süreç uygulamalarla 

desteklenecektir.

İş Hikayeleri 

Bu eğitim, birçok eğitimin bileşkesidir. Eğitmenin 18 yıldan bugüne kadar vermiş olduğu 

50 ‘ye yakın eğitimin önemli bölümlerinin birleştirilmesinden meydana gelmiştir. Alışılmış 

olan bütün eğitimlerden yöntem olarak farklıdır. Ele alınan her bir konu için gerçek bir iş 

hikayesi paylaşılmaktadır. Bu hikayeler genellikle eğlenceli, komik ve katılıma açık şekilde 

paylaşılmaktadır.

Kadın Liderler Eğitimi 

Eğitimin amacı, kadın yöneticilerimizin liderlik yetkinliklerini bir üst seviyeyeye taşımalarına 

yardımcı olmaktır. Eğitim, ilham veren lider olma yolunda verilen teorik bilginin yanısıra, iş 

dünyasında lider olarak başarı yolunda ilerlerken “kadın olmak” ve “kadın kalabilmek” 

yolculuğunda destek olacak paylaşım ve uygulamaları içerir.

Nasıl Yönetmeli? 
İşletmelerin en önemli sorunlarından birisi, yöneticilerin takımlarını belirledikleri hedefe doğru 

yüksek verimlilikle koşturmalarıdır. İnsan yaradılışı itibari ile, kendisine değer verilmesini, ve 

kârlılığa katkısının doğru bir şekilde karşılanmasını bekler. Üstelik bu beklenti kişiye özgü olup, 

firma ve yönetici değerleri ile çoğu zaman senkronizasyon göstermez. Tıkanıklıkta bu noktada 

ortaya çıkar. Bu eğitimde yöneticilerin, üst yönetim tarafından kendilerine verilen hedefleri 

takımlarına nasıl yansıtmaları, nasıl destek olmaları ve nasıl kontrol etmeleri gerektiği aktarılır. 

Ayrıca yöneticilerin, ekip üyelerini sistemlerin içine nasıl çekeceklerini de ele alır. Eğitimin her 

madde başlığı yaşanılmış gerçek öyküler ile renklendirilmektedir.
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Değişimi Liderlerle Yönetmek Eğitimi 

"Dünya Değişiyor" sözünü duymayan kalmamıştır. Dünya üzerinde yaşayanların birbirleri 

ile hızlı iletişimi sayesinde artık çalışanlar tarafından herşey bilinmekte. Bu sebeple 

çalışanların firmalarından ve yöneticilerinden beklentileri de değişiyor. Sadece "Y kuşağı" 

diye olaya bakıp yönetmeye kalkmak, değişim bekleyen çalışanlar için yeterli değil. Bu 

eğitimde; çalışanların firmalarından ve liderinden neler beklendiği ve nasıl karşılanması 

gerektiği gösterilmektedir.      

Etkin Liderlik için Zihin Modelleri Eğitimi 

Eğitimin amacı, iş dünyasında herkesin daha yüksek performansla ve daha mutlu ve daha 

tatmin dolu bir iş yaşamı içinde olmalarını ve bireylerin kişisel vizyonlarını güçlendirerek, 

kendileri ile birlikte organizasyondaki herkese ilham veren rol modellere dönüşmelerini 

sağlamaktır. Eğitimde konuyu tamamlayan oyun, aktivite ve vaka çalışmaları yer alır. 

Deneyimlerin eğlenceli olması ile katılımcıda yaratılan duygu, öğrenmeyi ve eğitimden 

alınan verimi arttıran unsurlardan biridir. 

Farklı Kuşakları Bir Arada Yönetmek Eğitimi 

Türkiye nüfusunun yaklaşık %35’ini oluşturan ve bir önceki nesil olan X kuşağı ile iş 

hayatını paylaşmaya başlayan Y kuşağını anlamak; onlarla birlikte çalışan kişiler,            

yöneticiler ve kurumlar için önem taşımaktadır. İş hayatına giren bu yeni nesille birlikte, 

eskiden gelen çalışma alışkanlıkları, teknolojiyi kullanım, yönetim ve iletişim tarzları da 

değişti. Bu eğitimde katılımcıların; kuşakların özelliklerini öğrenmeleri, ‘Y Kuşağını’ yakın-

dan tanıma, anlama ve etkin yönetebilme konusunda ipuçları edinmeleri, farklı kuşakların 

bir arada etkin ve verimli çalışma ve iletişim kurma yollarını aktarmak hedeflenmektedir.

Delegasyon / Yetkilendirmek Eğitimi 
Delegasyon yani yetkilendirme doğru yapılmadığı takdirde kaybedenler hanesinde sadece 

yönetim veya çalışanlar olmaz. Asıl kaybı firma yaşar. Her hata, kaybedilen zamana mal olur. 

Küçük veya önemsiz gibi görünen detayların farkına varmak, alışkanlıkları değiştirmeye  

bağlıdır. Bu eğitimde bütün detaylara dikkat çekilerek  doğru eylem, davranışlar gösterilmekte 

ve doğru davranış alışkanlıklarının nasıl kazanılacağı belirtilmektedir.
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Bireysel Koçluk Seansı
"Koçluk kişilerin istedikleri şeyleri elde etmeleri için, işi onların yerine yapmadan ya da 

onlara ne yapmaları gerektiğini söylemeden, onlara destek olur. Koçluk söyleşisi bir 

sanattır, bir bilimdir ve bir uzmanlıktır.”

Kişisel Gelişim İçin Davranış Haritaları

İş yaşamında, yönetim seviyesi başta olmak üzere, hemen her seviyedeki çalışan için kritik 

başarı faktörü olarak karşımıza çıkan “insan ilişkileri ve insan yönetimi” ile ilgili temel 

yetkinliklerin geliştirilmesinde çalışanlara somut birer harita sunabilmek önemlidir. Bu 

eğitimde, “Kişisel Gelişim için Davranış Haritaları” ile performans geliştirme amacıyla, 

kurum tarafından sunulan eğitim ve gelişim hizmetlerine destek olarak, çalışanların hem 

kendi kendilerine hem de kurum içi koçlarla birlikte çalışmalarında başvurabilecekleri 

referans bir kaynak oluşturmak hedeflenmektedir.

Güvenli Davranış Geliştirme (Hayır Diyemiyorum) Eğitimi 

Güvenli Davranış, iş yaşamında ve özel yaşamda kişinin kendi düşünce, duygu, istek ve 

ihtiyaçlarını karşısındakilere çekinmeden veya saldırganlaşmadan, açık ve net ifade 

edebilmesidir. Bu eğitimin amacı, katılımcıların günlük yaşamda ve iş yaşamında 

karşılaşılan çekingen (pasif) ve saldırgan (agresif) davranışlarla baş edebilmesi, farklı 

durum, olay ve kişiler karşısında daha etkin davranışlar sergileyebilmesi için gerekli becer-

ilerin kazandırılmasıdır.

Fark Yaratmak 

İnsanın, "birey" olarak hedefi, aranılan, tercih edilen bir konuma sahip olmaktır. Bunu 

başarmanın yolu ise fark yaratmaktır. Bu eğitimde, katma değeri yüksek kişilerden oluşan 

işletmelerin, sektörde  farklılık yaratacakları göz önünde bulundurularak, katılımcılara 

nasıl kişisel ve kurumsal fark yaratabileceklerinin yolları yaşanmış örnek olaylarla anlatıl-

maktadır. Bireyin, özellikle kişilik özelliklerinden ve bu özelliklerinin iş yaşamına yansıma-

larından kaynaklanan sonuçları, uygulamalar ve rol egzersizleri ile görülebilir kılmak; 

ilişkilerdeki sorunların çözülebilir bir formatta algılanmasını sağlamak; hemen her 

seviyede, herkesin beklediği “karşılıkllı anlayışın” temellerini atarak, daha verimli ve 

uyumlu bir çalışma ortamının gelişimine katkıda bulunmaktır.
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Bireysel Motivasyonumuzu Beslemek 

Kişiler iş hayatına atıldıklarında, kendilerinden beklenen performansı sergilemek ve 

ortaya çıkan sorunlarla mücadele ederek hedeflerine ulaşmak zorunda kalırlar. Bu   

eğitimde, katılımcıların çevresel faktörlerden bağımsız olarak kendilerini geliştirmeleri ve 

motive etmeleri için uygulanacak etkin yöntemlerin aktarılması, kişisel gelişim ve 

motivasyonlarının sorumluluğunu almaları ve daha verimli bir yaşam sürmeleri       

konusunda gereken desteğin sağlanması hedeflenmektedir.

