
 

LİDERLİKTE POZİTİF 
PSİKOLOJİ  

 
 

 

· Programın Amacı  

Pozitif Psikoloji kişilerin optimum performansa ulaşmalarını 
ve daha mutlu ve doyumlu bir yaşam sürmelerini 

destekleyen bilim dalıdır. Pozitif Psikoloji çalışan 
mutluluğunun ve bağlılığının önemsendiği kurumlarda 
kullanılmaktadır. Bireyler iyi hissederken daha verimli 
çalışırlar ve performansları doğal olarak artar. Pozitif 
Psikoloji araçlarını kullanarak koçluk yapan liderler 
ekiplerinin güçlü yönlerinden yararlanarak daha verimli ve 
pozitif ilişkiler içinde çalışmalarını sağlarlar.  

 

· Kazanılacak Yetkinlikler 

 İletişim ve ilişki kurma 

 İkna etme 

 Liderlik 

 Takım odaklılık 

 Sonuç odaklılık 

 Planlama ve organizasyon  

 Performans yönetimi 

 

· Eğitimin Faydaları  

 Liderlerin kendilerine dönük farkındalık 
kazanmaları 

 Liderlerin kendi yaşamlarındaki pozitifliğin artması 

 Çalışanlarda farkındalık ve içgörü yaratabilmek 

 Güçlü yönleri kaldıraç etkisi olarak kullanabilmek 

 Ekip ruhunu ve başarıyı artırmak 

 
 

· İçerik 

 

 Pozitif Psikoloji Nedir 

 PERMA Modeli 

 Pozitif Liderlik 

 Pozitif Duygular & İyimserlik 

 Adanma & Akış  

 İlişkilerin Pozitif Yönetimi  

 Aktif ve Yapıcı İletişim 

 

 
 

 

· Eğitmen 

 

· Eğitim Tarihleri 

11-12 Kasım 2014 
 

09:30 - 16:30 

· Süre 

2 Gün+ 1 Gün grup koçluğu ile takip programı  

· Eğitim Yeri 

Şapka Danışmanlık  

Şehit Erdoğan İban Sok:31 Akatlar  
Beşiktaş İstanbul 

· Eğitim Bedeli 

1.750 TL + KDV  
(öğle yemeği, ikramlar ve eğitim materyalleri dahildir.)  

· Katılımcı Görüşleri  

"Gerek Kariyer gerekse de Yaşam Koçluğunun 
temellerini kavramak, sürecini öğrenmek, Danışanları 
bulundukları noktadan istedikleri noktaya taşıyabilmek 
ve de örneklemelerle deneyimlemek için katıldığım 
Eğitiminizde, kendimi bir seviye daha yukarı taşımanın 
mutluluğunu yaşıyorum. Keyifli bir Çalışma Grubu ve 
Eğitmen kadrosuyla yoğun ve bir o kadar da 
Sürükleyici bir Koçluk Eğitimi yarattığınız için de sizlere 

teşekkür ediyorum"  
- Mete Konuralp  
Country Manager, Tesa Bant San. ve Tic. A.Ş.  

http://n-mailer-email-marketing.com/track/?M=14791035&N=19243&L=3689&F=H
http://n-mailer-email-marketing.com/track/?M=14791035&N=19243&L=3760&F=H


 Anlam Bulma 

 Takdir Eden Sorgu 

 Başarı & Güçlü Yönler 

 

· Program Yöntemi 

Programda konular bilgi transferi, ikili ve üçlü grup 
uygulamaları, özdeğerlendirme ve iş tiyatrosu/drama 
oyunlarıyla aktarılmaktadır. 
Eğitim birisi tiyatro sanatçısı olan 2 uzman tarafından 
yönetilmektedir. 

 

· Hedef Kitle 

Temel yönetim eğitimlerini almış yöneticiler İnsan 
Kaynakları sorumluları  

 

 

 
"Koçluk eğitimi bana, duymak yerine dinlemeyi, 
bakmak yerine görmeyi, anlamak yerine analiz etmeyi 
ve bunlar gibi, hissettiğim ama tam farkında 
olamadığım birçok özelliğimi daha keskin 
kullanabilmeyi öğretti. Bu heyecanlı serüven bence 
daha yeni başlıyor. Rüzgârını arkama alarak, beni 
yepyeni denizlere götürmesi için sabırsızlanıyorum. 
Benimle beraber yola çıkan herkes ile ufukta buluşmak 
üzere, teşekkürler..."  
- Erden Haskırış  
Genel Müdür, Kiraz Eğitim Danışmanlık Ltd Şti  
 
"En iyi yetişkin eğitimi, insanın kendisini tüm 
donanımları ile hazır hissettiği  bilgi ve deneyimlerin 

paylaşıldığı eğitimlerdir. Bence bu eğitim koçluk 
sürecinde bizlere  yardımcı olacak araçların 
sunulmasında tüm  bilgileri sağlayan kapsamlı ve 
müthiş faydalı bir eğitim oldu. Sevgili 
Hocalarımız  Demet ve Serpil Hanım’ın performansı 
mükemmeldi. Türkiye'deki ve dünyadaki koçluk 
sürecindeki  çeşitli yaklaşımları içeren konularda 
oldukça yararlı bilgiler edindim, sahip olduğum 
bilgilerimi de güncelledim. Eğitim sadece ders seklinde 
değildi, interaktif katılımla diğer katılımcıların farklı 
renkleriyle  birçok konu üzerinde tartışmalar ve 
paylaşımlar içinde bulundum. Çok memnun kaldım, 
eğitim süresince hiç sıkılmadan ve konsantrasyonumu 
kaybetmeden koçluk konusunda alabileceğim en güzel 
ve en keyifli programı aldım. Böyle bir programı biz 

profesyonellere sunan ve her türlü bilgiyi bizden 
çekinmeden paylaşan Navitas’a teşekkür ederim."  
- Dr. Yonca Tomaç Tunç  
Tunç Eğitim ve Danışmanlık Kurucusu, Öğretim 
Görevlisi, İstanbul Ticaret ve Galatasaray Üniversitesi  

 

NAVİTAS BANKA HESAP NUMARALARI  
 

Banka Adı: T.Garanti Bankası A.Ş.  
Ünvan: Navitas Eğitim, Danışmanlık Koçluk Hizmetleri LTD.ŞTİ.  

Şube: Valikonağı Şubesi - Şube Kodu: 183  
Hesap No: 6298923 - IBAN: TR52 0006 2000 1830 0006 2989 23  

Son kayıt ve ödeme tarihi: 4 Kasım 2014, Salı 
Aynı kuruluştan iki ve üstü katılımcı için ön kayıt yaptıranlara % 5 indirim uygulanır.  
 
· Maksimum katılımcı sayısı 16'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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