
  

 

POZİTİF SORGU 
YÖNTEMİYLE FASİLİTASYON 

 

· Programın Amacı  

Pozitif (Takdir Eden) Sorgu - Appreciative Inquiry (AI) 

Pozitif Psikolojinin kurumsal uygulamalarından birisidir. 

David Cooperrider tarafından 80’li yılların başlarında 

geliştirilen bir metodolojidir. Navitas dünyada kullanımı 

hızla yayılan bu tekniğin Türkiye’deki öncü 

uygulayıcılarından birisidir. Bu teknikle kurumların ve 

bireylerin güçlü yönleri, değerleri ve geçmişteki başarıları; 

kaldıraç etkisi olarak kullanılarak istenen değişim ve 

dönüşümün yaratılması sağlanmaktadır. 

 

 

· Kazanılacak Yetkinlikler 

 İletişim ve ilişki kurma 

 Liderlik 

 Takım odaklılık 

 Sonuç odaklılık 

 Değişim yönetimi 

 Grup ve takım koçluğu 

 

 

· Eğitimin Faydaları  

 İş ortamında pozitifliğin artması 

 Yöneticilerin kendilerine dönük farkındalık 
kazanmaları 

 Çalışanlarda farkındalık ve içgörü yaratabilmek 

 Çalışan bağlılığının artması 

 Kurumdaki değişim projelerinin çalışanlar 
tarafından sahiplenilmesinin sağlanması 

 Güçlü yönleri kaldıraç etkisi olarak kullanabilmek 

 Ekip ruhu ve başarının artması 

 

 

· İçerik 

 Pozitif Psikoloji Nedir 

 Güçlü Yönlere Odaklanmak 

 

 

· Eğitmen 

 

· Eğitim Tarihleri 

  10 Mayıs 2016  
 

09.00-16.30 
 

1 Tam Gün  

· Eğitim Yeri 

WORKINTON  
Levent 199  
 
Büyükdere Cad. No:199, 34394  
Şişli/İstanbul  
 
750 TL + KDV  
(öğle yemeği, ikramlar ve eğitim materyalleri 
dahildir.)  

· Katılımcı Görüşleri  

Çalışan Bağlılığı çalışmalarımız kapsamında bize engin 
bilgisi ve sonsuz ilgisi ile destek olan Demet Uyar’a 
çok teşekkür ederiz. Pozitif Psikoloji temelli 
oluşturduğumuz “Birlikte Yol Alalım” Projesi için 2013 
yılında çalışmaya başladık. 2014 ve 2015 yıllarında da 
uygulamaya devam ettiğimiz BYA projesi sonucunda 
2015 bağlılık skorlarımızda çok önemli gelişmeler 
yaşayarak son 3 yılın en yüksek skoruna uşatık. Her 
yıl projemizi daha da geliştiren ve hep daha iyisi için 
bizi yönlendiren Demet Hanım’a çok teşekkür ederiz.  

 
- Tuğçe Çakır İmirzi 

İnsan Kaynakları Ekip Lideri, Ford Otosan 

http://www.navitas-tr.com/
http://www.navitas-tr.com/ekibimizdetay.php?id=1


 Pozitif Sorgu Metodolojisi 

 Pozitif Soru Sorma Becerisi 

 Derin Dinleme Becerisi 

 Aktif Yapıcı İletişim Kurma Becerisi 

 Fasilitasyon Becerileri 

 

 

· Hedef Kitle 

Yöneticiler, İnsan Kaynakları sorumluları, kurumsal koçlar  

 

· Süre 

1 tam gün  
 

 

 

Kurumumuza özel olarak organize ettiğimiz Pozitif 

Psikoloji eğitimi için öncelikle çok tesekkür ederiz. 

Katılımcıların da oldukça keyif aldığı bir program oldu. 

Ağırlıklı olarak, gündelik hayatımıza pozitif yaklaşımı 

nasıl yerleştiririz ve çevremiz ile iletişimde olurken 

bunu nasıl kullanabiliriz yönünde uygulamalar yaptık. 

Verimli bir program olduğunu düşünüyoruz. 

- Yeşim Özüdoğru 

Yetenek Yönetimi Müdürü,  JTI Türkiye 

Pozitif Sorgu kişilerin, bulundukları 

kurumların ve etraflarındaki dünya ya da sistemin 

içindeki “en iyinin” araştırılmasıdır.  

   David  L. Cooperrider  

 
 
 

 

NAVİTAS BANKA HESAP NUMARALARI  
 

Banka Adı: T.Garanti Bankası A.Ş.  
Ünvan: Navitas Danışmanlık Koçluk Eğitim A.Ş 

Garanti Bankası Valikonağı Şubesi (Şube Kodu:183) 

Hesap No:6296671/IBAN:TR37 0006 2000 1830 0006 2966 71 

Son kayıt ve ödeme tarihi: 29 Nisan 2016, Cuma 
Aynı kuruluştan iki ve üstü katılımcı için ön kayıt yaptıranlara % 5 indirim uygulanır.  
 
· Maksimum katılımcı sayısı 12'dir. Kontenjanın dolması durumunda erken kayıt yaptıranlara öncelik tanınacaktır. Kesin kayıt 
havale formu tarafımıza fakslandıktan (0212 319 76 00) veya e-posta (navitas@navitas-tr.com) ile yollandıktan sonra 
gerçekleşecek ve tarafınıza mesaj yollanacaktır.  
 
İptal & Değişiklik:  10 iş günü öncesine kadar iptal durumunda yapılmış olan ödemenin %50’si iade edilecektir. Kayıt olan 
kişinin yerine aynı kuruluştan farklı bir kişinin katılması mümkündür. Yeterli  sayıda katılımcı sağlanamadığı durumda, eğitim 
Navitas tarafından iptal edilirse, ödemelerin tamamı iade edilecektir. Navitas katılımcılara önceden bilgi vererek eğitim yer ini 
değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.  
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