Enerji ve Zaman Yönetimi Eğitimi 

Bireyler arasında zamanı etkin kullanabilme becerisi farklılıklar gösterebilmektedir. Bu 

eğitimde, kısıtlı bir kaynak olan zamanın efektif kullanımı, zaman yönetimi becerisinin 

kazandırılması ve bunun bir alışkanlık haline dönüştürülebilmesi hedeflenmektedir.

Öfkemi Yönetebilirim! Eğitimi 

Öfke, tüm insanların zaman zaman yaşadığı, uygun ifade edildiğinde olumlu sonuçlar 

doğuran normal ve sağlıklı bir duygudur. Engellenme, istenmeyen sonuçlar ve         

karşılanmayan beklentiler öfkeyi ortaya çıkaran ve arttıran nedenlerin başında            

gelmektedir. Bu durum kişinin ilişkilerini kısıtlamasına, hedeflerinden uzaklaşmasına, 

olayların gidişatını yönlendirememesine neden olmaktadır. Normal bir duygu olan 

öfkenin bu olumsuz sonuçlara sebep olmaması için, öfke duygusunun tanınması, kabul 

edilmesi ve işlevsel bir biçimde ifade edilebilmesi gerekmektedir. Bu eğitimde, 

katılımcıların öfke duygusuna ait farkındalıklarının artırılması ve öfke yönetim becerilerinin 

geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Duygularımızı Nasıl Yönetiriz Eğitimi 

Yıllarca IQ değerlendirmeleri üzerinden "ideal" kişiye uaşılmaya çalışılmış, ancak tek bir 

zeka skorundan bahsetmenin mümkün olmadığı, yüksek zekanın ilişkiler ve ilişkilere bağlı 

başarının bir göstergesi olmadığı anlaşılmıştır. Günümüzde duyguları yöneten kişi ilişkile-

rini de yönetmektedir anlayışı ile hareket edilmektedir. Hem kendi duygularımızı hem 

başkalarının duygularını anlamak, yönlendirmek anlamlı ve etkili ilişkilere giden en önemli 

yoldur. Bu eğitimde duyguları anlamanın ve yönetmenin yolları ele alınacak, sonrasında 

takip sürecinde katılımcılara verilen ödev üzerinden geribildirim verilecektir.
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Etkin Beden Dili Kullanımı Eğitimi 

Bu eğitimde beden dilinin  iletişimdeki rolü, önemi ve algılanışı işlenecektir.İlk izlenimlerde 

ve diğerlerinin güvenini kazanmakta beden dilinin rolü; ses tonu ve vurgu, duruş, otu-ruş, 

yürüyüş tarzı, sosyal mesafe, jest ve mimikler anlatılacak; egzersizler ile desteklenecektir.

Analitik Problem Çözme Teknikleri Eğitimi 

Çoğunluğu uygulama ile geçen bu eğitimde, “Farkında olmadan nasıl düşünüyoruz?”, 

“Analitik düşünmenin temel taşları nelerdir?” gibi soruların cevapları verilecek, eleştirel 

düşünmenin analitiğe etkisi anlatılacaktır.

Yaratıcı Problem Çözme Teknikleri (Düşün-Yarat-Çöz) Eğitimi 

Yaratıcılık, Yaratıcı Düşünme, Yaratıcı Problem Çözme nedir? Neden gerekli? soruları 

üzerinde konuşularak problem çözmenin aşamalarının anlatılması ve uygulamalar ile 

desteklenmesi hedeflenmektedir.

İş Etiği Eğitimi 

İş etiği konusunun işlendiği bu eğitimde; öncelikli olarak, etik teorisi üzerinde durulacak, 

kurumda iş etiği uygulamalarının nasıl yönetileceği ve çeşitli kurum örnekleri incelenecektir. 

Eğitimden elde edilecek kazanç, etik kavramını genel olarak anlama ve felsefesi ile ilgili 

bilgi edinmenin yanı sıra etiğin iş hayatında nasıl kullanılacağını olacaktır. Katılımcılar, iş 

hayatında etik ikilemler, gri alanlar ile ilgili değerlendirme ve yorum yapma bilgisine de 

kavuşacaklardır.

Duygusal Zeka Eğitimi 

Bu eğitimde, günümüzde iş hayatında artık en az analitik zeka kadar gerekli olan duygusal 

zekanın tüm yetkinliklerinin eğitim boyunca yapılacak uygulamalarla davranışa dönüşmesi 

hedeflenmektedir. Bu program sonunda katılımcılar; Duygularını tanıma, doğru                 

anlamlandırma ve davranışlarını buna göre düzenleme konusunda yardımcı olacak 

yöntemleri tanıyarak, bunları hayata geçirme yönünde olumlu tutumlar geliştirebilecekler.  

Duygu ve düşüncelerini kendilerine ve başkalarına açık, anlaşılır ve yapıcı bir şekilde ifade 

etmenin yollarını deneyimleyecekler.  Algılama, öğrenme, ilişki kurma gibi fonksiyonları 

yerine getirirken, sadece mantık ve analitik kurguyla hareket etmek yerine, duygusal 

değerleri de göz önüne alma yetkinliği ile ilgili çokça uygulama yapma olanağı bulacaklar. 

Empati kurma, kendi kendini motive etme, öz yönetim becerisi kazanacaklardır.

KURUMSAL GELİŞİM MERKEZİ
BİREYSEL VE KURUMSAL
GELİŞİM PROGRAMLARI

KİŞİSEL GELİŞİM PROGRAMLARI



30

Zor İnsanlarla Başa Çıkma Eğitimi 

İnteraktif olarak rol egzersizleri ile desteklenen bu eğitimle, iş yerimizde ve özel hayatımızda 

karşılaştığımız zor insanların kişilik yapılarını tanıyarak, onlarla ilişkinin neden zor 

olduğunu anlayacak ve davranış bazında onlarla başa çıkmanın sandığımız kadar da 'zor' 

olmadığını göreceğiz. Zor dostlarımız, aile bireylerimiz, astlarımız, yöneticilerimiz ve 

müşterilerimizle başa çıkmanın etkin yöntemlerini ve davranış haritalarını paylaşacağız.

Stres Yönetimi ve Farkındalık Eğitimi 

İş yaşamında stres bizi harekete geçiren ve belli bir noktaya kadar olması gereken bir 

yaşantıdır. Ancak uygun şekilde yönetilirse işe yarar duruma gelir. Bunun için kullanılabilecek 

uygulamaların ele alınmasının yanında yeni bir kavram olan "farkındalık" temelli                  

egzersizlerin de öğretileceği eğitimin sonrasında katılımcıların uygulamaları için takip 

süreci uygulanacak  ve geribildirim verilecektir.

Karar Alma Eğitimi Modülleri Eğitimi 

1.Modül: Önyargılar ve Karar Verme Hataları; 

önyargılar ve karar verme hataları farkındalık kazandırmayı amaçlar. Tüm çalışanların 

almasının faydalı olacağı bir eğitimdir.

2.Modül: 12 Kızgın Adamı Nasıl İkna Ederim; 

"12 Kızgın Adam" filminden yola çıkılarak başkalarının temel ihtiyaç ve bireysel özelliklerini 

saptayarak, onların sabit fikirlerini ve önyargılarını yıkma sanatı.

3.Modül: Analiz ve Karar Alma Simülasyonu; 

katılımcıların analiz edeceği ve karar alacağı iş simülasyonları ile eğitim, nasıl karar 

aldıklarına dair geribildirim ve farkındalık kazandırmayı amaçlar.

Kendini Tanıma ve Kişilerarası İletişim Becerileri Eğitimi 

İnsanlar arasında çatışmalar ve uyuşmalar büyük ölçüde kişilik özelliklerinin benzerliğin-

den veya farklılığından ileri gelir. İş yerimizde, aile içinde veya arkadaşlarımızla yaşadığımız 

sorunları çözerken kişilik özelliklerimizi, mizacımızı kullanırız. Bu programın amacı kişilik 

özelliklerimizin farkına varmak, ilişkilerimizde bize avantaj ve dezavantaj sağlayabilecek 

güçlü ve zayıf yönlerimizi keşfetmek, olaylara ve ilişkilere farklı kişilik özelliklerine sahip 

insanların gözleri ile bakabilme becerisini kazandırabilmektir.
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İleri İletişim Becerileri Eğitimi 

İletişim; sözlü olsun ya da olmasın, yaşamın her alanında kullandığımız bir "diğeri ile ilişki 

aracı"dır. Hiçbir şey yapmayarak da dünya ile iletişim halindeyiz. Hem işteki performansın 

artması hem de zamanı ekonomik kullanmak için, ikili ilişkilerimizin her formunda ve 

özellikle gün içerisinde sayısız kontak kurduğumuz iş yaşamımızda, doğru iletişim 

kurabilmeye ihtiyacımız var. Ancak kimi zaman kendimizi farkında olmadan birçok iletişim 

hatasının ortasında buluyoruz. Bu eğitimde, iletişim hataları ve ideal iletişim biçimleri 

üzerine kişisel deneyimlerinizi geliştirmeniz amaçlanmaktadır.

Düşüncelerimiz Hayatımızı Nasıl Etkiliyor? 

Bir günde aklımızdan binlerce düşünce geçmektedir ve çoğu o kadar otomatikleşmiştir ki 

fark etmeyiz. Ancak farkında olmadan hayatımızı yönlendirirler. Bu eğitimde; Hangi 

düşünce stillerini daha çok uyguluyoruz? Bu düşünce stilleri bizi nasıl etkiliyor ve 

yönlendiriyor? Bu düşünceleri yakaladığımızda nasıl değiştiririz? gibi konuların ele 

alınması amaçlanmaktadır.

Psikolojik Rahatsızlıkların Hayatımıza Yansımaları: 
İyileşme Süreci ve Sonrası

Psikolojik rahatsızlıklar hepimizin yaşayabileceği durumlardır ve sanılanın aksine çok daha 

sık karşılaşılmaktadır. Hayatımızın her alanının etkilendiği bu durumlarda nelerle 

karşılaşıldığı, nasıl baş edilebileceği, tedavi sürecinde dikkat edilmesi gereken durumlar ve 

sonrasında tekrarlamaması adına neler yapılabileceği ele alınacak, belli baş etme   

yöntemleri konusunda bilgi ve beceri kazanılması sağlanacaktır.

Kaygının Getirdiği Başarı Eğitimi 

Kaygı, başarının anahtarıdır. Çalışanı ketlemek yerine harekete geçiren bir güce dönüşmesi 

sağlanabilir. Bunun için kaygının ne olduğu, etkileri ve bozukluk olduğu noktalar                 

anlaşılmalı, başa çıkma becerileri çeşitlendirilmelidir. Bu eğitimde amaç kaygıyı işe yarar 

bir konumda tutmak, olası sorunları önceden fark edebilmek ve başa çıkma stratejilerini 

arttırarak başarıya giden yolda daha büyük adımlar atmayı sağlayabilmektir.
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İş Yerinde Psikolojik Şiddet ve Baş Etme Eğitimi 

İş ortamlarında farkında olarak veya olmayarak uygulanan psikolojik şiddet, gittikçe büyüyen 

bir sorun haline gelmektedir. Psikolojik şiddete başvurmadan yönetebilmek, psikolojik 

şiddete maruz kalındığında da çalışabilmek, iş yaşamında hedeflere ulaşmayı, aynı 

zamanda verimliliğin sürmesini ve artmasını sağlayacak önemli becerilerdir. Bu eğitimin 

amacı, psikolojik şiddetin ne olduğunun anlaşılmasını sağlamak, uygun baş etme becerile-

rinin geliştirilmesini destekleyerek kişisel ve kurumsal sağlığın korunmasına katkıda 

bulunmaktır.

Tükenme, Önlem Alma ve Baş Etme Eğitimi 

Tükenme sendromu, iş yaşamında çok sık karşılaşılan ve sonrasında psikolojik rahatsı-

zlıklara yol açarak maddi ve manevi kayıplara neden olan bir rahatsızlıktır. Tükenme 

yaşamadan önce önlem almak adına neler yapılabileceği, tükenmenin boyutları, yaşama 

nasıl yansıdığı,  baş etmek için yapılabilecekler değerlendirilecektir. Eğitimin amacı, iş 

yaşamında çok sık karşılaşılan bu soruna karşı önceden önlem alınmasını sağlamak ve 

yaşanması durumunda baş etmeyi kolaylaştırmaktır.

Protokol Eğitimi
Bu eğitimin amacı, kamusal / kurumsal alanda çalışan bireyleri, protokole ilişkin kavram-

larla tanıştırmak ve protokol kurallarını öğrenmelerini uygulamalar yoluyla sağlamaktır.

Eğitimin içeriğinde; Protokolün Anlam ve Önemi, Protokolde Temel İlke ve Kurallar, 

Protokol Türleri, Makam Protokolü, Sözlü İletişim Protokol Kuralları, Yazılı İletişim Protokol 

Kuralları ve Görüntü Yönetimi Protokol Kuralları gibi başlıklar  mevcuttur.
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KURUMSAL GELİŞİM MERKEZİ
FARK YARATAN
DBE PROGRAMLARI

DBE-Forton Koçluk Okulu
Yöneticiler için Liderlik Koçluk

  Modül 1: Dönüşüm

  Modül 2: Gelişim

  Modül 3: Ustalık

Liderlik Gelişim Programı
  Modül 1: Kendimi Yönetiyorum

  Modül 2: İlişkilerimi Yönetiyorum

  Modül 3: Ekibimi Yönetiyorum

  Modül 4: Geleceği Yönetiyorum

İK Uzmanlığı Gelişim Programı

DBE Farkı ile Eğitimler
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Kurumlara ve Bireylere ICF Akredite Koçluk Programları

Eğitimler %80 Uygulamalıdır

DBE-Forton Koçluk Okulu

Koçluk bizim için, yalnızca iş yerinde verimi artırmak için kazanılacak bir beceri seti 
olmanın ötesinde, daha iyi bir dünya için, değerli ve anlamlı

bir “yönetici-çalışan” ilişki tarzını hayata geçirme yoludur.
 

DBE-Forton Profesyonel Koçları, liderleri ve liderlik hedefi olanları
desteklemek üzere eğitilmişlerdir. Duygusal zekâya öncelik vererek, ne yapacağınızı 
söylemeden ya da yapmanız gerekeni sizin için yapmadan sizinle birebir çalışarak 

hedeflerinize ulaşmanızı sağlarlar.

DBE, 30 yılı aşkın psikoloji ve İK birikimini 
The Forton Group koçluk deneyimi ile birleştirdi. 

ACTP
Accredited Coach Training Program
International Coach Federation
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Yöneticiler İçin Liderlik-Koçluk 

Forton Yöneticilere Akredite Liderlik-Koçluk Eğitimi, en başta koçluk becerilerini güçlü bir 

iletişim aracı olarak kullanma ve liderlik yeteneklerini geliştirme amacıyla, performansı 

artırmak üzere tasarlanmıştır. Hem daha çok koçluk becerisine sahip bir lider olmak 

isteyenlere hem de kurumlardaki liderlere uluslararası çapta akredite eğitim                    

programlarıyla destek vermek isteyen dahili koçlara, İK ve Organizasyonel Gelişim              

uzmanlarına birçok fayda sağlar. Hem çalışan bağlılığı ve hem de duygusal zekâya sahip 

liderlik için nörobilimde yapılan çalışmalar, başarılı kurumlar oluşturabilme ve çalışanlar-

dan en yüksek verimi almada, koçluk yaklaşımını sergileyen liderlerin değerlerini ortaya 

koyuyor. Yaklaşımımız, insanların yapabileceklerinin en iyisini yapabilmelerini ve güçlü 

takımlar kurmayı, kültürel  değişimi ve çalışan bağlılığını geliştiren duygusal zeka liderliğini          

destekliyor. Dönüşüm, Gelişim ve Ustalık olmak üzere üç modülden oluşan eğitimde; 

KURUMSAL GELİŞİM MERKEZİ
BİREYSEL VE KURUMSAL
GELİŞİM PROGRAMLARI

DBE-FORTON KOÇLUK OKULU

Modül 1 - DÖNÜŞÜM

- ICF sürekli koçluk eğitim kredisi 19 saat -
Katılım için herhangi bir ön koşul aranmamaktadır.

• 2 günlük “Uygulamalı Sınıf Eğitimi”
• 4 adet 1 saatlik “Grup Süpervizyonu”

Modül 2 - GELİŞİM 

- ICF sürekli koçluk eğitim kredisi 35 saat -
Katılım için Modül 1 veya benzeri bir koçluk eğitim
programını tamamlamış olmak gerekmektedir.

• 3 günlük Uygulamalı Sınıf Eğitimi
• 4 adet 1 saatlik “Grup Süpervizyonu”
• 4 adet 1 saatlik “Birebir Gözlemle Süpervizyon”

Modül 3 - USTALIK 

- ICF sürekli koçluk eğitim kredisi 37 saat -
Katılım için Modül 1 ve Modül 2 veya benzeri bir koçluk
eğitim programını tamamlamış olmak gerekmektedir.

• 3 günlük “Uygulamalı Sınıf Eğitimi”
• 6 adet 1 saatlik “Birebir Gözlemle Süpervizyon”
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KURUMSAL GELİŞİM MERKEZİ
BİREYSEL VE KURUMSAL
GELİŞİM PROGRAMLARI

DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü olarak yıllardır kurumsal firmaların ilk, orta, üst 
düzey yöneticilerinin davranışlarını, yetkinliklerini kişilik özelliklerini değerlendiriyoruz. 

Bu değerlendirmeler sonucunda elimizde yüzlerce yöneticinin değerlendirme 
sonuçları bulunuyor. DBE olarak bu verilerle yaptığımız araştırmaların ve bilimsel 

analizlerin sonucunda şöyle bir sonuca ulaştık:

Türkiye’deki yöneticiler, “teknik yetkinliklerde” çok güçlü ancak iş “ilişki yönetimi”ne 
gelince sınıfta kalıyor. Genellikle klasik yönetim teknikleriyle yöneten liderler,
 ne yazık ki astlarını eziyor, geliştiremiyor ya da kendi gibi olmasına çalışıyor. 

Bu durumda da kimse onlarla çalışmak istemiyor, eleman devir oranları da artıyor.

DBE Liderlik Gelişim Programı, liderlerin ve lider adaylarının güçlü ve geliştirmesi 
gereken yönlerini belirleyerek onların potansiyellerini keşfedip daha verimli bir 

noktaya gelmesini ve değer katan liderler olmalarını sağlıyor.

DBE, 30 yılı aşkın psikoloji ve İK birikimi ile 
değer katan liderler yetiştiriyor. 

DBE LİDERLİK GELİŞİM PROGRAMI
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Liderlik Gelişim Programı

“Lider doğulur mu, olunur mu?“,  “Yönetici mi, Lider mi?”,  “Koçvari lider nasıl olunur.”

Liderlik gelişim programımız, bireyi bir bütün olarak anlayabilmek için sistemsel seviyeden 

bakışla dört modülden oluşur. Sürecin sonunda katılımcılar kendilerine özel deneyimleyerek 

geliştirdikleri liderlik modeliyle, süreci kendilerine ve organizasyonlarına entegre etmeyi 

öğrenirler. Liderlik geliştirme programımızda davranış değişikliğinin ve gelişimin 

desteklenmesi için uygulamalı eğitimin yanısıra, modüller arası ödevler ve iş yerinde 

uygulamaya dönük egzersizler de mevcuttur.  Bu eğitim seti ile kişilerin öncelikle nasıl bir 

lider olduğunu tanımlaması ve olmak istediği liderliğe kendini keşfederek ilerlemesi 

sağlanmaktadır. 

KURUMSAL GELİŞİM MERKEZİ
BİREYSEL VE KURUMSAL
GELİŞİM PROGRAMLARI

DBE LİDERLİK GELİŞİM PROGRAMI

Modül 1: KENDİMİ YÖNETİYORUM
“Ben kimim ve kim olmak istiyorum?”, “Nasıl bir lider olmak istiyorum?”, “Ünvanımdan 

bağımsız olarak bireysel değerlerim ve güçlü yönlerim neler?”

Bireyin liderliğe giden yolculuğunda ilk durak kendisidir. Bu modülün amacı ‘Her birey 

eşsiz ve mükemmeldir’ mottosundan yola çıkarak, önce kendi kimliğini sonra da bireyin 

kendine özel geliştirdiği liderliği keşfetmesidir.

Kazandırdıkları: 

• Kendi liderlik modelini belirleyebilmesi,

• Bireysel farkındalığının artmasıyla duygusal zeka becerilerinin de gelişmesi,

• Lider olarak iç engellerinin üstesinden gelebilmesi,

• Nerede olduğuna ve nereye gitmek istediğine dair hedeflerini netleştirmesi,

• Zamanı yönetme becerisinin pekiştirmesi,

• Liderin değerlerinin, inançlarının, güçlü yönlerinin farkına varması.

Modül 2 İLİŞKİLERİMİ YÖNETİYORUM
“İlişkilerimde ne alıyorum ve veriyorum?” “İlişkilerimde neden hep aynı yerde takılıyo-

rum?” “Sağlıklı ve dengeli ilişki yürütmek için neyi farklı yapmalıyım?”

Kendini daha iyi tanıyan bireyin, daha sağlıklı ve uzun ömürlü ilişkiler kurma yolunda emin 

adımlarla yol alması amaçlanmaktadır.

Kazandırdıkları:
• Bireysel farkındalığı arttırarak, çevresindekilerle daha verimli iletişimler kurabilmesi,

• İlişkilerdeki kör alanlarını görebilmesi,

• Samimi, şeffaf, güven veren, kalıcı ilişkiler kurabilmesi,

• İlişkilerde doğru mesajları vermek ve olgun bir birey ilişkisi sergilemesi.
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KURUMSAL GELİŞİM MERKEZİ
BİREYSEL VE KURUMSAL
GELİŞİM PROGRAMLARI

DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü olarak,
psikolojik ve kurumsal danışmanlık

alanındaki birikimimizle 
geliştirdiğimiz eğitimlerimizi 

uzman eğitmen kadromuz aracılığıyla  
bireylerin ve kurumların 

öğrenim ve gelişimlerine sunmaktayız. 

30  Yıl+
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Modül 3 EKİBMİ YÖNETİYORUM 
“Lider olarak ekibimin başarısına nasıl katkıda bulunabilirim?” “Ekibime sergilediğim 

kimlikle üst yönetime sergilediğim kimlik arasında fark olmalı mı?” “Performans görüşmelerinde 

etkinliğimi nasıl arttırabilirim?” “Ekibimin güçlü yönlerini sergilemesine nasıl daha çok 

fırsat tanırım?” “Ekip içinde güveni nasıl arttırabilirim?”

Lider olarak etki alanımızın en fazla olduğu yer ekibimizle olan iletişimimiz. Ekibin potansiyelini 

ortaya çıkarmayı, onlara rol model olmayı, sağlıklı geri bildirimle gelişimlerine katkı      

sağlamayı amaçlıyoruz. 

Kazandırdıkları:
• Bireyin kendi hayatının lideri olmanın yanısıra
  çevresindekilere de ilham verem bir lider olması

• Birlikte çalıştığı kişilerle koçvari iletişim kurabilmesi 

• İş yaşamında karşılaşılan başlıca sorunları çözmeye yardımcı yeni araçlar edinmesi,

• Performans değerlemesi görüşmelerinde daha verimli sonuçlar alması,

• Liderin ekibiyle daha etkin iletişim kurması ve daha etkin geri bildirim vermesi. 

Modül 4 GELECEĞİMİ YÖNETİYORUM 
“Hayallerim / hedeflerim neler?” “Değişime nasıl öncü olabilirim?” “Şirketimin sürekliliğine 

katkım nasıl olur?”

Şirketlerin kaçınılmaz süreci değişime olumlu bakmayı, ekibin değişime uyumunu             

kolaylaştırmayı, yani değişime öncü liderler olmayı amaçlıyoruz.  

Kazandırdıkları:
• Liderin kendi vizyonunu/amacını netleştirmesi,

• Şirketin vizyonuna olan katkısını daha net görmesi,

• Belirsizlik/kriz ortamında da şirket yönetiminde liderlik yapabilmesi,

• Çalışanlarına rol model olan bir lider olabilmesi,

• Çalışana ya da müşteriye değil insana değer veren bakış açısını benimsemesi .

KURUMSAL GELİŞİM MERKEZİ
BİREYSEL VE KURUMSAL
GELİŞİM PROGRAMLARI

DBE LİDERLİK GELİŞİM PROGRAMI



40

KURUMSAL GELİŞİM MERKEZİ
BİREYSEL VE KURUMSAL
GELİŞİM PROGRAMLARI

İK çalışanlarının potansiyellerinin üstün performansa dönüşmesini sağlayan gelişim 
programı, İk süreçlerinde her adımında uzmanlık sağlıyor.

İK Uzmanlığı Gelişim Programı, şirket içi organizasyon yapısından kaynaklı 
sıkıntıların, çalışan bağlılığına engel olan faktörlerin ve psikolojik engellerin

ortadan kaldırılması, potansiyelin performansa dönüşmesi için
yapılan yatırımın geri dönüşünü; her konuda bilgi sahibi

İK Uzmanları yaratarak garanti altına alıyor. 

“Potansiyelden Performansa”

İK UZMANLIĞI GELİŞİM PROGRAMI
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KURUMSAL GELİŞİM MERKEZİ
BİREYSEL VE KURUMSAL
GELİŞİM PROGRAMLARI

İK UZMANLIĞI GELİŞİM PROGRAMI

Yetkinlik ve Davranış Odaklı Mülakat Teknikleri Eğitimi          

Katılımcıların, işe alma, kariyer planlama, terfi veya benzer amaçlı olabilecek her türlü 

görüşmeyi, başından sonuna kadar yönlendirecek ve sonuca ulaştıracak bilgiye sahip 

olmalarını sağlamak hedeflenmektedir.

Yetenek Yönetimi Eğitimi 

Geleneksel yetenek yönetimi programları, en yetenekli olanların organizasyona alınması, pek 

çok eğitim verilerek ve belli bir kariyer yolu çizilerek, elde tutulmalarını sağlamaya yöneliktir. 

Yeni nesil yetenek yönetimi programları ise, bireysel yeteneklerin keşfini ve bu yetenekler 

doğrultusunda verilecek eğitimlerle potansiyelin performansa dönüştürülmesini amaçlar. Bu 

eğitim, geleneksel modelle yeni nesil modeli karşılaştırarak, özellikle Y jenerasyonunun    

beklentisi olan bireysel yaklaşımlar ile yeteneklerin ve potansiyelin en üst seviyede performansa 

dönüştürülmesini sağlayan bir yol haritası sunmaktadır.

Performans Değerlendirme ve Geri Bildirim 

Çalışanların performanslarının takibi ve adil bir sistemle değerlendirilmesi, şirketlerin verimliliği 

için gereklidir. Bu eğitimde, kurum içinde birlikte oluşturulabilecek değerlendirme sistemleri ve 

uygulamalarına ilişkin dinamikler, yaşanmış örnek olaylarla anlatılmaktadır.

Test ve Envanterlerin İK’daki Yeri ve Önemi Eğitimi

Örgütsel Psikoloji alanında test ve envanterlerin ayrı bir önemi vardır. İşletmelerin İnsan 

Kaynakları departmanlarında ilgili uzmanlarca çok farklı amaçlar için test ve envanterler 

kullanılır. Kullanılan test ve envanterlerin bilimsel açıdan belli özelliklere sahip olması, uygun 

koşullar altında uygulamaların yapılması ve test/envanter sonuçlarının objektif olarak değer-

lendirilmesi gerekmektedir. Bunun gerçekleşmesi ise İK uzmanlarının test ve envanterler 

konusunda yeterli bilgi, yetkinlik, beceri ve deneyim sahibi olmalarına bağlıdır.    

Değerlendirme  ve Geliştirme Merkezi Uygulayıcı Eğitimi 

Her şirketin daha verimli ve başarılı çalışmalarda bulunabilmesini sağlayabilmek amacı ile 

çalışanlarının güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerinin ön plana çıkarılması gerekmektedir. Bu 

eğitimde, bu yönlerin tespiti için kullanılan "Değerlendirme Merkezi" uygulamalarında rol 

alacak İnsan Kaynakları Uzman ve Yöneticileri'nin gözlem yapma, not tutma, soru sorma 

ve değerlendirme yapma becerilerini kazanmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.
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KURUMSAL GELİŞİM MERKEZİ
BİREYSEL VE KURUMSAL
GELİŞİM PROGRAMLARI

30 seneden beri DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü olarak, 
psikolojik ve kurumsal danışmanlık alanındaki birikimizi ve yurtdışı çözüm 

ortaklarımız ile geliştirdiğimiz eğitimlerimizi uzman eğitmen kadromuz aracılığıyla 
bireylerin ve kurumların öğrenim ve gelişimlerine sunmaktayız. 

Kurumların ihtiyaçlarına yönelik oluşturduğumuz eğitim programlarımız 
müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda çeşitlenmeye ve zenginleşmeye

devam etmektedir.

DBE bireylerin iş ve özel yaşamlarında
karşılaşabilecekleri zorlukları aşmalarına

yardımcı oluyor.

DBE FARKI İLE EĞİTİMLER
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KURUMSAL GELİŞİM MERKEZİ
BİREYSEL VE KURUMSAL
GELİŞİM PROGRAMLARI

DBE FARKI İLE EĞİTİMLER

Somatik Zeka Eğitimi

Somatik deneyimlerin terapi, koçluk ve gelişim süreçlerinde ne kadar farklı kazanımlar 

yaratabildiğini görüyor, duyuyor ve daha fazlasını öğrenmek, kendi alanınızda uygula-

manın alternatiflerini mi araştırıyorsunuz? Bu eğitim size, bu alanda uzun süredir çalışan, 

hatta kendi alanlarında öncü olan pek çok profesyonel tarafından geliştirilmiş, gelişim ve 

dönüşüm süreçlerinin farklı aşamalarında uygulayabileceğiniz, beden odaklı farklı 

yöntemlerin güvenli, pratik ve uygulamaya yönelik bir sentezini sunmaktadır.

Zor Durumlarda Esnek ve Dayanıklı (Resilience) Olabilmek Eğitimi 

Bugün iş yaşamında, aile yaşamında, eğitim sisteminde önemli ve kritik bir beceri olarak çıkıyor 

karşımıza dayanıklılık. Günümüz yaşam koşullarında adeta bir hayatta kalma stratejisi. Belli bir 

duruşu ve var olma halini temsil ediyor. Kendi merkezinde, dengeli, hareket ve adaptasyon 

kabiliyeti olan bir duruş. Engeller karşısında alternatif geliştirebilen, kendi odağı ve gücü ile ilişki 

içinde kalabilen bir durum. Fiziksel bir karşılığı da var hatta, bu satırları okurken muhtemelen 

gözünüzde de canlanabilen...

Sporda, savunma sanatlarında uzun yıllardır bilinen,  öğrenilebilen ve öğretilebilen bir duruş. 

İşte ‘Somatik Farkındalık’, bu duruşu öğrenmenin ve hayatın farklı alanlarında uygulayabilmenin 

en etkili yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. ‘Somatik Farkındalık’ fiziksel beden üzerinden   

hizalanma (Centering) yöntemleri ile dayanıklı olma halini çok kısa bir süre içinde       

deneyimlememizi ve kendi sistemimize entegre edebilmemizi sağlıyor. Bu eğitim, iş 

yaşamı, eğitim ve sağlık alanlarında giderek daha yaygın olarak uygulanan, etkinliği 

bilimsel çalışmalar ile kanıtlanmış, kolaylıkla öğrenilebilen ve kalıcı kazanımlar sunan 

dayanıklı olma yöntemlerini öğretmeyi amaçlar.

Kadın Liderliği Eğitimi 

Eğitimin amacı, kadın yöneticilerimizin liderlik yetkinliklerini bir üst seviyeyeye taşımalarına 

yardımcı olmaktır. Eğitim, ilham veren lider olma yolunda verilen teorik bilginin yanısıra, iş 

dünyasında lider olarak başarı yolunda ilerlerken “kadın olmak” ve “kadın kalabilmek” 

yolculuğunda destek olacak paylaşım ve uygulamaları içerir.
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Yatırım Odaklı Bakış Açısı Kazandırma Eğitimi

Eğitimin amacı, bireylere finansal okur yazarlık becerisi kazandırarak, kendi bütçelerini 

yönetmelerine yardımcı olmak dolayısıyla refah ve mutluluklarına katkıda bulunmaktır. 

Eğitim kalıcı öğrenme için, bilginin yanısıra oyun ve uygulamalarla zenginleştirilmiştir.

Profesyonel  Duruş ve Kişisel İmaj Eğitimi

Kurumun temel değerleri kurum kültürünün çekirdeğini oluştururken, kurum             

çalışanlarının görünüşleriyle davranış ve ilişki kurma biçimleri kurum kültürünün dışa 

yansıyan yüzüdür. Şirketin dış çevresiyle ilişki kurma biçimi, kurumsal farkındalığı yüksek 

çalışanların yarattığı kişisel algı ile somut ifadesini bulur. Bu eğitim, iş ortamında, kurumun 

değerleri ve ilkeleri doğrultusunda karar ve davranışları özendirdiği gibi dış yüzünü de 

şekillendirmeyi amaçlar.

Ölçme Değerlendirme Test ve Envanter Kullanımının Önemi Eğitimi 

Örgütsel Psikoloji alanında test ve envanterlerin ayrı bir önemi vardır. İşletmelerin İnsan 

Kaynakları departmanlarında ilgili uzmanlarca çok farklı amaçlar için test ve envanterler 

kullanılır. Kullanılan test ve envanterlerin bilimsel açıdan belli özelliklere sahip olması, uygun 

koşullar altında uygulamaların yapılması ve test/envanter sonuçlarının objektif olarak değer-

lendirilmesi gerekmektedir. Bunun gerçekleşmesi ise İK uzmanlarının test ve envanterler 

konusunda yeterli bilgi, yetkinlik, beceri ve deneyim sahibi olmalarına bağlıdır. 

KURUMSAL GELİŞİM MERKEZİ
BİREYSEL VE KURUMSAL
GELİŞİM PROGRAMLARI

DBE FARKI İLE EĞİTİMLER
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IK’da Stratejik Gelişim ve Vizyon Eğitimi
Bu eğitim, özellikle İnsan Kaynakları çalışanlarının karşılaştıkları sorunlara farklı, yeni bakış 

açısı getirecektir. Farklı çözüm yolları geliştirmeye, pozitif kurum kültürü oluşturmaya ve 

çalışan mutluluğunu, bağlılığını arttırmaya yönelik teknikler ve ipuçları içeren, uygulama-

lara dayalı bir eğitimdir.

Satış ve Pazarlama da Mavi Okyanus Yaklaşımı

Satış ve Pazarlamada “MAVİ OKYANUS” teknikleri son yıllarda yaygınlaşan temel bir satış 

teknikleri paylaşımıdır. Temeli “DEĞER YENİLEME” olarak özetlenebilir. Bu kavram sadece 

satışı değil firmanın bütün sistemini kapsayan bir yenileme stratejisidir. Ne bir yaratıcılıktır 

ne de tamamen bir yenilikçilik. Çoğunluğun halen takip etmekte olduğu sistemde (Kızıl 

Okyanus) (Satış Fiyatı – Maliyet = Kâr) artık değişmiştir. Artık üretilen mal veya hizmetin 

Faydası – Fiyatı – Maliyeti ve Kabulü tek etkileyicidir. Bu sebeple amaç, MAVİ OKYANUS 

sisteminde ise en iyi uygulamaları örnek alarak/oluşturmak firmayı satış ve kârlılıkta bir 

okyanusun içine almaktır. Böylelikle çekişmenin minimize edildiği bir Pazar içinde rekabeti 

anlamsız hale getirmektir. İkincil amaç ise, eğitimde paylaşılan bilgilerin nasıl yaşam 

alışkanlığı haline dönüştürülebileceğidir.

Bu eğitim Tofaş A.Ş. Satış ve Pazarlama Ekibi için özel olarak yapılandırılmıştır.

KURUMSAL GELİŞİM MERKEZİ
BİREYSEL VE KURUMSAL
GELİŞİM PROGRAMLARI

DBE FARKI İLE EĞİTİMLER
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KURUMSAL GELİŞİM MERKEZİ
BİREYSEL VE KURUMSAL
GELİŞİM PROGRAMLARI

DBE Çalışan Destek Programları
çalışan profili doğrultusunda

iş ve özel yaşam ile ilgili
sorunları aşmaya yönelik

ihtiyaca göre çeşitlendirilebilen
kısa süreli seminerlerdir.
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Bu programların amacı, kurum genelinde geliştirilmesi planlanan “Çalışan İlişkileri        

Yönetimi”  kapsamında, çalışanların iş ve özel yaşamlarında karşılaşabilecekleri zorlukları    

aşmalarını sağlamaya yardımcı olmak ve bunların uzman kişilerin desteği ile çözülmesi 

için bir platform oluşturmaktır.

Çalışan Destek Programları kapsamında uygulanan kısa süreli seminerler aşağıdaki 

gibidir. Seminer konuları ve içerikleri, kurum çalışanlarının ihtiyaçları doğrultusunda 

çeşitlendirilebilmektedir.

İş ve Özel Yaşam Dengesi 

Bir kişideki huzursuzluk diğer bir kişiyi de etkiler. Bu eğitimde, çalışanların iş ve özel    

hayatlarında karşılaştıkları zorlukları aşmalarına destek olmak, iş ve özel hayatın bütünsel 

bir bakış açısı içinde değerlendirilmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

Uygulamalı Stres Yönetimi 

Stres, vücudun iç ve dış uyaranlara karşı tepkisidir ve olumlu/olumsuz duygular        

yaşamamıza neden olabilir. Bu eğitimde, stresin olumsuz etkilerini azaltabilmek, olumlu 

etkilerini ise yönlendirebilmek için bir yol haritası sunmak ve bunları bireysel – kurumsal

amaçlarla bütünleştirebilme becerisini kazandırmak amaçlanmaktadır.

Kaygı ve Kaygı Sorunlarıyla Başa Çıkabilmek

Kaygı yaşamaktan kaygılanmamak... Bu eğitimde, günlük yaşamda olası “Kaygı”          

süreçlerine yönelik önleyici yaklaşımları öğretmek, “Kaygı” yaşayanların ise baş etme 

becerileri kazanmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

Depresyonu Anlamak 

Yaşadığımız çağda her beş kişiden biri yaşamı boyunca en az bir kez depresyon        

geçirmektedir ve depresyon tanıdık bir yaşantı haline dönmektedir. Bu eğitimde, 

katılımcıların depresyonu anlamaları, depresyon ile baş etme yollarını öğrenmeleri, 

kendileri ve yakınları için depresyondan korunma yolları ile ilgili bilgi sahibi olmaları 

amaçlanmaktadır.

KURUMSAL GELİŞİM MERKEZİ
BİREYSEL VE KURUMSAL
GELİŞİM PROGRAMLARI

ÇALIŞAN DESTEK PROGRAMLARI
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İşyerinde Mobbing ile Başa Çıkma: Alternatif Yöntemler

İşyerinde psikolojik taciz anlamına gelen “Mobbing”e, her iş yerinde ve her organizasyonda 

rastlanabilir. Bu eğitim, Mobbing’in çalışanları nasıl etkilediğine, mobbing davranışını 

tanıma ve alternatif başa çıkma yöntemlerine odaklanmaktadır.

Kriz Durumlarında Psikolojik Destek 

Travmatik herhangi bir olay gerçekleşmeden önce, travma konusunda bilgilenmek, 

konuyla ilgili farkındalık kazanmak ve strese dayanıklılığı arttırmayı amaçlayan bu eğitim, 

görünmeyen yaralar, yaşamsal krizler ya da başka bir değişle psikolojik travmayı kimi 

zaman bizi dizimizin üstüne çöktüren, kimi zaman güçlendiren ama her koşulda bizi 

sarsan krizlerle başetme becerilerimize odaklanmaktadır.

Kişisel Motivasyon

Bu eğitimde katılımcılar, kendi kişisel kaynaklarını ve sınırlarını tanıma ve bilinçli bir şekilde 

kullanmaya yönelik uygulamalar ile, hem iş performansını hem de kişisel tatmin ve 

motivasyonlarını geliştirmeye yönelik beceri ve yöntemleri pratik etme fırsatı bulacaklardır.

Öfke Yönetimi

Bu eğitimde kişiler, öfke kaynaklarını ve baş etme becerilerini fark edebilecek ve kişisel 

öfkesini tanımlayabilecek.

Zaman Yönetimi

Bu seminerde iş hayatında zamanımızı doğru yöneterek hedeflerimize daha az kaynak 

kullanarak ulaşma yöntemlerini tartışacağız. Zaman yönetimi yöntemleri ile verimliliği 

artırmanın yanı sıra stresimizi azaltma ve planlamanın önemini de  konuşacağız.

Günümüzde Kadın Olmak 

İçine doğduğumuz yüzyılın yabancısı mıyız? Hızlı tüketim ve bireysel kültürün etkisi insan 

ilişkilerine nasıl yansıyor? Postmodernizm kadın ve erkek ilişkilerini nasıl etkiliyor? Anne ve 

Baba rollerinin yeniden formatlanması mı gerekiyor? gibi soruların tartışılacağı bu seminerde 

Kadının toplumsal rolünü konuşacağız.
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Kronik Başağrısı: Ne Yapabilirim?
Bu seminerde katılımcılara, migren ve gerilim tipi baş ağrısı gibi primer başağrılarında, 

ağrıyı azaltmaya yönelik pratik başetme teknikleri uygulamalı olarak öğretilecektir.

Yemekle Kavgayı Sonlandırmak
Bu seminerde, katılımcıların yemekle ilişkileri, kilo verme sürecinde yaşadıkları sıkıntılar 

belirlenerek, başa çıkma stratejileri interaktif bir şekilde tartışılacaktır.

Hayatımızdaki Zıt Roller
Bu eğitimle katılımcılar girip çıktıkları alt kimliklerine dair bir farkındalık geliştirecekler, 

kendilerini daha iyi tanıma fırsatı bulacaklar ve yakınlarındaki kişilerin de farklı ve birbirine 

benzemeyen, şaşırtıcı davranışlarını anlamlandırabileceklerdir. 

İş Yerinde Psikolojik Rahatsızlıkların Yansımaları, Kayıplar ve Baş Etme 
Bu toplantıda, belirlenen sektörde çalışanların psikolojik sağlık sorunlarını, bu sorunlara 

yol açan mesleki risk faktörlerini ve bunlarla baş etmek için neler yapabileceğimizi    

tartışacağız.

Kayıp ve Yas
Çok sevilen bir insanın ölümü, yada  önemli bir ilişkinin bitmesi gibi kayıplar her ne kadar 

hayatın doğal ve kaçınılmaz bir parçası olsa da, neredeyse hepimiz için hayli zorlayıcı 

deneyimlerdir. Kayıplar kişinin psikolojik dengesini altüst edebilir. Yaşanan kaybı, yaşamın 

bir parçası haline getirerek bununla yaşamayı öğrenmek zaman ve destek gerektirebilir. 

Bu atölye çalışmasının hedefi bu süreci anlamak ve atlatmanıza yardımcı olacak               

kaynaklarınızı kesfetmenize yardımcı olmak şeklinde düzenlenmiştir.      

Çalışan Bağlılığı Nasıl Artırılır? Yöneticiler ve İK Neler Yapabilir?
Bu seminerde, katılımcılar, çalışan bağlılığını etkileyen faktörler ve birbirleriyle etkileşimleri 

ile ilgili değerlendirme ve yorum yapma fırsatına kavuşacaklardır. 

KURUMSAL GELİŞİM MERKEZİ
BİREYSEL VE KURUMSAL
GELİŞİM PROGRAMLARI
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50

X Kuşağı Ne Der, Y Kuşağı Ne Anlar?
Bu seminerde BB, X, Y ve Z jenerasyonları arası iletişim kazaları örneklerle anlatılacak, 

kuşaklar arası iletişimin inceliklerine değinilecek ve nasıl daha etkin iletişim kurulabileceği 

öğretilecektir.

Hayatın İçinden Seminerleri
Üniversite/Lise düzeyi kültür seviyesine göre planlanmış, günlük yaşam ve iş yaşamında 

ilginç olan anektodların, paylaşılması ve yorumlanmasıdır. Bu paylaşım sırasında esprili bir 

konuşma dili kullanılmaktadır.

İş Yaşamında Düşüncelerimizin Etkisi ve Düşünceleri Yönetmek
Düşüncelerimiz mi bizi kontrol ediyor biz mi düşüncelerimizi yönetiyoruz? Zor duygularla 

nasıl başa çıkarız? Düşüncelerimiz iş yaşamına nasıl yansıyor? Bu sorulara cevap verecek, 

düşüncelerimizi ve duygularımızı yönetmenin yöntemlerini konuşacağız.

Lider Doğmak, Lider Olmak
"Liderlik" günümüz  iş yaşamında gittikçe daha çok önem kazanmaktadır. Peki lider olarak 

mı doğulur, lider mi olunur? Bu soruya dair birçok çalışmadan yola çıkarak hazırlanan 

eğitimde/seminerde doğuştan gelen liderlik özellikleri, bu özellikleri değerlendirmenin 

yolları ve sonradan lider olmak adına kişilerin kendini nasıl geliştirebileceği ele alınacaktır.

Özgüven
Kendi değerimizin, güçlü yanlarımızın ve tabi ki sınırlarımızın farkına varmak; olumlu bakış 

açısı ve içsel güç oluşturur. Bu da kendi potansiyelimize ulaşmamızı ve gerçekte 

olabileceğimiz o özgüvenli ve özsaygısı yüksek olan kişiye dönüşmemizi sağlar. Bu eğitim-

de/seminerde kişilerarası ilişkilerde, özel ve iş yaşamında özgüvenin nasıl gelişebileceği 

üzerinde durulacaktır.
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Anne-Babalara Yönelik Eğitimler

          Akıllı Ama Neden Başaramıyor: 

          Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite Bozukluğu, Özel Öğrenme Bozukluğunu Tanıma ve 

          DEHB’li Çocukla Yaşam

          Bebeklikten Okula Doğru Büyüyorum: 

          Çocuğun Fiziksel, Sosyal, Duygusal Gelişimi

          Beni Leylekler Getirmedi! (0-12 Yaş):

          Çocuklarda Cinsel Gelişim

          Bana Neler Oluyor? (12-18):

          Ergenlerde cinsel gelişim

          Zor Çocuklar: 

          Çocukta Uyum ve Davranış Sorunları

          Ayakları Yere Basan Bir Çocuk İstiyorum: 

          Çocukta Özgüven ve Sorumluluk Geliştirme

          Eyvah Çocuğum Büyüyor:

          Çocukluktan Ergenliğe Aile İlişkileri

          Gelişimsel Korkular:

          Çocuk ve Korku

          Okul Zili Çalıyor: 

          Çocuğunuz Okula Hazır mı?                    

          Çocuğuma Mutlu, Sağlıklı, Verimli Bir Gelecek Kazandırmak Benim Elimde: 

          Onlara İyimser Bakış Açısını Öğretme

          Bakıcı Seçiminde Püf Noktalar: 

          Çocuğunuza Uygun Bakıcıyı Seçme ve Onu Yönetme

          Anne Beni Yalnız Bırakma:

          Çocuklarda Ayrılık Anksiyetesi ve Okul Fobisi

          Ebeveynlik Felsefesi Geliştirmek:

          Anne-Baba Rolleri

KURUMSAL GELİŞİM MERKEZİ
BİREYSEL VE KURUMSAL
GELİŞİM PROGRAMLARI
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Anne-Babalara Yönelik Eğitimler

          Başarılı Boşanma:

          Sağlıklı Boşanmanın Adımları

          Çocuk Oyuna Doymaz:

          İletişim Aracı Olarak Oyun

          Hayatı Onun Etrafında Dönmeye Başladı:

          Gençlerde Alkol, Uyuşturucu ve İnternet Bağımlılığı 

          Müjde! İkiziniz Oldu:

          İkiz-Üçüz Çocuklar Yetiştirirken Nelere Dikkat Etmemiz Gerekir?

          Çocuğumun En Güçlü Yönlerini Bilmek İstiyorum:

          8 Nörogelişimsel Alanın Tanıtımı

          Çocuğumun Başına Çok Kötü Bir Şey Geldi:

          Travma ve Çocuk

          Biz Bir Aileyiz:

          Anne-Baba-Çocuk İletişim Becerilerini Geliştirme

          Çocuklarda Davranış Değiştirme:

          Olumsuzların Yerine Olumluları Koyabilme

          Sınav Yaklaştı:

          Sınanma Duygusu ile Baş Edebilme - Sınavlara Hazırlık Sürecinde Çocuğunuza           

          Nasıl Destek Olabilirsiniz?

          İyi Okuyabilse Kazanacak:

          Hızlı ve Etkin Okuma

          Yedi… Yemedi:

          Ergenlerde Yeme Bozuklukları

          Hamile Babalar:

          Babanın Çocuğa Hazırlığı

          Koruyuculuktan Sınırsızlığa:

          Ebeveyn Olarak Nerede Durmalıyım?

KURUMSAL GELİŞİM MERKEZİ
BİREYSEL VE KURUMSAL
GELİŞİM PROGRAMLARI
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DBE WEB HİZMETLERİ
 
ww.dbe.com.tr Türkiye’de bireysel ve kurumsal 
psikoloji alanında en kapsamlı site olarak hizmet 
vermektedir. İnsan kaynakları yönetiminde, psikoloji 
ile ilgili gelişmeleri ve yeni uygulama sonuçlarını 
içeren araştırmalar ve makaleler sunar. Çocuk ve 
Gençlerin gelişimi ile ilgili konularda Aileler,                
Uzmanlar ve Eğitimciler için öneri ve bilgiler içerir. 
Yetişkin ve Aile terapisi ile ilgili sorularınız için 
geniş bir başvuru kaynağı sağlar. 

ww.dbe-egitim.com Profesyoneller, yetişkinler, 
aileler, çiftler, öğretmenler, ruh sağlığı hizmeti 
veren uzmanlar ve öğrenciler için 30 ylı aşkın bir 
süredir düzenlenen seminer, konferans, grup 
çalışmaları (workshop), staj ve süpervizyon        
programlarına www.dbe-egitim.com platformu 
aracılığyla kayıt yaptırabilirsiniz.

DBE WEBİNAR HİZMETLERİ

Eğitim ve seminerleriyle şimdiye kadar binlerce 
insana ulaşan DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü, eğitim 
programlarını daha geniş bir kitleye ulaştırmak     
amacıyla, isteyen herkesin her noktadan eğitim 
programlarına erişebileceği Webinar Hizmetini sağlar 
ve online platformu üzerinden en uzak noktalara ulaşır. 

SOSYAL MEDYADA DBE

facebook.com/DavranisBilimleriEnstitusu
twitter.com/DBEdbe
linkedin.com/DavranisBilimleriEnstitusu
instagram.com/dbeonline/
youtube.com/DavranisBilimleriEnstitusu
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Referanslarımızdan Bazıları

3M
WATSON
ABBOTT İLAÇLARI
ADECCO HİZMET VE DANIŞMANLIK
ALCATEL-LUCENT TÜRKİYE
ALD AUTOMOTIVE
ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ
ALSTOM ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ (AREVA)
ALVİMEDİCA TIBBI ÜRÜNLER
ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG
ANADOLUBANK.
ARAS KARGO
ARÇELİK
ARVATO TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ
ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ
ASAŞ ALÜMİNYUM
ASELSAN
ASSİSTT
ASTELLAS İLAÇ
ASTRA ZENECA İLAÇ SANAYİ
ATLASJET
AUTOLIV CANKOR
AVEA
AVITEC ELEKTRONİK
AVİVASA
AYDIN DOĞAN VAKFI
BACK-UP
BALONEVİ
BANK ASYA
BASF THE CHEMICAL COMPANY
BAŞBAKANLIK AFET YÖNETİM BAŞKANLIĞI
BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM
BENTELER TÜRKİYE
BİMEKS
BİOFARMA İLAÇ

BRITISH AMERICAN TOBACCO TÜRKİYE
BRITISH COUNCIL
BSH EV ALETLERİ
BTA HAVALİMANLARI YİYECEK VE İÇECEK 
HİZMETLERİ
C&A
C.P.
CAM MERKEZİ
CHIESI İLAÇ
CMC-CUSTOMER MANAGEMENT CENTER
CMS JANT SANAYİ
ÇALIK HOLDİNG
ÇELEBİ HAVACILIK
ÇELİK MOTOR
ÇEVRE KOLEJİ
DAIKIN
DANONE
DENSO OTOMOTİV
DEVA HOLDİNG
DHL WORLDWIDE EKSPRESS TAŞIMACILIK
DİVERSEY KİMYA SANAYİ
DOĞA KOLEJİ
DOĞADAN
DOĞUŞ OTOMOTİV
DOMİNO’S PİZZA
ECZACIBAŞI HOLDİNG
EGEPEN DECEUNINCK
EKOL LOJİSTİK
ENERJİSA
ERDEMİR - EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI
EREN HOLDİNG
ETİ
ETİS LOJİSTİK
ETS ERSOY TURİSTİK SERVİSLERİ
EVYAP

FARPLAS
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FİLİZ GIDA-BARİLLA
FİNANSBANK
FORD OTOMOTİV
FRESENİUS MEDİKAL
G2M
GAMA HOLDİNG
GARANTİ BANKASI
GENPA TELEKOMUNİKASYON VE İLETİŞİM
GFK - TURKEY
GOLD TEKNOLOJİ MARKETLERİ
GRID TELEKOMUNİKASYON HİZMETLERİ
HAFELE
HSBC BANK
IMCD TİCARET PAZARLAMA DANIŞMANLIK
IMKB
ING BANK
ISS TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ
IMPERIAL TOBACCO
JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA
KALE ENDÜSTRİ HOLDİNG
LİLA KAĞIT
LOGO YAZILIM
MAN TÜRKİYE
MAPFRE GENEL SİGORTA
MAVİ GİYİM SANAYİ
MERCEDES BENZ
METEKSAN SAVUNMA SAN.
MUDO
MULTINET
NBS DANIŞMANLIK
NESTLE
NEXANS İLETİŞİM
NİSSAN
NOVARTİS
NOVO NORDISK

Referanslarımızdan Bazıları

NUH ÇİMENTO
OMSAN LOJİSTİK
PAUL HARTMANN
PEGASUS
PERFETTİ VAN MELLE GIDA
PERNORD RICARD
PETKİM PETROKİMYA
SANDOZ
SCHNEIDER ELEKTRİK
SHAYA MAĞAZACILIK
SIEMENS
SİNPAŞ
SOLGAR VİTAMİNLERİ
SONY
TAKASBANK
TAV HAVALİMANLARI
TEKSTİL BANK
TELPA TELEKOMÜNİKASYON
TEMA TEKSTIL-LC WAIKIKI
TERAKKİ VAKFI OKULLARI
THY
THYSSENKRUPP ASANSÖR
TOTAL OIL TÜRKİYE
TSKB
TTNET
TÜPRAG Metal Madencilik San. ve Tic.A.Ş.
TÜRK EKONOMİ BANKASI
ÜLKER
VESTEL
VİKO ELEKTRİK VE ELEKTRONİK
VODAFONE
YAPI KREDİ BANKASI
YEŞİM TEKSTİL
YILDIZ HOLDİNG
YKK METAL VE PLASTİK
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DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü olarak,
psikolojik ve kurumsal danışmanlık

alanındaki birikimimizle 
geliştirdiğimiz eğitimlerimizi 

uzman eğitmen kadromuz aracılığıyla  
bireylerin ve kurumların 

öğrenim ve gelişimlerine sunmaktayız. 
Kurumların ihtiyacına yönelik oluşturduğumuz 

eğitim programlarımız 
müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda 

çeşitlenmeye ve zenginleşmeye 
devam etmektedir.  

Institute for Personality and 
Ability Testing, Inc.

Optimising 
People Performance

EMDR-HAP
Human Assistance Program

Çözüm Ortaklarımız

Tel: 0212 233 01 10    Faks: 0212 291 28 99
www.dbe.com.tr,  www.dbe-online.com,  dbe@dbe.com.tr


